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المستخلص

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تعرف:
1 ) 1مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب الدرا�سية.
2 ) 2الفروق بني املجموعات املختلفة من املعلمني واملعلمات يف مدى كفاية الزمن الدرا�سي املتاح باختالف
متغريات اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية.
3 ) 3العالقة بني متغري كفاية الزمن  ,ومتغريي (م�ستوى الأداء التدري�سي /وم�ستوى التطوير املهني ).
وقد طبقت الدرا�سة على عينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام،
ونظام املقررات الدرا�سية ومدار�س حتفيظ القران الكرمي  ,وم�سارات الرتبية اخلا�صة � ,سمعي  ,ب�صري  ,فكري
ب�إدارات تعليم ( الريا�ض  /املدينة املنورة  /املنطقة ال�شرقية � /أبها  /تبوك ) يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي 1434-1433هـ  ,و�أظهرت الدرا�سة عدة نتائج من �أهمها :
) 1متو�سط �آراء معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتقدير كفاية الزمن يقع يف امل�ستوى املتو�سط.
) 2عالقة ارتباطية بني الأداء التدري�سي للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة وتقديرات املالحظني لكفاية
الزمن يف تنفيذ املناهج الدرا�سية.
) 3وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
) 4وجود بع�ض الفروق بني متغريات اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف بع�ض النتائج .
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Abstract
The present study aimed at exploring:
1 ) The adequacy of the time allocated in the academic study plan for implementing
mathematics and natural sciences curricula in accordance with the educational
requirements determined by the textbooks.
2 ) The differences between different groups of male and female teachers in the scope
of the adequacy of the time allocated depending on the variables of sex, teaching
experience and schooling stage.
3 ) The relationship between the adequacy of time variable, and the variables of (the
level of teaching performance/ the level of professional development) .
The study was applied on male and female teachers of mathematics and natural
sciences in general education schools, on schooling courses system, on the schools of
teaching the Quran, and on the paths of Special Education, auditory, visual and intellectual in the departments of Education in (Riyadh / Medina / Eastern Region / Abha/
Tabuk) in the second semester of the academic year 1433-1434 A.H.
The most important results of the current study were:
1 ) The average of the views of mathematics and natural sciences teachers of estimating the adequacy of the time allocated was moderate.
2 ) There was a correlative relationship between the teaching performance of the
study sample and the observers estimation for the time adequacy allocated for
implementing the schooling curricula.
3 ) There was a correlative relationship between the level of the professional development of the study sample and their views on the appropriateness of the allocated
time for implementing mathematics and natural sciences curricula.
4 ) There were some differences among the study sample referring to sex, teaching
experience and schooling stage.
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•م�صطلحات الدرا�سة
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مقدمة:

نتيجة للتطورات العاملية التي جتتاح املجتمعات الإن�سانية كافة يف املجاالت العلمية والتقنية واالقت�صادية
واالجتماعية ,ويف ظل خطط التنمية الوطنية املن�سجمة مع التطورات العاملية واملحلية برزت احلاجة �إىل
تطوير املناهج الدرا�سية ال�سعودية ملواكبة هذه املتغريات والتفاعل معها ب�إيجابية.
وج��اء م�شروع تطوير ال ّريا�ض ّيات والعلوم ّ
الطبيعية املط ّبق حال ًّيا عالمة فارقة يف تطوير العمل ّية
أرحب ،وعوا َ
قي ،وال ّتغيرّ ؛ نظ ًرا لأ ّنه مي ّثل انتقا ًال من القوالب
وال�سعي بها نحو �آفاقٍ � َ
ال ّتعليم ّيةّ ،
مل �أو�س َع من ال ّر ّ
إيجابي ،وال ّتع ّلم
ال ّنمط ّية ،وال ّتقليد ّية ،واالعتياد ّية �إىل � ٍ
أمناط حديث ٍة يف الفكر الترّ بويّ ترتكز على ال ّتفاعل ال ّ
ال ّن�شط القائم على تبادل الأدوار ،واكت�ساب املعرفة من خالل املمار�سة ،والو�صول �إىل الأه��داف عن طريق
املنطقي املتد ّرج ,كما يجعل املتع ّلم حمو َر العمل ّية التعليم ّية ،و�إك�ساب املتعلم املهارات احليات ّية ب�صور ٍة
ال ّتفكري
ّ
عمل ّي ٍة دون االعتماد على احلفظ وال ّتلقني ،و�إلقاء املحا�ضرات ال ّنظر ّية ،ويكون هذا ك ّله ،وفق القدرة على
املجتمعي املن�شود.
قي احل�ضاريّ  ،وال ّتط ّور
ّ
تطويع ال ّتكنولوجيا احلديثة ،ونظر ّيات ال ّتع ّلم املتط ّورة؛ لتحقيق ال ّر ّ
وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية بتطوير �شامل لكتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية يتمثل يف تعريب ومواءمة �إح��دى ال�سال�سل الأمريكية يف مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
(�سل�سلة ماجروهيل  Education Hill-McGrawجلميع مراحل التعليم العام؛ متطلعة اىل اال�ستفادة من
اخلربات العاملية يف هذا املجال مبا يواكب الدول املتقدمة لبناء جيل �إيجابي قادر على حل م�شكالته وم�شكالت
جمتمعه ووطنه  ,وامل�ساهمة يف تطوير املعرفة العلمية العاملية.
ويعد الكتاب املدر�سي دعام ًة تربوية �أ�سا�سية ؛ يجد املعلمون والطالب بني دفتيه الربنامج الدرا�سي
املقرر اخلا�ص بهم ،وهو ميثل غالباً الوجه التطبيقي للمنهج املدر�سي ب�أهدافه وحمتواه ,و�أن�شطته ,و�أ�ساليب
تقوميه ،فهو مبثابة الوعاء الذي يحوي املادة التعليمية التي ت�شكل �أداة مهمة للطالب لتحقيق �أهداف املنهج
( , )Pingel, 2010وي�ساعد املعلم يف حتديد واختيار �أهداف در�سه ,وطرق التدري�س املالئمة ,والأن�شطة الالزمة
 ,و�أ�ساليب التقومي املنا�سبة ؛ لذا يجب ا�ستثماره وتطويره ب�صورة م�ستمرة وفق موا�صفات علمية وتربوية
وفنية عالية ,وذلك بغر�ض م�ساعدة املعلم يف تخطيطه لعمله وتنفيذه مبا يحقق الأهداف املن�شودة من العملية
التعليمية( .ال�شهري2009,م) .
ومن الأ�س�س املهمة يف حتديد �أبعاد حمتوى الكتاب املدر�سي – يف ظل نظام تعليمي مركزي  -مواءمة
الزمن املخ�ص�ص لتقدمي املادة يف اخلطة الدرا�سية ؛ بحيث ميكن تقدمي حمتواه كما �أُريد له �أن يقدّم �ضمن
الزمن املحدد ومبا يحقق الأهداف املرجوة منه .
ويف �ضوء التطوير احلايل لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية تعد �آراء املعلمني واملعلمات يف مدى كفاية
الزمن  -وهم املعنيون قبل غريهم بتقدمي حمتوى الكتاب -مدخ ً
ال مهماً يف تقرير مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص
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لتقدمي حمتوى الكتاب املدر�سي من عدمه  ,فاملعلمون ميثلون العن�صر الأ�سا�سي يف اجلانب التطبيقي للمنهج
املدر�سي ,لذا البد من اال�ستفادة من �آرائهم يف �إمكانية تنفيذ املناهج يف الزمن املخ�ص�ص باخلطة الدرا�سية ,
لأن مالءمة الزمن التدري�سي له �أثر �إيجابي يف حتقيق التفاعل ال�صفي بطريقة �أف�ضل وتوفري الوقت الكايف
لتوظيف الأ�ساليب وطرائق التدري�س احلديثة وزيادة م�ساحة التفاعل بني الطالب وزيادة ا�ستيعاب املناهج
الدرا�سية بطرق تعليمية �أف�ضل ،مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل حت�سني �أداء الطالب و�إجنازه وبناء �شخ�صيته .
ويف هذا الإطار قامت درا�سة فيليب ( )Philip,2000بتحليل زمن التدري�س وو�سائل الدعم داخل ال�صف
و�أث��ره على حت�صيل الطالب ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من  49مدر�سا ً يف اجلنوب الغربي من �أمريكا ,ومت
جمع البيانات لقيا�س فاعلية املعلمني يف البيئة التعليمية وم�شاركة املعلمني ,وكانت �أهم النتائج التي �أظهرتها
الدرا�سة زيادة فاعلية زمن التدري�س نتيجة ا�ستخدام املعلم للأن�شطة التعليمية التي ت�ساعد على حت�سني
تعليم الطالب ,ووجود عالقة ارتباطية بني درجة زمن التدري�س رفع م�ستوى التح�صيل لدى الطالب.
كما هدفت درا�سة ميكرتي (� ) Meichtry ,1990إىل معرفة ت�أثري زمن التدري�س على التفاعالت الرتبوية
واملمار�سات داخل ال�صف ,و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املمار�سات الف�صلية مثل التخطيط للمناهج وا�ستالم املعلومات
ب�صورة مبكرة ,وتقييم �أداء الطالب ب�شكل م�ستمر وتنظيم ال�سلوك ت�أثرت زمن التدري�س.
وحللت درا�سة دانا ( ) Dana, 2003زمن التدري�س ملقررات الدرا�سات االجتماعية يف املدار�س االبتدائية,
وقد تكونت عينة الدرا�سة من( )65معلما من معلمي الدرا�سات االجتماعية يف املرحلة االبتدائية مت مالحظة
�أدائهم التدري�سي وحتليل التفاعل ال�صفي وفق بطاقة فالندرز ,وكان من �أهم النتائج التي �أظهرتها الدرا�سة
�أن هناك عالقة ارتباطية بني زمن التدري�س وبني فهم طالبهم لكثري من املفاهيم االجتماعية وهذا ي�ؤثر
على تقدم تعلم الطالب ب�شكل ملحوظ.
و�أظهرت درا�سة بايون�س ( 2011م) �أن معلمات ال�صف الأول املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية يرين �أن
تنا�سب املحتوى الريا�ضي مع عدد احل�ص�ص املقررة له متحقق بدرجة متدنية  ,كما �أظهرت درا�سة الثقفي (
2013م) �أن االحتياج التدريبي ملعلمي الريا�ضيات يف �إدارة وقت احل�صة بفاعلية كان متو�سطا ,و�أجرى حممد و
علي (2009م) درا�سة ا�ستطالعية لآراء مدر�سي ومدر�سات الفيزياء حول �أ�سباب عزوفهم عن ا�ستخدام املخترب
كاف لتح�ضري التجارب املختربية و�إعدادها  ,وقامت وزارة الرتبية
 ,وكان من �أبرز النتائج هو عدم توافر وقت ٍ
والتعليم البحرينية (2012م) بدرا�سة حول تقومي �أعمال الطلبة ومتابعتهم من قبل املعلم ،حيث بينت الدرا�سة
�أن �أغلبية املعلمني ي�شتكون من عدم كفاية زمن التعلم �سوا ًء بالن�سبة �إىل �شرح الدرو�س �أثناء احل�صة �أو بالن�سبة
�إىل توفري فر�ص �أف�ضل للتفاعل ال�صفي بني الطالب وم�شاركتهم ،كما �أن امل�شكلة لي�ست يف الزمن املدر�سي
وحده و�إمنا تتعلق �أي�ضاً ب�ضرورة بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء ب�أداء املعلمني وتدريبهم ومراجعة املنهج
الدرا�سي وتطويره وكذلك ال�ش�أن يف طريقة التدري�س.
و�أجرى خري وزمال�ؤه ( )Kher et al., 2011درا�سة لتحديد حمتوى العلوم والزمن املخ�ص�ص للتدري�س
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من وجهة نظر املعلمني ،عرب اال�ستبانات من  53مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة ،يف واليتني �أمريكيتني .وقد
خل�صوا �إىل �أن هناك تبايناً كبرياً بني املعلمني� ،سواء يف ما يقدم من حمتوى� ،أو الزمن املخ�ص�ص للتدري�س ,
ويظهر هذا التباين ب�شكل �أكرب يف املرحلة االبتدائية عنه يف املرحلة املتو�سطة.
و�أجرى كندل و مارزانو ( )Kendall & Marzano, 2000درا�سة ا�ستخل�صا من خاللها مئتي معيار و 3093
نقطة مرجعية ( ،)Benchmarksلـ  14مادة درا�سية خمتلفة ،مبا فيها العلوم والريا�ضيات ،ثم �س�أال املعلمني عن
عدد ال�ساعات التي ميكن من خاللها تغطية املحتوى املتعلق بهذه املعايري والنقاط املرجعية خالل عام درا�سي،
وكان جمموع ال�ساعات التي اقرتحها املعلمون � 14565ساعة تدري�سية  ,ومن خالل ح�ساب الزمن الذي ميكن
�أن يتاح يف اخلطة الدرا�سية -على �أف�ضل الأحوال -تو�صل كندل و مارزانو �إىل �أنه ال يتو ّفر فعلياً �سوى 9024
�ساعة درا�سية يف العام؛ ما يعني �أن هناك تفاوتاً مقداره � 6441ساعة يف العام.
كما �أجرى �أنقو�س وزمال�ؤه ( )Angus et al., 2007يف �أ�سرتاليا درا�سة تف�صيلية حول مدى كفاية الزمن
املخ�ص�ص للعلوم ،يف  160مدر�سة ابتدائية ،وا�ستخدما ا�ستبانة ميل�ؤها املديرون وعينة من املعلمني (349
معلماً) ،وقاما بتحليل �سجالت �أن�شطة املعلمني خالل �أ�سبوع حمدد للجميع ،وكذلك بزيارة بع�ض مدار�س
العينة ،ومقابلة املديرين واملعلمني .وقد �أ�شار  25%من معلمي العلوم �إىل عدم كفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س
العلوم.
ويف هذا االطار �أو�صت درا�سة املرحبي ( 2013م) بتنظيم وقت احل�ص�ص مبا يتنا�سب مع املحتوى الريا�ضي،
وتقليل العبء التدري�سي والإداري ال��ذي يقع على عاتق معلمي الريا�ضيات ،ليتمكنوا من متابعة طلبتهم
وتقوميهم ب�صورة �صحيحة  ,واقرتحت بايون�س ( 2011م) �إثراء برامج تدريب املعلمني واملعلمات بالدورات
التدريبية وور���ش العمل الالزمة لزيادة خربة املعلم واملعلمة يف كيفية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات والأن�شطة
املعطاة يف الكتاب مبا يتنا�سب مع املوقف التعليمي والوقت املخ�ص�ص له ,كما �أو�صى امل�ؤمتر الرتبوي الرابع
والع�شرين (تدري�س الريا�ضيات وتعلمها باملدر�سة :الطريق �إىل التميز مبملكة البحرين  2010م) بزيادة
ح�ص�ص مادة الريا�ضيات يف اجلدول الأ�سبوعي للمزيد من الإثراء والتطبيقات.
ومن املنا�سب �أال ينفك ر�أي املعلمني عما يقدمونه فعلياً من ممار�سات تدري�سية ملحتوى الكتاب املدر�سي،
والتطوير املهني الذي تعر�ضوا له  ,وهذا ما �أورده كارول يف منوذجه التعليمي ()Carol model for learning
�شكل ( ) 4حيث جند يف هذه الدرا�سة ثالثة �أبعاد رئي�سة ينبغي قيا�سها لتحديد مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص
يف اخلطة الدرا�سية �أو عدم كفايتها  :البعد الأول يتعلق مب�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة مما ميار�سه
املعلمون فعلياً يف التعامل مع الكتب املدر�سية ،ومدى التزامهم بتقدمي حمتواها ،واال�سرتاتيجيات املرتبطة
بها وفق الفل�سفة التي بني عليها م�شروع التطوير  ،والبعد الثاين ميثل م�ستوى التطوير املهني الذي قدم
للمعلمني واملعلمات من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج وفق تلك الفل�سفة ,ومت قيا�سهما من خالل
تقومي الأداء التدري�سي والتطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف �أحد حماور هذا
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امل�شروع ( التقرير الثالث ) ومي ّثل هذان البعدان �إطاراً مرجعيا للحكم يف البعد الثالث ،وهو :الزمن املحدد
يف اخلطة الدرا�سية ،ور�أي املعلمني يف مدى كفايته �أو عدم كفايته ،وفقاً مل�ستوى �أدائهم التدري�سي وتطويرهم
املهني يف تقدمي حمتوى الكتاب املدر�سي كما يحددها البعدان الأول والثاين  ,ومن �ش�أن ذلك كله �أن يقدم
ا�ستنتاجات �شاملة ومتكاملة تزود القيادات الرتبوية مبعلومات دقيقة حول مدى كفاية الزمن؛ حتى تتمكن
من حتديد ا�سرتاتيجية التح�سني والتجديد والتطوير للكتاب املدر�سي الذي يع َّد �أداة تعليمية مهمة يف يد
املعلم والطالب.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

يف �ضوء التطوير احلايل لكتب الريا�ضيات والعلوم و�شكوى املعلمني املتعددة واملتجددة حول عدم كفاية
الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدر�سية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم بالكفاية العلمية املطلوبة  ,ورغبة
من وزارة الرتبية والتعليم يف تقييم الواقع احلايل والك�شف عنه بكل �أبعاده وت�شخي�صه ب�شكل علمي و�شامل
واخلروج با�ستنتاجات علمية عنه يف �ضوء عنا�صر العملية التدري�سية املتفاعلة واملتكاملة  ،ت�أتي الدرا�سة احلالية
�ضمن م�شروع تقومي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�س اململكة العربية ال�سعودية والذي تقوم به
وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة امللك �سعود ممثلة يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والريا�ضيات� ,إذ تتناول واح��داً من معايري تقييم الكتاب املدر�سي املهمة ؛ وهو مدى كفاية الزمن املحدد يف
اخلطة لتغطية حمتوى و�أن�شطة الكتاب وفق متطلباته التعليمية من خالل ا�ستق�صاء �آراء معلمي الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية  ،حول مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية ،لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية  ,حيث �أجابت الدرا�سة احلالية عن �أربعة �أ�سئلة رئي�سة هي
ال�س�ؤال الأول  :ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لل�صفوف (الثاين و اخلام�س االبتدائي  ,و الثاين املتو�سط  ,والأول الثانوي مبدار�س التعليم
العام)  ,وقد تفرع عنه الأ�سئلة التالية :
1 )1ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
لل�صفوف (الثاين و اخلام�س االبتدائي  ,والثاين املتو�سط  ,والأول الثانوي مبدار�س التعليم العام ) من
وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية و من وجهة نظر مالحظي االداء التدري�سي
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ؟
2 )2هل يوجد اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية  /املرحلة التعليمية؟
3 )3هل يوجد عالقة بني متغري كفاية الزمن (اال�ستبيان  /املالحظة) ومتغريي (م�ستوى االداء التدري�سي/
م�ستوى التطوير املهني ) ؟
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لل�صف الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية) ,وقد تفرع عنه ال�س�ؤالني التاليني :
1 )1م��ا م��دى كفاية ال��زم��ن ال��درا���س��ي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لل�صف الأول الثانوي نظام املقررات الدرا�سية) من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ؟
2 )2هل يوجد اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات  :اجلن�س  /اخلربة التدري�سية ؟
ال�س�ؤال الثالث :ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
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والعلوم الطبيعية لل�صفوف (الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي ،والأول والثاين املتو�سط  ,الأول
الثانوي مبدار�س حتفيظ القران الكرمي ) ,وقد تفرع عنه ال�س�ؤالني التاليني:
1 )1ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
لل�صفوف (الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي ،والأول و الثاين املتو�سط  ,الأول الثانوي مبدار�س
حتفيظ القران الكرمي) من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ؟
2 )2هل يوجد اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريي  :اجلن�س  /اخلربة التدري�سية ؟
ال�س�ؤال الرابع  :ما مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لل�صفوف (الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي ،والأول و الثاين املتو�سط  ,الأول
الثانوي مب�سارات الرتبية اخلا�صة  ,ال�سمعي  ,الب�صري  ,الفكري)  ,وقد تفرع عنه ال�س�ؤالني التاليني :
1 )1م��ا م��دى كفاية ال��زم��ن ال��درا���س��ي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لل�صفوف (الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي  ،والأول و الثاين املتو�سط ,الأول
الثانوي مب�سارات الرتبية اخلا�صة � ,سمعي  ,ب�صري  ,فكري) من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية؟
2 )2هل يوجد اختالف يف م��دى كفاية الزمن يعزى ملتغريات  :اجلن�س  /اخل�برة التدري�سية  /املرحلة
التعليمية ؟
أهداف الدراسة:

هدفت الدرا�سة احلالية اىل تعرف:
1 )1مدى كفاية الزمن الدرا�سي املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب الدرا�سية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة
ومالحظي الأداء التدري�سي .
2 )2الفروق بني املجموعات املختلفة من املعلمني واملعلمات يف تقديرهم مدى كفاية الزمن الدرا�سي املتاح
باختالف متغرييات اجلن�س واخلربة التدري�سية ,واملرحلة التدري�سية.
3 )3العالقة بني متغري كفاية الزمن ,ومتغريي (م�ستوى الأداء التدري�سي /وم�ستوى التطوير املهني ).
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أهمية الدراسة:

قد تفيد هذه الدرا�سة:
1 )1القائمني على �إعداد الكتب الدرا�سية ؛ حيث توفر لهم مرجعاً علميا ميكن اال�ستفادة منه �أثناء الت�أليف
للكتب اجلديدة �أو التعديل للكتب احلالية مبا يواءم الزمن املخ�ص�ص لتنفيذها يف اخلطط الدرا�سية.
 2 )2امل�س�ؤولني ب��وزارة الرتبية والتعليم يف تقدمي الربامج العالجية املنا�سبة يف حالة وج��ود �صعوبات �أو
م�شكالت لدى معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف تنفيذ تلك املقررات يف الزمن املخ�ص�ص
لها  ,مما ي�ساهم يف تعزيز جوانب القوة وتاليف �أوجه الق�صور لإجناح امل�شروع وحتقيق �أهدافه.
3 )3كون املواد التعليمية من كتبٍ للطالب و�أدلة معلمني وبقية املنتجات التعليمية ملقرري العلوم والريا�ضيات
مت تعريبها ومواءم ُتها وفقاً ل�سل�سلة «ماجروهل» -والتي يف الأ�سا�س �أُعدّت لنظام تعليمي خمتلف -ف�إن
�أهمية التعرف على �إمكانية تنفيذها وفقاً للزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية يف اململكة العربية
ال�سعودية ُيع ّد �أم��راً مه ّماً ,ولي�س ذلك فقط ،ولكن وفقاً لتوجهات املنهج اجلديد؛ بحيث يقدم �صورة
وا�ضحة للمعنيني؛ لتحقيق متطلبات النجاح وتنفيذه ب�إذن اهلل.
4 )4القيادات الرتبوية يف تقدم معلومات �شاملة حول مدى كفاية الزمن؛ حتى تتمكن من حتديد ا�سرتاتيجية
التح�سني والتجديد والتطوير للكتاب املدر�سي والذي يع َّد الأداة التعليمية الأهم يف يد املعلم والطالب.
حدود الدراسة:

التزمت الدرا�سة احلالية احلدود الآتية :
 اقت�صرت الدرا�سة على معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف الدرا�سية:
1 )1الثاين والرابع االبتدائي ,والثاين املتو�سط ,والأول الثانوي مبدار�س التعليم العام ,و الأول الثانوي
مبدار�س نظام املقررات الدرا�سية.
2 )2الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي ،والأول و الثاين املتو�سط  ,و الأول الثانوي مبدار�س
حتفيظ القران الكرمي  ,وم�سارات الرتبية اخلا�صة � ,سمعي  ,ب�صري  ,فكري.
  طبقت الدرا�سة على عينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف خم�س �إدارات تعليمية
هي ( :الريا�ض  /املدينة املنورة  /املنطقة ال�شرقية � /أبها  /تبوك ).
 طبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1434-1433هـ ,وفق اخلطة الزمنية املرفقة.
 اقت�صرت الدرا�سة على ا�ستق�صاء �آراء عينة الدرا�سة حول مو�ضوع كفاية الزمن من عدمه دون البحث عن
الأ�سباب �أو امل�شكالت �أو العوائق التي حتول دون كفايته �إن وجدت.
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 مت حتديد م�ستوى الأداء التدري�سي والتطوير املهني لعينة الدرا�سة من خالل بيانات التقرير الثالث
للدرا�سة التقوميية  -بطاقة املالحظة ال�صفية  ,وا�ستبيان التطوير املهني  -املطبقان بالتزامن مع �أداة
الدرا�سة احلالية على نف�س عينة الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة:

