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  المستخلص

الزمن  كفاية  م��دى  ح��ول  والعلوم،  الريا�شيات  معلمي  اآراء  ا�شتق�شاء  اإىل  الدرا�شة  ه��ذه  هدفت 
املخ�ش�س �شمن اخلطة الدرا�شية، لتدري�س الكتب اجلديدة للعلوم والريا�شيات، لل�شفوف: الأول والرابع 
ممت لهذا الغر�س ا�شتبانة ا�شتهدفت عينة ع�شوائية بلغ جمموعها  البتدائي، والأول املتو�شط. وقد �شُ
)1900( من معلمي ومعلمات الريا�شيات والعلوم، من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة. وقد ا�شتق�شت 
الدرا�شة ممار�شات املعلمني الفعلية كما تتطلبها الكتب اجلديدة، اإ�شتطلعت اراءهم يف مدى كفاية الزمن 
ومدى  املمار�شات،  تلك  وفق  والعلوم  الريا�شيات  كتب  حمتوى  لتقدمي  الدرا�شية  اخلطة  يف  املخ�ش�س 
واملوؤهل  ملتغريات اجلن�س  وفقاً  ذل��ك،  تقرير  العينة يف  اأف��راد  الفروق بني  تتبعت  كما  بينهما،  الرتباط 
لتقدمي  الدرا�شية  املخ�ش�س يف اخلطة  الزمن  كفاية  النتائج عدم  اأظهرت  وقد  واخل��ربة.  والتخ�ش�س 
ومعلمات  ٪( من معلمي   58.8( يرى  العلوم؛ حيث  مادة  والعلوم وخ�شو�شاً  الريا�شيات  كتب  حمتوى 
العلوم عدم اإمكانية تنفيذه وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، بينما كانت الن�شبة )69.8٪( ملعلمي ومعلمات 
الريا�شيات، ممكن راى امكانية تنفيذها ، يف حني كانت الن�شبة )54.0٪( ملعلمي ومعلمات والريا�شيات 
عدم  م�شكلة  مع  للتعامل  وتف�شيلية  عامة  ا�شرتاتيجيات  الدرا�شة  واقرتحت  الدرا�شية.  للخطة  وفقاً 

كفاية الزمن. 
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Measuring the sufeciancy of allocated time to introduce the new scince and 

mathematics textboos for grades 1, 4 and 7

  Abstract: 

This aim of the study was to investigate mathematics and science teachers’ 
views about the sufficiency of allocated time to teach the newly introduced science 
and mathematics textbooks for grades 1, 4 and 7. A self-report questionnaire was 
designed and then instrumented on a random sample of male/female mathematics 
and science teachers (n=1900) from different educational districts in the Kingdom 
of Saudi Arabia. The study also explored teachers’ actual practices as required by 
the new textbooks, and their view of the sufficiency of the allocated time to deliver 
the content in accordance with the required practices, and the extent of the corre-
lation between them. in addition to the differences amongst the sample subjects in 
terms of geneder, qulifictions, subject matter, and experiance. Findings show that 
the teachers found the allocated time is insufficient for covering the content of the 
textbooks particularly for the science as only (58.8%) of the sampled science teach-
ers agreed on the possibility of teaching the content of the science textbooks with-
in the allocated time, while (54.0%) of the sampled mathematics teachers agreed 
on the possibility of teaching the content of the science textbooks within the allo-
cated time. The study recommends revising the the allocated time for mathematics 
and science, and also the proposed time in the mathematics and science teacher’s 
guide. The study proposed macro and micro strategies to overcome this challange.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة ومنهجيتها

  مقدمة:
يتناول هذا الف�شل مدخال موجزا لدور الكتاب املدر�شي واأهم املحددات يف حتديد حمتواه �شمن الأنظمة 
وم��ربرات  الدرا�شة  باأهمية  مقرونا  واأ�شئلتها  الدرا�شة  اأه��داف  حتديد  اإىل  بعدها  ينتقل  املركزية.  التعلمية 
تنفيذها. كما يبني هذا الف�شل احلدود الزمانية واملكانية واملو�شوعية لدرا�شة ، والتعريف الإجرائي جلميع 

م�شطلحاتها.
اأ�شا�شية يجد املعلمون والطلبة بني دفتيه الربنامج الدرا�شي املقرر  يعّد الكتاب املدر�شي دعامًة تربوية 
اخلا�س بكل مادة، وهو ميثل غالباً الوجه التطبيقي للمنهاج الرتبوي باأهدافه وحمتواه، واأن�شطته، واأ�شاليب 
تقوميه، فهو مبثابة الوعاء الذي يحوي املادة التعليمية التي ت�شكل اأداة مهمة للطالب لتحقيق اأهداف املنهج 

 .)Pingel، 2010(
ومن الأ�ش�س املهمة يف حتديد حمتوى الكتاب املدر�شي – يف ظل نظام تعليمي مركز- اأن يتواءم مع الزمن 
اأن يقّدم �شمن الزمن املحدد.  اأُري��د له  امل��ادة يف اخلطة؛ بحيث ميكن تقدمي حمتواه كما  املخ�ش�س لتقدمي 
وميّثل اأراء املعلمني يف مدى كفاية الزمن - وهم املعنيون قبل غريهم بتقدمي حمتوى الكتاب- مدخاًل مهماً 

يف تقرير مدى كفاية/عدم كفاية الزمن املخ�ش�س لتقدمي حمتوى الكتاب املدر�شي.
غري اأن راأي املعلمني ينبغي اأن ل ينفّك عما يقدمونه فعلياً من حمتوى الكتاب املدر�شي، وال�شرتاتيجيات 
املرتبطة به. مبعنى اأنه ل بد من وجود اإطار مرجعي يربط به مدى كفاية الزمن، وهو املمار�شات الفعلية التي 
يقوم بها املعلمون خالل تقدمي حمتوى الكتاب. فعلى �شبيل املثال قد يقرر اأحد املعلمني كفاية الزمن على 

اعتبار احلد الأدنى يف تقدمي حمتواه، من خالل اأ�شلوب املحا�شرة املجردة اأو العر�س املبا�شر. 
ومن هذا الأ�شا�س، تاأتي الدرا�شة يف هذا التقرير �شمن م�شروع تقومي كتب العلوم الطبيعيه والريا�شيات، 
�شعود ممثلة يف مركز  امللك  بالتعاون مع جامعة  والتعليم  الرتبيه  وزارة  به  تقوم  وال��ذي  اململكة،  يف مدار�س 
التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات. حيث تتناول واحداً من معايري تقييم الكتاب، املدر�شي 

وهو مدى كفاية الزمن املحدد يف اخلطة  لتغطية حمتوى واأن�شطة الكتاب وفق متطلباته التعليمية.
حتى  الزمن؛  كفاية  مدى  حول  الرتبوية،  للقيادات  دقيقة  معلومات  تقدم  اأن  الدرا�شه  هذه  �شاأن  ومن 
تتمكن من حتديد ا�شرتاتيجية التح�شني والتجديد والتطوير للكتاب املدر�شي، الذي يعدَّ اأداة تعليمية مهمة 

يف يد املعلم والطالب.
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  أهداف الدراسة وأسئلتها:

يتمثل الهدف الرئي�س للدرا�سة يف التايل:
تقومي مدى كفاية الزمن املخ�ش�س يف اخلطة الدرا�شية، لتقدمي حمتوى كتب العلوم والريا�شيات، 

وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب. وينبثق عن هذا الهدف اأهداف فرعية اأخرى، وهي:
الكتاب  (  1 يحددها  التي  املتطلبات  وف��ق  املحتوى،  بتقدمي  املتعلقة  املعلمني  ممار�شات  على  التعرف 

املدر�شي.
ا�شتطالع وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى الكتب  (  2

املدر�شية املحددة، يف �شوء ممار�شاتهم التدري�شية.
التدري�شيه،  (  3 ممار�شاتهم  يف  واملعلمات  املعلمني  من  املختلفة  املجموعات  بني  الفروق  اإىل  التعرف 

وجهات نظرهم، يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي املتاح. 

اأ�سئلة الدرا�سة: 

�شبقت الإ�شارة يف املقدمة اإىل اأهمية البدء بتحديد ممار�شات املعلمني الفعلية ومن ثم حتديد اأرئهم 
يف مدى كفاية الزمن، وفقاً لتلك املمار�شات، وحددت الدرا�شة �شوؤاًل رئي�شاً انبثقت عنه عدد من الأ�شئلة 

الفرعية، كالتايل:
ما مدى كفاية الزمن الدرا�شي املخ�ش�س يف اخلطة الدرا�شية للعلوم والريا�شيات، لل�شفوف )الأول 
البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط( بالن�شبة اإىل املمار�شات التدري�شية، من وجهة نظر معلمي 

ومعلمات الريا�شيات.
وقد تفرعت عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة التالية : 

ما طبيعة املمار�شات التدري�شية لدى عينة الدرا�شة كما ي�شفها معلمو ومعلمات العلوم والريا�شيات؟ (  1
هل توجد فروق داّلة اإح�شائياً يف املمار�شات التدري�شيه تعزى ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجه  (  2

العلميه، عدد �شنوات اخلربة ؟
ما مدى كفاية الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى الكتب املدر�شية املحددة، من وجهة معلمي  (  3

ومعلمات ال�شفوف )الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط(؟
هل توجد فروق دالة اإح�شائياً يف مدى كفاية الزمن، وتعزى ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجة  (  4

العلمية، عدد �شنوات اخلربة، التخ�ش�س الأ�شا�شي ؟
هل توجد عالقة بني طبيعة املمار�شات التدري�شية ومدى كفاية الزمن كما يراها املعلمون واملعلمات؟ (  5
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  أهمية الدراسة وحدودها:

العلوم  ملقرري  التعليمية،  املنتجات  وبقية  معلمني  واأدل��ة  للطالب  كتٍب  من  التعليمية  امل��واد  كون 
اأُعّدت لنظام تعليمي  والريا�شيات مت تعريبها ومواءمُتها وفقاً ل�شل�شلة »ماقروهل«- والتي يف الأ�شا�س 
خمتلف- فاإن اأهمية التعرف على اإمكانية تنفيذها وفقاً للزمن املخ�ش�س يف اخلطة الدرا�شية يف اململكة 
العربية ال�شعودية ُيعّد اأمراً مهّماً، ولي�س ذلك فقط، ولكن وفقاً لتوجهات املنهج اجلديد؛ بحيث يقدم 

�شورة وا�شحة للمعنيني؛ لتحقيق متطلبات النجاح وتنفيذه باإذن اهلل. 

حدود الدرا�سة:

تعد احلدود املو�شوعية لهذه الدرا�شة هي اخلطط الدرا�شية للعلوم والريا�شيات، لل�شفوف: الأول 
البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط وفقاً للتوزيع يف اجلدول التايل:

ال�صف
العلومالريا�صيات

�صنويا*اأ�صبوعيا�صنويا*اأ�صبوعيا
396264الأول البتدائي

5160264الرابع البتدائي

51604128الأول املتو�شط
* مجموع الحصص في 23 أسبوعًا دراسيًا فعليًا بدون االختبارات

والأدل���ة  الطالب،  وكتب  املعلم،  اأدل���ة  يف  املنهج  لتنفيذ  التوجهات  املو�شوعية  احل���دود  ت�شمل  كما 
كفاية  درا�شة  و�شتتم  )1433/1432ه������(،  للعام  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  املعتمدة  املرافقة،  الأخ��رى 
اإ�شتبانة ت�شتق�شي واقع ممار�شاتهم  ّلراء معلمي ومعلمات الريا�شيات يف �شوء  اخلطة الدرا�شية وفقاً 

التدري�شية، وفقاً ملتطلبات الكتاب املدر�شي، واآراهم يف مدى كفاية اخلطة وفقا لذلك.
وت�شمل احلدود الزمانية الفرتة التي مت فيها تطبيق الدرا�شة، وهي الف�شل الدرا�شي الثاين من 

العام الدرا�شي 1432-1433ه�.
وت�شمل احلدود املكانية للدرا�شة الإدارات التعلمية امل�شاركة يف تطبيق ال�شتبانات )ملحق 3( على 

عينة ممثلة ملجتمع الدرا�شة.
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  مصطلحات الدراسة:

الكتاب املدر�سي: 

الدرا�شي  للعام  والريا�شيات،  العلوم  لتدري�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املعتمد  الطالب  كتاب 
1432- 1433 ه�.

الزمن املخ�س�ص للمادة الدرا�سية: 

العلوم  لتدري�س  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن  املعتمدة  ال��درا���ش��ي��ة  اخل��ط��ة  يف  املخ�ش�س  ال��زم��ن 
والريا�شيات، يف ال�شفوف: الأول البتدائي، الرابع البتدائي، والأول املتو�شط.

املمار�سات التدري�سية: 

للمتطلبات  وفقاً  املدر�شي،  الكتاب  تدري�س  يف  املعلمون  يتبناها  التي  وال��ق��رارات  ال�شرتاتيجيات 
املحددة يف الكتاب املدر�شي، �شواء للعلوم اأو الريا�شيات.

اخلطة الدرا�سية: 

الأوزان املحددة من احل�ش�س للمواد الدرا�شية املختلفة، يف الأ�شبوع، واملعتمدة من وزارة الرتبية 
والتعليم، بالتعميم رقم: 797 /25/5، بتاريخ 1431/6/1ه�.

كفاية الزمن: 

راأي املعلمني واملعلمات يف مدى اإمكانية تقدمي حمتوى الكتب املدر�شية وال�شرتاتيجيات املرتبطة 
به، �شمن عدد احل�ش�س املحدد يف اخلطة الدرا�شية.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة

ي�شتفتح  هذا الف�شل بالإ�شارة اإىل تقارير املعلمني امليدانية حول م�شكلة عدم كفاية الزمن يف اخلطة 
الدرا�شية لتقدمي حمتوى الكتب املدر�شية. ثم يوؤ�ش�س باأن النظر ملدى كفاية املحتوى يرتبط ب�شكل رئي�س 
باملمار�شات الفعلية للمعلمني يف مدى تقدميهم فعليا للمحتوى املطلوب منهم تقدميه. ويركز الف�شل 
اأي�شا على الأدبيات املتعلقة باأبعاد الدرا�شة وهي حتديد املق�شود بالزمن يف التعليم، الدرا�شات املتعلقة 

بالزمن يف التعليم، وكذلك الدرا�شات املتعلقة بتقومي ممار�شات املعلمني يف ا�شتخدام املواد التعليمية.
اأفادت التقارير امليدانية التي اأعدها امل�شرفون الرتبويون، من خالل زياراتهم للمناطق التعليمية، 
الدرا�شية،  لتقدميها يف اخلطة  املخ�ش�س  الزمن  و�شيق  اجلديدة،  املدر�شية  الكتب  يف  املحتوى  بكثافة 
لكل من العلوم والريا�شيات )وزارة الرتبية والتعليم، 1431ه�(. ورمبا يكون هناك اأي�شاً قلق عام حول 
عدم كفاية الزمن؛ كون الكتب املدر�شية اجلديدة قد متت مواءمتها من كتب مدر�شية ل�شل�شلة عاملية 
معروفة بكثافة حمتواها )Schmidt et al.، 1999(؛ مما قد يعطي انطباعاً اأن املحتوى- اأي�شاً- كثيف يف 
الكتب املدر�شية التي متت مواءمتها. ولذا فاإن هذه الدرا�شة تهدف اإىل حتديد مدى كفاية الزمن املتاح 
يف اخلطة الدرا�شية احلالية )وزارة الرتبية والتعليم، 1431ه�( )انظر جدول1( لتقدمي حمتوى الكتب 

املدر�شية التي متت مواءمتها لل�شفوف: الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�شط.

جدول ( 1 (: العدد الأ�سبوعي وال�سنوي حل�س�ص العلوم والريا�سيات

ال�صف
العلومالريا�صيات

�صنويا*اأ�صبوعيا�صنويا*اأ�صبوعيا
396264الأول البتدائي

5160264الرابع البتدائي

51604128الأول املتو�شط
      * مجموع الحصص في 23 أسبوعًا دراسيًا فعليًا بدون االختبارات

عّرفه  وقد   ،  )Viability( التطبيق«  »قابلية  عليه  يطلق  ما  -  �شمن  – غالباً  يندرج  ذلك  وبحث 
»مارزانو« )Marzano، 2003، p.25( باأنه »مدى اإمكانية املعاجلة ال�شحيحة ملحتوى منهج حمدد، خالل 

الزمن املتاح«. 
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Rationale تأسيس  

الزمن  كفاية  ع��دم  اأو  كفاية  م��دى  لتحديد  ا�شتطالعهما  ينبغي  رئي�شني  بعدين  نحدد  اأن  ميكن 
الكتب  مع  التعامل  يف  فعلياً  املعلمون  ميار�شه  مبا  يتعلق  الأول  البعد  الدرا�شية:  اخلطة  يف  املخ�ش�س 
املدر�شية، ومدى التزامهم بتقدمي حمتواها، وال�شرتاتيجيات املرتبطة بها، وميّثل اإطاراً مرجعياً للحكم 
يف البعد الثاين، وهو: الزمن املحدد يف اخلطة الدرا�شية، وراأي املعلمني يف مدى كفايته اأو عدم كفايته، 
وفقاً ملمار�شاتهم يف تقدمي حمتوى الكتاب املدر�شي، كما يحددها البعد الأول. وهذان البعدان يتاأثران - 
على الأقل نظرياً - بالكتاب املدر�شي املقرر كما يو�شحه ال�شكل )1(، بالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى؟ تت�شل 
يتاأّثر -على  املدر�شي  التعليمي منهما )Kher et al.، 2011(. فالكتاب  النظام  باملعلم والطالب وتوقعات 
الأقل افرتا�شياً- مبقدار الزمن املخ�ش�س يف اخلطة الدرا�شية، ويف املقابل فاإن الزمن املخ�ش�س �شيتاأثر 
بكمية حمتوى، الكتاب املدر�شي وا�شرتاتيجيات تدري�شه. كما اأن ممار�شات املعلمني �شتتاأثر ب�شكل اأ�شا�شي 
مبا يطلب منهم تقدميه من حمتوى وما يرتبط به من ا�شرتاتيجيات يف الكتاب املدر�شي، بالإ�شافة اإىل 

حماولتهم اإمتام ذلك �شمن حدود الزمن املخ�ش�س يف اخلطة الدرا�شية.
وعطفاً على ذلك؛ فاإن حتديد راأي املعلمني يف مدى اإمكانية تدري�س الكتاب املدر�شي �شمن الزمن 
مبا  الكتاب،  تدري�س  يف  الفعلية  ممار�شاتهم  عن  ينف�شل  ل  اأن  ينبغي  الدرا�شية،  اخلطة  يف  املخ�ش�س 

يت�شمنه من حمتوى وطرائق تدري�س. وميّثل ال�شكل )1( اإطاراً مفاهيمياً ومنهجياً لهذه الدرا�شة.

ال�سكل 1: الإطار املفاهيمي لأبعاد الدرا�سة

الزمن املخ�س�ص للمادة يف اخلطة 
الدرا�سية الكتاب املدر�سي

ممار�سات املعلمني
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التعليم،  يف  بالزمن  املق�شود  حتديد  التايل:  الرتبوي  الأدب  مبراجعة  املتعلق  اجل��زء  ويو�شح 
الدرا�شات املتعلقة بالزمن يف التعليم، وكذلك الدرا�شات املتعلقة بتقومي ممار�شات املعلمني يف ا�شتخدام 

املواد التعليمية.
حتديد املق�سود بالزمن املخ�س�ص للمادة الدرا�سية �

عند النظر يف الدرا�شات التي تناولت الزمن التعليمي، يت�شح اأنها تتحدث عن م�شتويات اأو اأنواع 
 )Huitt، 2006( »هيويت«  وكذلك   )Berliner، 1990( »بريليرن«  قام  وقد  الزمن.  من  خمتلفة 

بتلخي�س هذه امل�شتويات �شمن �شتة م�شتويات اأو اأنواع كالتايل:
الزمن املخ�س�ص للمادة Allocated Time: وهو الزمن املخ�ش�س لتقدمي مادة درا�شية، وميكن  �

ح�شابه على م�شتوى اليوم )45 دقيقة يومياً/ح�شة يومياً(، اأو الأ�شبوع )ثالث ح�ش�س اأ�شبوعياً(، 
اأو �شنوياً )200 ح�شة يف ال�شنة الدرا�شية(. وميكن اأن يطلق عليه اأحياناً )Scheduled Time(، كما 
اأطلق عليه »كارول« )Carroll، 1963( يف منوذجه لقيا�س فاعلية املدر�شة، م�شطلح »الفر�شة للتعلم« 

.)Opportunity to Learn، OTL(
زمن التدري�ص Instructional Time: ويراد به الزمن الذي يق�شيه املعلم فعلياً يف مهام ينفذها  �

مبفرده ومع الطالب، بغر�س تقدمي مفهوم اأو مهارة حمددة. وهو جزء من الزمن املخ�ش�س للمادة 
الدرا�شية، كما يدخل فيه زمن النهماك وزمن املهمة، اللذان �شيتم احلديث عنهما اأدناه.

زمن النهماك Engaged Time: وهو الزمن الذي ينفقه الطالب فعلياً للمهام التعليمية، وميكن  �
اأن ي�شتخدم م�شطلح زمن النتباه كمرادف له. وعادة ما يتم قيا�شه من خالل املالحظة املبا�شرة، 

اأو حتليل ت�شجيالت الفيديو، كما ا�شتخدم البع�س تقارير الطالب اأنف�شهم.
زمن املهمة Time-on-Task: زمن النهماك يف اأداء مهمة تعليمية حمددة، وهو جزء من زمن  �

النهماك اأثناء الدر�س ككل، ويقا�س با�شتخدام الأدوات امل�شتخدمة يف قيا�س زمن النهماك، غري اأنه 
ينبغي التو�شيف الدقيق مل�شامني املهمة التعليمية.

للمادة  � املخ�ش�س  الزمن  من  جزء  وهو   :Academic Learning Time الأكادميي  التعلم  زمن 
الدرا�شية، والذي ينهمك فيه املتعلم يف اإمتام الأن�شطة التعليمية، التي ترتبط مبخرجات يتطلب 
النجاح يف اإجنازها، مبعنى اأنه �شيتم تقومي اأداء الطالب فيها. وهذا مفهوم معقد للزمن يرتبط مع 

الزمن املخ�ش�س للمادة، وزمن املهمة، وكذلك معدل النجاح يف اأداء املهمة التعليمية.
زمن النتقال Transition Time: وهو الزمن غري التعليمي، الذي ي�شبق اأو يتبع بع�س الأن�شطة  �

التعليمية داخل ال�شف، وهو جزء من الزمن املخ�ش�س للمادة الدرا�شية.
زمن النتظار Waiting Time : وهو الزمن الذي ينتظر فيه الطالب التوجيهات من املعلم، اأو  �
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 )Wait-Time( »وقت انتظار مرور املعلم لالطالع على اأعمال الطالب ويختلف عن »وقت النتظار
وهو الوقت ما بني �شوؤال املعلم وا�شتجابة الطالب.

الزمن  الأن��واع من  بع�س هذه  بني  العالقة  لتو�شيح  )Huitt، 2006( حماولة  »هيويت«  ق��ّدم  وقد 
ح اأن الزمن املخ�ش�س للمادة الدرا�شية  التعليمي وم�شتوياتها، كما تظهر يف ال�شكل  )2(. وهنا يت�شّ
ي�شمل كافة اأنواع الزمن الأخرى، واأن زمن النهماك جزء من زمن التدري�س، كما اأن زمن التعلم 

الأكادميي جزء من زمن النهماك.

