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 امللخص

س هادة  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد الصعوبات التْ تواجً الهعمهٓن فْ تدٓر
ة التربٓة والتعمٓم فْ لواء عٓن الباشا، حٓث استخدم  اء لمهرحمة الهتوسطة فْ هدٓٓر الفٓٓز

ع استباىً اشتهمت عمِ أربعة هجاالت: ) هجال الطالب ، ا لهىٍاج الوصفْ الهسحْ بتوٓز
هجال الهعمم ، هجال الوسائل التعمٓهٓة ، وهجال الهىٍاج( واشتهمت كل فقرة عمِ خهسة 
اء  بدائل وتكوىت العٓىة هن الهعمهٓن جهٓعٍم هن الذكور واإلىاث الذٓن ٓدرسون هادة الفٓٓز

ة لواء عٓن الباشا ؛ وكاىت أٌم الىتائج التْ توصمت إلٍٓا لمصفٓن التاسع وا لعاشر فْ هدٓٓر
اء، ثم هجال الوسائل  س هادة الفٓٓز الدراسة أن هجال الطالب ٓشكل أكبر صعوبة فْ تدٓر
التعمٓهٓة وهجال الهعمم وأخٓرًا هجال الهىٍاج وجاءت الفقرات ذات األٌهٓة الهرتفعة فْ هجال 

اضٓات  وبهتوسط حسابْ) الطالب وتهثمت فْ ضعف  (،  وقمة 45.4هٍارات الطمبة فْ الٓر
ائٓة السابقة لدى الطمبة وبهتوسط حسابْ ) ( ،وكثرة عدد الطالب فْ 45.8الهفآٌم الفٓٓز

(، وفْ هجال البٓئة التعمٓهٓة قمة الوسائل التعمٓهٓة فْ .853الصف وبهتوسط حسابْ )
هىٍاج قمة ربط الهفآٌم بالحٓاة العهمٓة ( وفْ هجال ال 8531الهدرسة وبهتوسط حسابْ )

اء هن 85.3وبهتوسط حسابْ ) س هادة الفٓٓز ْ هن أكثر األسباب التْ تعٓق تدٓر (  ٌو
ة5  وجٍة ىظر الهعمهٓن فْ ٌذي الهدٓٓر
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The Challenges that the Teachers of Physics Encounter while 

Teaching Physics to Intermediate Students in Ein Al Basha 

Educational Directorate 

Summary 

This study aims to identify the challenges that the teachers of physics 

face while teaching physics to intermediate students in Ein Al Basha 

Educational Directorate. The descriptive approached was used to collect 

data through survey. The researcher used a questionnaire that includes 

four domains; (the student, the teacher , the educational aids , and the 

curriculum ) each paragraph includes five alternatives. The sample 

included all the male and the female teachers who teach physics to the 

ninth and the tenth grades in Ein Albasha Educational Directorate. The 

Most Important result that the survey indicated was that the student’s 

domain was the most challenging,  then the Educational Aids , the 

teacher’s domain and finally the curriculum .With regard to the student’s 

domain,  the paragraph that showed high frequency was the  weakness in 

arithmetic skills  with a rate of ( 4.54) and the scarcity of physics  items 

and terminology with a rate of ( 4.23 ) and the large number of students in 

the classrooms with a rate of (3.82) . With regard to the educational 

environment, the lack of educational aids had the rate of (3.81). With 

regards to the curriculum, the failure in connecting life skill with the what 

is learned got the rate of ( 3.76). These are the challenges that the teachers 

encounter while teaching physics in AinAlbasha Educational Directorate. 

Key words :Student’s domain Teacher’s domain Educational Aids 

Curriculum domian 
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 مقدمة

اء فْ عصرىا الحاضر اٌتهاها كبٓرا وتطورا لهواكبة حضارة ٌذا  س الفٓٓز ٓشٍد تدٓر
اء فْ الهراحل  إنالعصر وهتطمباتً حٓث  س الفٓٓز  الهادةتقدٓم ٓعتهد عمِ  األساسٓةتدٓر

اء  إلِثم االىتقال  تبدأ بهشاٌدات عمهٓة لمهتعمم،بسٓطة  وأهثمًبصورة هفآٌم  هبادئ الفٓٓز
س الهواد العمهٓة وخصوصاً ذلك أ مة الهتوسطةفْ الهرح اء تختمف عن  ن طبٓعة تدٓر الفٓٓز

ذي الهفآٌم  ،الهجردة وغٓر الهحسوسة الهفآٌملوجود عدد هن  ؛األخرىباقْ الهواد   أدتٌو
اء إلِ س الفٓٓز عن االلتحاق بالهسار العمهْ  الطمبةإلِ عزوف  ىأد األهر الذي صعوبة تدٓر

س ٌذي الهادة ٓعد عاهال هن ٓهكن القول:إن إدراك و ( 311.)عوض اهلل ، صعوبات تدٓر
سٍا فالهدرس  فْ  ىجاحالعواهل  ٌو الذي ٍٓتم بتحدٓد الصعوبات التْ تواجً  الىاجحتدٓر

ٓجاد الحمول الهالئهة لٍا س وا  و وحدي الطمبة فْ التدٓر الهىاخ الهالئم  توفٓر ٓستطٓع  هن ٌو
اء بشكل جٓد، فٓىاقش لتعمم هادة الفٓ الغرفة الصفٓة فْ  ها ٓعرضً هن أراء   طمبتًٓز

اء هن أفكار وهعتقدات خاطئة شائعة فْ البٓئة ،وعبارات وفر لٍم  ،وها تتضهىً هادة الفٓٓز ٓو
ع وحل الهشكالت و  باألعهالالفرصة لمتعبٓر عن آرائٍم والقٓام  عمِ ههارسة  ٓدربٍموالهشآر

اء االتجاٌات العمهٓة اإلٓجابٓة، وعمِ هعمم ال ٍٓٓئ الهواقف التعمٓهٓة الهىاسبة  أنفٓٓز
ضعٍا  ستخدم  ؛الهتعمم أهامٓو  األسالٓبلكْ ٓكتشف األخٓر العالقات العمهٓة وكٓفٓة تكوىٍا ٓو

 (3315.التجربة )الهقرم،  أوالىتٓجة  أوة الفاعمة لموصول إلِ الهعرفة  ٓوالطرائق التعمٓه
وكثرة قواىٓن  آة فْ ذاتٍا،بوصفٍا غاالٌتهام بتحصٓل الهعموهات  أدىولقد 

اء  وصعوبة هسائمٍا الهجردة والبعٓدة عن واقع الطالب وخصوصا الصعب هىٍا والهعقد ،الفٓٓز
اء ال ترتبط بحٓاتً الٓوهٓة بصورة هباشرة  كل ذلك جعل الطالب ٓشعر بأن هادة الفٓٓز

((Henk ,20055  

 مشكلة الدراسة

س الهواد العمهٓة الصعوبات التْالعمهْ بدراسة إن االٌتهام  َفٍهٍا ٓعد  تواجً تدٓر
 الصعوبات إلِفالهعمن هحتاج دائها إلِ أو ٓتعرف م، تعمـع الـالخطَة األَلِ ىحَ فٍن َاق

ساٌم  ( 1333،هع هو ٓعاىَو هىٍا  ) عثهاو ل ألىً ٓتعاه ،فْ عالجٍا ٓو
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اء فْ الهرحمة الهتوسطة )  إن س هادة الفٓٓز جً واتالتاسع والعاشر (  الصفٓنتدٓر
الهعموهات واالتصاالت عمِ حٓاة  ثورةعمِ الرغم هن التقدم العمهْ الٍائل وسٓطرة  صعوبة

