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جوانب قصور تعّلم العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي كما 
  يحددها ويقدرها

  إحدى املناطق التعليمية في األردنمعلمو العلوم في 
  

 محمود بني خلف
*  

  
  

 24/11/2011 تاريخ قبوله     18/4/2011 تاريخ تسلم البحث

طلبـة   هدف هذا البحث إلى التعرف علـى جوانـب قصـور تعلـم العلـوم لـدى       :ملخص
ــاطق الكــرك        ،الصــف العاشــر األساســي   ــي مــدارس من ــوم ف ــا يحــّددها معلمــو العل كم

الــذين يتعلمــون علــى يــد هــؤالء   -التعليميــة، والتعــرف علــى النســبة المئويــة للطلبــة  
جوانــب القصــور التــي حــّددها المعلمــون أنفســهم،     علــيهمالــذين تظهــر   -المعلمــين 

، ومــدة تعليمــه للطلبــة، فــي تقــدير  وكــذلك الوقــوف علــى أثــر متغيــرات جــنس المعلــم 
جوانــب القصــور المدرجــة فــي األداة، وقــد تكونــت   علــيهمنســبة الطلبــة الــذين تظهــر 

قــام  ؛ولتحقيــق أهــداف البحــث  .معلمــًا ومعلمــة ) 164(عينــة البحــث العشــوائية مــن   
جانبًا من القصور في تعلم العلوم لـدى  ) 27(الباحث بتصميم استبانة اشتملت على 

ــة وقــد  .ا حــّددها المعلمــون أنفســهم، وتــم التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا       كمــ ،الطلب
أظهــرت النتــائج أن نســبة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم جوانــب القصــور المدرجــة فــي      

من مجموع أفراد عينة الطلبة الذين يتعلمون علـى يـد    ،%) 56.5( :األداة تساوي
أظهـرت النتـائج وجـود    طالبـًا وطالبـة، كمـا    ) 3315(والبالغ عـددهم   ينهؤالء المعلم

فــروق دالــة إحصــائيًا فــي تقــديرات معلمــي العلــوم لنســبة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم   
ال  في حـين لصالح الذكور، وجوانب القصور المدرجة في األداة تعزى لجنس المعلم 
لنسـبة الطلبـة الـذين تظهـر      ،توجد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي تقـديرات معلمـي العلـوم       

تعزى لكل من مدة تعليم المعلـم للطالـب،    ،المدرجة في األداة لديهم جوانب القصور
وفــي ضــوء النتــائج التــي   .والتفاعــل بــين جــنس المعلــم ومــدة تعلــيم المعلــم للطالــب   
: الكلمــات المفتاحيــة( .توصــل إليهــا البحــث، فقــد تــم تقــديم عــدد مــن التوصــيات   
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ــة ــدُُّي :مقدمـ ــام    عـ ــية للنظـ ــدة األساسـ ــي القاعـ ــيم األساسـ التعلـ
المرحلـــة األولـــى مـــن التعلـــيم التـــي تمهـــد لمراحـــل  بوصـــفهالتعليمـــي 

ــا الطالـــب  عنـــى بـــالفترة الُعتعليميـــة أعلـــى، وُت مريـــة التـــي يكتســـب فيهـ
ــارف     ــزّود بالمعـــ ــة، ويتـــ ــات االجتماعيـــ ــية والعالقـــ ــارات األساســـ المهـــ

  .التي يحتاجها للحياة ،العمليةاألساسية النظرية منها و
ــدُّوُي ــن       عـ ــية، ومـ ــاهج المدرسـ ــي المنـ ــًا  فـ ــوم إلزاميـ ــيم العلـ تعلـ

األساسيات والمحاور الرئيسة في التعليم األساسي ألي نظام تعليمـي  
 )Kerr, Beggs and Murphy, 2006(     بغيـة تأهيـل الطالـب فـي ،

 متكــامًال  تــأهيًال) فيزيــاء، كيميــاء، أحيــاء   ( :مجــال العلــوم الطبيعيَّــة  
ــة   ــاالت الثالثـ ــي المجـ ــامًال، فـ ــدانّي   : وشـ ــارّي، والوجـ ــّي، والمهـ المعرفـ

 .)2001؛ زيتون،  2005وزارة التربية والتعليم، (
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 The Shortcomings of Science Learning among the  
Tenth Grade Students as Determined and Estimated by 

Science Teachers 
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Abstract: This study aimed at identifying the shortcomings of science 
learning among tenth grade students as determined and estimated by 
science teachers in Al-Karak schools, and whether or not the 
variables of teacher gender, his (or here) duration in teaching 
students affect his or her estimation. A random sample of 164 teachers 
was used. The researcher designed a questionnaire of 27 items. Its 
validity and reliability were established. The findings showed that the 
percentage of students who appear to have deficiencies listed in the 
questionnaire equal 56.5% of the total sample of the students 
numbering 3315 students. The findings also revealed statistically 
significant differences in the estimates of the percentage of students 
who appear to have deficiencies listed due to the teacher gender in 
favour of males, while there was no statistically significant difference 
in the estimates of science teachers for the percentage of students who 
appear to have deficiencies listed due to duration and the interaction 
between the teacher gender and the duration. In the light of these 
findings, a number of recommendations are proposed. (Keywords: 
Shortcomings, Science Learning, Science Teachers, Tenth grade 
students). 

  
  

ليصـبحوا  ، للطلبـة جمـيعهم  ويشّكل تعليم العلوم ثقافـة أساسـية   
عندما تقّدم لهم بمهارة وباألسلوب  ها،وتعلم العلوم على فهم قادرين

 .)1991وزارة التربيـــة والتعلـــيم، (المناســـب وفـــي الوقـــت المناســـب  
ــذلك أوَلـــت  ــي     ولـ ــوم فـ ــيم العلـ ــي األردن تعلـ ــيم فـ ــة والتعلـ وزارة التربيـ

تمّثلـت فـي حشـد الطاقـات البشـرية       ،أهميـة خاصـة  المرحلة األساسية 
ربة على توظيف األساليب التعليميـة الحديثـة   والمدَّ ،المؤهلة بالمعرفة

ــية بأحـــدث     ــة المدرسـ فـــي تعلـــيم العلـــوم، وتجهيـــز المختبـــرات العلميـ
ــاهج والكتــب المدرســية       ــة، وتحــديث المن ــات التعليمي الوســائل والتقني

ج تشخيصــــية وتقويميــــة  والعمــــل علــــى حوســــبتها، وتكــــريس بــــرام    
التعلمّية، والمشـاركة فـي    وتطويرية لمختلف جوانب العملية التعليمية
، بغيـــة تحســــين  )TIMIS(الدراســـات الدوليـــة للعلـــوم والرياضـــيات     

ــم       ــن تعلـ ــة مـ ــة والعمليـ ــيات النظريـ ــة لألساسـ ــاب الطلبـ ــتوى اكتسـ مسـ
  .  العلوم، وتحسين مستوى تحصيلهم في العلوم

ــوي إ  ــير األدب التربـــ ــة  ويشـــ ــات الماديـــ ــوّفر اإلمكانـــ ــى أن تـــ  ،لـــ
والمعلمين المؤهلين على أهميتهما، وتوّفر كل مـا مـن شـأنه تحسـين     

ــ ــة   ؛م العلــومتعلَّ للمفــاهيم  جمــيعهم ال يعنــي بالضــرورة اكتســاب الطلب
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ــة ــدار      ،العلميــــ ــة واالقتــــ ــن الفاعليــــ ــة مــــ ــة عاليــــ ــتها بدرجــــ وممارســــ
)Education Standard and Assessment Unit ESAU, 2008 (

ــ م الطلبــة يحقــق المعــايير الوطنيــة المطلوبــة ونجــاح   وال يعنــي أن تعلَّ
فقــــد ذكــــر جــــيمس، و  .)2004اللميــــع، (العمليــــة التعليميــــة أيضــــًا 

أن لـدى  ) James, Michelene and Elana, 1995(مكلين، و االنا 
) 2001(الطلبة صـعوبة فـي تصـنيف المفـاهيم العلميـة، وذكـر زيتـون        

وبات فـي تعلـم المفــاهيم العلميـة واكتســابها،    أن الطلبـة يواجهـون صــع  
: وتظهر لديهم صور وأشكال من األخطاء الشائعة في تعلمها، أبرزها

أو في الداللـة اللفظيـة للمفهـوم العلمـي، والخلـط       ،النقص في التعريف
بـــين المفـــاهيم العلميـــة المتقاربـــة فـــي اللفـــظ، والخلـــط بـــين المفـــاهيم 

كمـا أورد   .لتسـّرع فـي إطـالق التعمـيم    العلمية المتقابلة فـي اللفـظ، وا  
أن ) Chin, Brown and Bruce, 2002(جـن، و بـرون، و بـروس    

لـــدى الطلبـــة خلطـــًا بـــين المفـــاهيم العلميـــة، وضـــعفًا فـــي الـــربط بـــين 
وأورد ايريلمـاز   .السبب والنتيجة، وتدنيًا في طـرح األسـئلة التفكيريـة   

)Eryilmaz, 2002 (  يم العلميــةأن لــديهم قصــورًا فــي فهــم المفــاه، 
 ,Chang et al( وآخــرون وخلطــًا فــي مــدلوالتها، كمــا أورد جــانج

، تهــاأن لــدى الطلبــة تــدنيًا فــي فهــم المفــاهيم العلميــة ومعرف   ) 2007
ــائعة    ــة الشـ ــواهر العلميـ ــير الظـ ــي تفسـ ــدنيًا فـ ــار   .وتـ ــا أورد بيراكتـ كمـ

)Bayraktar, 2009 (  أن أفكارهم حول الظواهر الطبيعية من حـولهم
ا تختلـــف عـــن وجهـــة النظـــر العلميـــة، كمـــا ذكـــر لـــوفرود، و  غالبـــًا مـــ

أن ) Loverude, Heron and Kautz, 2010(هيــرون، و كــاوتز 
ــوم الضــغط الهيــدروليكي الواقــع علــى         ــديهم صــعوبة فــي تفســير مفه ل

وقد أكـد فـانج، و    .سائل ساكن وتحديد القوى المؤثرة على السائل
 ممارســة فــي أن لــديهم قصــوراً ) Fang and Chen, 2010(جــن 

  . مهارات عمليات العلم

  الدراسات السابقة

يكشــف األدب النظــري فــي هــذا اإلطــار عــن قّلــة وربمــا نــدرة         
البحــوث والدراســات التــي أجريــت فــي مجــال قصــور الطلبــة فــي تعلــم    
العلـــوم، وفيمـــا يلـــي عـــرض ألهـــم الدراســـات والبحـــوث الســـابقة ذات 

   .الصلة بالموضوع

 دراسـة  )Tarakci et al, 1999( وآخـرون  تـاركي  ىأجـر فقـد  
ومفهــوم االنتشــار لــدى عــدة   ،ســموزيةاإلحــول فهــم مفهــوم الخاصــية  

والحـــادي عشـــر فـــي تركيـــا، بهـــدف   ،صـــفوف شـــملت الصـــف التاســـع
 دى الطلبــــة حــــول هــــذه المفــــاهيم، تحديــــد األخطــــاء المفاهيميــــة لــــ 

ــارين  لــدى  وكّمهــا أحــدهما يقــيس محتــوى المعرفــة   :باســتخدام اختب
يقــيس فهــم الطلبــة لهــذه المعرفــة، مــن خــالل اختبــار    والثــاني ،الطلبــة

اختيــار مــن متعــدد، جــرى تطبيقــه    مــن نــوع ســؤاًال) 12(مّكــون مــن 
مــن طلبــة الصــف  ) 56(طــالب، مــنهم  ) 108(علــى عينــة مكونــة مــن   

مــن طلبــة الصــف الحــادي عشــر، وذلــك بعــد إتمــامهم ) 52(التاســع، و
يــل اســتجابات وقــد جــرى تحل .دراســة الوحــدة المتعلقــة بــالمفهومين 

ومســـتوى المعرفـــة والفهـــم  مقـــدارلمعرفـــة  ؛الطلبـــة حـــول كـــل ســـؤال
والتعـــرف علـــى األخطـــاء المفاهيميــة المتكونـــة لـــديهم حـــول   ،عنــدهم 