ال�سكل2: العالقة بني الأنواع املختلفة للزمن املدر�سي

ن املخ�س�ص للمادة
لزم

 ا

التدري�ص
من 

ز
لنهماك

ن ا
زم

ن التعلم الأكادميي
زم

 )Huitt، 2006):منقول من

وترّكز هذه الدرا�شة على قيا�س مدى كفاية الزمن املخ�ش�س للتدري�س، اأو الزمن املجدول للتدري�س، 
اأو فر�شة التعلم، كمرتادفات �شبق ا�شتخدامها يف الأدب الرتبوي )Marzano، 2003(. ول تتعر�س 

هذه الدرا�شة لأنواع الزمن الأخرى امل�شّمنة يف هذه النوع العام.
الدرا�سات املتعلقة بالزمن التعليمي �

حاولت بع�س الدرا�شات )Gettinger، 1985( حتديد العالقة بني الزمن املخ�ش�س للمادة وحت�شيل 
اأ�شهرها درا�شة »ويلي وهارني�شفيقر« )Wiley & Harnischfeger، 1974( حيث  الطالب، ولعلٌّ من 
ا�شتخدما نتائج درا�شة �شابقة تتعلق مب�شاواة فر�شة التعلم لأربعني طالباً، يف ال�شف ال�شاد�س يف 
ولية ميت�شيغان الأمريكية. وقد در�شا الزمن من خالل معدل ح�شور الطالب اليومي، وعدد اأيام 
مقدار  بني  اإيجابية  عالقة  هناك  اأن  اإىل  وخل�شا  الدرا�شي،  اليوم  �شاعات  وع��دد  الدرا�شية،  ال�شنة 
اأ�شهرهم  الباحثني، ومن  اأن ذلك قوبل بتحفظ من كثري من  التمدر�س وحت�شيل الطالب. غري 
»كارويت« )Karweit، 1976(، حيث ا�شتخدم نف�س املتغريات على عينة اأكرب من الطالب، و�شفوف 
ل  ل اإىل حجم اأثر دال يقارب ما تو�شّ ل اإىل اأنه يف �شنياريوهات حتليل متعددة مل يتو�شّ اأكرث، وتو�شّ
له ويلي وهارني�شفيقر وت�شري قال�س )Glass، 2002( اإىل اأن عدداً من الدرا�شات الالحقة توؤكد ما 
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ل اإليه كارويت، باأن هناك عالقة طفيفة بني الزمن املخ�ش�س للمادة الدرا�شية، وبني حت�شيل  تو�شّ
الطالب. وقد قامت »كوتون« )Cotton، 1989( مبراجعة �شاملة ل� 57 درا�شة تناولت العالقة بني 
الزمن والتعلم، وخل�شت اإىل اأنه ل يوجد عالقة داّلة اإح�شائياً بني الزمن املخ�ش�س للمادة وبني 
حت�شيل الطالب. ورغم اأن هذا النوع من الدرا�شات قد لقي اهتماماً كبرياً منذ ال�شبعينيات وحتى 
نهاية الثمانينيات؛ اإل اأن الهتمام به بداأ يقل خالل الع�شرين �شنة الأخ��رية. ورمبا يعود ال�شبب 
كما ت�شري )Cotton، 1989( اإىل ف�شل هذه البحوث يف تقدمي تو�شيات عملية للمعلمني واملخططني 

الرتبويني، وكذلك اإىل القناعة ب�شعوبة اختزال التاأثري يف التح�شيل بعامل الزمن.
كما اأن هناك درا�شات اأكرث عمومية )Farbman & Kaplan، 2005( حاولت الربط بني املدر�شة ذات 
الأداء العايل املتوا�شل خالل عدد من ال�شنوات واخل�شائ�س التي رمبا تكون قد قادت لذلك الأداء. 
عنا�شر  ٌتعّد  الزمن  ذلك  اإدارة  وكيفية  الدرا�شي  اليوم  زمن  زي��ادة  اأن  الدرا�شات  تلك  وج��دت  وقد 

اأ�شا�شية يف خ�شائ�س تلك املدار�س الناجحة.
 Kher et( اأق��رب لطبيعة هذه الدرا�شة، ما قام به »خري« وزم��الوؤه ومن الدرا�شات التي قد تكون 
al.، 2011( حيث ا�شتخدموا الإطار والأداة من درا�شة »التيمز« )TIMSS( لتحديد حمتوى العلوم 

ابتدائية  مدر�شة   53 من  ال�شتبانات  عرب  املعلمني،  نظر  وجهة  من  للتدري�س  املخ�ش�س  والزمن 
املعلمني، �شواء يف  اأن هناك تبايناً كبرياً بني  اإىل  اأمريكيتني. وقد خل�شوا  ومتو�شطة، يف وليتني 
املرحلة  اأكرب يف  ب�شكل  التباين  للتدري�س. ويظهر هذا  املخ�ش�س  الزمن  اأو  ما يقدم من حمتوى، 

البتدائية منه يف املرحلة املتو�شطة.
واأجرى »مارزانو وكندل« )Kendall & Marzano، 2000( درا�شة ا�شتخل�شا من خاللها مائتي معيار 
و 3093 نقطة مرجعية )Benchmarks(، ل� 14 مادة درا�شية خمتلفة، مبا فيها العلوم والريا�شيات، 
املعايري  املتعلق بهذه  املحتوى  التي ميكن من خاللها تغطية  ال�شاعات  املعلمني عن عدد  �شاأل  ثم 
والنقاط املرجعية خالل عام درا�شي، وكان جمموع ال�شاعات التي اقرتحها املعلمون 15465 �شاعة 
تدري�شية ومن خالل ح�شاب الزمن الذي ميكن اأن يتاح يف اخلطة الدرا�شية -على اأف�شل الأحوال- 
تو�شل مارزانو وكندل اإىل اأنه ل يتوّفر فعلياً �شوى 9024 �شاعة درا�شية يف العام؛ مبا يعني اأن هناك 

تفاوتاً مقداره 6441 �شاعة يف العام.
اأ�شرتاليا باإجراء درا�شة تف�شيلية حول مدى  اأنقو�س وزم��الوؤه  )Angus et al.، 2007( يف  كما قام 
كفاية الزمن املخ�ش�س للعلوم، يف 160 مدر�شة ابتدائية، وا�شتخدما ا�شتبانة ميلوؤها املديرون وعينة 
اأ�شبوع حمدد للجميع،  املعلمني خالل  ان�شطة  املعلمني )349 معلماً(، وقاما بتحليل �شجالت  من 
وكذلك بزيارة بع�س مدار�س العينة، ومقابلة املدراء واملعلمني. وقد اأ�شار 25٪ من معلمي العلوم 

اإىل عدم كفاية الزمن املخ�ش�س لتدري�س العلوم.
ومما ميكن تلخي�شه من الدرا�شات ال�شابقة التي مت عر�شها التايل:

• هناك تباين يف حتديد مدى تاأثري الزمن على التح�شيل.	
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• هناك تفاوت بني الزمن املخ�ش�س للمادة الدرا�شية وتقدير املعلمني للزمن املفرت�س توفريه 	
لتدري�س املادة.

• املدر�شة 	 داخل  اأحياناً  ذلك  يكون  وقد  التدري�س،  اأنف�شهم يف زمن  املعلمني  تباين بني  هناك 
الواحدة.

• الزمن؛ 	 كفاية  مدى  حتديد  يف  اْرائهم  ا�شتطالع  اأهمية  يف  اأ�شا�شية  �شريحة  املعلمون  ميّثل 
كونهم ميّثلون اأكرث الفئات تعاماًل مع تقدمي الكتاب املدر�شي.

الدرا�سات املتعلقة مبمار�سات املعلمني يف ا�ستخدام املواد التعليمية �

اإن حتديد مدى كفاية الزمن لتقدمي كتاب مدر�شي حمدد ل ينبغي اأن ينف�شل عن الكيفية التي 
يتعامل بها املعلمون مع تلك الكتب، من خالل تغطية حمتواها وتوظيف ا�شرتاتيجياتها. ويطلق 
عادة على هذا النوع من البحوث م�شطلح »اأمانة التنفيذ« )Fidelity of Implementation( ويق�شد 
 NRC،(  »به »مدى ا�شتخدام املواد التعليمية وفقا للتوجيهات امل�شّمنة فيها اأو كما ُخطط لها اأن تنّفذ

 .)2004; Osmundson et al.، 2012

وُتعزى اأهمية قيا�س مدى اأمانة التنفيذ اإىل اأن هناك تفاوتاً م�شتمراً بني ما يطلب من املعلمني 
القيام به يف تنفيذ املواد التعليمية، وبني ما ينفذونه فعاًل )Craig، 2006(. ووجدت بع�س الدرا�شات 
 Kher et al.،( ال��واح��دة  املدر�شة  م�شتوى  على  واأح��ي��ان��اً  امل��دار���س،  خمتلف  يف  املعلمني  ب��ني  تفاوتاً 
�شياقات متنوعة،  املنهج يف  ينّفذ  فاإن فهم كيف   )Clements، 2007( كليمنت�س ي�شري  2011(. وكما 

يعني يف درا�شة اأ�شباب عدم التنفيذ، وبالتايل حتديد احللول الفاعلة، اإما بتطوير املنهج، اأو تدريب 
املعلمني، اأو اإقرار ال�شيا�شات التعليمية املنا�شبة. ي�شاف اإىل ذلك ما ي�شري له »ديو�شنربي« وزمالوؤه 
فاعلية  دعم  يف  يوؤّثر  للمنهج  التنفيذ  ج��ودة  مدى  من  التاأّكد  اأن  من   )Dusenbury et al.، 2003(

تنفيذه يف ال�شياق املدر�شي الواقعي.
ولقيا�س مدى اأمانة التنفيذ فاإن اخلطوة الأوىل التي يقوم بها مقّومو املنهج تتمّثل يف حتليل ما 
اأمانة  يراد قيا�س تنفيذه، وحتديد مكوناته الأ�شا�شية، للخروج مبقيا�س يحكم من خالله مبدى 
امل�شتهدفني يف تنفيذ املواد التعليمية كما اأُريد لها اأن ت�شتخدم )O'Donnell، 2008(. ويقرتح »لين�س 
واأودونيل« )Lynch & O›Donnell، 2005( اأن تتبع مدى الأمانة يف التنفيذ يتناول اأهداف الوحدة 

والدر�س، ال�شرتاتيجيات التدري�شية، تتابع املحتوى، وا�شتخدام املواد والتجهيزات املطلوبة.
وامل��ق��اب��الت،  ال��ذات��ي،  التقومي  ا�شتبانة  ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  املعايري  حتقق  قيا�س  يتم  م��ا  وع���ادة 
اختيار  ويخ�شع   .)Dusenbury et al.، 2003( الطالب اأعمال  فح�س  واأحياناً  املبا�شرة،  واملالحظة 
اأحد هذه الطرق اإىل اأهداف الدرا�شة، وامل�شادر املتاحة لتنفيذها، وخ�شو�شاً املدى الزمني. ولكون 
هذه الدرا�شة ا�شتخدمت ا�شتبانة التقومي الذاتي للمعلمني؛ ف�شوف نرّكز على مميزات و�شلبيات 

ا�شتخدام ال�شتبانة يف قيا�س مدى اأمانة التنفيذ.
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 Mayer،( تعد ا�شتبانات التقومي الذاتي من اأكرث الطرق ا�شتخداماً ل�شتق�شاء ممار�شات املعلمني
1999(، ورمبا يعود ذلك  كما ي�شري »رو�س« وزمالوؤه )Ross et al.، 2003( اإىل كونها قليلة الكلفة، 

وميكن اأن تعطي معرفة دقيقة ن�شبياً عن الواقع الفعلي ملمار�شات املعلمني. وتزداد جدوى ا�شتخدام 
اأنه  ا�شتبانات التقومي الذاتي عندما ُتبنى بنودها ب�شكل دقيق وتف�شيلي ومفهوم للمعلمني. غري 
وفقاً  »ل�ريزنكو« وزمالوؤه  )Resincow et al.، 1998(، فا�شتخدام ال�شتبانات يف املقابل يكتنفه بع�س 
العيوب، مثل: املبالغة يف اإبراز املمار�شات الإيجابية، ل �شيما اإذا خ�شي املعلمون من تاأثري الإجابات 
اأن ما يديل به املعلمون �شي�شتخدم  اأو ت�شنيف مدر�شتهم. ولذا ينبغي التو�شيح  على تقديراتهم، 

لالأغرا�س البحثية فقط.
وقد قام »رو�س« وزمالوؤه )Ross et al.، 2003( با�شتق�شاء ممار�شات املعلمني لتنفيذ تدري�س معتمد 
على املعايري يف الريا�شيات، با�شتخدام ا�شتبانات التقومي الذاتي. وقد تكونت ال�شتبانة من ع�شرين 
بنداً، تغطي ت�شعة اأبعاد اأ�شا�شية مطلوبة يف تدري�س الريا�شيات املعتمد على املعايري. كما ا�شتخدم 
»ماير« )Mayer، 1999( ا�شتبانة تقومي ذاتي مكونة من 13 بنداً، ل�شتق�شاء الوقت الذي يخ�ش�شه 

املعلمون ل�شتخدام ا�شرتاتيجيات تدري�شية تتواءم مع املعايري املهنية لتدري�س الريا�شيات.
ومما ميكن تلخي�شه من الدرا�شات املتعلقة بقيا�س مدى اأمانة التنفيذ التايل:

• هناك غالباً تباين بني ما يطلب من املعلمني تنفيذه وما ينفذونه فعاًل.	
• تعدد طرق قيا�س مدى اأمانة التنفيذ- وتعد ال�شتبانات اأو�شعها ا�شتخداماً، رغم اأن املعلمني 	

مييلون لتقدمي �شورة اإيجابية عن اأدائهم.
ومما مت عر�شه من درا�شات يف الأدب الرتبوي يت�شح اأن هناك اأكرث من م�شتوى للزمن الدرا�شي، 
ميكن اأن يتم الرتكيز عليه يف حتديد مدى كفاية الزمن، و�شرّتكز هذه الدرا�شة على امل�شتوى العام، 
وهو املحدد فعلياً يف اخلطة الدرا�شية. كما ي�شري الأدب الرتبوي اإىل اأهمية حتديد مدى قرب اأو 
بعد املعلمني من تنفيذ املواد التعليمية، و�شيمّثل يف هذه الدرا�شة اإطاراً مرجعياً للحكم حول مدى 
كفاية الزمن. وقد تعددت الفئات التي يتم ا�شتق�شاء اآرائها، وكان املعلمون هم الفئة الرئي�شة التي 
ا�شتهدفتها غالب الدرا�شات امل�شتعر�شة. كما تتعدد اأدوات ا�شتطالع اآراء املعلمني؛ غري اأن ال�شتبانة 
الدرا�شة  منهجية  التايل  الف�شل  يف  ون�شتعر�س  العيوب.  بع�س  لها  اأن  رغم  انت�شاراً  اأو�شعها  كانت 

واأدواتها.
قّدم هذا الف�شل حتديدا مل�شتويات التفكري يف الزمن التعليمي وخ�شو�شا مفهومي زمن التدري�س 
وزمن التعلم الأكادميي، واأ�شارت مراجعة الأدبيات اإىل اأن هناك تباين يف تاأثري الزمن يف اخلطة 
تباين  واأي�شا  املحتوى،  تقدمي  يتطلبه  ال��ذي  للزمن  املعلمني  تقدير  يف  وكذلك  التح�شيل،  على 
املعلمني يف الزمن الفعلي الذي يحتاجونه لتقدمي املحتوى. كما تظهر الأدبيات اأن ا�شتق�شاء كفاية 

الزمن يتم غالبا من خالل ا�شتق�شاء اآراء املعلمني.
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة وأدواتها

من  امل�شتخدمة  والأدوات  الدرا�شة  هذه  تنفيذ  يف  الكمي  املنهج  لعتماد  و�شفا  الف�شل  هذا  يقّدم 
خالل ا�شتبانات موجهة للمعلمني تتاألف من ثالثة اأجزاأء للبيانات الدميوغرافية واخلربة، وممار�شات 
املعلمني، واأخريا تقديرهم لكفاية الزمن. ثم يقدم تف�شيال دقيقا لبيانات العينة يف العلوم والريا�شياتى 

ومدة تدري�شهم للكتب املدر�شية واملواد التعلمية املتوافرة لديهم.
  منهج الدراسة وأدواتها: 

اعتمد البحث املنهج الكّمي، من خالل املنهج امل�شحي، حيث مت بناء ا�شتبانة حمكمة للتعرف على 
العلوم  مناهج  حمتوى  لتغطية  الدرا�شي،  الف�شل  زم��ن  كفاية  ح��ول   واملعلمات  املعلمني،  نظر  وجهات 
ملمار�شاتهم  وفقاً  املعلم،  دليل  له  وير�شد  املدر�شي،  الكتاب  يعر�شه  ما  بح�شب  والريا�شبات،  الطبيعية 

التدري�شية.

  إجراءات الدراسة:

يتناول هذا الق�شم و�شفاً لالإجراءات التي اتبعت يف تطبيق الدرا�شة احلالية:

ت�سميم وبناء ال�ستبانة وحتكيمها: 

لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة، مت ت�شميم ا�شتبانات تف�شيلية )انظر امللحق رقم 1( لكٍل من العلوم 
)ا�شتبانة  والريا�شيات  املتو�شط(  والأول  البتدائي،  والرابع  البتدائي،  الأول  لل�شف  ا�شتبانات  )ثالث 
موجهة  الكتاب،  عنا�شر  اإىل  بالنظر  الكتب  ه��ذه  م�شامني  ت��ق��ارب  ب�شبب  ال�شفوف(  جلميع  م��وح��دة 
للمعلمني، تكونت من ثالثة اأجزاء رئي�شة. وقد ت�شمن اجلزء الأول معلومات عامة حول امل�شتجيب/�ة 
لال�شتبانة، تتعلق باملوؤهل، والدرجة العلمية، و�شنوات اخلربة، ومدى توافر املواد التعليمية. اأما اجلزء 
الثاين فقد ت�شّمن 11 عبارة رئي�شة حول التوجهات واملتطلبات التعليمية يف الكتاب املدر�شي، بالإ�شافة 
الكتاب  العبارات الفرعية حول تنفيذ عنا�شر حمددة يف حمتوى  اإىل عبارة رئي�شة، ت�شمنت عدداً من 

املدر�شي. اأما اجلزء الثالث فقد ت�شّمن ع�شر عبارات لتحديد راأي امل�شتجيب/�ة يف مدى كفاية الزمن.
ثالثة  على  ُعر�شت  فقد  لال�شتبانة   )Construct Validity( البنائي  ال�شدق  حتديد  اأج��ل  وم��ن 
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للعلوم  املدر�شي  املنهج  تطوير  يف  العملية  واخل��ربة  العلمية،  اخللفية  ذوي  من  خمتارين  متخ�ش�شني، 
والريا�شيات، وقد راأوا كفاية الأبعاد امل�شتهدفة البنائية بال�شتبانة. كما ُعر�شت ال�شتبانة بعد اكتمال 
بنائها على نف�س اخلرباء؛ لتحديد �شدق املحتوى )Content Validity(، وقد اأو�شوا بتعديل ال�شياغات، 
على  النهائية  الأداة يف �شورتها  ُعر�شت  كما   . عبارات فقط  ع�شر  اإىل  الثالث  اجل��زء  عبارات  واخت�شار 
ا�شتجاباتهم و�شوح عبارات  اأظهرت  الظاهري )Face Validity(، وقد  ال�شدق  ع�شرة معلمني؛ لتحديد 

ال�شتبانة.
كما مت التحقق من ثبات الأداة بعد تطبيقها، من خالل ح�شاب معامل »األفا كرونباخ« والتي ترتاوح 
بني) 0.88-0.93 ( لل�شفوف الثالثة، ملعلمي ومعلمات الريا�شيات، للبنود الثالثني اخلا�شة باملمار�شات 
فيما  الثالثة  لل�شفوف   )0.59-0.48  ( بني  ت��راوح  بينما  املدر�شي،  الكتاب  تعليمات  وتنفيذ  التدري�شية، 
يخ�س البنود الإثني ع�شر اخلا�شة بكفاية الزمن، وتعترب هذه املعامالت مقبولة لغر�س هذه الدرا�شة، 
ن�شبة لعدد البنود اخلا�شة بكل حمور من حماور ال�شتبانة بينما ترتاوح معامل األفا كرونباخ بني)0.85-
 20،28،30 كانت  والتي  املدر�شي،  الكتاب  تعليمات  وتنفيذ  التدري�شية،  باملمار�شات  للبنود اخلا�شة   )0.92
بكفاية  الع�شرة اخلا�شة  البنود  الثالثة، فيما يخ�س  لل�شفوف   )0.29-0.36 ( ت��رتاوح بني  بينما  بنداً، 
الزمن، وتعترب هذه املعامالت مقبولة لغر�س هذه الدرا�شة، ن�شبة لعدد البنود اخلا�شة بكل حمور من 

حماور ال�شتبانة.

  عينة الدراسة: 

ملُّا كان من ال�شعب احل�شول على معلومات عن كل اأفراد املجتمع الأ�شلي، مت العتماد على الطريقة 
الع�شوائية العنقودية املتعددة، والتي عرفها »عريفج وم�شلح« )6.1999( باأنها: »عينة يلجاأ اإليها الباحث 
عندما يكون جمتمع الدرا�شة وا�شعاً ول تتهياأ للباحث القدرة، اأو الإمكانات على ح�شر مفردات املجتمع، 
بامل�شتويات  وانتهاًء  العامة،  امل�شتويات  من  ابتداًء  الع�شوائي  الختيار  من  مراحل  بعدة  الباحث  فيقوم 
يف  اتباعه  مت  ما  وه��ذا  املخ�ش�س«  وال��وق��وف  �شغرية  مناطق  على  الرتكيز  من  يتمكن  حتى  اخلا�شة؛ 
هذه الدرا�شة لتحديد عينة متثلت يف )1100( معلًم ومعلمة، من معلمي الريا�شيات، لل�شفوف: الأول 
لل�شفوف:  العلوم،  معلمي  من  ومعلمة،  معلًم  و)800(  املتو�شط،  والأول  البتدائي،  والرابع  البتدائي، 

الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�شط. 
اأن نف�شل العينة بح�شب  اأ�شئلة الدرا�شة،  ومن اجليد قبل ا�شتعرا�س نتائج التحليل لالإجابة عن 
الدرجة  املوؤهل،  نوع  اجلن�س،  وت�شمل:  ال�شتبانة،  من  الأول  الق�شم  �شكلت  التي  ال�شخ�شية  املعلومات 
املعلم، عدد �شنوات تدري�س  التي يدر�شها  العلمية، عدد �شنوات اخلربة، التخ�ش�س الأ�شا�شي، ال�شفوف 
الكتب اجلديدة، واملواد التعليمية املتوفرة للمعلم. ويف ما يلي و�شف للعينة بح�شب هذه املعلومات، كما 

يظهرها حتليل التكرارات والن�شب املئوية:
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الق�سم الأول: الريا�سيات:

تكونت عينة البحث من )1100( معلًم ومعلمة، بعد ا�شتبعاد )96( معلماً ومعلمة، وبن�شبة مئوية 
املقدمة من قبل بع�س  اأو عدم الهتمام بال�شتجابات  البيانات املطلوبة،  اكتمال  )8.72٪(، ب�شبب عدم 

املعلمني واملعلمات.
ونتناول فيما يلي توزيع عينة الدرا�شة وفقاً للمتغريات املختلفة:

اأول: اجلن�س: 
ويو�شح اجلدول)2( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة بح�شب اجلن�س:

جدول(2( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري اجلن�ص

الن�صبة املئويةالعدداجلن�س

45.45 ٪500ذكور

54.55 ٪600اإناث

100 ٪1100املجموع

ويالحظ من البيانات املو�شحة يف اجلدول ال�شابق زيادة ن�شبة الإناث )54.55٪(، عن ن�شبة الذكور 
)45.45٪(، حيث يزيد عدد الإناث عن عدد الذكور مبقدار )100( معلمة.

