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د. حممد بن �ضامل القرين �ضمات ال�ضخ�ضية واأمناط اجلهاز الع�ضبي و�ضغوط احلياة كمنبئات بارتكاب احلوادث املرورية

اإعداد 
اأ. د/ فهد بن �سليمان ال�سايع
ق�سم املناهج وطرق التدري�س

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود

املحا�سر/ عبد الرحمن بن مدعج ال�سبيعي
حما�سر بق�سم العلوم 

بكلية امللك عبدالعزيز احلربية 

صعوبات تعلم مقرر الفـيـز يـاء لدى طالب كلية 
الملك عبدالعز يـز الحربـية 
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امل�ستخل�س :
هدفت ه���ذه الدرا�سة اإىل الك�سف ع���ن ال�سعوبات التي 
تواج���ه ط���الب كلي���ة املل���ك عبدالعزي���ز احلربي���ة بالريا�س 
يف تعل���م مق���رر الفيزي���اء، ولتحقيق ه���دف الدرا�س���ة اأُعدت 
ا�ستبانة ُطبقت على املجتمع كاماًل تبلغ 460 طالبًا يف املرحلة 
الإعدادي���ة )ال�سن���ة الأوىل(. وتو�سل���ت نتائ���ج الدرا�سة اإىل 
وجود �سعوبات مهمة تع���وق تعلم الطالب يف مقرر الفيزياء، 
وه���ي بالرتتي���ب ح�س���ب درج���ة ال�سعوب���ة: �سعوب���ات تتعلق 
بالكتاب املقرر، و�سعوبات تتعلق بالبيئة التعليمية، و�سعوبات 
تتعل���ق بالطالب، و�سعوب���ات تتعلق باأع�ساء هيئ���ة التدري�س، 

و�سعوبات تتعلق بالتقومي.

          واأظه���رت نتائ���ج الدرا�س���ة وج���ود عالقة عك�سية �سلبي���ة ذات دللة اإح�سائية 
ب���ن ال�سعوبات التي تواجه الطالب يف تعلم مق���رر الفيزياء وبن درجاتهم يف الفيزياء 
باملرحلة الثانوية. وهذا يوؤكد اأنه كلما كان الطالب حا�ساًل على درجة عالية يف الفيزياء 
قّل���ت ال�سعوبة الت���ي تواجهه يف تعلم مق���رر الفيزياء. ومتت مناق�س���ة النتائج واخلروج 
بتو�سي���ات ومقرتح���ات م���ن �ساأنه���ا تذلي���ل ال�سعوب���ات الت���ي تواجه طالب كلي���ة امللك 

عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء.

املقدمة
تع���دُّ كلية امللك عبدالعزيز احلربية موؤ�س�سة تعليمية ع�سكرية، تتوىّل تعليم الطالب 
وتدريبهم، لينالوا موؤهل البكالوريو����س يف العلوم الع�سكرية، يوؤهلهم للخدمة �سباطًا يف 
الق���وات الري���ة وقوات الدفاع اجلوي وبع����س القطاعات الع�سكري���ة الأخرى، وقد �سدر 

مر�سوم ملكي باإن�سائها يف عام 1374ه�� )كلية امللك عبدالعزيز احلربية، 1433ه�(.

اإعـــداد
أ. د/ فهد بن سليمان الشايع
ق�سم املناهج وطرق التدري�س

بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود

المحاضر/ عبد الرحمن السبيعي
حما�سر يف ق�سم العلوم 

بكلية امللك عبدالعزيز احلربية

صعوبات تعلم مقرر الفيز ياء لدى طالب كلية 
الملك عبدالعز يـز الحربـية 
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اأ. د/ فهد ال�سايع و املحا�سر/ عبد الرحمن ال�سبيعي �سعوبات تعلم مقرر الفيزياء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية 

وتنق�سم فرتة التدريب يف الكلية اإىل ثالث مراحل ملدة ثالث �سنوات هي: )اإعدادي 
ومتو�سط ونهائي(، وُيعّد للطالب �سكن خالل فرتة بقائه يف الكلية، ويخرج منها يف اإجازة 
نهاي���ة الأ�سبوع. ويدر����س يف كل مرحلة مق���ررات مدنيًة واأخرى ع�سكري���ة. ففي املرحلة 
الأوىل )الإعدادي���ة( يدر�س الطالب الق���راآن الكرمي، والثقاف���ة الإ�سالمية، واخلرائط، 
والأ�سلح���ة، والتكتي���ك، اإىل جان���ب اللغ���ة الإجنليزية، ومتري���ن املهند�س���ن، والطبابة، 
والفيزي���اء، والريا�سيات، والكيمياء، والقت�ساد، والقانون، واإدارة الأعمال، والهند�سة، 
واحلا�س���ب. ويف املرحلة الثانية )املتو�سطة( يدر�س القراآن الكرمي، والثقافة الإ�سالمية، 
واخلرائط، والأ�سلحة، والتكتيك، اإىل جان���ب اللغة الإجنليزية، واجلغرافيا، وال�سيانة، 
والإ�س���ارة، والنقل، وعلم النف�س. ويف املرحل���ة الثالثة )النهائية( يدر�س القراآن الكرمي، 
والأ�سلح���ة، واللغة الإجنليزية، واخلرائ���ط، والتكتيك، ومتري���ن املهند�سن، والتدريب، 

واللغة العربية )كلية امللك عبدالعزيز احلربية، 1433ه�(.

وق���د اهتمت كلية املل���ك عبدالعزيز احلربية بتدري�س مق���رر الفيزياء لطالبها؛ لأن 
كثريًا من تطبيقاتها تدخل يف الق�سايا الع�سكرية. ومن ال�سروري اإعداد طالب الكليات 
الع�سكرية يف الفيزياء اإعدادًا جيدًا؛ لدرا�ستها ح�ساب ال�سرعات، وامل�سافات، واملقايي�س، 
واجتاه املركب���ات، والتخطيط، والوحدات، وتركيب الأ�سلح���ة، و�سناعاتها، واملتفجرات 
وعملها. وي�ستخدم الليزر الذي هو اأحد تطبيقات الفيزياء يف الت�سويب، وتعقب الهدف 
مهم���ا كان���ت �سرعته وتغيري اجتاهه )�سكيك، 1433ه�(. وتع���دُّ الفيزياء من العلوم التي 
ناعات احلربية، اإذ اإن تق���دم علومها وتطور اكت�سافاتها اأدى  ت�ستن���د اإليها كثرٌي من ال�سّ
اإىل تط���ّور اآليات احل���رب. كما تعدُّ الفيزياء من مقومات التق���ّدم العلمي والتقني للب�سر 
)احلبي�سي، 1426ه�(. وانطالقًا من اأهمية تعلم الفيزياء اهتمت كلية امللك عبدالعزيز 
احلربي���ة بجعلها اإحدى اأه���م املواد املدنية التي تدر�س يف املرحل���ة الأوىل )الإعدادية(، 
واهتم���ت بطرق تدري�سها، وو�سعت املعام���ل لإجراء وتطبيق التج���ارب العلمية املرتبطة 

بها.

، يدر�سه الطالب ملدة ف�سلن درا�سين يف املرحلة  ومق���رر الفيزياء متطلٌَّب اإجباريٌّ
الإعدادي���ة، مق�س���ٌم اإىل وحدت���ن: نظري���ة وعملية. وقد اأع���دت للوح���دة العملية معامل 
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اأ. د/ فهد ال�سايع و املحا�سر/ عبد الرحمن ال�سبيعي �سعوبات تعلم مقرر الفيزياء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية 

لإج���راء التج���ارب، واأعدت للوحدة النظرية قاعات درا�سي���ة. وتهدف الكلية من تدري�س 
مق���رر الفيزياء اأن يتخرج الطالب وقد اأملَّ ببع�س اأ�سا�سيات امليكانيكا، والكهرباء اللتن 
لهم���ا عالقة وارتباط وثيق بعمله يف القوات امل�سلحة ال�سعودية، اإ�سافة اإىل التعرف على 
حركة القذائ���ف وال�سواريخ، وتنمية قدرات الطالب الذهني���ة باملرا�س الريا�سي )كلية 

امللك عبدالعزيز احلربية، 1433ه�(.
وينق�س���م منهج الفيزي���اء يف الكلية اإىل ق�سمن: ُيدر����س الأول مو�سوعات امليكانيكا 
التالي���ة: الكميات امليكانيكية، واحلركة اخلطية املج���ّردة، وحركة القذائف، واأثر القوى 
عل���ى الأج�سام املتحركة، ويتم يف اجلزء العملي اإجراء جتربة البندول الب�سيط، ومعامل 
الحت���كاك ال�ّسكوين واحلركي، واتزان القوى. يف ح���ن ُيدر�س الق�سم الثاين مو�سوعات 
الكهرب���اء التالية: الق���وى الكهربائية، وال�سحن���ات الكهربائية، وقان���ون كولوم، واملجال 
الكهربائي، واجله���د الكهربائي، واملقاومات، وال�ّسعات الكهربائي���ة، وقانون اأوم، و�سدة 
الّتي���ار الكهربائي. ويت���م يف اجلزء العملي اإجراء جتربة قان���ون اأوم، وتو�سيل املقاومات 
عل���ى التوايل وتو�سيلها على التوازي، والقنطرة املرتية )كلية امللك عبدالعزيز احلربية، 

1433ه�(.
واأو�سح���ت عدد م���ن الدرا�سات الت���ي تناولت تعل���م الفيزياء يف املرحل���ة اجلامعية 
على وج���ه العموم؛ اأن تعلم الفيزياء يعد عقبة لدى كثري من الطالب )Novack, 1982؛ 
Gire & Re� ؛ الكن���دري والروي�سد، 2005؛Brekke, 2002 1993؛  ال�سه���راين والغنام،
2013؛  ال�ساي���ع،  Oon & Subramaniam, 2013 ؛McBride, 2012؛  bello, 2010؛ 
ال�سايع، 2014(، ملا لدرا�سة الفيزياء من ارتباط بكثري من القوانن املجردة، اإ�سافة اإىل 
ارتباطها بعلم الريا�سيات عل���ى وجه اخل�سو�س، التي يواجه الطالب �سعوبات بتعلمها 

اأي�سًا.

وي�س���ري الف���ّرا )2009م( اإىل وج���ود معّوقات وم�س���كالت يعانيها الدار�س���ون اأثناء 
�س���ات العلمية، وخا�سة  درا�سته���م اجلامعي���ة، وت���زداد ال�سعوبات عند درا�س���ة التخ�سّ
الفيزي���اء؛ اإذ ي�سري الكندري والروي�س���د )2005م( اإىل اأن كثريًا من الطالب عزفوا عن 
اللتحاق بتخ�س�س الفيزياء يف الدرا�سة اجلامعية. وحدد ال�سهراين والغنام )1993م( 
العوام���ل املوؤثرة يف حت�سيل الطالب يف م���ادة الفيزياء باملرحلة اجلامعية بجامعة امللك 
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�سع���ود – فرع اأبها. وتعد الفيزياء من املقررات ال�سعبة يف درا�ستها، وكثري من الطالب 
 Oon ي�ستك���ون من �سعوبة ا�ستيعاب مفاهيمها؛ ما يجعلهم يبتعدون عن التخ�س�س فيها
Subramaniam, 2013 &((. وه���ذا م���ا بينت���ه نتائج درا�س���ة ال�ساي���ع )2013م(، التي 

تو�سلت اإىل اأن ن�سبة )79٪( من طالب مقررات الفيزياء الأولية بجامعة امللك �سعود مل 
يتمكنوا من حل امل�سائل الفيزيائية.