ــة الصــف      .مضــمون هــذا الســؤال   ــائج أن نســبة طلب وقــد أظهــرت النت

 15.4(الحـادي عشــر الــذين اختــاروا اإلجابـة الصــحيحة تتــراوح بــين   
 -%  8.9(مــــن  المســــتوىفــــض هــــذا ، وقــــد انخ%) 96.2 -% 

ــع، وكـــذلك كـــان مســـتوى فهـــم    %)  85.7 ــة الصـــف التاسـ لـــدى طلبـ
 87.5 -%  10.8(المفاهيم لـدى طلبـة الصـف التاسـع يتـراوح بـين       

، فــي حــين كــان مســتوى الفهــم لــدى طلبــة الصــف الحــادي عشــر  %)
 ، وبشكل عام أظهـر التحليـل أن  %) 44.0 -%  1.9(يتراوح بين 

تاسع مستوى أعلى من المفـاهيم الخطـأ المرتبطـة    طلبة الصف اللدى 
ــم      اإلبالخاصــية  ــي فه ــديهم صــعوبات ف ــوم االنتشــار، ول ســموزية ومفه

  .  المفاهيم العلمية أكثر من طلبة الصف الحادي عشر

حـول أثـر مناقشـة    دراسة ) Eryilmaz, 2002(ايرلماز  وأجرى
ى األخطـاء  والتغيـر المفـاهيمي علـ   ) فهم الوظائف البيتية(الفهم البيتي 
والتحصــيل لــدى الطلبــة فــي مفهــومي القــوة والحركــة فــي   ،المفاهيميــة

ــاء  ــث الفيزيـ ــد  .مبحـ ــاوقـ ــةتشـ ــى  ملت عينـ ــة علـ ــين ) 6( الدراسـ معلمـ
طالبـًا فـي الصـفين الحـادي عشـر والثـاني عشـر فـي         ) 396(يدرسون 

ــة    ــة والخاصـ ــة الحكوميـ ــدا الثانويـ ــا/ مـــدارس فلوريـ ــم  .أمريكـ وقـــد تـ
وتــم اســتخدام  ،أســابيع) 8(والحركــة لمــدة  تدريســهم مفهــومي القــوة

وقـد أظهـرت النتـائج أن مناقشـة التغيــر      .اختبـار قبلـي واختبـار بعـدي    
ــاء       ــدد األخطـ ــي تقليـــل عـ ــابي فـ ــر إيجـ ــه أثـ ــة لـ ــدى الطلبـ ــومي لـ المفهـ

ــة   ــدى الطلبـ ــة لـ ــاهيم      ،المفاهيميـ ــي المفـ ــيلهم فـ ــين تحصـ ــى تحسـ وعلـ
  .العلمية التي تعلموها

 ,Chin et al(هـا شـن و آخـرون    وفي دراسـة الحالـة التـي أجرا   

جوانب ذات معنى " بعنوان حول األسئلة التي يطرحها الطلبة) 2002
، بهدف تحديد أنمـاط األسـئلة التـي يطرحهـا الطلبـة      "في تعلم العلوم

ــاء     ــئلة الطلبـــة فـــي عمليـــة بنـ خـــالل تعلمهـــم للعلـــوم، ولســـبر دور أسـ
هم المتبعـة فـي   المعرفة، والستقصاء العالقة بين أسئلة الطلبة وأسـاليب 

طــالب فــي الصــف ) 8(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن   .تعلــم العلــوم
ــدة    ــراقبتهم لمــ ــا، وتمــــت مــ ــاء  ) 9(الســــادس فــــي أمريكــ ــابيع أثنــ أســ

الحصص واألنشطة الصفية، كما تمت مقابلتهم قبل الحصص الصفية 
وبعــدها حــول المفــاهيم العلميــة المتعلقــة بوحــدة طبيعــة المــادة التــي    

 ،والجزيئــات ،والــذرات ،والمركــب ،والمخلــوط ،نصــراشــتملت علــى الع
وقـد أظهـرت النتـائج     .وحاالت المادة وتغيراتها الفيزيائيـة والكيميائيـة  

قســم تضــمن : أن أســئلة الطلبــة التــي طرحوهــا انقســمت إلــى قســمين 
وعكســت الســطحية فــي أنمــاط  ) حقــائق وعمليــات(معلومــات أساســية 

ســئلة التــي طرحهــا  مــن مجمــوع األ%) 65(تعلمهــم وشــّكلت حــوالي  
ــة ــة      ،الطلبـ ــتفهامية مدهشـ ــئلة اسـ ــد تضـــمن أسـ ــر فقـ ــم اآلخـ ــا القسـ أمـ

عكسـت أنمـاط تعلـم متعمقــة    ) تفسـير، تنبـؤ، تعبيـر، تطبيـق، تخطــيط    (
فقط من مجموع األسئلة المطروحـة، وكـان أسـلوب    %) 14(وشّكلت 

األوســع اســتخدامًا،  هــو  – واألنشــطة المتعلقــة بــه  - حــل المشــكالت 
لة الطلبــــة تعكــــس مــــدى الفهــــم للمفــــاهيم العلميــــة      وتبــــّين أن أســــئ 

ــدروس،        ــم وأســلوب شــرحه لل والمحتــوى العلمــي وتوجــه ســير المعل
اإلجابــة عــن أســئلة بعــض    نأن بعــض المعلمــين يتجنبــو  أيضــًا وتبــّين
  . خوفًا من اإلحراج لعدم تقديم اإلجابة الصحيحة ؛الطلبة



  بني خلف

 359

ــارة   ــرى بعـ ــات    ) 2002(وأجـ ــل معيقـ ــى تحليـ ــدفت إلـ ــة هـ دراسـ
اســتنادًا  ،األردن فــي طلبــةالرت علــى تحصــيل ريس العلــوم التــي أثَّــتــد

، لعـام  )إعـادة (إلى نتـائج الدراسـة الدوليـة الثالثـة للعلـوم والرياضـيات       
ــة    1991 ــة الدراسـ ــملت عينـ ــد شـ ــدارس   مد) 20(، وقـ ــن المـ ــة مـ رسـ

) 40(مدرسة من المدارس األقل تحصـيًال، و ) 20(األعلى تحصيًال و
ــا  ــة، باإلضـ ــًا ومعلمـ ــة مـــن الصـــف  ) 1256(فة إلـــى معلمـ ــًا وطالبـ طالبـ

الثامن األساسي الـذين شـاركوا فـي الدراسـة الدوليـة، وأظهـرت نتـائج        
الدراســة وجــود معيقــات فــي تــدريس العلــوم مــن وجهــة نظــر معلمــي      

 ،تتمثل في وجود طلبة غير مهتمـين، وتـدني الـروح المعنويـة     ،العلوم
 عـدد  الطلبـة إلـى   ددعـ  والدافعية الضعيفة لدى الطلبة، وارتفـاع نسـبة  

 . ، وذلك في المدارس األعلى واألقل تحصيًالينالمعلم

دراســــة هــــدفت إلــــى تحديــــد ) 2004(وقــــد أجــــرى القــــادري 
ــة باالعتمــاد        ــاهيم الفيزيائي ــة للمف ــة الثانوي ــة المرحل ــم طلب معيقــات تعل
على وجهات نظر معلمي الفيزياء في محافظـات شـمال األردن، وبيـان    

ومسـتوى   ،لهذه المعيقـات بـاختالف جنسـهم    مدى اختالف تقديراتهم
ــأهيلهم ــتبانة    ،تـ ــتخدام اسـ ــية، وذلـــك باسـ ــرتهم التدريسـ ومســـتوى خبـ

المـتعلم،  والمعلـم،  (فقرة، موزعة علـى أربعـة محـاور    ) 35(مكونة من 
ت عينــة ، وقــد تكّونــ)الكتــاب المدرســيوطبيعــة المفــاهيم الفيزيائيــة،  و

ــن   ــة مـ ــًة للفي) 43(معلمـــًا و) 50(الدراسـ ــد أظهـــرت   معلمـ زيـــاء، وقـ
النتــائج المتعلقــة بمحــور المــتعلم أن مــن أبــرز معيقــات تعلــم المفــاهيم  

 ،تــــدني مســــتوى اســــتيعاب الطلبــــة للمفــــاهيم الفيزيائيــــة  : الفيزيائيــــة
والرياضية األساسية ذات العالقة بتعلم الفيزياء، وشيوع الفهم الخطـأ  

   .فيها لديهم، واالعتقاد بأن مادة الفيزياء صعبة

ــورك   ىأجــرو ) Morgil and Yoruk, 2006(مورجــل و ي
حول فهم بعض المفاهيم الكيميائية المتضمنة فـي كتـب العلـوم    دراسة 

في عدة صفوف من المرحلة األساسية في تركيـا، بهـدف الكشـف عـن     
األفكــار البديلــة والمفــاهيم الخطــأ لــدى الطلبــة حــول بعــض المفــاهيم    

الطلبـة، وقـد تكونـت    ة والجزيء، وفـي أي عمـر تظهـر لـدى     مثل الذرَّ
والثــامن البــالغ  ،والســابع ،عينــة الدراســة مــن طلبــة الصــفوف الســادس 

إناثــًا، ) 101(ذكــورًا و) 138(طالبــًا وطالبــًة، منهــا   ) 239(عــددها 
وقـــد تعّلقـــت أســـئلة االختبـــار بالضـــغط، وتحـــوالت المـــادة، والكثافـــة،  

تبـار مـن   الفيزيائيـة، وقـد تكـّون االخ   -والمخلوط، والتحوالت الكيميائية
واآلخر نظـري معرفـي، وقـد أظهـرت      ،أحدهما تطبيقي حياتي :جزأين

النتـــائج أن طلبـــة الصـــفين الســـابع والثـــامن قـــد حصـــلوا علـــى أفضـــل 
النتائج في االختبار من بين بقية الطلبة، وقـد عكسـت النتـائج التطـور     

والمعرفي لدى الطلبة مع تقدم الصفوف الدراسية، مما يعنـي   ،العقلي
يم الخطــأ واألفكــار البديلــة تتكــون عــادة لــدى الطلبــة فــي        أن المفــاه

الصـــفوف المتدنيـــة، وقـــد تبـــّين أن مســـتوى الفهـــم للمفهـــوم العلمـــي   
يختلــف بــين الــذكور واإلنــاث بــاختالف المفهــوم العلمــي نفســه؛ فهنــاك  

قــت بهــا  مفــاهيم تفــّوق بهــا الطلبــة الــذكور وهنــاك مفــاهيم أخــرى تفوَّ    
لفهــم للمفهــوم العلمــي بــين الــذكور  اإلنــاث، وكــذلك يختلــف مســتوى ا 

واإلناث باختالف الصف الدراسي، األمـر الـذي يعنـي بوجـه عـام عـدم       

ظهــور أثــر الخــتالف الجــنس ومســتوى الصــف الدراســي علــى تعلــم         
  .المفاهيم العلمية

 ,Kerr, Beggs and Murphy( بيجز ومـورفي  كرر و ىأجرو

تالميــذ مــع  حــول استقصــاء مقارنــة أفكــار ال   دراســة تحليليــة  ) 2006
: المعلمــين حــول بعــض المفــاهيم العلميــة الشــائعة مثــل   /أفكــار الطلبــة

ــة     ــة، وقـــد شـــملت العينـ ــوة، والطاقـ ــرة، والحـــي، والقـ الحيـــوان، والزهـ
تلميذًا من تسع مدارس في ايرلندا الشـمالية تتـراوح أعمـارهم    ) 96(

/ معلمًا في جامعـة بلفاسـت  / طالبًا) 168(سنة، وكذلك ) 11-4(بين 
تخـص التالميـذ حسـب     تعليميـةً  ًاا، وكانـت أداة الدراسـة ألعابـ   بريطاني

/ ومقابالت معهم، في حين كانت أداة الدراسة للطلبة عمرهممستوى 
المعلمين كتابة تعريف للمفـاهيم المـذكورة والشـائعة، وكيفيـة شـرحها      

هم معرفــة ســابقة عــن هــذه المفــاهيم، يوتفســيرها ألشــخاص ليســت لــد
المعلمــين لــديهم أفكــارًا   / لتالميــذ والطلبــة وقــد أظهــرت النتــائج أن ا  