اء فضاًل عن ،بشكل خاص الطمبةالىاس بشكل عام وعمِ   وجود كتاب هخصص لهادة الفٓٓز
عها عمًٓ فْ الصفوف السابقة إذ تدرج عمِ ىحو هختمف  لمصفٓن التاسع والعاشرهستقل 

ة توفر إلِ ضافةإ ضهن هادة العموم   واستخدام ،فْ بعض الهدارس الحدٓثة األجٍزة الهخبٓر
م الواقعْ  أسالٓب ة لمهعمهٓنوحجم الهعموهات العمهٓة و الدورات ،التقٓو الطالب  إال أن التربٓو

عتقد أىٍا هادة هعقدة5  اء ٓو  ٓواجً صعوبات فْ فٍم هادة الفٓٓز
التْ تجابً الهجتهعات الهعاصرة  إن عهمٓة إصالح التعمٓم تهثل أحد أٌم التحدٓات

حركة الهعآٓر الحدٓثة واقتصاد  وحٓث تتضح الحاجة إلِ تأسٓس ىظام تعمٓهْ ٓتوافق ،
فإذا كاىت جهٓع هؤسسات الهجتهع هطالبة  بالتهٓز  ،الهعرفة وثورة الهعموهات واالتصاالت

ات التربٓة والتعمٓم ٌْ فإن هؤسس ،والتطور والتوظٓف اإلٓجابْ لثهرات الثورة العمهٓة الحدٓثة
الصعوبات التْ تواجً  إلِاألولِ  بهثل ٌذي الهطالبة  5وهن أٌم ٌذي الخطوات ٌْ التعرف 

 والعهل عمِ إٓجاد حمول هىاسبة لٍا   5 الطمبة
اء  إلِواىطالقا هن أٌهٓة التعرف     س هادة الفٓٓز الصعوبات التْ تواجً تدٓر

تمك  عمِ لموقوفالدارسة الحالٓة ٌذي ة الكبرى جاءت هن الهواد العمهٓة ذات األٌهٓ بوصفٍا
 الصعوبات واقتراح الحمول الهالئهة لٍا5  

س هادة  وتتمخص هشكمة ٌذي الدراسة فْ الكشف عن الصعوبات التْ تواجً تدٓر
اء لمهرحمة الهتوسطة ة التربٓة والتعمٓم  لمصفٓٓن التاسع والعاشر الفٓٓز مواء عٓن لفْ هدٓٓر

ع استباىً الباشا هن خال  ْ: التعمٓهٓة األربعة  العهمٓةغطت هجاالت ل توٓز   -ٌو
 الهجال األول : هجال الطالب 
 الهجال الثاىْ : هجال الهعمم

 الهجال الثالث: هجال البٓئٓة التعمٓهٓة 
 الهجال الرابع : هجال الهىٍاج

صعوبة  كبٓرة،وكل فقرة اشتهمت عمِ خهسة بدائل ) صعوبة كبٓرة جدًا، صعوبة 
 صعوبة قمٓمة، ال تهثل صعوبة( توسطة،ه
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 أهنية الدراسة

اء عهمٓة تواجً التْ الصعوبات عن الكشفتتهثل أٌهٓة الدراسة فْ  - س لهادة الفٓٓز  التدٓر
ة والهبادئ والهفآٌم الهعموهات ترسٓخ عمِ تركز التْ التعمٓهٓة العهمٓة ظل فْ  التربٓو
دٌم الطمبة عقول فْ  5 الهشكالت هواجٍة عمِ تساعدٌم التْ الكافٓة بالخبرات وتزٓو

ستواجٍٍم  التْ الصعوبات حول الهعمهٓن أراء إلِ التعرف - اء فْ تدٓر والتْ  هادة الفٓٓز
  الصحٓحة5الهفآٌم العمهٓة بالصورة  إٓصالتحول دون 

 عىد ٓواجٍوىٍا التْ الصعوبات حول الهعمهٓن  أراء بٓان هدى أٌهٓة التعرف إلِ  -
س م أداء عن تعوقٍم  ْوالت التدٓر س فْ التقمٓدٓة األسالٓب عن االبتعاد فْ أدواٌر  ،التدٓر
ع موالتىوع فْ استراتٓجٓات  الهتبعة والطرائق االستراتٓجٓات فْ والتىٓو ، وجعل الطالب التقٓو
 عهمٓة التعمٓهٓة 5لم اً هحور 

 : الدارسة حدود

ة الحدود -  اء هادة هعمهو وهعمهات: البشٓر لمصفٓن الثاهن  الهتوسطة رسالهدا فْ الفٓٓز
 والتاسع األساسٓن

ة التربٓة والتعمٓم لمواء عٓن الباشا الهتوسطة الهدارس: الهكاىٓة الحدود -   فْ هدٓٓر

 : الدارسة مصطلخات

اء العمم الذي ٓدرس الطبٓعة ، والذي ٓتعاهل هع  :ٌْ (Simon 2002,)الفٓٓز
ائٓة هو قواىٓن وخصائص الهادة،  ٓجاد قواىٓن فٓٓز كّههة لتفسٓر هختمف الظواٌر التْ تحدث ا 

ٌْ عمِ التجربة، والهالحظة ذا العمم هبى اضٓةفْ عالهىا، ٌو  5، والقٓاس، والتحمٓالت الٓر
والتفاعالت  والهوجات الجسٓهات بدارسة ٓعىِ طبٓعْ عمم: بأىٍا (311.)  السعدي ٍاعرفو 

تشتق هباشرة هن  هحسوسةوهفآٌهٍا قد تكون ،الهوجودة فْ الطبٓعة دراسة عمهٓة 
ق الحواس  إدراكٍاوقد تكون هجردي ال ٓهكن  ،الهالحظة والخبرة الهباشرة  أكثر ٌْو  ،عن طٓر

ىها الواقع، فْ همهوسة غٓر كٓاىات ألىٍا وذلك تعمهٍا؛ فْ صعوبة الهفآٌم أىواع  ٓتم وا 
ا عمٍٓا االستدالل حتاج الحٓاة، فْ وتطبٓقاتٍا بآثاٌر  فْ هثٓمٍاوت تجسٓدٌا إلِ تعمهٍا ٓو

 5حٓة صورة



 .جهة نظر المعلمين في مديرية لواء عين الباشاصعوبات تدريس مادة الفيزياء في المرحلة المتوسطة من و 

- 8.8 - 

اء هادة اء بعمم تختص التْ والهٍارات الهعارف و الحقائق هجهوعة: الفٓٓز ٍٓتم  الذي الفٓٓز
 5الهادة سموك وتفاعالت بدارسة

اء  اء هقررات ٌو جهٓع إجرائًٓا:هادة الفٓٓز فْ والتعمٓم  التربٓة وزارة تطبقٍا التْ الفٓٓز
ًبكل ها الهتوسطة  هرحمةال طمبة عمِ الههمكة األردىٓة الٍاشهٓة  حقائق وهعارفهن  تحتٓو

 وهٍارات5 
 هعٓن ٌدف تحقٓق ٓعرقل أو ٓعٓق ها كل ( أىٍا331.)الصعوبات عرفٍا حبٓب و إبرآٌم 

