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امللخص :تلخص هذه الورقة واقع تدريس الفيزياء يف املرحلة اجلامعية ،يف ضوء حتديات الواقع
واملستقبل ومواكبة التطور العلمي الذي يشهده علم الفيزياء باستمرار ،حيث تلقي الضوء عىل هذا
الواقع من خالل بعض االقرتاحات التي من شاهنا أن تدفع وتطور من عملية تدريس الفيزياء يف املرحلة
اجلامعية وللمتخصصني يف هذا العلم سواء من الناحية النظرية أو العملية أو التطبيقية ،من الناحية
النظرية ان تستخدم التقنيات احلديثة وتطوير املقررات من خالل مواكبة التطورات العلمية املوجودة يف
اجلامعات العاملية املتطورة .اما من الناحية العملية أن تتوفر يف املختربات حواسيب تستخدم لرسم
املنحنيات البيانية واستخراج النتائج ،وان تكون تلك املختربات جمهزة بكل ما تستلزمه التجارب ،وان
يرتبط عمل تلك التجارب بعد املحارضات النظرية .أما من الناحية التطبيقية والذي يتضمن مسائل
معقدة فمن األفضل أن يوزع الطالب اىل جمموعات حلل تلك املسائل كام هو يف التجارب العملية ،وان
يعلن للطالب املسائل التي ينبغي حلها قبل اسبوع حتى يكونوا مستوعبني للامدة العلمية ومستعدين
هلا.
الكلامت الداللية :واقع التدريس ،تدريس الفيزياء ،تطوير التدريس.
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Abstract: This paper summarizes the reality of teaching physics at the undergraduate
level, in light of the challenges of reality and the future and keeping pace with the
scientific development that the science of physics is constantly witnessing, as it sheds
light on this reality through some suggestions that would advance and develop the
process of teaching physics at the university level and for specialists In this science,
whether from a theoretical, practical or applied point of view, from a theoretical point
of view, to use modern technologies and develop courses by keeping pace with the
scientific developments in the advanced international universities. As for the practical
aspect, the laboratories should have computers that are used to draw curves and extract
the results, and that these laboratories should be equipped with all that is required for
the experiments, and that the work of these experiments is linked after the theoretical
lectures. As for the practical aspect, which includes complex problems, it is better to
divide students into groups to solve those problems as it is in practical experiments, and
to announce to students the questions that should be solved a week before so that they
are aware of the scientific material and ready for it.
Keywords: teaching reality, physics teaching, teaching development.
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مقدمة
نظرا ألمهية الفيزياء ودورها احلضاري بام نشاهده من اخرتاعات للعديد من االجهزة الفيزيائية
التي تزداد وتتطور باستمرار لتساهم بشكل فعال يف التقدم العلمي واحلضاري لألمم يف املجاالت كافة،
كان من الرضوري القاء الضوء عىل واقع تدريس الفيزياء يف املرحلة اجلامعية وآفاق تطويره.
وكلنا متفقون أن مهام اجلامعات يف خمتلف دول العامل إعداد و ختريج األطر العلمية يف
االختصاصات كافة ،لذلك جيب عليها ان تكمل هذا الدور وذلك بمتابعة خرجييها وإتاحة الفرصة
أمامهم كي يبقوا عىل اتصال مستمر مع املستجدات العلمية و التطورات اهلائلة التي حتصل يف جامعات
الدول املتقدمة علميا ويف مراكز البحوث العلمية ،ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبية و التعليم ألعداد
دورات التأهيل املستمر ملدريس املدارس الثانوية الذين خترجوا من هذه اجلامعات ،كام جتدر اإلشارة اىل
امهية احداث مكتب يف كل جامعة يف اجلامعات خيتص بمتابعة خرجييها وأماكن عملهم و ماهي
مالحظات واقرتاحات رؤسائهم عىل املناهج كي تؤخذ يف االعتبار عند تطوير املناهج يف جامعاتنا.
وحيث أن ختصص الفيزياء يف كليات الرتبية ال حيتوي عىل مقررات حديثة ومتطورة التي تعالج
الدراسات الرقمية ،الليزر وتطبيقاته ،فيزياء البالزما ،أنصاف النواقل ،علم البلورات ،وقد تكون بعض
هذه املقررات موجودة يف كليات العلوم وقد ال تكون موجودة ألهنا حتتاج اىل متخصص فيها وهذا ما
نعاين منه.
وحول تدريس اجلزء النظري من مقررات الفيزياء وآفاق تطويره نستطيع القول من الرضوري
ألعضاء اهليئة التدريسية كافة ممن ليس لدهيم إملام باحلاسوب إتباع الدورات التدريبية التي تقام يف
خمتلف املؤسسات ،ونقرتح استخدام املصطلحات العلمية باللغتني العربية واإلنجليزية يف املحارضات
النظرية ،وهذا سيمكّن الطالب من االطالع عىل الكتب واملجالت العلمية باللغة اإلنجليزية.
ولتطوير تدريس اجلزء النظري من مقررات الفيزياء نقرتح:


