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دراسة حول تدني تحصيل الطلبة في الفيزياء

تمهيد:
تعد مشكمة ضعف التحصيل الدراسي مشكمة عالمية ال يكاد يخمو منيا مجتمع مف المجتمعات ،إذ يقوؿ
"فيزرستوف" وىو مف األوائل الذيف اىتموا بدراسة مشكمة ضعف التحصيل الدراسي(ىناؾ عشريف طالبا مف
أصل مئة لدييـ ضعف في التحصيل الدراسي) .وعند الحديث عف تدني التحصيل العممي يرجع الباحثوف
ذلؾ إلى أسباب عديدة مؤثرة عمى التحصيل منيا المعمـ ،المنياج  ،الطالب والحالة النفسية والعقمية لو
واألسرة والبيئة االقتصادية واالجتماعية ليا ،حيث يعتبر التحصيل الدراسي أم ار ميما لكي ينتقل الطالب مف
مرحمة دراسية إلى مرحمة دراسية الحقة.
وموضوع تدني التحصيل أمر دقيق وحساس ويتعمق بمستقبل األبناء وحياتيـ االجتماعية والمينية
واستقرارىـ النفسي أو اضطرابيـ في الطفولة والشباب ،وىو ما يستوجب النظرة الشمولية الفاحصة والثاقبة
بكل تمحيص والمنبثقة مف نظرتنا الموضوعية لمعوامل األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المتفاعمة
مع االستعدادات والميوؿ واالتجاىات النفسية الخاصة بكل طالب عمى حده ةى ،البعيدة كل البعد عف
األحكاـ العشوائية ،واالتجاىات التعصبية " مثل الفكرة الخاطئة عند بعض المدرسيف واآلباء" مف أف تدني
التحصيل مرتبط بالغباء والتخمف العقمي ،في حيف أف النظرة الموضوعية لمتأخر الدراسي عند الطالب يجب
أف يقوـ عمى أساس فيـ واضح وموضوعي يأخذ بعيف االعتبار جميع الجوانب والعوامل المحيطة بالطالب
والعممية التعميمية وتحميميا مف أجل وضع اليد عمى األسباب الحقيقية ليذا التأخر.
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أسئلة الدراسة
تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عف مجموعة األسئمة التي تتعمق بموضوع ضعف التحصيل
الدراسي لدى الطمبة في مادة الفيزياء وقد تمحورت حوؿ األسئمة التالية:
 ما أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى الطمبة في مادة الفيزياء؟ ما أنجع الطرؽ واألساليب لعالج مشكمة ضعف التحصيل الدراسي لدى الطمبة في مادةالفيزياء؟

أهداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى البحث في أسباب ضعف الطمبة في مادة الفيزياء عف طريق
دراسة عناصر العممية التعميمية وتناوؿ كل عنصر بالدراسة والتمحيص عمى حدة.
كما تتناوؿ ىذه الدراسة تقديـ بعض الحموؿ الواقعية المتعمقة بجميع عناصر العممية
التعميمية لمتغمب عمييا ولمتقميل مف اثرىا عمى أبنائنا الطمبة.

حدود الدراسة
اقتصر البحث عمى:
 دراسة تفحصية لمجموعة مف الدراسات المتعمقة بأسباب ضعف الطمبة في مادة الفيزياءوكيفية العالج.
 -عدد مف الكتب التربوية حوؿ عناصر العممية التعميمية والتحصيل الدراسي.

 مجموعة مف رسائل الدكتوراة والماجستير المتعمقة بطرؽ معالجة ضعف الطمبة في الموادالعممية.
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منهج الدراسة  :المنيج الوصفي التحميمي

أهمية الدراسة
تعتبر الفيزياء مف العموـ القديمة الجديدة فيي تنتمي الى العموـ البحتة والتطبيقية لذلؾ يقع تحت
مظمتيا مجاليف متكامميف يكمل أحدىما اآلخر ،ىما الفيزياء النظرية والفيزياء التجريبية ،حيث
ييتـ األوؿ بصياغة النظريات باعتماد نماذج رياضية ،فيما ييتـ المجاؿ الثاني بإجراء
االختبارات عمى تمؾ النظريات .لذا تعتبر الفيزياء مف أىـ مقومات التقػدـ العممػي والتقني لمبشر
بما تقدمو مف قوانيف ونظريات عممية دقيقة ،والفيزياء كونيا وجدت عندما حاوؿ أوؿ شخص
تفسير ظاىرة طبيعية ما فانيا قديمة ،اما كونيا تواكب جميع االكتشافات التي حدثت وسوؼ
تحدث ألنو "وما أوتيتم من العلم إال قليال" فإنيا جديدة متجددة وسيكوف ليا دو ار ىاما في
معرفة سبب وكيفية الحدوث .وعرؼ بعض العمماء الفيزياء بانيا دراسة عممية لممادة والطاقة
وكيفية تفاعميا مع بعضيا البعض.
لذلؾ تعد مشكمة ضعف التحصيل مف أىـ المشكالت التي تعوؽ المدرسة الحديثة ،وتحوؿ بينيا
وبيف أداء رسالتيا عمى الوجو األكمل ،ويستطيع كل مف مارس العممية التدريسية أف يقر بوجود
ىذه المشكمة في كل فصل دراسي تقريبا ،حيث توجد مجموعة مف الطمبة الذيف يعجزوف عف
مسايرة بقية زمالئيـ في تحصيل المنيج المقرر واستيعابو ،وكثي ار ما تتحوؿ تمؾ المجموعة إلى
مصدر شغب وازعاج ،مما قد تتسبب في اضطراب العممية التعميمية داخل الصف أو اضطراب
الدراسة بصفة عامة داخل المدرسة ( ىريدي  ،عمي .)1002 ،
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وعند الحديث عف مشكمة ضعف التحصيل قد يتبادر إلى أذىاننا إف المشكمة محمية أو
محصورة في بمد ما دوف غيره ولكف وكما يشير (حمودي  )1009فإف إحدى سمات نواتج
النظاـ التعميمي ىو تدني التحصيل بمستواه الشامل ،ولذا تعد مشكمة تدني التحصيل مف أكثر
المشكالت التي يعاني منيا النظاـ التعميمي بشكل عاـ.
اال أف مشكمة ضعف التحصيل الدراسي مشكمة عالمية ال يكاد يخمو مجتمع مف المجتمعات
منيا ( جزماوي  ،)1006ولكنيا تختمف باختالؼ المجتمعات فيي قميمة في المجتمعات التي
تيتـ بالتعميـ وتخصص لو جزءا ليس بالقميل مف ميزانياتيا.