د اجتٓازي ٓتطمب  5والجسهٓة العقمٓة الجٍود هن الهٓز
س صعوبات اء تدٓر س عهمٓة ٓعٓق ها كل أىٍا عمِ إجرائٓا: الفٓٓز ا هادة تدٓر قمل  ءالفٓٓز ٓو

 حصل التْ بالدرجة وتقاس االستباىة اشتهمتٍا التْ الهجاالت فْ التعمم ىتاجات تحقٓق هن
 5األداة فقرات عمِ استجاباتٍم خالل هن العٓىة أفراد عمٍٓا

 لسابقةا الدراسات

ا(  Stella، 318.قام )  -1 اءهادة  صعوبة كٓفحول  بدراسة استكشافًٓ فْ ىٓجٓٓر  الفٓٓز
ةال الهدرسة فْ  هجاالت إلِ متعرفل الدراسة ٌذي ٌدفت، الطمبة ة ىظر ٍهن وج ثاىٓو

اء  هن خالل جاء 5 اتالصعوب ٌذي إلِوالتعرف  صعوبة تشكل أىٍا الطمبة اعتبر التْ الفٓٓز
 هن الذكور هن ( 4.. )و اإلىاث هن(  833)( طالبًا هىٍم 383 )إلِ استباىً تقدٓم
اء فْ هعمهاً ( .. استباىً إلِ) و ٓةالصفوف الثاىو  فْ الىٍائٓة السىة طمبة  هن الفٓٓز

ة الهدارس ا ) والجوس أوجون فْ الثاىٓو  رئٓسة هصادر ثالثة الىتائج وأظٍرت5 (ىٓجٓٓر
اء تعممصعوبات ل ْ الفٓٓز س وعواهل ، الهوضوع طبٓعة: ٌو  ( والهىاٌج الهعمم ) التدٓر
 الهىاٌج فْ دةهحد هوضوعات فٍم فْ صعوبة تواجٍٍم الطمبة أن وجد5و التقٓٓم،

ا إلِ تتهٓز ها عادة والتْ ،الدراسٓة  العهمٓات هن الكثٓر وتتطمب ،همهوسة أهثمة بافتقاٌر
اضٓة  وطرح بهفردٌم الهشكالت حل فْ صعوبة الكثٓرون وجد كها5 التصور أو الٓر
 5 الصف فْ األسئمة

س صعوباتٌذي الدراسة " جاءت  (313.فْ دراسة )العمواىْ ، -.  هدرس واجًت التْ التدٓر
اء ة الهرحمة فْ الفٓٓز تحدٓد  إلِحٓث ٌدفت الدراسة  "لٓبٓا فْ لعالجٍا هقترحات و الثاىٓو
ة فْ هدارس لٓبٓا  أسباب اء فْ الهرحمة الثاىٓو س هادة الفٓٓز  أنوجد فصعوبة تدٓر
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اء فْ  س هادة الفٓٓز ة فْ لٓبٓا التدٓر  :تتهثل فْ كثٓرةصعوبات  ٓواجًهدارس الثاىٓو
م  الحدٓثةوعدم استخدام التقىٓة  ،العمهٓة األجٍزةادة وقمة طبٓعة اله وطرق التقٓو
 5التقمٓدٓة

 وجٍات الىظر الهحتهمة  إلِ التعرف إلِ الدراسة  ٌذي ٍدفت (.Monica،.31) دراسة -8
اء بدراسة ٓتعمق فٓها التاسع الصفوطمبة  الثاهن الصف طمبة بٓن تهت  وقد5 الفٓٓز

 صف الثاهن هن طمبة ال ٪43 وأظٍرت أن ، طالباً ( 18. )نه تكوىتالدراسة عمِ عٓىة 
اء دراسة ٓجب الجهٓع أن عمِٓتفقون   صف التاسعهن طمبة ال٪ 1. و  فْ الفٓٓز

اء فْ دراستًتم  ها استخدام بهقدرتٍم عمِفٓها ٓتعمق  أها5 الهدرسة  الحق وقت فْ الفٓٓز
 التاسع طمبة الصف هن٪  3. الثاهن و الصف طمبة هن٪  ..  فقد عبر الحٓاة  هن

٪  .3 و الثاهن طمبة الصف هن٪  .4وبٓن  دراست5ًعمِ استخدام ها تم  تٍمهقدر عن 
فْ  لىجاحٍم جًدا هٍم الهعمم دور أن عمِ تهاهاً  ٓتفقونأىٍم  التاسع الصف طمبة هن

اء  هن٪ 3. و الثاهن الصف طالب هن٪ ..)ىصفال هن أكثر بل أن5دراسة هادة الفٓٓز
اء أن فاعمٓة عمِ  تهاًها هتفقٓن( تاسعال الصف طالب س فْوتهكىً  هعمم الفٓٓز  تدٓر
ادة سبباً  قد تكون دروسً اء فْ الجاهعات  لٓز  بأىٍم إٓهاىًا هىٍم5دافعٓتٍم لدراسة الفٓٓز

اء فْ جٓدة ىتائج تحقٓق ٓستطٓعون  هن٪  38 و الثاهن الصف طالب هن٪  ..) الفٓٓز
اء هعمهْ أن إلِسة الدرا أشرتوعمًٓ (التاسع الصف طالب  اٌتهاها ٓعطوا أن ٓجب الفٓٓز
س  أسالٓب الختٓار أكبر وتعهل  ، تربط الطالب بحٓاتً العهمٓة  أن شأىٍا هن التْ التدٓر
شراكٍم ، فضولٍم تحفٓز عمِ   بضرورة إقىاعٍم وكذلك ، العهمٓة واألىشطة البحوث فْ وا 

  5لهوضوع الدرس  الهسبق التحضٓر
تحاق بالهسار لاال عن  الطمبةعزوف  أسباب( حول 318.ا )كبر، فْ دراسة قام بٍ -4

ة حٓث استخدم االستباى تبٓن فتعرف عمِ وجٍات ىظر الهعمهٓن مل ةالعمهْ بالهرحمة الثاىٓو
ت قمة الهختبرال وذلك  ؛لصعوبة إٓصال الهفآٌم العمهٓة الهجردة لمطالب تعود األسباب أن

قة العرض عمق بالكتاب الهدرسْتت وأسباب ،الحدٓثة واألجٍزة العمهٓة  ،هن حٓث طٓر
ب الهعمهٓن واإلرشاد  الىوع5ْ التربوي والهٍىْ لمطالب وتدٓر

ثر برىاهج هحوسب بالخرائط الهفآٌهٓة فْ أ( فْ دراسة 313.وقام الباحث)غاىم ،-.
اء لطالب الصف الحادي عشر   عمِ اإلجابة لخال هوهعالجة صعوبات تعمم الفٓٓز
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 فْ الحادي عشر  صفـال طالب هو طالبًا ( .3)لعٓىً هكوىً هن األسئمة هجهوعة هن
 ، طالبا(  3.) هو التجرٓبٓة الهجهَعة تكَىت حٓث فْ فمسطٓن (الٌٓا بٓت) هدٓىة

 الهفآٌهٓة بالخرائط هحَسب برىاهج بىاء َتن طالبا  88  هن الضابطة  َالهجهَعة
حٓث  ،الحادي عشر لمصف ءالفٓزٓاكتاب  هو الهٓكاىٓكا فْ    ِـاألَل دةـالَح لدرَس
 تعمن صعَبات هعالجة فْ َدَري الهحَسب البرىاهج فعالٓة الدراسة ىتائج أظٍرت
اء  5الفٓٓز