تناولت الدرا�سة احلالية امل�صطلحات الرئي�سة التالية:
الكتاب املدر�سي :كتاب الطالب املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم لتدري�س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
للعام الدرا�سي  1434 -1433هـ.
الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية :الزمن املحدد يف اخلطة الدرا�سية املعتمدة من وزارة الرتبية
والتعليم لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف املحددة يف حدود الدرا�سة احلالية.
املهني :جميع الفر�ص املقدمة لتطوير معارف املعلمني ومهاراتهم واجتاهاتهم من �أجل
التطور
ّ
حت�سني تعلم الطالب ,فال يقت�صر فقط على التدريب املبا�شر ,بل ي�شمل التدريب والفعاليات واملواد التعليمية
امل�صاحبة.
الأداء التدري�سي :املمار�سات الفعلية (وفق مركزية املتعلم ) التي يقوم بها املعلم �أثناء تنفيذ التدري�س
داخل احلجرة الدرا�سية يف �ضوء بطاقة مالحظة �أعدت لهذا الغر�ض.
اخلطة الدرا�سية :الأوزان املحددة من احل�ص�ص للمواد الدرا�سية املختلفة ،يف الأ�سبوع ،واملعتمدة من
وزارة الرتبية والتعليم ،بالتعميم رقم ،25/5/ 797 :بتاريخ 1431/6/1هـ.
كفاية الزمن وفق تقديرات املعلمني :ر�أي املعلمني واملعلمات يف مدى �إمكانية تقدمي حمتوى الكتب
املدر�سية واال�سرتاتيجيات املرتبطة به� ،ضمن عدد احل�ص�ص املحدد يف اخلطة الدرا�سية.
كفاية الزمن وفق تقديرات املالحظني :حكم املالحظ على كفاية زمن احل�صة الدرا�سية لتقدمي
حمتوى الكتب املدر�سية واال�سرتاتيجيات املرتبطة به� ،ضمن زمن احل�صة املحدد يف اخلطة الدرا�سية.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
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تناول هذا الف�صل الإطار النظري املت�صل مبجال الدرا�سة ب�شكل مبا�شر  ,وي�شمل مفهوم زمن التدري�س,
ّرا�سي  ,و�إدارة زمن
وعوامل هدر (م�ض ّيعات) زمن التدري�س ,والعالقة بني زمن التدري�س وال ّتح�صيل الد ّ
التدري�س  ,وا�سرتاتيجيات ومن��اذج ادارة زمن التدري�س  ,وكفاية الزمن لتنفيذ مناهج ال ّريا�ض ّيات والعلوم
الطبيعية �ضمن م�شروع التطوير احلايل  ,مع دمج الدرا�سات ال�سابقة يف �أجزاء الإطار النظري املت�صلة بها مبا
ي�ضمن تكامل الفكرة و�شمولها ,وي�سهل اال�ستفادة منها �أثناء مناق�شة النتائج وعر�ض التو�صيات  ,وفيما يلي
عر�ض لذلك .
أو ً
ال  :زمن التدريس

الزمن يف اللغة :ا�سم لقليل الوقت وكثريه .يقال :زم��ان وزم��ن ،واجلمع �أزم��ان و�أزمنة .ويقال� :أزمن
ال�شيء �أي طال عليه الزمن ،و�أزمن باملكان �أقـام به زماناً .ويقولون :لقيته ذات الزمني؛ فرياد بذلك تراخي
املدة والزمن والزمان لفظتان حتمالن نف�س املعنى (ابن منظور.)159 ,1991،
وقد عرفته ال�شامي (2003م) ب�أنه :كمية الوقت الذي ي�ستثمره املعلم ا�ستثماراً حقيقياً يف جمال التعليم،
وتوظيفه يف خدمة الطالب لتح�سني م�ستواهم العلمي ،ويعني ذلك ا�ستبعاد كل الفرتات الزمنية املهدرة التي
مل يتم ا�ستغاللها فعلياً يف العملية التعليمية ،من الوقت الر�سمي املخ�ص�ص للتعليم.
وت�شري النبهانية (2011م) �إىل �أن هناك من ي�سمي زمن احل�صة زمن التعلم و�أنه القاعدة الأ�سا�سية لنجاح
عمليتي التعليم والتعلم داخل البيئة املدر�سية وال�صفية لذا فمن ال�ضروري توفري الزمن ال�لازم واملالئم
لعمليتي التعليم والتعلم ،بحيث ميكن التمكن من اكت�ساب الكفايات التعليمية املن�شودة واملخطط لها ح�سب
اخلطة الدرا�سية مبا يكفل حتقيق اجلودة املن�شودة للمخرجات التعليمية.
وعند النظر يف الدرا�سات التي تناولت الزمن التعليمي ،يت�ضح �أنها تتحدث عن م�ستويات �أو �أنواع خمتلفة
من الزمن ,وقد قام بريليرن ( )Berliner, 1990وكذلك هيويت ( )Huitt, 2006بتلخي�ص هذه امل�ستويات �ضمن
�سبعة م�ستويات �أو �أنواع كالتايل:
الزمن املخ�ص�ص للمادة  :Allocated Timeوهو الزمن املخ�ص�ص لتقدمي مادة درا�سية ،وميكن ح�سابه
على م�ستوى اليوم ( 45دقيقة يومياً/ح�صة يومياً)� ،أو الأ�سبوع (ثالث ح�ص�ص �أ�سبوعياً)� ،أو �سنوياً ( 200ح�صة
يف ال�سنة الدرا�سية).
زمن التدري�س  :Instructional Timeويراد به الزمن الذي يق�ضيه املعلم فعلياً يف مها ّم ينفذها مبفرده
ومع الطالب ،بغر�ض تقدمي مفهوم �أو مهارة حمددة ,وهو جزء من الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية ،كما
يدخل فيه زمن االنهماك وزمن املهمة ،اللذان �سيتم احلديث عنهما �أدناه.
1 )1زمن االنهماك  :Engaged Timeوهو الزمن الذي ي�صرفه الطالب فعلياً للمهام التعليمية ،وميكن �أن
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ي�ستخدم م�صطلح زمن االنتباه كمرادف له ,وعادة ما يتم قيا�سه من خالل املالحظة املبا�شرة� ،أو حتليل
ت�سجيالت الفيديو ،كما ا�ستخدم البع�ض تقارير الطالب �أنف�سهم.
2 )2زمن املهمة  :Time-on-Taskوهو جزء من زمن االنهماك �أثناء الدر�س ككل ،ويقا�س با�ستخدام الأدوات
امل�ستخدمة يف قيا�س زمن االنهماك ،غري �أنه ينبغي التو�صيف الدقيق مل�ضامني املهمة التعليمية.
3 )3زمن التعلم الأكادميي  :Academic Learning Timeوهو جزء من الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية
والذي ينهمك فيه املتعلم يف �إمتام الأن�شطة التعليمية التي ترتبط مبخرجات يتطلب النجاح يف �إجنازها،
مبعنى �أنه �سيتم تقومي �أداء الطالب فيها وهذا مفهوم معقد للزمن يرتبط مع الزمن املخ�ص�ص للمادة
وزمن املهمة وكذلك معدل النجاح يف �أداء املهمة التعليمية.
4 )4زمن االنتقال  :Transition Timeوهو الزمن غري التعليمي ،الذي ي�سبق �أو يتبع بع�ض الأن�شطة التعليمية
داخل ال�صف ،وهو جزء من الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية.
5 )5زم��ن االنتظار : Waiting Timeوه��و الزمن ال��ذي ينتظر فيه الطالب التوجيهات من املعلم� ،أو وقت
انتظار مرور املعلم لالطالع على �أعمال الطالب ويختلف عن «وقت االنتظار» ( )Wait-Timeوهو الوقت
ما بني �س�ؤال املعلم وا�ستجابة الطالب.
6 )6وقد قدّم هيويت ( )Huitt, 2006حماولة لتو�ضيح العالقة بني بع�ض هذه الأنواع من الزمن التعليمي
وم�ستوياتها ،كما تظهر يف ال�شكل (  , ) 1وهنا ّ
يت�ضح �أن الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية ي�شمل كافة
�أنواع الزمن الأخرى ،و�أن زمن االنهماك جزء من زمن التدري�س ،كما �أن زمن التعلم الأكادميي جزء من
زمن االنهماك.
�شكل (  : )1العالقة بني الأنواع املختلفة للزمن املدر�سي
ويرى وجن (1988م) �أن وقت التعليم من قبل املعلمني ينق�سم �إىل �أربعة �أمناط هي :
الزمن اخملصص للمادة
زمن التدريس
زمن االنهماك

زمن التعلم األكادميي
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�شكل (  )2منوذج وجن لتوزيع الوقت
توزيع زمن احلصة
وقت احلصص

وقت التدريس

وقت أداء التعيينات

وقت التعلم االكادميي

1 )1وقت احل�ص�ص  :هو �إجمايل الوقت الذي يخ�ص�ص لتدري�س العلم وتعلم الطالب .
2 )2وقت التدري�س  :هو الوقت الذي مي�ضيه املعلمون بالفعل يف التدري�س .
3 )3وقت �أداء التعيينات �أو التكليفات  :هو الوقت الذي مي�ضيه املتعلمون مندجمني يف �أداء مهمة ما �أو �أداء
تعليمي معني .
4 )4وقت التعلم الأكادميي  :هو الوقت الذي ي�ستطيع �أن يثبت فيه املعلمون �أن الطالب قد تعلموا بالفعل
املحتوى املطلوب و �أجادوا املهارات املطلوبة .
عليمي وحده كمتغريٍ ،وبال ّتايل يتعار�ض تقليله مع كون ال ّتعليم
يف �ضوء ما �سبق؛ ف�إ ّنه ُي�شار �إىل الوقت ال ّت ّ
ٍّ
ري �أك ُ
و�ضوحا عندما ال تكون العوام ُل غري
رث
املخ�ص�ص لل ّتعليم؛ كعاملٍ
منظوم ًة ،كما � ّإن الوقت ّ
م�ستقل له ت�أث ٌ
ً
(حجي1994 ،م)119-118 ،
العلمي.
املدر�سي ،وال ّتح�صيل
املدر�س ّية م�ساعد ًة على الإجناز
ّ
ّ
ّ
املخ�ص�ص لل ّتعليم هو �أحد اخليارات املطروحة يف حت�سني م�ستوى
ويرى بع�ض الترّ بو ّيني � ّأن زيادة الوقت ّ
وجه ملا يرت ّتب عليه من زيادة يف ال ّنفقات ؛ لذا ف�إ ّنهم ي�ؤ ّكدون
ال ّتعليم؛ �إ ّال �أ ّنهم ال ي�ؤ ّيدون اللجوء �إىل هذا ال ّت ّ
�سمي املتاح لل ّتعليم بكفاء ٍة عاليةٍ)Karweit, 1988( .
�ضرورة ا�ستثمار الوقت ال ّر ّ
ومن هنا يفرت�ض �أنه كلما زاد الوقت الذي ي�صرف على موقف التعلم زاد التعلم ونواجته ,ويف املقابل كلما
ا�ستثمر اليوم الدرا�سي يف املدر�سة �أدى �إىل تعلم �أعمق و�أدوم و�أكرث تكام ً
ال  ,وهذا يت�ضمن �أهمية �صرف الوقت يف
التعلم طوال اليوم الدرا�سي ويكون هدفه التفاعل مع الأن�شطة املختلفة واملتعددة( .قطامي وقطامي2005,م)
ويعترب عامل الزمن يف التدري�س داخل ال�صف الدرا�سي عام ً
ال مهما يف جناح �أو ف�شل قيادة املعلم ل�صفه
الدرا�سي �إذا مل تنته املهمة التعليمية يف الوقت املنا�سب فال يحدث تعلم� ,إذ يحدد التعليم يف �أح��د جوانبه
املهمة مقدار الزمن الذي يخ�ص�ص ملهمة يراد تعلمها ,فاملعلم الناجح هو املعلم القادر على �إدارة وقت احل�صة
وا�ستثماره يف ال�صف بحيث يبعده تنظيم الوقت عن اال�ستطراد ب�أمور بعيدة عن طبيعة املادة العلمية ،ولكي ال
ميتد باحلديث ويهم�ش جوهر املادة املطلوب عر�ضها للطالب.
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ُ
عوامل هدر (مضيّعات) زمن التدريس:
ثانيا :

عليمي -زمن احل�ص�ص الدّرا�س ّية -كام ً
ال يف عمل ّيات� ،أو �إجراءات
ال ي�ستخدم الوقت ّ
املخ�ص�ص لل ّن�شاط ال ّت ّ
ال ّتدري�س؛ فغال ًبا ما يق�ضي املع ّلم �أوقا ًتا متباين ًة يف �إعطاء الط ّ
الب تعليماتٍ � ،أو توجيهاتٍ مع ّين ًة� ،أو مناق�شة
ق�ضايا ال تتع ّلق بن�شاطاتٍ تع ّلمهم.
املخ�ص�ص لعمل ّيات ال ّتع ّلم -ال يق�ضيه ّالب كام ً
الط ّ
ال يف ال ّتع ّلم؛ فمع ك ّل املحاوالت
كما � ّأن الوقت املتب ّقي
ّ
ا ّلتي قد يبذلها املع ّلم لزيادة انهماك املتع ّلمني يف �أن�شطة ال ّتع ّلم؛ ف� ّإن جميعهم� ،أو بع�ضهم يق�ضي وق ًتا ما يف
ممار�سة �أن�شط ٍة ال تخدم عمل ّية ال ّتع ّلم؛ فقد يت�شاجر ّ
الطلبة ،وقد ي�سرحون� ،أو يخرجون �إىل دورات املياه.
املخ�ص�ص للعملية ال ّتعليم ّية ،وينتمي �إىل مثل
�سمي ّ
وقد ت�ؤ ّدي عوام ُل ع ّد ٌة �إىل هدر� ،أو �ضياع الوقت ال ّر ّ
ري
هذه العوامل ك ّل ما مينع الطالب من حتقيق م�ستويات تع ّل ٍم مر�ضيةٍ ،وم�أمولة ،وم�ستهدفةٍ ،يف �ضوء معاي َ
حمدّدةٍ ،حتقي ًقا ي ّت�سم بالفعال ّية ،والإيجاب ّية.
وميكن ع ّد مثل هذه امل�ضيعات لوقت ال ّتع ّلم على �أ ّنها جمل ُة �أن�شط ٍة غري �ضرور ّيةٍ ،و�أحيا ًنا غري مرغوبٍ
املخ�ص�ص لل ّتدري�س ،بطريق ٍة غري مالئمةٍ ،وال يظهر منها عائ ٌد
فيها ،تتط ّلب� ،أو ت�ستهلك وق ًتا ما من ال ّزمن ّ
يتنا�سب مع الوقت املبذول لأجلها.
وقد �أوردت ال�شامي (2003م) و قطامي وقطامي (2005م) :العديد من العوامل التي ت�ؤدي �إىل هدر �أو
�ضياع الوقت الر�سمي املخ�ص�ص للعملية التعليمية ومنها :
�أو ًال /عوامل متعلقة بالطالب ومنها :
 عدم وجود رغبة لدى الطالب لعملية التعلم.
 الت�أخر عن دخول احل�صة الدرا�سية.
 ال�شغب والفو�ضى �أثناء الدر�س.
 الت�أخر يف الإجابة عن الأ�سئلة.
 عدم االنتباه وقلة امل�شاركة �أثناء الدر�س.
 الغياب والت�أخر.
 عدم ان�ضباط الطالب عند تغري الن�شاط الأكادميي داخل حجرة ال�صف.
ثانياً /عوامل متعلقة باملعلم ومنها :
 �ضعف م�ستوى املعلم وعدم متكنه من مادته الدرا�سية.
 �ضعف حتديد املعلم مل�سئولياته داخل ال�صف الدرا�سي.
 عدم وجود خطة يومية لدى املعلم.
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 القيام بعدد من الأعمال يف وقت واحد.
 ال�سماح للطالب بعمل الواجبات املنزلية �أثناء اليوم الدرا�سي.
 الت�أخر عن ح�ضور احل�ص�ص.
 الرد على املكاملات �أثناء احل�صة
ثالثاً /عوامل متعلقة مبدير املدر�سة وامل�شرف الرتبوي ومنها :
 ا�ستدعاء املعلم من حجرة ال�صف
 تكليف املعلم ب�أعمال خا�صة باملدر�سة �أوقات ح�ص�صه املدر�سية
 عقد اجتماع للمعلمني �أثناء الدوام الر�سمي
 �إلغاء بع�ض احل�ص�ص واال�ستعا�ضة عنها ب�أن�شطة غري �صفية
رابعاً /عوامل فنية وتنظيمية ومنها :
 عدم توفر الإمكانات والو�سائل التعليمية باملدر�سة.
 زيادة عدد الطالب بالف�صل.
 املباين امل�ست�أجرة غري املهي�أة للبيئة املدر�سية.
 �ضعف كفاية املعلومات �أو وجود معلومات غري دقيقة.
ويف هذا ال�سياق �أجرى العريني (1998م) درا�سة هدفت �إىل تعرف �أهم العوامل التي ت�ؤدي �إىل هدر الوقت
املخ�ص�ص للعملية التعليمية يف املدار�س االبتدائية من وجهة نظر مديريها ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()88
مديراً ومديرة يعملون يف املدار�س االبتدائية يف مدينة الريا�ض ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوامل الع�شرة
الأكرث هدراً للوقت املخ�ص�ص للعملية التعليمية هي:
1 )1عدم وجود بديل فوري للمعلم الذي يغيب ب�صورة مفاجئة وطويلة
2 )2عدم ا�ستغالل وقت ح�صة الن�شاط بال�شكل املنا�سب
�3 )3إقامة الدورات التدريبية للمعلمني خارج املدر�سة �أثناء الدوام الر�سمي
4 )4ت�أخر الدرا�سة يف بداية العام نتيجة لعدم اكتمال املعلمني باملدار�س
5 )5ح�ضور معلم بديل للمعلم الأ�سا�سي لأجل حفظ النظام بالف�صل فقط
6 )6تخ�صي�ص املعلم جزءا من وقت ح�صته لت�صحيح �إجابات الطالب
7 )7تخ�صي�ص املعلم جزءاً من وقت ح�صته لر�صد تقديرات الطالب
8 )8عدم التخطيط امل�سبق لوقت احل�صة من قبل املعلم
9 )9غياب املعلم عن ح�ضور بع�ض ح�ص�صه
1010مراجعة بع�ض �أولياء �أمور الطالب للمدر�سة وطلبهم مقابلة معلم املادة
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وي�ؤكد البابطني (1999م) يف درا�سته على �أن �أهم امل�شكالت التي تعيق ا�ستثمار الوقت الر�سمي املخ�ص�ص
للعملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام للبنني يف اململكة العربية ال�سعودية ,ق�صور يف فهم و�إدراك بع�ض
املعلمني للأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ستثمار الوقت الر�سمي بفاعلية يف جمال التعليم و�أثر ذلك يف
رفع م�ستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم  ,كما وجد �أن هناك فرقاً بني فئتي الأقل خربة والأكرث خربة يف
التعليم ل�صالح فئة الأقل خربة  ،وقد عزا ذلك �إىل �أن فئة الأقل خربة يف التعليم هم يف الغالب �أقل �سناً من
زمالئهم �أفراد الفئة الأكرث خربة  ،ومن طبيعة ال�شباب الرغبة يف حب التغيري والتطلع �إىل م�ستقبل �أف�ضل .
و�أجرى الذويبي (1999م) درا�سة للك�شف عن كيفية توزيع املعلم لوقته على املهام والواجبات املختلفة
التي يقوم بها داخل املدر�سة �أو خارجها ,وما ت�ستغرقه تلك الأعمال والواجبات من وقت ,ومن �أهم النتائج ما
يلي  :عملية ت�صحيح كرا�سات الطالب ت�أخذ من الوقت مابني ( )30دقيقة و�ساعة من كل �أ�سبوع �أثناء الدوام
الر�سمي  ,ن�سبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج ت�أهيل بلغت  %22.1على الرغم من �أهمية هذا اجلانب ،
�أما الذين التحقوا بدورات تن�شيطية �أو برامج ت�أهيل ف�إنها ت�أخذ وقتاً من �ساعة �إىل �ساعتني  ،ويتم ذلك خارج
الدوام وب�شكل ف�صلي .
وح��دد اجل��رج��اوي ون�شوان (2004م) يف درا�ستهما عوامل ه��در الوقت املدر�سي مبدار�س وكالة الغوث
الدولية بغزة ،جمال املعلمني  :نق�ص الو�سائل التعليمية املرتبطة باملنهاج ،وتخ�صي�ص املعلم جزءاً من وقت
ح�صته لت�صحيح �إجابات الطالب ،وعدم �إدارة الوقت داخل احل�صة من قبل املعلم بال�شكل املنا�سب ،وعدم التزام
املعلمني باخلطة املدر�سية املقررة لكل منهج  ،و�صعوبة املنهاج املدر�سي بالن�سبة للمعلمني والطالب .وجود
ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة البحث وذل��ك ل�صالح املعلمني ال��ذك��ور ،واملرحلة التعليمية
الإعدادية ،واملعلمني الذين يحملون الدرا�سات العليا ،ول�صالح اخلربة الأطول.
فيما ك�شفت درا�سة ال�شامي (2004م) �أن �أب��رز الأ�سباب التي تعيق ا�ستثمار الوقت الر�سمي املخ�ص�ص
للعملية التعليمية يف مدار�س التعليم العام للبنات مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املديرات وامل�شرفات
الرتبويات التوقف عن التدري�س قبل املوعد الر�سمي لإجازات الأعياد ب�سبب غياب عدد كبري من الطالبات .
راسي:
ثالثا  :العالقة بين زمن التدريس والتّحصيل ال ّد
ّ

�إن اختالف ّ
الط ّ
الب يف تنظيمهم لل ّزمن املتاح على املوا ّد الدّرا�س ّية ،والأن�شطة الإدار ّية ،والف ّن ّية املختلفة،
يرت ّتب عليه ٌ
العلمي ،واكت�سابهم خربات ال ّتع ّلم املت�ض ّمنة،
تفاوت يف م�ستويات تع ّلمهم ،وبال ّتايل تباين حت�صيلهم
ّ
العلمي.
�أو املرتبطة مبحتوى املق ّرر
ّ
املخ�ص�ص للعمل ّية ال ّتعليم ّية؛ ملا لذلك
وقد نادى بع�ض الترّ بو ّيني؛ نتيجة لذلك ،ب�ضرورة زيادة الوقت ّ
الإج��راء� ،أو املقرتح من �أه ّم ّي ٍة -من وجهة نظرهم -يف حت�سني العمل ّية ال ّتعليم ّية؛ فقد �أ ّك��دت درا�سة وايت
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ّرا�سي ،ون�سبة احل�ضور ،مبثل العالقة العك�س ّي ًة
(ّ � )White, 1998أن هناك عالق ًة طرد ّي ًة ما بني الوقت الد ّ
املدر�سي ،ون�سبة ال ّت�س ّرب.
القائم ًة ما بني الوقت
ّ
ال يف الفرتة ا ّلتي يق�ضيها ّ
املخ�ص�ص لل ّتعليم متم ّث ً
الطالب
كما � ّأن هناك عدّة درا�ساتٍ قد �أ ّكدت � ّأن الوقت ّ
ّرا�سي ،عدد �أيام الدّرا�سة الأ�سبوع ّية ،عدد الأ�سابيع -ي�ؤ ّثر على تع ّلم
يف ال ّتعليم -الوقت
ّ
املخ�ص�ص لليوم الد ّ
(حج ّي1994 ،م)118 ،
املهارات الأ�سا�س ّية ،واالحتفاظ بهاّ .
وفى مقابل ذلك ت�شري درا�سة بنتون ،ورو�سنتل (� )Panton & Rosenthal, 1991إىل � ّأن زي��ادة الوقت
ّرا�سي قد جاءتا �ضمن ّ
خط ٍة �أُقِ�� َّرتْ ؛ ل�صالح مواجهة نواجت الكثافة
عليمي ،وكرثة الأعمال يف اجلدول الد ّ
ال ّت ّ
ّ
الط ّ
ال�صفوف ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل �أ ّنهما كانتا �ضمن جمل ٍة من ردود الأف��ع��ال على نق�ص
البية املتزايدة يف ّ
املدر�سي ال ت�ؤ ّدي بطبيعة احلال ،ويف ك ّل ّ
الظروف
الإمكان ّيات املدر�س ّية ،كما �أ ّكدت الدّرا�سة على � ّأن زيادة الوقت
ّ
عليمي لك ّل ّ
الط ّ
الب.
�إىل زياد ٍة حقيقيةٍ ،وم�ؤ ّثر ٍة يف الوقت ال ّت ّ
املخ�ص�ص لل ّتعليم Allocated
و�أ ّكدت درا�سة زميريمان (ّ � )Zimmerman, 2001أن العالقة ما بني الوقت ّ
ح�صيلي عالق ٌة �ضعيف ٌة؛ فعلى ال ّرغم من وجود عالق ٍة ب�سيط ٍة ما بني الوقت
 ،Learning Timeوامل�ستوى ال ّت
ّ
ّرا�سي� ،إ ّال � ّأن العالقة الوثيقة� ،أو امل�ؤ ّكدة غال ًبا ما تكون قائم ًة
الفعلي لل ّتعليم  ،Engaged Timeوال ّتح�صيل الد ّ
ّ
ما بني الوقت ال
ح�صيلي.
أكادميي  ،Academic Timeوامل�ستوى ال ّت
ّ
ّ
كما �أ ّكدت الدرا�سة �أ ّنه على ال ّرغم من تلك العالقة� ،إال �إ ّنها ٌ
عامل واح ٌد من بني عدّة عوام َل �أخرى ت�ؤ ّثر
ّرا�سي ،وقبل ذلك �إجناز مها ّم ال ّتع ّلم بنجا ٍح،
بدرجاتٍ متباينةٍ ،و�أ�شكالٍ خمتلف ٍة على م�ستويات ال ّتح�صيل الد ّ
ّرا�سي ،و�إمكان ّيات املدر�سة ،وم�ستوى الدّافع ّية لل ّتع ّلم لدى ّ
الط ّ
الب.
ومن بني هذه العوامل �إدارة الف�صل الد ّ
ويرى عا�شور (2001م) �أن ال�صلة وثيقة بني الوقت والتعليم وقد يكون الوقت �أو الزمن ح�صة حمددة ,
الدرا�سياً � ,أو عاماً درا�سياً كام ً
�أو يوماً درا�سياً � ,أو ف�ص ً
ال � ,أو مدة الدرا�سة ملرحلة تعليمية حيث ينبغي �أن يقوم
املعلم بتحديد الوقت الالزم للأن�شطة املختلفة على مدار احل�صة التي يقومبتنفيذها مراعياً ذلك الإمكانات
املتاحة و�أن يوزع زمن احل�صة على مراحل عملية التدري�س مبا يفتلك احل�صة من مكونات معرفية ومهارية
ونظرية وتطبيقية  ,وعلى املعلم �أن يقوم بتحليل ح�صته وما يحدث فيها من خالل �أنه كيف ي�ستغل وقت
احل�صة مراعياً يف ذلك الن�شاط داخل الف�صل .
ولقد حاولت بع�ض الدرا�سات حتديد العالقة بني الزمن املخ�ص�ص للمادة وحت�صيل الطالب ،ولع ّل من
�أ�شهرها درا�سة ويلي وهارني�شفيقر ( )Wiley & Harnischfeger, 1974حيث ا�ستخدما نتائج درا�سة �سابقة
تتعلق مب�ساواة فر�صة التعلم لأربعني طالباً ،يف ال�صف ال�ساد�س يف والي��ة ميت�شيغان الأمريكية ,وقد در�سا
الزمن من خالل معدل ح�ضور الطالب اليومي ،وعدد �أيام ال�سنة الدرا�سية ،وعدد �ساعات اليوم الدرا�سي،
وخل�صا �إىل �أن هناك عالقة �إيجابية بني مقدار التعلم وحت�صيل الطالب ,غري �أن ذلك قوبل بتحفظ من كثري
من الباحثني ،ومن �أ�شهرهم كارويت ( ،)Karweit, 1976حيث ا�ستخدم نف�س املتغريات على عينة �أكرب من
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يتو�صل من خاللها �إىل حجم �أثر
وتو�صل �إىل �أنه يف �سنياريوهات حتليل متعددة مل ّ
الطالب ،و�صفوف �أكرثّ ،
تو�صل له ويلي وهارني�شفيقر .وت�شري قال�س (� )Glass, 2002إىل �أن عدداً من الدرا�سات الالحقة
دال يقارب ما ّ
تو�صل �إليه كارويت ،ب�أن هناك عالقة طفيفة بني الزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية ،وبني حت�صيل
ت�ؤكد ما ّ
الطالب ,وقد قامت كوتون ( )Cotton, 1989مبراجعة �شاملة لـ  57درا�سة تناولت العالقة بني الزمن والتعلم،
وخل�صت �إىل �أنه ال يوجد عالقة دا ّلة �إح�صائياً بني الزمن املخ�ص�ص للمادة وبني حت�صيل الطالب ,ورغم �أن
هذا النوع من الدرا�سات قد لقي اهتماماً كبرياً منذ ال�سبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات؛ �إال �أن االهتمام به
بد�أ يقل خالل الع�شرين �سنة الأخرية .ورمبا يعود ال�سبب كما ت�شري (� )Cotton, 1989إىل ف�شل هذه البحوث
يف تقدمي تو�صيات عملية للمعلمني واملخططني الرتبويني ،وكذلك �إىل القناعة ب�صعوبة اختزال الت�أثري يف
التح�صيل بعامل الزمن.
كما �أن هناك درا�سات �أكرث عمومية مثل درا�سة فريمبان وكابلني ( )Farbman & Kaplan, 2005حاولت
الربط بني املدر�سة ذات الأداء العايل املتوا�صل خالل عدد من ال�سنوات واخل�صائ�ص التي رمبا تكون قد قادت
لذلك الأداء ,وقد وجدت تلك الدرا�سات �أن زيادة زمن اليوم الدرا�سي وكيفية �إدارة ذلك الزمن ٌتع ّد عنا�صر
�أ�سا�سية يف خ�صائ�ص تلك املدار�س الناجحة.
رابعا  :إدارة زمن التدريس:
ذكر قطامي وقطامي (2005م) �أنه يف �أحد ال�صفوف النموذجية �أجرى كارويت و�سالفني (Karweit and