مصطلحات الدراسة
المحصل .أما التحصيل
التحصيل الدراسي :التحصيل لغة ىو جمع الشيء ،ويقاؿ لفاعمو
ّ
الدراسي فيقصد بو كل أداء يقوـ بو الطالب في الموضوعات المدرسية المختمفة ،والذي يمكف
إخضاعو لمقياس عف طريق درجات اختبار أو تقديرات المدرسيف أو كمييما معا( .ابراىيـ عبد
المحسف الكناني) وال يتوقف عند مستوى حظو مف الطاقة العقمية فقط ،بل يتأثر ىذا المستوى
بمتغيرات متعددة منيا المتغيرات الدافعية واالنفعالية واالجتماعية واالقتصادية.
ضعف التحصيل الدراسي :ىو انخفاض أو تدني نسبة التحصيل الدراسي لمطمبة دوف المستوى
العادي المتوسط لمادة دراسية أو أكثر نتيجة ألسباب متنوعة ومتعددة ،منيا ما يتعمق بالطالب
نفسو أو الطالة نفسيا ،ومنيا ما يتعمق بالبيئة األسرية واالجتماعية والدراسية والسياسية (يوسف
ذياب.)1006
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الدراسات السابقة
تعتبر الفيزياء أحد المجاالت الرئيسة في التطور التقني والعموـ النظرية األخرى ،ويمكف القوؿ
بأف مجاالت تطبيقاتيا واسعة جدا بما يحقق ليا الريادة بحكـ بحثيا في الكوف بظواىره ،والمادة
بدقائقيا ،ومف خالؿ ىذه األىمية ليا تنبع أىمية اإلىتماـ بيا .لذلؾ نجد الكـ اليائل مف
الدراسات التي تبحث في دراسة ضعف تحصيل الطمبة بيا وطرؽ معالجتيا ويؤدي منياج
الفيزياء في المراحل الدراسية المختمفة دو ار ىاما في بموغ األىداؼ العامة لممرحمة مف خالؿ
تزويد الطمبة بالمعارؼ الالزمة ومف ىذه الدراسات:
الدراسة األولى :عوامل ضعف طالب وطالبات المرحمة الثانوية في تحصيل المفاىيـ الفيزيائية
حسب رأي معممي ومعممات الفيزياء بمنطقة تبوؾ التعميمية (سمطاف بف مقبل الحبيشي) :ىدفت
الدراسة إلى الكشػف عف الفروؽ بيف آراء معممي ومعممات الفيزياء فيما يتعمق بعوامل ضعف
الطالب والطالبات فػي تحصيل المفاىيـ الفيزيائية ،كما تـ اقتراح الحموؿ المناسبة لعوامل
الضعف تمؾ.
الدراسة الثانية :دراسة تحميمية لمعوامل التربوية المؤدية إلى تدني تحصيل طالب الشيادة العامة
لمتعميـ العاـ في الفيزياء كما يراىا المعمموف والمشرفوف (د .عمي الشعيمي ،دمحم البموشي):
تناولت ىذه الدراسة العوامل المؤدية إلى تدني تحصيل طمبة الشيادة العامة لمتعميـ العاـ لمقسـ
العممي في مادة الفيزياء.
وفي دراسة قاـ بيا الشياب ( )2998لتحديد أىـ مشكالت تعميـ مادة الفيزياء المقررة لمصف
الثاني الثانوي العممي في األردف ،مف وجية نظر المعمميف والمعممات .ممف درسػوا مػادة
الفيزياء لمصف الثاني الثانوي العممي .وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أىـ المشكالت الػتي تواجو
عممية تعميـ مادة الفيزياء تتعمق بعدـ توافر الحوافز المادية والمعنوية لمعمػـ الفيزيػاء ،وضعف
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الطمبة في المفاىيـ والميارات األساسية في الرياضيات التي تحتاجيا دراسة الفيزيػاء ،وظيور
الكتاب المدرسي وكأنو مقتطفات مف كتب غير مترابطة بصورة متكاممة ،وأف الفيزياء تتطمب
مف الطمبة معرفة المعارؼ والميارات الفيزيائية السابقة واتقانيا ،وعدـ توافر الوقت الكافي
إلجراء التجارب العممية لكبر محتػوى الكتاب المدرسي ،وعدـ ميل الطمبة لدراسة مادة الفيزياء،
وعدـ معرفة المعمميف بأسػاليب التعميـ الحديثة خالؿ إعدادىـ األكاديمي.
كما أوصت مجموعة مف الدراسات إلى ضرورة تكثيف عممية تدريب المعمميف عمى الخصوص
في المرحمة األساسية ،كما دعت إلى تطوير المعمميف حديثي التخرج والذيف ىـ عمى رأس
العمل.