تدىْ  إلِحول تقصْ بعض العواهل الهؤدٓة  (333.قام بٍا )الشعٓمْ ،فْ دراسة و  -3
اء هن وجٍ ة ىظر تحصٓل طمبة الشٍادة العاهة لمتعمٓم العام القسم العمهْ فْ هادة الفٓٓز

تدىْ تحصٓل الطمبة  أنتبٓن  334./338.الهعمهٓن والهشرفٓن فْ سمطىة عهان لمعام 
اء هن وجٍة ىظر الكتاب الهدرسْ ودلٓل الهعمم ثم  إلِ أوال الهعمهٓن ٓعود فْ هادة الفٓٓز

م وكذلك هن وجٍة ىظر الهشرفٓن فٓعود  وأسالٓبالطالب  الكتاب الهدرسْ ودلٓل  إلِالتقٓو
م  وأسالٓبالب الهعمم والط  التقٓو

قمة هشاركة الطالبات فْ الحصة  أسبابحول  ).Zohar) ،.33وفْ دراسة  قام بٍا   -.
اء  اء تصىف عمِ رأس  أن حٓث اعتبراالصفٓة  هن وجٍة ىظر هعمهْ الفٓٓز هادة الفٓٓز

دل عمِ ذلك هعدالت الىجاح فٍٓا هقارىة بالهواد  وعالهٓاً  قائهة الهواد الصعبة هحمٓاً  ٓو
ة فْ العدٓد هن الدول  األخرى العمهٓة وٓالحظ عزوف هعظم الطالب الذكور لمهرحمة الثاىٓو

الحظ  عن الهشاركة داخل الحصص الصفٓة  الهتقدهة  أكثرىسبة عزوف الطالبات  أنٓو
ضرورة البحث  إلِداخل الغرفة الصفٓة5وعمًٓ توصمت الدراسة هن الذكور فْ الهشاركة 

س ه اء وتجعمٍا عن طرق تساعد فْ تدٓر قا  أكثرادة الفٓٓز   5  لمطمبةتشٓو
 دَرة َبطرٓقة البىائْ الهختبر بطرٓقة التدرٓس أثر بدراسة  (.33.، الحَاهدة) قان -3

 اهسـالخ فـالص لطمبة العمَن فْ لَالتحصٓ العمهْ التفكٓر هٍارات تىهٓة فْ التعمن
 ثالث هو الدراسة عٓىة َتكَىت5 التدرٓس فْ االعتٓادٓة بالطرٓقة  ةـهقارى ْـاألساس
 لالتحصٓ: ٌها السابق لالتحصٓ فْ هستَٓٓو إلِ شعبة لك فْ الطمبة صىف ،شعب

 الهخبرّ لالعه هجهَعة طمبة تفَق الدراسة أظٍرت ،الهىخفض لَالتحصٓ  الهرتفع
 طمبة عمِ لَالتحصٓ العمهْ التفكٓر هٍارات تىهٓة فْ التعمن دَرة ةـَهجهَع ئْاالبى

ادة حب الطالب  ،ةـالعتٓادٓا الطرٓقة هجهَعة اء والعهل الجهاعْ  وٓز لهادة الفٓٓز
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الصعوبات التْ تواجً الهعمهٓن فْ توضٓح الهفآٌم الهجردة  فْ  عمِ تقمٓل وساعدت
اء5   الفٓٓز

ة الهدارس طالب تصورات ( حولBaran  ،.313فْ دراسة قام بٍا ) -3  لدورات الثاىٓو
اء ت (اتركٓ هن عٓىة) الجىس حٓث هن الفٓٓز  طالب تصورات لتحدٓد الدراسة ٌذي أجٓر
ة الهدارس اء لدورات الثاىٓو  البحث عٓىة شهمت5 تصوراتٍم فْ الهؤثرة والعواهل الفٓٓز

ة الهدارس طالب هن (1.4)  هقابمةاستباىً  استخدام تمذكور   (3.)  إىاث (3.) الثاىٓو
اء وراتد فْ ىجاًحا أكثر أىفسٍم وجدوا الذكور الطالب أن وجد ، هىظهة  وأىٍم الفٓٓز
بٓة الدورات فْ أقل صعوبة واجٍوا  ىظر وجٍات بٓن فروق توجد ال أىً أٓضا5 التدٓر
ائٓة بالهتعة ٓتعمق فٓها والطالبات الطالب  الحسابات صعوبة رغم ودواهٍا وأٌهٓتٍا الفٓٓز

اضٓة اء باتجاي ٓتحٓزون الطالب كان ، عام بشكل5 الٓر ا هسار أن وذكروا الفٓٓز  ءالفٓٓز
 تم التْ الىتائج ضوء فْ تفعٓمٍا ٓجب والعهمٓة التفاعمٓة الطرق وأن فعااًل  ٓكن لم الحالْ

ة الهدرسة تطبٓقات نإ القول ٓهكن ، عمٍٓا الحصول اء دورات فْ الحالٓة الثاىٓو  الفٓٓز
  فْ جهٓع الهدارس5 وزارة التربٓة والتعمٓم قبل هن تفعل  أن ٓىبغْ

 ظريياإلطار ال

اء ٌْ ا ة لمتقدم التكىولوجْ  الحدٓثة،أساسٓة لفٍم تعقٓدات التكىولوجٓا لفٓٓز وضروٓر
لألهة5 ٓساٌم ٌذا الجاىب هن العمم هساٌهة كبٓرة فْ العدٓد هن االختراعات التْ تشكل الٓوم 

عمِ تفسٓر العدٓد هن األحداث التْ ٓتم هواجٍتٍا فْ الحٓاة الٓوهٓة5  تالحدٓث ، وقد ساعد
اء الهوضوع العمهْ األقل تفضٓاًل بٓن الطالب بشكل عام5 عمِ الرغم هن أٌهٓتٍ ا، تبقِ الفٓٓز

اء كتخصص أن ٓقوم الهتعمهون بتوظٓف تتبالهقارىة هع هواضٓع عمهٓة أخرى،  طمب الفٓٓز
 إلِ الهحسوس القدرة عمِ استخدام الجبر والٍىدسة واالىتقال هنو هٍارات ذٌىٓة غٓر عادٓة 

ذا ٓجعل تعمم الفٓز الهجرد إن األدبٓات همٓئة  5الطمبةٓاء صعًبا بشكل خاص لكثٓر هن 5 ٌو
اء بشكل عام عمِ أىٍا هادة صعبة ،  بالدراسات التْ تشٓر إلِ أن الطالب ٓىظرون إلِ الفٓٓز

(عن سبب عدم اٌتهام طالب   Williams,2003هجردة ، غٓر هثٓرة لالٌتهام ، وفْ دراسة)
ة فْ الههمكة الهتحدة بدرا اء ، فإن السبب الرئٓسْ الذي ٓقدهً الهدارس الثاىٓو سة هادة الفٓٓز
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اء هوضوًعا صعًبا ولدٍٓم توقعات أقل بقدرتٍم عمِ فٍم  الطالب ٌو أىٍم ٓعتبرون الفٓٓز
اء5  هواضٓع الفٓٓز

ة والتوجً   إلِٓالحظ عزوف الطمبة عن االلتحاق بالهسار العمهْ فْ الهرحمة الثاىٓو
اء عمِ  األردنفْ  مٓل فقط هن الطمبةٓختار عدد قالهسار األدبْ بالهقابل  دراسة الفٓٓز
ة حٓث ٓسهح لمطالب اختٓار هادتٓن هن أصل  فْ الهسار العمهْ، هستوى الهرحمة الثاىٓو