مختلفــة  هممتماثلــة حــول مفهــوم الزهــرة والحيــوان، بينمــا كانــت أفكــار
  . حول مفهوم الطاقة والقوة والحي

حـول  دراسـة  ) Chang et al, 2007( وزمـالؤه جـانج   ىأجـر و
استقصاء تعلم طلبة المرحلة األساسـية والثانويـة للمفـاهيم الفيزيائيـة     

ــايوان  ــي تـ ــن   فـ ــة مـ ــة مكونـ ــى عينـ ــارهم  ) 1300(، علـ ــم اختيـ ــب تـ طالـ
الميكانيكـا،  : عشوائيًا، وتم اختبارهم كتابيًا حول بعض المفاهيم مثـل 

والكهربـــــــاء، والمغناطيســـــــية، والحـــــــرارة، والصـــــــوت، واألمـــــــواج،     
والبصــريات، بهــدف تطــوير اختبــار كتــابي يمكــن تعميمــه لقيــاس تعلــم  

ــ .الطلبـــة للمفـــاهيم العلميـــة  ــا تمـ ــا تكمـ ــتبانة مقـ بلتهم واســـتخدام اسـ
لتحقيـــق أغـــراض الدراســـة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن أخطـــاء الطلبـــة   
المفاهيمية في الفيزيـاء مثـل الخيـال المتكـّون فـي العدسـات والمرايـا،        

ــة، واالســتماع للصــوت   جــاءت متماشــية مــع تقــدم    ،والحركــة الدوراني
هربـائي  عمر الطلبة، بينما هناك بعض المفـاهيم مثـل سـريان التيـار الك    

كمــا أظهــرت  ،فــي الــدارة الكهربائيــة لــم يكــن متماشــيًا مــع تقــدم العمــر
، وتـدنيًا فــي  ومعرفتهــا النتـائج تــدنيًا فـي فهــم بعـض المفــاهيم العلميـة    

  .تفسير بعض الظواهر الفيزيائية الشائعة

 ,Gyoungho and Jinseog(جيونفــو، و جنســوج  ىأجــرو

فهـــم تعبيـــرات  حـــول معالجـــة صـــعوبات الطلبـــة فـــي     دراســـة ) 2007
 mgh(ووحداتها العلمية المتعارف عليهـا   ،واختصارات طاقة الوضع

and GMm/r(     علـى عينـة مكونـة مـن ،)طالبـًا تخصـص فيزيـاء    ) 68
كوريا الجنوبية، لمدة عامين يقدم الطلبة تقريرًا / في جامعة سيؤول 

حتـى الطلبـة الـذين درسـوا      هأسبوعيًا ومقابلة، وقد أظهرت النتائج أنـ 
ــاق ــاذا  مسـ ــاءلون لمـ ــة يتسـ ــة   تات متقدمـ ــة لطاقـ ــرات مختلفـ ــد تعبيـ وجـ

ووجــــود ) -(+/ الوضــــع؟ ويجــــدون صــــعوبة فــــي مفهــــوم اإلشــــارة 
هـو طاقـة    ،مع أنهمـا يعّبـران عـن مفهـوم واحـد     ) g and L/ r(شكلين 

%)  42.6(الوضع الناتجـة عـن الجاذبيـة األرضـية، وتبـّين أن حـوالي       
  .وضعمن الطلبة يجدون صعوبة في فهم طاقة ال

أجـــــرت وحـــــدة المعـــــايير والتقـــــويم التربـــــوي فـــــي أيســـــلندا و
)ESAU, 2008( بهــدف تقيــيم نوعيــة العلــوم التــي    دراســة مســحّية

تــدّرس فــي المــدارس االبتدائيــة، وتقــديم تقريــر حــول جوانــب القــوة      
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ونوعيـة الـتعلم    ،العلـوم  تعّلـم وجوانب القصور التي حققها الطلبـة فـي   
ومصادر التعلم التي تسهم في تنفيذ  ،يةواإلمكانات المدرس ،والتعليم

منهــاج العلــوم الــوطني، وقــد شــملت العينــة تســع مــدارس جــرى فيهــا    
ــة،       مالحظــات صــفية، ومقــابالت مــع المســؤولين فــي المــدارس والطلب
ــدارس، وأوراق االختبـــارات       ــة بالمـ ــوى الوثـــائق الخاصـ ــل محتـ وتحليـ

ظهـــرت المدرســـية النهائيـــة، ومقـــابالت مـــع مصـــممي المنهـــاج، وقـــد أ 
) موضـوع (النتائج تباين اسـتيعاب الطلبـة للمفـاهيم العلميـة مـن درس      

لهـــم الفرصـــة الكافيـــة لـــتعلم  آلخـــر، وأن الطلبـــة بشـــكل عـــام لـــم تعـــَط
وطــرح األســئلة العلميــة، أو معرفــة قــدراتهم العلميــة،  ،التفكيــر العلمــي

وأنـــه بـــالرغم مـــن تـــوفر معينـــات التعلـــيم فـــي المـــدارس إال أن تعلـــيم  
م يكــن فعــاًال، وأن تعلــم الطلبــة لــم يحقــق المعــايير الوطنيــة    العلــوم لــ

المطلوبـــة، وهنـــاك قليـــل مـــن االســـتراتيجيات التـــي تتنـــاول موضـــوع    
ــوم بعمـــق    ــم العلـ ــة فـــي تعلـ ــور الطلبـ ــة   ،قصـ وال توجـــد خطـــط عالجيـ
  .لمواجهة جوانب القصور في تعلم الطلبة

ــة       ــة لجوانــب قصــور تعلــم العلــوم لــدى طلب وفــي دراســة تحليلي
حلـة الثانويــة، واألخطــاء الشــائعة لــديهم، قامــت دائــرة التربيــة فــي  المر

بتحليــل ) Department of Education, UK, 2009(بريطانيــا 
 ،والفيزيــــاء  ،أوراق اختبــــار الثانويــــة العامــــة فــــي مباحــــث الكيميــــاء     

واألحيــاء، وقــد أظهــرت النتــائج خلــًال كبيــرًا فــي تعلــم العلــوم لــدى          
ثلة عدة على جوانب القصـور فـي كـل فـرع     الطلبة، وأظهرت النتائج أم

مـــن فـــروع العلـــوم تمثّلـــت فـــي غيـــاب التعريـــف الصـــحيح للمفـــاهيم         
ــة،     ــا اللفظيـ ــاهيم ودالالتهـ ــين المفـ ــة، والخلـــط بـ والمصـــطلحات العلميـ
وخلط واضح بين المفاهيم المتقابلة فـي اللفـظ والمتقاربـة فـي اللفـظ،      

ت الوحــدات وضــعف فــي قــدراتهم الرياضــية األساســية، وفــي تحــويال    
العلميــة، وضــعف فــي قــراءة الجــداول والرســوم البيانيــة، وضــعف فــي    

 حيـث أجـاب  استخالص الفكرة العلمية من النص، وعدم فهم األسـئلة؛  
الطلبــة عليهــا مــن خــالل مــا يعرفونــه عــن الموضــوع ولــيس مــا يطلبــه   

  .السؤال

حـول األخطـاء   دراسـة  ) Bayraktar, 2009(بايراكتـار   ىأجـر و
ــة لــد  ــةالمفاهيمي ــي تركيــا حــول مفهــومي القــوة      / ى الطلب المعلمــين ف

والحركــــة، وهـــــل األخطـــــاء المفاهيميـــــة تختلـــــف بـــــاختالف الجـــــنس  
معلمــًا، وتــم / طالبــًا) 79(وقــد شــملت العينــة  ؟والمســتوى التعليمــي

فقــرة اختيــار مــن متعــدد، وكــان كــل   ) 29(تطبيــق اختبــار مكــون مــن  
ل القـوة والحركـة،   سؤال يتعلق بأحد أشكال األخطـاء المفاهيميـة حـو   

ــة    ــائج أن الطلب ــة    / وقــد أظهــرت النت ــديهم أخطــاء مفاهيمي المعلمــين ل
قوية جدًا ومتأصلة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات داللـة   
إحصائية تعـزى للجـنس، وأن األخطـاء المفاهيميـة تتنـاقص مـع زيـادة        

  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعةسنة (المستوى التعليمي 

 ,Quigley(وجلي، و بونجسـانون، و اكارسـون   كـ  ىأجـر وقـد  

Pongsanon and Akerson, 2010(  إذا علمنـاهم  "بعنـوان   دراسـة
وجهة نظر الطلبة حـول جوانـب طبيعـة العلـم أثنـاء      : فإنهم سيتعلمون

، ")الـدروس الالمنهجيـة أو الالصـفية   (البرامج التعليمية غير الرسـمية  
لروضة حتى الصف الثـاني،  طالبًا من ا) 25(تكونت عينة الدراسة من 

المالحظــــة : جوانــــب لطبيعــــة العلــــم شــــملت    ةوتــــم تدريســــهم ســــت  
ــي،      ــاس تجريبــ ــه أســ ــم لــ ــي؛ أي العلــ ــب التطبيقــ ــتدالل، والجانــ واالســ

العلم له أساس ثقافي يتأثر بالمجتمع ويـؤثر   أنَّ والجانب الثقافي؛ أي
 بــه، وحقــائق العلــم موثوقــة لكنهــا قابلــة للتغييــر، والجانــب اإلبــداعي،   

العلم له طبيعة خاصة ولـه بنيـة تركيبيـة،     أنَّ والجانب الموضوعي؛ أي
وبمعـــدل  ) يـــوم الســـبت  (أســـبوعًا  ) 16(وقـــد تـــم تدريســـهم لمـــدة    

ســاعتين ونصــف فــي اليــوم، واســتخدم تســجيل الفيــديو، والتســجيل     
ومقــابالت قبليــة وبعديــة  ،الطلبــة مــن عمـل  مجــالتتحليــل الصـوتي، و 

ظهـرت النتـائج أن لـدى الطلبـة خلطـًا      لتحقيق أهداف الدراسـة، وقـد أ  
ــ ًافــي المفــاهيم، وأن للتفكيــر التــأملي دور   فــي تحســين وتطــوير   ًامهّم

فهم الطلبة لطبيعة العلم، لكن مستوى الفهم كان متـدرجًا فـي جوانـب    
العلـــم التـــي درســـها الطلبـــة خاصـــة فـــي جوانـــب المالحظـــات العلميـــة   

  . واالستدالل التي ظهر فيها اختالف

العالقـة بـين فهــم    عـن دراســة ) Parker, 2010(كر بـار  ىأجـر و
طبيعة العلم وكفاءة معتقدات طلبة الصف السادس في العلوم، هـدفت  
الدراســـة لمعرفـــة كيـــف تتغيـــر كفـــاءة معتقـــدات الطلبـــة بتغيـــر فهمهـــم 

ــم، وهــل يختلــف فهمهــم لط    ــاختالف الجــنس    بلطبيعــة العل ــم ب ــة العل يع
 مــنهم طالبـاً ) 63(لبـًا،  طا) 153(والعـرق، تكونـت عينـة الدراسـة مـن      

ــ ــابطة، و  ونيمثلــ ــة الضــ ــًا يمثلــــ ) 90(المجموعــ ــة  ونطالبــ المجموعــ
جوانــب لطبيعــة العلــم، وتــم تطبيــق  ةالتجريبيــة، وتــم تدريســهم خمســ

اختبــار قبلــي واختبــار بعــدي لقيــاس تغيــر فهــم الطلبــة، وقــد أظهــرت    
النتائج أن تدريس الطلبة تعليمات واضحة كانت مفيدة لجميـع الطلبـة   

خاصة الذكور، وزاد تلهفهم للمعرفة العلمية ما عدا قلـة مـن الطلبـة    و
  .السود واألسبان واآلسيويين

  :وفي ضوء الدراسات السابقة ذات الصلة، يمكن القول

   يالحـــظ أن معظـــم الدراســـات الســـابقة قـــد ركـــزت علـــى جزئيـــة
صغيرة ومحدودة في تعلـم العلـوم، لتقـدم إشـارة وتلميحـًا علـى       