واأو�سح ال�سادق )1433ه�( اأن م�سكلة درا�سة الفيزياء هي م�سكلة عاملية تعانيها كل 
ال���دول، وعزا ذلك اإىل اأ�سباب عّدة منها: وجهة نظر املجتمع ال�سلبية نحوها، ملا لها من 
تاأث���ريات على الطالب، وهو ما ترك اأثرًا �سلبي���ًا يف الطالب. وف�سر ال�سادق )1433ه�( 
ه���ذه امل�سكل���ة من خالل حموري���ن: الأول تناول فيه بع����س املفاهيم املتعلق���ة بالفيزياء، 
واأمثلة على بع�س القوانن، وكيف يتم التعامل معها يف احلالة املثالية، ومقارنتها باحلالة 
احلقيقية، مما قد ي�سبب تناق�سًا عند الطالب. اإ�سافة اإىل وجود كثرٍي من الق�سايا التي 
ل يّتمك���ن فيها الطالب من تخيل الأ�سي���اء، مثل الكتلة، وال�سحنة، كونها كميات فيزيائية 
ت�ستخ���دم كثريًا ولكن دون حتديد مل���ا هّيتها بال�سبط. اأما املح���ور الثاين فركز فيه على 
طريق���ة تدري�س مادة الفيزياء مبينًا باأن مدر�س الفيزياء يفرت�س اأن الطالب متمكٌن من 

الريا�سيات يف كثري من احلالت التي ل يكون الطالب على امل�ستوى املطلوب. 

وهن���اك �سعوب���اٍت تواج���ه طالب كلي���ة املل���ك عبدالعزي���ز احلربية يف تعل���م مادة 
الفيزي���اء، وهذه ال�سعوبات ل تخت�س الكلية احلربي���ة فقط، بل ت�سرتك يف معظمها مع 
موؤ�س�س���ات التعليم اجلامعي الأخرى. ونظ���رًا لندرة الدرا�سات ذات العالقة التي تناولت 
تعلم الفيزياء يف املج���ال الع�سكري؛ ف�سركز على الدرا�سات التي تناولت �سعوبات تعلم 
الفيزياء يف التعليم اجلامعي على وجه العموم، اإذ در�س كثرٌي من الباحثن هذه ال�سعوبات 
)ال�سه���راين والغن���ام، 1993؛ الكندري والروي�سد، 2005؛ الف���را، 2009؛ نوري، 2011؛ 
ال�ساي���ع 2014(. وقد تزداد هذه ال�سعوبات لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية، 
نظرًا لطبيعة البيئة التعليمية الع�سكرية والعمل امليداين وقلة الوقت املتاح للراحة والنوم 

وال�ستذكار واملناق�سة.

اأ. د/ فهد ال�سايع و املحا�سر/ عبد الرحمن ال�سبيعي �سعوبات تعلم مقرر الفيزياء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية 
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واإذا نظرن���ا اإىل املح���اور التي تكم���ن وراء امل�سكلة واأ�سبابها، فه���ي عديدٌة وخمتلفٌة 
وتوؤث���ر بن�س���ب متفاوتة. وي�س���ري ال�سه���راين والغن���ام )1993م( اإىل اأّن عملية التح�سيل 
له���ا عوام���ل عّدة توؤث���ر فيها، ومبعرف���ة تلك العوام���ل واآثاره���ا ميكننا تفاديه���ا ودرا�سة 
الط���رق التي حت�س���ن حت�سيل الطالب، حمددًا تلك العوام���ل وفق حماور خم�سة، متثلت 
يف: )املق���ررات الدرا�سي���ة، وط���رق التدري�س، واجلان���ب العملي والتماري���ن امل�ساحبة، 
والختب���ارات والتقومي، وال�سمات ال�سخ�سية لأع�ساء هيئ���ة التدري�س(. وحددت درا�سة 
الكن���دري والروي�س���د )2005م( ال�سعوب���ات الت���ي تواج���ه الطالب يف درا�س���ة مقررات 
الفيزي���اء، التي اأدت لعزوفهم ع���ن تخ�س�س الفيزياء، يف ثمانية حماور، متثلت )ح�سب 
درج���ة �سعوبته���ا( يف: التقومي، وطبيعة امل���ادة العلمية، وتدري�س الفيزي���اء بعد التخرج، 
والكت���اب املقرر، واللغ���ة الإجنليزية، وطرق التدري�س، واأ�ست���اذا املقرر، واملعيد. يف حن 
حددت درا�سة الفرا )2009( خم�سة جوانب رئي�سة ملعوقات التح�سيل الأكادميي، وهي: 
املقرر الدرا�سي، واأ�ساليب التقومي، والبيئة الدرا�سية، وامل�سرف الرتبوي، والطالب. كما 
ي�سري ال�سعيلي والبلو�سي )2006م( اإىل اأّن العوامل املوؤدية اإىل تديّن حت�سيل الطالب يف 
مادة الفيزياء - من وجهة نظر املعلمن - هي: الكتاب املدر�سي، ودليل املعلم، والطالب، 
واأ�ساليب التقومي، والمتحانات، والإمكانات املادية والب�سرية، واملعلم. وي�سنف ال�سعيلي 
)2005م( العوامل املوؤدية اإىل تدين التح�سيل اإىل �ستة جمالت هي: املحتوى، والطالب، 
واملعل���م، واأ�سالي���ب التقومي والمتحان���ات، والإمكانات املادية والب�سري���ة، والأ�سرة. وقد 
تناولت درا�سة دروي�س )2000م( املحاور ذاتها التي تناولتها درا�سة ال�سعيلي )2005م( 

ما عدا حمور الأ�سرة.

• م�سكلة الدرا�سة	
من خالل عمل اأحد الباحثن ع�سوًا بهيئة التدري�س بكلية امللك عبدالعزيز احلربية؛ 
لحظ عزوفًا من الطالب جتاه تعلم مقرر الفيزياء، وتذمر كثري منهم من املحتوى املقرر 
واإف�س���اح بع�سهم ب�سعوبات تعوق تعلمهم الفيزي���اء. وللتحقق من وجود امل�سكلة؛ اأجرى 
الباحث���ان درا�سة ا�ستطالعية من اأج���ل التحقق من وجود تل���ك ال�سعوبات. وقد �سملت 
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عين���ة الدرا�سة ال�ستطالعي���ة 33 طالبًا من طالب املرحل���ة الإعدادية، وجاءت نتائجها 
لتوؤك���د اأن هن���اك �سعوب���ات تواجه الط���الب يف تعلم مق���رر الفيزياء، وكان���ت اأبرز تلك 
ال�سعوبات التي اأ�س���ار اإليها الطالب: حمتوى الكتاب املقرر ومو�سوعاته العلمية البحتة 
م���ع كون���ه غري م�سجع على التعلم، ومم���ا يزيد �سعوبة تعلمه قلة الوق���ت املتاح للمذاكرة 
و�سغ���ط التدريبات الع�سكري���ة التي تتطلب جهدًا بدنيًا ما يولد اخلوف لدى الطالب من 

الر�سوب يف مقرر الفيزياء.

وللتعرف على ماهية امل�سكلة بدرجة اأكر، اأُجريت مقابلة �سخ�سية مع اأحد اأع�ساء 
هيئ���ة التدري�س الذي اأم�س���ى اأكرث من ثالثن عامًا يف تعليم مق���رر الفيزياء بكلية امللك 
عبدالعزي���ز احلربية، واأك���د وجود �سعوبات يعانيها الط���الب يف تعلمهم ملقرر الفيزياء، 
ناجتة من �سغط التدريب الع�سكري، مع قلة الوقت املتاح للراحة من اأجل اإعادة الن�ساط 
لال�ست���ذكار والتهيوؤ للتعلم، وكذلك عمق املادة العلمي���ة التي مل يكن لدى الطالب ت�سور 
�سابق عنها. وهذا ما اأكدته مالحظة اأحد الباحثن، الذي يعمل معلمًا ملقرر الفيزياء يف 
الكلي���ة نف�سها، من وجود �سعوبات تواجه الطالب يف تعلمهم الفيزياء. من هذا املنطلق؛ 
جاءت هذه الدرا�سة لتدر�س درا�سًة مف�سلة تلك ال�سعوبات التي تواجه طالب كلية امللك 
عبدالعزي���ز احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء، لت�ساعد يف ت�سخي�سها من اأجل تذليل تلك 

ال�سعوبات من قبل املعنين بالكلية.

• اأ�سئلة الدرا�سة	
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ال�سوؤال الأول: ما ال�سعوبات التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف 
تعلم مقرر الفيزياء؟

ويتفرع من ال�سوؤال الأول الأ�سئلة التالية:
• ما ال�سعوبات املتعلقة مبحتوى الكتاب املقرر؟	
• ما ال�سعوبات املتعلقة بالطالب؟ 	
• ما ال�سعوبات املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س؟	
• ما ال�سعوبات املتعلقة بالبيئة التعليمية؟	
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• ما ال�سعوبات املتعلقة بالتقومي؟	

ال�ســوؤال الثــاين: هل يوجد ارتباط ب���ن ال�سعوبات التي تواجه ط���الب كلية امللك 
عبدالعزي���ز احلربية يف تعل���م مقرر الفيزي���اء ومعدلهم الرتاكمي يف املرحل���ة الثانوية، 

ودرجة مقرر الفيزياء يف املرحلة الثانوية؟

• اأهداف الدرا�سة	
تهدف هذه الدرا�سة اإىل الآتي: 

• درا�س���ة ال�سعوب���ات التي تواج���ه الطالب يف تعل���م مقرر الفيزي���اء، من حيث: 	
املحت���وى، والطال���ب، واأع�س���اء هيئة التدري����س، والبيئ���ة التعليمي���ة، واأ�ساليب 

التقومي.
• معرفة درجة الرتباط بن ال�سعوبات التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز 	

احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء ومعدلهم الرتاكمي يف املرحلة الثانوية، ودرجة 
مقرر الفيزياء يف املرحلة الثانوية.

• حماولة تقدمي تو�سيات مقرتحة لتلك ال�سعوبات.	

• اأهمية الدرا�سة	
ترز اأهمية الدرا�سة يف الآتي :

• تفي���د خمططّي ووا�سع���ّي املناهج بكلية امللك عبدالعزي���ز احلربية، وذلك عند 	
بنائه���م ملنهج الفيزياء اأو تطوي���ره، و�سيكون لديهم يف احل�سبان اأثر ال�سعوبات 
الت���ي تواجه الطالب يف تعلم الفيزياء، وكيفي���ة حتا�سيها قدر امل�ستطاع، وكيف 
يت���م بن���اء منهج الفيزياء يف �س���وء وجود تلك ال�سعوبات. وميك���ن اأن ت�سهم يف 
معرف���ة م�سادر �سعوبات امل���واد الأخرى، لتداخل عملي���ات التدري�س من حيث 
الطالب وع�سو هيئة التدري�س والبيئة التعليمية واأ�ساليب التقومي، وخا�سة مقرر 

الريا�سيات.
• تقدم الدرا�سة للطالب �س���ورًة كاملًة ملعرفة اأ�سباب ال�سعوبات التي تواجهه يف 	

تعلم مقرر الفيزياء، وكذلك تقدم له احللول املقرتحة ملعاجلة تلك ال�سعوبات. 
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• ت�ساع���د الدرا�سة ع�سو هيئة التدري�س على التعرف على ال�سعوبات التي تواجه 	
طالبه يف تعلمهم ملقرر الفيزياء.

• تق���دم الدرا�س���ة حل���وًل مقرتح���ًة لل�سعوب���ات الت���ي تواج���ه طالب كلي���ة امللك 	
عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء.