 )Slavinدرا�سة مالحظة للأحداث ال�صفية التعليمية من قبل معلمني جادين متحم�سني وطالب ذوي حت�صيل
عال ,وقد الحظا عدداً كبريا من الأن�شطة تقلل من وقت تعلم املو�ضوع وقد �أمكن حتديد الزمن التعليمي يف
در�س ريا�ضيات يف ال�صف الثاين ع�شر وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل التمثيل البياين التايل :
�شكل (  )3توزيع الزمن وفق كارويت و�سالفني
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و�أمكن حتديد الزمن املنق�ضي يف مهمات التهيئة ملوقف التعلم ولي�س للتعلم نف�سه ,ومن �أح�سن الأحوال
و�أكرث احلاالت النموذجية �أمكن حتديد الن�شاطات التي ت�سبق التعلم احلقيقي يف الدرا�سة ال�سابقة وهي :
 الن�شاطات اليومية.
 االن�شغال باحل�ضور واالن�صراف.
 الت�أكد من جلو�س الطالب يف �أماكنهم.
 التفتي�ش على النظافة وترتيب الطالب.
 حفظ النظام والت�أكد من وجوده.
 الت�أكد من �إح�ضار الطلبة للكتب.
 التفتي�ش على الوظائف املنزلية.
 بري �أقالم الر�صا�ص و�إعداد الأقالم للعمل وللكتابة.
�أما م�صادر �إ�ضاعة املعلم للوقت التعليمي فقد مت ر�صد بع�ضاً منها فيما يلي :
 جتنب املعلم �إعطاء درو�س جديدة يف نهاية الأ�سبوع قبل العطلة.
 �أحياناً توجد �أحداث مفاجئة يغيب فيها بع�ض الطالب ب�صورة ملفتة.
 �إجراءات �إدارية �صحية �أو حمالت توعية �أو غري ذلك.
ويرى احلربي (1997م) �أن �أغلب املعلمني يركزون يف تدري�سهم على جانب عر�ض املفهوم  ،حيث �أو�ضحت
الدرا�سة �أن معظم عينة الدرا�سة ي�صرفون �أغلب وقت احل�صة يف عر�ض املفهوم  ,و�أن هناك ارتباطاً موجبا بني
الوقت الذي مي�ضيه الطالب يف التطبيق وامل�ستوى التح�صيلي له  ,ومل يكن هناك ارتباط قوي بني خربة املعلم
يف التدري�س وتوزيع الوقت على �أجزاء احل�صة �إال يف جمال التدريب  ،حيث كان االرتباط �إيجابياً.
ويرى ال�سلمي ( 2013م) �أنه ومن خالل متابعته للخطة الزمنية للدرو�س يف �أدلة املعلمني ،يالحظ �أن
كاف ،فمثل هذا املو�ضوع
الزمن املخ�ص�ص لكثري من مو�ضوعات حل امل�س�ألة ح�صة واحدة فقط ،وهذا زمن غري ِ
يحتاج من املعلم حل�صتني كحد �أدنى لي�ستويف املو�ضوع حقه ،ال �سيما ونحن نعلم �أهمية مثل هذه املو�ضوعات
ريا من املتخ�ص�صني الرتبويني يرون �أن الهدف الرئي�س من تدري�س الريا�ضيات
يف حياة الطالب ،حتى �إن كث ً
هو تنمية قدرات الطالب على حل امل�شكالت.
�إن املعلم ينبغي �أن يكون منظ ًما يف عمله  ،فيوزع وقت الدر�س توزي ًعا ع��اد ًال بني عنا�صر الدر�س ، وال
مانع من �إعطاء الأجزاء املهمة للدر�س كالعر�ض والتطبيق جز ًءا �أكرب  ،ولكن من غري املمكن �إطال ًقا �إغفال
تخ�صي�ص وقت يف نهاية الدر�س للتدريب والتقومي, كما �أن على املعلم �أن يح�سن �إدارة الوقت داخل الدر�س و�أال
يطغى جزء من �أجزاء الدر�س على الآخر �أو يلغيه  ،وباخت�صار يجب �أن يتم توزيع زمن الدر�س على �أجزائه
توزي ًعا عاد ًال (احلربي1997 ,م).
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مرتفع ،ومبا ي ّتفق مع �أهداف
ال�سبيل ا ّلذي ميكن عربه حتقيق تع ّل ٍم
�إن �إدارة الوقت يف مواقف ال ّتع ّلم تعد ّ
ٍ
ريا للوقت ،وطب ًعا مبا ين�سجم مع حاجات
موقف ال ّتع ّلم ،من خالل اختيار �أف�ضل الو�سائل ،والأ�ساليب توف ً
مما يعني مزيدًا من ال ّت�أخري ،ومن ث ّم
ال ّتع ّلم وطبيعته  ،كما � ّأن �سوء ا�ستغالل وقت ال ّتع ّلم� ،أو �سوء �إدارت��ه ّ
ال ّزيادة يف الهدر؛ باعتبار ارتفاع ال ّتكلفة املا ّد ّية ،واملعنو ّية( .عليمات2008 ،م)
وكما �أ�شار �شميديت وزم�لا�ؤه (� )Schmidt et al., 1999, 197إىل �أن �ضيق الوقت املخ�ص�ص للتدري�س
يقود املعلم �إىل �أن يقدم للطالب مهاما تعليمية تفتقد التحدّي ,مع الإ�شارة �إىل �أن هناك فرقاً بني الزمن
املخ�ص�ص للمادة ب�شكل عام ،وزمن التدري�س الفعلي امل�ستثمر على نحو �صحيح يف تناول املفاهيم واملهارات ذات
العالقة بالريا�ضيات والعلوم ,وعلى الرغم من �أن عدداً من الدرا�سات تو�صلت �إىل عدم وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني الزمن املخ�ص�ص للمادة وبني التح�صيل الدرا�سي � ،إال �أن هناك على اجلانب الآخر درا�سات ت�شري
�إىل ت�أثر التح�صيل بزمن التدري�س ،وزمن االنهماك ،والزمن املرتبط باملهمة (.)Walberg, 1997
وي��رى احلربي (1997م) �أن كل معلم يتبنى يف الغالب �أ�سلو ًبا معي ًنا للتدري�س ، ويقوم ه��ذا الأ�سلوب
على ممار�سات قد تكون جيدة وقد تكون �سيئة  .و�إن �أهم ما مييز املعلم الناجح يف در�سه هو تنظيمه للدر�س،
ولتحقيق ذلك يجب عليه حتديد الهدف �أو ًال لتوجيه �سري العمل ( العملية التعليمية ) ،وذلك ب�أن تتم �صياغة
الأهداف �صياغة جيدة  ،و�صياغة الأهداف لي�ست عملية ا�ستعرا�ضية  ،فعلى املعلم �أن يدرك �أن حتقيق الهدف
امل�صاغ يجب �أن يتم ولو باحلد الأدنى للأداء  ،وحتقيق هذه الأهداف يتطلب من املعلم تنظيم احل�صة جيدًا
 ،و�أن يكون م�ست�شع ًرا ب�أنه يف حرب مع الزمن  ،ويجب عليه توزيع وقت احل�صة وتنظيمها حتى يتمكن من
حتقيق �أهدافه التي و�ضعها  ،ويعني هذا �أن املعلم يجب �أن ينفذ خطة حمكمة وواقعية خالل �سري الدر�س
ت�ضمن له الو�صول �إىل الأهداف املو�ضوعة � ،إذ يجب على املعلم �أن يتقن توزيع �أجزاء الدر�س على كامل وقت
احل�صة توزيعاً منا�سباً  ،وعدم زيادة جزء من �أجزاء وقت الدر�س على جزء �آخر �أو جتاوزه لوقته املخ�ص�ص له .
فكما �أن عر�ض املهارة يف احل�صة مهم جدًا  ،فتخ�صي�ص جزء من احل�صة للتدريب والتطبيق والتمرين
بحيث تتاح للطالب املمار�سة والتدريب قبيل نهاية احل�صة �أمر بالغ الأهمية لنت�أكد من حتقيق الأهداف.
كما �أ�ضاف احلربي (1997م) �أن امتالك املعلم ملهارات خا�صة يف �إدارة ال�صف ت�ساعده على تقليل ن�سبة
الوقت ال�ضائع  ،بحيث يرفع هذا من ن�سبة الوقت املخ�ص�ص للتعلم ويزيد من ان�شغال الطالب يف الن�شاطات
التعليمية املختلفة  ،ونحن هنا ال نتوقع �أن يفقد �أي من الطالب �أو املعلم �أي ج��زء من الوقت ،فهذا �أمر
م�ستحيل.
لذلك تعد �إدارة الوقت يف احل�صة املدر�سية� ،إحدى املهارات الأ�سا�سية التي يتميز بها املعلم الناجح وهي
ت�ساهم ب�شكل فعال يف �إدارة غرفة ال�صف ،ومبعنى �آخر ف�إن �إدارة �سلوك الطالب داخل غرفة ال�صف وتوجيهها
نحو تقبل املعلومات ومناق�شتها ،واحلوار العلمي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف التعليمية التي يخطط لها املدر�س
يف �أثناء حت�ضري درو�سه.
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وعرف القعيد (2002م) �إدارة الوقت ب�أنها تعني «عملية اال�ستفادة من الوقت املتاح واملواهب ال�شخ�صية
املتوفرة لدينا ؛ لتحقيق الأه��داف املهمة التي ن�سعى �إليها يف حياتنا مع املحافظة على حتقيق التوازن بني
متطلبات العمل واحلياة اخلا�صة وبني حاجات اجل�سد والروح والعقل»� .ص24
�أما اجلري�سي (2002م) فقد و�ضح يف تعريفه ملفهوم �إدارة الوقت «�أنها ال تنطلق �إىل تغيريه وال �إىل تعديله
بل �إىل كيفية ا�ستثماره ب�شكل ف ّعال وحماولة تقليل الوقت ال�ضائع ه��دراً دون فائدة �أو �إنتاج وبالتايل رفع
�إنتاجية العاملني خالل وقت عملهم املحدد»� .ص23
وميكن تعريف �إدارة الوقت ال�صفي ب�أنها عملية اال�ستفادة من وق��ت احل�صة املتاح لتحقيق الأه��داف
الرتبوية التي و�ضعها املعلم يف خطة التدري�س مبا يوجد التوازن بني الإدارة ال�صفية اجليدة ويوفر التعلم
الن�شط للطالب داخل الف�صل.
وتعترب �إدارة الوقت من �أهم مهارات املعلم التي تتيح له فر�صة تهيئة ظروف عمل �إيجابية موجهة نحو
�أه��داف وا�ضحة ,و�إدارة الوقت ال�صفي والرقابة الفعالة مع التعلم لتحقيق بيئة تعلم ن�شطة وهي من �أهم
معايري اجلودة ال�شاملة يف التعليم.
كما تعترب �إدارة الوقت خ�لال زم��ن احل�صة �شرطاً �ضروريا لتحقيق التعلم الفعال وحتقيق الأه��داف
املن�شودة ,ف�إدارة الوقت جتعلنا نعمل على تهيئة الظروف وتوفري ال�شروط التي يحدث يف �إطارها التعلم اجليد
الفعال ,و�إذا مل تكن هناك �إدارة جيدة للوقت فلن تتحقق الأه��داف كما يجب ولن ي�ستطيع املعلم �أداء عمله
بال�شكل املطلوب.
وقد ذكر احلاج (1996م) عاملني ذوي ت�أثري فعال على كم الوقت املطلوب للتعلم وهما :
  طريقة التدري�س الفعالة وتتوقف على اعتبارات منها :م�ستوى املعلم وكفاءته و�إعداده قبل اخلدمة ويف
�إثنائها  ،ومدى توافر الإمكانات املتاحة لتنظيمالوقت .
  التخطيط ال�ستخدام الوقت داخل غرفة ال�صف.
 و�أ�ضاف حجي (1999م) �أن التخطيط لإدارة الوقت ميثل عام ً
ال مهماً يف التعليم داخ��ل الف�صل وهذا
التخطيط مير باخلطواتالتالية :
1 )1درا���س��ة ا�ستطالعية للوقوف على كيفية ا�ستغالل الوقت ويدخل فيها االط�لاع على ال�سجالت
املختلفة اخلا�صة بالتدري�س والأن�شطة .
2 )2حتديد الأهداف املطلوبة بدقة .
3 )3حتديد الأولويات واملهام الالزم تنفيذها .
4 )4و�ضع خطة للعمل يحدد فيها الوقت الالزم لكل مهمة يف �ضوء الأهداف والأولويات .
5 )5متابعة تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء .
6 )6تنفيذ هذه اخلطة وفق جدول زمني حمدد .
7 )7تبني �أ�ساليب وحلول ملواجهة م�شكالت الوقت .
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خامس ًا  :استراتيجيات إدارة زمن التدريس ونماذجها

�إن ما نتوقعه ونرجوه �أن ينجح املعلم قدر الإمكان يف تقليل الوقت املفقود لأقل وقت ممكن ,حيث ينبغي
على املعلم تطبيق �إدارة الوقت ب�شكل فعال بو�ضع خطة متكاملة متجان�سة ذات �أهداف حمددة حتىيعرف املعلم
ما االجتاه �أو الطريق الذي ي�سري فيه ؟ وما الهدف الذي يريد �أن يحققه ح�سب الزمناملطروح ؟
وقد �أكد اجلري�سي (2002م) �أن املعلم هو الذي يعلم كيف ي�ستخدم وقته  ,ويوزعه التوزيع الف ّعال على
تخطيط الأن�شطة امل�ستقبلية ( وقت �إبداعي ) ,وحتديد الأن�شطة الالزمة لأداء تلك اخلطط ( وقت حت�ضريي),
والوقت الالزم للقيام بعمل ما ( وقت �إنتاجي )  ,ووقت للقيام باملرا�سالت اليومية والروتينية ( وقت روتيني )
وبعد هذا العر�ض عن �أهمية �إدارة الوقت  ,يظهر لنا جليا �أن الإدارة ما هي �إال حتقيق هدف  ,وحتقيق الهدف
يحتاج �إىل وقت  ,فالتخطيط يحتاج �إىل وقت و كذلك التنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات وبذلك
نرى �أن الوقت �أحد العنا�صر املهمة والأ�سا�سية املرتبطة بكل عن�صر من عنا�صر الإدارة  ,فكل عمل �إداري يحتاج
�إىل وقت وتوقيت منا�سب وكل وقت يحتاج �إىل �إدارة و تخطيط .
واقرتحت درا�سة (  )National Education Commission on Time and Learning 1994عدة مداخل
ال�ستخدام الوقت املدر�سي ب�صورة جيدة وزيادة كميته املتاحة لتعلم الطالب يف مدار�س الواليات املتحدة وهي
 :ا�ستخدام التكنولوجيا التعليمية يف التعليم ,و �إتاحة الوقت للتنمية املهنية للمعلمني فيما يتعلق با�ستثمار
الوقت و�إدارته يف املوقف ال�صفي.
كما اقرتح كوتون (� )Cotton, 1989إجراءات �أو ا�سرتاتيجيات �أكرث تف�صي ً
ال وموجهة للمعلم من �أجل
ا�ستخدام الوقت بفاعلية �أكرث ,وميكن تلخي�ص هذه اال�سرتاتيجيات يف التايل:
 بدء الدر�س و�إنهائه يف الوقت املحدد.
 تقليل وقت االنتقال بني املهام والأن�شطة داخل احلجرة الدرا�سية.
 توزيع الطالب يف احلجرة الدرا�سية بتوازن ،مع التم ّكن من التوا�صل معهم ب�سهولة.
 و�ضع قواعد معلنة وب�سيطة ووا�ضحة للجميع ،بخ�صو�ص ال�سلوك يف احلجرة الدرا�سية.
 حتديد التوقعات من الطالب ،وكيف �سيتم قيا�س حتققها.
 تقليل الأن�شطة التي ال تت�صل بالتعليم والتعلم  ,و تقليل املقاطعات .
وحتى يتي�سر للمعلم تدريب نف�سه على �إدارة وقته ال�صفي ،فالبد من اتباع بع�ض اخلطوات كما �أورد ذلك
ال�سفا�سفة (2005م) :
1 )1حتديد الأهداف ال�سلوكية والأهداف العامة التي يريد حتقيقها يف نهاية التعلم.
2 )2حتديد الأن�شطة حمددة مبعايري �أداء دقيقة.
3 )3حتديد دور كل من الطالب واملعلم يف كل وحدة �أداء مرتبطا بالزمن الالزم لتحقيق ذلك.
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4 )4حتديد �أولويات الأداء وفق ترتيب زمني.
5 )5حما�سبة ال��ذات مبراجعة م��دى التزامه بالتخطيط ال��ذي تبناه يف البداية وم��ا مت حتقيقه وحتديد
ال�صعوبات لتجاوزها يف املرات القادمة.
وقد ذكر البدري (2005م) بع�ض اخلطوات التي متكن املعلم من �إدارة الوقت داخل احلجرة الدرا�سية
وهي :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

�1إن ا�ستثمار الوقت وتخ�صي�صه ح�سب مفردات اخلطة الدرا�سية يف ال�صف يتيح للمعلم قدرة لزيادة وقت
التعلم.
2تنظيم الوقت و�سالمة �إدارته ي�سهم يف حتديد الأهداف بدقة وو�ضوح وي�ساعد املعلم على حتقيقها.
3ر�سم الأدوار وامل�س�ؤوليات للمعلم والطالب وحتديد ا�سرتاتيجيات التدري�س ي�ساعد يف �إدارة الوقت ب�صورة
جيدة.
4تخطيط الوقت ي�سهم يف م�ساعدة املعلم لبناء هيكل تنظيمي مل�س�ؤولياته الإدارية داخل ال�صف وي�ساعده
يف بناء معايري لتقومي الأداء الطالبي.
5ا�ستثمار الوقت املتاح و�إدارته بفاعلية ي�سهم يف ك�شف حاجات الطالب وقدراتهم وم�ستوى التباين والفروق
الفردية فيما بينهم.
6تقنني الوقت بدقة ي�سهم يف معرفة وحتديد ال�صعوبات واملعوقات وامل�شكالت التي تواجه املواقف التعليمية
وت�ساعد يف �إيجاد احللول لها.
و�أ�ضاف �أبو منرة (2001م) �أن املعلم لكي يح�سن من �إدارة الوقت داخل غرفة ال�صف عليه �أن يقوم بالآتي :

1 )1االلتزام ( : )Commitmentيف عمله من خالل احل�ضور والدوام ووقت احل�صة.
2 )2التحليل ( : )Analysisمن خالل ا�ستخدام بيانات وا�ضحة حول طريقة ق�ضاء وقته داخل ال�صف.
3 )3التخطيط ( : )Planningللدر�س وكيفية �إدارة احل�صة وا�ستخدام الأ�ساليب والأن�شطة املالئمة للوقت
املتاح.
4 )4املتابعة و�إع���ادة التحليل ( : )Follow-up and reanalysisوذل��ك لتعرف النتائج وامل�شكالت التي قد
يتعر�ض لها املعلم من �أجل تالفيها م�ستقب ً
ال.
ويرى قطامي وقطامي (2005م) �أن تقدمي اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لزيادة �إ�صرار الطالب ومثابرته
لالندماج يف مهمة التعلم �ضمن التعلم ال�صفي ت�شكل متطلباً ومهمة �ضرورية ملعاجلة جوانب الفو�ضى
ال�صفية و�إ�شاعة النظام ال�صفي التعلمي.
وقد هدفت درا�سة �ستوك ووايت (�)Stuck & White 1992إىل عر�ض نتائج من �ش�أنها �أن تزيد من فعالية
ا�ستخدام الوقت املدر�سي يف التدريب والتعلم  ,وبالتايل حت�سني العوامل امل�ؤثرة يف الوقت امل�ستخدم يف املهمة
التعليمية و�إدارة املدر�سة  ،ومت ا�شتقاق معيار وا�ضح لزيادة االهتمام بالوقت وتقليل م�شكالت ال�صف وكذلك
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امل�شكالت اخلارجية  ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن املعلمني ميكنهم حت�سني العوامل ال�صفية املتداخلة وامل�ؤثرة يف
الوقت ال�صفي بوا�سطة :
 مراقبة الوقت التدري�سي .
 بدء التدري�س مع �أول دقيقة من الف�صل الدرا�سي .
 �إعداد كل مواد التدري�س والأن�شطة التعليمية قبلياً .
 تدعيم ال�سلوكيات ال�صفية الفعلية .
وهناك عدة مناذج لإدارة الزمن �أثناء عملية التعلم منها :
�أو ًال /منوذج كارول للتعلم (:)Carol model for learning
يتلخ�ص يف �أن املتعلم ينجح يف التعلم ب�شرط �أن ي�أخذ الوقت الذي يحتاجه للتعلم وهذا الوقت املطلوب
يتحدد بخم�سة عنا�صر وهي كالتايل :
1 )1اال�ستعداد  :وهو الوقت الذي يحتاجه املتعلم للتعلم بناء على خرباته ال�سابقة.
2 )2القدرة على فهم التعليم.
3 )3نوعية التعلم :وهي عبارة عن تنظيم وعر�ض ملهمة التعلم من قبل املتعلم وموارد التعلم وتال�ؤمها مع
املتعلم �أو الدار�س وتفعيلها .
4 )4الفر�صة للتعلم :وهو الوقت التي تتيحه املدر�سة �أو املعلم للتعلم.
5 )5املثابرة يف التعلم :وهو الوقت الذي يرغب املتعلم مت�ضيته للتعلم من خالل دافعيته و�إ�صراره.
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�شكل (  )4منوذج كارول
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ

ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﺷﺭﺡ

ﺍﻟﻣﺛﺎﺑﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺭﻏﺑﻪ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ ﻟﻠﺗﻌﻠﻡ

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ
)ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ(