ثانيا: ن�ع امل�ؤهل العلمي: 
 يبني اجلدول )3( نوع املوؤهل العلمي )تربوي/غري تربوي( لأفراد عينة الدرا�شة:

جدول(3( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً لنوع املوؤهل العلمي

الن�صبة املئويةالعدداملوؤهل العلمي

89.1 ٪980موؤهل تربوي

10.9 ٪120موؤهل غري تربوي 

100 ٪1100املجموع

ويالحظ من البيانات املو�شحة يف اجلدول ال�شابق اأن ن�شبة الرتبويني من املعلمني واملعلمات ت�شل 
اإىل )90٪( تقريباً، مقارنة باحلا�شلني على موؤهل درا�شي غري تربوي والذي ت�شل ن�شبتهم اإىل )٪10.9(، 

مما يدل على اأن غالبية املعلمني واملعلمات قد ح�شلوا على التاأهيل الرتبوي املنا�شب للتدري�س.
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ثالثا: الدرجة العلمية: 
وي�شف اجلدول )4( توزيع عينة الدرا�شة بالن�شبة اإىل الدرجة العلمية: 

جدول (4( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً للدرجة العلمية

الن�صبة املئويةالعدداملوؤهل العلمي
22.72 ٪250دبلوم

75.73 ٪833بكالوريو�س 

1.55 ٪17ماج�شتري 

100 ٪1100املجموع

واملعلمات  املعلمني  اأرب��اع  اأك��رث من ثالثة  اأن  ال�شابق  اجل��دول  املو�شحة يف  البيانات  ويالحظ من 
الدبلوم،  واأّن)22.72٪( منهم حا�شلون على درجة  البكالوريو�س،  )75،73٪( ِمن احلا�شلني على درجة 
)وهذه الن�شبة ترتكز يف املعلمات املتخرجات من اأكرث من ع�شر �شنوات(. يف حني الن�شبة الأقل كانت من 

ن�شيب احلا�شلني  على درجة املاج�شتري )1.55٪(، بينما مل يح�شل اأّي منهم على درجة الدكتوراه. 
رابعًا: �سن�ات اخلربة لأفراد العينة: 

يبني جدول)5( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ل�شنوات اخلربة:

جدول(5( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ل�سنوات اخلربة

الن�صبة املئويةالعدد�صنوات اخلربة
17 ٪187من )1- 5( �شنوات

15 ٪165من )5- 10( �شنوات

25.1 ٪276من )10- 15( �شنة

42.9 ٪472اأكرث من )15( �شنة

100 ٪1100املجم��������وع

ويت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن اأعلى ن�شبة خلربات اأفراد العينة كانت لأكرث 
من )15( �شنة، وبن�شبة )42.9٪(، تلتها ن�شبة اأولئك الذين ق�شوا ما بني )10-15( �شنة يف التدري�س، مما 
التي جتاوزت  امل�شاركني هم من ذوي اخلربة الطويلة  املعلمني واملعلمات  الأك��رب من  الن�شبة  اأن  يو�شح 

الع�شر �شنوات )٪68(.
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خام�سًا: ال�سف�ف الدرا�سية:
اأف��راد عينة الدرا�شة وفقاً لل�شفوف التي يتم تناولها يف البحث احلايل،  يو�شح ج��دول)6( توزيع 

وهي: ال�شف الأول البتدائي، ال�شف الرابع البتدائي، ال�شف الأول املتو�شط :

جدول(6( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً لل�سفوف التي يتم تدري�سها

الن�صبة املئويةالعددال�صفوف
31,82 %350ال�شف الأول البتدائي

36,36 %400ال�شف الرابع البتدائي

31,82 % 350ال�شف الأول املتو�شط

100 %1100املجم������وع

يت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن غالبية املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة ممن 
ت�شاوى عدد معلمي  )36.4٪(، يف حني  ن�شبتهم  بلغت  البتدائي، حيث  الرابع  ل�شف  بتدري�س  يقومون 

ال�شفني الأول البتدائي و الأول املتو�شط، وبلغت ن�شبة كل منهما )٪31.8(.
�ساد�سًا: مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا فيها هذا العام(:

يو�شح اجلدول )7( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملدة تدري�س الكتب اجلديدة:

جدول(7( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملدة تدري�ص الكتب اجلديدة

الن�صبة املئويةالعددمدة تدري�س الكتب اجلديدة
15,8 %174عام واحد 

29,1 %320عامان

54,6 %600ثالثة اأعوام 

0,5 %5اأكرث من ثالثة اأعوام 

100 %1100املجم����������وع

يت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن غالبية املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة ممن 
قاموا بتدري�س الكتب اجلديدة، ملدة ثالثة اأعوام، حيث بلغت ن�شبتهم )54.6٪(، اأما اأقل تلك الن�شب فقد 
اأع��وام، وبلغت ن�شبتهم )0.5٪( من عدد  اأكرث من ثالثة  كانت للقائمني بتدري�س الكتب اجلديدة، ملدة 

العينة الكلية للدرا�شة.
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 �سابعًا: امل�اد التعليمية امل�ج�دة لدى املعلم:
يو�شح اجلدول )8( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً للمواد التعليمية املوجودة لدى املعلم:

جدول(8( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً للمواد التعليمية املوجودة لدى املعلم

املواد التعليمية 
عدم وجود املواد التعليميةوجود املواد التعليمية

الن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعدد
11,91 %88,09131 %969كتاب الطالب

28,64 %71,36315 %785 دليل املعلم

19,09 %80,91210 %890كرا�شة التمارين

حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية 
43,91 %56,09483 %617والتقومي

يت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق، واملتعلقة باملواد التعليمية املوجودة لدى املعلم، 
وبلغت )88.09٪(، ثم كرا�شة  الطالب،  لكتاب  كانت  الأكرب  الن�شبة  اأن  التدري�س  وي�شتخدمها يف عملية 
لالأن�شطة  املعلم  بحقيبة  خا�شة  الن�شب  تلك  اأق��ل  كانت  حني  يف   ،)٪80.91( مئوية  وبن�شبة  التمارين، 

ال�شفية والتقومي، وبلغت )٪56.09(.

الق�سم الثاين: العلوم:

تكونت عينة الدرا�شة من )800( معلم ومعلمة، بعد ا�شتبعاد )64( معلماً ومعلمة، وبن�شبة مئوية 
بلغت )7،4٪(، ب�شبب عدم اكتمال البيانات املطلوبة، اأو عدم الهتمام بال�شتجابات املقدمة من قبل بع�س 

املعلمني واملعلمات.
ونتناول فيما يلي توزيع عينة الدرا�شة وفقاً للمتغريات املختلفة:

اأول: اجلن�س: 
يو�شح اجلدول)9( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة بح�شب اجلن�س:

جدول(9( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري اجلن�ص

الن�صبة املئويةالعدداجلن�س
46,87 %375ذكور

53,13 %425اإناث

100 %800املجموع
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ويالحظ من البيانات املو�شحة يف اجلدول ال�شابق زيادة ن�شبة الإناث )53.13٪( عن ن�شبة الذكور 
)46.87٪(، حيث يزيد عدد الإناث عن عدد الذكور مبقدار)25( معلمة.

ثانيا: ن�ع امل�ؤهل العلمي: 
يبني جدول )10( نوع املوؤهل العلمي )تربوي/غري تربوي( لأفراد عينة الدرا�شة:

جدول(10( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً لنوع املوؤهل العلمي

الن�صبة املئويةالعدداملوؤهل العلمي

83,50 %668موؤهل تربوي

16,50%132موؤهل غري تربوي 

100 %800املجموع

واملعلمات  املعلمني  من  الرتبويني  ن�شبة  اأن  ال�شابق  اجل��دول  يف  املو�شحة  البيانات  من  ويالحظ 
ن�شبتهم  ت�شل  وال��ذي  تربوي،  غري  درا�شي  موؤهل  على  باحلا�شلني  مقارنًة  تقريباً،  اإىل)٪83.5(  ت�شل 
املنا�شب  الرتبوي  التاأهيل  على  ح�شلوا  قد  واملعلمات  املعلمني  غالبية  اأن  على  ي��دل  مما  اإىل)٪16.5(، 

للتدري�س.
 ثالثا: الدرجة العلمية: 

ي�شف جدول)11( توزيع عينة الدرا�شة بالن�شبة اإىل الدرجة العلمية: 

جدول(11( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً للدرجة العلمية

الن�صبة املئويةالعدداملوؤهل العلمي
9,37 %75دبلوم

89,25 %714بكالوريو�س 

1,25 %10ماج�شتري 

10,13دكتوراه

100 %800املجموع

يالحظ من البيانات املو�شحة يف اجلدول ال�شابق اأن اأكرث من )90٪( من املعلمني واملعلمات حا�شلون 
على درجة البكالوريو�س على الأقل، و)9.37٪( منهم من احلا�شلني على درجة الدبلوم)وهذه الن�شبة 
درجة  على  احلا�شلني  ن�شبة  كانت  �شنوات(، يف حني  ع�شر  اأك��رث من  من  املتخرجات  املعلمات  يف  ترتكز 

املاج�شتري)1.25٪(، بينما احلا�شلون على درجة الدكتوراه )0.13 ٪( وهي اأقل الن�شب على الإطالق.
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رابعا: �سن�ات اخلربة لأفراد العينة: 
ويبني جدول)12( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ل�شنوات خلربة:

جدول(12( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ل�سنوات اخلربة

الن�صبة املئويةالعدد�صنوات اخلربة
16,37 %131من )1- 5( �شنوات

17 %136من )5- 10( �شنوات

23,13 %185من )10- 15( �شنة

43,50 %348اأكرث من )15( �شنة

100 %800املجم��������������������وع

ويت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن اأعلى ن�شبة خلربات اأفراد العينة كانت لأكرث 
التدري�س، مما  �شنة يف  الذين ق�شوا ما بني )15-10(  اأولئك  تلتها  وبن�شبة )٪43.50(،  �شنة،  من )15( 
اأن الن�شبة الأكرب من املعلمني واملعلمات امل�شاركني هم من ذوي اخلربة الطويلة، التي جتاوزت  يو�شح 

الع�شر �شنوات، ون�شبتهم )66.6٪( تقريبا.
خام�سا: ال�سف�ف الدرا�سية:

يو�شح جدول)13( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً لل�شفوف التي يتم تناولها يف البحث احلايل، 
وهي: ال�شف الأول البتدائي، ال�شف الرابع البتدائي، ال�شف الأول املتو�شط :

جدول(13( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً لل�سفوف التي يتم تدري�سها

الن�صبة املئويةالعددال�صفوف
33,75 %270ال�شف الأول البتدائي

31,25 %250ال�شف الرابع البتدائي

35 %280ال�شف الأول املتو�شط

100 %800املجم������وع

ويت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن غالبية املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة ممن 
يقومون بتدري�س ال�شف الأول املتو�شط، حيث بلغت ن�شبتهم )35٪(، يف حني كانت ن�شبة معلمي ال�شف 
الأول البتدائي )33.75٪(، و كانت ن�شبة املعلمني واملعلمات القائمني بتدري�س مادة العلوم لل�شف الرابع 

البتدائي )٪31.25(.
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�ساد�سًا: مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا فيها هذا العام(:
ويو�شح اجلدول )14( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملدة تدري�س الكتب اجلديدة:

جدول(14( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً ملدة تدري�ص الكتب اجلديدة

الن�صبة املئويةالعددمدة تدري�س الكتب اجلديدة
21,25 %170عام واحد 

26,87 %215عامان

50,75 %406ثالثة اأعوام 

1,13 %9اأكرث من ثالثة اأعوام 

100 %800املجم����������وع

يت�شح من البيانات املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق اأن غالبية املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة ممن 
قاموا بتدري�س الكتب اجلديدة، ملدة ثالثة اأعوام، حيث بلغت ن�شبتهم)50.75٪(، اأما اأقل تلك الن�شب فقد 
كانت للقائمني بتدري�س الكتب اجلديدة، ملدة اأكرث من ثالثة اأعوام، اإذابلغت )1.13٪( من عدد العينة 

الكلية للدرا�شة.
�سابعا: امل�اد التعليمية امل�ج�دة لدى املعلم:

ويو�شح اجلدول )15( توزيع اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً للمواد التعليمية املوجودة لدى املعلم:

جدول(15( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقاً للمواد التعليمية املوجودة لدى املعلم

املواد التعليمية 
عدم وجود املواد التعليميةوجود املواد التعليمية

الن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعدد
10,50 %89,5084 %716كتاب الطالب

8,25 %91,7566 %734 دليل املعلم

16,87 %66583,13135كرا�شة الأن�شطة

62 %38496 %304حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شّفية والتقومي

لدى  املوجودة  التعليمية  باملواد  واملتعلقة  ال�شابق،  اجل��دول  يف  املت�شمنة  البيانات  من  ويت�شح 
ثم   ،)٪91.75( اإذبلغت  املعلم  لدليل  كانت  الأك��رب  الن�شبة  اأن  التدري�س-  عملية  يف  وي�شتخدمها  املعلم، 
كتاب الطالب، وبن�شبة مئوية )89.50٪(، يف حني كانت اأقل تلك الن�شب خا�شة بحقيبة املعلم لالأن�شطة 

ال�شّفية والتقومي، وبلغت )٪38(.
من  امل�شتخدمة  والأدوات  الدرا�شة  ه��ذه  تنفيذ  يف  الكمي  املنهج  لعتماد  و�شفا  الف�شل  ه��ذا  ق��ّدم   
خالل ا�شتبانات موجهة للمعلمني تتاألف من ثالثة اأجزاأء للبيانات الدميوغرافية واخلربة، وممار�شات 
املعلمني، واأخريا تقديرهم لكفاية الزمن. ثم يقدم تف�شيال دقيقا لبيانات العينة يف العلوم والريا�شياتى 

ومدة تدري�شهم للكتب املدر�شية واملواد التعلمية املتوافرة لديهم.
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة وتفسيراتها

يركز هذا الف�شل على نتائج الدرا�شة ومناق�شتها حيث بداأ با�شتعرا�س ومناق�شة نتائج الريا�شيات 
ثم العلوم بالإجابة على ال�شوؤال الأول املتعلق بطبيعة املمارا�شات املعلمني،  متبوعا بال�شوؤال الثاين حول 
والتخ�ش�س  اخلربة  و�شنوات  العلمية  والدرجة  واملوؤهل  اجلن�س  مبتغريات  التدري�شية  املمار�شات  ربط 
ومدى توافر املواد التعليمية. ثم  ال�شوؤال الثالث املتعلق بتقدير املعلمني ملدى كفاية الزمن املخ�ش�ش�س 
يف اخلطة الدرا�شي، وختاما ال�شوؤال الرابع املتعلق مبدى وجود فروق داله يف مدى كفاية الزمن ُتعزى 
ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجة العلمية، عدد �شنوات اخلربة، التخ�ش�س الأ�شا�شي،  عدد �شنوات 

تدري�س الكتب اجلديدة، املواد التعليمية املوجودة لدى املعلم.

  أواًل: الرياضيات: تحليل النتائج وتفسيرها

الإجابة عن ال�سوؤال الأول:

معلمو  ي�شفها  كما  الدرا�شة  عينة  يف  التدري�شية  املمار�شات  طبيعة  ما  على:  الأول  ال�شوؤال  ين�س 
الريا�شيات لل�شفوف )الأول البتدائي، الرابع البتدائي،الأول املتو�شط(؟

ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق مت ح�شاب التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، 
التدري�شية،  املمار�شات  ا�شتبانة طبيعة  على  الدرا�شة  عينة  املعلمني  ل�شتجابات  وفقاً  الفقرات،  وترتيب 
 ، للتدرج)4-3-2-1( للعبارات املوجبة  الفقرات وفقاً  املعلمني واملعلمات على  ا�شتجابات  وقد مت حتديد 
اأما العبارات ال�شالبة )1-2-3-4(، وقد اعتمد يف ح�شاب املتو�شطات بناء على ت�شنيف الإجابات اإىل اأربعة 
÷ عدد  اأقل قيمة(  الفئة = )اأك��رب قيمة-  التالية: طول  املعادلة  م�شتويات مت�شاوية للمدى من خالل 

بدائل املقيا�س = )4-1( ÷ 4= 0.75، وبالتايل نح�شل على التدرج التايل:
لنح�شل على مدى املتو�شطات التالية لكل و�شف اأو بديل:

نادرااحياناغاليادائماامل�صتوى
من 1,75 فاقلأعلى من 1,75 – 2,5أعلى من 2,5 – 3,25أعلى من 3,25 – 4 مدى املتو�شطات

وميكن اعتبار املتو�شط احل�شابي 2.50 حد القطع بني املمار�شات املقبولة والتي تكون يف م�شتوى 
)دائماً، وغالباً(، يف حني ما كان اأقل من 2.5 يكون يف م�شتوى املمار�شات غري املقبولة )اأحياناً، ونادراً(. 

ويو�شح اجلدول )16( طبيعة املمار�شات التدري�شية ملعلمي ومعلمات الريا�شيات عينة الدرا�شة.
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جدول(16( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات وفقاً ل�ستجابات 
املعلمني عينة الدرا�سة على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحياًناغالبًادائمًا

اأ�����ش����ع خ���ط���ة ف�����ش��ل��ي��ة ل���ت���دري�������س ك��اف��ة 1
81218778233,630,741مو�شوعات الكتاب

اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ 2
696263119223,480,784التدري�س 

ي��ع��ت��م��د ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ال���در����س على 3
576359148173,350,808اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية

تنفيذ 4 يف  البنائي  التعليم  م��ب��ادئ  اأعتمد 
569360150213,340,799الدر�س

534255263483,150,9610اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات5

7852199153,620,662اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية 7
78121986143,600,723التي اأكلفهم بها 

اخلاطئة 8 اأ�شتك�شف الأف��ه��ام )امل��ف��اه��ي��م ( 
59838799163,420,736لدى الطالب

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب 9
603385102103,430,735ال�شابقة حول املو�شوع

اأق���دم ال��در���س م��ن خ��الل الإل��ق��اء املبا�شر 10
2,950,9311*89239400372على الطالب 

اأ���ش��ع��ى ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ط���الب اأن يتحملوا 11
599362125143,400,767م�شوؤولية تعلمهم 

--6642323516615623,397املجم�����������������������وع

اأو ف��ردي��اً، اأوك��ان الطالب 12 �شواء ك��ان ذل��ك داخ��ل الف�شل اأو املعمل، جماعياً  اأنّفذ العنا�شر التالية ال���واردة يف الكتاب، 
مبفردهم يف املنزل:....؟

الدر�س 1-12 مكونات  جميع  الطالب  مع  اأنفذ 
577375119293,360,797الواردة يف كتاب الطالب 

اأنفذ مع الطالب بع�س التمارين الواردة 2-12
2652963242152,551,0718يف كتاب التمارين اأثناء تنفيذ الدر�س 

التعلم 3-12 توقعات  جميع  الطالب  مع  اأحقق 
334582163213,110,7412الواردة يف الدر�س 

296419316692,850,9117اأنفذ جميع امل�شائل اللفظية 4-12

كل 5-12  يف  التعلم  عملية  يف  ال��ط��الب  اأ���ش��رك 
71131068113,560,672در�س 
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الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحياًناغالبًادائمًا

اأغطي مع الطالب جميع املفاهيم الواردة 6-12
70529786123,540,693يف الدر�س 

اأغ���ط���ي م���ع ال���ط���الب ج��م��ي��ع امل����ه����ارات يف 7-12
7103127353,570,631الدر�س 

اأمار�س م�شتويات التقومي املتنوعة يف كل 8-12
428439206273,150,8111ف�شل من ف�شول الكتاب 

5052352171433,001,0814اأكلف الطالب بتنفيذ املطويات 9-12

10-12
الأخ��ط��اء  وت�شويب  مناق�شة  م��ن  اأمت��ك��ن 
ال���ت���ي ي���ق���ع ف��ي��ه��ا ال����ط����الب ع���ن���د ت��ن��ف��ي��ذ 

التطبيقات الف�شلية واملنزلية 
677298103223,480,754

ال��رب��ط الريا�شي بني 11-12 اأح��ق��ق م��ع ط��الب��ي 
492453134213,280,788املفاهيم واملهارات الريا�شية 

املتعلقة 12-12 الأن�����ش��ط��ة  جميع  ال��ط��الب  ينفذ 
345417286522,950,9015بالدر�س، داخل الف�شل وخارجه 

13-12
ي��ت��ح��ق��ق ل�����دى ال����ط����الب ال���ت���ك���ام���ل ب��ني 
كالعلوم  الأخ�����رى  وال���ف���روع  ال��ري��ا���ش��ي��ات 

والدرا�شات الجتماعية...اإلخ 
323402311642,890,9116

ينفذ الطالب م�شروعات �شغرية يدوياً اأو 14-12
1273063862812,250,9719با�شتخدام التقنية 

اأت���وا����ش���ل م���ع اأ����ش���ر ال���ط���الب م���ن خ��الل 15-12
2212623472702,391,076ر�شائل مكتوبة 

ي��ق��وم ال���ط���الب ب��ح��ل م�����ش��ائ��ل م���ن خ��الل 16-12
485383199333,200,8310خطوات حل امل�شاألة 

واقع 17-12 من  م�شاألة  حل  من  الطالب  اأم��ّك��ن 
493378205243,220,819احلياة 

417432186653,090,8813اأتيح للطالب حل م�شائل التفكري العليا18-12

بداية 19-12 يف  الطالب  مع  ا�شتعد  ن�شاط  اأنفذ 
632325109343,410,805كل در�س 

--87436921383813983,10املجم������������������������وع

* مت مراعاة اإعادة ح�شاب املتو�شط احل�شابي للعبارات ال�شلبية، وذلك بعك�س التدرج بحيث يكون)4=نادراً

،3=احياناً،2=غالباً، 1=دائماً(.
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ومبراجعة النتائج املت�شمنة يف اجلدول ال�شابق يت�شح التايل:
اأوًل : فيما يتعلق بطبيعة املمار�سات التدري�سية:

يت�شح من اجلدول )16( اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف درجة املمار�شات املقبولة 
) املتو�شط اأعلى من 2.5( حيث اتفق معظم املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة على اأنهم: 

• ي�شعون خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• ي�شركون الطالب يف عملية التعلم يف كل در�س.	
• يتاأكدون من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها.	
• يعتمدون على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ الدر�س.	
• يحر�شون على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع. 	
• يتيحون الفر�شة للطالب للعمل من خالل املجموعات.	
• يعتمدون يف تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.	
• ي�شعون لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	

ثانيا: فيما يتعلق بتنفيذ بع�س العنا�سر ال�اردة يف الكتاب، �س�اء كان ذلك داخل الف�سل اأو املعمل، 
جماعيًا اأو فرديًا، اأوكان الطالب مبفردهم يف املنزل:

اأ�شارت النتائج  يف اجلدول)16( اأن اأغلب املمار�شات التي ميار�شها املعلمون واملعلمات عينة الدرا�شة 
تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، حيث اتفق معظم املعلمني واملعلمات على اأنهم: 

• ينّفذون مع الطالب جميع مكونات الدر�س الواردة يف كتاب الطالب.	
• ينّفذون مع الطالب بع�س التمارين الواردة يف كتاب التمارين اأثناء تنفيذ الدر�س.	
• يحققون مع الطالب جميع توقعات التعلم الواردة يف الدر�س.	
• ينّفذون جميع امل�شائل اللفظية.	
• يغّطون مع الطالب جميع املهارات يف الدر�س.	
• ي�شركون الطالب يف عملية التعلم يف كل در�س.	
• يغّطون مع الطالب جميع املفاهيم الواردة يف الدر�س.	
• ميار�شون م�شتويات التقومي املتنوعة يف كل ف�شل من ف�شول الكتاب.	
• يكلفون الطالب بتنفيذ املطويات.	
• التطبيقات 	 تنفيذ  عند  الطالب  فيها  يقع  التي  الأخ��ط��اء  وت�شويب  مناق�شة  من  يتمكنون 

ال�شفية واملنزلية.
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• يحققون مع الطالب الربط الريا�شي بني املفاهيم واملهارات الريا�شية.	
• ينفذون ن�شاط ا�شتعد مع الطالب يف بداية كل در�س.	
• يتيحون للطالب حل م�شائل من واقع احلياة.	
• لدى 	 الجتماعية  وال��درا���ش��ات  كالعلوم  الأخ���رى  وال��ف��روع  الريا�شيات  بني  التكامل  حتقيق 

الطالب ...اإلخ
• تنفيذ الطالب جلميع الأن�شطة املتعلقة بالدر�س، داخل الف�شل وخارجه.	