• حدود الدرا�سة	
تقت�سر هذه الدرا�سة على ما يلي:

•   طالب الإعدادي )ال�سنة الأوىل( بكلية امللك عبدالعزيز احلربية يف الريا�س، 	
خالل العام الدرا�سي 1434/1433ه�.

•   درا�سة ال�سعوبات املتعلقة باملحتوى، والطالب، وع�سو هيئة التدري�س، والبيئة 	
التعليمي���ة، والتقومي التي تواجه طالب كلي���ة امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم 

مقرر الفيزياء ح�سب راأي الطالب اأنف�سهم.

• م�سطلحات الدرا�سة:	
1- ال�سعوبــات: اأ�س���ار املعجم الو�سي���ط اإىل اأن ال�سعوبة "امل�سق���ة واملانع" )اأحمد 
وحمم���د ودروي����س وعبداهلل، 1429ه����، 316(. ويف ال�سطالح عّرفه���ا ح�سن والنبهاين 
)2002م، 62( باأنه���ا: "املعوقات وامل�سكالت الت���ي تواجه الدار�سن، وحتول دون حتقيق 
اأهدافه���م"، يف حن عّرفها الروي�سد )2007م، 18( باأنها: "الإعاقات التي قد يواجهها 
الطال���ب خ���الل درا�سته"، وعّرفها ف���رات )2008م، 858( "كل عائ���ق يحول دون قدرة 
الط���الب عل���ى تعليمهم وتدري�سه���م وخلق اجلو املنا�س���ب لهم لإكمال العملي���ة التعليمية 
وتعرف اإجرائي���ًا يف هذه الدرا�سة  ويتطل���ب مزيدًا من اجلهود امل�ستم���رة للتغلب عليه". 
باأنه���ا: العوائق وامل�سكالت التي حت���ول دون تعلم طالب كلية املل���ك عبدالعزيز احلربية 
ملق���رر الفيزياء، وقد تولد م�سكالت توؤثر يف تعلمهم، وحتد من ن�ساطهم التعليمي، والتي 
تتعل���ق باملحاور التالية: حمت���وى الكتاب املقرر، والطالب نف�س���ه، وع�سو هيئة التدري�س، 

والبيئة التعليمية، والتقومي.

2- كليــة امللــك عبدالعزيز احلربية: هي كلية ع�سكرية تقع �سمال غرب الريا�س، 
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بالق���رب من مدينة العيينة. وتعد الطالب امللتحقن بها واحلا�سلن على �سهادة الثانوية 
العام���ة ليكونوا �سباطًا حا�سلن على البكالوريو����س يف العلوم الع�سكرية، لفرتة ت�ستغرق 
ثالث �سنوات، اإذ يتم تدريبهم خالل هذه املدة ع�سكريًا، وتدري�سهم مواد مدنية من قبل 
اأع�س���اء هيئة التدري�س، لزيادة ح�سيلتهم العلمية. وقد �سدر مر�سوم ملكي باإن�سائها يف 

عام1374ه� )كلية امللك عبدالعزيز احلربية، 1433ه�(.

3- املرحلة الإعدادية: هي ال�سنة الأوىل من تدريب طالب كلية امللك عبدالعزيز 
احلربي���ة، ويت���م تدريبهم على ثالث مراحل خالل ثالث �سن���وات، وفرتة كل مرحلة عام 

درا�سي كامل.

• الدرا�سات ال�سابقة:	
بالنظ���ر اإىل طبيعة تعلم وتعليم الفيزياء يف كلية امللك عبدالعزيز احلربية؛ فيمكن 
تن���اول تلك ال�سعوبات التي تواجه الطالب وفق املح���اور التالية: حمتوى الكتاب املقرر، 
والطالب، وع�سو هيئة التدري�س، والبيئة التعليمية، واأ�ساليب التقومي. وما يلي ا�ستعرا�س 
لأدبي���ات البح���وث الت���ي تناولت ه���ذه املج���الت والدرا�س���ات ال�سابقة م���ع الرتكيز على 

الدرا�سات التي تناولت تعلم الفيزياء يف املرحلة اجلامعية.

يع���دُّ حمت���وى الكتاب املقرر املرج���ع الأ�سا�سي للطال���ب وع�سو هيئ���ة التدري�س، لذا 
يج���ب توجي���ه مو�سوعاته نحو حاج���ات الطالب، وتدري���ب اأع�ساء هيئ���ة التدري�س على 
كيفي���ة تدري�س���ه عن طريق التطوي���ر املهني امل�ستم���ر لأع�ساء هيئة التدري����س )دروي�س، 
2000م(. وعن���د بن���اء الكت���ب الدرا�سية بروؤية علمي���ة تعليمية �سحيح���ة، فاإنها �ست�سكل 
داعم���ًا رئي�سًا للطال���ب واملعل���م )McComas & Olson, 2000; Oyunaa, 2007(، ويعد 
حمت���وى الكتاب ترجمة للمنهج، الذي يجب تطويره مبا يتواكب مع التطورات، وما يطراأ 
م���ن تغ���ري يف املجتمع )ال�سعيل���ي، 2005م(. وللمحت���وى اأثر كبري يف عملي���ة التح�سيل، 
وي�س���ري ال�سهراين )1996م( اإىل وجوب اأن يكون املحتوى مالئمًا مليول ورغبات وقدرات 
الطالب، واأّن ارتباط املحتوى ببيئة الطالب له اأثر يف عملية التعلم والتح�سيل. كما يجب 
اإبع���اد املحتوى عن الغمو�س يف اأ�سلوب عر�س املادة )الف���ّرا، 2000م(. ويزداد املحتوى 
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اإ�س���كاًل وغمو�س���ًا يف املراحل اجلامعية الأوىل، لتغري لغة الرم���وز وامل�سطلحات العلمية 
الإجنليزي���ة )الكندري والروي�س���د، 2005م؛ ال�سايع، 2014م(. وي���وؤدي اعتماد الطالب 
عل���ى م��ذك���رات اأو ملخ�سات اإىل تكّون بع����س الإ�سكالت لديهم، كما ي���وؤدي ذلك اأي�سًا 
اإىل عدم الربط بن اجلوانب املعرفية والتطبيقية للفيزياء، وزيادة الت�سورات اخلاطئة 

للمفاهيم الفيزيائية لدى الطالب )الكندري والروي�سد، 2005م؛ ال�سايع، 2014م(.

وم���ن املح���اور التي توؤث���ر وتتاأث���ر ب�سعوبة تعل���م الفيزي���اء الطالب نف�س���ه، اإذ توؤثر 
���ه الّنف�سي���ة، والجتماعية، والقت�سادي���ة، ومدى معرفته لذات���ه، وميوله على  خ�سائ�سُ
تعلمه، ويتاأثر كثريًا هذا املحور بالهدف الذي ي�سعى الطالب لأجله، ومدى حتقيقه مليوله، 
و�سع���وره باخلوف من الّر�سوب )الفرا، 2009م(. كما اأن تربية الوالدين لها الأثر البالغ 
يف قابلي���ة الطال���ب للتعلم، وكذا م���دى ر�ساه عن الأ�سرة، فاإن اأ�س���رة الطالب وم�ستواها 
القت�سادي، ومعاملتها له، له اأثر على �سعور الطالب باأهمية العملية التعليمية، وبالتايل 
يك���ون على ا�ستعداد للتعلم )ال�سهراين، 1996(. كم���ا اأّن الطبيعة اخلا�سة ببيئة طالب 
الكلي���ة احلربي���ة قد توؤّث���ر �سلبًا عل���ى تعلم الطالب، حي���ث البيئة الع�سكري���ة ال�سارمة، 
وفق���د الأ�سرة ملدة خم�سة اأي���ام، وكذلك ال�سغط البدين والنف�س���ي يف التدريب امليداين 
الع�سك���ري، وقلة الوقت املتاح للراحة والنوم وال�ست���ذكار، فياأتي الطالب للقاعة منهكًا، 

وهذا بطبيعة احلال قد ي�سعف انتباهه وتركيزه، وكذلك قابليته للتعلم.

ومم���ا يوؤّثر على تعلم الطالب �سعف ثقت���ه بنف�سه بالنجاح يف مادة الفيزياء؛ ب�سبب 
الفك���رة ال�سائدة لدى الط���الب عن �سعوبتها، اإذ بينت نتائج درا�س���ة ال�سعيلي والبلو�سي 
)2006( وج���ود هذه الفك���رة ال�سائدة عن �سعوب���ة تعلم الفيزياء واأنه���ا توؤثر يف دافعية 
الط���الب نحو تعلمها، بل اأخذت ه���ذه ال�سعوبة املرتبة الأوىل يف درا�ستيهما عن العوامل 
املوؤدي���ة اإىل تدين حّت�سيل الطالب يف مقرر الفيزي���اء. ومما يوؤثر على تعلم الطالب يف 
الفيزي���اء: ح�سيلته���م العلمية يف الريا�سيات، فاإذا كان الطال���ب �سعيفًا يف الريا�سيات 
 Sambs,( فاإّن���ه يج���د �سعوبة يف تعلم الفيزياء، كم���ا اأ�سارت لذلك عدد م���ن الدرا�سات
Redish, 2005 ؛1991؛ ال�سهراين، 1996؛ Ogunleye, 2009(. ويعد عدم اإملام الطالب 

باأ�سا�سي���ات الفيزياء ب�سبب �س���وء التاأ�سي�س؛ من العوامل التي جتعل لدى الطالب �سعوبة 
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يف تعلمه���ا يف املراح���ل املتقّدمة، اإذ رب���ط كثري من الباحثن بن مه���ارات الطالب التي 
اكت�سبوها يف مراحل درا�ستهم يف التعليم العام، وقدرتهم على اجتياز مقررات الفيزياء 
اجلامعي���ة Sadler & Tai, 2001 ؛Yager & Krajcik, 1989 ؛Bolte, 1966)؛ ال�سعيل���ي، 

.)2005

ويوؤث���ر ع�سو هيئة التدري����س يف تعلم طالبه الفيزياء؛ ملا ل���ه من دور كبري يف جناح 
العملي���ة التعليمي���ة اأو ف�سله���ا، حيث اإنه املوّج���ه واملر�سد لطالبه، وبه تتمث���ل العلوم التي 
ينقله���ا، ويقتدي الط���الب به، وتتاأثر به املعلوم���ة واملهارة التي يعلمه���م اإياها من خالل 
اأ�سلوب���ه، ومدى ح�سيلته العلمي���ة، ومتّكنه من املادة. وي�سري ال�سه���راين )1996م( اإىل 
اأن املعل���م من اأكرث املتغ���ريات الرتبوية اأهميًة يف العملية التعليمي���ة، وهو العن�سر الأكرث 
تاأث���ريًا يف �سل���وك الط���الب، وهو الأق���رب لطالب���ه ومعرف���ة خ�سائ�سه���م واإمكاناتهم 
وظروف تعلمهم. وتو�سلت درا�سة ال�سايع والقادري )1433ه�( اإىل انخفا�س الت�سورات 
الإب�ستمولوجية لتعلم وتعليم املفاهيم الفيزيائية وفق املنظور البنائي املفعل لدور املتعلم 
لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف اأق�سام الفيزياء باجلامعات ال�سعودية والأردنية، يف جميع 
حم���اور الدرا�سة املتعلقة بت�سوراتهم نحو طبيعة املفاهيم الفيزيائية واآلية تعلمها، ودور 
كل من الطالب وع�سو هيئة التدري�س يف تعلمها وتعليمها، ودور املختر واجلانب العملي، 

واأ�ساليب التقومي امل�ساحبة. 