أسباب ضعف التحصيل الدراسي في الفيزياء
تعتبر الفيزياء أحد المواد التي تسبب اإلرىاؽ والتعب لمطمبة أثناء دراستيا ،فالفيزياء مف المواد
الصعبة بالنسبة لمطمبة وىذا الحتوائيا عمى العديد مف المعادالت الرياضية والمشاكل المعقدة،
الحل ،لكف في المقابل تعتبر مف العموـ
ألنيا بحاجة لمتخيل مف أجل التوصل إلى طريقة
ّ
ٍ
بشكل ٍ
كبير عند التوصل إلجابة األسئمة المطروحة أو تفسير ظاىرة طبيعية أو كونية
الممتعة
ٍ
بشكل أكبر وأعمق .فالفيزياء تتكوف مف مفاىيـ ونظريات تُبنى عمييا حيث تعتبر
ما ،وفيميا
فإف اتقاف ىذه
ىذه النظريات والمفاىيـ ىي المفتاح الرئيسي لحل المسائل المختمفة ،وليذا ّ
األساسيات في الفيزياء قبل االنتقاؿ إلى المعادالت والنظريات األكثر صعوبة.
إف المشكمة الرئيسية في العادة لدى طالب الفيزياء ليست في الفيزياء نفسيا ،بل في المعادالت
ّ
فإنو مف الميـ قبل االنتقاؿ لدراسة الفيزياء أف
ياضية التي تحتل الجزء األكبر منيا ،وليذا ّ
الر ّ

نيتـ بدراسة الرياضيات أوال ،ثـ نحاوؿ تبسيط المسائل قدر اإلمكاف ،ففي العادة يميل الطمبة
ّ
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ٍ
ٍ
عميق في المسائل المختمفة فيقوموف بكتابة المعادالت المختمفة التي تعّمموىا
بشكل
إلى التفكير
لحل المسألة ،في حيف يكوف حّميا فكرة بسيطة جدا ليس بحاجة الى معادالت معقدة .ثـ إف
ّ
ٍ
بشكل جيد،
تخيل مسائل الفيزياء
الرسـ ىو مف أفضل األمور التي يمكف عمميا كي ّ
نتمكف مف ّ

أف بعض الطرؽ المتقدمة لحل المسائل الفيزيائية ىي عف طريق الرسـ فقط.
كما ّ

عند النظر إلى العممية التعميمية نجد أنيا تتمحور حوؿ عناصرىا والتي ىي المنياج ،المعمـ،
الطالب ،والبيئة المحيطة .فعند مناقشة مشكمة ضعف الطمبة في مادة الفيزياء يجب تناوؿ جميع
ىذه العناصر كل عمى حدة ،مف اجل الوقوؼ عمى اسباب المشكمة ليسيل وضع الحموؿ
الفاعمة ليا.
العنصر االول :عند النظر إلى تدريس الفيزياء في مدارسنا نجد أنو يعتمد عمى الجوانب النظرية
أكثر مف اعتماده عمى الجوانب التطبيقية ،وىنا يظير الجانب االبرز الذي يمثل احد االسباب
التي ترجح الضعف في تدريس الفيزياء ،فعند تتبعنا لبرنامج تخصص الفيزياء في الجامعات
نجده تارة ضمف كمية التربية وتارة اخرى ضمف كمية العموـ لذلؾ نجد اف ىناؾ تفاوت بيف
خريجي (معممي) الفيزياء يرجع الى ذلؾ.
ويشير بعض التربوييف إلى أف العنصر األىـ في العممية التعميمية ىو المدرس بوصفو المسؤوؿ
عف تحريؾ العمل التربوي نحو تحقيق أىدافو ،كما يعتقد الكثير مف التربوييف أف نجاح المدرس،
أو فشمو في تحقيق أىداؼ المنياج إنما يرجع بالدرجة األولى إلى المدرس نفسو فيو القائد
لمعممية التعميمية ،ويرتبط تحقيق اىداؼ ىذه العممية بكفاءة المدرس التعميمية وما يتوافر لديو
مف ميارات .لذلؾ فإف قياـ المدرس بدوره في العممية التعميمية يتطمب إعدادا سميما ومتمي از حتى
يتمكف مف تحقيق أىدافو .ويرى بعض الباحثيف اف لقوة شخصية المدرس واعداده وقدراتو
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وأسموبو التدريسي الذي يستعممو وطريقة تعاممو مع الطالب االثر البالغ في جذب انتباه الطمبة
وعدـ خروج الحصة الدراسية عف مسارىا الصحيح النو كمما كاف ىناؾ نظاـ كاف ىناؾ تعمـ
والفوضى التي توجد في بعض الحصص لدى المدرسيف ضعيفي الشخصية ىي التي تخمق
االحباط لدى الطمبة وبالتالي ضعف التحصيل وبالجانب اآلخر فإف تزمت المدرس وتجبره
يخمق جو مف عدـ الطمأنينة لدى الطمبة مما يعود بالفشل عمى الطمبة مف خالؿ كرىيـ
لممدرس والتالي كره مادتو.
العنصر الثاني :أما بالنسبة إلى المنياج فإذا نظرنا الى المنياج في مدارسنا نجد أنو يعج
بالنظريات الفيزيائية عمى حساب التطبيقات العممية حيث ال تشكل ىذه التطبيقات  %20مف
مجمل المنياج ،أضف الى ذلؾ العبء الجديد عمى كاىل الطمبة يتمثل في اتقاف حل المسائل
الرياضية التي تصاحب الحموؿ الفيزيائية ىذا مف جية ،أما مف جية أخرى فنجد أف المنياج
يتطرؽ إلى جميع مجاالت الفيزياء ،فيجب عمى الطالب أف يتقف المفاىيـ المتعمقة بالحركة
والزخـ وحفظو والتصادمات ،كذلؾ الشغل والطاقة واآلالت البسيطة ،كذلؾ مفاىيـ الطاقة،
والطاقة الح اررية ،وحاالت المادة ،وما تتضمنو مف خصائص لمموائع الساكنة والمتحركة ،والقوى
داخل السائل .كل ىذا الكـ مف المفاىيـ والنظريات والحقائق العممية خالؿ فصل دراسي واحد،
وا ذا ما تابعنا الفصل الدراسي الثاني نجد المفاىيـ المتعمقة باالىت اززات ،والموجات ،والصوت،
والتطبيقات .كذلؾ الضوء وقوانينو والتطبيقات المتعمقة بالمرايا والعدسات ،وأخي ار نجد التداخل
والحيود .مما سبق نالحع مقدار ما تعانيو الكثير مف المناىج الفيزيائية مف الضخامة غير
المبررة وعدـ التبسيط .فعندما نتكمـ عف المنياج يجب عمينا أف ال نغفل العناصر التي يتكوف
منيا ،فيمثل وضوح األىداؼ في العممية التعميمية التعممية البعد الذي يجب عمى المدرس
تحقيقو ،واذا شعر بعدـ تحقيق ىذه األىداؼ فعميو أف يبحث في السبب وراء ذلؾ ،وكمما كانت
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األىداؼ واضحة ومرتبطة بواقع حياة الطالب كمما كانت اقرب لمتحقيق ،كذلؾ المحتوى الذي
يمثل العنصر الثاني مف عناصر المنياج فكمما كاف المحتوى بسيط وسيل ومنتـ ومترابط
ومتكامل ومتنوع بيف التطبيقات العممية التي يمكف لمطمبة القياـ بيا بإشراؼ المعمـ أو المعممة،
والنظريات الرياضية البسيطة ،كاف التعمـ ذا معنى لمطمبة وأكثر ديمومة