اء، كٓهٓاء، أحٓاء( ة العاهة ثالث هواد)فٓٓز 5 وكذلك تشٓر ىتائج فْ اهتحان شٍادة الثاىٓو
ة العاهة  اءاىخفاض ىسبة ىجاح الطمبة فْ ه إلِالثاىٓو ، بالهقارىة لمسىوات السابقة ادة الفٓٓز

ارات اإلشرافٓة فإن وباإلضافة إلِ ذلك هع الهواد العمهٓة األخرى5 التْ ٓقوم بٍا الهشرفون  الٓز
ون ة واالستهاع إلِ أراء الهعمهٓن والطمبة  التربٓو ة فْ المهدارس فْ الهدٓٓر لهدارس الثاىٓو

الطمبة لمهٍارات والهفآٌم األساسٓة لهادة  فتقاراالهعمهٓن ٓبدون اىزعاجٍم هن  تشٓر إلِ أن
اء فْ  اء  ٓعتبرونن الطمبة إوكذلك ف الهراحل السابقة،الفٓٓز صعبة وال ٓهكن هادة هادة الفٓٓز

  5فٍهٍا بسٍولة
اء وتقدٓهٍا إلِ الهتعمم   س هادة الفٓٓز إن الوصول إلِ األداء األهثل لمتعاهل هع تدٓر

ن الهشكالت لذا جاءت ٌذي الدراسة لمتعرف عمِ الصعوبات واجً العدٓد هتبٓسر وسٍولً 
اء فْ اله س هادة الفٓٓز ة عٓن الباشار التْ تواجً الهعمهٓن فْ تدٓر   5حمة الهتوسطة فْ هدٓٓر

 ميوجية الدراسة 

هن حٓث  وأٌدافٍالطبٓعة الدراسة  لهالهتًاستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ ىظرا 
الدراسة ثم تحمٓل ٌذي البٓاىات  وأٌدافق أداة صههت لتتىاسب جهع البٓاىات عن طٓر

  5قراءتٍاوعرض الىتائج فْ جدول حتِ ٓسٍل   spss اإلحصائْباستخدام البرىاهج 
 هجتهع العٓىة 

اء لمصفٓنهعمهْ  تكون هجتهع الدراسة هن جهٓع فْ  األساسٓٓنالتاسع والعاشر  الفٓٓز
ة عٓن الباشا   لمتحمٓل كاىتعمهًا ولكن عدد االستجابة الصالحة ه 48وعددٌم هدارس هدٓٓر

 5فقط  استجابة 83
 أداة الدراسة 

( فقرة لقٓاس الصعوبات 3.هن ) األولٓةأداة الدراسة ٌْ استبٓان هكون فْ صٓغتً 
عٍا  اء لمصفٓن التاسع والعاشر وتم توٓز س هادة الفٓٓز  أربعة إلِالتْ تواجً الهعمهٓن فْ تدٓر
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، وهجال الهىٍاج( وقد تم  لطالب ، هجال الهعمم ، هجال البٓئة التعمٓهٓةهجاالت ٌْ ) هجال ا
ٓن فْ وزارة التربٓة والتعمٓم 3التحقق هن صدق األداة بعرضٍا عمِ ) ( هن القادة التربٓو

ات التربٓة وقد طمب هىٍم الحكم عمِ االستباى هن حٓث درجة وضوح الفقرات وجودة  ةوهدٓٓر
ة ودرجة اىتهائٍا لمهجال الذي تقٓسً وتعدٓل  فقرة ٓرون أىٍا ال  أيحذف  أوالصٓاغة المغٓو

صٓاغتٍا وفق ها اتفق عمًٓ الهحكهٓن وبمغ  أعادةوبعد ذلك تم  ةتحقق الٍدف هن االستباى
 5( فقرة 4.)  الهتفق عمٍٓا عدد الفقرات

 ( ٓوضح ذلك  1باستخدام كرىباخ ألفا والجدول ) لألداةساق الداخمْ كها تم التحقق هن االت
 كشوَجبخ انفب  عذد انفقشاد  انًجبل  انشقى 

 19.1 6 يجبل انطبنت   1

 1900 6 يجبل انًعهى  2

 19.6 4 يجبل انجيئخ انتعهيًيخ  3

 19.2 0 يجبل انًُهبج  4

- 3533ت الدراسة تراوحت بٓن ) ( أن هعاهالت كرىباخ ألفا لهجاال 1ٓظٍر الجدول )
ْ هعاهالت هقبولة   الهعمم  وأدىاٌا لهجال  البٓئة التعمٓهٓة هجال  أعالٌا( كان 3533 ٌو

  ألغراض الدراسة 5

 الدراسة  إجراءات

 اتبعت الدراسة الخطوات التالٓة:
 سؤولة هقام الباحث بأخذ الهوافقة عمِ أجراء الدراسة هن الجٍات ال -1
 ت الدراسة واستخالص صدقٍا وثباتٍا5بىاء أدوا -.
ة عٓن الباشا  -8 اء فْ هدٓٓر  اختٓار عٓىة الدراسة هن هعمهْ الفٓٓز
ع االستباى -4 ة عمِ الهعمهٓن   ةتوٓز  هن قبل هشرفْ الهدٓٓر
جراء الهعالجات  -.  الالزهة  اإلحصائٓةجهع البٓاىات وا 
 الىتائج  هىاقشة الىتائج ووضع التوصٓات الهىاسبة فْ ضوء تمك -3
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 تصخيح املقياس 

ج الخهاسْ بٍدف قٓاس آراء  العٓىة وتم  أفراداستخدم الباحث هقٓاس لٓكرت لمتدٓر
  :االختبارات قٓهة رقهٓة إعطاء

( ال تهثل .(، صعوبة قمٓمة )8(، صعوبة هتوسطة )4( ، صعوبة كبٓرة ).صعوبة كبٓرة جدًا )
 ( 1صعوبة )

 اليتائج

س هادة  أسبابلهعرفة  الدراسة ٌذي ٌدفت اء فْ الهرحمة صعوبة تدٓر الفٓٓز
العٓىة  أفرادولمحكم عمِ الهتوسطات الحسابٓة لتقدٓرات  الهعمهٓن،هن وجٍة ىظر  الهتوسطة

الىتائج كها فْ  الحكم عمِولتوفٓر هقارىات بٓن تمك االستجابات تم االعتهاد عمِ هعٓار 
 (.الجدول رقم )

 دسجخ األهًيخ يذي انذسجبد انذسجخ

 يشتفعخ 3960-5 3

 يتىسطخ 2934-3963 2

 يُخفضخ 1-2933 1

 ( دسجخ األهًيخ الستجبثخ أفشاد انعيُخ 2جذول )

 -:تْأالىحو  عمِالدراسة  ىتائج جاءتو 
ة ودرجة األٌهٓة الستجابة عٓىة التم حساب  هتوسطات الحسابٓة واألوزان الهئٓو

اء لمهرحمة اله س هادة الفٓٓز ة التربٓة والتعمٓم لمواء عٓن الدراسة لصعوبات تدٓر توسطة لهدٓٓر
 (8الجدول رقم )فْ الباشا 