اإّن ع�س���و هيئ���ة التدري�س الناج���ح ي�ستخدم الطريقة املنا�سب���ة يف املو�سع املنا�سب، 
وين���ّوع اأ�ساليب التعليم والو�سائل التعليمية، ويراعي الف���روق الفردية بن طالبه، ويعّزز 
م���ن دور املتعلم يف العملية التعليمية، ويع���ده حمورها الرئي�س. وي�سري ال�سهراين والغنام 
)1993م( اإىل اأن م�ست���وى حت�سي���ل الط���الب يتوق���ف عل���ى مدى تخطي���ط ع�سو هيئة 
التدري����س ملحا�سرت���ه وا�ستخدامه للو�سائ���ل التعليمي���ة، ومناق�سته لطالب���ه، والهتمام 
باآرائه���م، وربط املادة بحياة الطالب العملية. ويذكر ال�سعيلي )2005م( اأن من العوامل 
املوؤّدية اإىل انخفا�س م�ستوى الطالب: عدم اّتباع ع�سو هيئة التدري�س الأ�ساليب املنا�سبة 

يف التعليم، وعدم اإملامه بطرائق التعليم. 
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وي�س���ري ال�سه���راين والغن���ام )1993م( اإىل اأن عدم اهتمام اأع�س���اء هيئة التدري�س 
مب�س���كالت الط���الب ال�سخ�سي���ة التي تع���وق درا�سته���م، واإهمالهم للنواح���ي التطبيقية 
للفيزي���اء؛ ي�سعف دوافعه���م نحو تعلم الفيزي���اء؛ مما يجعل الط���الب ي�ستثقلون تعلمها 
وميل���ون من درا�ستها. كما ي�سري ال�سهراين )1996م( اإىل اأثر خرة املعلم على تدري�سه، 

واأن املعلمن الأطول خرة غالبًا اأف�سل تعليمًا واأكرث متكنًا من املعلمن الأقل خرة.

وم���ن حماور ال�سعوبات التي توؤثر يف تعلم الطالب ملادة الفيزياء: البيئة التعليمية، 
وترتب���ط البيئة التعليمي���ة باجلوانب املادي���ة والتدري�سية والت�سيريي���ة، وتتعلق احلاجات 
املادي���ة: بت�سمي���م املكان ال���ذي ي�سغله ال�سف واملبن���ى املدر�سي، ونوع امل���واد والأجهزة 
والتقني���ات وامل�سادر التعليمية املتوافرة، وباملتغريات الطبيعية التي يت�سف بها ال�سف: 
من درجة ح���رارة واإ�ساءة ورطوبة وما اإىل ذلك. اأما احلاجات التدري�سية )التي ترتبط 
مبح���اور اأخرى وف���ق ت�سنيف املح���اور يف هذه الدرا�س���ة( فت�سمل: اأفع���ال اأع�ساء هيئة 
التدري����س ون�ساطهم التعليمي داخل غرفة ال�سف، �سواء ما تعلق منها بتحديد الأهداف 
التدري�سي���ة، اأو باأ�سالي���ب التدري����س اأو بالتقومي، وثمة تواف���ق -يف الغالب -اإىل حد كبري 
ب���ن ت�سميم املكان وبن احلاجات التدري�سية ال�سائدة في���ه. اإل اأن احلاجات الت�سيريية 
تتعل���ق بالقواعد واملعايري الت���ي ُيعمل بها يف البيئة التعليمية ل�سب���ط �سلوك املتعلمن، اأو 

للمحافظة على انتظامهم يف متابعة تعلمهم )احلربي، 1434ه�(. 

عندم���ا تتوف���ر البيئة التعليمية املنا�سب���ة واملناخ الدرا�سي للطال���ب؛ فاإن ذلك يهيئ 
ل���ه تقّبل املعلومة وا�ستيعابها، وي�سه���ل عليه القيام باملهام الواجب���ة للتعلم، وت�سهل عليه 
عملية التعلم والتعليم، وي�ستطيع الو�سول للمعلومة بنف�سه، ويقوم باملهارات والتطبيقات 
العملي���ة برغبت���ه، اأما اإذا وجد الطال���ب �سعوبًة يف احل�سول على متطلب���ات التعلم فاإنه 
ي�سع���ب عليه القيام بواجباته، ويتكّون لديه نوع من الإحباط والتثاقل وت�سعف رغبته يف 
التعل���م. ويوؤكد احلربي )1434ه�( اأن جناح اأي تعلي���م يتوقف على البيئة التعليمية التي 
يح���دث فيها ذلك التعليم، فالبيئة التعليمية ت���وؤدي دورًا مهمًا يف حتقيق اأهداف التعليم 
جنبًا اإىل جنب مع املنهج وع�سو هيئة التدري�س وطرق التدري�س احلديثة، التي ُتفعل دور 
املتعلم وجتعله يف قلب العملية التعليمية. ولكي تتحقق اأهداف التعليم لبد اأن تكون البيئة 
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التعليمية جاذبة وم�سوقة، ي�سعر فيها املتعلمون بالراحة والأمن والتحفيز لهم نحو التعلم. 
ومن املوؤثرات يف البيئة التعليمية عدد الطالب يف املدر�سة والف�سل، حيث يتنا�سب العدد 
طردي���ًا مع منا�سبة البيئة للتعلم، فالع���دد املنا�سب يف الف�سل الواحد يرتاوح بن خم�سة 
ع�س���ر طالبًا اإىل خم�سة وع�سرين طالبًا، ح�سب املرحلة الدرا�سية وطبيعة املادة العلمية، 
وكلم���ا زاد العدد عن ذلك اأثر �سلبًا على تعلم الط���الب وحت�سيلهم العلمي )ال�سهراين، 
1996(. ويف كلي���ة املل���ك عبدالعزي���ز احلربي���ة؛ يتطّلب من الطالب ب���ذل جهد بدين يف 
التدريب���ات الع�سكرية، وياأتي ذلك مع قلة الوقت املتاح للراحة وا�ستذكار الدرو�س، فيجد 
الطال���ب �سعوب���ًة يف التعامل مع البيئ���ة التعليمية املحيطة به، مما يتطل���ب العناية بهذا 

املحور بدرجة اأكر.

ويعد التقومي من املحاور التي لها اأثر بالغ يف عملية تعلم الفيزياء، اإذ يوؤثر من جهة 
الأ�ساليب امل�ستخدمة فيه، ومدى ا�ستغالل نتائجه يف عملية تطوير املنهج وتغيري املحتوى، 
حيث اإن عملي���ة التعليم مرتابطة وم�ستمرة. وي�سري عبدال�سميع )2007( اإىل اأن العملية 
التعليمي���ة منظومة ترتابط جميع عنا�سرها مع���ًا، لذا فاإن اأي تغيري على اأحد عنا�سرها 
يوؤث���ر عل���ى بقية العنا�س���ر. واأحد التوجهات احلديث���ة لتطوير عملي���ة التعليم هي الأخذ 
بالأ�سالي���ب احلديث���ة يف التقومي، ورغم العرتاف باأهمية التق���ومي يف العملية التعليمية؛ 
اإل اأن م���ا يتب���ع يف النظ���ام التعليمي م���ن اأ�ساليب للتقومي يقف عقب���ة اأمام كل حماولت 
التطوي���ر والإ�سالح. واإذا نظرنا اإىل واقع التقومي احلايل فاإنه ل يكفي ملعرفة ماذا تعلم 
الط���الب وما الذي ي�ستطيعون القيام به، اإذ يقت�سر غالب���ًا على قيا�س امل�ستويات الدنيا 
للجان���ب املعريف، وي�سبح الختبار هو الو�سيلة الوحيدة للحكم على م�ستوى الطالب، مع 
اأن هناك انتقادات كثرية وجهت ل�ستخدامه كاأداة وحيدة يف عملية التقومي ومن اأهمها: 
اأن���ه غري فاعل يف قيا�س املهارات املركبة حل���ل امل�سكالت، واأنه ل يقي�س مهارات التفكري 
العليا، واأنه ي�ساعد على حفظ وتذكر املعلومات دون فهمها، وي�ساعد على ظهور كثري من 

ال�سلبيات مثل: الدرو�س اخل�سو�سية، والغ�س.

وت�س���ري درا�س���ة جودة وزاي���د )2012م( اإىل اأن هن���اك م�س���كالت اأكادميية متعلقة 
بالختب���ارات يعانيه���ا الطالب ومنها: وجود اأكرث من اختب���ار يف اليوم الواحد يف جدول 
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الختب���ارات النهائية، وعدم و�سوح اللوائح املنظم���ة لالختبارات، وتاأخري اإعالن اأ�سماء 
الطالب يف جلان الختبارات، وعدم امل�ساركة يف و�سع جدول الختبارات. 

مم���ا �سبق، يت�س���ح لنا وجود م�سكالت م���ن �ساأنها اإحداث �سعوب���ة يف عملية التعلم 
ب�س���كل عام، وب�سكل خا����س يف مقرر الفيزياء، ملا تخت�س به م���ن مو�سوعات حتتاج من 
املتعل���م اإىل مزيد من الرتكيز والدقة والتجرد، وتتطلب اأي�سًا اهتمامًا كبريًا من اأع�ساء 
هيئ���ة التدري�س يف الإعداد، واأثناء ال�سرح با�ستخ���دام جميع  الو�سائط املمكنة؛ لتو�سيح 
املعلوم���ة والطريق���ة والفكرة ال�سليم���ة لتعلم الفيزي���اء، يف بيئة مهي���اأة بو�سائط واأدوات 
واأجهزة ومعامل متقدمة، من �ساأنها تهيئة جو منا�سب وم�سوق لالإبداع يف مقرر الفيزياء.

ي���وؤدي طالب كلي���ة امللك عبدالعزيز احلربي���ة اختبارات مقرر الفيزي���اء غالبًا عن 
طري���ق الختب���ارات التحريري���ة ال�سهري���ة والنهائية، وهن���اك اختبارات عملي���ة للجزء 
العملي، يقوم فيها الطالب بتطبيق جتارب عملية بنف�سه، وتكون يف معامل مهياأة لذلك. 
وتتطلب الختب���ارات -بطبيعة احلال - بذل جهد ذهني من الطالب ومراجعة للدرو�س، 

وال�ستذكار لالأجزاء النظرية والعملية التي تعلمها خالل الف�سل. 

وين�سغل الطالب يف كلية امللك عبدالعزيز احلربية بالتدريبات الع�سكرية، التي تاأخذ 
معظ���م وقته، واإذا اأتي���ح له جمال للمذاكرة، فاإنه قد يجعله للراحة والنوم؛ نظرًا ل�سغط 
التدري���ب الع�سكري، وه���ذا يكّون �سعوبة ل���دى الطالب يف حت�سيله العلم���ي والدرا�سي، 
ويجع���ل الختبارات اأداًة غري كافية لتقوميه، وقد يلجاأ كث���ري من الطالب اإىل ال�ستعانة 
باملدر����س اخل�سو�سي الذي يعد له���م ملخ�سات قد تختلف عما تعلم���وه خالل الف�سل، 
ومن ثمَّ يتكون لديهم غمو�س يف املعلومة ال�سحيحة، وتتولد �سعوبة لديهم يف ال�ستعداد 

لالختبارات.