واستم اررية .أما

العنصر الثالث والذي يتطمب مف المعمميف والمعممات اإلبداع واظيار أفضل ما لدييـ ،فيو
أساليب التدريس ،فيجب عمى المدرس الخروج مف عباءة أساليب التدريس القديمة والتنويع في
أساليب التدريس الحديثة فيفاجيء الطمبة بأساليب متنوعة تأخذ مف يقوـ بالتجربة مرة باالستنباط
واالستنتاج وتارة مف خالؿ البحث .كذلؾ التنويع في دور كل مف المعمميف والمعممات مف ناحية
والطمبة مف ناحية أخرى .وأخي ار التقويـ الذي بواسطتو يستطيع المعمموف والمعممات أف يكشفوا
عف األثر الذي تركوه لدى طمبتيـ ،ومدى تحقق أىدافيـ التي يرغبوف في إيصاليا لمطمبة،
وعمييـ أيضا أف ينوعوا في أليات التقويـ فال يتبعوا أسموبا واحدا في التقويـ.
العنصر الثالث :ويعد الطالب/الطالبة (المتعمـ والمتعممة) الذي يمثل محور العممية التعميمية
كميا العنصر األىـ في العممية التعميمية التعممية ،حيث يؤثر كثير مف العوامل في التحصيل
الد ارسػي لمطمبة كالعوامػل الشخصػية ،والنفسية ،واالنفعالية ،واالجتماعية ،واالقتصػادية،
والثقافيػة ،والصػحية .ويأتي في مقدمػة ذلػؾ قدراتيـ واستعداداتيـ وميوليـ وذكاؤىـ وقدرتيـ عمى
التفكير االبتكػاري .ونقص االنتباه وضعف الذاكرة والنسياف  ،والشعور بالنقص وضعف الثقة
في الذات ،واضطراب النفسية ،والمشكالت االنفعالية واإلحباط وعدـ االتزاف االنفعالي والقمق
واالضطراب العصبي ،وكراىية مادة دراسية معينة أو أكثر .كما تؤثر اتجاىات الطمبة في
تحصيميـ سواء أكاف ذلؾ في اتجاىاتيـ نحػو بيئتيـ المدرسية ،أـ نحو المواد التي يدرسونيا،
كما أف تحصيل المتعمـ يتأثر بفيمو لذاتو ،وتقديره ليػا ،وتؤكػد بعػض البحوث أف الطمبة الذيف
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لدييـ تقدير عاؿ لذواتـ يكونوا عادة أكثر نجاحا في المدرسة ،وذلؾ مف خالؿ التأثير االيجابي
الكبير لذواتيـ في التحصيل الدراسي.
ومف ناحية اخرى يكوف ضعف تحصيل الطمبة ليس بسبب ضعف ذكاءىـ ،ولكف بسبب ميوليـ
التي اكتسبوىا مف األسرة واألصدقاء واإلعالـ ضد الفيزياء ،كما أف ضعف إرادة الطمبة
واستسياليـ لممواد األدبية يجعميـ دائما يفروف مف الفيزياء .فبمجرد أف تقع أماميـ مسألة ال
يفيمونيا جيدا ،يسارعوف في غمق الكتاب وال يجيدوف أنفسيـ بالمذاكرة ومحاولة الفيـ ،وذلؾ
عمي اعتقاد منيـ بأنيا ال تفيـ  .كذلؾ اعتماد الطمبة عمي أسموب الحفع واالستظيار ،يجعل
مادة الفيزياء عقبة في طريقيـ ألنيا تعتمد عمي الفيـ بشكل أساسي.
كذلؾ قد تكوف األسرة السبب المباشر في ضعف التحصيل بسبب ضغطيا عمى االبف أو االبنة
لبذؿ الجيد خاصة لرفع مستوى اإلنجاز دوف األخذ باالعتبار قدراتيـ العقمية وميوليـ
الشخصية ،مما يؤدي إلى نتيجة عكسية لدييـ (عدس . )2999 ،وأضاؼ (زىراف 2997ـ)