سقى 

 انًجبل
 انًجبل انشتجخ

انًتىسط 

 انحسبثي

األهًيخ انُسجيخ 

% 

دسجخ 

 األهًيخ

 يشتفعخ 3593 3930 يجبل انطبنت 1 1

 يشتفعخ 6592 3926 يجبل انجيئخ انتعهيًيخ 2 3

 يتىسطخ 5390 .290 يجبل انًعهى 3 2

 يتىسطخ 5194 2953 جبل انًُهبجي 4 4

 يتىسطخ 6295 3913 ككم األداح

  األسثعخ(انًتىسطبد انحسبثيخ نًجبالد انذساسخ 3جذول )

الهتوسطات الحسابٓة الستجابة الهعمهٓن عن الصعوبات  أن أعاليٓظٍر هن الجدول 
اء فْ الهرحمة الهتوسطة تراوحت بٓن )  س هادة الفٓٓز ( 85.3-..5.التْ تواجً تدٓر
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( وجاء ترتٓب الهجاالت هن حٓث الهتوسط الحسابْ عمِ .5.. -154.ىسبٓة ) وبأٌهٓة
  :أتْالىحو 

 %.5..ٌهٓة ىسبٓة أوب 85.3 هجال الطالب فْ الهرتبة األولِ بهتوسط حسابْ 
 %.3.5 وبأٌهٓة 8518 ةوكان الهتوسط الحسابْ لالستباى

  تْ:أبالىسبة لفقرات كل هجال فكاىت عمِ الىحو  أها

 جمال الطالب: أوال 

ة ودرجة األٌهٓة الستجابة عٓىة التم حساب   هتوسطات الحسابٓة واألوزان الهئٓو
 الدراسة فْ هجال الطالب

 ( 4 )انجذول سقى

 انشتجخ
سقى 

 انفقشح
 انفقشح

انًتىسط 

 انحسبثي

األهًيخ 

 انُسجيخ %

دسجخ 

 األهًيخ

1 2 
ضعف يهبساد انشيبضيبد نذي 

 انطالة
 شتفعهي 190. 4954

2 6 
قهخ انًفبهيى انفيضيبئيخ نذي 

 انطالة
 يشتفعخ 0496 4923

 يشتفعخ 3694 3902 كثشح عذد انطالة في انصف 1 3

4 5 
ضعف في يهبساد انطالة 

 انعًهيخ
 يتىسطخ 3192 3951

5 3 
ضعف انشغجخ نذي انطالة 

 نذساسخ انفيضيبء
 يتىسطخ 6094 3942

 يتىسطخ 6396 3910 اعتًبد انطالة عهً انحفظ 4 6

 يشتفعخ 3593 3930 انًجبل ككم

 ( الهتوسطات الحسابٓة ودرجة األٌهٓة لفقرات هجال الطالب 4جدول )
الهتوسطات الحسابٓة الستجابة الهعمهٓن عن كل فقرة  أن أعاليٓظٍر هن الجدول 

( وجاء 3353-3858( وبأٌهٓة ىسبٓة )45.4-8513هن فقرات هجال الطالب تراوحت بٓن )
  -:أتْلفقرات هن حٓث الهتوسط الحسابْ عمِ الىحو ترتٓب ا

اضٓات لدى الطالب فْ الهرتبة األولِ بهتوسط حسابْ   وبأٌهٓة 45.4ضعف هٍارات الٓر
ائٓة بهتوسط حسابْ 3353ىسبٓة   وبأٌهٓة .853% وفْ الهرتبة الثاىٓة قمة الهفآٌم الفٓٓز
 %.5..وبأٌهٓة  85.3وكان الهتوسط الحسابْ لهجال الطالب   %354.ىسبٓة 

 التعلينية  البيئةاجملال الجاىي: جمال 



 .جهة نظر المعلمين في مديرية لواء عين الباشاصعوبات تدريس مادة الفيزياء في المرحلة المتوسطة من و 

- 881 - 

ة ودرجة األٌهٓة الستجابة عٓىة التم حساب  هتوسطات الحسابٓة واألوزان الهئٓو
  التعمٓهٓةبٓئة الالدراسة فْ هجال 

 (5)انجذول سقى 

 انشتجخ
سقى 
 انفقشح

 انفقشح
انًتىسط 
 انحسبثي

األهًيخ 
 انُسجيخ %

دسجخ 
 األهًيخ

1 13 
خ انىسبئم انتعهيًيخ في قه

 انًذسسخ
 يشتفعه 3692 3901

2 14 
قيى  أوعذو وجىد يختجش 

 انًذسسخيختجش في 
 يتىسطخ 6494 3922

3 16 
قهخ حصص  انفيضيبء في 

 انفتشح انصجبحيخ
 يتىسطخ 6392 3916

 يتىسطخ 5690 2904 عذو يالئًخ انغشفخ انصفيخ 15 4
 يشتفعخ 6592 3926 انًجبل ككم

 الهتوسطات الحسابٓة ودرجة األٌهٓة لفقرات هجال البٓئة التعمٓهٓة   (.جدول )
الهتوسطات الحسابٓة الستجابة الهعمهٓن عن كل فقرة هن فقرات  أن أعاليٓظٍر هن الجدول 

( وجاء .35.-353.( وبأٌهٓة ىسبٓة )8531-534.تراوحت بٓن ) البٓئة التعمٓهٓةهجال 
  :أتْبْ عمِ الىحو ترتٓب الفقرات هن حٓث الهتوسط الحسا

 8531 فْ الهرتبة األولِ بهتوسط حسابْ قمة الوسائل التعمٓهٓة فْ الهدرسة 
 الهدرسةقٓم هختبر فْ  أوعدم وجود هختبر % وفْ الهرتبة الثاىٓة .35.ٌهٓة ىسبٓة أوب

 البٓئةوكان الهتوسط الحسابْ لهجال  %3454ىسبٓة  وبأٌهٓة 8..85بهتوسط حسابْ 
 %.3.5وبأٌهٓة  85.3  التعمٓهٓة

 ثالجا: جمال املعله
ة ودرجة األٌهٓة الستجابة عٓىة التم حساب   هتوسطات الحسابٓة واألوزان الهئٓو

 الهعممالدراسة فْ هجال 
 (6)انجذول سقى 

 انشتجخ
سقى 
 انفقشح

 انفقشح
انًتىسط 
 انحسبثي

األهًيخ 
 انُسجيخ %

دسجخ 
 األهًيخ

 يتىسطخ 6692 3931 األجهضحضعف انًعهى في استخذاو  . 1
 يتىسطخ 6292 3913 صيبدح َصبة انًعهى 3 2

3 11 
ضعف انًعهى في استخذاو 

استشاتيجيبد انتقىيى وانتذسيس 
 انحذيثخ

 يتىسطخ 5692 2901

4 11 
كثشح انذوساد انتي نيس نهب عالقخ  

 ثتخصص انًعهى
 يتىسطخ 5592 2936

5 0 
تذسيس يبدح انفيضيبء يٍ يعهًي 

 األخشي انتخصصبد انعهًيخ
 يتىسطخ 5396 2960

 يتىسطخ 5296 2963 يع انًعهى اإلداسحقهخ تعبوٌ  12 6
 يتىسطخ 5390 .290 انًجبل ككم

 ( انًتىسطبد انحسبثيخ ودسجخ األهًيخ نفقشاد يجبل انًعهى 6جذول )
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الهتوسطات الحسابٓة الستجابة الهعمهٓن عن كل فقرة  أن أعاليٓظٍر هن الجدول 
وجاء  (.335-53..)( وبأٌهٓة ىسبٓة 8581-538.تراوحت بٓن ) هعممالهن فقرات هجال 