• منهجية الدرا�سة	
اعتمد ه���ذا البحث على املنهج الو�سفي امل�سحي يف درا�س���ة ال�سعوبات التي تواجه 
ط���الب كلية امللك عبدالعزي���ز احلربية يف تعلم مقرر الفيزي���اء؛ وذلك ملنا�سبته لطبيعة 
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الدرا�سة الت���ي تتطلب و�سف الظاهرة كما هي يف الواقع. وُيعّرف عبا�س ونوفل والعب�سي 
واأبوع���واد )1431ه�، 74( املنهج الو�سفي باأنه: "املنهج ال���ذي يعتمد على درا�سة الواقع 
اأو الظاه���رة كما توجد يف الواقع، ويهتم بو�سفها و�سفًا دقيقًا، من خالل التعبري النوعي 
الذي ي�س���ف الظاهرة ويو�سح خ�سائ�سها، اأو التعبري الكم���ي الذي يعطي و�سفًا رقميًا 
يو�س���ح مقدار وحجم الظاهرة". كما ُيعّرف الكيالين وال�سريفن )1427ه�، 27( املنهج 
الو�سف���ي باأنه: "املنهج الذي يهت���م باحلالة الراهنة للظاهرة، من حيث طبيعة الظروف 
واملمار�سات والجتاهات ال�سائدة حاليًا، كما يهتم بو�سف ن�ساطات وعمليات واأ�سخا�س، 
وميكن اأن يهتم بالعالقات ال�سائدة بن الظواهر اجلارية، وي�سمل حماولت للتنبوؤ بوقائع 

يف امل�ستقبل". ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة؛ يعد املنهج الو�سفي منا�سبًا لذلك.

• عينة الدرا�سة	
تتكّون عينة الدرا�سة م���ن طالب املرحلة الإعدادية بكلية امللك عبدالعزيز احلربية 
الذي���ن التحقوا بالكلية يف ع���ام 1434/1433ه�، وعددهم 460 طالب���ًا، اإذ ُيدّر�س مقرر 
الفيزي���اء يف هذه املرحلة فقط )ق�سم الختبارات بوحدة التعليم بكلية امللك عبدالعزيز 

احلربية، 1434ه�(.

• اإجراءات الدرا�سة	
ممت ا�ستبانة من قبل الباحث���ن للتعرف على ال�سعوبات   اإع���داد اأداة الدرا�س���ة: �سُ
الت���ي تواج���ه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مق���رر الفيزياء، وتكونت من 
 )Likert( ت�س���ع وع�سرين عب���ارًة، مق�سمة اإىل خم�سة حماور، وُا�ستخ���دم مقيا�س ليكرت
الرباع���ي لقيا�س درجة ال�ستجاب���ة على عبارات ال�ستبانة، وذلك عل���ى اأربعة م�ستويات 
ه���ي: )موؤثر بدرجة عالية �� موؤثر بدرجة متو�سطة ������ موؤثر بدرجة منخف�سة ��� غري موؤثر 
مطلق���ًا(. وقد م���رت ال�ستبانة بخط���وات عّدة حتى انته���ت اإىل ال�سيغ���ة النهائية، كما 
�سيو�سح ذلك يف �س���دق الأداة. ويو�سح اجلدول )1( ح�ساب القيم )الأوزان(، وحتديد 

الجتاهات ملقيا�س ليكرت )Likert( الرباعي.
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جدول )1(
 ح�ساب القيم )الأوزان( لأداة الدرا�سة

املدىالوزندرجة ال�سعوبة
4.00 - اأكر من 43.25درجة عالية

3.25 – اأكر من 32.50درجة متو�سطة
2.50 - اأكر من 21.75درجة منخف�سة
1.75 فاأقل1غري موؤثر مطلقًا

• �ســدق الأداة: لتقدي���ر ما اإذا كان���ت ال�ستبانة تقي�س ما نري���د قيا�سه، فقد مت 	
ا�ستخدام �سدق املحتوى باإجراء اخلطوات الآتية:

ُعِر�س���ت ال�ستبان���ة ب�سورته���ا الأولية عل���ى �سبعة حمكمن م���ن املتخ�س�سن . 1
بالرتبية العملي���ة )مناهج وطرق تدري�س العلوم(، ومتخ�س�سن اثنن يف ق�سم 
الفيزياء بجامعة امللك �سعود، وع�سوي هيئة تدري�س بق�سم العلوم يف كلية امللك 

عبدالعزيز احلربية.

اأُجري���ت التعديالت طبقًا لآراء املحكمن، وتركزت تعديالتهم يف �سياغة بع�س . 2
العبارات، ومت حذف اأربع عبارات.

• ثبات الأداة: حل�ساب ثبات ال�ستبانة؛ مت تطبيقها على عينة من جمتمع الدرا�سة من 	
طالب املرحلة الإعدادية بكلية امللك عبدالعزيز احلربية، وعددهم )31( طالبًا، 
 وح�سب معامل الثبات لكرونباخ )Cronbach’s alpha( الذي يطلق عليه معامل األفا، 
 تراوحت قيمته ح�سب حماور الدرا�سة بن 0.68 و 0.84، ومتثل تلك القيم ثباتًا

 منا�سبًا لتطبيق ال�ستبانة يف هذه الدرا�سة. ويو�سح اجلدول )2( ثبات كل حمور 
من املحاور على حدة.

اأ. د/ فهد ال�سايع و املحا�سر/ عبد الرحمن ال�سبيعي �سعوبات تعلم مقرر الفيزياء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية 
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جدول )2(
مقدار ثبات األفا كرونباخ للمحاور

مقدار ثبات األفا كرونباخاملحور
0.68حمتوى الكتاب

0.76الطالب
0.84ع�سو هيئة التدري�س

0.69البيئة التعليمية
0.79التقومي

• الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:	
لتحقي���ق اأهداف ه���ذه الدرا�س���ة، وتبعًا لطبيع���ة البيان���ات التي مت التو�س���ل اإليها؛ 
ا�ستخدم���ت اأ�سالي���ب اإح�سائي���ة عّدة ع���ن طري���ق برنامج احل���زم الإح�سائي���ة للعلوم 

الجتماعية، ومنها:
•  املتو�سطات والنحرافات املعيارية.	
•  معامل األفا كرونباخ ملعرفة ثبات الأداة.	
• معام���ل الرتب���اط لبري�سون ملعرف���ة العالقة بن ال�سعوب���ات التي تواجه طالب 	

كلية امللك عبدالعزيز احلربية، ومعدلهم الرتاكمي يف املرحلة الثانوية، ودرجة 
مقرر الفيزياء يف املرحلة الثانوية.

• عر�س النتائج ومناق�ستها: 	
اإجابــة ال�ســوؤال الأول: م���ا ال�سعوبات الت���ي تواجه طالب كلية املل���ك عبدالعزيز 

احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء؟ ويتفرع منه خم�سة اأ�سئلة فرعية: 

ما ال�سعوبات املتعلقة مبحتوى الكتاب املقرر؟ أ- 
يب���ن جدول رقم )3( املتو�سطات والنحراف���ات املعيارية، ودرجة ال�سعوبة املتعلقة 
مبحت���وى الكتاب املقرر، التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر 

الفيزياء، مرتبًة ح�سب درجة ال�سعوبة.
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جدول )3(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة مبحتوى الكتاب املقرر

عدد العباراتم
النحراف املتو�سطالطالب

املعياري
درجة 

ال�سعوبة

ل اأجد ارتباطًا بن مو�سوعات املقرر 1
عالية4513.28.97وحياتي العملية.

اأجد �سعوبة يف معرفة دللة القوانن 2
متو�سطة4593.24.92الفيزيائية باللغة الإجنليزية.

طريقة عر�س الكتاب املقرر ل ت�سجعني على 3
متو�سطة4573.23.92التفكري.

اأجد �سعوبة يف ا�ستيعاب الدرو�س من خالل 4
متو�سطة4573.09.87الكتاب املقرر.

حمتوى الكتاب املقرر �سخم، وت�سعب 5
متو�سطة4512.821.02درا�سته يف ف�سل درا�سي واحد.

متو�سطة3.130.62متو�سط املحور

يت�س���ح من اجلدول رق���م )3(: اأن املتو�سط احل�سابي لل�سعوب���ات املتعلقة مبحتوى 
الكت���اب بلغت )3.13(، بانحراف معي���اري قدره )0.62(، بدرجة �سعوبة "متو�سطة"، 
اإذ تراوح���ت املتو�سط���ات احل�سابي���ة لعبارات املح���ور ب���ن ) 2.82- 3.28(. كما يبن 
اجل���دول رق���م )3(: اأن ا�ستجاب���ات الطالب عل���ى ال�سعوبات املتعلقة مبحت���وى الكتاب 
املقرر كانت "متو�سطة" ال�سعوبة ماعدا �سعوبة "عدم ارتباط مو�سوعات املقرر بحياة 
الطال���ب العملية"، فقد كانت "عالية" ال�سعوبة، وه���ذه ال�سعوبة من �ساأنها خلق فجوة 
ب���ن ما يتعلم���ه الطالب وبن ما ميار�سه يف حياته العملية، وهذا يتفق مع ما تو�سلت اإليه 
درا�س���ة الكن���دري والروي�سد )2005(، اإذ بلغت ن�سبة هذه ال�سعوب���ة 76.6٪، واأكدا اأنه 
يج���ب الهتم���ام بالكتاب املقرر، وتقوية �سلته بحياة الطال���ب، حتى ل تكون �سلة ق�سرية 
تتمخ����س بالتخل����س منه يف نهاية الف�س���ل. وهذا يوؤكد اأهمية اختي���ار املو�سوعات ذات 
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ال�سل���ة بحياة الطال���ب العملية، وتدعيمه���ا بالأمثلة التي تو�سح له املفه���وم؛ كي ت�سبح 
Subramani�( املو�سوعات قريبة وم�ساهدة يف حي���اة الطالب. وي�سري اأون  و�سوبرمانيام
am, 2013( اإىل اأن كت���اب الفيزياء يجب اأن يكون م�سجعًا للطالب نحو درا�سته، باختيار 

املو�سوعات ذات العالقة بحياة الطالب.

وج���اءت فق���رة "�سعوب���ة ا�ستخ���دام اللغ���ة الإجنليزي���ة يف كتابة الرم���وز والقوانن 
الفيزيائية" يف املرتبة الثانية، من حيث ال�سعوبة املتعلقة بالكتاب، مبتو�سط ح�سابي بلغ 
)3.24(، بدرجة �سعوبة متو�سطة، وقد اأكد معظم الطالب اأنهم يعانون هذه ال�سعوبة، 
ب�سبب تغري لغة الرموز والقوانن التي عهدها الطالب باللغة العربية يف املرحلة الثانوية، 
اأي اأنه ملزم لإعادة وتعديل ال�سورة التي ر�سخت يف ذهنه �سابقًا، وهذا قد ي�ستغرق وقتًا 
ي���وؤدي اإىل ت�ستت ذهنه عن فهم الدرو�س؛ لأنه م�سغوٌل برتجمة الرموز والقوانن على ما 
اعتاد عليه �سابقًا. ويتفق هذا مع نتائج درا�سة الكندري والروي�سد )2005م(، اإذ اأ�سارت 
اإىل اأن مما يزيد الأمر �سعوبة كون اللغة امل�ستخدمة يف الكتب املقررة ملقررات الفيزياء هي 
اللغ���ة الإجنليزية، وتكمن �سعوبتها يف اأن الطالب ل ي�ستطيعون فهم الن�سو�س. وجاءت 
فق���رة "طريقة عر�س الكتاب للمو�سوع���ات ل ي�سجع على التفكري" يف املرتبة الثالثة من 
حي���ث ال�سعوبة، وذل���ك لرتاكم امل�سائل الريا�سية وقلة التف�س���ريات التو�سيحية وطبيعة 
مق���رر الفيزياء، مع م���ا يف الكتاب املقرر م���ن �سعف يف الإخراج والرتكي���ب وال�سياغة 
والر�سوم���ات والأل���وان، وهذا يجعل بنية الكتاب �سعيف���ة، ويولد لدى الطالب "�سعف يف 
قدرت���ه ل�ستيعاب الدرو�س من خالله". ويتفق ه���ذا اأي�سًا مع درا�سة الكندري والروي�سد 
)2005م(، وهذه ال�سعوبة اأخذت املرتبة الرابعة. واأما "�سعوبة درا�سة الكتاب يف ف�سل 
واح���د ل�سخامة حمتواه"، فقد جاءت يف املرتبة اخلام�سة من حيث ال�سعوبة، وقد تكون 
ب�سب���ب �سيق الوق���ت املتاح للتدري�س، م���ع التطبيق العملي، مع الختب���ارات، عالوة عّما 
يعرت�س اأوق���ات املحا�سرات اأحيانًا من اأيام تدريب وخ���روج للطالب على ح�ساب اأوقات 

املحا�سرات.
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ب- ما ال�سعوبات املتعلقة بالطالب؟
يو�س���ح ج���دول رق���م )4(: املتو�سط���ات والنحراف���ات املعيارية، ودرج���ة ال�سعوبة 
املتعلقة بالطالب نف�سه، التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر 

الفيزياء، مرتبًة ح�سب درجة ال�سعوبة.