يف حني اأظهرت النتائج اأن ممار�شات املعلمون واملعلمات يف الفقرة)12-14( »ينفذ الطالب امل�شروعات 
ر�شائل  خالل  من  الطالب  اأ�شر  مع  والفقرة)12-15(»اأتوا�شل  التقنية«،  با�شتخدام  اأو  يدوياً  ال�شغرية 

مكتوبة«، كانتا يف م�شتوى املمار�شات غري املقبولة؛ حيث كان متو�شط كل منهما اأقل من 2،5. 

الإجابة عن ال�سوؤال الثاين:

ين�س ال�شوؤال الثاين على: هل توجد فروق داله يف املمار�شات التدري�شية تعزى ملتغريات: اجلن�س، 
املعلم،  التي يدر�شها  ال�شفوف  الأ�شا�شي،  التخ�ش�س  �شنوات اخلربة،  العلمية، عدد  الدرجة  املوؤهل،  نوع 
عدد �شنوات تدري�س الكتب اجلديدة، املواد التعليمية املوجودة لدى املعلم )كتاب الطالب، دليل املعلم، 

دفرت الأن�شطة، حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي( ؟
ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق مت ا�شتخدام اختبار)ت( ملجموعتني م�شتقلتني تارة، وحتليل التباين 
الأحادي تارة اأخرى، لختبار وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05(، وذلك 

تبعاً مل�شتويات املتغري امل�شتقل، وفيما يلي عر�س للنتائج، تبعاً للمتغريات ال�شابقة: 

اأوًل: متغري اجلن�س:
نظر  وجهة  من  التدري�شيه،  املمار�شات  يف  الفروق  لدللة  اختبار)ت(  نتائج  اجل���دول)17(  يو�شح 

الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري اجلن�س:

جدول (17( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات الذكور والإناث يف املمار�سات التدري�سية

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
م�صتوى الداللة »ت«

50089,2712,78الذكور
109812,75

 داًل اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0،05( 60098,2010,42الإناث
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ويت�شح من اجلدول)17( اأن قيمة )ت( املح�شوبة )12،75( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test ، ومن ثم 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى)0.05( بني متو�شطي درجات الذكور والإناث، يف ال�شتبانة 
قد  ال��ذي  الأم��ر  املعلمات.  ل�شالح  واملعلمات،  املعلمني  نظر  وجهة  من  التدري�شية،  باملمار�شات  اخلا�شة 
يعك�س اهتمام املعلمات بالأمور املتعلقة باملمار�شات التدري�شية، مقارنة باأداء املعلمني، وم�شتوى التزامهن 
اأدلة املعلمني، كما قد يكون م�شتوى الإ�شراف  ال��واردة يف  بتعليمات وتوجهات املنهج، بح�شب الإر�شادات 

والتدريب يف مدار�س البنات  اأف�شل منه يف مدار�س البنني.
ثانيًا: متغري ن�ع امل�ؤهل:

التدري�شيه، من وجهة نظر  املمار�شات  الفروق يف  نتائج اختبار)ت( لدللة  التايل  يو�شح اجلدول 
عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري املوؤهل )تربوي/غري تربوي(

جدول (18( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة وفقاً لنوع املوؤهل

املتو�صط العددنوع املوؤهل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
م�صتوى الداللة »ت«

98096,2812,27تربوي
10981,74

الفرق غري داّل 
اإح�شائياً 12,44 12094,21غري تربوي

ويت�شح من اجلدول )18( اأن قيمة )ت( املح�شوبة )1.74( اأقل من قيمتها اجلدولية)1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05( لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test، وبالتايل 
الرتبويني  املعلمني  درج��ات  اإح�شائية، عند م�شتوى) 0.05(، بني متو�شطي  ذات دلل��ة  ف��روق  ل توجد 
وغري الرتبويني، يف ال�شتبانة اخلا�شة باملمار�شات التدري�شية، من وجهة نظر عينة الدرا�شة، حيث اأن 
املعلمني غري الرتبويني يت�شمون  بعمق علمي يف جمال التخ�ش�س؛ كون اأغلبهم خريجي كليات العلوم، 
اإل اأن املعلمني الرتبويني ميتازون بالإعداد الرتبوي، الذي يوؤهلهم للتعامل والتاأثري ب�شكل اأف�شل يف 

الطالب.
ثالثا: متغري الدرجة العلمية:

التباين  نتائج حتليل  اجل���دول)19(  يبني  و  الأح���ادي،  التباين  ا�شتخدام حتليل  ذل��ك مت  لتحديد 
الأحادي لختبار دللة الفروق يف املمار�شات التدري�شية، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري 
الدرجة العلمية )دبلوم/ بكالوريو�س/ ماج�شتري(. ومبا اأن نتائج حتليل العينة اأظهرت عدم وجود اأحد 
من حاملي الدكتوراه مل يتم ت�شمني هذا امل�شتوى من الدرجة العلمية يف ح�شاب حتليل التباين، ويو�شح 

اجلدول التايل نتائج ذلك:
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جدول (19( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة، وفقاً 
ملوؤهلهم الدرا�سي (املاج�ستري – البكالوريو�ص – الدبلوم( 

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

3430,00621715,003بني املجموعات

 11,49  

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0،05(

192751,2811097149,188داخل املجموعات

196181,2871099 املجموع الكلي

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى) 0،05( بني متو�شطات 
»�شفيه«  اختبار  نتائج  واأو�شحت  الدرا�شي،  املوؤهل  اإىل  ُتعزى  الدرا�شة،  عينة  واملعلمات،  املعلمني  درجات 
للمقارنات البعدية تّفوق جمموعة املعلمني احلا�شلني على موؤهل املاج�شتري على املجموعتني الأخريني.

رابعًا: متغري �سن�ات اخلربة:
لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأح��ادي، و يبني اجل��دول التايل نتائج حتليل التباين 
الحادي، لختبار دللة الفروق يف املمار�شات التدري�شيه، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري 
اجلدول  ويو�شح  �شنة(،   15 من  )اأك��رث  )10-15�شنة(،   ،) �شنوات   10-5( �شنوات(،   5-1( اخل��ربة  �شنوات 

التايل نتائج ذلك:

جدول (20( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات 
عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري �سنوات اخلربة

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

1737,1253579,042بني املجموعات

3,84  
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0,05(

150,750 196125,9991096داخل املجموعات

197863,1241099املجموع الكلي

بني  م�����ش��ت��وى)0.05(،  عند  اإح�شائية،  دلل��ة  ذات  ف��روق  توجد  اأن��ه  ال�شابق  اجل���دول  م��ن  ويت�شح 
متو�شطات درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، ُتعزى ملتغري �شنوات اخلربة، واأو�شحت نتائج اختبار 

»�شفيه« للمقارنات البعدية تفّوق املعلمني واملعلمات اأ�شحاب اخلربات الأكرب.
خام�سًا: متغري التخ�س�س:

لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي، ونتائج اجلدول التايل تبني نتائج حتليل التباين 
الأحادي لختبار دللة الفروق يف املمار�شات التدري�شية، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري 
التخ�ش�س )ريا�شيات/علوم/تربية اإ�شالمية/لغة عربية/اجتماعيات/اأخرى(، ويو�شح اجلدول التايل 

نتائج ذلك:
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جدول (21( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات 
عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري التخ�س�ص 

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

9821,4051964,28بني املجموعات

13,54  
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0,05(

187331,761094144,99داخل املجموعات

197153,161099املجموع الكلي

بني  م�����ش��ت��وى)0.05(،  عند  اإح�شائية،  دلل��ة  ذات  ف��روق  توجد  اأن��ه  ال�شابق  اجل���دول  م��ن  ويت�شح 
اختبار  نتائج  واأو�شحت  التخ�ش�س،  ملتغري  ُتعزى  الدرا�شة،  عينة  واملعلمات  املعلمني  درج��ات  متو�شطات 
�شفيه للمقارنات البعدية تفوق املتخ�ش�شني واملتخ�ش�شات يف الريا�شيات، على بقية التخ�ش�شات الأخرى 

ممن يقومون بتدري�س الريا�شيات.
�ساد�سًا: متغري امل�اد التعليمية التي ميتلكها املعلم:

متغري كتاب الطالب:
يو�شح اجلدول التايل نتائج اختباٍر)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 

نظر عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري وجود اأو عدم وجود كتاب الطالب:

جدول (22( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة يف متغري كتاب الطالب

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الداللة 

13191,0812,59عدم ا�شتخدام الكتاب
10983,26

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0,05( 96994,8012,21ا�شتخدام الكتاب

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )3.26( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test، ومن ثم 
اإح�شائية، عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات، عند  توجد فروق ذات دللة 
اأو ا�شتخدامه، وتلك الفروق ل�شالح متغري وجود  وجود كتاب الطالب وا�شتخدامه، وعند عدم وجوده 

الكتاب.
متغري دليل املعلم:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري وجود اأو عدم وجود دليل املعلم:
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جدول (23( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة يف متغري دليل املعلم

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الداللة 

31592,3212,64عدم ا�شتخدام دليل املعلم
10985,32

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0,05( 78596,7412,35ا�شتخدام دليل املعلم

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة)ت( املح�شوبة )5.32( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05( لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات، عند وجود دليل املعلم  دللة 

وا�شتخدامه،  وعند عدم وجوده اأو ا�شتخدامه، وتلك الفروق ل�شالح متغري وجود دليل املعلم.
متغري كرا�شة التمارين:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري كرا�شة التمارين:

جدول (24( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة  يف متغري كرا�سة التمارين

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

21091,2012,26عدم ا�شتخدام كرا�شة التمارين
10983,85

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0,05( 89095,0512,21ا�شتخدام كرا�شة التمارين

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة)ت( املح�شوبة )3.85( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، عند وجود 
ل�شالح متغري وجود  الفروق  وتلك  ا�شتخدامها،  اأو  وا�شتخدامها، وعند عدم وجودها  التمارين  كرا�شة 

كرا�شة التمارين .
متغري حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختباٍر)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي:
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جدول (25( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
يف متغري حقيبة الأن�سطة ال�سّفية والتقومي

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة)ت( 
م�صتوى الداللة املح�صوبة

عدم ا�شتخدام احلقيبة 
61792،1513،11والتقومي

الفرق داّل اإح�شائياً 10987،15
عند م�شتوى)0،05( ا�شتخدام حقيبة 

48397،3710،43الأن�شطة والتقومي

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )7.15( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، عند وجود 
حقيبة الأن�شطة ال�شّفية وا�شتخدامها، وعند عدم وجودها اأو ا�شتخدامها، وتلك الفروق ل�شالح متغري 

ا�شتخدام حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي .

الإجابة عن ال�سوؤال الثالث:

ين�س ال�شوؤال الثالث على ما مدى كفاية الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى املناهج الدرا�شية 
املحددة، من وجهة نظر معلمي ومعلمات )ال�شف الأول البتدائي، ال�شف الرابع البتدائي، ال�شف الأول 

املتو�شط( ؟
ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق مت ح�شاب التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، 
ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية،  وترتيب الفقرات، وفقاً ل�شتجابات املعلمني عينة الدرا�شة، على 
واملتعلقة مبدى كفاية الزمن ملعلمي ال�شفوف: )الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط(، كل 

على حدة، وكذلك معلمي ال�شفوف ككل، وفيما يلي تف�شيل ذلك:

ال�سف الأول البتدائي:
ُح�شبت التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية، والن�شب املئوية، وترتيب الفقرات، 
التدري�شية،  املمار�شات  طبيعة  ا�شتبانة  على  البتدائي  الأول  ال�شف  ومعلمات  معلمي  ل�شتجابات  وفقاً 
ومدى كفاية الزمن، وقد مت حتديد ا�شتجابات املعلمني واملعلمات على الفقرات وفقاً للتدرج )1-2-3(، 

وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:
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جدول(26( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي  ومعلمات ال�سف الأول البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية، ومدى كفاية الزمن

العبـــــــــارةم

اال�صتجابات
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل 
در�س يف دليل املعلم

16045,77218352,31,930,995

اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ الن�شاطات 2
7922,630,926876,51,460,8310الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين 3
6217,782,328080,01,370,7811�شمن كتاب التدريبات

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
31088,5174,9236,62,820,521

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
10630,330,924168,81,610,918كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
20157,492,614040,0*1,830,506

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

28481,2123,45415,4*1,340,7312

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,810,967*20558,682,313739,1زمالئي لتغطية املنهج

9

يتمكن عموم الطالب من 
اكت�شاب املفاهيم واملهارات 
الرئي�شة يف الدر�س �شمن 

احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س

21461,1226,311432,62,280,934

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

8323,792,625873,71,500,859

11

يتمكن عموم الطالب من تطبيق 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

21461,2257,111131,72,290,923

ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب 12
31088,6195,4216,02,820,542اأثناء الدر�س

--218952,11,93*186944,51423,4*املجم���������������وع

* مت مراعاة اإعادة ح�شاب العبارات ال�شلبية، وذلك بعك�س التدرج بحيث يكون )3=ل اأوافق، 2=ل اأدري، 1=موافق(.
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مبراجعة اجلدول رقم)26( نالحظ اأن )44.5٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)52.1٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كتايل:
•  كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
•  ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.	
• احل�ش�س 	 �شمن  الدر�س  يف  الرئي�شة  وامل��ه��ارات  املفاهيم  تطبيق  من  الطالب  عموم  يتمكن 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 

• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س. 	
• اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.	
• اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	

ال�سف الرابع البتدائي:
ُح�شبت التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، وترتيب الفقرات، وفقاً ل�شتجابات 
معلمي ومعلمات ال�شف الرابع البتدائي على ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية، ومدى كفاية الزمن، 

وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول(27( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي ومعلمات ال�سف الرابع البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

ومدى كفاية الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفًقا 

لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل 
در�س يف دليل املعلم

15538,7102,523558,81,800,966

اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ 2
8220,561,531278,01,420,8111الن�شاطات الواردة داخل الكتاب

اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ التمارين 3
7518,792,331679,01,390,7912�شمن كتاب التدريبات

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفًقا 

لعدد احل�ش�س املقررة
32781,7153,85814,52,670,722
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العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف 5
11228,051,328370,71,570,908تغطية كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
22756,7102,516340,8*1,840,975

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

30977,3143,57719,2*1,420,799

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,750,94*24461,0133,314335,7زمالئي لتغطية املنهج

7

9

يتمكن عموم الطالب من 
اكت�شاب املفاهيم واملهارات 
الرئي�شة يف الدر�س �شمن 

احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س

24761,7246,012932,32,290,933

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

9022,5123,029874,51,480,8310

11

يتمكن عموم الطالب من 
تطبيق املفاهيم واملهارات 
الرئي�شة يف الدر�س �شمن 

احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س

21253,0246,016441,02,120,964

ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب 12
32781,7205,05313,32,680,711اأثناء الدر�س

--262854,72,04*201041,91623,4*املجم���������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية, وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق,2=ال أدري, 1=موافق(.

مبراجعة اجلدول رقم )27( نالحظ اأن )41.9٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)54.7٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
•  ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.	
• كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• احل�ش�س 	 �شمن  الدر�س  يف  الرئي�شة  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  من  الطالب  عموم  يتمكن 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
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يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقًتا كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س. 	

ال�سف الأول املت��سط:
ُح�شبت التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية،والن�شب املئوية، وترتيب الفقرات، 
التدري�شية،  املمار�شات  طبيعة  ا�شتبانة  على  املتو�شط  الأول  ال�شف  ومعلمات  معلمي  ل�شتجابات  وفقاً 

ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول(28( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي ومعلمات ال�سف الأول املتو�سط على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

ومدى كفاية الزمن

العبـــــــــارةم

اال�صتجابات
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفًقا لعدد 
احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف 

دليل املعلم
17449,761,717046,62,010,995

اأجد وقتا كافيا لتنفيذ الن�شاطات 2
8022,951,426557,71,470,849الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين 3
5515,761,728982,61,330,7311�شمن كتاب التدريبات

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
30687,4195,4257,22,800,561

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
9828,041,124870,91,570,897كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
21762,061,712736,3*1,740,976

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

31590,082,3277,7*1,180,5612

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,620,918*23667,5113,110329,4زمالئي لتغطية املنهج
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العبـــــــــارةم

اال�صتجابات
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

9

يتمكن عموم الطالب من اكت�شاب 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

24369,4185,28925,42,440,863

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

7120,392,627077,11,430,8110

11

يتمكن عموم الطالب من تطبيق 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

18653,1205,714441,22,120,964

ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب 12
29484,0123,44412,62,710,692اأثناء الدر�س

--231255,01,87*1764421243,0*املجم���������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.

مبراجعة اجلدول رقم)28( نالحظ اأن )42٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً 
للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني يرى)55.0 ٪( من عينة الدرا�شة عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً 

للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً:
•  كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.	
• احل�ش�س 	 �شمن  الدر�س  يف  الرئي�شة  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  من  الطالب  عموم  يتمكن 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 

• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س. 	
• ال�شفوف ككل :	

 



48

وفقاً  الفقرات،  وترتيب  املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية،  واملتو�شطات  التكرارات،  وقد مت ح�شاب 
على  املتو�شط(  الأول  البتدائي،  الرابع  البتدائي،  )الأول  ككل  ال�شفوف  ومعلمات  معلمي  ل�شتجابات 

ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية، ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول(29( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقا 
ل�ستجابات املعلمني عينة الدرا�سة ككل على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية –  مدى كفاية الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفًقا لعدد 
احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف 

دليل املعلم
48944,4232,158853,51,910,985

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات 2
24121,9141,384576,81,450,8210الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين 3
19217,5232,188580,41,370,8311�شمن كتاب التدريبات

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
94385,7514,61069,72,760,611

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
31628,7121,177270,21,580,918كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
64558,6252,343039,1*1,800,976

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

90882,5343,115814,4*1,320,7112

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,720,957*68562,3322,938334,8زمالئي لتغطية املنهج

9

يتمكن عموم الطالب من اكت�شاب 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

70464,0645,833230,22,340,903

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

24422,2302,782675,11,470,809
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العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

11

يتمكن عموم الطالب من تطبيق 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

61255,6696,341938,12,170,964

ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب 12
93184,7514,611810,72,730,672اأثناء الدر�س

--712954,02,08*564342,84283,2*املجم���������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.

يف  واملعلمات  املعلمني  من  الدرا�شة  عينة  من   )٪42.8( اأن  نالحظ  رق���م)29(  اجل��دول  مبراجعة 
ال�شفوف ككل) الأول، والرابع البتدائيني، والأول املتو�شط( يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة  الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)54.0٪( من عينة الدرا�شة عدم 
اأعلى  النقاط، وكانت  العديد من  واملعلمات على  املعلمني  الدرا�شة من  اتفاق عينة  املحددة، كما يت�شح 

العبارات يف الرتتيب كالتايل:
•  كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفًقا لعدد احل�ش�س املقررة. 	
• ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س 	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
ويدل ذلك على زيادة متّكن املعلمني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة، كلما تكرر 
تدري�شهم للمادة، واإمكانية تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س، مع اأن املعلمني واملعلمات ي�شريون 
الدر�س، �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة   الرئي�شة يف  املفاهيم واملهارات  اكت�شاب  لتمكن غالبية الطالب من 

لكل در�س. 
اأما اأدنى العبارات ترتيباً فكانت كالتايل:

• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س 	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
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لتنفيذ  التدريبات، وكذلك  كتاب  وق��ٍت ك��اٍف لتنفيذ التمارين �شمن  ع��دم وج��ود  ذل��ك على  وي��دل 
الن�شاطات الواردة داخل الكتاب، وعدم متكنهم من تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، 

�شمن العدد املتاح للح�ش�س، وكذلك �شعورهم ب�شغط الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب.
ولذلك ُيعّد الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى املناهج الدرا�شية املحددة غري كاٍف من وجهة 
نظر املعلمني، حيث بلغ ن�شبة املعلمني واملعلمات الذين  يرون عدم كفاية الزمن لتنفيذ الدرو�س وفقاً 

للخطة املحددة)54.0٪(. وبذلك يتم الإجابة عن ال�شوؤال الثالث من اأ�شئلة الدرا�شة.

الإجابة عن ال�سوؤال الرابع:

اأ�شئلة الدرا�شة على: هل توجد فروق داّله يف مدى كفاية الزمن ُتعزى  ين�س ال�شوؤال الرابع من 
ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجة العلمية، عدد �شنوات اخلربة، التخ�ش�س الأ�شا�شي، ال�شفوف التي 
يدر�شها املعلم، عدد �شنوات تدري�س الكتب اجلديدة، املواد التعليمية املوجودة لدى املعلم )كتاب الطالب، 

دليل املعلم، دفرت الأن�شطة، حقيبة للمعلم لالأن�شطة ال�شّفية والتقومي(؟.
ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق مت ا�شتخدام اختبار)ت( ملجموعتني م�شتقلتني تارة، وحتليل التباين 
الأحادي تارة اأخرى، لختبار وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05(، وذلك تبعاً 

مل�شتويات املتغري امل�شتقل، وفيما يلي عر�س للنتائج، تبعاً للمتغريات ال�شابقة: 
اأول: متغري اجلن�س:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي من وجهة 
نظر عينة الدرا�شة تبعاً ملتغري اجلن�س:

جدول (30( نتائج اختبار(ت( للفرق بني متو�سطي درجات الذكور والإناث
 يف املمار�سات التدري�سية

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

50024,234,10الذكور
10981,53

الفرق غري داّل 
اإح�شائياً 60024,603,89الإناث

ويت�شح من اجلدول )23( اأن قيمة )ت( املح�شوبة )1.53( اأقل من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
اأنه ل توجد فروق  اأي   الدللة ثنائي الطرف،  درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05(، بني متو�شطي درجات كل من املعلمني واملعلمات، فيما 

يتعلق بكفاية الزمن التدري�شي.
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ثانيًا: متغري ن�ع امل�ؤهل:
يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 

نظر عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري املوؤهل )تربوي/غري تربوي(:

جدول (31( نتائج اختبار (ت( للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
 يف مدى كفاية الزمن الدرا�سي وفقاً لنوع املوؤهل

املتو�صط العددنوع املوؤهل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

98024,383,94تربوي
10981,67

الفرق غري داّل 
اإح�شائياً 12025,034,13غري تربوي

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )1.67( اأقل من قيمتها اجلدولية )1.96(،    
عند درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، اأي اأنه ل توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05(، بني متو�شطي درجات كل من املعلمني الرتبويني وغري 

الرتبويني، فيما يتعلق بكفاية الزمن الدرا�شي؟
ثالثًا: متغري الدرجة العلمية:

ذات  اأنه ل توجد فروق  النتائج  اأظهرت  الأح��ادي، وقد  التباين  ا�شتخدام حتليل  لتحديد ذلك مت 
دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري الدرجة العلمية

رابعًا: متغري �سن�ات اخلربة:
ف��روق ذات دللة  النتائج وج��ود  اأظهرت  الأح��ادي، وقد  التباين  ا�شتخدام حتليل  لتحديد ذلك مت 
الأول  امل�شتويني  بني  كانت  الفروق  اأن  البعدية  للمقارنات  »�شفيه«  اختبار  نتائج  واأو�شحت  اإح�شائية، 

والثاين من �شنوات اخلربة )1-5 و 5-10( عند م�شتوى الدللة )0.05(.
خام�سًا: متغري ال�سف�ف التي يدر�سها املعلم:

لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي، وقد اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية، تبعاً ملتغري ال�شفوف  التي يدر�شها املعلم.