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﻧﺟﺯﺓ

وق��د �أق�ترح كونينغهام (2010م) من��وذج خلطة الدرا�سة داخ��ل احل�صة وه��ذا النموذج يتكون من ثمان
مراحل هي :
1 )1املقدمة  :حدد الهدف ,قدم املو�ضوع ب�شكل ملفت� ,أعر�ض املعلومات التي حتفز التفكري ,وا�صل م�سرية
التعلم.
2 )2الأ�سا�سيات  :ت�أكد من املعلومات ,و�ضح النقاط املهمة للدر�س مت�ضمنة للأهداف واملو�ضوعات وامل�ستويات.
3 )3ا�ستثارة العقل  :اط��رح الأ�سئلة ,قم بعمل تو�ضيحات ,قم بتوفري معرفة ,مار�س معهم ن�شاط ع�صف
الأفكار.
4 )4بنية املعلومات اجل��دي��دة  :بناء خلفية علمية ل��دى ال��ط�لاب ,اب��رز لهم نقاط الفهم واال�ستيعاب ,قم
بتوجيههم للنقا�ش.
5 )5التو�ضيحات  :ق��م بعر�ض بع�ض ال��ن��م��اذج والق�ضايا ل��ل��م��واق��ف ,وزع الأ���س��ئ��ل��ة ت�شجيعاً للطالب على
اال�ستقاللية يف العمل.
6 )6التدريب واملراجعة  :توزيع العمل بني الطالب ب�إ�شراف املعلم ,تق�سيم الوظائف فيما بينهم.
7 )7العمل امل�ستقل  :اعتماد الطالب على �أنف�سهم يف حل التدريبات� ,إعطاء الواجبات املنزلية.
8 )8اخلامتة  :اجلمع بني تفا�صيل الدر�س وربطها ببع�ض ,الإجابة عن �أ�سئلة الطالب وا�ستف�ساراتهم.
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ويرى اخلطيب (2002م) �أن جمموع الوقت الذي يتم تخ�صي�صه للدرا�سة �سوف يكون عبارة عن كمية
ا�سمية فقط ,ولن يتم ا�ستخدام �أي منه من قبل الطالب للتعلم ,ويف كل م�ستوى حينما ي�أتي تدريجياً ف�إنه يتم
اقتطاع الأن�شطة غري املتعلقة بالتعلم.
وميكننا تو�ضيح هذه امل�ستويات لتخ�صي�ص الوقت لكل طالب على النحو التايل :
�شكل ( ) 5منوذج اخلطيب لتوزيع الوقت

وي��رى جوي�س (2010م) �أن��ه مبجرد �أن يتم بدء تنفيذ خطتك اخلا�صة بتحديد معدل �سري �أو خطوة
تنفيذك للمنهج  ،ف�إنه ميكنك �أن تفكر يف الكيفية التي ميكنك �أن ت�ستخدم بها الوحدات التدري�سية الزمنية
املجمعة واملحددة بو�ضوح تام يف جدول املعلم اليومي  ،كما ميكنك االختيار من بني ايدولوجيات تنظيمية
تعليمية خمتلفة  ،و كذلك ت�شكيل البنية الزمنية من خالل وحدة تعليمية جممعة بعدة و�سائل متباينة وفرية
ال ح�صر لها  ,وعلى �أية حال �إن التخطيط للأن�شطة التعليمية الناجحة يت�ضمن تتابع الأحداث كالتايل :
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واقرتح مارزانو ( )Marzano, 2003خم�سة �إجراءات للتعامل مع �ضيق الوقت وكثافة املحتوى ،وهي:
 التمييز بني املحتوى الأ�سا�سي والإثرائي ,ويق�صد بالأ�سا�سي هو ذلك املحتوى ذو ال�صلة املبا�شرة يف بناء
املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية ,بينما يق�صد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك ،وقد ال ي�سهم مبا�شرة يف بناء املفاهيم
واملهارات الأ�سا�سية.
 مراجعة الوقت املتاح للت�أكد من �ضمان �إمكانية تقدمي املحتوى الأ�سا�سي �ضمن الزمن املتاح.
 تنظيم املحتوى الأ�سا�سي بطريقة ت�ضمن تعلم الطالب لكافة �أجزائه وي�شري «مارزانو» �إىل مثال من �إطار
املجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيات ( ،)NCTM, 2000ي�ؤكد «تقدمي الأفكار الرئي�سة من خالل عنا�صرها
املهمة ،مثل امل�صطلحات والتعريفات والرموز واملفاهيم واملهارات التي تنبثق من العمليات».
 احلفاظ على الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مقرر درا�سي قدر امل�ستطاع وتعوي�ضه يف حال فقدانه.
وذكر اللقاين (1990م) �ست خطوات يتبعها املعلم يف تق�سيم احل�صة هي :
�شكل (  )7منوذج اللقاين لتوزيع الوقت
خطوات تقسيم الدرس
التمهيد

الفروض

التعريف

الفحص

البرهان

التعميم

1 )1التمهيد  :الإح�سا�س بالق�ضية �أو امل�شكلة مثل� :إعطاء املعلم طالبه ن�ص تاريخي لقراءته.
2 )2الفرو�ض  :من خالل تكليف املعلم للطالب ب�أن ي�صيغوا فرو�ض تلخ�ص وجهة النظر من الن�ص .
3 )3التعريف  :يناق�ش املعلم الطالب حول تعريف الكلمات امل�ستخدمة يف الفرو�ض.
4 )4الفح�ص  :يطلب املعلم �إىل طالبه فح�ص الفرو�ض يف �ضوء اال�ستنباطات املمكنة .
5 )5الربهان  :من خالل البحث عن احلقائق والأمثلة املربهنة على �صحة الفرو�ض.
6 )6التعميم  :التو�صل �إىل تعميمات من خالل ما مت برهنته .
و ذكر كونينغهام (2010م) �سبع خطوات يتبعها املعلم يف توزيع الزمن على الدر�س هي :
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�شكل ( ) 8منوذج كونينغهام لتوزيع الوقت

الترحيب بالطالب
التحضير للدرس
القادم

بدء الدرس مع
اجلرس

مراعاة خطوات
الدرس

توزيع الزمن على
الدرس

تعديل محتوى
الدرس

احملافظة على
انضباط الطالب

إنهاء الدرس قبل
خمس دقائق

1 )1الرتحيب بالطالب  :يكون مع بداية الدخول لغرفة ال�صف .
2 )2بدء الدر�س مع اجلر�س  :يجعل الطالب يقدرون االهتمام بعامل الوقت .
3 )3مراعاة خطوات الدر�س  :االنتباه للوقت التقريبي املخ�ص�ص لكل مرحلة للحفاظ على الدر�س
4 )4تعديل حمتوى الدر�س  :وذلك من �أجل تلبية احتياجات الطالب .
�5 )5إنهاء الدر�س قبل خم�س دقائق  :ال�ستعرا�ض ما مت تدري�سه وتلخي�ص الأفكار الرئي�سية .
6 )6املحافظة على ان�ضباط الطالب  :بحيث ال ي�سمح للطالب باخلروج من مقاعدهم والتجول يف �أرجاء
ال�صف بحيث تتم تغطية كل دقيقة يف ال�صف بالتعليم لإدارة الوقت بحكمة .
7 )7التح�ضري للدر�س القادم � :إذا كان لديك نف�س املجموعة ال�صفية من الطالب كمعلمي ال�صفوف الأولية
وذلك ب�إخراج الكتاب �أو الواجب وفتحه على ال�صفحة ال�صحيحة قبل الذهاب �إىل اال�سرتاحة �أو �أي مكان
�آخر .
واقرتح حمدان (1999م) تق�سيم زمن احل�صة كالتايل:
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�شكل ( ) 9منوذج حمدان لتوزيع الوقت
ﻣﻘﺩﻣﺔ  ٥ﺩﻗﺎﺋﻕ
ﺗﻁﺑﻳﻕ  ۱۰ﺩﻗﺎﺋﻕ

ﻋﺭﺽ  ۱۰ﺩﻗﺎﺋﻕ
ﺗﻠﺧﻳﺹ  ۱۰ﺩﻗﺎﺋﻕ

ﻭﺍﺟﺏ ﻣﻧﺯﻟﻲ  ٥ﺩﻗﺎﺋﻕ

1 )1املقدمة ( 5دقائق) :و�أه��م وظيفة للمقدمة هي جذب انتباه الطالب للح�صة واالنتقال بهم تدريجياً
وب�صيغة غري مبا�شرة لعملية التعلم ,ويكون هذا االنتقال يف العادة عن طريق ربط معلومات الدر�س
القدمي باجلديد بوا�سطة الأ�سئلة والق�صة �أو احلديث عن واقعة �أو حادثة يومية لها ارتباط مبا�شر �أو
غري مبا�شر مبو�ضوع احل�صة ,وت�سمى هذه املرحلة الت�شويق �أو التحفيز �أو مرحلة الأن�شطة التحفيزية
�أو التمهيد �أو افتتاحية الدر�س ,ويجب �أن يراعي املعلم �أال تتعدى املقدمة  5دقائق لأنها �إذا زادت عن هذا
ف�سيكون على ح�ساب �أن�شطة احل�صة الأخرى.
2 )2العر�ض ( 20دقيقة) :وميثل عمليات التعليم والتعلم و�أن�شطتهما ،ويحتوي العر�ض على ثالثة عنا�صر
رئي�سة هي:
 خطوط عامة تبني حدود ونوع املعلومات التي �سيتعلمها الطالب خالل احل�صة.
 كيفية تقدمي املعلم لهذه املعلومات ويت�ضمن هذا ا�ستعماله لطرق التدري�س والو�سائل والتقنيات
التعليمية املنا�سبة.
 نوع الأن�شطة التي ميكن �أن يقوم بها الطالب مثل قيامهم بتجربة ،م�شاهدة فيلم� ،إجناز تقرير �أو
م�شروع.
ومهما يكن نوع الن�شاط الذي يحدث خالل هذه املرحلة ف�إن �إحدى مهمات املعلم الرئي�سة هي حتديد
املدة الالزمة له ثم توقيته حلدوث الن�شاط واالنتقال يف الوقت املنا�سب لن�شاط �آخر مع العناية ب�أال
يتعدى جمموع وقت الأن�شطة امل�سموح بها لهذه املرحلة وهي حوايل  20دقيقة ،ولهذا ف�إن قدرة املعلم
التن�سيقية مهمة وح�سا�سة لنجاح هذه املرحلة.
3 )3التطبيق ( 10دقائق) :يعني التطبيق ممار�سة املبادئ �أو املهارات �أو القيم التي تعلمها الطالب فكريا
�أو عمليا �أثناء وجود املعلم يف وقت حمدد من احل�صة يقارب ع�شر دقائق ,ومهمة املعلم يف هذه املرحلة
الإ���ش��راف واملالحظة والتوجيه �أثناء تطبيق الطالب ما تعلموه وخا�صة �إذا كانت املوا�ضيع مهنية يف
طبيعتها كالتجارب العملية ،وقد تكون ا�ستطالعية تقييمية با�ستعمال الأ�سئلة والتو�ضيحات والأمثلة
والتمارين .ومهما يكن من �أمر املعلم ف�إن �أهم وظيفة ي�ؤديها يف هذه املرحلة هي تركيز وفهم �أعمق للمادة
التي تعلمها التالميذ.
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4 )4التلخي�ص ( 5دقائق) :وهي مرحلة الأن�شطة اخلتامية حيث يقوم املعلم باختتام احل�صة التدري�سية وذلك
بتجميعه للنقاط املهمة التي تناولها الدر�س� ،إما بكتابتها مبا�شرة �أو بوا�سطة توجيه �أ�سئلة للطالب عنها
ثم كتابتها من قبله �أو بتكليف طالب للقيام بذلك ،و�إذا �أنفق املعلم وقت احل�صة باملناق�شة ف�إن ب�إمكانه
يف مثل هذه احلالة �أن يدعو طالبا �أو �أكرث لتلخي�ص الأفكار الرئي�سة واحللول التي تو�صال لها ثم يقوم
املعلم بكتابة ما يقوله الطالب على ال�سبورة ,وعند قيام املعلم �أو الطالب بعملية التلخي�ص يجب �أن
يراعي ما يلي:
 جت�سيد املفاهيم �أو املهارات الأ�سا�سية التي جرى تعلمها خالل احل�صة.
 الو�صل بني ما تعلمه الطالب يف احل�صة املا�ضية وما �سيتعلمونه يف احل�صة املقبلة و�أن ت�شري �إىل
العالقة التي تربطهما ( املا�ضي بامل�ستقبل ).
 �أن تكون مدة التلخي�ص حوايل  5دقائق ما �أمكن.
5 )5الواجب املنزيل ( 5دقائق) :ومع انتهاء عملية التلخي�ص يحني الوقت لإعطاء الطالب واجب منزيل
يتعلق باملادة ليقوموا بحله �أو تنفيذه  ،والواجبات هي يف احلقيقة امتداد لأن�شطة التطبيق والتلخي�ص
ال�صفية  ،وتهدف ب�شكل رئي�سي �إىل حماولة �إ�شغال الطالب خ��ارج املدر�سة يف �أ�شياء تفيدهم وتدعم
تعلمهم املدر�سي.
ووقت احل�صة امل�ستهلك يف �إعطاء الواجبات يبلغ حوايل خم�س دقائق ويف�ضل �أال يزيد عنها وقد تكون
الواجبات على ثالثة �أ�شكال:
 واجبات معززة :وتكون يف مو�ضوع واحد ومت�شابهة يف طبيعتها ومتطلباتها.
 واجبات �إ�ضافية :وتعطى الطالب ذوي االهتمامات والقدرات اخلا�صة على �شكل م�شاريع فردية
يقومون ب�إجنازها وي�شاركون الف�صل نتائجها
 واج��ب��ات م��وازي��ة :وتعطى ال��ط�لاب ذوي ال��ق��درات اخل�لاق��ة اخلا�صة م��ن خ�لال م��راج��ع وم�صادر
متقدمة تن�سجم مع م�ستوى ونوعية قدراتهم� ،أو تعطى لطالب ذوي قدرات متدنية يف القراءة �أو
التعلم من خالل م�صادر تعليمية �أ�سهل لغة وم�ستوى من تلك امل�ستعملة مع الف�صل.
احلربي (1997م) -يف هذا اجلانب التطبيقي� -إىل ت�صميم بطاق ٍة مبن ّي ٍة على الدّرا�سات
وقد �سعت درا�سة
ّ
احل�صة الدّرا�س ّية يف �ضوء جمل ِة ركائ َز �أ�سا�س ّيةٍ ،وعا ّمةٍ ،ومت�سل�سل ٍة حتوي ك ّل منها
العلم ّية؛ لتوزيع وقت ّ
جمموع ًة من الإج���راءات ،والأن�شطة ال ّتدري�س ّية املرغوب فيها� ،إ�ضاف ًة �إىل جمموع ٍة من الإج���راءات،
تنظيم
والأن�شطة ال ّتدري�س ّية غري املرغوب فيها؛ لي�ساعد هذا التكامل مع ّلمي ال ّريا�ض ّيات على حتقيق
ٍ
ف ّعالٍ يف �إدارة مواقف ال ّتدري�س .كما هدفت ه��ذه الدّرا�سة �إىل تع ّرف الأمن��اط ّ
ال�شائعة ل��دى مع ّلمي
االبتدائي يف �ضوء معايري توزيع الوقت على ركائز الدّر�س؛ لتحديد ذلك ال ّنمط
ال�ص ّف ال ّرابع
ريا�ض ّيات ّ
ّ
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احل�صة.
ا ّلذي قد يكون الأف�ضل ،والأن�سب لتوزيع وقت ّ
واقرتحت هذه الدرا�سة -يف �ضوء نتائجها -جملة �إج��راءات تدري�سية؛ لتنفيذ احل�صة الدرا�سية على
النحو التايل:
1 )1املقدّمة :وتت�ض ّمن ح ّل واجبٍ �سابقٍ  ،وتهيئة املتع ّلمني ،و�إثارة الدّافع ّية لديهم ،وجذبهم ،ولفت انتباههم،
�يرا �شرح
ال�سبورة ،وقراءته من ِق َبلِ املع ّلم ،ومن ث ّم املتع ّلمني ،و�أخ ً
ومن ث ّم كتابة مو�ضوع الدّر�س على ّ
مفردات حمتوى ال ّتع ّلم احلا ّ
يل.
2 )2عر�ض املفهوم :ويت�ض ّمن ذلك ا�ستخدام املع ّلم و�سيل ًة حم�سو�س ًة� ،أو �أك َ
�ثر ،مب�شاركة املتع ّلمني ،وكذلك
ا�ستخدامه و�سيل ًة رمز ّي ًة� ،أو �أك�ثر ،وكذلك ح ّل املع ّلم �أمثل ًة ّ
تو�ضح مفهوم الدّر�س ،مع �إعطائه �أمثل ًة
خمالف ًة للمفهوم ،وبعد ذلك يكون ح ّل املتع ّلمني ال ّن َ
�شاط يف كتبهم ،ث ّم ح ّل املع ّلم ً
ن�شاطا من الكتاب
ن�شاط ما ،يلي ذلك تغيري فهم املتع ّلمني عن طريق �أ�سئل ٍة
لل�سبورة؛ حل ّل ٍ
ال�سبورة ،ث ّم �إخراج طالبٍ ّ
على ّ
�شفه ّي ٍة لهم ،وتنتهي هذه املرحلة ب�أن يعيد املع ّلم ،ويك ّرر ال ّنقاط املهمة ،وال ّرئي�سة يف املو�ضوع.
3 )3القاعدة :وتت�ض ّمن هذه املرحلة قراءة املع ّلم ،وبع�ض املتع ّلمني القاعدة ،ث ّم تكون قراءتها قراء ًة �صامت ًة
من ِق َبلِ جميع املتع ّلمني ،ث ّم يقفل اجلميع الكتب ،وي�ساعد املع ّلم بع�ض ّ
الط ّ
الب يف �إعادة تقدمي القاعدة،
ال�سبورة.
ث ّم ينتهي الأمر ب�أن يكتب املع ّلم القاعدة على ّ
َ
متارين على
ال�سبورة ،وح ّل بع�ض املتع ّلمني
4 )4ال ّتطبيق (ال ّتدريب) :ويت�ض ّمن ح ّل املع ّلم بع�ض ال ّتمارين على ّ
يوجه املع ّلم املتع ّلمني فرد ًيا ،ث ّم يو ّزعهم يف جمموعاتٍ
ال�سبورة ،ث ّم ح ّل اجلميع ال ّتمارين يف الكتب ،ث ّم ّ
ّ
ال�صعب ،وباملثل
ال�سهل �إىل ّ
�صغريةٍ ،وبالترّ كيز على كون ال ّتطبيق قائ ًما على القاعدة يت ّم االنتقال من ّ
من ال ّب�سيط �إىل املع ّقد.
5 )5قفل الدر�س :وهنا يكون دور املعلم تلخي�ص النقاط الرئي�سة للدر�س على ال�سبورة ،ومناق�شة الطالب
حولها ،وحتديد التعيينات املنزلية.
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سادس ًا  :كفاية زمن التدريس لتنفيذ مقرّرات الرّياضيّات والعلوم الطبيعية ضمن
الحالي:
مشروع التّطوير
ّ

يهدف م�شروع ال ّتطوير احلا ّ
يل يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل �إحداث تطوي ٍر �شاملٍ لتعليم ال ّريا�ض ّيات
والعلوم ّ
الطبيعية  ،وتطوير مناهجها ،وموا ّدها ال ّتعليم ّية الدّاعمة يف مراحل ال ّتعليم كا ّف ًة ،وفق مواءمة
�سال�س َل عامل ّي ٍة متم ّيزةٍ ،وه��ي �سال�سل ماجروهيل  Hill-McGrawالأمريك ّية ،وم��ن م�ساعي ه��ذا ال ّتطوي ِر
ال ّت ُ
وظيف احليويُّ لطبيعة ال ّريا�ض ّيات اال�ستدالل ّية ،مبا ين ّمي قدرة املتع ّلم على ا�ستنتاج �أكرث من نتيج ٍة لذات
املقدّمات املعطاة ،وا�ستغالل بنيتها املعرف ّية الغن ّية باملواقف امل�شكِلة؛ لتحفيز تفكريه؛ لي�ضع حلو ًال متعدّد ًة،
ومتن ّوع ًة ،وجديد ًة( .ال ّروي�س وعبد احلميد و ّ
ال�شلهوب2011 ،م؛ املفتي1996 ،م)208 ،
وباملثل؛ ف�إ ّنه تطوي ٌر �سا ٍع �إىل �أن تتب ّني ال ّريا�ض ّيات والعلوم ّ
رب ،و�أك َ
ريا،
الطبيعية املدر�س ّية دو ًرا �أك َ
رث ت�أث ً
وفاعل ّي ًة يف �إطالق ح ّر ّية ال ّتفكري ،وت�شغيل ّ
الطاقات الهائلة عند املتع ّلم ،مع �ضرورة تركيزها على تنمية ال ّتفكري
ال�سابقة؛ مل�ساعدة املتع ّلمني يف فهمهم
يا�ضي ،كما حت ّقق هذه ال ّنقلة ال ّنوع ّية اهتمام املع ّلمني بخربات ال ّتع ّلم ّ
ال ّر ّ
املعرف َة ال ّريا�ض ّي َة اجلديد َة( .ميخائيل2000 ،م� ،ص �ص10-9؛ )Kathy, 2000, p11
ال�سنويّ ال ّرابع والع�شرين ا ّلذي �أقامته وزارة الترّ بية ،وال ّتعليم
وقد �أ ّكد ال ّتقرير العا ّم للم�ؤمتر الترّ بويّ ّ
ال�شركاء يف م�شروع ال ّتطوير احلا ّ
مبملكة البحرين ،وهي �إحدى ّ
يل � ّأن من �أبرز ال ّتحدّيات ا ّلتي تعوق مع ّلم
ر�ضي و�آخرون2010 ،م)
ال ّريا�ض ّيات ،وحتول دون حتقيقه القيمة ال ّتدري�س ّية امل�ضافة ما يلي�( :آل ّ
 الكثافة العدد ّية ّ
للط ّ
الب يف الف�صول.
ّرا�سي املط ّور من حيث عدم تنا�سب حمتواه مع عدد احل�ص�ص املق ّررة لتنفيذه.
 طول املق ّرر الد ّ
 كرثة تدريبات كرا�سة ّ
الطالب.
 ارتفاع ال ّن�صاب ال ّتدري�سي للمع ّلم.
ناجح للمق ّررات املط ّورة.
 عدم توافر �أدل ٍة منا�سبةٍ ،وكافية؛ لدعم تدري�س ٍ
 كما �أبرز امل�ؤمتر �أه ّم عوائق الإفادة من مزايا املق ّررات املط ّورة مبا يلي:
 عدم منا�سبة اخلطة ال ّزمن ّية مع حمتويات املق ّررات.
 وجود خللٍ يف ت�سل�سل ،وترتيب بع�ض الدّرو�س.
 �ضعف خربة املع ّلم.
تدري�س ف ّعالٍ يف بع�ض املدار�س.
ال�ص ّف ّية؛ لإحداث
ٍ
 وعدم مالءمة البيئة ّ
وقد ختم امل�ؤمتر �أعماله بتقدمي جمل ٍة من ال ّتو�صيات ،جاءت يف �ضوء طبيعة الواقع الترّ بويّ  ،وطبيعة
م�شروع ال ّتطوير احلا ّ
يل ،ونواجته ،ومتطلباته ،ومن هذه ال ّتو�صيات وجود تن�سيقٍ ج ّيدٍ ما بني حمتوى املقرر
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املطور كما ،وكيفا ،والفرتة الزمنية املقررة لتنفيذه ,وكذلك خف�ض الأعباء الإ�ضافية عن كاهل املعلم  ,وزيادة
احل�ص�ص املعتمدة �ضمن ّ
خطة تنفيذ املق ّررات املط ّورة.
مما �سيعني غلى حتقيق احتياجاتٍ ذات �أولو ّي ٍة ق�صوى ،وهي
ومن امل�ؤ ّكد � ّأن الأخذ مبا �سبق من تو�صياتٍ ّ
ا ّلتي �سي�ساعد الوفاء بها على الإفادة من مزايا املق ّررات املط ّورة.
ومن �ضمن اجلهود املحلية باململكة العربية ال�سعودية هدفت املرحلة االوىل لهذه الدرا�سة (1433هـ) �إىل
ا�ستق�صاء �آراء معلمي الريا�ضيات والعلوم ،حول مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية ،لتدري�س
الكتب اجلديدة للعلوم والريا�ضيات ،لل�صفوف :الأول والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط .وقد ُ�صممت لهذا
الغر�ض ا�ستبانة ا�ستهدفت عينة ع�شوائية بلغ جمموعها ( )1900من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم،
من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة .وقد ا�ستق�صت الدرا�سة ممار�سات املعلمني الفعلية كما تتطلبها الكتب
اجلديدة ،ا�ستطلعت �آراءهم يف مدى كفاية الزمن لتدري�س الكتب  ,وفق تلك املمار�سات ،ومدى االرتباط بينهما,
كما تتبعت الفروق بني �أفراد العينة يف تقرير ذلك ،وفقاً ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل والتخ�ص�ص واخلربة .وقد
�أظهرت النتائج عدم كفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س الكتب ,وخ�صو�صاً مادة العلوم؛ حيث يرى ()% 58.8
من معلمي ومعلمات العلوم عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية املحددة ،يف حني كانت الن�سبة
ممن يرى عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية .واقرتحت
( )54%ملعلمي ومعلمات والريا�ضيات ّ
الدرا�سة ا�سرتاتيجيات عامة وتف�صيلية للتعامل مع م�شكلة عدم كفاية الزمن.
جدير بالذكر �أنه ال ميكن بحال من الأح��وال �أن نتكلم عن التنظيم �أو الكفاية الإنتاجية للمعلم دون
ريا بينهم يف
التطرق لعامل الوقت  ،وبنظرة �سريعة على �أداء املعلمني داخل الف�صل جند �أن هناك تفاو ًتا كب ً
ريا يف ا�ستخدام الوقت داخل احل�صة الدرا�سية ،
�أهمية الوقت ومنط ا�ستخدامه  ،حيث يختلف املعلمون كث ً
وقد ذكر البابطني (1419هـ) �أن �سبب وجود امل�شكالت يف الوقت املهدر يعود �إىل ق�صور يف فهم و�إدراك بع�ض
املعلمني للأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ستثمار الوقت الر�سمي بفاعلية يف جمال التعليم و�أ َّثر ذلك يف
رفع م�ستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم .
وذكرت با يون�س (2011م)�أن املعلمات يرين �أن الوقت املخ�ص�ص للتدري�س �أقل من املفرو�ض ,و ُتعيد ال�سبب
�إىل كرثة الأن�شطة والتدريبات املفرو�ضة على الطالبة يف املحتوى الريا�ضي  ,وكذلك قلة خربة املعلمة يف كيفية
ا�ستخدام الأن�شطة بحيث ت�ساعدها يف �إعطاء املحتوى الريا�ضي وتدريباته ب�صورة �أ�سهل و�أ�سرع النتهاز الوقت
املخ�ص�ص للح�صة ,لذا ترى ب�أنه ال بد من ت�أهيل املعلمة الت�أهيل اجليد للمناهج املطورة وذلك عن طريق
تكثيف ال��دورات التدريبية وور���ش العمل اخلا�صة باال�سرتاتيجيات وطريقة حل امل�شكالت و�أمن��اط التفكري
املختلفة حتى ت�ساعدها يف كيفية ا�ستغالل الوقت املنا�سب لإعطاء املحتوى الريا�ضي املطلوب ب�صورة �صحيحة
وجيدة و�سريعة.
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ويرى القر�شي (2012م) �أن من �أ�سباب �ضعف �أداء املعلم يف مهارات التوا�صل الريا�ضي �ضيق وقت احل�صة،
وزي��ادة عدد التالميذ يف الف�صول ،وط��ول امل��ق��ررات ،مبا يحوج املعلم لأي وق��ت ،ويجعله يركز اهتمامه على
االنتهاء من املو�ضوعات املقررة ،باعتبارها �أبرز املعايري التي �سيتم تقييمه عليها ،وذلك على الرغم من �أن
املقررات احلديثة تهتم وتركز على مهارات التوا�صل الريا�ضي.
ويرى املرحبي (2013م)�أن ال�سبب يف انخفا�ض �أداء املعلم كرثة الأعباء التدري�سية والإدارية على املعلمني
،ومطالبتهم نظامياً ب�إنهاء املقرر الدرا�سي قبل نهاية الف�صل ،و�ضيق احل�صة ،وزيادة ن�صاب احل�ص�ص ،وكرثة
الطلبة يف ال�صف الدرا�سي والذي قد ي�صل عددهم �إىل �أكرث من ( )30طالب ،بالإ�ضافة �إىل طرق التدري�س
امل�ستخدمة ،والتي الزالت وثيقة ال�صلة باجلانب املعريف و�إغفالها للجانب التطبيقي.
مرتفع ،يوازي
ول ّأن املع ّلم كان ،وما زال ،و�سيبقى امل�س�ؤول عن جناح فعال ّيات ال ّتدري�س ،وحتقيق تع ّل ٍم
ٍ
دري�سي من فتورٍ� ،أو
ال ّنقلة ال ّنوع ّية يف املق ّرر املطور؛ ف� ّإن �إهما َل ال ّت�صدّي بج ّد ّي ٍة �إىل ما قد يلحق �أداءه ال ّت
ّ
معنى؛ فاملع ّلم هو
ق�صورٍ� ،أو �سلب ّي ٍة يف هذا اجلانبُ ،ي َعدُّ عام َل ه��درٍ،
ٍ
و�ضعف قد يجعل جهود ال ّتطوير بال ً
احللقة الأكرث �إيجاب ّي ًة� ،أو الأ�ش ّد �إ�ضرا ًرا بخطط ال ّتع ّلم ،وتطبيقاته ،ونواجته؛ فهو عامل احل�سم الأه ّم يف
مواقف ال ّتع ّلم.
وحتقيق مع ّلم ال ّريا�ض ّيات والعلوم ّ
الطبيعية �أه ّ
��داف مواقف ال ّتع ّلم بنجا ٍح يتط ّلب منه تنظيم� ،أجزاء
ح�صته ال ّتدري�س ّية وتوزيعها وفق عامل ال ّزمن ب�صور ٍة دقيقةٍ ،مبا ي�ضمن له ال�سري مبنطق ّيةٍ ،وفق ّ
خط ٍة
ّ
ال�سابق �أن يتقن مع ّلم
ت ّت�صف بالإحكام ،والواقع ّية خالل تنفيذه �أدواره ،ومتابعته مها ّم ال ّتع ّلم ،ويت�ض ّمن املعنى ّ
ال ّريا�ض ّيات والعلوم ّ
املنا�سب ،مع �ضرورة االنتباه
احل�صة ال ّتوزي َع
َ
الطبيعية توزيع �أجزاء الدّر�س على كامل وقت ّ
املخ�ص�ص له.
�إىل عدم زيادة �أيّ جز ٍء من �أجزاء وقت الدّر�س على جز ٍء �آخ َر� ،أو جتاوزه وق َته ّ