          جدول )4(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة بالطالب نف�سه

عدد العباراتم
النحراف املتو�سطالطالب

املعياري
درجة 

ال�سعوبة
اعتمد على املذكرات اخلارجية والدرو�س 1

اخل�سو�سية يف مذاكرة الفيزياء.
عالية4533.39.94

خويف من الر�سوب يف مقرر الفيزياء 2
يعوق تعلمي ب�سكل اأف�سل.

متو�سطة4583.141.00

متو�سطة4582.991.09ل اأرغب يف درا�سة الفيزياء.3
مل اأكن اأت�سور اأن الدرا�سة الأكادميية 4

بهذه ال�سورة والعمق.
متو�سطة4552.991.01

اأجد �سعوبة يف تعلم الفيزياء ل�سعف 5
الإملام باأ�سا�سياتها.

متو�سطة4512.851.06

التحاقي بالكلية كان بدون رغبة 6
حقيقية مني.

منخف�سة4511.591.02

متو�سطة2.820.69متو�سط املحور

يت�سح من اجلدول )4(: اأن درجة ال�سعوبة املتعلقة بالطالب يف تعلم مقرر الفيزياء 
بلغ���ت )2.82( بانح���راف معي���اري )0.69(، بدرج���ة �سعوبة )متو�سط���ة(، وتراوحت 
املتو�سط���ات احل�سابية لعبارات املحور ما ب���ن )1.59- 3.35(، اإذ كانت اأعلى �سعوبة 
"اعتم���اده عل���ى ملخ�سات خارجية ودرو�س خ�سو�سية وع���دم اكتفائه بالكتاب املقرر 
والدرو����س النظامية"، وتتفق هذه النتيجة مع م���ا تو�سلت اإليه درا�سة ال�سهراين والغنام 
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)1993م(. وهذا قد يع���ود لأ�سباب عدة من اأهمها: �سعف ن�ساط الطالب يف احل�س�س 
الدرا�سي���ة اأثن���اء ال�س���رح، ب�سبب ال�سغ���ط الع�سكري يف املي���دان، وقلة الوق���ت املتاح له 
لال�ست���ذكار ومراجعة الدرو�س، وقد اأكد معظم الط���الب معاناتهم من قلة الوقت املتاح 
للمذاكرة، واملراجعة، وق�ساء الواجبات التي ت�سند اإليهم من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س، 
عالوًة عن �سغط التدريبات الع�سكرية التي من �ساأنها اأن تتعبهم، ول يجدون من خاللها  
وقت���ًا كافيًا للراح���ة والنوم، ف�ساًل عن مراجع���ة الدرو�س وا�ستذكاره���ا. وهذا بدوره قد 
ي���وؤدي لعتماد الطالب على املدر�س اخل�سو�سي وما يعّده له من ملخ�سات؛ مما جعلهم 
يواجهون �سعوبة "عالية"  يف العتماد على امللخ�سات التي قد تختلف يف م�سمونها عما 

يف الكتاب املقرر، وت�ستت اأذهانهم لتعدد م�سادر املراجعة.

واحتل���ت �سعوب���ة "خ���وف الط���الب من الر�س���وب وتراك���م ذلك اخل���وف يزيد من 
�سعوبات تعلم مقرر الفيزياء" املرتبة الثانية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الفرا 
)2009م(، الت���ي اأ�س���ارت اإىل اأن ن�سب���ة الطالب الذين ي�سعرون باخل���وف من الر�سوب 
بلغ���ت )85٪(، وكذلك تتفق م���ن النتائج التي تو�سلت اإليها درا�س���ة الكندري والروي�سد 
)2005م(، التي بينت اأن تخوف كثري من الطالب مما ي�ساع عن �سعوبة الفيزياء يجعل 
كثريًا منهم يعزف عن التخ�س�س فيها، وم�سدر هذا اخلوف قد يكون نا�سئًا من املراحل 
ال�سابقة، ومن تداول �سعوب���ة مقرر الفيزياء بن الطالب ور�سوخها يف اأذهانهم، ولكون 
مقرر الفيزياء يجم���ع بن الريا�سيات والإلكرتونيات والكهرب���اء وامليكانيكا والنظريات 
العلمي���ة، اأي اأن طبيع���ة الفيزياء ذات تفرع وتداخل. وه���ذا قد ي�سعف رغبة الطالب يف 
درا�سته���ا، ويجعله���م يت�ساءل���ون عن الهدف م���ن تدري�سها، مما ي�س���ري اإىل عدم و�سوح 
الغاي���ة م���ن درا�ستها لدى الطالب، ومن ث���ّم عدم الرغبة يف درا�س���ة الفيزياء. وهذه ما 

بينته النتائج يف جدول )4(، حيث اأخذت هذه ال�سعوبة املرتبة الثالثة.

واحتل���ت "�سعوب���ة عمق امل���ادة العلمية" املرتب���ة الرابعة، وه���ذه ال�سعوبة قد تكون 
ب�سب���ب ت�س���ور الطال���ب اأن برنامج الكلي���ة برنامج ع�سك���ري، واأنه ل يحت���وي على مواد 
اأكادميي���ة، وهذا يرجع اإىل عدم �س���وؤال الطالب عن برنامج الكلية يف البداية، وقد يكون 
ناجت���ًا من �سع���ف التثقيف داخل الكلي���ة وخارجها عن برناجمها. وق���د اأخذت "�سعوبة 
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عدم اإملام الطالب باأ�سا�سيات الفيزياء" املرتبة اخلام�سة، وهذا قد يكون عائدًا ل�سعف 
التاأ�سي�س يف املرحل���ة الثانوية. وكانت "�سعوبة التحاق الطالب بالكلية دون رغبة حقيقة 

منه" "�سعيفة"، وهذا ي�سري اإىل اأن معظم الطالب التحقوا بالكلية عن رغبٍة فيها.

ج- ما ال�سعوبات املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س؟
يو�سح جدول )5( املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة بع�سو 
هيئة التدري�س والتي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء 

مرتبة ح�سب درجة ال�سعوبة.

جدول )5(
املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س

عدد العباراتم
النحراف املتو�سطالطالب

املعياري
درجة 

ال�سعوبة

1
عدم وجود �ساعات مكتبية ملناق�سة 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
عالية4583.281.00

2
 ع�سو هيئة التدري�س ل يهتم مب�سكالت 

الطالب التي تعوق تعلمهم بالفيزياء.
متو�سطة4853.031.05

3
ع�سو هيئة التدري�س ل يراعي الفروق 

الفردية بن الطالب.
متو�سطة4542.901.10

4
ع�سو هيئة التدري�س ل يحفز الطالب 

لتعلم مقرر الفيزياء.
متو�سطة4592.821.07

5
ع�سو هيئة التدري�س ل يعطي وقتًا كافيًا 

للمناق�سة اأثناء الدر�س.
منخف�سة4592.491.11

6
ع�سو هيئة التدري�س غري متمكن من 

املادة العلمية للفيزياء.
منخف�سة21.08ز45633

متو�سطة2.800.80متو�سط املحور
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يت�س���ح م���ن اجل���دول )5(: اأن درجة ال�سعوب���ة املتعلقة بع�سو هيئ���ة التدري�س التي 
تواج���ه الط���الب يف تعلم مق���رر الفيزياء بلغ���ت )2.80( بانحراف معي���اري )0.80(، 
بدرج���ة �سعوبة )متو�سط���ة(، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية لعب���ارات املحور ما بن 
)2.33- 3.28(، وكان���ت اأعل���ى �سعوب���ة عب���ارة "�سعوبة ع���دم وجود �ساع���ات مكتبية 
ملناق�س���ة اأع�س���اء هيئة التدري�س فيما ي�سكل عليهم" بدرج���ة �سعوبة "عالية"، وهذا يدل 
على حر�س الطالب على مناق�سة الدرو�س وفهمها من اأع�ساء هيئة التدري�س، وقد اأ�سكل 
عليه���م عدم وجود وق���ت خم�س�س لذلك، وهذا يدل على اأهمي���ة اإيجاد �ساعات مكتبية 
لأع�س���اء هيئة التدري����س موجودين فيها ل�ستقب���ال اأ�سئلة الط���الب، وكذلك تخ�سي�س 
وق���ت للطالب ليناق�سوا م���ع اأ�ستاذهم ما اأ�سكل عليهم، وهذا يتف���ق مع درا�سة الكندري 

والروي�سد )2005(. 

ويت�س���ح من ج���دول رق���م )5(: اأن هن���اك �سعوب���ة من الدرج���ة املتو�سط���ة تواجه 
الطالب، وهي "�سعف اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�س بامل�سكالت التي تعوق تعلم الطالب 
الفيزي���اء"، وهذا قد يكون عائدًا لكرثة الطالب يف القاعة الواحدة، مما ينتج عنه كرثة 
م�سكالته���م والأعب���اء املرتتبة على ذلك، اأو ق���د يكون ل�سغط �ساعات عم���ل ع�سو هيئة 

التدري�س يف املحا�سرات املتتابعة يف اليوم الواحد. 

واأخ���ذت �سعوبة "ع���دم مراعاة الف���روق الفردي���ة التي تكون بن الط���الب" درجة 
"متو�سط���ة"، وه���ذه ال�سعوبة قد تعود خللفية ع�سو هيئ���ة التدري�س الرتبوية، وتت�سح 
اأهمية مراعاة الفروق الفردية التي تكون بن الطالب واأن ذلك يهمهم ويوؤثر يف تعلمهم. 
كما بّن الطالب اأنهم يواجهون �سعوبة "عدم حتفيز ع�سو هيئة التدري�س للطالب لتعلم 
مق���رر الفيزي���اء"، وهذا اأي�سًا ق���د يكون عائدًا خللفي���ة ع�سو هيئة التدري����س الرتبوية. 
واأخ���ذت �سعوبة "ع�سو هيئة التدري�س ل يعطي وقت���ًا كافيًا للمناق�سة"، و�سعوبة "�سعف 
متك���ن ع�سو هيئ���ة التدري�س من مادته العلمية" درجة "منخف�س���ة"، وهذا ي�سري اإىل اأن 
معظ���م الطالب ل يواجه���ون �سعوبة يف املناق�سة اأثناء الدر�س، واأن معظمهم ل يواجهون 

�سعوبة من �سعف متكن ع�سو هيئة التدري�س من مادته العلمية.
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د- ما ال�سعوبات املتعلقة بالبيئة التعليمية؟
يب���ن جدول رقم )6(: املتو�سطات والنحرافات املعيارية، ودرجة ال�سعوبة املتعلقة 
بالبيئ���ة التعليمي���ة الت���ي تواج���ه طالب كلية املل���ك عبدالعزي���ز احلربي���ة يف تعلم مقرر 

الفيزياء، مرتبًة ح�سب درجة ال�سعوبة.