نقص وانعداـ اإلرشاد التربوي وسوء التوافق المدرسي ،وبعد المواد الدراسية عف الواقع وقصور
المناىج وطرؽ التدريس وسوء المناخ المدرسي العاـ ،وعيوب نظـ االمتحانات وقمة االىتماـ

بالدراسة وعدـ المواظبة وكثرة الغياب واليروب وضعف الدافعية ونقص المثابرة وعدـ بذؿ الجيد
الكافي في التحصيل واالعتماد الزائد عمى الغير مثل الوالديف والدروس الخصوصية ،والحرماف
الثقافي العاـ .ومف األمور التي نممسيا أثناء الفصل الدراسي أف الطمبة في فترة المراىقة ال

يمتفتوا لعممية المراجعة اليومية وانما يمجأوا إلى دراسة المادة عند قرب االمتحاف ،ويرىقوف
أنفسيـ ويرتفع لدييـ الضغط النفسي واالعياء الفكري اعمى المستويات ويحاولوف تعمـ المادة في
ساعات معدودة واالصل أنيا تتطمب أياما مف الدراسة المركزة وحل تماريف متنوعة ونتيجة لذلؾ
يتسرب لدييـ اإلحباط والفشل.

العنصر الرابع :البيئة التعليمية (المدرسة) :تعتبر المدرسة مف العناصر المؤثرة في التحصيل
الدراسي باعتبارىا المسؤولة المباشرة عف العممية التعميمية التعممية ،لذلؾ تمعب العالقات داخل
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المدرسة الدور البارز في تحصيل الطمبة ،فاذا كانت تشوب ىذه العالقات القمق والخوؼ

فسيؤدي ذلؾ إلى انخفاض التحصيل الدراسي ،أما اذا توفر بيا المناخ التربوي الذي يشجع
ويساعد الطالب عمى االرتقاء بنفسو مما يساعده عمى فيـ مادة الفيزياء والزيادة في التحصيل
والفاعمية واالنجاز والبيئة المدرسية يمكف النظر الييا عمى انيا جماعة اجتماعية قائمة ،عمييا
اف تتوائـ مف مطالبيا الداخمية ورسالتيا الخارجية ،كذلؾ تمعب العالقة بيف الطمبة أنفسيـ
والطمبة ومعممييـ واالدارييف وما ينتج عف ذلؾ مف سموكيات سمبية او إيجابية ينعكس عمى
تحصيل الطالب ،إ ضافة الى الدور الذي تمعبو المدرسة في تحديد عدد الطالب في الشعب
وفتح الشعب الجديدة ،فالجو غير المناسب في المدرسة كشعور الطالبة بعدـ األماف أو نفور
الزميالت منيا وكذلؾ المعممات قد يؤدي بيا إلى البحث عف أجواء أكثر راحة مما يؤدي إلى

كثرة الغياب تحت حجج واىية أو االنتقاؿ مف المدرسة الى أخرى وبالتالي يحدث االضطراب
في التحصيل وكره الدراسة.

اساليب (طرق) معالجة ضعف التحصيل الدراسي في الفيزياء
لقد ناقشنا سابقا عناصر العممية التعميمية وتناولنا االثر الذي يمعبو كل مف ىذه العناصر في
العممية التعميمية التعممية عمى حدة سواء إيجابا او سمبا لذلؾ سنقوـ بمعالجة كل ىذه العناصر،
ولكي يكوف العالج فاعال ومفيدا فال بد أف يكوف شامال .ومعنى شمولية العالج أف يكوف مف
جميع الجوانب وباألساليب المتخصصة في عالج ىذه المشكمة.
أوالً :المعلم :يعتبر المعمـ/المعممة القائد لمعممية التعميمية لذلؾ يناط بيما القياـ بجميع الواجبات
التي تفضي الى تحقيق االىداؼ بالشكل المط موب وعمى اكمل وجو ،وقد قاـ عدد مف الباحثيف
في دراسة دور المعمـ لموصوؿ الى افضل االساليب والخصائص في المجاليف االكاديمي
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والشخصي لموقوؼ عمى نقاط القوة والضعف في ىذيف المجاليف لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز
نقاط القوة لديو ،فأشار رسمي عمي عابد( )1009إلى أنماط سموكية تعميمية تؤثر عمى
التحصيل الدراسي أىميا :
 -2انتماء المعمـ  /المعممة الى مادة الفيزياء ويتمثل ىذا اإلنتماء باإلقناع واالقتناع بأىمية
اليدؼ الذي يسعى الى تحقيقو وما يترتب عميو مف إثارة الىتماـ الطمبة بالموضوع ،والطرح
الموضوعي والنزيو واشاعة لغة الحوار والتمسؾ الشديد بالمبدأ ولكف دوف تسمط.