ر لدى الطلبة، أما هـذا البحـث فيركـز علـى     بعض جوانب القصو
تحديد جوانب القصور لدى الطلبة بصورة أشمل كما يلحظهـا  
معلمو العلوم من خالل المواقف التعليمية المختلفـة والعديـدة،   
وتقدير نسبة وجودها لديهم؛ ولذلك ربما يعد هذا البحـث مـن   
البحــوث األولــى األصــيلة فــي موضــوعها، والجديــدة فــي طرحهــا 

ــم       وم ــي حــدود عل ــي ف ــى المســتوى المحل ــا عل ــا ومعالجته نهجه
 . العهالباحث واّط

        ــي ــرات الت ــى المتغي ــم تتطــرق الدراســات والبحــوث الســابقة إل ل
ــوم لــدى طلبــة الصــف          تســهم فــي الكشــف عــن واقــع تعلــم العل
العاشــر األساســي، ومــدى تمكــنهم مــن األساســيات فــي العلــوم،   

جــنس : يــرات مثــلفـي حــين ركــز البحــث الحــالي علـى أبــرز المتغ  
ــة فــي المدرســة التــي يعمــل فيهــا؛       المعلــم، ومــدة تعليمــه للطلب

كونــه يفيــد فــي معرفــة أيــن تنتشــر    ؛فمتغيــر جــنس المعلــم مهــم 
هـل هـي فـي مـدارس      ؟جوانب القصور لدى الطلبـة بشـكل أكبـر   

الـــذكور أم فـــي مـــدارس اإلنـــاث؟ أمـــا متغيـــر مـــدة تعلـــيم معلـــم  
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فيهـا فهـو متغيـر لـم يـتم       العلوم للطلبة في المدرسة التـي يعمـل  
ممــا يعطــي البحــث ميــزة إضــافية خاصــة، وهــو   ،تناولــه مــن قبــل

ــاء       ــة إعطـ ــي إمكانيـ ــد فـ ــه يفيـ ــًا كونـ ــذا البحـــث أيضـ ــي هـ ــم فـ مهـ
ــة الــذين        ــوم لنســبة الطلب ــديرات معلمــي العل ــر لتق مصــداقية أكب
لــديهم جوانــب قصــور فــي تعلــم العلــوم، كــون المعلــم يكــون قــد 

ــفوف ســـ    ــدة صـ ــي عـ ــة فـ ــع   دّرس الطلبـ ــاتهم مـ ــر إمكانـ ابقة، وخبـ
الزمن، وبالتالي يستطيع أن يعّبر عن تعلمهم بدقـة أكثـر ويقـّدر    

  . مكامن الخلل لديهم بموضوعية أعلى

  مشكلة البحث 

التعلميــة ميــدانيًا يلحــظ العديــد    -إن المتــابع للعمليــة التعليميــة 
ــم          ــي تعل ــة ف ــب قصــور الطلب ــق بجوان ــي تتعل مــن المظــاهر الصــفية الت

رصــد الكثيــر مــن الشــواهد الواقعيــة الدالــة عليهــا، ويمكنــه   العلــوم، وي
ــة    ــة،  (توثيــــق العديــــد مــــن ممارســــات الطلبــ ــة، وغيــــر اللفظيــ اللفظيــ

ففــي ؛ الدالــة علــى عمــق المشــكلة لــديهم فــي تعلــم العلــوم    ) والكتابيــة
دروس العلوم ُيلحظ بوجه عام تعبيرات الطلبـة وسـلوكهم التعلمـي مـا     

تعلـم المفـاهيم والمهـارات العلميـة      يؤكد للمراقب الضعف الشديد في
األساســية، وكــذلك ُيلحــظ فــي إجابــاتهم عــدم الــتمكن مــن األساســيات   
والعمليات الرياضية البسيطة التي تعلموهـا فـي صـفوف سـابقة والتـي      
ــئلة التـــي     ــة عـــن األسـ ــة، واإلجابـ ــة العلميـ تســـاعدهم فـــي تعلـــم المعرفـ

المناقشـات أو  يطرحها معلمـو العلـوم، رغـم أن نوعيـة وطبيعـة أسـئلة       
أسـئلة االختبـارات المقدمـة لهــم تعكـس السـهولة، والمباشـرة، وأحيانــًا       

  . الحرفية من نص أسئلة الكتاب

وبالمقابـــل، عنـــدما ُيتـــاح الحـــديث لمعلمـــي العلـــوم عـــن طبيعـــة  
إطــالق أحكــام  الــىعملهــم وهمــوم مهنــتهم، فغالبــًا مــا يبــادر معظمهــم   

بحق الطلبـة فـي تعلمهـم    قطعية وتعميمات ربما تكون جائرة ومجحفة 
ــارات     ــة، إذ يباشــرون بهــذه العب وهــي مقتبســة مــن    –للمفــاهيم العلمي

ــوالهم ــحين ": أقـــ ــة ماســـ ــعيفين "، و"الطلبـــ ــة ضـــ ــة "، و"الطلبـــ الطلبـــ
، وهـــــذه "الطلبــــة مقصــــرين  "، و"الطلبــــة ال يفهمـــــون "، و"فــــارغين 

ــنا فهـــي محبطـــة    التعميمـــات إن ثبتـــت صـــحتها ووجودهـــا فـــي مدارسـ
النظــام التعليمــي مــن جهــة، وهــي خطــرة  علــى   ومقلقــة علــى مســتوى 

وكارثيـــة علـــى مســـتوى األمـــة مـــن جهـــة   ،مســـتوى المجتمـــع المحلـــي
أخرى، لكنها ربما تكون تعميمات غير دقيقـة ومبـالغ فيهـا، خاصـة إذا     
ــوعات      ــي المباحـــث والموضـ ــعيفًا فـ ــه لـــيس ضـ ــا أن الطالـــب نفسـ علمنـ

عناصـــر العلميـــة جميعهـــا، كمـــا أنـــه لـــيس ضـــعيفًا فـــي كـــل مفـــردات و  
أو مكونــــات المفهــــوم العلمــــي الواحــــد   ،الموضــــوع العلمــــي الواحــــد

؛ فبالرغم من أن المعرفة العلمية تقّدم لجميع الطلبة فـي آن  وتطبيقاته
واحد إال أنه ال يتعلم الجميع بنفس الطريقة وال يمتلـك الجميـع نفـس    

، ولذلك ربمـا يكـون هنـاك تفـاوت     )2001زيتون، (القدرة على التعلم 
طلبــة فــي المفهــوم الواحــد وقصــور متــدرج ممــا يــنعكس هــذا    لــدى ال

  .القصور في التحصيل المعرفي والتحصيل المدرسي

وعليه، تتحدد مشكلة البحث في استقصاء جوانب قصـور تعلـم   
العلوم لدى طلبة الصف العاشـر األساسـي فـي مـدارس منـاطق الكـرك       

عـن  التعليمية مـن وجهـة نظـر معلمـي العلـوم أنفسـهم، بهـدف الكشـف         
جوانـــب القصـــور ذاتهـــا لـــدى الطلبـــة، وتحديـــد نســـبة الطلبـــة الـــذين  
لــديهم ضــعف فــي تعلــم العلــوم، ومــدى شــيوعها فــي هــذه المــدارس،    
خاصة وأن الصف العاشر يمثل نهاية المرحلة األساسية، ويتوقـع مـن   
 ًاالطالب مـع نهايـة هـذه المرحلـة التعليميـة أن يكـون قـد اكتسـب كثيـر         

العلمية األساسية، ويكون قادرًا على ممارسـة   من المفاهيم والمهارات
وتوظيف هذه المفاهيم في حياته المدرسـية وجوانـب حياتـه اليوميـة،     
بما يؤهله للولوج إلـى مراحـل تعليميـة وحياتيـة أعـم وأشـمل وأوسـع        
ــة        ــة الجامعي ــة والمرحل ــة الثانوي ــة األساســية، وهــي المرحل مــن المرحل

  ).1994بني خلف، (

  أهداف البحث

علـى وجـه التحديـد     -على ما تقدم، فإن هذا البحث يهدف بناًء
التي يظهر لدى الطلبة قصـور   العلمية إلى الكشف عن الموضوعات -

بـــاختالف لـــدى الطلبـــة  ومـــدى اختالفهـــافـــي اكتســـابها وممارســـتها، 
ــوعهم االجتمـــاعي  وهـــل تختلـــف   ،وفقـــًا لتقـــديرات معلمـــي العلـــوم    نـ

باختالف جنسهم ومـدة   لبةالط قصور لجوانبتقديرات معلمي العلوم 
   تعليمهم للطلبة في مدارسهم؟

     أسئلة البحث

ــي ضــوء عــرض مشــكلة البحــث     ــإن أســئلة البحــث   وأهدافــه ف ، ف
  :تتحدد في األسئلة الثالثة اآلتية

ــر       .1 ــة الصـــف العاشـ ــدى طلبـ ــوم لـ ــم العلـ ــور تعّلـ ــب قصـ ــا جوانـ مـ
األساسي كما يحّددها معلمو العلوم في مدارس منـاطق الكـرك   

  مية؟ التعلي

مــا تقــديرات معلمــي العلــوم لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور  .2
ــوم المدرجــة فــي   كــل جانــب مــن جوانــب قصــور تعلَّــ    فــي  م العل
 التي حّددها معلمو العلوم أنفسهم؟ ،األداة

فــــي )  = 0.05(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  .3
فـي  تقديرات معلمـي العلـوم لنسـبة الطلبـة الـذين لـديهم قصـور        

ب مــن جوانــب قصــور تعلــم العلــوم المدرجــة فــي األداة كــل جانــ
  تعزى إلى جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة والتفاعل بينهما؟

  أهمية البحث

تنبع أهمية البحث مـن قدرتـه علـى تسـليط الضـوء علـى جوانـب        
قصور تعلم العلوم لدى طلبة الصف العاشر، بهـدف حصـرها والعمـل    

يـؤدي إلـى تحسـين أداء الطلبـة،     على معالجتها من قبل المعنيين مما 
وتطوير قدراتهم العقلية، وإقبالهم على التعلم والتفاعـل االيجـابي فـي    

زيـــــادة مســـــتوى أداء معلمـــــي العلـــــوم، ومســـــتوى  ودروس العلـــــوم، 
وعليـــه فـــإن معرفـــة جوانـــب   .دافعيـــتهم نحـــو العمـــل الجـــاد والمـــريح 

بـة  القصور لدى الطلبـة سيسـاعد المعلمـين ويمكـنهم مـن توجيـه الطل      
بشكل أفضل، وفي التخطيط الجيد وإعـداد األنشـطة التـي تسـاعدهم     

لتالفيهـا مـن    طلبـتهم  على تجنبها، وتجعلهم على وعي بجوانب قصور
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كمــا تبــرز أهميــة البحــث مــن .  خــالل إتبــاع أســاليب تدريســية مناســبة
قدرته على تحديد نسبة الطلبة الذين لـديهم قصـور فـي تعلـم العلـوم      

ت التـــي ال تســـتند إلـــى أســـس وبيانـــات علميـــة  دون إطـــالق التعميمـــا
 تربويـة تتعلـق بـتعلم    ًايمكن الركون إليهـا فـي إصـدار قـرارات وأحكامـ     

وبذلك تأتي نتائج هذا البحث لسد فجوة فـي األدب   .وتعليمها العلوم
األردني بوجه خـاص فـي هـذا     التربوي التربوي بوجه عام وفي األدب

أن معظـم الدراسـات السـابقة     كما تنبع أهمية هذا البحث مـن . المجال
المتعلقة بالعلوم تركز بوجه عام على مناهج العلوم وكتبهـا المدرسـية   
وتحليـل وتقـويم محتواهـا، وطـرق التـدريس المتبعـة فـي تنفيـذها مــن         
المعلم، وقليل من الدراسات تركز علـى جوانـب تعلـم الطالـب، وحتـى      

بينمـا يركـز    هذه الدراسات القليلة لم تشر إلى موقـع الخلـل وحجمـه،   
البحــث الحــالي علـــى تحديــد مكــامن القصـــور وتشخيصــها فــي تعلـــم       

وأخيراًً تأتي أهمية هذا البحث من قدرته على لفـت  . المفاهيم العلمية
ــاحثين  ــة تتعلــق       ،نظــر الب والمهتمــين إلجــراء دراســات وبحــوث تربوي