  :أتْترتٓب الفقرات هن حٓث الهتوسط الحسابْ عمِ الىحو 
 8581فْ الهرتبة األولِ بهتوسط حسابْ ضعف الهعمم فْ استخدام األجٍزة 

ادة ىصاب الهعمم % وفْ الهرتبة الثاىٓة .335ىسبٓة  وبأٌهٓة بهتوسط حسابْ ٓز
وبأٌهٓة  533.  الهعمموكان الهتوسط الحسابْ لهجال  %.3.5باٌهٓة ىسبٓة و 8518
..53% 
 جمال امليواج رابعا:

ة ودرجة األٌهٓة الستجابة عٓىة التم حساب  هتوسطات الحسابٓة واألوزان الهئٓو
 الدراسة فْ هجال الهىٍاج

 ( 3 )انجذول سقى

سقى  خانشتج
انًتىسط  انفقشح انفقشح

 انحسبثي

األهًيخ 
ُسجيخ ان

% 

دسجخ 
 األهًيخ

سثط انًفبهيى ثبنحيبح  قهخ .1 1
 يشتفعه 3592 3936 انعًهيخ

كثشح انًفبهيى انفيضيبئيخ في  13 2
 يتىسطخ 6094 3942 انكتبة

كثشح انًبدح انتعهيًيخ  وعذو  23 3
 يتىسطخ 6290 3914 انًقذسح عهً تُفيز األَشطخ

قهخ تشاثط انًىاضيع انعهًيخ  10 4
 يتىسطخ 53 2905 انًذسسي داخم انكتبة

انًستىي انعهًي نهكتبة أعهً  21 5
 يتىسطخ 4092 2941 يٍ قذساد انطبنت

قهخ استخذاو انشسىو واإلشكبل  24 6
 يُخفضخ 4290 2914 انتىضيحيخ في انكتبة

صعىثخ األَشطخ  انًعشوضخ  21 3
 يُخفضخ 3.94 19.3 في انكتبة

قهخ تشكيض أسئهخ انكتبة عهً  22 0
 يُخفضخ 33 1905 هيى انفيضيبئيخانًفب

 يتىسطخ 5194 2953 انًجبل ككم

 ( الهتوسطات الحسابٓة ودرجة األٌهٓة لفقرات هجال الهىٍاج.جدول )
الهتوسطات الحسابٓة الستجابة الهعمهٓن عن كل فقرة هن فقرات  أن أعاليٓظٍر هن الجدول 

وجاء ترتٓب الفقرات هن  (.5..-.8( وبأٌهٓة ىسبٓة )85.3-.153تراوحت بٓن) الهىٍاج
  أتْحٓث الهتوسط الحسابْ عمِ الىحو 
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وباٌهٓة ىسبٓة 85.3فْ الهرتبة األولِ بهتوسط حسابْ قمة ربط الهفآٌم بالحٓاة العهمٓة 
ائٓ% وفْ الهرتبة الثاىٓة .5..  .854بهتوسط حسابْ فْ الكتاب  ةكثرة الهفآٌم الفٓٓز
 %154.وبأٌهٓة  ..5.  الهىٍاجحسابْ لهجال وكان الهتوسط ال %3534ىسبٓة  وبأٌهٓة

( أٌم الفقرات فْ جهٓع الهجاالت وذات أٌهٓة هرتفعة وتحتاج إلِ 3ٓظٍر الجدول )
ة5  ٓن واإلدارة التربٓو د هن الهتابعة هن قبل الهعمهٓن والهشرفٓن التربٓو  هٓز

 انشتجخ
سقى 

 انفقشح
 انفقشح

انًتىسط 

 انحسبثي

األهًيخ 

انُسجيخ 

% 

 انًجبل

1 2 
ضعف يهبساد 

 انشيبضيبد نذي انطالة
 انطبنت 190. 4954

2 6 
قهخ انًفبهيى انفيضيبئيخ 

 نذي انطالة
 انطبنت 0496 4923

3 1 
كثشح عذد انطالة في 

 انصف
 انطبنت 3694 3902

4 13 
قهخ انىسبئم انتعهيًيخ 

 في انًذسسخ
 انجيئخ انتعهيًيخ 3692 3901

5 1. 
 قهخ سثط انًفبهيى

 بح انعًهيخثبنحي انعهًيخ
 انًُهبج 3592 3936

( يًثم انفقشاد راد األهًيخ انًشتفعخ وانًتىسط انحسبثي نهب واألوصاٌ 0انجذول سقى )

 انًئىيخ في جًيع انًجبالد 

 اليتائج مياقشة

اء لمصفٓن  واجٍتالصعوبات التْ  أنأظٍرت الىتائج   س الفٓٓز الهعمهٓن فْ تدٓر
ة ع األساسْالتاسع والعاشر  هجال الطالب جاء  أن ٓن الباشا تهثمت بأتْ:فْ هدٓٓر

 والرسم البٓاىْ 5هجال الهىاٌج وأخٓراالتعمٓهٓة وهجال الهعمم البٓئة  تالي هجال األولِبالهرتبة 
 ٓوضح الهتوسطات الحسابٓة لألربعة هجاالت5 (1)الشكل رقم 
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جه انًعهًيٍ في تذسيس يبدح انفيضيبء انعالقخ ثيٍ انًجبالد األسثعخ نهصعىثبد انتي تىا( 1)انشكم سقى 

 9خانًتىسطخ وانًتىسطبد انحسبثيخ الستجبثخ انًعهًيٍ عهً االستجبَ نهًشحهخ

  -أتْ:الفقرات لكل هجال فكاىت عمِ الىحو  إلِبالىسبة  وأها
 ،هعظم فقرات ٌذا الهجال جاءت هرتفعة األٌهٓة أن( 4هجال الطالب فٓبٓن الجدول رقم ) -

اضٓات لدى الطالب أوالً وجاءت الفقرة  ثم الفقرة  ،هن حٓث الصعوبة ضعف هٍارات الٓر
ائٓة لدى الطالب   قمة الهفآٌم الفٓٓز

عزى ذلك إلِ   األفقْوعدم التكاهل  ،فْ الصفوف السابقة الطمبة ضعف تأسٓس  ٓو
س الهواد  والعهودي لمهفآٌم العمهٓة وعدم استخدام الهواد والوسائل الحسٓة فْ تدٓر

ذا ٓؤدي   ة فْ السىوات السابقة العمهٓ العهوهٓات  بإعطاءٓكتفْ الهعمم  أن إلٌِو
ادة الهخزون كذلك و  ،لمطالب اضٓات وٓز ٓواجً الهعمم صعوبة فْ هعالجة هٍارات الٓر

وهن وجٍة  ،زهىْ بإطارضٓق الوقت ووجود هىاٌج هحدد  بسببالهفآٌهْ عىد الطالب 
االهتحاىات فْ الوزارة لهعالجة  إدارةعمًٓ  ٓتم عقد اهتحان تشرف أنىظر الباحث ٓرى 
  5هثل ٌذا الضعف

 عة ىوعافهرتفقرات ٌذا الهجال جاءت  أن( .الجدول رقم ) التعمٓهٓة فٓبٓنهجال البٓئة  -
حٓث  األول هنالهركز  جاءت فْقمة الوسائل التعمٓهٓة فْ الهدارس فقرة و  ،ها

فالوسائل الهدرسة5ختبر فْ قٓم ه أوعدم وجود هختبر عموم ثم الفقرة  ،الصعوبة
ائٓة  اً كبٓر  اً التعمٓهٓة تمعب دور  فٍْ تساعد الطالب  الهجردةفْ توضٓح الهفآٌم الفٓٓز