45

الفصــل الثالث  :منهج الدراسة وإجراءاتها
•منهج الدرا�سة
•جمتمع الدرا�سة وعينتها
•�أداة الدرا�سة
•�إجراءات تطبيق الدرا�سة
•الأ�ساليب الإح�صائية
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يف هذا الف�صل مت حتديد منهج الدرا�سة  ،وجمتمع الدرا�سة وعينتها  ،وو�صف �أداة الدرا�سة وكيفية بنائها,
و الت�أكد من �صدقها وثباتها وخطوات تطبيق الدرا�سة ,و�أخرياً الأ�ساليب الإح�صائية التي مت ا�ستخدامها يف
حتليل البيانات.
أو ً
ال  :منهج الدراسة .

بناء على م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ف�إن املنهج املالئم للدرا�سة احلالية من حيث �أهدافها  ,و�أدواتها,
واملجتمع الذي طبقت عليه هو املنهج الو�صفي امل�سحي ؛ وهو منهج كما عرفه عبيدات و�آخرون (2005م)“ :ب�أنه
�أ�سلوب يف البحث يتم من خالل جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما �أو حادث ما �أو �شيء ما �أو واقع ما وذلك
بق�صد التعرف عن الظاهرة التي ندر�سها وحتديد الو�ضع احلايل لها والتعرف على جوانب القوة وال�ضعف
فيها من �أجل معرفة مدى �صالحية هذا الو�ضع �أو مدى احلاجة لإحداث تغيريات جزئية �أو �أ�سا�سية فيه”
 , 203حيث مت بناء ا�ستبانة لتعرف وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول كفاية زمن التدري�س لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ،بح�سب ما يعر�ضه الكتاب املدر�سي ,وفقاً ملمار�ساتهم التدري�سية ,وم�ستوى
التطوير املهني الذي تعر�ضوا له  ,كما مت �إ�صدار حكم على كفاية الزمن من خالل تقدير املالحظني للأداء
التدري�سي لعينة الدرا�سة .
ثاني ًا  :مجتمع الدراسة وعينتها

يتمثل جمتمع الدرا�سة يف جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يف مدار�س التعليم العام
احلكومية  ,وهي ( :ال�صف الثاين والرابع االبتدائي ,ال�صف الثاين املتو�سط ,ال�صف الأول الثانوي) ,ومعلمي
ومعلمات نظام املقررات لل�صف الأول الثانوي ,و كذلك معلمي ومعلمات الريا�ضيات و العلوم الطبيعية مبدار�س
حتفيظ القران الكرمي ومدار�س الرتبية اخلا�صة(�سمعي  ,ب�صري  ,فكري ) بال�صفوف الأول و الثاين والرابع
واخلام�س االبتدائي ,وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط ,,وال�صف الأول الثانوي باململكة العربية ال�سعودية ,
وقد مت اختيار خم�س �إدارات تعليم لتمثل املجتمع الأ�صلي للدرا�سة يف مناطق ( الريا�ض  /املدينة املنورة /
املنطقة ال�شرقية � /أبها  /تبوك )  ,ومت اختيار عينة ع�شوائية طبقية منتظمة منهم كما هو مو�ضح يف اجلدول
الآتي :
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�أ -خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات ,والعلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام ,كالتايل :
جدول ()1
خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات  ,والعلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام
الريا�ضيات
املتغري

ا�ستبيان

امل�ستويات

العلوم
ا�ستبيان

تقدير مالحظ

تقدير مالحظ

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ذكر

61

38.8

41

32.2

150

51.19

149

55.81

�أنثى

96

61.1

86

67.7

143

48.81

118

44.19

�أقل من � 5سنوات

44

28

32

25.19

66

22.5

61

22.84

من � - 5أقل
�سنواتمن 32 10

اخلربة
التدري�سية
من � -10
أقل من 21 15
�سنة

20.3

23

18.11

50

17.06

48

17.98

13.4

18

14.17

74

25.25

72

26.98

� 15سنة و�أكرث

60

38.2

54

42.52

103

35.15

86

32.21

اجلن�س

املرحلة
التعليمية

ابتدائي

63

40.1

48

37.79

75

25.6

65

24.34

متو�سط

31

19.75

24

18.89

48

16.38

44

16.47

ثانوي

63

40.1

55

43.3

170

58.02

158

59.18

العدد االجمايل للعينة

157

127

293

267

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن عدد �أفراد العينة الذين ا�ستجابوا على بنود اال�ستبيان من معلمي ومعلمات
الريا�ضيات مبدار�س التعليم العام قد بلغ ( )157معلماً ومعلمة ,،كما بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين مت
تقدير كفاية الزمن لهم من خالل مالحظة �أدائهم التدري�سي ( )127معلما ومعلمة .
�أم��ا بالن�سبة ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية فقد بلغ عدد �أف��راد العينة الذين ا�ستجابوا على بنود
اال�ستبيان ( )293معلماً ومعلمة ،بينما بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين مت تقدير كفاية الزمن لهم من خالل
مالحظة �أدائهم التدري�سي ( )267معلما ومعلمة  ,واجلدول ال�سابق يو�ضح بالتف�صيل توزيع عينة الدرا�سة
على متغريات الدرا�سة احلالية  ,وهي اجلن�س  ,واخلربة التدري�سية  ,واملرحلة الدرا�سية .
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ب  -خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم  65معلما ومعلمة  ,والعلوم الطبيعية
وعددهم  58معلما ومعلمة مبدار�س حتفيظ القر�آن ,كالتايل :
جدول ( :)2خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات
الريا�ضيات وعددهم  65والعلوم الطبيعية وعددهم  58مبدار�س حتفيظ القر�آن
املتغري
اجلن�س

اخلربة
التدري�سية

ال�صف
الدرا�سي

املرحلة
التعليمية

امل�ستويات

العلوم

الريا�ضيات
التكرار

الن�سبة املئوية %

التكرار

الن�سبة املئوية %

ذكر

34

52.3

26

44.8

�أنثى

31

47.7

32

55.2

�أقل من � 5سنوات

10

15.4

10

17.2

من � - 5أقل من � 10سنوات

11

16.9

17

29.3

من � -10أقل من � 15سنة

22

33.8

6

10.3

� 15سنة و�أكرث

22

33.8

25

43.1

االول االبتدائي

7

10.8

7

12.1

الثاين االبتدائي

14

21.5

15

25.9

الرابع االبتدائي

7

10.8

6

10.3

اخلام�س االبتدائي

7

10.8

6

10.3

االول املتو�سط

6

9.2

6

10.3

الثاين املتو�سط

17

26.2

15

25.9

االول الثانوي

7

10.8

3

5.2

ابتدائي

35

53.8

40

69.0

متو�سط

30

46.2

18

21

العدد االجمايل للعينة

65

58

يت�ضح من اجلدول ال�سابق خ�صائ�ص العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم ( )65معلماً ومعلمة،
والعلوم الطبيعية وعددهم ( )58معلماً ومعلمة مبدار�س حتفيظ القر�آن,كما يو�ضح اجلدول ال�سابق بالتف�صيل
توزيع عينة الدرا�سة على متغريات الدرا�سة احلالية  ,وهي اجلن�س  ,واخلربة التدري�سية  ,واملرحلة الدرا�سية .
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ج  -خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم  195والعلوم الطبيعية وعددهم 189
مبدار�س الرتبية اخلا�صة  ,كالتايل:
جدول ( :)3خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات
وعددهم  195والعلوم الطبيعية وعددهم  189مب�سارات الرتبية اخلا�صة
امل�ستويات

املتغري
اجلن�س

اخلربة
التدري�سية

ال�صف الدرا�سي

املرحلة
التعليمية

العلوم

الريا�ضيات
التكرار

الن�سبة املئوية %

التكرار الن�سبة املئوية %

ذكر

97

49.7

89

47.1

�أنثى

98

50.3

100

52.9

�أقل من � 5سنوات

53

27.2

50

26.5

من � - 5أقل من � 10سنوات

29

14.9

35

18.5

من � -10أقل من � 15سنة

53

27.2

44

23.3

� 15سنة و�أكرث

60

30.8

60

31.7

االول االبتدائي

33

16.9

24

12.7

الثاين االبتدائي

40

20.5

34

18.0

الرابع االبتدائي

22

11.3

18

9.5

اخلام�س االبتدائي

28

14.4

26

13.8

االول املتو�سط

16

8.2

15

7.9

الثاين املتو�سط

29

14.9

34

18.0

االول الثانوي

27

13.8

38

20.1

ابتدائي

120

61.5

98

51.9

متو�سط

26

13.3

51

27.0

ثانوي

49

25.1

40

21.2

العدد االجمايل للعينة

195

189

يت�ضح من اجلدول ال�سابق خ�صائ�ص العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم ( )195معلماً ومعلمة،
والعلوم الطبيعية وعددهم ( )189معلماً ومعلمة مبدار�س الرتبية اخلا�صة  ,وكما يو�ضح اجل��دول ال�سابق
بالتف�صيل توزيع عينة الدرا�سة على متغريات الدرا�سة احلالية  ,وهي اجلن�س  ,واخلربة التدري�سية ,واملرحلة
الدرا�سية .
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د _ خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم  ,24والعلوم الطبيعية وعددهم 46
مبدار�س نظام املقررات الدرا�سية  ,كالتايل :
جدول ( :)4خ�صائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات
وعددهم  ,24والعلوم الطبيعية وعددهم  46مبدار�س نظام املقررات الدرا�سية

امل�ستويات

املتغري

الريا�ضيات
التكرار الن�سبة املئوية  %التكرار

الن�سبة املئوية %

ذكر

15

62.5

29

63.0

�أنثى

9

37.5

17

37.0

�أقل من � 5سنوات

3

12.5

7

15.2

من � - 5أقل من � 10سنوات

4

16.7

10

21.7

من � -10أقل من � 15سنة

6

25.0

6

13.0

� 15سنة و�أكرث

11

45.8

23

50.0

اجلن�س

اخلربة
التدري�سية

العلوم

العدد االجمايل للعينة

24
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق خ�صائ�ص العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم ( )24معلماً ومعلمة،
والعلوم الطبيعية وعددهم ( )46معلماً ومعلمة باملرحلة الثانوية مبدار�س نظام املقررات الدرا�سية .واجلدول
ال�سابق يو�ضح بالتف�صيل توزيع عينة الدرا�سة على متغريات الدرا�سة احلالية  ,وه��ي اجلن�س  ,واخل�برة
التدري�سية.
ثالث ًا  :أداة الدراسة

1 ) 1تعديل اداة الدرا�سة

يف �ضوء �أه��داف الدرا�سة احلالية ومتغرياتها ف���إن الأداة املنا�سبة لها عبارة عن ا�ستبيان لتعرف �آراء
عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املحدد لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية �ضمن اخلطة
الدرا�سية ,وق��د مت ت�صميم اال�ستبيان باال�ستفادة من الأدب��ي��ات و الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة وكذلك كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ,و�أراء املخت�صني يف جمال التدري�س  ,وتكون من جزئني
رئي�سني ,اجلزء الأول ت�ضمن معلومات عامة حول امل�ستجيب/ـة لال�ستبيان ،مثل اجلن�س ،و�سنوات اخلربة
التدري�سية ....الخ� ,أما اجلزء الثاين فقد ت�ض ّمن  6عبارات لتحديد ر�أي امل�ستجيب/ـة يف مدى كفاية الزمن
من وجهة نظره كممار�س لتدري�س الريا�ضيات و العلوم  ,ويعد هذا اال�ستبيان امتداداً وتعدي ً
ال لأداة الدرا�سة
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يف املرحلة الأوىل (1433هـ) والتي احتوت على  12فقرة لقيا�س كفاية الزمن  ,حيث �شمل التعديل دمج بع�ض
العبارات املت�شابهة يف بع�ض عنا�صرها  ,و�إع��ادة ال�صياغات اللغوية لبع�ض العبارات وحذف العبارات املكررة
يف فكرتها  ,و�إ�ضافة عبارات جديده لي�سهل على املعلمني �إعطاء ت�صور وا�ضح عن كفاية الزمن املخ�ص�ص يف
اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ,كما �شمل التعديل �إ�ضافة عبارتني لبطاقة
املالحظة ال�صفية ( �إحدى �أدوات التقرير الثالث ) ليتمكن املالحظ من تقدير كفاية زمن التدري�س من خالل
مالحظته للح�ص�ص الدرا�سية لعينة الدرا�سة احلالية .
2 ) 2حتديد التقديرات الكمية واللفظية ال�ستجابات (عينة الدرا�سة) على اال�ستبيان:

مت حتديد التقديرات الكمية واللفظية ال�ستجابات معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  -عينة
الدرا�سة -على فقرات الأداة وفق مقيا�س متدرج مكون من �أربعة تقديرات لفظية هي ( :ع��ال -متو�سط–
منخف�ض -منخف�ض جدا)  ،ويكافئ التقديرات اللفظية التقديرات الكمية التالية ( )3-2-1-0على التوايل ،
ومت ح�ساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من خالل ت�صنيف متو�سط اال�ستجابات �إىل ثالث م�ستويات
مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية :طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقيا�س=
( , 0.75 =4 ÷ )3-0ومت تق�سيم كل فرتة اىل ثالث فرتات جزئية  ,وهي عليا وو�سطا ودنيا كل  0.25ميثل فرتة
جزئية واحدة ,واجلدول التايل و�ضح ذلك :
جدول ( )5التقديرات الكمية واللفظية ال�ستجابات
(عينة الدرا�سة) على اال�ستبيان
امل�ستوى
مدى املتو�سطات

عال

متو�سط

منخف�ض

�أعلى من

�أعلى من

�أعلى من

3 – 2.25

2.25 – 1.5

1.5 – 0.75

منخف�ض جدا
من 0.75 – 0

�3 ) 3صدق الأداة :

للتحقق من �صدق حمتوى الأداة ،و�أنها تخدم �أهداف الدرا�سة احلالية  ،مت عر�ضها على جمموعة من
املخت�صني يف املناهج وط��رق التدري�س ،وعلم النف�س ٌ ،
وطلب منهم �إب��داء �آرائ��ه��م من حيث متثيل العبارات
لهدف الدرا�سة وو�ضوح ال�صياغة اللغوية و�صحتها  ,واالقرتاحات التي يرونها منا�سبة �إن وجدت فيما يتعلق
بالتعديل� ،أو حذف بع�ض العبارات� ،أو �إ�ضافة عبارات �أخرى ،ومت التعديل يف �ضوء �آراء ومالحظات املُحكمني
واقرتاحاتهم ،واعترب هذا الإجراء مبثابة ال�صدق الظاهري لال�ستبيان ،و�أن اال�ستبيان �صالح لقيا�س ما و�ضع
له.
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4 ) 4ثبات الأداة :

مت التحقق من ثبات الأداة بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية بلغت  18معلما ومعلمة  ,ومت ح�ساب معامل
�ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaوالذي بلغ  88.5وهو م�ؤ�شر جيد بحثياً ومطمئن ال�ستخدام الأداة يف
حتقيق �أهداف الدرا�سة احلالية (امللحق . )1 ,
رابع ًا :تطبيق أداة الدراسة :

�أُحلقت �أداة الدرا�سة احلالية ( ا�ستبيان تقدير كفاية الزمن ) با�ستبيان التطوير املهني اخلا�ص بالتقرير
الثالث ,كما مت �إ�ضافة فقرتني  -لتحديد كفاية الزمن من وجهة نظر املالحظ  -و�إحلاقها ببطاقة املالحظة
ال�صفية للتقرير الثالث  ,ومت جمع معلومات عن م�ستوى التطوير املهني وكذلك م�ستوى الأداء التدري�سي
من خالل ما مت جمعه من الفريق الثالث للم�شروع  ,بحيث يتم مالحظة الأداء التدري�سي للمعلم  /املعلمة
و حتديد م�ستوى الأداء التدري�سي من خالل بطاقة املالحظة اخلا�صة بالتقرير الثالث ثم ي�صدر املالحظ
حكما على مدى كفاية الزمن لتنفيذ الدر�س  ,ومن ثم يوزع على نف�س العينة ا�ستبيان مكون من جزئني  ,الأول
يتعلق بتعرف م�ستوى التطوير املهني ( خا�ص بالتقرير الثالث) واجلزء الثاين متعلق بكفاية الزمن لتنفيذ
املناهج الدرا�سية .
ويف هذا الإطار وبالتعاون مع الزمالء يف الفريق الثالث للم�شروع �أقيمت ور�شة عمل مل�ساعدي وم�ساعدات
الباحثني (  20م�ساعدًا وم�ساعدة امللحق ( ) 2خالل الفرتة 1433/1/10-8هـ لتعريفهم بعمل الفريق ( اخلطة
الزمنية ) �ضمن امل�شروع ،وتعريفهم ب�أداة الدرا�سة وكيفية التعامل معها  ،ونوق�شت جميع عباراتها بالتف�صيل .
وقد ا�ستغرق تطبيق �أداة الدرا�سة مئة يوم جلمع البيانات املطلوبة من املناطق التعليمية اخلم�س عينة
الدرا�سة مب�ساعدة ( م�ساعد باحث وم�ساعدة يف كل منطقة تعليمية)  ,و مت االختيار ع�شوائ ًيا من كل قطاعات
مدار�س العينة والتي ت�شمل املدار�س االبتدائية واملتو�سطة والثانوية بن�سب حمددة م�سبقا .
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خامس ًا  :الخطة الزمنية الجراء الدراسة للمرحلة الثانية :

و�ضع الفريق البحثي خطة زمنية لإجراء الدرا�سة والتي ا�ستمرت ملدة � 11شهراً (من بداية �شهر حمرم
من عام  1434هـ  ,وحتى نهاية �شهر ذو القعدة من عام  1434هـ) ،وفقا للجدول التايل:
جدول (  ) 6اخلطة الزمنية الجراء الدرا�سة للمرحلة الثانية
ربيع
ثاين

ربيع
حمرم �صفر
اول
االعداد
االعداد لتنفيذ
مراجعه التجربة
الدرا�سة
ال�سابقة وتعديل
حتديد عينات
االداة
الدرا�سة
تنفيذ ور�شه عمل
التن�سيق مع
مل�ساعدي الباحثني
م�ساعدي الباحثني

جماد جماد
ثاين
اول
التطبيق

رجب

تطبيق اداة الدرا�سة وجمع
املعلومات

�شعبان

رم�ضان

�شوال

ذو
القعدة

كتابه التقرير
كتابه
حتليل
البيانات التقرير
مراجعه التقرير
وكتابه النهائي
مع الفريق اال�شرايف
التقرير للمرحلة
الفني الثانية.

سادس ًا  :المعالجة اإلحصائية:

ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية التالية ملعاجلة بيانات الدرا�سة:
1 )1التكرارات والن�سب املئوية لو�صف جمتمع الدرا�سة ومتغرياتها.
2 )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية حل�ساب متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة
من عبارات اال�ستبيان.
3 )3اختبار (ت) ( )T-testواختبار مان وتني  Mann-Whitneyملعرفة داللة الفرق بني عينتني م�ستقلتني.
)4

4اختبار حتليل التباين الأحادي ( , )One Way Anovaوكذلك اختبار كرو�سكال وال�س Kruskal-Wallis

للتعرف على داللة الفروق بني ثالثة عينات م�ستقلة فاكرث.
5 )5اختبار �شيفيه  Scheffeللمقارنات البعدية لتحديد اجتاه الفروق بني املجموعات.
سابع ًا  :فريق العمل للمرحلة الثانية:

مت ت�شكيل فريق الدرا�سة وفق االهتمامات البحثية  ,والرغبة يف العمل والتجان�س والتخ�ص�ص كما هو مو�ضح
باجلدول التايل :
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جدول (  )7يو�ضح فريق العمل للمرحلة الثانية
م

اال�سم

التخ�ص�ص

العمل

املهمة

1

د .عو�ض �صالح املالكي

تعليم الريا�ضيات

جامعة �أم القرى

رئي�س الفريق وباحث

2

د� .إبراهيم �سليم احلربي

تعليم الريا�ضيات

جامعة �أم القرى

ع�ضو الفريق

3

د .هالل بن مزعل العنزي

تعليم العلوم

جامعة احلدود ال�شمالية

4

�أ .حمد عائ�ض الغامدي

تعليم الريا�ضيات

طالب دكتوراه وزارة الرتبية والتعليم

جمع جزء من املادة
العلمية وتن�سيقها
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
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�سيتم يف هذا الف�صل عر�ض نتائج الدرا�سة احلالية وتف�سريها ومناق�شتها ب�شكل مف�صل  ,وفيما يلي
تو�ضيح ذلك :
كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الرياضيات.