جدول )6(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة بالبيئة التعليمية

عدد البنودم
النحراف املتو�سطالطالب

املعياري
درجة 

ال�سعوبة

بقائي يف الكلية اأيام الأ�سبوع يعوق 1
عالية4543.590.78ن�ساطي جتاه تعلم الفيزياء.

البيئة التعليمية بالكلية حتد من اأداء الأن�سطة 2
عالية4543.450.87التعليمية ملقرر الفيزياء ب�سكل عام.

اأجد �سعوبة يف درا�سة الف�سل الأول اأكرث من 3
متو�سطة4523.131.11الف�سل الثاين ب�سبب )فرتة ال�ستجداد(.

�سعف جتهيز القاعات الدرا�سية 4
متو�سطة4572.521.12بتقنيات التعليم املنا�سبة.

معمل الفيزياء ل يهيئ جو التطبيق 5
منخف�سة4532.491.10العملي واإجراء التجارب.

اأ�سعر بال�سيق يف حما�سرات الفيزياء، 6
منخف�سة4552.181.02ب�سبب ال�سو�ساء و�سوء التهوية والإ�ساءة.

متو�سطة2.890.64متو�سط املحور

يت�س���ح من اجل���دول رقم )6(:  اأن درج���ة ال�سعوبة املتعلقة بالبيئ���ة التعليمية التي 
تواج���ه الط���الب يف تعلم مقرر الفيزي���اء بلغت )2.89(، بانح���راف معياري )0.64(، 
بدرج���ة �سعوبة )متو�سطة(، وقد تراوحت املتو�سط���ات احل�سابية لعبارات املحور ما بن 
)2.18- 3.59(، اإذ كان���ت اأعل���ى �سعوبة عب���ارة "�سعوبة بقاء الطال���ب يف الكلية اأيام 
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الأ�سبوع" بدرجة �سعوبة  "عالية"، واأن ذلك يحد من ن�ساطه التعليمي يف الفيزياء، وهذا 
ق���د يكون عائدًا ملا يجده الطالب من غربٍة من بعٍد عن اأ�سرته، وما يرتتب على ذلك من 
ان�سغال ذهنه بتذكره���م، واإح�سا�سه بالوحدة، خا�سًة الطالب الذين ل يكونون عالقات 
مع الآخرين، اأو ل يتكيفون مع البيئة اجلديدة. وهذا يدل على اأهمية جعل الطالب قريبًا 
من اأ�سرته اأثناء درا�سته، وال�سماح له بالت�سال بهم. ويت�سل بذلك ال�سعوبة التي جاءت 
والتي قد تكون ناجتة من  يف املرتبة الثانية وهي "�سعوبة التعامل مع البيئة الع�سكرية"، 
�سغط التدريب الع�سكري وقلة الوقت املخ�س�س للراحة والنوم، ف�ساًل عن وقت املراجعة 
وال�ستذكار، مما ي�سكل �سعوبة لدى الطالب يف التعامل مع البيئة التعليمية، وهذا يو�سح 
وع���ي الطالب باأهمية البيئة التعليمية واأنهم يتاأثرون به���ا كما اأنهم يوؤثرون فيها. ويوؤكد 
احلربي )1434ه�( اأن جناح اأي تعليم يتوقف على البيئة التعليمية التي يحدث فيها ذلك 
التعل���م. وتزي���د �سعوبات البيئة "�سعف التجهيزات املنا�سب���ة واملعدة للتعليم"، اإذ كانت 
�سعوب���ة من الدرجة "املتو�سطة" التي يواجهها الطالب. كما يو�سح جدول رقم )6( اأن 
الط���الب يعانون "ق�سر مدة الف�سل الأول ب�سبب وجود ف���رتة ال�ستجداد التي يتم فيها 
تدري���ب الطالب اجلدد" ومدتها ثالثة اأ�سابيع تقريب���ًا وذلك على ح�ساب فرتة التعليم. 
اأما "ال�سعوب���ات املتعلقة بال�سو�ساء يف القاعات" و�سعوبة "معمل الفيزياء ل يهيئ جو 
التطبيق العملي" فقد كانت "منخف�سة"، وهذا يدل على منا�سبة جو القاعات الدرا�سية 
واملعام���ل اإىل ح���د ما للتعلي���م، واأن معظم الطالب ل ي�ستكي من �سو�س���اء اأو �سوء تهوية 

داخل املعامل اأو القاعات الدرا�سية.

هـ- ما ال�سعوبات املتعلقة بالتقومي؟
يو�س���ح اجلدول رق���م )7(: املتو�سطات والنحراف���ات املعيارية، ودرج���ة ال�سعوبة 
املتعلق���ة بالتق���ومي الت���ي تواجه ط���الب كلية املل���ك عبدالعزي���ز احلربي���ة يف تعلم مقرر 

الفيزياء، مرتبًة ح�سب درجة ال�سعوبة.
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جدول )7(
 املتو�سطات والنحرافات املعيارية ودرجة ال�سعوبة املتعلقة بالتقومي

عدد البنودم
النحراف املتو�سطالطالب

املعياري
درجة 

ال�سعوبة

التمارين التي تكون يف نهاية املو�سوع 1
متو�سطة4543.121.00�سعبة، رغم املذاكرة وا�ستيعاب الدر�س.

اختبار الفيزياء يركز على جمال احلفظ 2
متو�سطة4552.891.00والتذكر يف معظمه.

اختبارات الفيزياء اأداة تقومي غري كافية 3
متو�سطة4492.881.01للحكم على م�ستوى حت�سيلي يف الفيزياء.

الوقت املحدد لالإجابة على الختبارات 4
منخف�سة4572.481.14غري كايف.

ل تتطابق اأ�سئلة اختبارات الفيزياء مع 5
منخف�سة4532.271.07املحتوى املقرر.

منخف�سة4562.201.13الختبارات اأثناء الف�سل الدرا�سي قليلة.6
متو�سطة2.640.68متو�سط املحور

يت�س���ح من اجلدول رق���م )7(: اأن درج���ة ال�سعوب���ة املتعلقة بالتق���ومي التي تواجه 
الط���الب يف تعل���م مقرر الفيزي���اء بلغ���ت )2.64(، بانحراف معياري ق���دره )0.68(، 
بدرج���ة �سعوبة )متو�سطة(. وقد تراوحت املتو�سط���ات احل�سابية لعبارات املحور ما بن 
)2.20- 3.12(، اإذ كانت اأعلى �سعوبة عبارة "من جهة التمارين يف اأواخر الدرو�س"، 
بدرج���ة �سعوب���ة "متو�سطة"، وهذا ق���د يكون ناجتًا من الختالف بن م���ا يتم تعليمه يف 
حمتوى الدر�س والتمارين التابعة له، وكذلك هناك �سعوبات "متو�سطة" يف الختبارات 
الطالب  اأداء  للحكم على  كافية  اأداة غري  "وكونها  تركيزها على احلفظ"،  "من حيث 
احلقيق���ي"، وقد يكون هذا عائدًا ملحدودية الوقت والختبار، وهذا قد ل يعطي انطباعًا 
كام���اًل ع���ن م�ستوى الطالب، لتغري وتقل���ب اخل�سائ�س النف�سي���ة والنفعالية قبل واأثناء 
الختب���ار، مما يجعل الفر�سة �سيق���ة لتقييم الطالب واإظهار قدراته وم�ستواه احلقيقي، 
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وه���ذا يتفق مع نتائج درا�سة ال�سعيلي والبلو�سي )2006م(. كما اأبدى الطالب انخفا�س 
ال�سعوب���ة الت���ي يواجهونها يف "ع���دم تطابق اأ�سئل���ة الختبارات مع املحت���وى"، وكذلك 
اأ�سئلة الختبارات  اأن  يعن���ي  الدرا�سي"؛ مما  الف�سل  اأثن���اء  "�سعوب���ة قلة الختبارات 
عام���ة ل تختلف عما يف حمتوى الكتاب املقرر، وفيما يخ�س �سعوبة قلة الختبارات التي 
كان���ت منخف�سة كذلك مما ي�سري اإىل عدم حاجة معظم الطالب اإىل زيادة الختبارات 

ال�سهرية، واأنها حاليًا كافية لتقوميهم يف مقرر الفيزياء.

تراوحت ال�سعوبات التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر 
الفيزياء بن "عالية" و"متو�سطة" و"منخف�سة"، وتفاوتت اأي�سًا بن حمور وحمور، وكان 
اأعالها درجة يف ال�سعوبة حمور املحتوى، ثم حمور البيئة التعليمية، ثم حمور الطالب، 
ث���م حمور ع�س���و هيئة التدري�س، ثم حمور التقومي. ويو�سح ج���دول )8( املتو�سط العام، 

والنحراف املعياري، ودرجة ال�سعوبة لكل حمور.

جدول )8(
 املتو�سط العام والنحراف املعياري ودرجة ال�سعوبة لكل حمور

درجة ال�سعوبةالنحراف املعيارياملتو�سطاملحورم
متو�سطة3.130.62حمتوى الكتاب1
متو�سطة2.820.69الطالب2
متو�سطة2.800.80ع�سو هيئة التدري�س3
متو�سطة2.890.64البيئة التعليمية4
متو�سطة2.640.68التقومي5

ي�س���ري جدول رقم )8(: اإىل اأن ال�سعوبات التي تواجه طالب كلية امللك عبدالعزيز 
احلربي���ة يف تعل���م مقرر الفيزي���اء، من جهة حمت���وى الكتاب املقرر له���ا والطالب نف�سه 
وع�سو هيئة التدري�س والبيئة التعليمية والتقومي، كانت "متو�سطة" ال�سعوبة ب�سكل عام، 
وهذا يعني اأن الطالب يواجهون �سعوبات متو�سطة يف املحاور ال�سابقة توؤثر على تعلمهم 
ملقرر الفيزياء. وقد كانت �سعوبة "حمتوى الكتاب املقرر" اأعالها درجة، وهذا يتفق مع 

اأ. د/ فهد ال�سايع و املحا�سر/ عبد الرحمن ال�سبيعي �سعوبات تعلم مقرر الفيزياء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية 



198
جمّلة البحوث األمنية   العدد )64( �شعبان 1437هـ /  مايو 2016م

درا�س���ة ال�سعيلي والبلو�سي )2006(، التي هدف���ت اإىل تق�سي بع�س العوامل املوؤدية اإىل 
تدين حت�سي���ل طلبة ال�سهادة العامة للتعليم العام للق�سم العلمي يف مقرر الفيزياء، من 

وجهة نظر املعلمن، وامل�سرفن، اإذ كان اأعالها الكتاب املدر�سي.

اإجابــة ال�ســوؤال الثاين: هل يوجد ارتباط بن ال�سعوب���ات التي تواجه طالب كلية 
امللك عبدالعزيز احلربية يف تعلم مقرر الفيزياء، ومعدلهم الرتاكمي يف املرحلة الثانوية، 

ودرجة الفيزياء يف املرحلة الثانوية؟

يت�سح من اجلدول رقم )9(: ارتباط معامل بري�سون بن املتغريين )املعدل الرتاكمي 
ودرجة الفيزياء(، ودرج���ة ال�سعوبة يف كل حمور، وكذلك بن املتغريين واملجموع الكلي 

لال�ستجابات.