وكل ما من شأنه تعزيـز تعلـم الطلبـة وفهمهـم للمفـاهيم       ،بتعلم العلوم
  .ة والمهارات والقيم العلمية المرتبطة بهذه المفاهيمالعلمي

  التعريفات اإلجرائية

ــوم   ــم العلـ ــور تعلـ ــب قصـ ــث    : جوانـ ــذا البحـ ــي هـ ــا فـ ــد بهـ ويقصـ
المظاهر والمؤشـرات الدالـة علـى افتقـار الطلبـة لألساسـيات فـي تعلـم         

معلمـــي ه لعـــن الســـؤال المفتـــوح الـــذي وّجـــ باإلجابـــةالعلـــوم، ممثلـــة 
نـــب قصـــور تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  مـــا جوا: "وهـــو العلـــوم

ــتك    ــي مدرسـ ــم فـ ــذين تعلمهـ ــر الـ ــي     ؟العاشـ ــه فـ ــا تلحظـ ــالل مـ ــن خـ مـ
إجابـــــــاتهم وكتابـــــــاتهم وحلـــــــولهم للواجبـــــــات واألنشـــــــطة الصـــــــفية 

  . "ومشاركاتهم الصفية، وفي كل المواقف التعليمية الصفية

هي النسبة المئوية التي يخمنها معلمو : تقديرات معلمي العلوم
في مدارس منـاطق   ونهملعدد طلبة الصف العاشر الذين يدرسالعلوم 

الكرك التعليمية فيما يخـص كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة        
في األداة، وقد قيست إجرائيـًا ضـمن عشـر فئـات مئويـة مـن التقـدير،        

أّما األساس العلمـي والمنطقـي   كما تظهر في إجراءات تطبيق البحث، 
ري ولـيس تــدريج ليكـرت الخماســي أو   السـتخدام هــذا التـدريج العشــا  

وصـف   ثيرستون السباعي المتعارف عليهما لدى الباحثين فيتمّثل في
حالة القصور لدى طلبة كل صف في كل جانـب ورد فـي أداة البحـث،    
لبيان تـدّرج نسـبة القصـور بـين الطلبـة حسـب مـا يـراه معلمـو العلـوم           

% 10-1(هل القصور موجود لدى عدد محدود جدًا : في صفوفهم
وهي تمّثل أدنى نسبة؟ أم لـدى جميـع طلبـة الصـف     ) من طلبة الصف

بغيــة إفســاح المجــال أمــام      التــي تمّثــل أعلــى نســبة؟    %) 90-100(
المعلمين لتقديم أقرب وأدق تقدير لنسبة الطلبة علـى كـل جانـب مـن     
جوانب القصور التي حددوها، واالستدالل في الوقت ذاته على أقـرب  

  .لصفيصورة ممكنة للواقع ا

هــــم طلبــــة نهايــــة المرحلــــة  : طلبــــة الصــــف العاشــــر األساســــي 
ــة        ــة حســب نظــام التربي ــة مــن عشــرة صــفوف تعليمي األساســية المكون

، وتتــــراوح )1988وزارة التربيــــة والتعلــــيم،  (والتعلــــيم فــــي األردن  
  .  عامًا) 16.5-15.5(أعمارهم بين 

هـي مـدارس الـذكور واإلنـاث     : مدارس مناطق الكـرك التعليميـة   
لتابعــة لمــديريات التربيــة والتعلــيم فــي لــواء القصــر، ولــواء المــزار         ا

ــواء األغــوار الجنوبيــة، وقصــبة الكــرك التــي يوجــد فيهــا       الجنــوبي، ول
  .الصف العاشر األساسي

ــًا علـــى    :محـــددات البحـــث ــائج هـــذا البحـــث جزئيـ يتوقـــف تعمـــيم نتـ
  :المحددات اآلتية التي اقتصرت على

ة الطلبــة الــذين تظهــر لــديهم جوانــب تقــديرات معلمــي العلــوم لنســب -أ
/  2010القصور المدرجة في األداة، وذلك في العـام الدراسـي   

2011.  

مــدارس منــاطق الكــرك التعليميــة التــي تضــم طلبــة الصــف العاشــر   -ب
  .األساسي

  الطريقة واإلجراءات

  تمع والعينةجالم

ســون طلبــة تكــّون مجتمــع البحــث مــن معلمــي العلــوم الــذين يدرّ 
شــر األساســي فــي مــدارس منــاطق الكــرك التعليميــة للعــام     الصــف العا
معلمـًا ومعلمـًة،   ) 198(، وقد بلغ عددهم 2011/  2010الدراسي 

ختيــر مــنهم ا حيـث  فـي حــين مّثلـت عينــة البحــث مجتمـع البحــث نفســه،   
ــًة للتحقـــق مـــن ثبـــات أداة  ) 34( :بالطريقـــة العشـــوائية ــًا ومعلمـ معلمـ

معلمــًا ومعلمــًة يدّرســون   )164(البحــث، وبــاقي المعلمــين وعــددهم   
طالبًا وطالبًة في هذه المدارس، قّدروا نسـبة الطلبـة الـذين    ) 3315(

لديهم قصور في كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة فـي األداة،        
روا نسـبة  يوضح توزيع أفراد عينة المعلمين الـذين قـدَّ  ) 1(والجدول 

  . الطلبة في كل جانب من جوانب القصور في تعلم العلوم
توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفقــًا لمتغيــري جــنس المعلــم     )1(جــدول 

  ومدة تعليمه للطلبة في مدرسته
 المجموع مدة تعليم المعلم للطالب في المدرسةالمعلم جنس

) 4-2(بينسنتان فأقل
 سنوات

 4أكثر من 
 سنوات

 78 24 26 28 ذكر 

 86 31 26 29 أنثى

 164 55 52 57 المجموع

  أداة البحث

فقــرة بصــورتها األوليــة، ) 32(الباحــث اســتبانة مكونــة مــن  أعــدَّ
تمثل جوانب قصور تعلم العلوم لدى طلبة الصـف العاشـر األساسـي،    
وذلك من خالل طرح سؤال اسـتطالعي علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة      

ــّم اختيـــارهم بطريقـــة عشـــوائية   ) 52(مـــن  ــًة للعلـــوم، تـ ــًا ومعلمـ معلمـ
، وتعليميـاً  محافظـة الكـرك جغرافيـاً    قمناط بحيث مثلوا جميع مدارس

مـنهم   َبلـِ من مجتمـع البحـث، وقـد طُ   %) 25(ما نسبته  نوهم يمثلو
ذكر جميع جوانب القصور في تعلم العلوم التـي يلحظونهـا مـن خـالل     
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تعلـيمهم لطلبــة الصـف العاشــر األساسـي فــي مدارسـهم، وذلــك بهــدف     
در ممكــن مــن توســيع قاعــدة المســح الميــداني للحصــول علــى أكبــر قــ 

جوانب القصور لدى الطلبة في تعلم العلوم، وإضـفاء طـابع الشـمولية    
  .في المحتوى والموضوعية في المنهجية واإلجراء

  صدق األداة

فقرة، تم عرضـها  ) 32(للتأكد من صدق االستبانة المكونة من 
علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين مكونـــة مـــن عشـــرة أعضـــاء مـــن هيئـــة  

لمختصين بمناهج وأساليب تدريس العلـوم  التدريس في جامعة مؤتة ا
والقيــــاس والتقــــويم، بهــــدف تحديــــد مــــدى صــــالحية فقــــرات األداة، 
وقــدرتها علــى إبــراز جوانــب القصــور، ووضــوحها، وتمثيلهــا الغــرض    
الذي بنيت من أجله، وقد تم األخذ بالمالحظات التي تمثّلـت بحـذف   

ذفها أو من المحكمين على حـ %) 80(أو تعديل الفقرات التي أجمع 
الوحـدات  تجاهـل كتابـة   : " تعديلها، وقد تّم حذف خمس فقرات هي

الخلــــــط بــــــين تعريــــــف المفـــــــاهيم    "، و"فــــــي المســــــائل الرياضــــــية   
ــة  ــة المختلفـ ــطلحات العلميـ ــعوبة التعبيـــ "، و"والمصـ ــم  صـ ــن فهمهـ ر عـ

عـن كيفيـة حـل    التراجع عن مواصلة البحـث  "، و"بجمل علمية سليمة
حليــل عناصــر ومكونــات الظــاهرة الضــعف فــي ت"، و"المســائل العلميــة

، وذلـك لتشـابهها مـع فقـرات أخـرى فـي       "العلمية أو المسألة الرياضـية 
تعـديل فقـرات أخـرى مـن      األداة من حيث المضمون والمعنى، كما تمَّ

حيــث الصــياغة اللغويــة والطباعــة، حتــى ظهــرت فــي صــورتها النهائيــة     
ا النهائيـة  وأصبحت صالحة للتطبيق، وبهذا تكونـت االسـتبانة بصـورته   

جانبـــًا مـــن القصـــور فـــي تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  ) 27(مـــن 
  . العاشر األساسي

  ثبات األداة

) كرونبـاخ الفـا  (تم حساب ثبات األداة باستخدام معامـل الثبـات   
معلمــــًا ومعلمــــًة، وقــــد بلــــغ ) 34(علــــى عينــــة الثبــــات المكونــــة مــــن 

ــمَّ )0.96( ــا تــ ــألداة     ، كمــ ــتقرار لــ ــات االســ ــاب ثبــ ، )Stability(حســ
باستخدام معامل ارتباط بيرسون على نفـس أفـراد العينـة بعـد تطبيـق      

وبفاصـــل زمنـــي مدتـــه ثالثـــة  ) الثبـــات باإلعـــادة(األداة علـــيهم مـــرتين 
، ممـا يعنـي أن   )0.92(أسابيع، فكان معامل ثبـات االسـتقرار يسـاوي    

االســـتبانة تتمتـــع بدرجـــة ثبـــات عاليـــة ألغـــراض تطبيقهـــا، وقـــد كـــان    
ا اإلجراء هو االطمئنـان علـى مقـدار االتسـاق الـداخلي      الهدف من هذ

  .لألداة

  إجراءات تطبيق البحث

  :اتبع الباحث في تطبيق هذا البحث الخطوات اآلتية

  . تحديد مجتمع البحث وعينته -1

طـــرح ســـؤال مفتـــوح علـــى أفـــراد عينـــة البحـــث يتضـــمن ذكـــر  -2
ــا مــن خــالل        ــم العلــوم التــي يلحظونه ــع جوانــب قصــور تعل جمي

يمهم لطلبــة الصــف العاشــر األساســي فــي مدارســهم، بهــدف  تعلــ
ــي      ــل فـ ــامينها، ولتمثـ ــا ومضـ ــى محتواهـ ــرف علـ ــدها والتعـ تحديـ

  .الوقت ذاته اإلجابة عن السؤال األول في هذا البحث

تصــميم أداة البحــث وفــق إجــراءات البحــث العلمــي المعتمــدة    -3
  . لمعايير الصدق والثبات

ــورتها النه  -4 ــع أداة البحـــث بصـ ــوم،   توزيـ ــي العلـ ــى معلمـ ــة علـ ائيـ
ــديهم قصــور فــي كــل جانــب مــن        ل ــذين ل ــة ال تقــدير نســبة الطلب

-1: (جوانب القصور المدرجة في األداة، وفق تـدريج ُعشـاري  
وتعطــــى العالمــــة %) 20-11(، )1(وتعطــــى العالمــــة %) 10

ــة  %)  21-30(، )2( ــى العالمـــــــــ %) 40-31(، )3(وتعطـــــــــ
-51(، )5(ة وتعطى العالمـ %) 50-41(، )4(وتعطى العالمة 

وتعطــــى العالمــــة %) 70-61(، )6(وتعطــــى العالمــــة %) 60
وتعطـى  %) 90-81(، )8(وتعطى العالمة %) 71-80(، )7(

ــة  ــة  %) 100-91(، )9(العالمـــ ــى العالمـــ ــد )10(وتعطـــ ، وقـــ
قيست تقديرات معلمي العلوم إجرائيًا من خالل النسبة المئويـة  

ت العالمـة  للطلبة على كل جانب قصـور، وتراوحـ   ونهاالتي يقدر
  ).10-1(عليها ما بين 