 -1الثقة حيث يعترؼ المعمـ /المعممة بأىمية الطمبة لمتمقي عف المعمـ أو المعممة وسالمة

العالقة بينيا وىي ضرورية لمعممية التعميمية ألف االخذ والعطاء يكوف مثم ار إذا كاف التفاعل

قويا والثقة والعطاء متوفريف ،وىذا يعطي دافعية كبيرة لمتعمـ وأف يكوف قريبا مف الطمبة وحبيـ
لو وثقتيـ فيو ،مما يدفع الطمبة إلى قبوؿ التعمـ واإلستفادة مف المادة .فالمدرس يتعامل مع

الطمبة المختمفيف ويخاطبيـ  ،فعميو مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ تربية وتعميما وكما وكيفا
ومتابعتو .وىنا تظير براعة المدرس في تحقيق التوازف بينيـ وافياـ الجميع.

 -3اعتماد األسموب المناسب فيقوـ المعمـ /المعممة بالمحاورة واإلقناع والمناقشة واإلقناع ،كذلؾ
يتوجب عمى المعمـ إجادة المادة العممية التي يقوـ بتدريسيا ،والتركيز عمى الطمبة الضعاؼ

داخل الفصل وتغيير أماكف جموسيـ إلى أماكف أخرى تساعدىـ عمى االنتباه والوعي واإلثراء،

وكذلؾ تكميف الطالب الضعاؼ بالواجبات المنزلية عف كل درس مما يساعده عمى استيعاب
المادة بشكل أفضل ومتابعة الواجبات بعد ذلؾ.
 -4الوضوح وذلؾ بسرد جميع االفكار المتعمق بالدرس واإلحاطو بيا ووضوح األسموب والقدرة
عمى قراءة جوانب النقص عند الطالب لتفسير المفاىيـ بالمعمومات وبيانات يستطيع الطالب
االلماـ بيا وىذا ال يتحقق اال اذا كانت ىذه المصطمحات واضحة لدى المعمـ اوال.
 -5اإلتصاؿ الفعاؿ ويتمحور ىذا البند حوؿ محاولة اكساب الطمبة طريقة فكرية منتجة

يتوصموف فييا إلى األفكار المتعمقة بالموضوع الذي يدرسونو وحتى يتـ ذلؾ يجب اف يكوف

ىناؾ وضوح في الرسالة ويجب اف يعي المرسل (المعمـ/المعممة) اف رسالتو قابمة لمفيـ مف قبل
المستقبل (المتعمـ /المتعممة).
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 -6إثارة الدافعية والتعزيز تمعب اثارة الدافعية االثر االكبر في جذب الطالبة وترغيبيا بالمادة
الدراسية وال يتـ ذلؾ اال مف خالؿ تنويع اساليب التعزيز التي تقوـ بيا المدرسة ،مثل وضع

جوائز قيمة وشيادات التقدير لرفع مستوى الطالبات الضعيفات والتشجيع ،فإيجاد الدافع لو دور

كبير في إيجاد الحماسة لدى الطالبات ومف ذلؾ عبارات الثناء ونحوىا ،فإنيا دافعة لمزيد مف
االجتياد والعناية.
 -7طرح األسئمة اف طرح األسئمة تحتاج إلى ميارة يجب اف تتقنينا المعممة مف خالؿ البحث
او اخضاعيا لدورات ومف األمور العديدة التي تحتاجيا المدرسة توفر المعمومات الصحيحة
وخبرة تصنيف المعمومات ،وتحديد اليدؼ مف اإلجابة عند طرح السؤاؿ ومدى ارتباط السؤاؿ

بمستوى نمو المعمومات لدى الطالبة ووضوح السؤاؿ.

 -8ميارة اإلصغاء اي إعطاء الطالب /الطالبة االىتماـ بالنظر إلييما عند اإلجابة واستيعاب
ما يقاؿ وقبولو(عدس .)2999ومف المعيقات التي قد تواجييا المعمـ/المعممة نورد البعض منيا
عمى سبيل االطالع ال الحصر ،كثرة األعباء واألعماؿ المكمف بيا المعمـ/المعممة ،مما يؤدي
إلى استنزاؼ الطاقة.

وسوء العالقة بيف المعممة والطالبة أو المعمـ والطالب .ثـ عدـ إلماـ المعمـ أو المعممة بطرؽ

التدريس وفنونو ،فرب معمـ أو معممة لدى كل منيما معمومات واسعة ،ولـ يتخذا األسموب
المناسب لعرضيا عمى الطمبة وتقريبيا إلى االذىاف فسيبقي العمـ عمى طمبتيـ عصيا .لذلؾ
يجب عمى المعمـ والمعممة أف يزيدا مف كفاءتيما العممية والمينية بالقراءة واالطالع.
ثاني ًا :المنهاج :يمثل المنياج حمقة الربط بيف المعممة والمتعممة فالمنياج المترابط والمتنوع توجد
بو عناصر التشويق فيكوف اقرب الى المتعمـ ويجد بو المعمـ والمعممة ضالتيما المنشودة بدال
مف الجمود العاـ في صياغة المنياج التي تعمل عمى خمق الرىبة في نفوس الطمبة ،فحتى
نتخمص مف سمبيات وتراكمات ىذه الرىبة مف مادة الفيزياء مف األجياؿ السابقة يجب عمى