�ساد�سًا: متغري امل�اد التعليمية التي ميتلكها املعلم:
بالن�شبة اإىل املواد التعليمية التي ميتلكها املعلم، اأظهر اختبار)ت( لعينتني م�شتقلتني، وجود فروق 
داّلة اإح�شائياً ملتغري امتالك حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي عند م�شتوى )0.05(، ومل تظهر فروق 
دالة ملتغري امتالك كل من: الكتاب املدر�شي، دفرت التمارين، دليل املعلم، وفيما يلي عر�س النتائج تبعاً 

ملتغري امتالك حقيبة املعلم:  
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جدول (32( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
يف متغري املواد التعليمية التي ميتلكها املعلم

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

38024,794,12وجود احلقيبة
10982,51

داّل اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05( 72024,163,87عدم وجود احلقيبة

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )2.51( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )1098(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test، ومن ثم 
اإح�شائية، عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات، عند  توجد فروق ذات دللة 

وجود احلقيبة، وعند عدم وجودها، وتلك الفروق ل�شالح متغري وجود احلقيبة.

الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص:

ين�س ال�شوؤال اخلام�س من اأ�شئلة الدرا�شة على: هل توجد عالقة بني طبيعة املمار�شات التدري�شية 
ومدى كفاية الزمن كما يراها املعلمون؟ 

ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق مت ا�شتخدام معامل ارتباط »بري�شون«، وقد اأظهر وجود ارتباط بني 
بلغت  حيث  الزمن،  كفاية  مدى  وتقدير  التدري�شية  املمار�شات  متغريي  على  الفرد  ا�شتجابات  جمموع 
بني  ارتباطية  عالقة  اإىل  ذل��ك  ي�شري  حيث   .  )0.01( دلل��ة  م�شتوى  عند   ،)0.283( املعامل  ه��ذا  قيمة 
املمار�شة التدري�شية وفقاً لتوجهات املنهج، وتقدير كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتقدميه. وهذا التباط 
الإيجابي  يوؤكد اأن تقدير العينة لكفاية الزمن تعترب مقبولة بناء املمار�شات التدري�شية املرغوبة لتنفيذ 

املنهج وفق فل�شفته التي بني عليها، وهذا يعطي موؤ�شراً مهماً يدل على م�شداقية هذه النتيجة.
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  ثانيًا العلوم : تحليل النتائج وتفسيرها

الإجابة عن ال�سوؤال الأول:

معلمو  ي�شفها  كما  الدرا�شة،  عينة  يف  التدري�شية  املمار�شات  طبيعة  ما  على:  الأول  ال�شوؤال  ين�س 
العلوم، لل�شفوف )الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط(؟

ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق، مت ح�شاب التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، 
التدري�شية،  املمار�شات  ا�شتبانة طبيعة  على  الدرا�شة  عينة  املعلمني  ل�شتجابات  وفقاً  الفقرات،  وترتيب 

ملعلمي كل �شف على حدة، وفيما يلي تف�شيل ذلك: 

اأول: ال�سف الأول البتدائي:
يو�شح اجلدول التايل التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، وترتيب الفقرات، 

وفقاً ل�شتجابات معلمي ال�شف الأول البتدائي على ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية:

جدول(33( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات وفقاً ل�ستجابات معلمي 
ال�سف الأول البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحيانًاغالبًادائمُا

اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة 1
193462383,570,772مو�شوعات الكتاب.

اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط 2
159792483,440,786وتنفيذ التدري�س 

يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على 3
135953463,320,818اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شّفية

تنفيذ 4 التعلم يف  ا�شرتاتيجية دورة  اأطبق 
1151123673,240,789الدر�س 

1141054833,220,7810اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات 5

176781513,580,661اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل 6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية 7
161901453,510,663التي اأكلفهم بها 

اخلاطئة 8 )املفاهيم(  ا�شتك�شف الأفهام 
152902533,440,745لدى الطالب

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب 9
163792443,480,744ال�شابقة حول املو�شوع 
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الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحيانًاغالبًادائمُا

اأق���دم ال��در���س م��ن خ��الل الإل��ق��اء املبا�شر 10
2,651,0211*44709165على الطالب 

اأ���ش��ع��ى لت�شجيع ال���ط���الب اأن يتحملوا 11
1411002543,400,717م�شوؤولية تعلمهم 

--15539443591143,35املجم����������������وع

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم يف املنزل: 12

203452023,660,663»املفردات« الواردة يف بداية الدر�س1-12

202511433,690,521» اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س2-12

ال��ن�����ش��اط ال���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي »ا���ش��ت��ك�����ش��ف« يف 3-12
136814583,270,766بداية الدر�س. 

11410244103,180,857» ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س.4-12

ت��رد يف 5-12  ال�شكل« عندما  اأو  ال�شورة  اأق��راأ   «
200521623,660,652الدر�س. 

1399031103,320,845» اأفكر واأحتدث« الواردة يف نهاية الدر�س.6-12

877374362,781,049» العلوم والفن«  7-12

197501853,620,724» مراجعة الف�شل« 8-12

1047566252,951,018» قراءة علمية« 9-12

--13826193281013,35املجم�����وع

*تم مراعاة إعادة حساب المتوسط الحسابي للعبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)4=نادرًا،3=احيان
ًا,2=غالبًا، 1=دائمًا(.        

ميكن اعتبار املتو�شط احل�شابي 2.50 حّد القطع بني املمار�شات املقبولة،  والتي تكون يف م�شتوى 
)دائماً، وغالباً(، يف حني ما كان اأقل من 2.5 يكون يف م�شتوى املمار�شات غري املقبولة )اأحياناً، ونادراً(. 
اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف درجة املمار�شات املقبولة  ويت�شح من اجلدول )33( 
الأول  ال�شف  ملعلمي  التدري�شية  املمار�شات  طبيعة  فقرات  جلميع  احل�شابي  املتو�شط  اأن  يت�شح  حيث 

البتدائي اأعلى من حد القطع 2.50، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل: 
•  اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.	
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها. 	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي:
• اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب. 	
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• اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات. 	
• اأطبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س. 	

اأما فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب، فكان املتو�شط احل�شابي  للفقرات ككل )3.35(، 
وبالتايل فاإن ممار�شات املعلمني فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة، تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، وكانت 

اأعلى الفقرات ترتيباً:
• »اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س. 	
• »اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س.	
• »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي:
• »العلوم والفن«.  	
• »قراءة علمية«.	
• »ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س.	

ثانيًا: ال�سف الرابع البتدائي:
يو�شح اجلدول التايل التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، وترتيب الفقرات، 

وفقاً ل�شتجابات معلمي ال�شف الرابع البتدائي على ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية:

 جدول(34( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات وفقاً ل�ستجابات 
معلمي ال�سف الرابع البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحيانًاغالبًادائمًا

اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة 1
202321243,730,611مو�شوعات الكتاب.

اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ 2
174482533,570,722التدري�س 

ي��ع��ت��م��د ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ال����در�����س على 3
126972433,380,736اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية

تنفيذ 4 يف  التعلم  دورة  ا�شرتاتيجية  اأطبق 
122982643,350,748الدر�س 

1038849103,130,8810اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات 5

148811563,480,734اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل 6
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الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحيانًاغالبًادائمًا

اأت��اأك��د من اإجن��از الطالب للمهام الفردية 7
137892313,440,715التي اأكلفهم بها 

اأ�شتك�شف الأفهام) املفاهيم ( اخلاطئة لدى 8
124972813,370,727الطالب

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب 9
149821633,510,663ال�شابقة حول املو�شوع 

اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على 10
2,940,9211*19589281الطالب 

اأ����ش���ع���ى ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ط���الب اأن ي��ت��ح��م��ل��وا 11
118953163,300,779م�شوؤولية تعلمهم 

--14228653411223,38املجم�����������������وع

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم يف املنزل: 12

192451213,710,581»املفردات« الواردة يف بداية الدر�س1-12

192441133,700,612» اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س 2-12

الن�شاط ال�شتق�شائي »ا�شتك�شف« يف بداية 3-12
1297635103,290,878الدر�س. 

949747123,090,8713» ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س.4-12

ت��رد يف 5-12  ال�شكل« عندما  اأو  ال�����ش��ورة  اأق���راأ   «
18155953,640,693الدر�س. 

135644563,310,857» اأفكر واأحتدث« الواردة يف نهاية الدر�س.6-12

175522123,600,674» مراجعة الف�شل« مع الطالب7-12

808561242,880,9714» قراءة علمية« 8-12

1148142133,180,9111» مهارة القراءة«9-12

162513253,480,795» اأخترب نف�شي«10-12

115864183,230,849» اأقراأ اجلدول« الواردة �شمن املحتوى.11-12

»م��ل��خ�����س م�����ش��ور« ���ش��م��ن ج����زء م��راج��ع��ة 12-12
1226649133,180,7410الدر�س

1455635143,320,946�شنع املطويات الواردة يف الدر�س13-12

»ال��ع��ل��وم وال��ك��ت��اب��ة« ���ش��م��ن ج���زء م��راج��ع��ة 14-12
798361272,851,0115الدر�س.

»العلوم والريا�شيات« �شمن جزء مراجعة 15-12
718761312,790,9916الدر�س.

مراجعة 16-12 ج���زء  �شمن  وامل��ج��ت��م��ع«  »ال��ع��ل��وم 
648570312,721,0017الدر�س.
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الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرًااأحيانًاغالبًادائمًا

999839143,120,8912اجلزء املتعلق بالرتكيز على املهارات.17-12

567381402,581,0118»كتابة علمية«18-12

566875512,521,0419مرجعيات الطالب الواردة يف نهاية الكتاب19-12

--226113528273103,17املجم��������������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب المتوسط الحسابي للعبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث 
يكون)4=نادرًا،3=احيًا،2=غالبًا/ 1=دائمًا(.

املقبولة، والتي تكون يف م�شتوى  املمار�شات  القطع بني  املتو�شط احل�شابي 2.50 حّد  اعتبار  ميكن 
)دائماً، وغالباً(، يف حني ما كان اأقل من 2.5 يكون يف م�شتوى املمار�شات غري املقبولة )اأحياناً، ونادراً(. 
ويت�شح من اجلدول )34( اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة 
الرابع  ال�شف  ملعلمي  التدري�شية  املمار�شات  طبيعة  فقرات  جلميع  احل�شابي  املتو�شط  اأن  نالحظ  حيث 

البتدائي اأعلى من حد القطع 2.50، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:  
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.	
• اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
•  اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.	
•  اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.	
•  اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	

اأما فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب، فكان املتو�شط احل�شابي  للفقرات ككل )3،17(، 
وبالتايل فاإن ممار�شات املعلمني فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، حيث 

نالحظ اأن املتو�شط احل�شابي للفقرات ككل اأعلى من حد القطع)2،50(، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً:
• »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	
• »اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س. 	
• »اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س. 	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي:
• مرجعيات الطالب الواردة يف نهاية الكتاب.	
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• »كتابة علمية«.	
• »العلوم واملجتمع« �شمن جزء مراجعة الدر�س. 	

ثالثًا: ال�سف الأول املت��سط :
يو�شح اجلدول التايل التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، وترتيب الفقرات، 

وفقاً ل�شتجابات معلمي ال�شف الأول املتو�شط على ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية:

جدول(35( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وترتيب الفقرات وفقا ل�ستجابات معلمي 
ال�سف الأول املتو�سط على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية

الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرااأحياناغالبادائما

اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة 1
217431643,680,692مو�شوعات الكتاب.

اأع���ت���م���د ع��ل��ى دل���ي���ل امل��ع��ل��م يف تخطيط 2
167892043,490,726وتنفيذ التدري�س 

ي��ع��ت��م��د ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ال���در����س على 3
1151224033,240,758اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شّفية

اأطبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ 4
1181144173,220,819الدر�س 

10311453103,110,8210اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات 5

3,600,573صفر1818613اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل 6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية 7
169872313,510,684التي اأكلفهم بها 

اخلاطئة 8 )امل��ف��اه��ي��م (  اأ�شتك�شف الأف��ه��ام 
1321162933,340,737لدى الطالب

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب 9
171842323,510,695ال�شابقة حول املو�شوع 

اأق���دم ال��در���س م��ن خ��الل الإل��ق��اء املبا�شر 10
3,050,9611*274497112على الطالب 

اأ���ش��ع��ى لت�شجيع ال���ط���الب اأن يتحملوا 11
239112913,740,661م�شوؤولية تعلمهم 

--16399103841473,41املجم�����������������������وع

اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم يف 12 اأنّفذ العنا�شر التالية ال��واردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً 
املنزل: 

197681233,640,612»املفردات« الواردة يف بداية الدر�س1-12

»م��راج��ع��ة ال��ف�����ش��ل« م��ع ال��ط��الب)���ش��واء 2-12
208571233,670,681داخل ال�شف اأو كواجب(
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الفقرة املعياريةم
املتو�صط درجة التوافر

احل�صابي
االنحراف 

الرتتيباملعياري
نادرااأحياناغالبادائما

1486751143,240,946�شنع املطويات الواردة يف الدر�س.3-12

629487372,640,9813م�شاريع الوحدة الواردة يف بداية الدر�س.4-12

فقرة الت�شاوؤل �شمن مربع اأ�شفر الواردة 5-12 
1238066113,120,927يف بداية الدر�س. 

جتربة ا�شتهاللية الواردة �شمن ن�شاطات 6-12
1237665163,090,958متهيدية.

ال��ع��ل��وم ع��رب امل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة �شمن 7-12
5061104652,341,0216منت الدر�س ويف نهايته.

1468437133,290,895»اأتهياأ للقراءة«8-12

9610073113,000,889»الربط مع املهن«9-12

518299482,480,9915»جتربة« التي ينفذها الطالب يف املنزل10-12

»جت����رب����ة ع���م���ل���ي���ة« امل���رت���ب���ط���ة ب��ك��را���ش��ة 11-12
2777111652,230,9217التجارب العملية.

»ا�شتق�شاء من واقع احلياة« الوارد نهاية 12-12
728686362,690,9912الف�شل

»العلوم والتقنية واملجتمع« الواردة نهاية 13-12
728593302,710,9611الف�شل.

ع��م��ل خ���رائ���ط امل��ف��اه��ي��م ال������واردة �شمن 14-12
1686730153,380,904مراجعة الف�شل.

ال�������واردة �شمن 15-12 ال��ري��ا���ش��ي��ات«  »ت��ط��ب��ي��ق 
9010561242,930,9410مراجعة الف�شل.

1805931103,460,833الختبار املقنن الوارد يف نهاية الكتاب.16-12

نهاية 17-12 ال��وارد  للطالب«  تعليمية  »م�شادر 
538792482,511,0114الكتاب.

--1866133511104492,96املجم������������������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب المتوسط الحسابي للعبارات السلبية ، وذلك بعكس التدرج بحيث 
يكون)4=نادرًا،3=احيانًا ،2=غالبًا، 1=دائمًا(.

املقبولة، والتي تكون يف م�شتوى  املمار�شات  القطع بني  املتو�شط احل�شابي 2.50 حّد  اعتبار  ميكن 
)دائماً، وغالباً(، يف حني ما كان اأقل من 2.5 يكون يف م�شتوى املمار�شات غري املقبولة )اأحياناً، ونادراً(. 
ويت�شح من اجلدول )35( اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، 
حيث اأن املتو�شط احل�شابي جلميع فقرات طبيعة املمار�شات التدري�شية ملعلمي ال�شف الأول املتو�شط اأعلى 

من حّد القطع 2.50، وكانت اأعلى الفقرات ترتيبا كالتايل:
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• اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدر ي�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل. 	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأقّدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.	
• اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات. 	
• اأطّبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.	

اأما فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب فكان املتو�شط احل�شابي  للفقرات ككل )2.96(، 
املقبولة  املمار�شات  املعلمني فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة تقع يف م�شتوى  اأغلب ممار�شات  وبالتايل فاإن 

حيث اأن متو�شطها احل�شابي اأعلى من حد القطع)2.50(، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• »مراجعة الف�شل« مع الطالب)�شواء داخل ال�شف اأو كواجب(.	
• »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	
• الختبار املقنّن الوارد يف نهاية الكتاب.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب، وجميعها تقع يف حد املمار�شات غري املقبولة )متو�شط كل 
منها اأقل من 2.5(  كما يلي:

• »جتربة عملية« املرتبطة بكرا�شة التجارب العملية.	
• العلوم عرب املواقع اللكرتونية �شمن منت الدر�س ويف نهايته.	
• »جتربة« التي ينفذها الطالب يف املنزل.	

الإجابة عن ال�سوؤال الثاين:

هل توجد فروق داله يف املمار�شات التدري�شية ُتعزى ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجة العلمية، 
الكتب  تدري�س  �شنوات  عدد  املعلم،  يدر�شها  التي  ال�شفوف  الأ�شا�شي،  التخ�ش�س  اخل��ربة،  �شنوات  عدد 
اجلديدة، املواد التعليمية املوجودة لدى املعلم )كتاب الطالب، دليل املعلم، دفرت الأن�شطة، حقيبة للمعلم 

لالأن�شطة ال�شفية والتقومي( ؟
لالجابة عنه مت ا�شتخدام  اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني تارة، وحتليل التباين الأحادي تارة 
اأخرى، لختبار وجود فروق ذات دللة اإح�شائية، عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ، وذلك تبعاً مل�شتويات 

املتغري امل�شتقل، وفيما يلي عر�س للنتائج، تبعاً للمتغريات: 
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اأوًل: متغري اجلن�س:
نظر  وجهة  من  التدري�شية،  املمار�شات  يف  الفروق  لدللة  اختبار)ت(  نتائج   )36( اجل��دول  يو�شح 

الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري اجلن�س:

جدول (36( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات الذكور والإناث يف املمار�سات التدري�سية

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
م�صتوى الداللة »ت«

37582,3511,49الذكور
7983,96

 داّل اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0،05( 42585,6612,03الإناث

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )3.96( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، 
 ،  Two Tailed Test الطرف  ثنائي  الدللة  درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار  عند 
ومن ثم توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات الذكور والإناث يف 
ال�شتبانة اخلا�شة باملمار�شات التدري�شية، من وجهة نظر عينة الدرا�شة ل�شالح املعلمات. الأمر الذي قد 
يعك�س اهتمام املعلمات بالأمور املتعلقة باملمار�شات التدري�شية، مقارنة باأداء املعلمني، وم�شتوى التزامهن 
اأدلة املعلمني، كما قد يكون م�شتوى الإ�شراف  ال��واردة يف  بتعليمات وتوجهات املنهج، بح�شب الإر�شادات 

والتدريب يف مدار�س البنات  اأف�شل منه يف مدار�س البنني.

ثانيًا: متغري ن�ع امل�ؤهل:
يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف املمار�شات التدري�شية من وجهة نظر 

عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري املوؤهل )تربوي/غري تربوي(

جدول (37( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة وفقا لنوع املوؤهل

املتو�صط العددنوع املوؤهل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
م�صتو الداللة »ت«

66884,9111,46تربوي
7981,52

الفرق غري داّل 
اإح�شائياً 13283,2511,17غري تربوي

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )1.52( اأقل من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test، وبالتايل 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى) 0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني الرتبويني وغري 
الرتبويني يف ال�شتبانة اخلا�شة باملمار�شات التدري�شية، من وجهة نظرعينة الدرا�شة، حيث اأن املمار�شات 
اأغلبهم خريجي كليات  التدري�شية املعلمني غري الرتبويني ذات عمق علمي يف جمال التخ�ش�س، كون 
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ب�شكل  والتاأثري  للتعامل  يوؤهلهم  ال��ذي  الرتبوي  بالإعداد  ميتازون  الرتبويني  املعلمني  اأن  اإل  العلوم، 
اأف�شل يف الطالب.

ثالثًا: متغري الدرجة العلمية:
ولتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأح��ادي، و يبني اجلدول التايل نتائج حتليل التباين 
الأح��ادي لختبار دللة الفروق يف املمار�شات التدري�شية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري 

الدرجة العلمية )دبلوم/ بكالوريو�س/ ماج�شتري/ دكتوراه(، ويو�شح اجلدول التايل نتائج ذلك:

جدول (38( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة، وفقاً 
ملوؤهلهم الدرا�سي (الدكتوراه- املاج�ستري – البكالوريو�ص – الدبلوم( 

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

2391,4931295,74بني املجموعات

 3,32  

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0،05(

95077,35796389,59داخل املجموعات

97468,84799املجموع الكلي

اإح�شائية عند )0.05(، بني متو�شطات  دلل��ة  ذات  ف��روق  توجد  اأن��ه  ال�شابق  اجل��دول  ويت�شح من 
درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، ُتعزى اإىل املوؤهل الدرا�شي، حيث اأو�شحت نتائج اختبار »�شفيه« 
للمقارنات البعدية تفوق جمموعة املعلمني احلا�شلني على موؤهل البكالوريو�س على املجموعات الأخرى.

رابعا: متغري �سن�ات اخلربة:
 لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأح��ادي، و يبني اجلدول التايل نتائج حتليل التباين 
املعلمني واملعلمات تبعا ملتغري  التدري�شية من وجهة نظر  املمار�شات  الفروق يف  الأح��ادي لختبار دللة 
اجلدول  ويو�شح  �شنة(،   15 من  )اأك��رث  )10-15�شنة(،   ،) �شنوات   10-5( �شنوات(،   5-1( اخل��ربة  �شنوات 

التايل نتائج ذلك:
جدول (39( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات 

عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري �سنوات اخلربة 
م�صدر

 التباين
جمموع مربعات 

االنحرافات 
درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

2327,5232502,11بني املجموعات

5,81  
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05(

121674,46796429,94داخل املجموعات

12001,98799املجموع الكلي
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأنه وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى)0.05( بني متو�شطات 
درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، تعزى ملتغري �شنوات اخلربة، حيث اأو�شحت نتائج اختبار »�شفيه« 

للمقارنات البعدية تفّوق املعلمني واملعلمات اأ�شحاب اخلربات الأكرب. 