تحديد محك لنسبة الطلبة الذين لديهم قصور في كـل جانـب    -5
ــن خـــالل        ــي األداة، وذلـــك مـ ــة فـ ــب القصـــور المدرجـ ــن جوانـ مـ

  ، شـملت عضوًا) 23(مختصين ذوي عالقة بالعلوم بلغ عددهم 
مـؤلفي منـاهج علـوم    ومشرفين تربـويين للعلـوم،   ومعلمي علوم، 

، وأعضاء هيئة تدريس للعلـوم فـي الجامعـات    للمرحلة األساسية
األردنيــة، وتــم ســؤالهم عــن تقــدير الحــد األقصــى لنســبة الطلبــة 
الذي يمكن تقبلـه فـي كـل جانـب مـن جوانـب القصـور المدرجـة         

الكشف عن مـا هـو موجـود فـي المـدارس مـن       في األداة، بهدف 
التـــي قـــّدرها معلمـــو  المئويـــة النســـبقصـــور، ممـــثًال بمتوســـط 

ــالعلـــوم  ــا هـــو مقبـــول فـــي المـــدارس مـــن قصـــور، ممـــثًال   مـ ع مـ
بمتوسط النسب المئوية التي قّدرها المختصون على كل جانـب  

، فكانــت كمـا تظهـر فـي الجــدول    مـن القصـور المـدرج فـي األداة    
)2 .(  

وللحكــــم علــــى النســــب المئويــــة المقــــدرة للطلبــــة فــــي جوانــــب 
 ،)عضــوًا 23(القصــور، فقــد تــم االســتئناس أيضــًا بــرأي المختصــين    

وحالة الطوارئ  للقصورن درجة الخطورة بّيت ،)تدريج(حول مسطرة 
ــوي،        ــدان الترب ــة المشــكلة فــي المي ــوي الالزمــة لمواجه والتأهــب الترب
 وكان النموذج المقترح، والذي أّيده وأجمع عليه كافة أعضـاء اللجنـة  

  : على النحو اآلتي
ــة متوســط النســب فئ

 المئوية للطلبة

لداللة اللونية لحالة التأهب االحالة التربويةوصف 
 والطوارئ التربوية

 أسود كارثة تربوية % 100 - 81

 أحمر خطرة جدًا % 80.9 – 61

 برتقالي خطرة % 60.9 – 41

 أصفر مقلقة % 40.9 – 21

 أبيض طبيعية % 20.9 -1

وقد تّم االسـتئناس بالـدالالت اللونيـة المتبعـة فـي وزارة التربيـة       
أو تنبـيههم فـي    ،ص ألـوان بطاقـات عقوبـات الطلبـة    فيما يخـ  ،والتعليم

ــة الصــف  تعريــف مــن قبــل المعلــم نتيجــة ســلوكهم الخطــأ، أمــا        ،غرف
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لحالــة التأهــب والطــوارئ التربويــة المتبعــة  إجرائيــًا المــدلوالت اللونيــة
  :فهي على النحو اآلتي ،في هذا البحث

ــيض ــن      :األبـ ــب مـ ــة، ويطلـ ــام والطمأنينـ ــتقرار العـ ــة االسـ ــل حالـ ويمثـ
علــى  ،فــي أســاليب تدريســهم وتجويــدها ُقــُدمًا المعلمــين الســير

  .وطبيعي اعتبار أن الوضع التعليمي للطلبة آمن ومستقر

ويمثل درجة الحـذر واالسـتعداد والتأهـب لحصـول الخطـر،       :األصفر
لكن الوضع التعليمي ال يزال طبيعيًا وفي دائـرة األمـان ويتطلـب    

ة واالنتباه الشديد بسـبب  من المعلمين أخذ االحتياطيات الالزم
ــوم لــدى         ــم العل ــي تعل ــوادر ومظــاهر حصــول مشــكلة ف ــور ب ظه

  .الطلبة

يعنـــي أن وويمثـــل الدرجـــة األولـــى مـــن درجـــات الخطـــر،   :البرتقـــالي
الوضـــع التعليمـــي لـــم يعـــد فـــي دائـــرة األمـــان أو الحـــذر وإنمـــا   
ــر     ــة الخطــ ــين مواجهــ ــن المعلمــ ــب مــ ــكلة، ويتطلــ ــول مشــ  ،حصــ

ألوليـــة، وتنفيـــذ عمليـــات اإلســـناد واســـتخدام خطـــوط الـــدفاع ا
والدعم للطلبة في كافـة المواقـع المحتمـل حصـول أضـرار فيهـا       
ممثلة بتبادل الخبرات بينهم، واالستعانة بالمشـرفين التربـويين،   
واالســتعانة باألهــالي والخبــراء فــي الميــدان التربــوي، واإلرشــاد 

  .المدرسي

علمـــين ويمثـــل أقصـــى درجـــات الخطـــر، ويتطلـــب مـــن الم      :األحمـــر
ــة  ــتعانة بكافـ الـــوزارة والقطـــاع الخـــاص، والبحـــث   إمكانـــاتاالسـ

التربوي الميداني من خالل الجامعات الحتواء الخطـر ومعالجـة   
  .أضراره

ويمثـل انتفـاء صـفة التعلـيم، ويتطلـب إعـادة هيكلـة التعلـيم،          :األسود
ــوم،       مــن خــالل االســتعانة بخبــرات الــدول فــي مجــال تعلــيم العل

ــه المعلمــــون والمســــؤولون  وعقــــد مــــؤتمر وطنــــي ي  شــــارك فيــ
التربويـــون وكافـــة مؤسســـات الدولـــة الرســـمية وغيـــر الرســـمية   
لدراسة الحالة بالتفصـيل، وتكـون المسـؤولية جماعيـة والحلـول      

  .تكاملية

أشرف الباحث على إدارة تنفيذ البحـث مـن تثبيـت المعلومـات      -6
الخاصــة بــالمتغيرات، وتســليم االســتبانات وتســلمها بعــد شــرح   

اف البحــث للمعلمــين المســتجيبين، وكيفيــة االســتجابة عــن    أهــد
  .فقرات االستبانة

تــم تفريــغ اســتجابات معلمــي العلــوم فــي نمــاذج خاصــة، وتــم     -7
تحليلهــــــا إحصــــــائيًا باســــــتخدام حزمــــــة البــــــرامج اإلحصــــــائية  

)SPSS.(  

  التصميم والمعالجة اإلحصائية

 يصــّنف هــذا البحــث ضــمن الدراســات الوصــفية: تصــميم البحــث
التي تتوجه نحو فهم الظاهرة، وعليـه فـإن البحـث الحـالي ال      المسحية

البحـث   وذلـك ألن يتضمن تصميمًا تجريبيًا أو تصميمًا شبه تجريبـي،  
الصــف  فــي طلبــةالللوقــوف علــى جوانــب قصــور   ،اتبــع منهجــًا وصــفيًا

ــوم   العاشــر ــم العل ــي تعل ــوم فــي       ف ــّدرها معلمــو العل كمــا يحــددها ويق
  .التعليميةمدارس مناطق الكرك 

 

وفيما يتعلق بمعالجـة البيانـات إحصـائيًا، فقـد تـم اسـتخدام مـا        
  : يأتي

ــُتا ــة  ســـ ــابية واالنحرافـــــات المعياريـــ خرجت المتوســـــطات الحســـ
ــاني        ــؤال الثـ ــن السـ ــة عـ ــرة، لإلجابـ ــل فقـ ــة لكـ ــبة المئويـ ــة والنسـ والرتبـ
ــديهم قصــور فــي الجوانــب        ــذين ل ــة ال ــة للطلب المتعلــق بالنســبة المئوي

  .األداة، حسب تقديرات معلمي العلومالمتضمنة في 

) Two Way ANOVA(خدم اختبار تحليـل التبـاين الثنـائي    سُتا
لإلجابة عن السـؤال الثالـث المتعلـق بمتغيـرات البحـث والتفاعـل بينهـا        

، ومـدة تعليمـه للطلبـة فـي المدرسـة      )ذكـر، أنثـى  (جنس المعلم : وهي
، والتفاعـل  )سـنوات  4أكثـر مـن   (، )سـنوات  4-2بـين (، )سنتان فأقل(

 .بين جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة في المدرسة

  النتائج ومناقشتها 

ــث،        ــا الباحـ ــي خلـــص إليهـ ــائج التـ ــم النتـ ــرض ألهـ ــأتي عـ ــا يـ فيمـ
ومناقشتها تبعًا لما ورد في األدب التربوي، والدراسات السـابقة ذات  

  :الصلة

ما جوانب قصور تعّلم العلوم لدى " -:السؤال األولكان نص 
الصف العاشر األساسي كما يحّددها معلمو العلـوم فـي مـدارس     طلبة

سـؤال   َحِرولإلجابة عن هذا السؤال فقد ُط" مناطق الكرك التعليمية؟
ــر  مفتـــوح علـــى معلمـــي العلـــوم الـــذين يدرّ   ــة الصـــف العاشـ ســـون طلبـ

مــنهم ذكــر الجوانــب التــي يــرون أنهــا تمثــل جوانــب   َبِلــاألساســي، وُط
، بنـاًء علـى مـا    جميعهـا  ة الصـف العاشـر  قصور تعلم العلـوم لـدى طلبـ   

يلحظونه في المواقف التعليميـة المختلفـة أثنـاء شـرح دروس العلـوم،      
واألســئلة الصــفية المطروحــة علــى الطلبــة للمناقشــة والحــوار، وكــذلك 
مــن خــالل إجابــات الطلبــة عــن أســئلة االختبــارات، ومــن خــالل حــل          

ألنشـطة الصـفية   التمارين علـى دفـاترهم وعلـى السـبورة، ومـن خـالل ا      
والمخبرية المتعددة، وبناًء على استجابات المعلمين فقـد تـم تحديـد    

جانبـــًا تمثـــل جوانـــب قصـــور تعلـــم العلـــوم لـــدى طلبـــة الصـــف  ) 27(
العاشر األساسي، وتجنبًا لعدم التكرار والركاكـة فقـد تـم إدراجهـا فـي      

معرفــة هــذه الجوانــب أوًال،   : لتحقــق هــدفين معــًا همــا   ) 2(الجــدول 
ــديهم قصــور فيهــا مــن قبــل معلمــيهم       ولتقــ ــذين ل ــة ال دير نســبة الطلب
  . ثانيًا

مـا تقـديرات معلمـي العلـوم لنسـبة      " -:السؤال الثانيكان نص 
كــل جانــب مــن جوانــب القصــور فــي  فــي الــذين لــديهم قصــور  ،الطلبــة

التــــي حــــّددها معلمــــو العلــــوم     ،تعلــــم العلــــوم المدرجــــة فــــي األداة   
المتوســطات  مت،خدال فقــد اســُتولإلجابــة عــن هــذا الســؤ " أنفســهم؟
ــابية ــة     الحســ ــين للطلبــ ــل المعلمــ ــن ِقَبــ ــدرة، مــ ــة المقــ ــب المئويــ  للنســ

 لنســــب المئويـــــة المتوســــطات الحســــابية ل  واالنحرافــــات المعياريــــة و  
  . يوضح هذه النتائج) 2(، والجدول المقدرة من ِقَبل المحكمين
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المقـدرة مـن    لنسـب المئويـة  المتوسطات الحسابية ل، واالنحرافات المعيارية، وبل المعلمين للطلبةللنسب المئوية المقدرة من ق المتوسطات الحسابية )2(جدول 
 قبل المحكمين

ترتيــــــــــــــب
 الفقرة

  المتوسط الحسابي جوانب القصور
للنسب المئوية 
المقدرة من قبل 

واقع( المعلمين للطلبة
 )الطلبة

  االنحراف
 المعياري

المتوسط الحسابي للنسب
ة من المئوية المقدر
  المحكمين

 )الحد المقبول(

الحالة وصف 
 التربوية

 خطرة جدًا 16.2 1.97 70.3 الضعف في العمليات الرياضية مما يؤثر على حل التمارين واألنشطة العلمية -27

سـم، دسـم، لتـر، كغـم،(تدني القدرة على اسـتخدام الوحـدات العلميـة وإجـراء تحويـل لهـا -23
 )، ملليتر3سعر، ملم، سم