او ًال :كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول ( اجلزء الأول ) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه :ما مدى
كفاية الزمن الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات لل�صفوف ( الثاين و اخلام�س
االبتدائي ,الثاين املتو�سط  ,الأول الثانوي) من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات ,ومن خالل تقديرات
املالحظني لأداء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
عبارة ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول( )8يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات وكذلك
تقديرات املالحظني ملدى كفاية الزمن
لل�صفوف
االربعة
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

6

املتو�سط احل�سابي

5

االنحراف املعياري

4

املتو�سط احل�سابي

ح�سب �أراء
املعلمني

3

.1 1.38 1.15 1.45 1.03 1.45

االنحراف املعياري

2

96. 1.87

84. 2.00 1.05 1.97

87. 1.88

املتو�سط احل�سابي

1

�أمتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً
لعدد احل�ص�ص املتاحة لكل در�س يف دليل
املعلم
�أج���د وق��ت��اً ك��اف��ي��اً ; لتنفيذ الأن�����ش��ط��ة �أو
التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب
�أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات
ي��ت��م��ك��ن ع���م���وم ال����ط��ل�اب م����ن اك��ت�����س��اب
املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�س �ضمن
احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س
�أجت���اوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو
ال��ت��ج��ارب امل���ك���ررة �أو ال��ت��ي حت��ت��اج ل��وق��ت
طويل حفاظا على زمن احل�صة
�أكمل ال��در���س لنهاية احل�صة ,وميكن �أن
ا�ضطر لال�ستفادة من الوقت بني ح�صتي
والتي تليها لإكمال الدر�س
�أوج����ه ال��ط�لاب حل��ل بع�ض الأن�����ش��ط��ة �أو
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت
متو�سط �أراء املعلمني

االنحراف املعياري

كفاية
الزمن

م

العبارة

الثاين
االبتدائي

اخلام�س
االبتدائي

الثاين
املتو�سط

االول الثانوي

1.04 1.76

1.04 1.46 972. 1.48

83. 1.95

97. 2.01

87. 1.88

77. 2.03

77. 1.87

90. 2.25

76. 2.25 1.18 2.22

81. 2.29

85. 2.24

86. 1.97 1.13 2.00 1.02 1.98

99. 2.05 1.14 1.85

91. 2.14

95. 2.00 1.08 1.97

83. 2.07

85. 2.22

54. 1.99

51. 1.91

50. 1.93

51. 1.85

76. 1.87
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لل�صفوف
االربعة
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�صر
1
الدر�س يف احل�صة الدرا�سية
وفق تقدير
تالءم الزمن املقرر للح�صة الدرا�سية
املالحظني
 2مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب
تنفيذها
متو�سط تقدير املالحظني

االنحراف املعياري

كفاية
الزمن

م

العبارة

الثاين
االبتدائي

اخلام�س
االبتدائي

الثاين
املتو�سط

االول الثانوي

60. 2.22

66. 2.41

55. 2.15 65. 2.23 60. 2.25

61. 2.38

59. 2.55

62. 2.29 58. 2.46 56. 2.33

53. 2.29

61. 2.47

53. 2.21 54. 2.34 46. 2.29

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن :
1 )1متو�سط �آراء املعلمني لتقدير كفاية الزمن بلغ  1.99من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ,ويقع يف امل�ستوى
املتو�سط ,كما �أن هناك تقاربا بني متو�سطات ال�صفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني �أكرب و�أ�صغر متو�سط
 ,0.06وتدل هذه النتيجة على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرون �أن الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات يف ال�صفوف الأربعة منا�سب بدرجة متو�سطة.
2 )2متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني بلغ 2.29من �أ�صل 3لل�صفوف الأربعة ويقع يف امل�ستوى
(عال) ,ويالحظ التقارب بني متو�سطات ال�صفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني �أعلى و�أ�صغر متو�سط
 ,26 .0وتدل هذه النتيجة على �أن املالحظني يرون �أن الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات يف
ال�صفوف الأربعة منا�سب بدرجة عالية وفقاً ملالحظاتهم ال�صفية لأداء عينة الدرا�سة يف ح�صة درا�سية
لكل معلم �أو معلمة  ,حيث يرون �أن املعلم متكن من تقدمي جميع عنا�صر الدر�س يف احل�صة الدرا�سية ,
كما �أن الزمن املقرر للح�صة الدرا�سية تالءم مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها.
3 )3يالحظ التجان�س يف �آراء عينة الدرا�سة لل�صفوف الأربعة فقد ح�صلت عبارة � :أجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ
الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات على �أقل
متو�سطات والتي تراوحت بني  , 1.48 _ 1.38وتقع جميعها يف امل�ستوى املنخف�ض مما يعني �أن عينة
الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يرون �أن الزمن املخ�ص�ص للح�ص�ص ال يكفي لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين
�أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات ,بينما ح�صلت عبارة� :أجتاوز
بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على زمن احل�صة على
�أعلى متو�سطات ح�سابية تراوحت بني  ,2.29 _ 2.22ويقع تقريبا متو�سطهما يف امل�ستوى عال  ,وتدل
على �أن املعلم يحتاج �إىل مزيد من الوقت لتنفيذ مناهج الريا�ضيات و�أن الزمن املخ�ص�ص الآن يجعل من
املعلم يتجاوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على
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زمن احل�صة  ,ويعزز هذا اال�ستنتاج ح�صول العبارة � :أوجه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين
يف املنزل نظراً ل�ضيق الوقت على متو�سطات ح�سابية عالية ن�سبياً تراوحت بني  ,2.22 _ 1.97مما
يحدو باملعلمني �إىل �إيجاد حلول لتاليف م�سالة عدم كفاية الزمن من خالل توجيه الطالب حلل بع�ض
الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل نظراً ل�ضيق الوقت.
4 )4ح�صلت عبارة � :أمتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد احل�ص�ص املتاحة لكل در�س يف دليل املعلم
على متو�سطات تراوحت بني  , .2.00 - 1.76وتقع جميعها يف امل�ستوى املتو�سط  ,لكن �إجناز العمل ال يعني
كفاية الوقت لذلك العمل ,فقد يكون هنالك جتاوزات �أو اخت�صارات �أو �إحاالت كما اظهرت ذلك العبارات
 4و  6فيما �سبق عر�ضه ,كما قد يتم الرتكيز على عنا�صر بعينها دون الأخ��رى كما �أوردت ذلك درا�سة
احلربي (1997م) حيث �أو�ضحت �أن معظم عينة الدرا�سة ي�صرفون �أغلب وقت احل�صة يف عر�ض املفهوم.
5 )5يالحظ وجود تباين ب�سيط بني ما عرب عنه املعلمني من تقدير متو�سط لكفاية الزمن وتقدير املالحظني
العايل  ,وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت اليه درا�سة املقو�شي (2000م) ب�أن هنالك تبايناً بني موقف
املوجهني واملعلمنب بالن�سبة لبع�ض �أب��واب كتاب الريا�ضيات لل�صف الأول الثانوي من حيث مالءمته
للخطة الدرا�سية � ,إال �أن املالحظ لقيم املتو�سطني يرى �أن مدى الفرق بينهما بلغ  , 0.30حيث وقع
متو�سط تقدير املالحظني يف الثلث الأدنى للم�ستوى عال واقرب اىل امل�ستوى املتو�سط من مركز امل�ستوى
عال,كما وقع متو�سط �آراء املعلمني يف بداية الثلث الأعلى للم�ستوى متو�سط و�أقرب اىل احلدود العليا
للم�ستوى متو�سط من احلدود ال�سفلى له  ,ولعل ذلك نتيجة اختالف �أ�سلوب القيا�س ففي حني �أتيح
للمعلم التعبري عن ر�أيه يف كفاية الزمن لكامل املقرر وبكل الظروف التي يواجهها �سواء ما يتعلق بعوامل
هدر وقت التعلم من قبل املدر�سة �أو الظروف اخلارجية  ,اقت�صر حكم املالحظني على م�شاهداتهم لدر�س
واحد فقط وفق ظروف حمددة  ,فامل�شاهد يرى �أن فرتة التطبيق متقاربة وبالتايل هنالك تقارب يف
الدرو�س التي يالحظونها  ,وقد يكون متاح لهذه الدرو�س يف اخلطة الدرا�سية فرتة �أكرب من غريها
يف وحدات الكتاب الأخرى  ,وقد ظهر ذلك �سابقا من خالل درا�سة املقو�شي (2000م) فقد عربت عينة
الدرا�سة عن منا�سبة اخلطة الدرا�سية لأبواب درا�سية معينة وعدم منا�سبتها البواب اخرى �ضمن الكتاب
املدر�سي الواحد  ,كما ان هنالك عوائق كثرية قد ال تتواجد يف ذهن املالحظ و يبني قراره على الدر�س
الذي �أمامه فقط والذي جهز له املعلم م�سبقا علميا ونف�سيا وتربويا لإجناز مهامه يف الوقت املحدد .
وتتفق هذه النتيجة يف عمومها مع النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة التقوميية للمرحلة الأوىل (1433هـ)
لل�صفوف الأول و الرابع االبتدائي ,والأول املتو�سط  ,والتي �أ�شارت �إىل ان ن�سبة ( )%54من معلمي ومعلمات
الريا�ضيات يرون عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية املحددة  ,كما تتفق هذه النتيجة مع ما
�أظهرته نتائج امل�ؤمتر الرتبوي الرابع والع�شرين (تدري�س الريا�ضيات وتعلمها باملدر�سة :الطريق �إىل التميز
مبملكة البحرين  2010م) والذي ذكر ب�أن من �أبرز ال ّتحدّيات ا ّلتي تعوق مع ّلم ال ّريا�ض ّيات ،وحتول دون حتقيقه
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ّرا�سي املط ّور من حيث عدم تنا�سب حمتواه مع عدد احل�ص�ص املق ّررة
القيمة ال ّتدري�س ّية امل�ضافة طول املق ّرر الد ّ
لتنفيذه ,بال�صورة املطلوبة  ,كما تتفق هذه النتيجة مع درا�سة الثقفي ( 2013م) والتي �أظهرت �أن االحتياج
التدريبي ملعلمي الريا�ضيات يف �إدارة وقت احل�صة بفاعلية كان متو�سطا.
ويرى الباحثون �أنه رمبا يعود ال�سبب يف هذه النتيجة ( يف �ضوء التطلع اىل م�ستوى فاعلية تعليمية
عالية ) �إىل كرثة م�ضيعات الوقت �سواء ما يرتبط بالعوامل املرتبطة باملعلم �أو العوامل اخلارجية امل�ؤثرة عليه
ومنها كما �أوردت ال�شامي (2003م) و قطامي وقطامي (2005م) العريني (1998م)� ,ضعف اخلطة اليومية
لدى املعلم ,وعدم حتديد املعلم مل�سئولياته داخل ال�صف الدرا�سي ,و عدم ا�ستغالل وقت ح�صة الن�شاط بال�شكل
املنا�سب  ,وكرثة االجازات  ,وتكليفات املعلم من املدر�سة .
كما قد يعود ال�سبب يف هذه النتيجة اىل عدم تلقي املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة دورات تدريبية
متخ�ص�صة يف مهارات �إدارة الوقت للمقررات الدرا�سية  ,وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة الذويبي (1999م) بان
ن�سبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج ت�أهيلية بلغت  %22.1على الرغم من �أهمية هذا اجلانب � ،أما الذين
التحقوا ب��دورات تن�شيطية �أو برامج ت�أهيل ف�إنها ت�أخذ وقتاً من �ساعة �إىل �ساعتني فقط ،ويتم ذلك خارج
ال��دوام وب�شكل ف�صلي وهو ما �أكدته نتائج الدرا�سة التقوميية يف املرحلة الأوىل (1433ه��ـ ) لل�صفوف الأول
و الرابع االبتدائي ,والأول املتو�سط  ,ب�أن ن�سبة املعلمني الذين تلقوا تدريب كانت حوايل  , %40وكذلك ما
�أظهرته الدرا�سة احلالية بان ن�سبة  % 20.9من عينة الدرا�سة احلالية مل يح�صلوا على تدريب يف جمال املناهج
املطورة  ,وح�صل ما ن�سبته % 18.4على تدريب ملدة يوم او يومني  ,وهذا ميثل عائق امام املعلمني لتنفيذ تلك
املناهج بال�صورة املطلوبة ويف الزمن املحدد ,وخ�صو�صاً ان طبيعة تلك املناهج تتطلب مهارات وكفايات مثل
تخطيط بيئة التعلم ال�صفية ب�صورة تدعم مركزية املتعلم  ،وتوفري فر�ص املناق�شة املعرفية وتبادل االافكار
 ,والبناء على افكار االخرين مبا يدعم اكت�ساب املعرفة الريا�ضية وتقومي نواجت تعلمها ,وهذا يتطلب توفري
الوقت الالزم والتدريب الكايف للمعلمني لأدارة زمن التدري�س بال�شكل ال�صحيح ,حيث ي�ؤكد احلاج (1996م)
�أن هناك عاملني ذات ت�أثري فعال على كم الوقت املطلوب للتعلم وهما طريقة التدري�س الفعالة وتتوقف على
اعتبارات منها :م�ستوى املعلم وكفاءته و�إع���داده قبل اخلدمة ويف �إثنائها  ،وم��دى توافر الإمكانات املتاحة
لتنظيم الوقت  ,وكذلك التخطيط ال�ستخدام الوقت داخل غرفة ال�صف  ,وقد �أكد ذلك البابطني (1999م)
بقوله � :إن هنالك ق�صوراً يف فهم و�إدراك بع�ض املعلمني للأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ستثمار الوقت
الر�سمي بفاعلية يف جمال التعليم  ,وان لذلك �أثرا يف رفع م�ستوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم  ,واقرتحت
بايون�س ( 2011م) �إث��راء برامج تدريب املعلمني واملعلمات بالدورات التدريبية وور�ش العمل الالزمة لزيادة
خربة املعلم واملعلمة يف كيفية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات والأن�شطة املعطاة يف الكتاب مبا يتنا�سب مع املوقف
التعليمي والوقت املخ�ص�ص له.
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ثانيا  :االختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريات اجلن�س و اخلربة التدري�سية و املرحلة التعليمية

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين ( اجلزء الأول ) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه (هل يوجد
اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية  /املرحلة التعليمية؟ مت اجراء
التحليالت االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
 - 1متغري اجلن�س :

للتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وجهة نظرهم ,وتقدير املحكمني ,مت ح�ساب املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياريّ
ّ
ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني وكذلك قيمة  Mann-Whitneyلعينتني
م�ستقلتني (ح�سب طبيعة البيانات ) لكل �صف درا�سي ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري وقيمة ت ,وكذلك جمموع ومتو�سط الرتب وقيمة Mann-
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)9املتو�سط
ّ
ّ

 Whitneyلعينتني م�ستقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
T.Test

اجلن�س

العدد

املتو�سط

االنحراف

T

df

8

تقدير
املحكمني

الداللة

راي املعلمني

متو�سط
الرتب

5

تقدير
املحكمني

جمموع الرتب

راي املعلمني

Ma-W

2

تقدير
املحكمني

Z

راي املعلمني

معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة

11
18
7
15
12
20
8
16
13
20
10
16

12.64
16.44
8.57
12.87
12.79
18.73
11.75
12.88
18.85
15.80
11.35
14.84

139.0
296.0
60.00
193.0
153.5
374.5
94.00
206.0
245.0
316.0
113.5
237.5

الداللة

ال�صف

كفاية
الزمن

Mann-Whitney

1.17 73.00

0.24

1.57 32.00

0.12

1.7

0.081

75.50
58.00

39.

0.69

106

88.

0.37

1.17 58.50

0.23
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T.Test

اجلن�س

العدد

املتو�سط

االنحراف

T

df

الداللة

3.22

125

متو�سط
الرتب

اجلميع

تقدير
املحكمني

1.25

155

0.21

جمموع الرتب

راي املعلمني

2.93

53

0.005

Ma-W

10

تقدير
املحكمني

Z

راي املعلمني

معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة

25
38
16
39
61
96
41
86

1.89
1.96
1.90
2.33
1.84
1.96
2.08
2.40

0.46
0.47
0.37
0.52
0.55
0.54
0.52
0.51

55.

61

0.58

الداللة

ال�صف

كفاية
الزمن

Mann-Whitney

02 .0

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن:
1 )1قيمة  Ma-Wللفرق بني متو�سطي تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات غري دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى , 0.05 ≤ αوفق �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات ال�صف الثاين واخلام�س االبتدائي,
وال�صف الثاين املتو�سط مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم
لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج �ضمن م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،حيث ترى عينة الدرا�سة
ذك��وراً و�إناثاً �أن منا�سبة الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية كان متو�سطا ,كما �أن قيمة Ma-W
لتقدير املالحظني لكفاية الزمن غري دالة اح�صائيا لنف�س ال�صفوف مما يعني عدم وجود اختالف بني
املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س.
2 )2قيمة  tللفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية غري دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى , 0.05 ≤ αوفق �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات ال�صف االول الثانوي ,مما يعني عدم
وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
،وهم جميعا يرون �أن الزمن منا�سب بدرجة متو�سطة ,كما ان قيمة  tلتقدير املالحظني لكفاية الزمن
دالة �إح�صائيا لنف�س ال�صف مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع
لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات  ,والتي يرى املالحظون منا�سبة الزمن لهم �أكرث من زمالئهم املعلمني .
3 )3قيمة  tللفرق بني متو�سطي تقدير م�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
, 0.05 ≤ αوفق �أراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات جلميع ال�صفوف الدرا�سية مما يعني
عدم وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
،وهم جميعا يرون �أن الزمن منا�سب بدرجة متو�سطة ,كما �أن قيمة tلتقدير املالحظني لكفاية الزمن
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دالة �إح�صائيا لكل ال�صفوف مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع
لعامل اجلن�س .ول�صالح املعلمات والتي يرى املالحظون منا�سبة الزمن لهم �أكرث من زمالئهم املعلمني .
مم��ا �سبق يالحظ �أن��ه ال يوجد اخ��ت�لاف ب�ين �أراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية  ,وال��ذي يرونه كافياً بدرجة متو�سطة وتتفق هذه النتيجة مع ما اظهرت
نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة االوىل (1433هـ ) لل�صفوف ال�صف الأول ,و الرابع االبتدائي ,وال�صف الأول
املتو�سط بعدم وجود اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات حول تقديرهم لكفاية الزمن ,بينما تختلف مع
درا�سة اجلرجاوي ون�شوان (2004م) والتي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة البحث
وذلك ل�صالح املعلمني الذكور.
ولعل ال�سبب يرجع �إىل تعر�ض املعلمني واملعلمات لنف�س برامج التطور املهني نظرا �إىل الت�شابه الكبري بني
�إدارات الرتبية والتعليم يف جميع مناطق اململكة ،وكذلك �إىل مركزية وزارة الرتبية والتعليم ،وتطابق جميع
الربامج التدريبية التي تنفذها الوزارة جلميع معلمي ومعلمات مناطق اململكة وهو ما �أظهرت نتائج الدرا�سة
التقوميية املرحلة االوىل (1433هـ ) لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع االبتدائي ,وال�صف الأول
املتو�سط ,وكذلك نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة الثانية (1434ه��ـ ) لل�صفوف الثاين االبتدائي ,اخلام�س
االبتدائي ,الثاين املتو�سط  ,االول الثانوي .
 - 2متغري �سنوات اخلربة التدري�سية

للتعرف على وج��ود اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات يعزى ل�سنوات خربتهم التدري�سية من وجهة نظر عينة الدرا�سة ,وتقدير املحكمني  ،مت ح�ساب
متو�سط الرتب وقيمة  Kruskal-Wallisل�سنوات اخل�يرة التدري�سية كما ب��اجل��دول � -10أ ,واختبار حتليل
التباين الأحادي ( )ANOVAكما باجلدول  -ب ( ح�سب طبيعة البيانات ) وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
جدول ( � -10أ ) متو�سط الرتب وقيمة كرو�سكال واال�س
العدد

متو�سط الرتب

املالحظني

Chi-Square

الثاين االبتدائي

1.684

14

11.96

0.264

درجة احلرية

املعلمني

�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث

7
5
1
16
5
3

18.07
12.40
18.50
14.25
10.40
11.17

3

2

الداللة

ال�صف الدرا�سي

التقدير

�سنوات اخلدمة

0.641
876 .0
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الثاين املتو�سط
املالحظني

املعلمني
االول الثانوي
املالحظني

العدد

املعلمني

متو�سط الرتب

املالحظني

Chi-Square

اخلام�س االبتدائي

درجة احلرية

املعلمني

�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث
�أقل من � 5سنوات
� -5أقل من � 10سنوات
� -10أقل من � 15سنة
� 15سنة و�أكرث

11
6
1
14
8
3
1
12
9
5
6
13
7
3
6
10
17
16
13
17
12
14
11
18

17.82
18.00
14.00
15.00
13.50
5.83
8.00
13.88
16.56
16.50
17.42
17.31
13.50
15.33
9.50
15.35
26.21
38.53
30.15
33.06
24.96
28.39
30.14
28.42

3

0.811

0.847

3

4.188

057.

الداللة

ال�صف الدرا�سي

التقدير

�سنوات اخلدمة

0.28

99.

3

2.59

3

45.

3.98

3

26.

730.

86.

3

جدول (  -10ب ) حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات جلميع ال�صفوف

اراء املعلمني

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

21
60
157

1.91
1.89
1.91

47.
62.
546.

متو�سط
املربعات

64

32

1.95

52.

153

304.

بني املجموعات
داخل
املجموعات 46.57
46.65
املجموع

156

قيمة ف

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من
� 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
املجموع

44

1.92

49.

079.

3

026.
087.

الداللة

تقدير

اخلدمة التعليمية

العدد

96.

املالحظني

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

54
127

2.37
2.28

55.
53.

املجموع

درجة
احلرية

18

2.19

59.

36.13

126

متو�سط
املربعات

23

2.23

42.

123

28.

قيمة ف

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من
� 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
املجموع

32

2.28

53.

بني املجموعات
داخل
املجموعات 35.56

56.

3

18.
651.

الداللة

تقدير

اخلدمة التعليمية

العدد

58.

يت�ضح من خالل اجلدول ( � -10أ ) �أن :
1 )1الفروق بني متو�سطات الرتب لآراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صفوف الثاين
واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى  ,0.05 ≤ αمما
يعني عدم وجود فرق بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية ,وتختلف هذه النتيجة مع ما �أظهرت نتائج الدرا�سة التقوميية يف
املرحلة الأوىل (1433هـ) لل�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط ب�أنه
يوجد فروق يف تقديرات املعلمني واملعلمات لكفاية الزمن باختالف خربتهم التدري�سية بني امل�ستويني
الأول والثاين من �سنوات اخلربة وهي ( 5-1و  )10-5عند م�ستوى .0.05 ≤ α
2 )2الفروق بني متو�سطات الرتب لتقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
لل�صف الثاين واخلام�س االبتدائي وال�صف الثاين املتو�سط وال�صف الأول الثانوي باختالف �سنوات خربة
املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى  ,0.05 ≤ αمما يعني عدم وجود فروق
يف تقدير املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات مهما اختلفت �سنوات اخلربة
التدري�سية لدى املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة.
كما يت�ضح من خالل اجلدول (  -10ب ) �أن:
1 )1قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات �أراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صف الأول
الثانوي باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات بلغت  087.وهي قيمة غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى  , 0.05 ≤ αمما يعني عدم وجود فروق
يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية.
2 )2قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات تقديرات املالحظني من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صف الأول
الثانوي باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات غري
دالة �إح�صائياً عند م�ستوى  ,0.05 ≤ αمما يعني عدم وجود فروق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص
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لتنفيذ املناهج الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية.
و�إجما ًال ملا �سبق ؛ ف�إن النتيجة ال�سابقة تدل على �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات (عينة الدرا�سة) يتفقون
يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن بدرجة متو�سطة بغ�ض النظر عن اختالف خرباتهم التدري�سية ,كما تدل
على ان تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات والتي
يرون �أنه منا�سب بدرجة عالية
وتتفق هذه النتيجة مع ما �أظهرته درا�سة احلربي (1997م ) ب�أنه مل يكن هناك ارتباط قوي بني خربة
املعلم يف التدري�س وتوزيع الوقت على �أجزاء احل�صة �إال يف جمال التدريب  ،حيث كان االرتباط �إيجابياً ,بينما
تختلف النتيجة ال�سابقة مع ما �أظهرته درا�سة البابطني (1999م) ب���أن هناك فرقاً بني فئتي الأق��ل خربة
والأكرث خربة يف التعليم ل�صالح فئة الأقل خربة  ,و�أرجع ذلك �إىل �أن فئة الأقل خربة يف التعليم هم يف الغالب
�أقل �سناً من زمالئهم �أفراد الفئة الأكرث خربة  ،ومن طبيعة ال�شباب الرغبة ال�صادقة يف حب التغيري والتطلع
�إىل م�ستقبل �أف�ضل .
ويرى الباحثون �أنه رمبا يعود ال�سبب لعدم وجود اختالف يف تقديرات عينة الدرا�سة لكفاية الزمن
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وفقا للخطة املحددة باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية �إىل �أن املناهج احلديثة
حتتاج اىل مهارات جديدة لإدارة الزمن التعليمي وتوزيع الأدوار للتنا�سب مع طبيعة املحتوى الريا�ضي القائم
على مركزية املتعلم  ,وهذا يختلف فل�سفة وتطبيقا ع ّما �ألفه ومار�سه املعلمون واملعلمات يف املقررات ال�سابقة
وبالتايل ف�إن عامل اخلربة التدري�سية مل يكن له �أثر يف �أدائهم ,ويرى الباحثون �أنه رمبا يعود ال�سبب يف هذه
النتيجة �إىل عدم تلقي املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة دورات تدريبية متخ�ص�صة يف مهارات �إدارة الوقت
للمقررات املطورة  ,وهو ما �أو�ضحته نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة الثانية (1434هـ ) لل�صفوف احلالية,
املهني وفقا
بعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �آراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور ّ
خلربتهم التدري�سية.
 - 3متغري املرحلة الدرا�سية:

للتعرف على وجود اختالف يعزى للمرحلة الدرا�سية( ابتدائي ,متو�سط  ,ثانوي) بني عينة الدرا�سة
من معلمي ومعلمات الريا�ضيات مبدار�س التعليم العام لل�صفوف(الأول واخلام�س االبتدائي و الثاين املتو�سط
وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات من وجهة نظر
عينة الدرا�سة ,وتقدير املحكمني ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومن ثم مت ح�ساب
حتليل التباين الأح��ادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات  ,واجل��دول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة
بذلك:
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جدول (  ) 11حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
املرحلة
التعليمية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر
التباين

متو�سط

24

2.37

54.