المؤسسة التعميمية االبتعاد عف صعوبة المادة المتمثمة في التركيز عمى المنحى النظري الذي

يغمب عميو الكـ ال الكيف ،وتعزيز الجانب العممي كأساس في إيضاح مما يؤدي الى اعتماد

المادة عمى الجيد الفكري ،كذلؾ يجب اف يكوف ىناؾ التدرج الزمني في المناىج العممية وعدـ
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وجود قفزات بيف مستوياتيا حتى ال يعمل عمى ارباؾ الطمبة واىماليـ ليا مما يؤدي الى تراكميا
فال يجدوف أماميـ متسع مف الوقت ليفحصوا ويدققوا في المحتوي الدراسي .فيجدوف أنفسيـ

محشوريف بيف كـ ىائل مف المعادالت والمسائل التي ال معنى ليا بالنسبة ليـ.
أما ادوات التقويـ التي تمثميا االختبارات وما يمكف أف تكشفو لنا كل واحدة منيا مف معمومات

ىامة ومفيدة فيجب التنويع بيا لتساعدنا عمى التعرؼ عمى مستوى ذكاء الطمبة ،وما إذا كاف
عمرىـ العقمي يتناسب مع عمرىـ الزمني ،أـ أنو أعمى ،أو أدنى مف ذلؾ ،وتدلنا عمى الوسائل
التي يمكف االستعانة بيا لمعالجة أسباب تأخرىـ ،وتوجيييـ الوجية الصحيحة ،وتالفي اليدر
الذي يمكف أف يصيب العممية التعميمية والتربوية إذا ما أىمل ىذا الجانب مف االختبارات.

واالبتعاد عف االختبارات التي أصبحت غاية في حد ذاتيا وليست وسيمة لقياس مستوى تحصيل
الطمبة.

ثالثاً :المتعمـ (الطالب) :يكوف الطالب ىو محور العممية التعميمية الف كل الجيود تكوف مسخرة

لمنيوض بيذا الطالب لذلؾ يتوجب عمينا اف نسخر كامل االمكانيات ليذا اليدؼ ومحاربة جميع
العوامل التي تعمل عمى عدـ تحقيق ذلؾ فنضع جميع االساليب العالجية سواء السموكية

والنفسية واالجتماعية والمدرسية والتي تتمثل بما يمي:
 -2متابعة األسرة اليومية المستمرة إلبناءه وبناتو واإلطالع عمى الواجبات المنزلية وتقديـ
المساعدة ليـ .وتوثيق عالقة البيت بالمدرسة عف طريق متابعة األسرة البنائيا في المدرسة

واإلطالع عمى المستوى التعميمي وتطوره.

 -1محاربة او تقميل اثر البيئة الخارجية مثل وسائل الترفيو ورفقاء السوءعمى الطمبة.
 -3العالقة الطيبة بيف أفراد األسرة ليا أثرىا الواضح عمى نشأة األبناء وتحصيميـ العممي.
 -4التعرؼ عمى المشكالت المدرسية التي تعوؽ األبناء والبنات في التحصيل العممي.
 -5زرع الثقة في نفوس األبناء والبنات منذ نعومة أظفارىـ.
 -6توفير المناخ المساعد عمى الدراسة ومراجعة الدروس واستذكارىا.
وتجمع ىذه األساليب بيف األساليب المختمفة بمعنى أنيا تجمع بيف مالحظة النواحي الجسمية
واإلجتماعية والحركية واإلنفعالية لممراحل السنية المختمفة وكذلؾ استعماؿ أسموب اإلرشاد
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النفسي الذي يتناسب مع المرحمة الدراسية لمطمبة ،ومعنى ىذا أننا نيتـ بالطالب مف كل
الجوانب وىو ما يعرؼ (بأسموب النمو المتكامل) ويشترؾ في ىذا األسموب االختصاصي
النفسي مع األسرة ومع الطبيب ويتـ التشخيص لمحالة ومف ثـ العالج المناسب.
وفيو يقوـ االختصاصي االجتماعي أو االختصاصية االجتماعية بدراسة حالة الطالب أو
الطالبة مف كافة الجوانب (الجسمية – االجتماعية  -العقمية  -النفسية) وأيضا دراسة العوامل
البيئية المؤثرة عمى الطالب أو الطالبة مثل المدرسة والمنزؿ والبيئة المحيطة ،مف الرفقاء وذلؾ
بيدؼ الوصوؿ إلى أسباب المشكمة ورسـ خطة لمعالج المناسب ،مما يسيـ في رفع المستوى

التحصيمي لمطمبة.
رابعاً :البيئة التعليمية (المدرسة):

تعتبر المدارس مف المؤسسات التعميمية التي تحتاج الى استخداـ الوسائط المتعددة وذلؾ

لممساعدة في توصيل المعمومات بدقة وعمق اكبر وبالتالي تؤدي إلى رفع الكفاءة ومستوى
االداء ،وبالمقابل فاف الوسائط المتعددة ال تجد حدودا في مجاالت التطبيق في المدرسة واالمر

مفتوح عمى مصراعيو لالبداع واالبتكار .وباستخداـ الوسائط المتعددة في الصف ،ينتقل دور
المدرس مف العنصر االساسي لمتعميـ إلى االرشاد واالشراؼ عمى عممية العرض لنظـ الوسائط
المتعددة باالضافة إلى التعميق والترسيخ (حرزهللا والضامف  .)1008فالمدرسة يفترض أف