خام�سًا: متغري التخ�س�س:
بالن�شبة لل�شفني الأول والرابع البتدائي:

املمار�شات  يف  ال��ف��روق  دلل��ة  لختبار  الأح���ادي  التباين  حتليل  نتائج  تبني  ال��ت��ايل  اجل���دول  نتائج 
التدري�شية، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري التخ�ش�س )علوم/ريا�شيات/تربية اإ�شالمية/

لغة عربية/اجتماعيات/اأخرى(، ويو�شح اجلدول التايل نتائج ذلك:

جدول (40( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات 

عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري التخ�س�ص 

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

4665,165933,03بني املجموعات

8,65  
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05(

88982,58514107,87داخل املجموعات

93647,74519املجموع الكلي

ويت�شح من اجلدول ال�شابق وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0،05(، بني متو�شطات 
درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، ُتعزى ملتغري التخ�ش�س، حيث اأو�شحت نتائج اختبار “�شفيه” 

للمقارنات البعدية تفّوق معلمي ومعلمات العلوم على بقية التخ�ش�شات الأخرى.
بالن�شبة لل�شف الأول املتو�شط:

لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي، ونتائج اجلدول التايل تبني نتائج حتليل التباين 
الأح��ادي لختبار دللة الفروق يف املمار�شات التدري�شية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، تبعاً ملتغري 

التخ�ش�س )فيزياء/ كيمياء/ اأحياء/ علم الأر�س/اأخرى(، ويو�شح اجلدول التايل نتائج ذلك:

جدول (41( نتائج حتليل التباين الأحادي (ANOVA( بني درجات املعلمني واملعلمات 
عينة الدرا�سة وفقاً ملتغري التخ�س�ص 

م�صدر
 التباين

جمموع مربعات 
االنحرافات 

درجات 
احلرية

متو�صط
 املربعات

قيمة)ف( 
املح�صوبة

الداللة 
االإح�صائية

2455,355411,07بني املجموعات

2,09
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05(

46832,94274196,13داخل املجموعات

49288,29279املجموع الكلي
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م�����ش��ت��وى)0.05(، بني  اإح�شائية عند  ف��روق ذات دلل��ة  اأن��ه ل توجد  ال�شابق  ويت�شح من اجل��دول 
املعلمون  ت�شاوى  حيث  التخ�ش�س،  ملتغري  ُتعزى  الدرا�شة،  عينة  واملعلمات  املعلمني  درج��ات  متو�شطات 

واملعلمات تخ�ش�شات الفيزياء والكيمياء والأحياء، وعلم الأر�س، يف هذا اجلانب.

�ساد�سًا: متغري امل�اد التعليمية التي ميتلكها املعلم:
متغري كتاب الطالب:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار)ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري وجود اأو عدم وجود كتاب الطالب:

جدول (42( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
 يف متغري كتاب الطالب

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الداللة 

8480,5311,18عدم ا�شتخدام كتاب الطالب
7984,19

الفرق داّل اإح�شائياً 
عند م�شتوى)0.05( 71686,2911,97ا�شتخدام كتاب الطالب

اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(،  اأن قيمة )ت( املح�شوبة )4.19(  ال�شابق  ويت�شح من اجلدول 
عند درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف Two Tailed Test، ومن 
ثم توجد فروق ذات دللة اإح�شائية، عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات، عند 
وجود كتاب الطالب وا�شتخدامه،  وعند عدم وجوده اأو ا�شتخدامه، وتلك الفروق ل�شالح متغري وجود 

الكتاب.
متغري دليل املعلم:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري وجود اأو عدم وجود دليل املعلم:

جدول (43( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
يف متغري دليل املعلم

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الداللة 

6681,0711,24عدم ا�شتخدام دليل املعلم
7983,21

الفرق داّل 
اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05( 73485,6911,72ا�شتخدام دليل املعلم
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )3،21( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات، عند وجود دليل املعلم  دللة 

وا�شتخدامه،  وعند عدم وجوده اأو ا�شتخدامه، وتلك الفروق ل�شالح متغري وجود دليل املعلم.
متغري كرا�شة الأن�شطة:

الدرا�شي، من  الزمن  الفروق يف مدى كفاية  اختبار )ت( لدللة  نتائج  التايل  يو�شح اجل��دول 
وجهة نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري كرا�شة التمارين:

جدول (44( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة

 يف متغري كرا�سة الأن�سطة

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

66580,7411,51عدم ا�شتخدام كرا�شة الأن�شطة
7983,79

الفرق داّل اإح�شائياً 
عند م�شتوى)0.05( 13584,8511,17ا�شتخدام كرا�شة الأن�شطة

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )3.79( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05(، بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة عند وجود 
ل�شالح متغري وجود  الفروق  وتلك  ا�شتخدامها،  اأو  وعند عدم وجودها  وا�شتخدامها،  الأن�شطة  كرا�شة 

كرا�شة الأن�شطة.
متغري حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي:

يو�شح اجلدول التايل نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق يف مدى كفاية الزمن الدرا�شي، من وجهة 
نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي:

جدول (45( نتائج اختبار »ت« للفرق بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة يف متغري حقيبة الأن�سطة ال�سّفية 
والتقومي

املتو�صط العدداملتغري
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
م�صتوى الداللة قيمة »ت«احلرية

عدم ا�شتخدام حقيبة 
49681,1311,87الأن�شطة والتقومي

798 5,35
الفرق داّل 

اإح�شائياً عند 
م�شتوى)0.05( ا�شتخدام حقيبة الأن�شطة 

30485,6611,16والتقومي
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن قيمة )ت( املح�شوبة )5.35( اأكرب من قيمتها اجلدولية )1.96(، عند 
درجة حرية )798(، وم�شتوى دللة )0.05(، لختبار الدللة ثنائي الطرف، ومن ثم توجد فروق ذات 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني متو�شطي درجات املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، عند وجود 
حقيبة الأن�شطة ال�شفية وا�شتخدامها، وعند عدم وجودها اأو ا�شتخدامها، وتلك الفروق ل�شالح متغري 

ا�شتخدام حقيبة الأن�شطة ال�شّفية والتقومي.
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث: 

املحددة، من وجهة نظر  الدرا�شية  املناهج  املتاح لتغطية حمتوى  الدرا�شي  الزمن  ما مدى كفاية 
معلمي ال�شفوف )الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط(؟

املعيارية  واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات  التكرارات  ال�شابق، مت ح�شاب  ال�شوؤال  ولالإجابة عن 
التدري�شية،  املمار�شات  ا�شتبانة طبيعة  على  الدرا�شة  عينة  املعلمني  ل�شتجابات  وفقاً  الفقرات،  وترتيب 
واملتعلقة مبدى كفاية الزمن ملعلمي ال�شفوف )الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط( كل 

على حدة، وفيما يلي تف�شيل ذلك:  

ال�سف الأول البتدائي:
ُح�شبت التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والن�شب املئوية وترتيب الفقرات 
التدري�شية،  املمار�شات  ا�شتبانة طبيعة  البتدائي على  الأول  ال�شف  وفقا ل�شتجابات معلمي  ومعلمات 

ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول(46( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي  ومعلمات ال�سف الأول البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية، ومدى كفاية 

الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال

ال اأوافقال اأدرياأوافق
%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقرتحة 
لكل در�س يف دليل املعلم

13851,183,012445,92,050,983

2
اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ 
الن�شاطات الواردة داخل 

الكتاب
7628,162,218869,71,580,917

3
اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ 
الأن�شطة املت�شمنة يف 

كرا�شة الن�شاط.
4416,393,321780,41,350,7610
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العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال
ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

4

كلما تكرر تدري�شي للمادة 
يزداد متكني من تقدمي 

املحتوى وفقاً لعدد 
احل�ش�س املقررة

22884,5124,43011,12,730,661

5
ل اأ�شعر ب�شغط الوقت 

يف تغطية كامل حمتوى 
الكتاب

8933,093,317263,71,690,936

6
اأرّكز فقط على تقدمي 

املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س 
ب�شبب �شيق الوقت

13951,593,312245,2*1,940,985

7
ميكنني تقدمي حمتوى 

الكتاب ب�شكل اأف�شل لو ازداد 
عدد احل�ش�س

21178,1114,14817,8*1,400,789

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
2,040,994*12546,3103,713550,0زمالئي لتغطية املنهج

9

يتمكن عموم الطالب من 
اكت�شاب املفاهيم واملهارات 
الرئي�شة يف الدر�س �شمن 
احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل 

در�س

14252,6238,510538,92,130,962

10

ميكنني تقدمي كامل 
حمتوى الكتاب والأن�شطة 

والتجارب �شمن العدد املتاح 
للح�ش�س

7025,9165,918468,21,570,888

--149555,41,85*109040,41134,2*املجم���������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.

اإمكانية تنفيذ الدرو�س  اأن )40.4٪( من عينة الدرا�شة يرون  مبراجعة اجلدول رق��م)46( نالحظ 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)55.4٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف دليل املعلم.	
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يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• زداد عدد 	 ل��و  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  وال��ت��ج��ارب  والأن�����ش��ط��ة  الكتاب  ك��ام��ل حم��ت��وى  ت��ق��دمي  ميكنني 

احل�ش�س.
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س. 	

ال�سف الرابع البتدائي:
وقد مت ح�شاب التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والن�شب املئوية، وترتيب 
املمار�شات  طبيعة  ا�شتبانة  على  البتدائي  الرابع  ال�شف  ومعلمات  معلمي   ل�شتجابات  وفقاً  الفقرات، 

التدري�شية، ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:
جدول(47( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 

ل�ستجابات معلمي  ومعلمات ال�سف الرابع البتدائي على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية، ومدى كفاية 
الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال

ال اأوافقال اأدرياأوافق
%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد 
احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف 

دليل املعلم
11244,872,813152,41,920,994

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات 2
3112,45221485,61,260,688الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة 3
145,693,622790,81,140,5110املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
19879,2145,63815,22,640,731

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
4618,431,220180,41,380,776كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
1305272,811345,2*1,931,003
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العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال
ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

21786,872,82610,4*1,240,649

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,870,994*13855,262,410642,4زمالئي لتغطية املنهج

9

يتمكن عموم الطالب من اكت�شاب 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة 
يف الدر�س �شمن احل�ش�س 

املخ�ش�شة  لكل در�س

12550145,611144,42,050,982

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

4216,810419879,21,370,767

--160564,21,68*81332,5823,3*املجم���������������وع

*تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.

مبراجعة اجلدول رقم)47( نالحظ اأن )32.5٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)64.2٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س 	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
• اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف داخل الكتاب.	
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ال�سف الأول املت��سط:
وقد مت اتخاذ نف�س الإجراء ال�شابق ل�شتجابات معلمي  ومعلمات ال�شف الأول املتو�شط على ا�شتبانة 

طبيعة املمار�شات التدري�شية، ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:

جدول (48( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي  ومعلمات ال�سف الأول املتو�سط على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية، ومدى كفاية 

الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال

ال اأوافقال اأدرياأوافق
%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل 
در�س يف دليل املعلم

13548,272,513849,31,981,015

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ 2
6523,251,821075,01,480,848الن�شاطات الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة 3
217,5124,324788,21,190,5510املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
23282,8103,63813,62,690,711

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
8430,041,419268,61,610,926كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
12243,641,415455,0*2,110,993

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

20573,2113,96422,9*1,500,857

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
2,040,984*13146,872,514250,7زمالئي لتغطية املنهج



71

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال
ال اأوافقال اأدرياأوافق

%ت%ت%ت

9

يتمكن عموم الطالب من 
اكت�شاب املفاهيم واملهارات 
الرئي�شة يف الدر�س �شمن 

احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س

14953,2186,411340,42,120,972

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 
الكتاب والأن�شطة والتجارب 
�شمن العدد املتاح للح�ش�س

5820,7113,921175,41,450,829

--160757,41,82*110439,4893,2*املجم�������������وع

تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.

الدرو�س  اإمكانية تنفيذ  الدرا�شة يرون  اأن )39.4٪( من عينة  مبراجعة جدول رق��م)48( نالحظ 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)57.4٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيبا:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س 	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
•  اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب. 	

ولل�سف�ف ككل :
 وقد مت ح�شاب التكرارات، واملتو�شطات احل�شابية، والن�شب املئوية والنحرافات املعيارية، وترتيب 
الفقرات، وفقاً ل�شتجابات معلمي  ومعلمات ال�شفوف ككل، على ا�شتبانة طبيعة املمار�شات التدري�شية، 

ومدى كفاية الزمن، وميكن تو�شيح ذلك يف اجلدول التايل:
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جدول(49( التكرارات واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية  وترتيب الفقرات وفقاً 
ل�ستجابات معلمي  ومعلمات ال�سفوف ككل على ا�ستبانة طبيعة املمار�سات التدري�سية، ومدى كفاية الزمن

العبـــــــــارةم
اال�صتجابات

املتو�صط 
ف احل�صابي

حرا
الن

ا
ري

عيا
امل

يب
رتت

ال

ال اأوافقال اأدرياأوافق
%ت%ت%ت

1
ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد 
احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف 

دليل املعلم
38548,1222,839349,11,990,984

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات 2
17221,5162,061276,51,450,828الواردة داخل الكتاب

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة 3
799,8303,869186,41,230,6210املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.

4
كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد 
متكني من تقدمي املحتوى وفقاً 

لعدد احل�ش�س املقررة
65882,2364,510613,32,690,691

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية 5
21927,4162,056570,61,560,906كامل حمتوى الكتاب

6
اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم 
الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 

الوقت
39148,9202,538948,6*2,000,992

7
ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب 

ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد 
احل�ش�س

63379,1293,613817,3*1,380,759

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من 8
1,990,995*39449,2232,938347,9زمالئي لتغطية املنهج

9

يتمكن عموم الطالب من اكت�شاب 
املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف 

الدر�س �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة  
لكل در�س

41652,0556,932941,12,110,953

10
ميكنني تقدمي كامل حمتوى 

الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن 
العدد املتاح للح�ش�س

17021,3374,659374,11,470,827

--470758,81,79*300937,62843,6*املجم�������������وع

تم مراعاة إعادة حساب العبارات السلبية، وذلك بعكس التدرج بحيث يكون)3=ال أوافق،2=ال أدري، 1=موافق(.
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الدرو�س  اإمكانية تنفيذ  الدرا�شة يرون  اأن )37.6٪( من عينة  مبراجعة جدول رق��م)49( نالحظ 
اإمكانية تنفيذ الدرو�س  وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني ي��رى)58.8٪( من عينة الدرا�شة عدم 

وفقاً للخطة املحددة، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س  	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
• ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف دليل املعلم.	
• اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج. 	

ن املعلمني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة، كلما تكرر  ويدل ذلك على زيادة متكُّ
تدري�شهم للمادة، واإمكانية تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س، كما يدل على متّكن غالبية الطالب 
من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف الدر�س، �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س، بالإ�شافة اإىل 

ا�شتعارة ح�ش�س اإ�شافية من الزمالء، لتغطية منهج العلوم.
يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 

• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأجد وقتا كافيا لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف داخل الكتاب.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س.	

ويدل ذلك على عدم وجود وقٍت كاٍف لتنفيذ التمارين �شمن كرا�شة الن�شاط املتعلقة مبادة العلوم، 
وكذلك لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب، وعدم متكن املعلمني واملعلمات من تقدمي كامل حمتوى 

الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن العدد املتاح للح�ش�س.
  ولذلك يعترب الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى املناهج الدرا�شية )العلوم( املحددة غري كاٍف 

من وجهة نظر املعلمني. وبذلك يتم الإجابة عن ال�شوؤال الثالث من اأ�شئلة الدرا�شة.
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الإجابة عن ال�سوؤال الرابع:

ين�س ال�س�ؤال الرابع على: 
هل توجد فروق داله يف مدى كفاية الزمن ُتعزى ملتغريات: اجلن�س، نوع املوؤهل، الدرجة العلمية، 
عدد �شنوات اخلربة، التخ�ش�س الأ�شا�شي،  عدد �شنوات تدري�س الكتب اجلديدة، املواد التعليمية املوجودة 

لدى املعلم )كتاب الطالب، دليل املعلم، دليل الن�شطة، حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شّفية والتقومي(؟
مت ا�شتخدام  احتبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني تارة، وحتليل التباين الأحادي تارة اأخرى، لختبار 
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05(، وذلك تبعاً مل�شتويات املتغري امل�شتقل، 

وفيما يلي عر�س للنتائج تبعا للمتغريات: 
متغري اجلن�س (  1

الدرا�شي، من  الزمن  الفروق يف مدى كفاية  اختبار )ت( لدللة  ا�شتخدام  لتحديد ذلك مت 
وجهة نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري اجلن�س. وقد اأظهرت النتائج اأنه ل 

توجد فروق ذات دللة اإح�شائية.
متغري نوع املوؤهل (  2

من  الدرا�شي  الزمن  كفاية  مدى  يف  الفروق  لدللة  اختبار)ت(  ا�شتخدام  مت  ذلك  لتحديد   
وجهة نظر الهيئة التدري�شية عينة الدرا�شة، تبعاً ملتغري نوع املوؤهل. وقد اأظهرت النتائج اأنه ل 

توجد فروق ذات دللة اإح�شائية.
متغري الدرجة العلمية (  3

 لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي ، وقد اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري الدرجة العلمية.

متغري �شنوات اخلربة (  4
لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي، وقد اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فروق ذات 

دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري �شنوات اخلربة.
متغري التخ�ش�س (  5

لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي، وقد اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري التخ�ش�س.

متغري �شنوات التدري�س  (  6
لتحديد ذلك مت ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي ، وقد اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فروق 
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ذات دللة اإح�شائية، تبعاً ملتغري �شنوات التدري�س.
متغري املواد التعليمية التي ميتلكها املعلم (  7

بالن�شبة اىل املواد التعليمية التي ميتلكها املعلم، فقد اأظهر اختبار )ت( لعينتني م�شتقلتني، 
عدم وجود فروق داّلة اح�شائياً ملتغري امتالك اأٍي من: الكتاب املدر�شي، دفرت التمارين، دليل 

املعلم، وحقيبة املعلم.

الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص:

ين�س ال�شوؤال اخلام�س من اأ�شئلة الدرا�شة على: هل توجد عالقة بني طبيعة املمار�شات التدري�شية 
ومدى كفاية الزمن كما يراها املعلمون؟ 

ارتباط  وج��ود  اأظهر  وقد  »بري�شون«،  ارتباط  معامل  ا�شتخدام  مت  ال�شابق  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
بني جمموع ا�شتجابات عينة الدرا�شة، من معلمي ومعلمات العلوم، على متغريي املمار�شات التدري�شية 
ومدى كفاية الزمن، حيث بلغت قيمة هذا املعامل )0.128(، عند م�شتوى دللة )0.05(. . وهذا التباط 
الإيجابي  يوؤكد اأن تقدير العينة لكفاية الزمن تعترب مقبولة بناًء على  املمار�شات التدري�شية املرغوبة 
لتنفيذ املنهج وفق فل�شفته التي بني عليها، وهذا يعطي موؤ�شراً مهماً يدل على م�شداقية هذه النتيجة.

تظهر النتائج امل�شتعر�شة يف هذا الف�شل اإىل اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها معلمي الريا�شيات 
والعلوم تقع يف درجة املمار�شات املقبولة. اأما من حيث كفاية الزمن فريى )1.25٪( معلمي الريا�شيات 
لل�شف الأول البتدائي، و)7.45(  من معلمي الرابع البتدائي، و من )55٪(  معلمي الأول املتو�شط عدم 
اإمكانية تنفيذ درو�س الريا�شيات وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة. اأما بالن�شبة للعلوم  فريى )٪4.55( 
معلمي لل�شف الأول البتدائي، و)2.46٪(  من معلمي الرابع البتدائي، و من )4.75٪(  معلمي الأول 

املتو�شط عدم اإمكانية تنفيذ درو�س العلوم وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة.
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الفصل الخامس

ملخص النتائج والتوصيات

الدرا�شية لتقدمي حمتوى كتب  الزمن املخ�ش�س يف اخلطة  الدرا�شة لتقومي مدى كفاية  هدفت 
العلوم والريا�شيات، وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب، ومت اإ�شتطالع اآراء املعلمني لالإجابة 

على الأ�شئلة اخلا�شة بتحقيق هذا الهدف، وميكننا عر�س ملخ�ٍس للنتائج على النحو التايل:

  النتائج المتعلقة بالرياضيات:

اأ�شارت نتائج الدرا�شة اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف درجة املمار�شات املقبولة،  (  1
ا�شتجابة املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة، فيما يتعلق  حيث جاءت الفقرات الأعلى تكراراً ح�شب 

باملمار�شات التدري�شية على اأنهم: 
• ي�شعون خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• ي�شركون الطالب يف عملية التعلم يف كل در�س.	
• يتاأكدون من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي يكلفونهم بها.	
• يعتمدون على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.	
• يحر�شون على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.	

يف حني كانت الفقرات الأقل تكراراً هي:
• تقدمي الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.	
• اإتاحة الفر�شة للطالب للعمل من خالل املجموعات.	
• اعتماد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.	
• ال�شعي لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	

اأ�شارت النتائج فيما يتعلق بتنفيذ بع�س العنا�شر الواردة يف الكتاب، �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو  (  2
املعمل، جماعيا اأو فردياً، اأو الطالب مبفردهم يف املنزل، اأن معظم املمار�شات التي ميار�شها املعلمون 
واملعلمات عينة الدرا�شة تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، حيث اأتفق معظم املعلمني واملعلمات على 

اأنهم: 
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• يغّطون مع الطالب جميع املهارات يف الدر�س.	
• ي�شركون الطالب يف عملية التعلم يف كل در�س.	
• يغّطون مع الطالب جميع املفاهيم الواردة يف الدر�س.	
• التطبيقات 	 تنفيذ  عند  الطالب،  فيها  يقع  التي  الأخطاء  وت�شويب  مناق�شة  من  يتمكنون 

ال�شّفية واملنزلية.
• ينفذون ن�شاط اأ�شتعد مع الطالب يف بداية كل در�س. 	

يف  املقبولة  غري  املمار�شات  م�شتوى  يف  واملعلمات  املعلمون  ممار�شات  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  حني  يف 
الفقرات:
• ينفذ الطالب للم�شروعات ال�شغرية يدوياً اأو با�شتخدام التقنية.	
•  اأتوا�شل مع اأ�شر الطالب من خالل ر�شائل مكتوبة.	
• تنفيذ الطالب جلميع الأن�شطة املتعلقة بالدر�س، داخل الف�شل وخارجه. 	