التىوع فْ ٌذي الوسائل ٓجعل الهادة و عمِ استخدام جهٓع حواسً لترسخ ٌذي الهفآٌم 

 المتوسط الحسابي للمجاالت األربعة

 مجال الطالب

 مجال البيئة التعليمية

 مجال المعلم

 مجال المنهاج

 االداة ككل
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قا لدى الطالب  أكثرالتعمٓهٓة   صحٓحة بىاء الهفآٌم بصورة إضافة إلِ تعهل عمِ تشٓو
 والهقارىات  دقة الهالحظة واالكتشاف تىهٓة  حٓث تساعد الوسائل التعمٓهٓة الطالب عمِ

ٓقوم بتجٍٓز الوسائل والتجارب العمهٓة  الهدرسةووجود هختبر عموم وقٓم هختبر داخل 
ٌذا ٓساعد الهعمم عمِ استغالل الوقت  كلالطالب  أهاموالتحقق هن التجربة قبل تىفٓذٌا 

عطْ تصو  تقدٓم الدعم  إلِ باإلضافة ،لها سٓقوم بً الهعمم داخل الهختبر اً واضح اً ر ٓو
ساعد الهعمهٓن عمِ تىفٓذ التجارب وخصوصاً  ،التجارب إلىجاحالالزم  الهعمهون الذٓن  ٓو

اء هن التخصصات العمهٓة    األخرىٓدرسون هادة الفٓٓز
ستخدام فْ اضعف الهعمم ب تٓنالهتعمق تٓنالفقر  نأ( 3هجال الهعمم فٓبٓن الجدول رقم ) -

ادة الىصاب هن الحصص  األجٍزة جاءت هرتفعة  األسبوعٓةالعمهٓة وتىفٓذٌا وٓز
اء ففْ ٌذي األٌهٓة5وٓعود ذلك إلِ أن بعض  تخصصات الهعمهٓن لٓست فْ هجال الفٓٓز

 األحٓانهعمم واحد وفْ بعض لمصفٓن الثاهن والتاسع  الهواد العمهٓة الهرحمة ٓدرس 
اء) كٓهٓاء ٓحهل تخصص عم ( فٍو ال  ة، عموم عاه األرضعموم  أحٓاءهْ غٓر الفٓٓز

ائٓة  هع بعضٍا  اء وربط الهفآٌم الفٓٓز ٓهتمك الهٍارة الكافٓة لتىفٓذ تجارب الفٓٓز
س الهباشرالهفآٌم  عطاءإ إلِلذلك ٓمجئ  ،البعض قة التدٓر  خرأالعاهل 5و العمهٓة بطٓر

ْ ال تساعد الهعمم عمِ تىفٓذ التجارب والتجٍٓز الت الكثٓرة األسبوعٓةٌو عدد الحصص 
 األعهال إلِ باإلضافةقٓم هختبر  أولٍا وخصوصا فْ حالة عدم وجود هختبر عموم 

ة الهدرسٓة وحصة  واإلذاعةهن تربٓة الصف  الهدرسةالتْ تطمب هىً داخل  اإلدآر
س الحدٓ إلِ ألذا ٓمج ،األسبوعْالىشاط  ثة وال ٍٓتم تجىب تىفٓذ الدرس بطرق التدٓر
قة االكتشاف وحل الهشكالت 5 األىشطةالطالب فرصة لتىفٓذ  بإعطاء  بطٓر

قمة ربط الهعرفة بالحٓاة ظٍرت بالفقرة الهتعمقة  إن( .فٓبٓن الجدول رقم ) الهىٍاجهجال  -
ائٓة الفقرة وكذلك هن األٌهٓة  بدرجة هرتفعة  التْ تعطِ لمطالب5كثرة الهفآٌم الفٓٓز

ائٓة  تحتاج فعهمٓة ربط الهعر  س الهفآٌم الفٓٓز التحضٓر الجٓد  إلِفة بالحٓاة فْ تدٓر
ع فْ  عطا  األىشطةهن الهعمم والتىٓو اء يءوا   ،دورات هتخصصة فْ هجال الفٓٓز

االستفادة تساعدٌم عمِ  )دلٓل الهعمم( عمهٓة أدلةعدم اهتالك الهعمهٓن  إلِ باإلضافة
م واألىشطة  س والتقٓو  لهعمهٓن الجدد5ا وخصوصاً هن استراتٓجٓات التدٓر
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 التوصيات

 -فْ ضوء ىتائج الدراسة فإن الباحث ٓوصْ بها ٓأتْ:
اضٓة الهوجودةالهفآٌم  عمِ بالتعرف االٌتهام -  الدراسٓة الهراحل هن الطمبة لدى الٓر

اضٓات فْ لدٍٓم الضعف السابقة وىقاط  5 لٍا الحمول إٓجاد وهحاولة هادة الٓر
ا األساسٓة الهدارس فْ اتالهختبر  ْوقٓه اتالهختبر  بتوفٓر االٌتهام -   باألجٍزة وتجٌٍٓز

ة واألدوات  فْ لدى الطمبة الفٍم هن هستوى أعمِ لتحقٓق  الهطموبة الحدٓثة الهخبٓر
اء  5 هادة الفٓٓز

ادة عمِ التركٓز - بٓة تاالدوار  ٓز اء هادة لهدرسْ التدٓر عمِ التعاهل هع  والتْ تركز  الفٓٓز
ة5 األدوات  و  األجٍزة  الهخبٓر

عقد اهتحان تشرف عمًٓ إدارة االهتحاىات فْ الوزارة لمتعرف عمِ الضعف الذي ٓعاىْ  -
اضٓات  الطمبةهىً   الحمول الهىاسبة 5  إٓجادالعهل عمِ و فْ هادة الٓر

اء والعهل عمِ ب الطمبة ترغٓب عمِ العهل - هن  لدٍٓم إٓجابٓة اتجاٌات تحقٓقهادة الفٓٓز
س الحدٓثة استخدام استراتٓجٓات خالل ق عىصر عمِ التركٓز، و التدٓر  عرض فْ التشٓو

ائٓة  ة هعموهاتال وربط الهواضٓع الفٓٓز  5الطمبة واحتٓاجات الحٓاتٓة بالهواقف الىظٓر
اء بْكت لهحتوى تحمٓمٓة دراسة  إجراء -  كم إلِ والتعرف لمصفٓن التاسع والعاشر  الفٓٓز

ائٓة التطبٓقٓة الهوضوعات وىوع ٍا التْالهجردة  والهفآٌم الفٓٓز  وهدىالكتاب  ٓحتٓو
 الهستقبمٓة5 موحاجاتٍ الطمبة  لهستوى هالءهتٍا

ة  -  إجراء دراسة عن سبب عزوف الطمبة عن االلتحاق بالهسار العمهْ فْ الهدارس الثاىٓو
ٌذي  وتأثٓرفْ الهدارس الحكوهٓة والخاصة  الطمبة  أعداددراسة هسحٓة عمِ  إجراء -

 بة لمهادة العمهٓة وتىفٓذعمم لمهختبرات العمهٓة و فٍم الطمعمِ استخدام اله األعداد
  5التجارب العهمٓة

اضٓات لمصفوف التْ تسبق الصف التاسع  تبك   لهحتوى إجراء دراسة تحمٓمٓة - الٓر
اء5  والتعرف اضٓة لهادة الفٓٓز  عمِ عالقة هواضٓعٍا بالهتطمبات الٓر
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