استخدام التقنيات احلديثة يف املحارضات النظرية كلام كان ذلك ممكنا مثل أجهزة اإلسقاط
الضوئية واحلاسوب.
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تطوير مناهج بعض املقررات كلام كان ذلك رضوريا هبدف مواكبة التطورات العلمية التي
حتصل يف جامعات الدول املتقدمة علميا.



التأكيد عىل إجراء البحوث العلمية يف اجلامعات عىل نطاق واسع السيام يف جمال الفيزياء
وتوفري مستلزماته.



متابعة إلقاء حمارضات البحث العلمي(السيمنار) أسبوعيا ألمهية ذلك يف تبادل األفكار
واملقرتحات العلمية بني اعضاء هيئة التدريس.



العمل عىل توحيد املصطلحات العلمية باللغة العربية يف مجيع اجلامعات ومراكز البحوث
العلمية.



عقد مؤمتر دويل لتدريس الفيزياء يف اجلامعات لالطالع عىل التطورات واالجتاهات يف
تدريس الفيزياء.

وحول التدريس العميل للفيزياء وآفاق تطويره:
ختتلف حاليا طريقة التدريس العميل للفيزياء من خمترب اىل آخر ،كام خيتلف عدد الطالب يف كل
فئة وعددهم يف التجربة الواحدة ،وهبدف تطوير التدريس العميل نقرتح اآليت:


حتديد عدد الطالب عىل التجربة الواحدة وحسب ما تقتضيه التجربة واألفضل وأن تكون
بطالبني فقط.



يفضل ان يقوم مجيع الطالب بإجراء التجربة العملية نفسها يف الوقت نفسه إذا كانت
االمكانات متاحة.



أن ججترى التجربة العملية بعد إلقاء املحارضة النظرية املتعلقة هبا يف اجلزء النظري.



استخدام احلاسوب يف رسم املنحنيات البيانية املتعلقة بالنتائج العملية للتجربة وهذا يتطلب
وضع جهازي حاسوب يف كل خمترب من خمتربات الفيزياء يف السنتني الثالثة والرابعة فيزياء.



يقدم الطالب تقريرا عن جتربته العملية يف هناية كل جلسة ويتم التصحيح مبارشة من قبل
األستاذ ،كام توضع الدرجة املستحقة لكل طالب يف كل جتربة بعد مناقشة نتائجه العملية.
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متابعة تطوير خمتربات الفيزياء ورشاء التجهيزات املخربية احلديثة الالزمة.

وعن تدريس الساعات العملية التطبيقية وآفاق تطويره:
إن الساعات العملية التطبيقية خمصصة حلل املسائل املتعلقة باجلزء النظري يف كل من مقررات
الفيزياء ،وختتلف طريقة حل املسائل املخصصة من مقرر اىل آخر ولكل عضو هيئة تدريس اسلوبه
اخلاص يف احلل ،وهبدف تطوير تدريس هذه الساعات التطبيقية نقرتح اآليت:


يعلن للطالب املسائل التي ينبغي ح ّلها قبل اسبوع من موعد ح ّلها وذلك كي يتمكنوا من
حتضري القسم النظري من املقرر املتعلق هبذه املسائل قبل التفكري باحلل.



توضع درجات للطالب الذين حيلوهنا من درجات اعامل السنة املخصصة للمقرر هبذه
الطريقة.



يتابع الطالب بشكل يومي حتضري املحارضات النظرية التي يلقيها اساتذهتم ،وهذا يؤدي
الستيعاهبم املقررات بشكل جيد.



من املناسب ان يوزع الطالب يف الساعات التطبيقية اىل جمموعات كام هو احلال يف الساعات
العملية حتى يساعد بعضهم البعض من خالل املناقشة يف احللول املطروحة
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