ثانوي

55

2.21

52.

جمموع
املربعات

ابتدائي

48

2.36

54.

درجة
احلرية

ثانوي

63

1.93

0.47

متو�سط
املربعات

املالحظني

متو�سط

31

1.95

0.50

46.51

154

0.30

46.65

156

79.

2

39.

35.34

124

28.

36.13

126

قيمة ف

املعلمني

ابتدائي

63

1.88

0.64

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

0.135

2

0.06
0.22

1.38

الداللة

تقدير كفاية
الزمن من
خالل تقدير

0.800

254.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق :
�1 )1أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات �آراء عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير عينة
الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
�2 )2أن قيمة (ف) للفروق ب�ين متو�سطات تقديرات املالحظني لكفاية ال��زم��ن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير املالحظني
لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه ال يوجد اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن باختالف
املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائج املرحلة الأوىل (1433هـ) والتي �أظهرت عدم
وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف ال�صفوف الدرا�سية التي يدر�سون فيها ,ورمبا يعود ال�سبب يف
ذلك �إىل �أن �آلية تطبيق امل�شروع كانت ظروفها مت�شابهة بني جميع املراحل الدرا�سية  ,وكذلك تطابق برامج
التطوير املهني املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�سية الثالث فيما يخ�ص تنفيذ املناهج املطورة وبالأخ�ص
كفايات ومهارات ا�ستثمار الوقت املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم وهو ما �أظهرته الدرا�سة احلالية
( التقرير الثالث 1434هـ) .
ثال ًثا  :العالقة بني متغري كفاية الزمن ومتغريي م�ستوى االداء التدري�سي و م�ستوى التطوير املهني

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثالث ( اجلزء الأول ) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه :هل يوجد
عالقة بني متغري كفاية الزمن (اال�ستبيان  /املالحظة) ومتغريي (م�ستوى االداء التدري�سي /م�ستوى
التطوير املهني ) ؟ مت اجراء التحليالت االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
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 -1العالقة بني االداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب �آراء املعلمني وتقديرات
املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي  0.05 ≤ αبني الأداء التدري�سي
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وتقديرهم لكفاية الزمن ح�سب �آرائهم  ,وح�سب تقديرات املالحظني ,مت ح�ساب
معامل ارتباط بري�سون لعدد  157معلما ومعلمة  ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول ( )12معامل ارتباط بري�سون
بني االداء التدري�سي ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني
املتغري
الأداء التدري�سي ن=157

كفاية الزمن
ح�سب �أراء املعلمني
096.
Person
231.
Sig

وفق تقدير املالحظني
635.
person
00.
sig

يت�ضح من اجلدول (�)12أن:
1 )1هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  635.بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة
وتقديرات املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة عالية و دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الدالة  ،0.05 ≤ αو ت�شري �إىل �أن املعلمني واملعلمات �أ�صحاب االداء التدري�سي العايل ( وفق
توجهات امل�شروع ) بناء على تقدير املالحظني للدرو�س التي ح�ضروها يعد الزمن التدري�سي _وفق
اخلطة الدرا�سية _ كاف لهم لإجناز عنا�صر الدر�س  ,وتتفق هذه النتيجة مع ما اظهرته نتائج الدرا�سة
التقوميية يف املرحلة االوىل (1433ه��ـ ) لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع االبتدائي,
وال�صف الأول املتو�سط بان هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�سة التدري�سية وفقاً لتوجهات املنهج ،وتقدير
كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتقدميه.
2 )2هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  096.بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة
وتقديرهم ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة منخف�ضة وغري دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى  ،0.05 ≤ αمما يعني عدم وجود عالقة بني م�ستوى االداء التدري�سي لعينة الدرا�سة ( املقدر من
املالحظني) وتقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وتختلف النتيجة ال�سابقة مع ما �أظهرته
نتائج الدرا�سة التقوميية يف املرحلة الأوىل (1433هـ ) لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع
االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط بان هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�سة التدري�سية وفقاً لتوجهات
املنهج ،وتقدير كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتقدميه.
مما �سبق يت�ضح �أن عينة الدرا�سة مت قيا�س �أداءه��م التدري�سي ببطاقة مالحظة  ,ثم �أ�صدر املالحظ
حكماً على مدى كفاية زمن التدري�س  ,وك��ان هنالك ارتباط بني م�ستوى االداء التدري�سي وحكم املالحظ
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لكفاية الزمن  ,مبعنى �أن عينة الدرا�سة الذين �أداءه��م التدري�سي عاليا وحمققا لفل�سفة وتوجهات م�شروع
التطوير احلايل كان لديهم كفاية عالية يف زمن احل�صة الدرا�سية  ,والعك�س �صحيح ,وهذا كله من وجهة نظر
املالحظني للح�ص�ص الدرا�سية  ,كما مت توزيع ا�ستبيان على نف�س العينة لتو�ضيح تقديرهم لكفاية الزمن من
عدمه �,إال �أنه مل يكن هنالك عالقة بني عينة الدرا�سة من املعلمني الذين م�ستوى ادائهم التدري�سي عال ,
وبني تقديرهم لكفاية زمن التدري�س ,فهناك من كان �أدا�ؤه التدري�سي عاليا ويرى �أن الزمن غري كاف لتنفيذ
املناهج املطورة .
 - 2العالقة بني التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب �آرائهم وتقديرات
املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي  0.05 ≤ αبني م�ستوى التطوير
املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات و كفاية الزمن ح�سب �آرائهم وتقديرات املالحظني مت ح�ساب معامل ارتباط
بري�سون لعدد 126معلما ومعلمة  ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول (  ) 13معامل ارتباط بري�سون
بني التطوير املهني ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني
كفاية الزمن

املتغري
ح�سب �أراء املعلمني
التطوير ن=127

وفق تقدير املالحظني

person

294.

person

145.

Sig

00.

sig

104.

يت�ضح من اجلدول (:)13
�1 )1أن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  294.بني التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة
الدرا�سة وتقديرهم ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة مرتفعة و دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى  ،0.05 ≤ αمما يعني وجود عالقة بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�أرائهم حول
منا�سبة الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وتدل هذه النتيجة على �أن املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة
الذين تلقوا تطويراً مهنياً جيداً  ,كان لديهم تقدير عال لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية  ,بينما
املعلمني واملعلمات الذين مل يتلقوا تطويراً مهنياً جيداً كان تقديرهم لكفاية الزمن منخف�ضاً .
�2 )2أن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  145.بني التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة
الدرا�سة وتقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة �ضعيفة وغري
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الدالة  ،0.05 ≤ αو ت�شري �إىل ان معلمي ومعلمات الريا�ضيات الذين تلقوا
تطوي ًرا مهن ًيا عالياً مل يكن الوقت كافياً لهم لإجناز عنا�صر الدر�س وفق تقدير املالحظني.
مما �سبق يت�ضح �أنه مت توزيع ا�ستبيانني على عينة الدرا�سة �أحدهما لتحديد م�ستوى التطوير املهني
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ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف اجلوانب املت�صلة مب�شروع التطوير احلايل ( التقريرالثالث) والأخرى لقيا�س
كفاية الزمن من وجهة نظرهم  ,وكان هنالك ارتباط موجب بني م�ستوى التطوير املهني وتقديرهم لكفاية
الزمن  ,مبعنى �أن عينة الدرا�سة الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً يرون كفاية الزمن �أف�ضل من زمالئهم
الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�شكل املطلوب  ,وهذه النتيجة تدل على �أن برامج التطوير املهني حققت
ج��زءاً من حت�سني �أداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�س  ,وتعطي م�ؤ�شرا ب�أن عامل التطوير املهني ميثل
مرتكزاً �أ�سا�سياً لتحقيق �أه��داف التطوير احل��ايل للمناهج الدرا�سية حيث �إن املع ّلم ك��ان ،وما زال ،و�سيبقى
مرتفع ،يوازي ال ّنقلة ال ّنوع ّية يف املق ّرر املطور؛ لذا ف� ّإن
امل�س�ؤول عن جناح فعال ّيات ال ّتدري�س ،وحتقيق تع ّل ٍم
ٍ
�إهما َل ال ّت�صدّي بج ّد ّي ٍة �إىل ما قد يلحق �أداءه ال ّت
دري�سي من فتورٍ� ،أو ق�صورٍ� ،أو �سلب ّي ٍة يف هذا اجلانبُ ،ي َعدُّ
ّ
معنى؛ فاملع ّلم هو احللقة الأكرث �إيجاب ّي ًة� ،أو الأ�ش ّد �إ�ضرا ًرا
عام َل هدرٍ،
ٍ
و�ضعف قد يجعل جهود ال ّتطوير بال ً
بخطط ال ّتع ّلم ،وتطبيقاته ،ونواجته؛ فهو عامل احل�سم الأه ّم يف مواقف ال ّتع ّلم  ,وهو ما اكده �ستوك ووايت
( )Stuck & White, 1992بان العامل احلا�سم لزيادة فعالية زمن التدري�س هو الرتكيز على جانب التطوير
والتدريب .
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كفاية الزمن لتدريس مناهج العلوم الطبيعية

اوال :كفاية زمن التدري�س :

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول( اجلزء الثاين) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول وال��ذي ن�صه :ما مدى
كفاية الزمن الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية لل�صفوف ( الثاين و اخلام�س
االبتدائي ,والثاين املتو�سط  ,والأول الثانوي) من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ,ومن خالل
تقديرات املالحظني للح�ص�ص الدرا�سية ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية  ,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول( )14املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لآراء معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وكذلك تقديرات املالحظني للح�ص�ص الدرا�سية ملدى كفاية الزمن
لل�صفوف
االربعة
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

2

املتو�سط احل�سابي

وفق تقدير
املالحظني

1

االنحراف املعياري

6

املتو�سط احل�سابي

5

االنحراف املعياري

4

املتو�سط احل�سابي

ح�سب �أراء
املعلمني

3

االنحراف املعياري

2

املتو�سط احل�سابي

1

�أمتكن من تقدمي كل عنا�صر ال��در���س وفقاً
ل��ع��دد احل�ص�ص امل��ت��اح��ة ل��ك��ل در����س يف دليل
املعلم
�أجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين
�أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة
الن�شاط �أو كتاب التدريبات
يتمكن عموم الطالب من اكت�ساب املفاهيم
واملهارات ال��واردة يف الدر�س �ضمن احل�ص�ص
املخ�ص�صة لكل در�س
�أجت�����اوز ب��ع�����ض ال��ت��م��ري��ن��ات �أو الأن�����ش��ط��ة �أو
التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل
حفاظا على زمن احل�صة
�أك��م��ل ال���در����س ل��ن��ه��اي��ة احل�����ص��ة  ,ومي��ك��ن �أن
ا�ضطر لال�ستفادة م��ن ال��وق��ت ب�ين ح�صتي
والتي تليها لإكمال الدر�س
�أوج������ه ال���ط�ل�اب حل���ل ب��ع�����ض الأن�������ش���ط���ة �أو
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت
متو�سط �أراء املعلمني
متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�صر الدر�س
يف احل�صة الدرا�سية
ت�ل�اءم ال��زم��ن امل��ق��رر للح�صة ال��درا���س��ي��ة مع
عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها
متو�سط تقدير املالحظني

االنحراف املعياري

كفاية الزمن

م

العبارة

اخلام�س
الثاين
االبتدائي االبتدائي

الثاين
املتو�سط

االول
الثانوي

99. 1.95 98. 1.92 98. 1.97 98. 1.71 98. 1.91
98. 1.46 1.02 1.42 86. 1.29 92. 1.24 96. 1.40
92. 1.84 98. 1.85 88. 1.94 88. 1.90 92. 1.86
82. 2.24 58. 2.48 81. 2.14 91. 2.22 81. 2.24
95. 2.02 1.04 1.94 82. 2.26 1.04 2.00 96. 2.03
87. 2.22 78. 2.38 88. 2.09 91. 2.20 86. 2.23
48. 1.96 51. 1.99 43. 1.94 56. 1.84 49. 1.94
69. 2.42 62. 2.41 89. 2.06 92. 2.09 74. 2.33
74. 2.29 68. 2.25 84. 2.03 74. 1.94 75. 2.21
65. 2.35 61. 2.33 85. 2.05 78. 2.02 70. 2.27
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق:
�1 )1أن متو�سط �أراء املعلمني لكفاية الزمن بلغ 1.94من �أ�صل 3لل�صفوف الأربعة ,ويقع يف امل�ستوى املتو�سط,
كما يالحظ التقارب بني متو�سطات ال�صفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني �أكرب وا�صغر متو�سط , 0.13
وتدل هذه النتيجة على �أن معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية يرون �أن الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج
العلوم الطبيعية يف ال�صفوف الأربعة منا�سب بدرجة متو�سطة  ,ويالحظ �أن هذه القيمة تقع يف اعلى
القيم الو�سطى للم�ستوى املتو�سط .
�2 )2أن متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني بلغ  2.27من �أ�صل 3لل�صفوف االربعة و يقع يف امل�ستوى
عال  ,ويالحظ �أن هذه القيمة تقع يف احلدود الدنيا للم�ستوى العال ,و�أقرب �إىل امل�ستوى املتو�سط �أكرث
من مركز امل�ستوى عال ,كما يالحظ التقارب بني متو�سطات ال�صفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني �أعلى
و�أ�صغر متو�سط  ,0.33وتدل النتيجة ال�سابقة على �أن املالحظني يرون �أن الزمن املخ�ص�ص لتدري�س
مناهج العلوم الطبيعية يف ال�صفوف االربعة منا�سب بدرجة عالية وفقا ملالحظاتهم ال�صفية لأداء عينة
الدرا�سة من املعلمني  ,حيث يرون �أن عينة الدرا�سة متكنوا من تقدمي جميع عنا�صر الدر�س يف احل�صة
الدرا�سية  ,كما �أن الزمن املقرر للح�صة الدرا�سية تالءم مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها.
3 )3يالحظ التجان�س يف نتائج ال�صفوف الأربعة فقد ح�صلت عبارة � :أجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�شطة �أو
التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات على �أقل متو�سطات
والتي تراوحت بني  , 1.46 _1.24وتقع جميعها يف امل�ستوى املنخف�ض مما يعني �أن عينة الدرا�سة من
املعلمني واملعلمات يرون �أنهم ال يجدون الوقت الكايف لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية
�ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات  ,بينما ح�صلت عبارة� :أجتاوز بع�ض التمرينات �أو
الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�صة على �أعلى متو�سطات
ح�سابية ت��راوح��ت ب�ين  , 2.48 _ 2.14وتقع تقريبا يف امل�ستوى ع��ال  ,وت��دل على ع��دم كفاية الوقت
املخ�ص�ص للتدري�س لتنفيذ املقررات الدرا�سية مما ي�ضطر املعلمني واملعلمات �إىل جتاوز بع�ض التمرينات
�أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�صة  ,ويعزز هذا اال�ستنتاج
ح�صول العبارة � :أوج��ه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت على
متو�سطات ح�سابية عالية ن�سبيا تراوحت بني  ,2.38 _ 2.09مما يحدو باملعلمني اىل ايجاد حلول
لتاليف م�سالة عدم كفاية الزمن من خالل توجيه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل
نظرا ل�ضيق الوقت.
4 )4ح�صول عبارة �:أمتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد احل�ص�ص املتاحة لكل در�س يف دليل املعلم
على متو�سطات تراوحت بني  , 1.97 _ 1.71وتقع جميعها يف امل�ستوى املتو�سط  ,لكن �إجناز العمل ال يعني
كفاية الوقت لذلك العمل ,فقد يكون هنالك جتاوزات او اخت�صارات او �إحاالت كما �أظهرت ذلك العبارات
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 4و  6فيما �سبق عر�ضه ,فقد يكون هنالك تركيز على عنا�صر بعينها دون الأخرى كما �أوردت ذلك درا�سة
احلربي (1997م) حيث �أو�ضحت �أن معظم عينة الدرا�سة ي�صرفون �أغلب وقت احل�صة يف عر�ض املفهوم.
5 )5مالحظة وجود تباين ب�سيط بني ما عرب عنه املعلمون من ر�ضا متو�سط لكفاية الزمن وتقدير املالحظني
املرتفع � ,إال �أن املالحظ لقيم املتو�سطني يرى ان مدى الفرق بينهما بلغ  , 0.31حيث وقع متو�سط تقدير
املالحظني يف الثلث الأدنى للم�ستوى عال واقرب اىل امل�ستوى املتو�سط اكرث من مركز امل�ستوى عال,كما
وقع متو�سط �أراء املعلمني يف قريبا من بداية الثلث االعلى للم�ستوى متو�سط ,مما يعني �أن املتو�سطني
يقعان يف م�ستويني خمتلفني اال انه مل يكن هنالك تباعد كبري بينهما و�أنهما يتقاربان على تقدير كفاية
الزمن بني احلدود العليا للم�ستوى متو�سط واحلدود الدنيا للم�ستوى عال  ,ولعل ذلك يختلف نتيجة
اختالف �أ�سلوب القيا�س امل�ستخدم  ,ففي حني �أتيح للمعلم التعبري عن ر�أيه يف كفاية الزمن لكامل املقرر
وبكل الظروف  ,اقت�صر تقدير املالحظني على م�شاهداتهم لدر�س واحد فقط وهو ما ال ميكن تعميمه
على كامل الكتاب املدر�سي  ,فامل�شاهد يرى �أن فرتة التطبيق متقاربة وبالتايل هنالك تقارب يف الدرو�س
التي يالحظونها  ,وقد يكون متاح لهذه الدرو�س يف اخلطة الدرا�سية فرتة �أكرب من غريها من وحدات
الكتاب االخرى  ,وقد ظهر ذلك �سابقا من خالل درا�سة املقو�شي (2000م) فقد عربت عينة الدرا�سة عن
منا�سبة اخلطة الدرا�سية الب��واب درا�سية معينة وعدم منا�سبتها الب��واب �أخ��رى �ضمن الكتاب املدر�سي
الواحد.
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة التقوميية للمرحلة الأوىل (1433هـ ) لل�صفوف
الأول و الرابع االبتدائي ,و الأول املتو�سط  ,والتي �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة  ٪58.5من معلمي ومعلمات العلوم
الطبيعية يرون عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية املحددة ,وكذلك درا�سة مارزانو وكندل
( )Kendall & Marzano, 2000والتي �أظهرت �أن هناك تفاوتاً مقداره � 6441ساعة يف العام بني جمموع
ال�ساعات التي اقرتحها املعلمون � 15465ساعة تدري�سية  ,و الزمن الذي ميكن �أن يتاح يف اخلطة الدرا�سية
فعلياً والذي بلغ � 9024ساعة درا�سية يف العام ,ودرا�سة حممد و علي (2009م) والتي كان من �أبرز نتائجها �أن من
�أ�سباب عزوف املعلمني عن ا�ستخدام املخترب املدر�سي عدم توافر وقت كاف لتح�ضري و�إعداد التجارب املعلمية,
بينما تختلف هذه النتيجة يف جمملها مع درا�سة �أنقو�س وزمالئه ( )Angus et al., 2007يف �أ�سرتاليا  ,والتي
�أ�شارت اىل ان  ٪25من معلمي العلوم يرون عدم كفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س العلوم.
ويرى الباحثون �أنه رمبا يعود ال�سبب يف هذه النتيجة ( يف �ضوء التطلع �إىل م�ستوى فاعلية تعليمية
عالية )اىل عدم تلقي املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة التطوير املهني املالئم يف مهارات �إدارة الوقت للمناهج
الدرا�سية املطورة  ,وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة الذويبي (1999م) ب�أن ن�سبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج
ت�أهيلي بلغت , %22.1وهو ما �أكدته نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة االوىل (1433هـ ) لل�صفوف الأول و الرابع
االبتدائي ,و الأول املتو�سط  ,يف ان ن�سبة املعلمني الذين تلقوا تدريب كانت حوايل  , %40كما اظهرت البيانات
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االولية للدرا�سة احلالية(1434هـ ) ان  %22.6من عينة الدرا�سة مل يتلقوا تدريبا  ,بينما ان  %13منهم ح�صلوا
على تدريب ملدة يوم او يومني  ,وهي غري كافية بطبيعة احلال لإك�ساب املعلمني املهارات الالزمة لإدارة موقف
التعلم مبا يحقق اهداف التعلم وحتقيق متطلباته وفق فل�سفة امل�شروع احلايل وبني الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ
تلك املناهج  ,وهذا ميثل عائق امام املعلمني و خ�صو�صا ان طبيعة تلك املقررات تتطلب مهارات وكفايات مثل
تخطيط بيئة التعلم ال�صفية ،وتوفري فر�ص املناق�شة املعرفية  ،حيث �أكدت درا�سة ميكرتي ()Meichtry ,1990
�أن املمار�سات ال�صفية مثل التخطيط للمناهج وا�ستالم املعلومات ب�صورة مبكرة ,وتقييم �أداء الطالب ب�شكل
م�ستمر وتنظيم ال�سلوك ت�أثرت بطبيعة زمن التدري�س ,وهذا يتطلب توفري الوقت الالزم والتدريب الكايف
للمعلمني لإدارت��ه بال�شكل ال�صحيح .فمالءمة زمن التدري�س له م��ردود �إيجابي يف حتقيق التفاعل ال�صفي
بطريقة �أف�ضل وتوفري الوقت الكايف لتوظيف الأ�ساليب وطرائق التدري�س احلديثة وزيادة م�ساحة التفاعل
بني الطالب وزي��ادة ا�ستيعاب املناهج الدرا�سية بطرق تعليمية �أف�ضل ،مبا ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل حت�سني �أداء
الطالب و�إجنازه وبناء �شخ�صيته ( ال�شيخ 2012 ,م)
ثاني ًا :االختالف يف تقدير كفاية الزمن ملتغريات :اجلن�س واخلربة التدري�سية و املرحلة التعليمية

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين (اجلزء الثاين) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه( :هل يوجد
اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية  /املرحلة التعليمية؟ مت اجراء
التحليالت االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
 - 1متغري اجلن�س:

للتعرف على وج��ود اختالف بني (عينة الدرا�سة) من املعلمني واملعلمات يف تقديرهم لكفاية الزمن
احل�سابي
املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية وجهة نظرهم  ,,وتقدير املحكمني ؟ ,مت ح�ساب املتو�سط
ّ
واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة ،ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل �صف درا�سي،
واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك
املعياري وقيمة ت,
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)15املتو�سط
ّ
ّ
لعينتني م�ستقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
ال�صف

2
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املتغري

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

راي
املعلمني

معلم
معلمة
معلم
معلمة

20
13
21
20

1.83
2.31
1.81
1.89

72.
83.
51.
62.

تقدير
املحكمني

T

درجة
احلرية

الداللة

1.78

31

044.

50.

39

614.

ال�صف

5

8

10

الكل

املتغري

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

راي
املعلمني

معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة

19
14
19
16
20
24
20
28
90
67
90
79
150
143
149
118

1.95
2.17
1.92
1.96
2.07
2.54
1.81
2.12
2.21
2.54
1.85
2.08
1.85
2.05
2.11
2.47

91.
77.
47.
39.
61.
52.
51.
46.
68.
55.
42.
52.
45.
51.
72.
619.

تقدير
املحكمني
راي
املعلمني
تقدير
املحكمني
راي
املعلمني
تقدير
املحكمني
راي
املعلمني
تقدير
املحكمني

T

درجة
احلرية

الداللة

76.

31

049.

26.

33

796.

2.70

42

010.

2.16

46

035.

3.20

155

002.

3.06

167

003.

3.48

291

001.

4.35

265

000.