 خطرة جدًا 16.3 1.89 64.8

 خطرة جدًا 12.3 1.82 63.7الحفظ اآللي للمفاهيم العلمية دون استيعابها مما يؤدي إلى النقص في تعريفها أو نسيانها -22

 خطرة جدًا 17.4 1.98 63.2 تدني الرغبة في البحث والتنقيب عن المعلومة العلمية عندما يطلب منهم ذلك -11

 خطرة جدًا 17.6 2.10 62.3 لى أنها تخصص األذكياء وإنكار قدرة عقلهم على الفهمالنظرة للعلوم ع -12

 خطرة جدًا 15.3 1.87 61.8 التسّرع في إطالق التعميمات مما يوقعهم في الخطأ العلمي -24

تـدني القـدرة علــى ترجمـة الكـالم العلمــي إلـى صـيغ رياضــية أو رمزيـة أو معـادالت كيميائيــة -19
 وبالعكس

 خطرة 19.0 1.89 60.7

:االفتقار للمهارات اليدوية في التجريب العملي والتعامل مع  األدوات والمواد العلمية مثـل -13
 األحماض والقواعد وأدوات التشريح وأدوات القياس والموازين

 خطرة 20.0 2.07 59.9

 خطرة 16.3 1.77 59.8 مختزلعامل -ضل، عامل مؤكسد-ظل: الخلط بين المفاهيم العلمية المتقاربة باللفظ -25

 خطرة 18.6 1.81 58.5 االفتقار إلى األسلوب العلمي في التعبير والتفكير واالستدالل المنطقي -7

تدني القدرة على ربط المفاهيم العلمية السابقة بالمفاهيم العلمية الالحقة باعتبار أن العلـم -16
 ل، والوزن مع الجاذبيةمفهوم الذرة بمفهوم التفاع: بناء تراكمي مثل ربط

 خطرة 16.3 1.69 57.9

 خطرة 14.1 2.08 57.1 تدني مستوى الصبر والدقة العلمية والصدق واألمانة والتعاون في تعلم العلوم -10

خسـوف،-تقلـص، كسـوف  -جزر، تمدد–مد: الخلط بين المفاهيم العلمية المتقابلة في اللفظ -26
 انعكاس-انكسار

 خطرة 14.2 1.80 56.6

صعوبة تقدير قيمـة تقريبيـة منطقيـة لمسـافة معينـة أو حجـم معـين أو وزن جسـم معـين أو -14
 الزمن أو السرعة

 خطرة 18.1 1.72 56.6

ــازات -17 ــم يتصــف بالشــمولية والتعمــيم كمــا فــي قــوانين الحركــة والغ ــأن العل ــة ب ــدني المعرف ت
 والوراثة والجاذبية ويخطئون في تطبيقاتها

 ةخطر 19.6 1.72 56.6

 خطرة 18.2 1.79 56.5 االفتقار للقدرة على ربط  وتوظيف المعرفة العلمية التي تعلمها في حياتهم اليومية -8

ــة مثــل -15 الكتلــة والكثافــة والحجــم: تــدني القــدرة علــى كشــف العالقــات بــين المفــاهيم العلمي
 والضغط والحرارة والسرعة مع الزمن والمسافة

 خطرة 16.0 1.63 56.2

 خطرة 11.1 1.86 56.1 ني مستوى الميل لالنتباه والمشاركة العلمية الفعالة في حصص العلومتد -21

 خطرة 19.3 1.98 55.9 التنظيم، والتوثيق، وعمل الرسومات، والجداول: االفتقار للمهارات األكاديمية مثل -9

 خطرة 13.6 1.76 54.8 ا العلمتدني الوعي بأن العلم يؤثر في حياة المجتمع ويتأثر بنظرة المجتمع لهذ -18

تدني القدرة على وصف وتفسير المالحظـات والمشـاهدات العلميـة وفقـًا للمفـاهيم العلميـة -4
 ظاهرة قوس قزح، ظاهرة التوتر السطحي، ظاهرة الصواعق: التي تعلمها

 خطرة 15.1 1.67 53.0

ــم األساســية مثــل -6 ــات العل ــدني مســتوى مهــارات عملي ــاس، والتصــنيف،المالحظــة، وال: ت قي
مالحظــة التغيــر فــي اللــون، وقيــاس أوزان وأطــوال، وتصــنيف معــادن: والتنبــؤ العلمــي مثــل

 حسب معيار الصالبة والتنبؤ  بحدوث ظاهرة التصحر

 خطرة 17.0 1.95 52.4

 خطرة 16.8 1.68 52.4 التأسيس العلمي الضعيف في العلوم -2

(ة حـول مفـاهيم وأفكـار علميـة ضـمن دروسـهم       تدني القدرة على طرح أمثلة علمية حقيقيـ  -3
 )الذوبان، التكّيف، اللدائن، تفاعل كيميائي، صخور متحولة

 خطرة 16.2 1.79 51.3

ــال الواحــد مثــل -5 ــة وذات المث ــة المجــردة والمركب ــاهيم العلمي ــرون،: صــعوبة فهــم المف اإللكت
 DNAالنواة، الذرة، الطاقة، الجينات، الشغل،

 طرةخ 15.8 1.66 51.3

 مقلقة 16.3 1.98 40.9 الضعف في القراءة، والكتابة مما يؤثر على فهم دروس العلوم -1

انتشــار األســاطير والخرافــات حــول مفــاهيم علميــة معينــة مثــل ربــط مفهــوم الكســوف بمــوت -20
 قائد

 مقلقة 14.2 2.05 38.6

 خطرة 16.3 1.33 56.6 الكلي
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  :اآلتي) 2(يالحظ من بيانات الجدول 

هنـاك فــارق كبيـر جــدًا بــين واقـع قصــور الطلبـة فــي تعلــم      -أوًال
العلوم ممثًال بمتوسـطات النسـب المئويـة المقـدرة مـن قبـل المعلمـين        
والحد المقبول تربويـًا واجتماعيـًا ممـثًال بمتوسـطات النسـب المئويـة       
المقدرة من المحكمين، فضًال عـن تعـدد جوانـب القصـور ذاتهـا لـدى       

لف جوانـب تعلـم العلـوم، األمـر الـذي يعكـس حالـًة        الطلبة لتشمل مخت
مزمنــًة وواقعــًا تربويــًا متأزمــًا، ويمكــن تفّهــم هــذا الواقــع مــن خــالل          

  .تفسير الفقرات في البنود الالحقة

 مــن الحالــة الطبيعيــة والحالــة الكارثيــة؛ أي الفقــرات خلــّو -ثانيــًا
لعلـوم  األمـر الـذي يعنـي أن تعلـم ا     األسـود واللـون   األبـيض من اللـون  

 فــي مــدارس هــذه المنطقــة التعليميــة لــيس طبيعيــًا تمامــًا أو مقبــوالً        
  .، لكنه في الوقت ذاته لم يصل إلى حد الكارثة التربويةتمامًا

ــ ــود  -ًاثالثـ ــرات ) 6(وجـ ــدًا   تصـــف فقـ ــرة جـ ــة خطـ ــة تربويـ حالـ
تمثــل اللــون األحمــر تســتدعي األولويــة فــي المعالجــة العاجلــة علــى     و

يعنــي أن هــذه الجوانــب مــن القصــور فــي     وجــه الســرعة، األمــر الــذي  
وهـي ذات أولويـة فـي     ،تعلم العلوم تحتل المرتبة األولى في الخطـورة 

ــة ــح أن      . المعالجـ ــرات يتضـ ــذه الفقـ ــمون هـ ــي مضـ ــة فـ ــرة فاحصـ وبنظـ
ــر عنهــا هــذه الفقــرات قــد يعــزى مصــدرها         جوانــب القصــور التــي تعّب

العلـوم؛  بصفة جوهرية إلى أسلوب التعلم والتعليم المتبع في حصـص  
، فإذا كانـت  المعلمين" تعليم"لبة بطريقة الط" تعلم"تتأثر طريقة إذ 

ــورية    ــطحية والصــ ــم بالســ ــيمهم تتســ ــاليب تعلــ ــول   ،أســ ــور حــ وتتمحــ
وتمــارس بصــفة ســائدة مــن قبــل معلمــي  ،األســاليب التقليديــة الشــائعة

والتنقيل، فإنه من الطبيعي  ،والتلقين ،أسلوب المحاضرة :العلوم مثل
م الطلبــة يتجــه نحــو التركيــز علــى الحفــظ اآللــي للمفــاهيم أن نجــد تعلــ

خاصـة أن نظـام االمتحانـات المتبـع      ؛والتسـرع فـي التعميمـات    ،العلمية
فـــي المـــدارس غالبـــًا مـــا يعكـــس كـــم المعلومـــات وســـطحيتها وإهمـــال 
الجانب التطبيقي، إذ ال توجد عالمة مخصصة في االختبارات الصـفية  

التطبيقــي، األمــر الــذي يعكــس تجاهــل أو الشــهادة المدرســية للجانــب 
 .هذا الجانب بقصد أو بدون قصد

ــار     ــه ال يمكــن إنك ــة   ومــع أن ــة بعــض الطلب ــدني رغب فــي البحــث   ت
ووجـــود نظـــرة ومعتقـــد لـــديهم بـــأن مـــادة العلـــوم تخـــص     ،والتنقيـــب
وينكــرون قــدرة عقلهــم علــى فهــم واســتيعاب العلــوم، إال أنــه  ،األذكيــاء

الطلبة هي قليلة العدد فـي الصـفوف    ولحسن الحظ فإن هذه الفئة من
طـــالب يحملـــون مثـــل هـــذه ) 3-2(المدرســية، فقـــد نجـــد عـــادة مـــن  

إلى أنه يبـدأ التنـاقص   ) Parker, 2010(التصورات، فقد أشار باركر 
مـــن % 50فـــي االهتمـــام بـــالعلوم بعـــد الصـــف الثالـــث إذ إن حـــوالي   

ي الطلبـــة لـــيس لـــديهم اهتمـــام بـــالعلوم ثـــم يتزايـــد هـــذا التنـــاقص فـــ   
وقد يصل إلـى المرحلـة الجامعيـة، كمـا      ،المرحلة المتوسطة والثانوية

أن اتجاهــــاتهم نحـــــو العلــــوم فـــــي المرحلـــــة األساســــية تـــــؤثر علـــــى    
ــة الجامعيــة    ــاراتهم التخصصــية فــي المرحل كــون معظــم حصــص   ؛اختي

العلوم يرونها ال ترتبط بواقعهم وإنما تمثل جسم مـنظم مـن المعرفـة    
  .جامدةالعلمية والمعلوماتية ال

ل حالـــة تربويـــة خطـــرة تمثِّـــ تصـــف فقـــرة) 19(وجـــود  -رابعـــًا
اللـــون البرتقـــالي األمـــر الـــذي يعنـــي أنهـــا تســـتدعي حالـــة االســـتعداد  

وتمثل منطقـة التـأزم فـي تعلـم العلـوم لـدى الطلبـة         ،والتأهب القصوى
 وتفاقمـه  في هذه المنطقة التعليمية األمر الـذي يظهـر تزايـد القصـور    

لــم العلــوم باتجــاه حــدوث الكارثــة التربويــة، وقــد    لــدى الطلبــة فــي تع 
 :، في ضوء مضمون هذه الفقراتيعزى السبب إلى القضايا اآلتية

ــي تُ    - ــة التـ ــاهيم العلميـ ــدد المفـ ــرة عـ ــب    كثـ ــاهج والكتـ ــي المنـ ــرح فـ طـ
المدرســية ممــا يعكــس عــدم االنســجام بينهــا وبــين الــزمن المخصــص    

الفصــول مــدة أو  ،لتدريســها ســواًء مــن حيــث عــدد الحصــص الصــفية 
ضـــعف االمكانـــات المدرســـية المناســـبة لتنفيـــذ  ، فضـــًال عـــنالدراســـية

 المقـــررات المدرســـية مـــن حيـــث األدوات والمـــواد واألجهـــزة العلميـــة 
  .)2001زيتون، (

عدم معرفة معلمي العلوم لطرق تدريس أخرى بسبب عـدم التأهيـل    -
ــتمرالجيـــد والتـــدريب الجـــدّ  ــة؛  ي والمسـ ــة التعليميـ ــذه المنطقـ  فـــي هـ