 ا�شارت نتائج  ا�شتجابة املعلمني واملعلمات على البنود اخلا�شة بكفاية الزمن  اأن )44.5( من عينة  (  3
الدرا�شة من معلمي ومعلمات ال�شف الأول البتدائي يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة 
للخطة  ال��درو���س وفقاً  تنفيذ  اإمكانية  ع��دم  العينة  ي���رى)52.1٪( من  امل��ح��ددة، يف حني  الدرا�شية 
املحددة. كما يرى)41.9٪( من عينة الدرا�شة من معلمي ومعلمات ال�شف الرابع البتدائي اإمكانية 
تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني يرى )54.7( من العينة عدم اإمكانية تنفيذ 
الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة. وكذلك اظهرت النتائج اأن )42٪( من عينة الدرا�شة من 
معلمي ومعلمات ال�شف الأول املتو�شط يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، 
يف حني يرى )55٪( من العينة عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة. ب�شكل 
عام يت�شح اأن  )42.8٪( من عينة الدرا�شة من املعلمني واملعلمات يف ال�شفوف ككل) الأول، والرابع 
البتدائيني، والأول املتو�شط( يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية املحددة، يف حني 

يرى)54.0٪( من عينة الدرا�شة عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة املحددة.
كما يت�شح اتفاق عينة الدرا�شة من املعلمني واملعلمات على العديد من  النقاط، حيث كانت 

اأعلى العبارات يف الرتتيب كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة. 	
• ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.	
•  عموم الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف الدر�س، �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة  	

لكل در�س.
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ن املعلمني من تقدمي املحتوى وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة، كلما تكرر  يدل ذلك على زيادة متكُّ
ن  تدري�شهم للمادة، واإمكانية تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س، ويدل ذلك اأي�شاً على متكُّ
غالبية الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شية يف الدر�س، �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة 

لكل در�س.
اأما اأدنى العبارات ترتيباً فكانت كالتايل:

• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن العدد املتاح للح�ش�س.	

لتنفيذ  التدريبات، وكذلك  كتاب  التمارين �شمن  لتنفيذ  ك��اٍف  وق��ٍت  ع��دم وج��ود  ذل��ك على  وي��دل 
الكتاب  حمتوى  كامل  تقدمي  م��ن  واملعلمات  املعلمني  متكن  وع��دم  ال��ك��ت��اب،  داخ��ل  ال����واردة  الن�شاطات 
والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س، اإ�شافة اإىل �شعورهم ب�شغط الوقت يف تغطية كامل 

حمتوى الكتاب.
وهذا موؤ�شر لعدم كفاية الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى منهج الريا�شيات لل�شفوف )الأول 

البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط( من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.
مل تظهر الدرا�شة فرقاً ذا دللة اإح�شائية يف كفاية الزمن بني اأفراد العينة وفقاً لفروق)اجلن�س،  (  4

التخ�ش�س، املوؤهل، امل�شتوى العلمي، اخلربة، �شنوات تدري�س الكتاب(.
اأظهرت الدرا�شة ارتباطاً بني املمار�شات التدري�شية وكفاية الزمن، حيث بلغت قيمة الرتباط)0.283(  (  5

عند م�شتوى دللة )0.01(. وهذا الرتباط الإيجابي  يوؤكد اأن تقدير العينة لكفاية الزمن تعترب 
مقبولة بناًء على املمار�شات التدري�شية املرغوبة لتنفيذ املنهج وفق فل�شفته التي بني عليها، وهذا 

يعطي موؤ�شراً مهماً يدل على م�شداقية هذه النتيجة.
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  النتائج المتعلقة  بالعلوم:

اأ�شارت نتائج الدرا�شة اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف درجة املمار�شات املقبولة،  (  1
يتعلق  فيما  الدرا�شة  واملعلمات عينة  املعلمني  ا�شتجابة  ح�شب  تكراراً  الأعلى  الفقرات  حيث جاءت 

باملمار�شات التدري�شية، على النحو التايل:

الأول الأبتدائي:  

• اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.	
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها. 	

يف حني كانت الفقرات الأقل تكراراً هي: 
• اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات. 	
• اأطبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.	
• يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شّفية. 	
• داخل 	 �شواء كان ذلك  الكتاب،  ال��واردة يف  العنا�شر  بتنفيذ بع�س  يتعلق  النتائج فيما  اأ�شارت 

الف�شل اأو املعمل، جماعيا اأو فرديا، اأو الطالب مبفردهم يف املنزل، اأن معظم املمار�شات التي 
كان  حيث  املقبولة،  املمار�شات  م�شتوى  يف  تقع  الدرا�شة  عينة  واملعلمات  املعلمون  ميار�شها 

املتو�شط احل�شابي لكل الفقرات اأعلى من 2،5، وكانت الفقرات الأكرث تكراراً كالتايل: 
 »اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س.  �
»اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س. �
»املفردات« الواردة يف بداية الدر�س. �

يف حني كانت اأقل الفقرات تكراراً كما يلي:
»العلوم والفن«   �
»قراءة علمية« �
»ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س. �

الرابع البتدائي:

اأظهرت النتائج اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة، حيث 
كان املتو�شط احل�شابي جلميع فقرات طبيعة املمار�شات التدري�شية ملعلمي ال�شف الرابع البتدائي اأعلى 
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من حّد القطع 2.50، وكانت الفقرات الأعلى تكراراً كالتايل:
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدر ي�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.	
• اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع. 	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
•  اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.	
•  اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.	
•  اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	

    اأما فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب فكان املتو�شط احل�شابي  للفقرات ككل )3.17(، 
املقبولة حيث  املمار�شات  الأن�شطة تقع يف م�شتوى  بتنفيذ  يتعلق  املعلمني فيما  فاإن ممار�شات  وبالتايل 
اأعلى الفقرات ترتيباً  اأعلى من حد القطع)2.50(، وكانت  اأن املتو�شط احل�شابي للفقرات ككل  نالحظ 

كالتايل:
• »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	
• »اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س. 	
• »اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س. 	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي:
• مرجعيات الطالب الواردة يف نهاية الكتاب.	
• »كتابة علمية«	
• »العلوم واملجتمع« �شمن جزء مراجعة الدر�س.	

الأول املتو�سط:

اأظهرت النتائج اأن جميع املمار�شات التي ميار�شها املعلمون تقع يف م�شتوى املمار�شات املقبولة حيث 
اأن املتو�شط احل�شابي جلميع فقرات طبيعة املمار�شات التدري�شية ملعلمي ال�شف الأول املتو�شط اأعلى من 

حد القطع 2.50، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:   
• اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.	
• اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.	
• اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل. 	
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يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.	
• اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات. 	
• اأطّبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.	

 اأما فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة الواردة يف الكتاب فكان املتو�شط احل�شابي  للفقرات ككل )2.96(، 
املقبولة  املمار�شات  املعلمني فيما يتعلق بتنفيذ الأن�شطة تقع يف م�شتوى  اأغلب ممار�شات  وبالتايل فاإن 

حيث اأن متو�شطها احل�شابي اأعلى من حد القطع)2.50(، وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• »مراجعة الف�شل« مع الطالب)�شواء داخل ال�شف اأو كواجب(.	
• »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	
• الختبار املقنن الوارد يف نهاية الكتاب.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب، وجميعها تقع يف حد املمار�شات الغري مقبولة )متو�شط كل 
منها اأقل من 2.5(  كما يلي:

• »جتربة عملية« املرتبطة بكرا�شة التجارب العملية.	
• العلوم عرب املواقع اللكرتونية �شمن منت الدر�س ويف نهايته.	
• »جتربة« التي ينفذها الطالب يف املنزل.	

فيما يتعلق براأي املعلمني واملعلمات عينة الدرا�شة فيما يتعلق بكفاية الزمن املخ�ش�س يف اخلطة  (  2
الدرا�شية، وبح�شب ال�شفوف جاءت النتائج على النحو التايل:

الأول البتدائي:

اأظهرت النتائج اأن )40.4٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية 
املحددة،  للخطة  وفقاً  الدرو�س  تنفيذ  اإمكانية  الدرا�شة عدم  ي���رى)55.4٪( من عينة  املحددة، يف حني 

وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف دليل املعلم.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• عدد 	 ازداد  ل��و  اأف�����ش��ل،  ب�شكل  وال��ت��ج��ارب  والأن�شطة  الكتاب  حمتوى  كامل  تقدمي  ميكنني 

احل�ش�س.
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• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	

الرابع البتدائي:

ا�شارت النتائج اأن )32.5٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية 
املحددة،  للخطة  وفقاً  الدرو�س  تنفيذ  اإمكانية  الدرا�شة عدم  ي���رى)64.2٪( من عينة  املحددة، يف حني 

وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س،	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س 	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
• اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف داخل الكتاب.	

الأول املتو�سط:

ا�شارات النتائج اأن )39.4٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية 
املحددة،  للخطة  وفقاً  الدرو�س  تنفيذ  اإمكانية  الدرا�شة عدم  ي���رى)57.4٪( من عينة  املحددة، يف حني 

وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
• ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب ب�شكل اأف�شل، لو ازداد عدد احل�ش�س.	
• اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	

يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.، �شمن العدد املتاح للح�ش�س.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	

وكانت النتائج املتعلقة بال�شفوف الثالثة ككل كالتايل:
ا�شارات النتائج اأن )37.6٪( من عينة الدرا�شة يرون اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�شية 
املحددة، يف حني يرى)58.8٪( من عينة الدرا�شة عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة املحددة، 

وكانت اأعلى الفقرات ترتيباً كالتايل:
• كلما تكرر تدري�شي للمادة، يزداد متكني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة.	
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• اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق الوقت.	
• الدر�س، �شمن احل�ش�س  	 الرئي�شة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�شاب  الطالب من  يتمكن عموم 

املخ�ش�شة  لكل در�س.
• ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س يف دليل املعلم.	
• اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج. 	

ويدل ذلك على زيادة متّكِن املعلمني من تقدمي املحتوى، وفقاً لعدد احل�ش�س املقررة، كلما تكرر 
حمتوى  تقدمي  واإمكانية  ال��در���س،  اأثناء  الطالب  يتعلمه  ما  تطبيق  واإمكانية  للمادة،  تدري�شهم 
ن غالبية الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات  الكتاب ب�شكل اأف�شل  بزيادة عدد احل�ش�س، ومتكُّ
الرئي�شة يف الدر�س �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة  لكل در�س، بالإ�شافة اإىل ا�شتعارة ح�ش�س اإ�شافية 

من الزمالء لتغطية منهج العلوم.
يف حني كانت اأقل الفقرات يف الرتتيب كما يلي: 

• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة املت�شمنة يف كرا�شة الن�شاط.	
• اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.	
• ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن العدد املتاح للح�ش�س.	
• ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب. 	

ويدل ذلك على عدم وجود وقٍت كاٍف لتنفيذ الأن�شطة، �شمن كرا�شة الن�شاط املتعلقة مبادة العلوم، 
املعلمني واملعلمات من تقدمي كامل  الكتاب، وعدم متكن  ال��واردة داخل  الن�شاطات  وكذلك لتنفيذ 
حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب، �شمن العدد املتاح للح�ش�س، بالأ�شافة اإىل �شعورهم ب�شغط 

الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب.
ولذلك يعترب الزمن الدرا�شي املتاح لتغطية حمتوى املناهج الدرا�شية )العلوم( املحددة غري كاٍف 

من وجهة نظر املعلمني.
مل تظهر ال��درا���ش��ة ف��رق��اً ذا دلل���ة اإح�����ش��ائ��ي��ة يف م���دى ك��ف��اي��ة ال��زم��ن ب��ني اأف�����راد ال��ع��ي��ن��ة، وف��ق��اً  (  3

لفروق)اجلن�س، التخ�ش�س، املوؤهل، امل�شتوى العلمي، اخلربة، �شنوات تدري�س الكتاب(.
اأظهرت الدرا�شة ارتباطاً بني املمار�شات التدري�شية وكفاية الزمن، حيث بلغت قيمة الرتباط)0،128(  (  4

اأن تقدير العينة لكفاية الزمن تعترب  عند م�شتوى دللة )0،05(. وهذا التباط الإيجابي  يوؤكد 
مقبولة بناًء على املمار�شات التدري�شية املرغوبة لتنفيذ املنهج وفق فل�شفته التي بني عليها، وهذا 

يعطي موؤ�شراً مهماً يدل على م�شداقية هذه النتيجة.
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  ثانيًا: توصيات الدراسة:

يف �شوء نتائج الدرا�شة جاءت تو�شياتها على النحو التايل:
�شرورة مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم، والتاأكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ش�س ( 1

اأ�شار  وكما  والريا�شيات،  العلوم  لتدري�س  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  توفري  وم��ن  درا���ش��ي،  ف�شل  لكل  املتاحة 
اأن »�شيق الوقت املخ�ش�س للتدري�س يقود  »�شميديت« وزم��الوؤه )Schmidt et al.، 1999، 197( اإىل 
اأن هناك فرقاً بني  اإىل  الإ�شارة  اأن يقدم للطالب مهاما تعليمية تفتقد للتحّدي«. مع  اإىل  املعلم 
تناول  امل�شتثمر على نحو �شحيح، يف  الفعلي  التدري�س  ب�شكل عام، وزمن  للمادة  املخ�ش�س  الزمن 
الدرا�شات  من  ع��دداً  اأن  من  الرغم  وعلى  والعلوم.  بالريا�شيات  العالقة  ذات  وامل��ه��ارات  املفاهيم 
اإح�شائية بني الزمن املخ�ش�س للمادة وبني التح�شيل،  اإىل عدم وجود عالقة ذات دللة  تو�شلت 
اأن هناك على اجلانب الآخر درا�شات ت�شري لتاأثر التح�شيل بزمن التدري�س، وزمن النهماك،  اإل 

.)Walberg، 1997( والزمن املرتبط باملهمة
اإعادة النظر يف اخلطة الدرا�شية للعلوم والريا�شيات؛ للتحقق من كفايتها لتقدمي املحتوى امل�شمن ( 2

اأ�شار  )58.8٪( من معلمي ومعلمات العلوم عدم  يف الكتب الدرا�شية، وفقاً لتوجهات املنهج، حيث 
امكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة املحددة، يف حني راى )54.0٪( من معلمي ومعلمات الريا�شيات 
عدم امكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة املحددة. واحلاجة قائمة ملعرفة تاأثري ذلك على تنفيذهم 

للمنهج وحتقيق اأهدافه.
ب�شكل ( 3 وتوجيهه  الدرا�شية،  اخلطة  يف  حالياً  املتاح  للوقت  ال�شحيح  التوظيف  اأهمية  على  التاأكيد 

فاعل للمهام التعليمية. حيث ت�شري الدرا�شات اإىل اأن هناك –بالفعل- هدراً للزمن املخ�ش�س للمادة 
الدرا�شية اأو للمدر�شة ب�شكل عام؛ بالإ�شافة اإىل الق�شور يف ا�شتخدامه فعلياً، فيما يت�شل بالتدري�س 
)Kelly، 2003(. ومبراجعة عدد من الدرا�شات يف تقدير الوقت امل�شتخدم فعلياً يف التدري�س، وجد 
 Abadzi، 2006( »اأنه يرتاوح ما بني 21٪ اإىل 69٪. وكما تذكر »بادزي )Marzano، 2003( »مارزانو«

( تزداد حدة هدر الوقت يف دول العامل الثالث اأكرث من غريها.
اأي�شا التفكري يف درا�شة مدى منا�شبة كمية املحتوى املقرر تدري�شه، �شمن التفكري يف ( 4 ومن املهم 

مدى كفاية الزمن. مبعنى اأن امل�شكلة قد تكون يف كثافة املحتوى ذاته، ولي�س ب�شبب �شيق الوقت 
بال�شرورة. ومبا اأن الكتب مواءمٌة من �شل�شلة اأمريكية، ومن املعروف اأن ال�شال�شل الأمريكية يف 
 Schmidt et( العلوم والريا�شيات تعاين اأ�شاًل من م�شكلة كثافة املحتوى، مقارنة بالدول الأخرى
اإىل جنب، مع مراجعة  (، فرمبا هناك حاجة اإىل مراجعة مدى منا�شبة املحتوى، جنباً   al.، 2005

مدى كفاية الزمن.
اإج��راءات ( 5 »مارزانو« )Marzano، 2003( خم�س  املحتوى، يقرتح  الوقت وكثافة  وللتعامل مع �شيق 

عامة، ميكن اأن تخفف من حدة امل�شكلة، وميكن تبنيها على م�شتوى وزارة الرتبية والتعليم، وهي:
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• ال�شلة 	 ذو  املحتوى  ذلك  هو  بالأ�شا�شي  ويق�شد  والإث��رائ��ي.  الأ�شا�شي  املحتوى  بني  التمييز 
املبا�شرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�شا�شية. بينما يق�شد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك، وقد ل 

ي�شهم مبا�شرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�شا�شية.
• مراجعة الوقت املتاح للتاأكد من �شمان اإمكانية تقدمي املحتوى الأ�شا�شي �شمن الزمن املتاح.	

تنظيم املحتوى الأ�شا�شي بطريقة ت�شمن تعلم الطالب لكافة اأجزائه. وي�شري »مارزانو« اإىل مثال ( 6
من اإطار املجل�س الوطني ملعلمي الريا�شيات )NCTM، 2000(، يوؤكد »تقدمي الأفكار الرئي�شة من 
خالل عنا�شرها املهمة، مثل امل�شطلحات والتعريفات والرموز واملفاهيم واملهارات التي تنبثق من 

العمليات«.
• �شمان اأن املعلمني يقدمون املحتوى الأ�شا�شي فعليا وفق التمييز املحدد م�شبقاً.	
• احلفاظ على الزمن املخ�ش�س لتدري�س مقرر درا�شي قدر امل�شتطاع وتعوي�شه يف حال فقدانه.	

كما تقرتح كوتون )Cotton، 1989( اإجراءات اأو ا�شرتاتيجيات اأكرث تف�شياًل وموجهة للمعلم ب�شكل ( 7
خا�س من اأجل ا�شتخدام الوقت بفاعلية اأكرث. وميكن تلخي�س هذه ال�شرتاتيجيات يف التايل:

• بدء الدر�س واإنهائه يف الوقت املحدد.	
• تقليل وقت النتقال بني املهام والأن�شطة داخل ال�شف.	
• توزيع الطالب يف ال�شف بتوازن، مع التمّكن من التوا�شل معهم ب�شهولة.	
• و�شع قواعد معلنة وب�شيطة ووا�شحة للجميع، بخ�شو�س ال�شلوك يف ال�شف.	
• حتديد التوقعات من الطالب، وكيف �شيتم قيا�س حتققها.	
• تقليل الأن�شطة التي ل تت�شل بالتعليم والتعلم.	
• تقليل مقاطعات ال�شف ممن هم خارجه، من الإدارة واملعلمني وبقية الطالب.	

�شرورة ت�شمني برامج التنمية املهنية للمعلمني واملعلمات تطبيقات لتوزيع احل�شة املتوازن على ( 8
عنا�شر الدر�س.

التاأكيد على توعية املعلمني والأ�شر بعدم �شرورة تنفيذ كل التطبيقات والتدريبات والأن�شطة ( 9
الوارة يف الكتاب، واأن املهم حتقيق املعايري.

املنهج ( 10 التعامل مع  واملعلمات بخربة كافية من  املعلمني  الدرا�شة بعد مرور  اإع��ادة  التاأكيد على 
راأى  حيث  املنهج،  تدري�س  تكرار  مع  الزمن  كفاية  لتح�شن  ا�شتجاباتهم  اأ�شارت  حيث  اجلديد، 
املعلمون اأن تكرار تدري�شهم للكتاب ميكنهم ب�شكل اأف�شل من تدري�س الكتاب، وفقاً لعدد احل�ش�س 

املقررة.
�شرورة توفري اأدلة املعلم، وكذلك حقيبة الأن�شطة لكافة املعلمني، حيث اأ�شار اأكرث من 30٪ من ( 11

عينة الدرا�شة اإىل عدم توافرها. كما لبد من اقرتان توافرها ب�شمان ا�شتخدامها ب�شكل فاعل.
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المالحق

  ملحق )1( استبانة الصفوف األول والرابع االبتدائي، األول المتوسط- رياضيات

وفقهما اهلل اأخي املعلم/ اأختي املعلمة       
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

البحثي  التميز  مركز  يف  ممثلة  �شعود،  امللك  جامعة  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم 
وكجزء  الطبيعية.  والعلوم  الريا�شيات  مل�شروع  تقوميية  بدرا�شة  والريا�شيات  العلوم  تعليم  تطوير  يف 
الكتب  الدرا�شية لتقدمي حمتوى  املتاح يف اخلطة  الزمن  الدرا�شة �شيتم تقومي »مدى كفاية  من هذه 

املدر�شية«، و�شتقت�شر املرحلة الأوىل على ال�شف الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�شط.
ورغبة يف ال�شتفادة من خربتك يف تدري�س هذه املراحل، ناأمل منك التكرم بالإجابة عن بنود هذه 

ال�شتبانة، مع حتري الدقة وقراءة تعليمات ملء ال�شتبانة اأدناه قبل الإجابة.
  علماً باأن اإجاباتك �شتكون مو�شع تقدير و�شرية تامة؛ و�شي�شتفاد منها فقط لأغرا�س الدرا�شات 

العلمية، والتقارير املتعلقة بتقومي الكتب املدر�شية.
�شاكرين لتعاونكم.

الفريق البحثي لتقومي م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية

تعليمات ملء ال�ستبانة:
تتكون ال�شتبانة من ثالثة اأجزاء كالتايل:

اجلزء الأول: البيانات العامة : املطلوب منك و�شع عالمة )ü( على املربع ال�شغري ) □ ( بجوار  �
اخليار الذي ينطبق عليك.

الأربعة  � اأحد احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : التدري�شية  املمار�شات  الثاين:  اجلزء 
)دائماً، غالباً، اأحياناً، نادراً( والذي ميّثل الختيار الذي ينطبق على ممار�شاتك اأو الأكرث منا�شبة 

لك.
الثالثة  � اأح��د احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : الزمن  كفاية  م��دى  الثالث:  اجل��زء 

)اأوافق، ل اأوافق، ل اأدري(، والذي ميّثل الختيار الذي ميّثل راأيك.
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اجلزء الأول: البيانات العامة: 

 ذكر          اأنثىاجلن�س

 تربوي      غري تربوينوع املوؤهل

 دبلوم        بكالوريو�س      ماج�شتري      دكتوراهالدرجة العلمية

 1-5 �شنوات      5-10 �شنوات        10-15 �شنة         اأكرث من 15 �شنة  عدد �شنوات اخلربة 

التخ�ش�س الأ�شا�س
  ريا�شيات      علوم         تربية اإ�شالمية         لغة عربية         اجتماعيات 

  اآخر، يذكر : ........................................................................................................................

ال�شفوف التي يتم تدري�شها هذا 
  اأول      ثان      ثالث      رابع         خام�س       �شاد�سالعام.

مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا 
  �شنة واحدة      �شنتان      ثالث �شنوات    فيها هذا العام(.

املواد التعليمية املوجودة لديك.
  كتاب الطالب.          دليل املعلم.          كّرا�شة التمارين.  

  حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي.

برامج تطوير مهني �شاركت فيها 
وتتعلق مبا�شرة باملادة

مدتها�صم الربنامج

 ا�شم اإدارة الرتبية والتعليم: اجلهة 
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اجلزء الثاين: املمار�سات التدري�سية

نادرااأحياناغالبادائماالعبارةم

اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س مو�شوعات الكتاب كافة.1

اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.2

يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.3

اأعتمد على مبادئ التعلم البنائي يف تنفيذ الدر�س.4

اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.5

اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها.7

اأ�شتك�شف املفاهيم اخلاطئة لدى الطالب.8

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.9

اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.10

اأ�شعى اإىل ت�شجيع الطالب على حتمل م�شئولية تعلمهم.11

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب، �شواٌء اأكان ذلك داخل الف�شل اأم املعمل، جماعياً اأم فردياً، اأم كان الطالب مبفردهم يف املنزل:12

− اأنفذ  مع الطالب جميع مكونات الدر�س الواردة يف كتاب الطالب.	
−  اأنفذ مع الطالب بع�س التمارين الواردة  يف كتاب التمارين اأثناء تنفيذ 	

الدر�س.
− اأحقق مع الطالب جميع توقعات التعلم الواردة يف الدر�س.	