جدول)9( 
درجة ارتباط معامل بري�سون بني املتغريين وبني كل حمور واملجموع الكلي

املحور
الطالباملحتوىاملتغري

ع�سو 
هيئة 

التدري�س

البيئة 
املجموع التقوميالتعليمية

الكلي

املعدل 
الرتاكمي 
للطالب 

يف املرحلة 
الثانوية.

معامل 
-0.074- 068.-0460.011.-0.146**-0.083الرتباط

م�ستوى 
0.0930.0030.3580.8220.1670.136الدللة

درجة الطالب 
يف مقرر 
الفيزياء
باملرحلة 
الثانوية.

معامل 
الرتباط

 -
*0.116**0.198-*0.128-0.008-.095-**0.15-

م�ستوى 
0.0930.0000.0220.8940.0920.005الدللة

دالة عند م�ستوى الدللة )0.05(                                                    ** دالة عند م�ستوى الدللة )0.01(                    
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يو�س���ح ج���دول رق���م )9(: اأن العالق���ة ب���ن املع���دل الرتاكم���ي الذي ح�س���ل عليه 
الطال���ب يف املرحلة الثانوية وب���ن ال�سعوبات املتعلقة مبحور املحتوى كانت عالقة �سلبية 
)عك�سي���ة( غري دالة اإح�سائية. كما اأن العالقة ب���ن �سعوبات الكتاب املقرر وبن درجة 
مق���رر الفيزياء التي ح�سل عليها يف املرحلة الثانوية كانت عالقة �سلبية )عك�سية( ذات 
دلل���ة اإح�سائية. وات�سح اأنه كلم���ا كان الطالب حا�ساًل على درجة عالية يف الفيزياء يف 
املرحل���ة الثانوية قلت ال�سعوبة الت���ي يواجهها يف الكتاب املقرر، وه���ذا قد يعود ملعرفته 
ال�سابق���ة يف الفيزياء وقدرته على جتاوز العقبات يف الكتاب املقرر، وقدرته على ترجمة 
الرم���وز والقوانن امل�ستجدة عليه. وتدعو هذه النتيجة  اإىل اإعادة ت�سميم الكتاب املقرر 
وتطويره مبا يجعله متوافقًا مع وظيفة الطالب الع�سكري، ويكون م�سجعًا وحمفزًا له على 

التعلم، مع مراعاة م�ستويات الطالب املختلفة.

ويو�سح جدول رقم )9(: اأن العالقة بن املعدل الرتاكمي الذي ح�سل عليه الطالب 
يف املرحلة الثانوية وبن ال�سعوبات املتعلقة مبحور الطالب كانت عالقة �سلبية )عك�سية( 
ذات دلل���ة اإح�سائية، تدل على اأن الطالب ذي املع���دل الرتاكمي املرتفع اأقدر من غريه 
على مواجه���ة ال�سعوبات والتعامل معها باإيجابية، وينطب���ق ذلك على الطالب احلا�سل 
عل���ى درجة عالية يف الفيزياء، اإذ كانت هناك عالق���ة �سلبية ذات دللة اإح�سائية، مما 
يوؤي���د ا�ستمرار مفا�سل���ة القبول بالكلية للطالب املتفوقن؛ لأنه���م اأقدر من غريهم على 
مواجه���ة ال�سعوبات وجتاوزها. اأما عالقة املحور املتعلق ب�سعوبات ع�سو هيئة التدري�س 
م���ع درجة مق���رر الفيزياء التي ح�سل عليه���ا الطالب يف املرحل���ة الثانوية فكانت عالقة 
�سلبي���ة )عك�سية( ذات دللة اإح�سائية، وهذا ي�سري اإىل اأنه كلما زادت درجة الطالب يف 
مق���رر الفيزياء قلت ال�سعوبات الت���ي يواجهها مع اأع�ساء هيئة التدري�س، وا�ستطاع فهم 
الدرو�س من خالل �سرحهم، واأن يتفاعل اإيجابيًا معهم ويتجاوز العقبات التي حتول دون 
ذلك.  يف حن يوجد ارتباط اإيجابي �سعيف مع املعدل الرتاكمي، وقد تف�سر هذه النتيجة 

باأن ارتفاع املعدل الرتاكمي قد يكون عائد اإىل مقررات اأخرى غري مقرر الفيزياء.

وي�س���ري جدول رق���م )9(: اإىل اأن العالقة ب���ن ال�سعوبات املتعلق���ة مبحوري البيئة 
التعليمي���ة والتق���ومي وبن املتغريين )املعدل الرتاكمي ودرجة مق���رر الفيزياء للطالب يف 
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املرحلة الثانوية( مل تكن دالة اإح�سائية، ويت�سح اأن الرتباط بينهما �سعيف، وهذا يعني 
اأن الطالب ل يختلفون يف م�ستوى ال�سعوبات املتعلقة بالبيئة التعليمية والتقومي، فالطالب 
املتفوق وغريه ي�ستكون من �سعوبات البيئة التعليمية والتقومي واأنها تعوق تعلمهم الفيزياء 
ب�س���كل مت�ساو تقريب���ًا، وهذا قد يكون عائدًا ل�سغط البيئ���ة الع�سكرية التي تتطلب منهم 

جميعًا جهدًا م�ساعفًا. 

اأما العالقة بن املجموع الكلي لدرجة مقرر الفيزياء وبن ال�سعوبات املتعلقة بجميع 
املح���اور فكانت عالقة �سلبية )عك�سية( ذات دللة اإح�سائية، اأي اأن الطالب احلا�سلن 
على درج���ات مرتفعة يف نهاية املرحلة الثانوية يف مقرر الفيزياء يواجهون �سعوبات اأقل 
يف تعلمه���م الفيزياء يف املحاور املذكورة �سابقًا، وخا�سة حمور الكتاب، وحمور الطالب، 
وحمور ع�سو هيئة التدري�س، لوجود الدللة الإح�سائية التي تدل على ارتباطهما ببع�س 
�سلبي���ًا، فكلم���ا ارتفعت درجة مقرر الفيزياء قلت ال�سعوب���ة. وكانت العالقة بن جمموع 
املع���دل الرتاكمي وبن ال�سعوبات املتعلقة بجميع املحاور عالقة �سعيفة، كما اأنها لي�ست 
دللة اإح�سائية، وهذا قد يعني اأن الطالب املتفوقن وغريهم ي�ستكون من وجود �سعوبات 

تعوق تعلمهم يف مقرر الفيزياء.

التو�سيات العملية :
   يف �سوء النتائج التي مت التو�سل لها، يو�سي الباحثان بالآتي:

بن���اء وت�سمي���م منهج الفيزي���اء ليكون متوافقًا م���ع البيئة التعليمي���ة الع�سكرية . 1
للطالب، واأهمية تبادل املعلومات واخلرات بن املدربن ال�سباط واأع�ساء هيئة 
التدري����س فيما يخ����س مو�سوعات الفيزياء ذات العالق���ة باجلانب الع�سكري، 
حتى يك���ون هناك ترابط قوي بن ما يتعلمه الطالب نظريًا وما يطبقه فعليًا يف 
حيات���ه العملية. واجلهة امل�سوؤولة ع���ن ذلك يف املقام الأول اأع�ساء هيئة تدري�س 

مقرر الفيزياء بالكلية.

ترجم���ة ومتهي���د الرموز والقوان���ن الفيزيائية يف بداية كل ف�س���ل، وتو�سيحها . 2
بال�س���رح حت���ى تت�سح ال�س���ورة للطالب وي���زول الإ�سكال لديه. وه���ذه التو�سية 

موجهة لأع�ساء هيئة تدري�س مقرر الفيزياء بالكلية.
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زي���ادة الوقت املخ�س�س للراحة والنوم؛ حتى يت�سنى للطالب ال�ستعداد والتهيوؤ . 3
للتعل���م، والق���درة على الرتكيز اأثن���اء ال�سرح، وكذلك زي���ادة الوقت املخ�س�س 
للمراجعة واملذاكرة؛ حتى ي�ستطيع الطالب اأن يلم ويراجع ما تعلمه، ول ي�سطر 
اأن ي�ستعن مبلخ�سات من مدر�س خ�سو�سي اأو غري ذلك. وهذه التو�سية تخ�س 

قيادة الكلية بدرجة رئي�سة.

تخ�سي�س �ساعات مكتبية لأع�ساء هيئة التدري�س؛ ليتمكن الطالب من املناق�سة . 4
وال�س���وؤال عما ي�سكل علي���ه، ويتاح له وقت بخ�سو�س ذلك. وهذه من م�سوؤوليات 

ركن التعليم بالكلية.

اإتاح���ة الفر�س���ة للطالب لالت�س���ال باأ�سرت���ه، واإ�سعاره بالقرب منه���م، وتقليل . 5
العقوب���ات اخلا�س���ة بحرمانه من اإج���ازة نهاية الأ�سبوع، اأو اإيج���اد بديل عنها. 

وهذه من م�سوؤوليات ركن التعليم بالكلية.

تهيئة بيئة الكلية وجتهيزها مبا ي�سجع الطالب على العي�س فيها بتفاعل، مبا يف . 6
ذلك الوح���دات التعليمية   والقاعات الدرا�سية واملعام���ل الفيزيائية. وهذه من 

م�سوؤوليات قيادة وركن التعليم بالكلية.

زي���ادة اأ�سابيع الف�س���ل الدرا�سي الأول حتى يتمكن اأع�س���اء هيئة التدري�س من . 7
اإنه���اء املنهج؛ لأن فرتة ال�ستجداد تاأخذ من وقت التعليم، وتقلي�س مو�سوعات 
الكتاب املقرر خا�س���ة املو�سوعات الريا�سية منه���ا، والرتكيز على املو�سوعات 
ذات العالق���ة بحياة الطالب. وهذه من م�سوؤوليات رك���ن التعليم واأع�ساء هيئة 

التدري�س بالكلية.

ا�ستم���رار �سيا�سات الكلية يف قب���ول الطالب املتفوقن لقدرتهم على التكيف مع . 8
البيئ���ة التعليمية الع�سكرية، وا�ستطاعته���م التعلم ومقاومة ال�سعوبات اأكرث من 

غريهم. وهذه من م�سوؤوليات جلنة القبول بالكلية.

تنوي���ع اأ�ساليب التق���ومي حتى تكون هن���اك فر�سة للطال���ب يف تعوي�س ما فاته، . 9
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ويت�سن���ى لع�سو هيئة التدري�س قيا�س م�ستوى طالبه قيا�س دقيقًا، وامل�سوؤول عن 
ذلك اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.

التو�سيات امل�ستقبلية:
يو�سي الباحثان موا�سلة البحث يف املو�سوعات الآتية:

اإج���راء درا�س���ة ع���ن الف���روق ب���ن ال�سعوب���ات التي تواج���ه طالب كلي���ة امللك . 1
عبدالعزيز احلربية وطالب  الكليات الع�سكرية الأخرى يف تعلم مقرر الفيزياء.

اإج���راء درا�س���ة ملعرفة ال�سعوب���ات التي تواجه ط���الب كلية املل���ك عبدالعزيز . 2
احلربية يف املقررات الأخرى، ودرا�سة توافق نتائجها مع نتائج هذه الدرا�سة.

اإج���راء درا�س���ة للتحقق م���ن كفاية الأوق���ات املخ�س�سة لن���وم وراحة الطالب، . 3
وكذلك الأوقات املخ�س�س���ة للمناق�سة وال�ستذكار، ودرا�سة تاأثري عامل الوقت 

على ن�ساطهم التعليمي.
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