طريقة المحاضرة هي طريقة مألوفـة وتتلمـذ عليهـا المعلـم، والمعلـم      ف
 ،اكتسـاب المهـارات اليدويـة    ىلم يألف طـرق التـدريس التـي تؤكـد علـ     

وأســلوب  ،أو مهــارات عمليــات العلــم، واالستقصــاء ،أو القــيم العلميــة
 ،والتعلــيم التعــاوني ،والمناقشــة المفتوحــة والمقيــدة  ،حــل المشــكالت
  .)2001زيتون، ( والتفاعل مع المادة العلمية ،التعبيروالمشاركة في 

عـــدم تمكـــن بعـــض معلمـــي العلـــوم مـــن المحتـــوى التعليمـــي الـــذي    -
ــار     ــار بايراكتـ ــد أشـ ــة، فقـ ــه للطلبـ ــي ) Bayraktar, 2009(يدرسـ فـ

ــى حــوالي    ــة     %  50دراســته إل ــوا مــن اإلجاب ــم يتمكن مــن المعلمــين ل
ة فــي المرحلــة بشــكل صــحيح عــن أســئلة اختبــار حــول مفــاهيم أساســي 

ــة مثـــــل ــادة، : االبتدائيـــ ــة المـــ ــة، وطبيعـــ ــوء، والنجـــــوم، والكثافـــ الضـــ
 سـؤاالً  31مـن أصـل    سـؤاالً  11الكهرباء، فقد أجابوا على أقل من و

أن مسـتوى  ) Fang and Chen, 2010(بشـكل صـحيح، كمـا أشـار      
ــم فــي المــدارس         ــات العل ــوم حــول عملي ــة لمعلمــي العل ــة العلمي المعرف

 .مرتفعة كثيرًاالثانوية لم تكن 

م فــي عّظــالــذي يعــزز وُي وثقافتــه )الكــرك(طبيعــة المجتمــع المحلــي   -
نفــس الطلبــة الحصــول علــى وظيفــة فــي وقــت مبكــر فــي الجــيش مــثًال     
دون االلتفات أو إعطاء التعليم أهمية قصـوى وأولويـة وذلـك لعوامـل     

  .اقتصادية واجتماعية

تمثـل  و قـة حالة تربويـة مقل  انتصف وجود فقرتين فقط -ًاخامس
األمر الذي يعني أن الوضع مقلـق لـدى المعلمـين لكنـه      ،اللون األصفر

طبيعـة مضـمون    جوهريـًا، وقـد يعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى        ليس قلقـاً 
الفقــرات نفســها فهــي تتعلــق بــالقراءة، والكتابــة، والعمليــات الحســابية    
األربع وهـي قليلـة الوجـود لـدى طلبـة الصـف العاشـر بوجـه عـام، أمـا           

الثانية المتعلقة باألساطير، والخرافـات؛ فهـي ليسـت شـائعة فـي       الفقرة
ــب         ــي الجوانـ ــائعة فـ ــون شـ ــا تكـ ــا ربمـ ــام وإنمـ ــه عـ ــوم بوجـ ــال العلـ مجـ

  .االجتماعية
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هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية    "كان نص السؤال الثالث 
) = 0.05 (      ــذين ــة الـ ــبة الطلبـ ــوم لنسـ ــي العلـ ــديرات معلمـ ــي تقـ فـ

ــديهم قصــور   ــوم    كــل جانــب مــن   فــي ل ــم العل جوانــب القصــور فــي تعل
المدرجـــة فـــي األداة تعـــزى إلـــى جـــنس المعلـــم ومـــدة تعليمـــه للطلبـــة 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حسـاب المتوسـطات   " والتفاعل بينهما؟
الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة للمتغيـــرات وتـــم اســـتخدام تحليـــل  

  .يوضح هذه النتائج) 3(التباين الثنائي، والجدول 

 

 

 

 

 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وعـدد   )3(جدول 
  المعلمين على فقرات االستبانة

 العدداالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي مدة التعليم النوع
  28  1.05  6.23  فأقل 2 الذكور

  26  1.10  5.79  4- 2بين 
  24  1.37  5.60 4أكثر من 
  78  1.19  5.89  الكلي

  29  1.50  5.41  فأقل 2 اإلناث
  26  1.38  5.41  4- 2بين 

  31  1.44  5.56 4أكثر من 
  86  1.43  5.46  الكلي

  57  1.36  5.81  فأقل 2 الكلي
  52  1.25  5.60  4- 2بين 

  55  1.38  5.57 4أكثر من 
  164  1.33  5.66  الكلي

  

  لمدرسة والتفاعل بينهمانتائج تحليل التباين الثنائي ألثر جنس المعلم ومدة تعليمه للطلبة في ا )4(جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحريةمجموع المربعات مصدر التباين

 *0.047 4.022 7.045 1 7.045 الجنس

 0.565 0.574 1.005 2 2.010 مدة تعليم الطالب

 0.291 1.245 2.180 2 4.360 مدة تعليم الطالب Xالجنس 

   1.751 158 276.728 الخطأ

    164 5549.414 المجموع
         

فــي تقــديرات  أن هنــاك فروقــًا) 4(يالحــظ مــن بيانــات الجــدول  
لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور فــي   )ذكــور، إنــاث( معلمــي العلــوم
، وباالســتناد إلــى قــيم )ذكــر، أنثــى(حســب جــنس الطلبــة تعلــم العلــوم 

 الـذكور  تقـديرات المعلمـين   المتوسطات الحسابية فإن الفروق لصـالح 
، وهـذه النتيجـة تعنـي    لجوانب قصور تعلم العلوم لدى الطلبـة الـذكور  

ــذكور        ــي األداة تنتشــر فــي مــدارس ال أن جوانــب القصــور المدرجــة ف
ولــيس   بشــكل أكبــر مــن مــدارس اإلنــاث بحســب تقــديرات المعلمــين       

فـي الوقــت   هـذه النتيجـة   وتعكـس  كمــا. بحسـب كـونهم ذكـورًا أو إناثـاً    
دى الطلبـة فـي العلـوم وقلـة رغبـتهم فـي الدراسـة        ذاته الضعف العـام لـ  

، ويمكــن تفســير ارتفــاع تقــديرات المعلمــين الــذكور  )2004اللميــع، (
لنســبة الطلبــة الــذين لــديهم قصــور فــي الجوانــب المدرجــة فــي األداة     

  :مقارنة مع تقديرات المعلمات باألسباب اآلتية

 مــن المعلمــين الــذكور يــرى أن إلقــاء الــدرس كــافٍ    عــدد هنــاك
د والتفكيـر المجـرّ   ،إلفهام الطلبة، ويقيس قدراتهم فـي الـتعلم والتـذكر   

بقـــدرات الراشـــدين، وهـــذا مـــا يجعلهـــم يتوقعـــون أشـــياء كثيـــرة مـــن   
الطلبة فيتفاجأون بالقليل ويصـابون باإلحبـاط عنـد عـدم تحقـق ذلـك،       

الذكور بوجه عام يعكسون النظرة التقليدية في التـدريس،   ونفالمعلم
ذلـك فـإن المعلمـات أكثـر فاعليـة فـي تنفيـذ المنـاهج          وعلى العكس من

المدرسية من خالل التنويع في تقديم الدروس بوسائل مختلفة تخدم 

اللميـع،  (وتخدم في الوقت ذاته حرصـهن الـدائم علـى التمّيـز      ،الدرس
2004.(  

ــا أن  ــدريس يعيــق تعلــم        كم ــى أســلوب واحــد فــي الت الركــون إل
ــي خفـــض الدافعيـــ      ــهم فـ ــة ويسـ ــتخدام  بعـــض الطلبـ ــاركة، فاسـ ة للمشـ

وهـي شـائعة فـي تعلـيم      –ألساليب تقليديـة مثـل المحاضـرة     ينالمعلم
يؤدي إلى عدم   -المرحلة األساسية على وجه الخصوصالعلوم وفي 

ل فتــرة اإللقــاء وبالتـــالي   اقــدرة الطلبــة علـــى اإلصــغاء والمتابعــة طـــو    
ــع        ــى اكتســابهم ألجــزاء مــن المحتــوى التعليمــي ولــيس لجمي يــؤدي إل

ــين        م ــربط ب ــي ت ــة الت ــم بالعالقــات المختلف ــا يضــعف إدراكه ــه، مم كونات
عناصــر المحتــوى التعليمــي ومكوناتــه المختلفــة، ممــا يــؤثر بالنتيجــة     

ــذا المحتــوى      ــى مســتوى اســتيعابهم له ــويران، (ســلبيًا عل ، )2001ك
 .وهذا ما بدا جليًا لدى الطلبة الذكور بحسب تقديرات معلميهم

بــالنظرة المثاليــة للطلبــة،   ونحكومــالــذكور م ينالمعلمــكمــا أن 
، فــإذا علمنــا أن )Blair, 2000(ويجــدون صــعوبة فــي التخلــي عنهــا 

ــي     ــع التعليمـ ــى أرض الواقـ ــودة علـ ــر موجـ ــتعلم غيـ ــة للـ ــة المثاليـ  ،الحالـ
ــة بعــض الشــيء،        ــة مرتفع ــديراتهم ألداء الطلب ــالي ربمــا تكــون تق فبالت

 .  مقارنة مع تقديرات المعلمات

ــا   عــدم وجــود فــروق ذات  ) 4(ت الجــدول كمــا يالحــظ مــن بيان
ــب،          ــوم للطال ــم العل ــيم معل ــر مــدة تعل ــى متغي ــة إحصــائية تعــزى إل دالل
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وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى إلـى التفاعـل بـين     
جنس المعلم ومدة تعليمه للطالب في المدرسـة، ويمكـن تفسـير هـذه     

لبــة فــإن  النتيجــة بأنــه نظــرًا لشــدة وضــوح جوانــب القصــور لــدى الط    
المعلمين والمعلمات على اختالف مدة تعليمهم للطلبة يلحظون هـذه  
الجوانب، وال تحتـاج إلـى فتـرة زمنيـة لمالحظتهـا وقياسـها، وهـي مـن         
القضايا المشتركة بين الجنسين، وبالتالي يستطيع المعلم أو المعلمـة  

  .في كل حصة صفية وكل اختبار أو نشاط مالحظة تلك الجوانب

 التوصيات

فـي ضـوء النتـائج التــي تـم التوصـل إليهــا، فـإن الباحـث يوصــي         
  :باآلتي

       على معلمي العلوم مواجهة جميـع جوانـب القصـور التـي ظهـرت
ــة الصــف العاشــر األساســي فــي تعلــم العلــوم بعــد أن       لــدى طلب
ــع الخطـــط     ــديهم، مـــن خـــالل وضـ ــة لـ أصـــبحت واضـــحة ومعروفـ

ــات ال     ــة المدروســة التــي تشــمل عملي ــة والعالجي تخطــيط الوقائي
والتنفيـــذ والتقـــويم التربويـــة فـــي مجـــال تعلـــم وتعلـــيم العلـــوم،   
ــورة لجوانــــب     ــة والخطــ ــة األولويــ ــار درجــ ــين االعتبــ آخــــذين بعــ

ضــرورة أن نصــل  ، مــع  القصــور كمــا ظهــرت فــي نتــائج البحــث     
ص مــن بــالتعليم فــي هــذه المنطقــة التعليميــة وغيرهــا مــن الــتخل 

ــطلح    ــاء وراء مصــ ــة االختبــ ــاً  "حالــ ــل حظــ ــدارس األقــ أو " المــ
  ".المناطق النائية"

   توجيه الجهود التربوية على مستوى الوزارة ومديريات التربيـة
التابعـة لهــا نحــو مــدارس الــذكور بوجــه خــاص ومــدارس اإلنــاث  

وأن النتـائج أظهـرت تفـاقم     ، السـّيما بوجه عـام لمواجهـة الخطـر   
المشكلة فيها وبداية تطور الحالة نحو حدوث الكارثـة التربويـة   

لتغاضي أو التعامي عن وجودها ومواجهتها بكل السبل إذا تم ا
 .المتاحة بعزم وحرص وجدية

        ــع المــدارس ــاون م ــة فــي الجامعــات بالتع ــه الجهــود البحثي توجي
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