− اأنفذ جميع امل�شائل اللفظية.	

− اأ�شرك الطالب يف عملية التعلم يف كل در�س.	

− اأغطي مع الطالب جميع املفاهيم الواردة يف الدر�س.	

− اأغطي مع الطالب جميع املهارات يف الدر�س.	

− اأ�شتخدم م�شتويات التقومي املتنوعة يف كل ف�شل من ف�شول الكتاب.	

− اأكلف الطالب بتنفيذ املطويات.	
− اأمتكن من مناق�شة وت�شويب الأخطاء التي يقع فيها الطالب عند تنفيذ 	

التطبيقات الف�شلية واملنزلية.
− اأحقق مع طالبي الربط الريا�شي بني املفاهيم واملهارات الريا�شية.	

− ينفذ الطالب جميع الأن�شطة املتعلقة بالدر�س داخل الف�شل وخارجه.	
− يتحقق لدى الطالب االتكامل بني الريا�شيات والفروع الأخرى، كالعلوم، 	

والدرا�شات الجتماعية...اإلخ.
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نادرااأحياناغالبادائماالعبارةم

− ينفذ الطالب م�شروعات �شغرية يدوياً اأو با�شتخدام التقنية.	

− اأتوا�شل مع اأ�شر الطالب من خالل ر�شائل مكتوبة.	

− يقوم الطالب بحل م�شائل من خالل خطوات حل امل�شاألة.	

− اأمكن الطالب من حل م�شاألة من واقع احلياة.	

− اأتيح للطالب حل م�شائل التفكري العليا.	

− اأنفذ ن�شاط اأ�شتعد مع الطالب يف بداية كل در�س.	
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اجلزء الثالث: مدى كفاية الزمن

ملحوظاتال اأدريال اأوافقاأوافقالعبارةم

ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س 1
يف دليل املعلم.

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.2

اأجد وقتاً كافياً لتنفيذ التمارين �شمن كتاب التدريبات.3

كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى وفقاً لعدد 4
احل�ش�س املقررة.

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية حمتوى الكتاب باأكمله.5

اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 6
الوقت.

ع��دد 7 ازداد  ل��و  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��ك��ت��اب  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  ميكنني 
احل�ش�س.

اأ�شتعري ح�ش�شاًاإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج.8

يتمّكن عموم الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف الدر�س 9
�شمن احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س.

ميكنني تقدمي حمتوى الكتاب باأكمله والأن�شطة والتجارب �شمن 10
العدد املتاح للح�ش�س

ميكن تطبيق ما يتعلمه الطالب اأثناء الدر�س.11

قد نرغب التوا�شل معك حول اإجاباتك، فاإذا مل يكن لديك مانع، ناأمل تزويدنا با�شمك ورقم هاتفك
ال�شم: .........................................................        الهاتف:   ...............................................
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  ملحق )2أ( استبانة الصف األول االبتدائي- علوم

وفقهم اهلل اأخي املعلم/ اأختي املعلمة       
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

     تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة امللك �شعود، ممثلة يف مركز التميز البحثي 
وكجزء  الطبيعية.  والعلوم  الريا�شيات  مل�شروع  تقوميية  بدرا�شة  والريا�شيات،  العلوم  تعليم  تطوير  يف 
الكتب  الدرا�شية لتقدمي حمتوى  املتاح يف اخلطة  الزمن  الدرا�شة �شيتم تقومي »مدى كفاية  من هذه 

املدر�شية«، و�شتقت�شر املرحلة الأوىل على ال�شف الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط.
ورغبة يف ال�شتفادة من خربتكم يف تدري�س هذه املراحل، ناأمل منكم التكرم بالإجابة على بنود هذه 

ال�شتبانة مع حتري الدقة وقراءة تعليمات ملء ال�شتبانة اأدناه قبل الإجابة.
  علماً باأن اإجاباتكم �شتكون مو�شع تقدير و�شرية تامة؛ و�شي�شتفاد منها فقط لأغرا�س الدرا�شات 

العلمية، والتقارير املتعلقة بتقومي الكتب املدر�شية.
�شاكرين تعاونكم.

الفريق البحثي لتقومي م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية

تعليمات ملء ال�ستبانة:
تتكون ال�شتبانة من ثالثة اأجزاء كالتايل:

اجلزء الأول: البيانات العامة : املطلوب منك و�شع عالمة )ü( على املربع ال�شغري ) □ ( بجوار  �
اخليار الذي ينطبق عليك.

الأربعة  � اأحد احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : التدري�شية  املمار�شات  الثاين:  اجلزء 
)دائماً، غالباً، اأحياناً، نادراً( والذي ميّثل الختيار الذي ينطبق على ممار�شاتك اأو الأكرث منا�شبة 

لك.
الثالثة  � اأح��د احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : الزمن  كفاية  م��دى  الثالث:  اجل��زء 

)اأوافق، ل اأوافق، ل اأدري( والذي ميّثل الختيار الذي ميّثل راأيك.
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اجلزء الأول: البيانات العامة: 

 ذكر          اأنثىاجلن�س

 تربوي      غري تربوينوع املوؤهل

 دبلوم        بكالوريو�س      ماج�شتري      دكتوراهالدرجة العلمية

 1-5 �شنوات      5-10 �شنوات        10-15 �شنة         اأكرث من 15 �شنة  عدد �شنوات اخلربة 

التخ�ش�س الأ�شا�س
  ريا�شيات      علوم         تربية اإ�شالمية         لغة عربية         اجتماعيات 

  اآخر، يذكر : ........................................................................................................................

ال�شفوف التي يتم تدري�شها هذا 
  اأول      ثان      ثالث      رابع         خام�س       �شاد�سالعام.

مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا 
  �شنة واحدة      �شنتان      ثالث �شنوات    فيها هذا العام(.

املواد التعليمية املوجودة لديك.
  كتاب الطالب.          دليل املعلم.          كّرا�شة التمارين.  

  حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي.

برامج تطوير مهني �شاركت فيها 
وتتعلق مبا�شرة باملادة

مدتها�صم الربنامج

 ا�شم اإدارة الرتبية والتعليم: اجلهة 

قد نرغب التوا�شل معك حول اإجاباتك، فاإذا مل يكن لديك مانع، ناأمل تزويدنا با�شمك ورقم هاتفك
ال�شم: .........................................................        الهاتف:   ...............................................
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اجلزء الثاين: املمار�سات التدري�سية

نادرًااأحيانًاغالبًادائمًاالعبارةم
اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.1

اعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.2

يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.3

اأطّبق اإ�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.4

اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.5

اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها.7

ا�شتك�شف الأفهام )املفاهيم( اخلاطئة لدى الطالب.8

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.9

اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.10

اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.11

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم 12
يف املنزل:

− »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	

− »اأنظر واأت�شاءل« يف بداية الدر�س.	

− الن�شاط ال�شتق�شائي »اأ�شتك�شف« يف بداية الدر�س.	

− »ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س.	

− »اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س.	

− » اأفّكر واأحتدث« الواردة يف نهاية الدر�س.	

− »العلوم والفن«. 	

− »مراجعة الف�شل«.	

− »قراءة علمية«.	
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اجلزء الثالث: مدى كفاية الزمن

ملحوظاتال اأدريال اأوافقاأوافقالعبارةم

ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س 1
يف دليل املعلم.

اأجد وقتا ًكافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.2

اأجد وقتاً وكافياً لتنفيذ الأن�شطة �شمن كرا�شة الن�شاط.3

كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى وفقاً لعدد 4
احل�ش�س املقررة.

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب.5

اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 6
الوقت.

ع��دد 7 ازداد  ل��و  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��ك��ت��اب  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  ميكنني 
احل�ش�س.

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج.8

يتمّكن عموم الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف الدر�س 9
�شمن احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س.

ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن العدد 10
املتاح للح�ش�س.
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  ملحق )2ب( استبانة الصف الرابع االبتدائي- علوم

وفقهم اهلل اأخي املعلم/ اأختي املعلمة       
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

     تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة امللك �شعود، ممثلة يف مركز التميز البحثي 
وكجزء  الطبيعية.  والعلوم  الريا�شيات  مل�شروع  تقوميية  بدرا�شة  والريا�شيات،  العلوم  تعليم  تطوير  يف 
الكتب  الدرا�شية لتقدمي حمتوى  املتاح يف اخلطة  الزمن  الدرا�شة �شيتم تقومي »مدى كفاية  من هذه 

املدر�شية«، و�شتقت�شر املرحلة الأوىل على ال�شف الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط.
ورغبة يف ال�شتفادة من خربتكم يف تدري�س هذه املراحل، ناأمل منكم التكرم بالإجابة على بنود هذه 

ال�شتبانة مع حتري الدقة وقراءة تعليمات ملء ال�شتبانة اأدناه قبل الإجابة.
  علماً باأن اإجاباتكم �شتكون مو�شع تقدير و�شرية تامة؛ و�شي�شتفاد منها فقط لأغرا�س الدرا�شات 

العلمية، والتقارير املتعلقة بتقومي الكتب املدر�شية.
�شاكرين تعاونكم.

الفريق البحثي لتقومي م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية

تعليمات ملء ال�ستبانة:
تتكون ال�شتبانة من ثالثة اأجزاء كالتايل:

اجلزء الأول: البيانات العامة : املطلوب منك و�شع عالمة )ü( على املربع ال�شغري ) □ ( بجوار  �
اخليار الذي ينطبق عليك.

الأربعة  � اأحد احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : التدري�شية  املمار�شات  الثاين:  اجلزء 
)دائماً، غالباً، اأحياناً، نادراً( والذي ميّثل الختيار الذي ينطبق على ممار�شاتك اأو الأكرث منا�شبة 

لك.
الثالثة  � اأح��د احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : الزمن  كفاية  م��دى  الثالث:  اجل��زء 

)اأوافق، ل اأوافق، ل اأدري( والذي ميّثل الختيار الذي ميّثل راأيك.
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اجلزء الأول: البيانات العامة: 

 ذكر          اأنثىاجلن�س

 تربوي      غري تربوينوع املوؤهل

 دبلوم        بكالوريو�س      ماج�شتري      دكتوراهالدرجة العلمية

 1-5 �شنوات      5-10 �شنوات        10-15 �شنة         اأكرث من 15 �شنة  عدد �شنوات اخلربة 

التخ�ش�س الأ�شا�س
  علوم      ريا�شيات         تربية اإ�شالمية         لغة عربية         اجتماعيات 

  اآخر، يذكر : ........................................................................................................................

ال�شفوف التي يتم تدري�شها هذا 
  اأول      ثان      ثالث      رابع         خام�س       �شاد�سالعام.

مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا 
  �شنة واحدة      �شنتان      ثالث �شنوات    فيها هذا العام(.

املواد التعليمية املوجودة لديك.
  كتاب الطالب.          دليل املعلم.          كّرا�شة الن�شاط.  

  حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي.

برامج تطوير مهني �شاركت فيها 
وتتعلق مبا�شرة باملادة

مدتها�صم الربنامج

 ا�شم اإدارة الرتبية والتعليم: اجلهة 
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اجلزء الثاين: املمار�سات التدري�سية

نادرااأحياناغالبادائماالعبارةم

اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.1

اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.2

يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.3

اأطّبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.4

اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.5

اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.6

اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها.7

اأ�شتك�شف الأفهام )املفاهيم( اخلاطئة لدى الطالب.8

اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.9

اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.10

اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.11

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم 12
يف املنزل:

− »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	

− »اأنظر واأت�شاءل« املوجود يف بداية الدر�س.	

− الن�شاط ال�شتق�شائي »اأ�شتك�شف« يف بداية الدر�س.	

− »ن�شاط« الواردة يف منت الدر�س.	

− »اأقراأ ال�شورة اأو ال�شكل« عندما ترد يف الدر�س.	

− » اأفّكر واأحتدث« الواردة يف نهاية الدر�س.	

− »مراجعة الف�شل« مع الطالب )�شواء داخل ال�شف اأو كواجب(. 	

− »قراءة علمية«. 	

− »مهارة القراءة«.	

− »اأخترب نف�شي«.	
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نادرااأحياناغالبادائماالعبارةم

− »اأقراأ اجلدول« الواردة �شمن املحتوى.	

− »ملّخ�س م�شور« �شمن جزء مراجعة الدر�س.	

− �شنع املطويات الواردة يف الدر�س.	

− »العلوم والكتابة« �شمن جزء مراجعة الدر�س.	

− »العلوم والريا�شيات« �شمن جزء مراجعة الدر�س.	

− »العلوم واملجتمع« �شمن جزء مراجعة الدر�س.	

− اجلزء املتعلق ب������ »الرتكيز على املهارات«.	

− »كتابة علمية«.	

− مرجعيات الطالب الواردة يف نهاية الكتاب.	
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اجلزء الثالث: مدى كفاية الزمن

ملحوظاتال اأدريال اأوافقاأوافقالعبارةم

ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س 1
يف دليل املعلم.

اأجد وقتا ًكافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.2

اأجد وقتاًوكافياًلتنفيذ الأن�شطة يف كرا�شة الن�شاط.3

كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى وفقاً لعدد 4
احل�ش�س املقررة.

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب.5

اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 6
الوقت.

ع��دد 7 ازداد  ل��و  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��ك��ت��اب  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  ميكنني 
احل�ش�س.

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج.8

يتمّكن عموم الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف الدر�س 9
�شمن احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س.

ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن العدد 10
املتاح من احل�ش�س.

قد نرغب التوا�شل معك حول اإجاباتك، فاإذا مل يكن لديك مانع، ناأمل تزويدنا با�شمك ورقم هاتفك
ال�شم: .........................................................        الهاتف:   ...............................................
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  ملحق )2ج( استبانة الصف األول المتوسط- علوم

وفقهم اهلل اأخي املعلم/ اأختي املعلمة       
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

     تقوم وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة امللك �شعود، ممثلة يف مركز التميز البحثي 
وكجزء  الطبيعية.  والعلوم  الريا�شيات  مل�شروع  تقوميية  والريا�شيات،بدرا�شة  العلوم  تعليم  تطوير  يف 
“مدى كفاية الزمن املتاح يف اخلطة الدرا�شية لتقدمي حمتوى الكتب  من هذه الدرا�شة �شيتم تقومي 

املدر�شية”، و�شتقت�شر املرحلة الأوىل على ال�شف الأول البتدائي، الرابع البتدائي، الأول املتو�شط.
ورغبة يف ال�شتفادة من خربتكم يف تدري�س هذه املراحل، ناأمل منكم التكرم بالإجابة على بنود هذه 

ال�شتبانة مع حتري الدقة وقراءة تعليمات ملء ال�شتبانة اأدناه قبل الإجابة.
  علماً باأن اإجاباتكم �شتكون مو�شع تقدير و�شرية تامة؛ و�شي�شتفاد منها فقط لأغرا�س الدرا�شات 

العلمية، والتقارير املتعلقة بتقومي الكتب املدر�شية.
�شاكرين تعاونكم.

الفريق البحثي لتقومي م�شروع الريا�شيات والعلوم الطبيعية

تعليمات ملء ال�ستبانة:
تتكون ال�شتبانة من ثالثة اأجزاء كالتايل:

اجلزء الأول: البيانات العامة : املطلوب منك و�شع عالمة )ü( على املربع ال�شغري ) □ ( بجوار  �
اخليار الذي ينطبق عليك.

الأربعة  � اأحد احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : التدري�شية  املمار�شات  الثاين:  اجلزء 
)دائماً، غالباً، اأحياناً، نادراً( والذي ميّثل الختيار الذي ينطبق على ممار�شاتك اأو الأكرث منا�شبة 

لك.
الثالثة  � اأح��د احلقول  املطلوب منك و�شع عالمة )ü( يف   : الزمن  كفاية  م��دى  الثالث:  اجل��زء 

)اأوافق، ل اأوافق، ل اأدري( والذي ميّثل الختيار الذي ميّثل راأيك.
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اجلزء الأول: البيانات العامة: 

 ذكر          اأنثىاجلن�س

 تربوي      غري تربوينوع املوؤهل

 دبلوم        بكالوريو�س      ماج�شتري      دكتوراهالدرجة العلمية

 1-5 �شنوات      5-10 �شنوات        10-15 �شنة         اأكرث من 15 �شنة  عدد �شنوات اخلربة 

التخ�ش�س الأ�شا�س
  فيزياء      كيمياء         علم اأر�س       

  اآخر، يذكر : ........................................................................................................................

ال�شفوف التي يتم تدري�شها هذا 
  اأول      ثان      ثالث   العام.

مدة تدري�س الكتب اجلديدة )مبا 
  �شنة واحدة      �شنتان      ثالث �شنوات    فيها هذا العام(.

املواد التعليمية املوجودة لديك.
  كتاب الطالب.          دليل املعلم.          كّرا�شة الن�شاط.  

  حقيبة املعلم لالأن�شطة ال�شفية والتقومي.

برامج تطوير مهني �شاركت فيها 
وتتعلق مبا�شرة باملادة

مدتها�صم الربنامج

 ا�شم اإدارة الرتبية والتعليم: اجلهة 
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اجلزء الثاين: املمار�سات التدري�سية

نادرااأحياناغالبادائماالعبارةم
اأ�شع خطة ف�شلية لتدري�س كافة مو�شوعات الكتاب.1
اأعتمد على دليل املعلم يف تخطيط وتنفيذ التدري�س.2
يعتمد تخطيط وتنفيذ الدر�س على اإ�شراك الطالب يف املهام ال�شفية.3
اأطّبق ا�شرتاتيجية دورة التعلم يف تنفيذ الدر�س.4
اأتيح للطالب العمل من خالل املجموعات.5
اأوّظف اأ�شلوب احلوار واملناق�شة يف الف�شل.6
اأتاأكد من اإجناز الطالب للمهام الفردية التي اأكلفهم بها.7
اأ�شتك�شف الأفهام )املفاهيم( اخلاطئة لدى الطالب8
اأحر�س على ا�شتك�شاف معلومات الطالب ال�شابقة حول املو�شوع.9

اأقدم الدر�س من خالل الإلقاء املبا�شر على الطالب.10
اأ�شعى لت�شجيع الطالب اأن يتحملوا م�شوؤولية تعلمهم.11

اأنّفذ العنا�شر التالية الواردة يف الكتاب �شواء كان ذلك داخل الف�شل اأو املعمل، جماعياً اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم 12
يف املنزل:

− »املفردات« الواردة يف بداية الدر�س.	
− »مراجعة الف�شل« مع الطالب )�شواء داخل ال�شف اأو كواجب(. 	
− �شنع املطويات الواردة يف الدر�س.	
− م�شاريع الوحدة الواردة يف بداية الدر�س.	
− فقرة الت�شاوؤل »�شمن مربع اأ�شفر« الواردة يف بداية الدر�س.	
− »جتربة ا�شتهاللية« الواردة �شمن ن�شاطات متهيدية.	
− العلوم عرب املواقع الإلكرتونية �شمن منت الدر�س ويف نهايته.	
− »اأتهياأ للقراءة«.	
− »الربط مع املهن«.	
− »جتربة« التي ينّفذها الطالب يف املنزل.	
− »جتربة عملية« املرتبطة بكرا�شة التجارب العملية.	
− »ا�شتق�شاء من واقع احلياة« الوارد نهاية الف�شل.	
− »العلوم والتقنية واملجتمع« الواردة نهاية الف�شل.	
− عمل خرائط املفاهيم الواردة �شمن مراجعة الف�شل.	
− »تطبيق الريا�شيات« الواردة �شمن مراجعة الف�شل.	
− الختبار املقنن الوارد يف نهاية الكتاب.	
− »م�شادر تعليمية للطالب« الوارد نهاية الكتاب.	
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اجلزء الثالث: مدى كفاية الزمن

ملحوظاتال اأدريال اأوافقاأوافقالعبارةم

ميكنني تقدمي الدر�س وفقاً لعدد احل�ش�س املقرتحة لكل در�س 1
يف دليل املعلم.

اأجد وقتاًكافياً لتنفيذ الن�شاطات الواردة داخل الكتاب.2

التجارب 3 كرا�شة  يف  العملية  التجارب  لتنفيذ  وكافياً  وقتاً  اأج��د 
العملية.

كلما تكرر تدري�شي للمادة يزداد متكني من تقدمي املحتوى وفقا 4
لعدد احل�ش�س املقررة.

ل اأ�شعر ب�شغط الوقت يف تغطية كامل حمتوى الكتاب.5

اأرّكز فقط على تقدمي املفاهيم الرئي�شة يف الدر�س ب�شبب �شيق 6
الوقت.

ع��دد 7 ازداد  ل��و  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��ك��ت��اب  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  ميكنني 
احل�ش�س.

اأ�شتعري ح�ش�شاً اإ�شافية من زمالئي لتغطية املنهج.8

يتمّكن عموم الطالب من اكت�شاب املفاهيم واملهارات الرئي�شة يف 9
الدر�س �شمن احل�ش�س املخ�ش�شة لكل در�س.

ميكنني تقدمي كامل حمتوى الكتاب والأن�شطة والتجارب �شمن 10
العدد املتاح للح�ش�س.

قد نرغب التوا�شل معك حول اإجاباتك، فاإذا مل يكن لديك مانع، ناأمل تزويدنا با�شمك ورقم هاتفك
ال�شم: .........................................................        الهاتف:   ...............................................
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العملالتخ�ص�ساملهمةاال�صم م

اأ�شتاذ م�شارك بكلية الرتبيةتعليم ريا�شياترئي�س الفريق د. عبدالعزيز حممد الروي�س1
جامعة امللك �شعود

وزارة الرتبية والتعليمتربية علميةم�شاعد رئي�س الفريقد. حممد عبداله الزغيبي2

مركز املعايري املهنية تربية علميةباحث رئي�سد. اأ�شماء �شامل املحروقي3
والختبارات - �شلطنة عمان

تعليم �شبياتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةعلي هادي العبديل4

تعليم جدةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةحممد �شيف اهلل الثبيتي5

تعليم ال�شرقيةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانة�شعيد عبداهلل القحطاين6

تعليم املجمعةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةعبداهلل �شالح احلربي7

تعليم مكة املكرمةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةعلي �شراج هالل8

تعليم ال�شرقيةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةاأناهيد خري اأني�س بدر9

تعليم مكة املكرمةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةنوال با دحدح10

تعليم املدينةتعليم العلومتطبيق ال�شتبانةاأمينة �شلوم الرحيلي11

تعليم الريا�ستعليم العلومتطبيق ال�شتبانةهيفاء �شالح املقبل12

تعليم الطائفتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةم�شاعل عبد اهلل نا�شر العبيكان13

تعليم جيزانتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةعلي عثمان حكمي14

تعليم ينبعتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةاأديبة بنت حميدي �شليمان الفايدي15

تعليم ال�شرقيةتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةمنرية عبد العزيز �شالح اجللعود16

تعليم جدةتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةملياء عبداهلل يحي خان17

تعليم املدينةتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةاأحمد بيبا فاليلي �شيدي18

تعليم الريا�ستعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةعادل عبدالعزيز عبدالرحمن البعيجان19

تعليم ال�شرقيةتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةظافر م�شبب الأحمري20

تعليم الأح�شاءتعليم ريا�شياتتطبيق ال�شتبانةهياء مبارك فالح الدو�شري21
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