تكوف عامل جذب لمطالب فإف الجو المدرسي إذا لـ يكف مشجعا لمطالب فقد يؤدي إلى
االستيتار والالمباالة في متابعتو لمدروس .ومف أىـ المشكل التي يجب اف نحد منيا في
المدرسة:

 -2اكتظاظ الفصوؿ الدراسية بالطمبة فال يستطيع المدرسوف والمدرسات اعطاء كل متعمـ حقو

في المتابعة .فيتوجب عمى المدرسة إقامة فصوؿ نموذجية في العدد والبعد عف الكثافة الفصمية.
 -1عدـ توفر الوسائل التعميمية المناسبة لمموقف التعميمي فيتوجب عمى المدرسة توفير
المختبرات بالوسائل التعميمية اليادفة والفاعمية وعدـ االقتصار الشرح عمى السبورة النو كمما
كاف ىناؾ توظيف لحواس الطالب أو الطالبة كاف التعمـ فعاال واكثر ديمومة.
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 -3إقامة دروس تقوية مسائية لمطمبة الضعاؼ ومتابعة تقويـ ىذه الدروس مف جية ،وتقويـ

الطمبة مف جية اخرى بصورة مستمرة لموقوؼ عمى مدى فاعمية الدروس وتحسف الطمبة.
واإلىتماـ بوضع خطط العالجية التي تناسب الطمبة وخاصة اذا كاف ىناؾ مواد مكممة لمادة
الفيزياء كالرياضيات الف الطالب الضعيف في مادة الرياضيات ينعكس ىذا الضعف عمى
تحصيمو في مادة الفيزياء.

 -4متابعة ورعاية الطمبة المحتاجيف لمزيد مف التعميـ والتحصيل الدراسي ،وفي بعض األحياف
تأسيسيـ إف لـ يؤسسوا عمى بعض ميارات المادة خالؿ المراحل السابقة مف دراستيـ.
 -5القضاء عمى الدروس الخصوصية خارج نطاؽ المدرسة والتي تدفع المعمـ أو المعممة إلى
عدـ الجدية في الدراسة المنتظمة لدى الطالب /الطالبة إلى التكاسل في المدرسة.

 -6توعية أسرة الطالب /الطالبة وتوعيتيا بأىمية دورىا التعميمي والتربوي الف ىذا التكامل بيف

االسرة والمدرسة يعمل عمى شعور الطالب بالمتابعة .
 -7تكريـ المعمميف والمعممات مف الحاصميف عمى أفضل نسبة نجاح في الطابور المدرسي،

مما يدفع باقي المعمميف والمعممات إلى االىتماـ بالطمبة الضعاؼ ورفع المستوى التحصيمي
ليـ.
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الخاتمة:

مف كل ما سبق ،وتمبية لما ينادي بو عمماء الفيزياء وخبراء التربية العممية وتدريس العموـ،

وكذلؾ الطالب وأولياء األمور بضرورة تبسيط الفيزياء ،وتحقيقا لتوصيات الدراسات والبحوث
في ىذا المجاؿ لذلؾ يتوجب عمى الجيات الرسمية العمل عمى إيجاد نماذج تدريسية متكاممة
وقابمة لمتطبيق قائمة عمى أشكاؿ وصور لتبسيط الفيزياء يمكف أف يقود إلى تحسف في تحصيل
الطالب لممفاىيـ الفيزيائية وزيادة دافعيتيـ نحو تعمـ مفاىيـ الفيزياء.
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واخي ار حتى يكوف ىناؾ تعمـ احرص عمى ستة شروط لحصوؿ التعمـ كما حددىا االماـ الشافعي رحمو هللا

أخي لـــن تنــال العلــم إال بستــة

سأنبيــك عــن تفصيلهــا ببيـ ـان

ذكــاء وحــرص واجتهــاد وبلعــة

وصحبــة أستــاذ وطــول زمــان

وفيما يمي شرح مجمل ليذه الشروط
الذكاء :بذرة في االنساف تنمو مع التعمـ
تعمـ فميس المرء يولد عالما

وليس أخو عمـ كمف ىو جاىل

الحرص :ىو شعور داخمي بأىمية العمـ يحرؾ الفرد لتحصيل المعارؼ والسعي الحثيث في طمبو وعدـ
االستسالـ لالحباط والفشل والحرص ىو الذي يجعل المتعمـ يجتيد مف أجل طمب العمـ.
االجتياد :يراد بو اف يبذؿ الفرد الجيد في تحقيق أمر ما وال يكوف ذلؾ إال بكمفة وبذؿ المساعي قدر
المستطاع.
البمعة :أف يكوف لدى طالب العمـ ما يكفيو فال يشغمو الكدح في الحصوؿ عمى لقمة العيش .أف التفرغ الكامل
لطمب العمـ وعدـ اشغاؿ الطالب بغير دراستو شرط لمتمكيف في التعمـ.
صحبة االستاذ :ميما تطورت التكنولوجيا فانيا ال تستطيع أف تمغي دور المعمـ .والذي يتمثل دوره في االرشاد
والتوجيو.
طوؿ الزماف :الوقت جزء مف التربية والتعميـ وجزء مف نضج الثمار وجزء مف العالج البدني وجزء مف
التسامح وىو جزء مف تاريخ الحياة والتدرج والنضج والصبر مف اساسيات طمب العمـ.
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