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن:
)1

)2

)3

)4

1قيمة  tللفروق بني متو�سطات تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ≤ , 0.05وفق �أراء عينة الدرا�سة لل�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائي و الثاين املتو�سط والأول
الثانوي كل على حده  ,مما يعني وجود فروق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية ،ول�صالح معلمات العلوم حيث يرين �أن الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ
املناهج �أكرث منا�سبة من معلمي العلوم رغم �أنهم جميعا يرون �أن منا�سبة الزمن متو�سطة.
2قيمة  tلتقدير املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية غري دالة اح�صائيا عند م�ستوى
≤  0.05لل�صفني الثاين واخلام�س االبتدائي مما يعني عدم وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم
لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س.
3قيمة  tللفرق بني متو�سطي تقدير املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية لل�صف
الثاين املتو�سط وال�صف الأول الثانوي دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05مما يعني وج��ود اختالف
بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات حيث يرين �أن الزمن
املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج �أكرث منا�سبة من معلمي العلوم.
4قيمة  tللفروق بني متو�سطات تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ≤  , 0.05وفق �أراء عينة الدرا�سة جلميع ال�صفوف الدرا�سية جمتمعة ,مما يعني وجود
فروق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية،
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ول�صالح معلمات العلوم حيث يرين �أن الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج �أكرث منا�سبة من معلمي العلوم
رغم �أنهم جميعا يرون �أن منا�سبة الزمن متو�سطة ,كما �أن قيمة  tللفرق بني متو�سطي تقدير املالحظني
لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية جلميع ال�صفوف جمتمعة دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤
 0.05مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح
املعلمات.
وتختلف هذه النتيجة مع ما �أظهرته نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة الأوىل (1433هـ) لل�صفوف ال�صف
الأول والرابع االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط بعدم وجود اختالف بني معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية
حول تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية  ,ولعل ال�سبب يرجع يف النتيجة احلالية �إىل
اختالف م�ستوى التطور املهني يف جمال املناهج املطورة بني املعلمني واملعلمات  ,وهذا ما �أظهرته الدرا�سة
احلالية 1434هـ ( الفريق الثالث ) ب�أن املعلمات يرين �أنهن تعر�ضن لتطوير مهني يف جمال املناهج املطورة
�أعلى مما تعر�ض له املعلمون يف املجال نف�سه .
 - 2متغري �سنوات اخلربة التدري�سية

للتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم
الطبيعية يعزى الختالف �سنوات خربتهم التدري�سية  ،مت ح�ساب متو�سط الرتب وقيمة Kruskal-Wallis
ل�سنوات اخلدمة كما ب��اجل��دول � -16أ  ,واختبار حتليل التباين الأح���ادي ( )ANOVAكما باجلدول – ب
(ح�سب طبيعة البيانات ) وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
جدول ( � -16أ ) متو�سط الرتب وقيمة Chi-Square

ال�صف
الدرا�سي

التقدير

املعلمني
الثاين
االبتدائي
املالحظني
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العدد
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث

3
4
12
14
4
5
13
19

متو�سط
الرتب
15.67
11.50
18.50
17.57
29.88
13.30
17.77
23.37

ChiSquare

درجة
احلرية

الداللة

6.09

3

11.

1.81

3

62.

ال�صف
الدرا�سي

العدد

التقدير

املعلمني
اخلام�س
االبتدائي
املالحظني

املعلمني
الثاين
املتو�سط
املالحظني

1
9
10
15
1
9
10
13
15
8
9
16
16
8
9
11

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من ع�شر �سنوات
من ع�شر �إىل �أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث

متو�سط
الرتب
19.50
16.06
16.40
20.13
21.50
16.33
14.10
19.35
24.80
18.56
20.33
29.53
24.94
16.50
16.00
28.64

ChiSquare

درجة
احلرية
3

1.26

2.05

4.36

7.85

الداللة

74.

3

56.

3

23.

06.

3

جدول ( -16ب ) حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات لل�صف الأول الثانوي
وجلميع ال�صفوف.
العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

م�صدر التباين

جمموع املربعات

41

41

62. 2.41

48

54. 2.35

�أقل من خم�س �سنوات
من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
املالحظني
من ع�شر �إىل �أقل من 15
�سنة
� 15سنه ف�أكرث

27

درجة احلرية

53

52. 1.97

املجموع

متو�سط املربعات

42

45. 1.89

39.84

من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
املعلمني
من ع�شر �إىل �أقل من 15
�سنة
� 15سنه ف�أكرث

28

238. 165

507. 78.

168

بني
املجموعات 4.21
63. 2.25
داخل
املجموعات 62.30
82. 2.09

3

1.41

153

41.

66.52

156

املجموع

قيمة ف

االول
الثانوي

�أقل من خم�س �سنوات

46

بني
 47. 2.03املجموعات
داخل
املجموعات 39.29
51. 1.89
55.

3

186.

الداللة

العينة

تقدير

اخلدمة التعليمية

18 . 3.45
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العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
املالحظني
من ع�شر �إىل �أقل من 15
�سنة
� 15سنه ف�أكرث

48

م�صدر التباين

�أقل من خم�س �سنوات

61

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

71.45

292

من خم�س �إىل �أقل من
ع�شر �سنوات
املعلمني
15
من
أقل
�
إىل
�
ع�شر
من
45. 1.88 74
�سنة
48. 2.01 103
� 15سنه ف�أكرث
50

الكل

289

24.

2.46

املجموع

قيمة ف

�أقل من خم�س �سنوات

66

بني
 52. 2.04املجموعات
داخل
املجموعات 68.98
49. 1.89

3

82.

الداللة

العينة

تقدير

اخلدمة التعليمية

17 . 3.44

بني
1.58 3
املجموعات 4.75
62. 2.29
داخل
املجموعات 47. 263 125.80
74. 2.14
21 . 3.31

72

72. 2.22

86

68. 2.32

املجموع

266 130.56

او ًال  :يت�ضح من خالل اجلدول ( � -16أ ) �أن :

1 )1الفروق بني متو�سطات الرتب لآراء عينة الدرا�سة لل�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائي و الثاين املتو�سط
يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية
غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فرق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص
لتنفيذ املناهج الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية.
2 )2ال��ف��روق بني متو�سطات الرتب لتقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم
الطبيعية لل�صف الثاين واخلام�س االبتدائي وال�صف الثاين املتو�سط باختالف �سنوات خربة املعلمني
واملعلمات عينة الدرا�سة غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ≤  , 0.05مما يعني عدم وجود فرق يف تقدير
املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية مهما اختلفت �سنوات اخلدمة التعليمية
لدى املعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة .
ثاني ًا  :يت�ضح من خالل اجلدول (  -16ب ) �أن :

1 )1قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات �آراء عينة الدرا�سة لل�صف الأول الثانوي وجلميع ال�صفوف جمتمعة يف
تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية
غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف
باختالف �سنوات اخلربة التدري�سية .
2 )2قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات تقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم
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الطبيعية لل�صف الأول الثانوي وجلميع ال�صفوف جمتمعة باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية غري
دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير املالحظني لكفاية الزمن ال يختلف باختالف
�سنوات خربتهم التدري�سية للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة.
واجماال ملا �سبق ؛ ف�إن النتيجة ال�سابقة تدل على �أن معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ( عينة الدرا�سة)
يتفقون يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن بغ�ض النظر عن اختالف خرباتهم التدري�سية وب�أنه منا�سب
بدرجة متو�سطة  ,كما تدل على �أن تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخلربة التدري�سية
للمعلمني واملعلمات ,وتتفق النتيجة مع ما �أظهرت نتائج الدرا�سة التقوميية يف املرحلة الأوىل (1433ه��ـ )
لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط �أن��ه ال يوجد ف��روق يف
تقديرات املعلمني واملعلمات لكفاية الزمن باختالف خربتهم التدري�سية.
ويرى الباحثون �أنه رمبا يعود ال�سبب يف عدم وجود اختالف يف تقديرات عينة الدرا�سة لكفاية الزمن
لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية وفقا للخطة املحددة باختالف خربتهم التدري�سية �إىل �أن املناهج احلديثة
حتتاج اىل مهارات جديدة لإدارة الزمن التعليمي وتوزيع الأدوار للتنا�سب مع التعلم القائم على مركزية
املتعلم  ,وهذا يختلف فل�سفة وتطبيقا عن املمار�سات التدري�سية التقليدية للمعلمني واملعلمات وبالتايل ف�إن
عامل اخلربة التعليمية مل يكن له �أاثر يف ممار�ساتهم احلالية .
 - 3متغري املرحلة الدرا�سية:

للتعرف على وجود اختالف يعزى للمرحلة الدرا�سية (ابتدائي  ,متو�سط  ,ثانوي) بني عينة الدرا�سة
من معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام لل�صفوف (الأول و اخلام�س االبتدائي و الثاين
املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج العلوم الطبيعية
من وجهة نظر عينة الدرا�سة ,وتقدير املحكمني  ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومن
ثم مت ح�ساب حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات  ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج
اخلا�صة بذلك:
جدول (  ) 17حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات.
املرحلة
التعليمية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

ثانوي

170

1.95

48.

متو�سط
املربعات

متو�سط

48

1.99

50.

71.09

290

24.

71.45

292

قيمة ف

املعلمني

ابتدائي

75

1.89

51.

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

361.

2

18.
73.

الداللة

تقدير كفاية
الزمن من
خالل تقدير

480.
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املرحلة
التعليمية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

ثانوي

158

2.35

65.

متو�سط
املربعات

متو�سط

44

2.32

61.

125.88

264

47.

130.56

266

قيمة ف

املالحظني

ابتدائي

65

2.03

81.

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

4.68

2

2.34
4.91

الداللة

تقدير كفاية
الزمن من
خالل تقدير

008.

يت�ضح من خالل اجلدول ال�سابق :
�1 )1أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات �آراء عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ
مناهج العلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير
عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية  ,وتتفق هذه النتيجة مع املرحلة
الأوىل (1433هـ) والتي �أظهرت عدم وجود فروق تعزى للمرحلة الدرا�سية ,ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك
اىل �أن �آلية تطبيق امل�شروع كانت موحدة جلميع املراحل  ,كما �أن هنالك تطابقاً لربامج التطوير املهني
املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�سية الثالث فيما يخ�ص تنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم .
�2 )2أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات تقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج العلوم
الطبيعية يف املراحل الثالث دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير املالحظني لكفاية
الزمن يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ,وجدول (  )18يو�ضح اختبار �شيفيه
Scheffe

جدول ( )18يو�ضح اختبار �شيفيه  Scheffeوملعرفة اجتاه الفروق
( )Iاملرحلة
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

املرحلة )(J
متو�سط
ثانوي
ابتدائي
ثانوي
ابتدائي
متو�سط

الفرق بني
املتو�سطات
29.
31.
29.
02.
31.
02.

اخلط�أ
املعياري
13.
10.
13.
11.
1.
11.

Sig.

099.
010.
099.
983.
010.
983.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الفرق بني معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية من جهة  ,ومعلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية من جهة �أخرى ول�صالح معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية ,والذين يرون كفاية زمن التدري�س
�أكرث من زمالئهم باملرحلة االبتدائية  ,ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن �إدارة املعلمني واملعلمات وتوزيعهم
للزمن �أثناء احل�صة الدرا�سية لطالب املرحلة االبتدائية يقابله عدة عقبات �أهمها م�ستوى ن�ضج الطالب
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وتقبلهم للتعليمات من �أول وهله  ,وتفاعلهم مع معلميهم مبا ي�ضمن عدم هدر الوقت املخ�ص�ص للتدري�س ,
بينما يختلف ذلك يف املرحلة الثانوية والتي ميكن للمعلم من �إدارة موقف التعلم بكل اقتدار و�سهولة لتفاعل
الطالب يف هذه املرحلة ال�سنية  ,مما يحقق لهم �إمكانية تنفيذ الدرو�س يف الأوقات املحددة  ,وي�شعرهم بتوفر
الوقت �أكرث من معلمي املرحلة االبتدائية .
خام�سا :العالقة بني متغري كفاية الزمن ومتغريي م�ستوى االداء التدري�سي و م�ستوى التطوير املهني

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثالث (اجلزء الثاين) من ال�س�ؤال الرئي�س الأول والذي ن�صه :هل يوجد
عالقة ب�ين متغري كفاية ال��زم��ن (اال�ستبيان /امل�لاح��ظ��ة) ومتغريي (م�ستوى االداء التدري�سي /م�ستوى
التطوير املهني)؟ مت اجراء التحليالت االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
 - 1العالقة بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وتقديرهم لكفاية الزمن ح�سب �آراء املعلمني
وتقديرات املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي  0.05 ≤ αبني الأداء التدري�سي
ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وتقديرهم لكفاية الزمن ح�سب �آرائهم  ,وح�سب تقديرات املالحظني ,مت
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون لعدد  259معلما ومعلمة  ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول (  ) 19معامل ارتباط بري�سون
يبني الأداء التدري�سي ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب �آراء املعلمني وتقديرات املالحظني
املتغري
االداء التدري�سي ن=259

كفاية الزمن
ح�سب �آراء املعلمني
148.
person
017.
sig

وفق تقدير املالحظني
62.
person
00.
sig

يت�ضح من اجلدول ( :)19
�1 )1أن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  62.بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية عينة
الدرا�سة وتقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة عالية و دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى الدالة ∞ ≤  ،0.05و ت�شري �إىل �أن املعلمني �أ�صحاب الأداء التدري�سي العايل يعدون
الزمن وفق اخلطة الدرا�سية كافياً لهم لإجناز عنا�صر الدر�س وفق تقدير املالحظني.
�2 )2أن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته  148.بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية عينة
الدرا�سة وتقديرهم ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة منخف�ضة ولكنها دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى ∞ ≤  ،0.05مما يعني وجود عالقة بني م�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة
و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية وتتفق النتيجة ال�سابقة مع ما �أظهرته
نتائج الدرا�سة التقوميية يف املرحلة االوىل (1433هـ ) لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي ,وال�صف الرابع
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االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط ب�أن هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�سة التدري�سية وفقاً لتوجهات
املنهج املطور ،وتقدير كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتنفيذه .
يت�ضح مما �سبق �أن عينة الدرا�سة الذين �أدا�ؤه���م التدري�سي ع��ال وحمقق لفل�سفة وتوجهات م�شروع
التطوير احلايل يرون �أن الزمن املخ�ص�ص يف اخلطط الدرا�سية لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية كاف مب�ستوى
عال ,كما �أن تقدير املالحظني لكفاية الزمن لهم لتنفيذ الدر�س عال اي�ضا  ,والعك�س �صحيح  ,كما �أن من كان
م�ستواه التدري�سي منخف�ضاً يرى �أن الزمن غري كاف له لتنفيذ املناهج املطورة  ,كما يرى املالحظون � ً
أي�ضا �أن
الزمن غري كاف له لتنفيذ املناهج الدرا�سية املطورة .
 - 2العالقة بني التطوير املهني ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وتقديرهم لكفاية الزمن ح�سب �آراء املعلمني
وتقديرات املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوي ∞ ≤  0.05بني م�ستوى التطوير
املهني ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وتقديرهم لكفاية الزمن ح�سب �آرائهم وتقديرات املالحظني ,مت
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون لعدد 260معلما ومعلمة ,واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول (  ) 20معامل ارتباط بري�سون
بني التطوير املهني ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني
املتغري
التطوير ن=260

كفاية الزمن
وفق تقدير املالحظني
ح�سب �أراء املعلمني
29.
46.
person
Person
000.
02.
Sig
Sig

يت�ضح من اجلدول ( :)20
�1 )1أن هنالك معامل ارت��ب��اط م��وج��ب قيمته  46.ب�ين م�ستوى التطوير املهني ملعلمي ومعلمات العلوم
الطبيعية عينة الدرا�سة وتقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي قيمة موجبة مرتفعة
و دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ∞ ≤  ،0.05مما يعني وجود عالقة بني م�ستوى التطوير املهني لعينة
الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج العلوم الطبيعية وتدل هذه النتيجة على �أن املعلمني
واملعلمات عينة الدرا�سة الذين تلقوا تطويرا مهنيا عالياً لديهم تقدير عال لكفاية الزمن لتدري�س
وتنفيذ املناهج املطورة  ,بينما املعلمون واملعلمات الذين تلقوا تطويرا مهنيا منخف�ضا كان تقديرهم
لكفاية الزمن منخف�ضا .
�2 )2أن هنالك معامل ارت��ب��اط م��وج��ب قيمته  29.ب�ين م�ستوى التطوير املهني ملعلمي ومعلمات العلوم
الطبيعية عينة الدرا�سة وتقديرات املالحظني لكفاية زمن التدري�س لهم لتنفيذ املناهج الدرا�سية وهي
قيمة موجبة و دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الدالة ∞ ≤  ،0.05و ت�شري �إىل �أن معلمي ومعلمات العلوم
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الطبيعية الذين تلقوا تطويرا مهنيا عاليا كان زمن احل�صة الدرا�سية كافيا لهم لإجناز عنا�صر الدر�س
وفق تقدير املالحظني.
وت�ؤكد هذه النتيجة على �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياُ ي��رون كفاية الزمن
�أف�ضل من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�شكل املطلوب  ,وت��دل هذه النتيجة على �أن برامج
التطوير املهني حققت جز ًءا من حت�سني �أداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�س  ,وتعطي م�ؤ�شرا بان عامل
التطوير املهني ميثل مرتكزا �أ�سا�سيا لتحقيق �أهداف للمناهج الدرا�سية املطورة  ,فهو ي�ساعد املعلمني واملعلمات
على فهم فل�سفة املناهج اجلديدة ،وتعريفهم ب�أ�ساليب تدري�سها والتعامل معها ،وهذا ب��دوره يجعلهم �أكرث
دراية باملناهج ف�أثر ذلك على �أدائهم ومنا�سبة الوقت لتدري�س املنهج ,وهذا بدوره ي�شجع امل�سئولني على بذل
مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني لنحقق �أف�ضل النتائج يف تدري�س هذه املناهج.
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ملخص نتائج كفاية الزمن لمعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم في
مدارس التعليم العام

فيما يلي ملخ�صاً ملا �سبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�س
التعليم العام واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول (  ) 20ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�س التعليم العام
تخ�ص�ص العلوم
تخ�ص�ص الريا�ضيات
ح�سب تقدير
العن�صر
متو�سط
متو�سط
املعلمني
م�ستوى
كفاية الزمن
عال
عال
املالحظني
يوجد اختالف ل�صالح املعلمات
ال يوجد اختالف
املعلمني
اجلن�س
يوجد اختالف ل�صالح املعلمات يوجد اختالف ل�صالح املعلمات
املالحظني
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
املعلمني
اخلربة
التدري�سية
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
املالحظني
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
املعلمني
املرحلة
التدري�سية
يوجد اختالف ل�صالح الثانوية
ال يوجد اختالف
املالحظني
يوجد
يوجد
بني الأداء التدري�سي وتقديرات املالحظني
يوجد
ال يوجد
بني م�ستوى الأداء التدري�سي وتقديرهم
العالقة
لكفاية الزمن
يوجد
يوجد
بني م�ستوى التطوير املهني و�آرائهم حول
منا�سبة الزمن

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يرون �أن الزمن كاف لتنفيذ املناهج
الدرا�سية بدرجة متو�سطة ,وتدل النتائج ال�سابقة على �أن الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية ال يكفي
بال�شكل املطلوب لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب
التدريبات يف �ضوء �أهداف امل�شروع وتطلعاته  ,مما ي�ؤدي باملعلمني �إىل جتاوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو
التجارب املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على زمن احل�صة الدرا�سية  ,بينما كان هنالك تقديرعال
من املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية� ,إال �أنه وعلى الرغم من ذلك ف�إن متو�سطهيما �أقرب
اىل احلدود الدنيا للم�ستوى املتو�سط  ,كما �أن مالحظة م�ساعدي الباحثني كانت لدر�س واحد فقط ويف فرتة
زمنية واحدة لكل العينة وهذا يدل على �أن املعلمني ينفذون نف�س املحتوى تقريبا  ,وهذا ال يعطي امكانية
تعميم هذه النتيجة على كافة درو�س الكتاب  ,نظرا ملا �أظهرته الدرا�سات ال�سابقة من تفاوت احلكم من باب
�إىل �آخر داخل الكتاب املدر�سي الواحد  ,كما �أن درا�سة العالقة مل تظهر وجود ارتباط قوي بني �أ�صحاب الأداء
العايل وتقديرهم لكفاية الزمن .
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كما يالحظ عدم وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�س واخلربة التدري�سية وكذلك
املرحلة الدرا�سية لعينة الريا�ضيات ( واخلربة التدري�سية لعينة العلوم )  ,بينما كان هنالك اختالف يف تقدير
كفاية الزمن باختالف اجلن�س وكذلك املرحلة الدرا�سية (وتقدير املالحظني لكفاية الزمن باختالف اخلربة
التدري�سية ول�صالح معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية) يف تخ�ص�ص لعينة العلوم .
كما يت�ضح ان هنالك ارتباط عال بني م�ستوى االداء التدري�سي وتقدير املالحظ لكفاية الزمن  ,مبعنى
ان عينة الدرا�سة الذين ادائهم التدري�سي عال وحمقق لفل�سفة وتوجهات م�شروع التطوير احلايل كان لديهم
كفاية عالية يف زمن احل�صة الدرا�سية  ,والعك�س �صحيح  ,كم �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطوير مهني
عال يرون بكفاية الزمن اف�ضل من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�شكل املطلوب .
نظام المقررات الدراسية

�أو ًال :كفاية الزمن الدرا�سي

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول من ال�س�ؤال الرئي�س الثاين وال��ذي ن�صه :ما م��دى كفاية الزمن
الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صف الأول الثانوي بنظام
امل��ق��ررات الدرا�سية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول( )21املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لآراء معلمي ومعلمات نظام املقررات الدرا�سية ملدى كفاية الزمن
العدد
�1 ) 1أمت���ك���ن م���ن ت��ق��دمي ك���ل ع��ن��ا���ص��ر ال���در����س وف���ق���اً ل��ع��دد
احل�ص�ص املفتوحة لكل در�س يف دليل املعلم.
�2 ) 2أج���د وق��ت��اً ك��اف��ي��اً ; لتنفيذ الأن�����ش��ط��ة �أو ال��ت��م��اري��ن �أو
التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو
كتاب التدريبات
3 ) 3يتمكن عموم الطالب من اكت�ساب املفاهيم وامل��ه��ارات
الواردة يف الدر�س �ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س
�4 ) 4أجتاوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة
�أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�صة
�5 ) 5أك���م���ل ال���در����س ل��ن��ه��اي��ة احل�����ص��ة  ,ومي��ك��ن �أن ا���ض��ط��ر
لال�ستفادة من الوقت بني ح�صتي والتي تليها لإكمال
الدر�س
�6 ) 6أوجه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل
نظرا ل�ضيق الوقت
املتو�سط العام

العلوم
الريا�ضيات
املتو�سط االنحراف العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
احل�سابي املعياري

24

1.92

77.

46

2.15

69.

24

1.49

72.

46

1.37

82.

24

2.12

74.

46

2.04

69.

24

2.25

67.

46

1.96

91.

24

2.25

79.

46

1.70

81.

24

2.54

72.

46

1.83

79.

24

2.09

32.

46

1.84

34.
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يت�ضح من خالل اجلدول (� ) 21أن متو�سطي �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س
نظام املقررات الدرا�سية لل�صف الأول الثانوي ملدى كفاية الزمن بلغ  ,2.09و  1.84على التوايل من �أ�صل ,3
ويقعان يف امل�ستوى املتو�سط ,وقد ح�صلت عبارة � :أجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب
املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات على �أقل متو�سطني وهما 1.37 , 1.49 :ويقعان يف
امل�ستوى املنخف�ض مما يعني �أن عينة الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يرون �أنهم ال يجدون الوقت الكايف لتنفيذ
الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات ,لذلك يلج�أ
املعلمون �إىل جتاوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج .
بينما كان هنالك اتفاق بني عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية حول متكن
عموم الطالب من اكت�ساب املفاهيم واملهارات ال��واردة يف الدر�س �ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س وكان
يف امل�ستوى املتو�سط  ,و�أ�شار معلمو ومعلمات الريا�ضيات �أنهم ي�ضطرون �إىل �أكمل الدر�س لنهاية احل�صة,
�أو اال�ستفادة من الوقت بني ح�صتي والتي تليها لإكمال الدر�س بدرجة عالية ,بينما كانت متو�سطة لدى
معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية  ,بينما �أ�شار معلمو الريا�ضيات �أنهم ي�ضطرون لتوجيه الطالب حلل بع�ض
الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت بدرجة عالية  ,بينما كانت متو�سطة لدى معلمي ومعلمات
العلوم الطبيعية.
وتتفق هذه النتيجة مع �أراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صف االول الثانوي يف
مدار�س التعليم العام يف هذه الدرا�سة ( انظر اجلدولني  8و  , ) 14والتي كان تقدير كفاية الزمن لديهم
متو�سطا  ,وميكن �أن يعود ال�سبب يف هذه النتيجة �إىل ق�صور التطوير املهني لعينة الدرا�سة  ,فعلى �سبيل املثال
بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين مل يح�صلوا على دورات يف املناهج املطورة  %41.7يف تخ�ص�ص الريا�ضيات و
 %30.4يف تخ�ص�ص العلوم الطبيعية ,كما �أن ن�صف العينة يف التخ�ص�صني بلغ متو�سط الدورات التدريبية التي
ا�شرتكوا فيها من يوم �إىل ثالثة �أيام فقط  ,على الرغم من �أن نظام املقررات الدرا�سية يتطلب تطويراً مهنياً
�شام ً
ال للمعلمني ليكونوا قادة لعملية التعليم املتمركز حول املتعلم ومهاراته اخلا�صة مثل �إ�شراك املتعلم يف
عملية التعلم  ,وتدريبه على التعلم الذاتي والبحث عن املعلومات وعمل واجبات تطبيقيه و�إجراء بحوث ..
�إلخ ,وهو ما �أ�شار �إليه دليل التعليم الثانوي لنظام املقررات 1434هـ ( وزارة الرتبية والتعليم 1434,هـ) ,ويربز
من بني الكفايات الرئي�سة كفاية ا�ستثمار و�إدارة الزمن وتوزيعه مبا يحقق �أهداف م�شروع التطوير احلايل.
ثاني ًا :االختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�س واخلربة التدري�سية

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين من ال�س�ؤال الرئي�س الثاين والذي ن�صه (هل يوجد اختالف يف مدى
كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية؟ مت اجراء التحليالت االح�صائية املنا�سبة وفيما
يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
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 - 1متغري اجلن�س

للتعرف على وج��ود اختالف بني �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بنظام املقررات
الدرا�سية لل�صف الأول الثانوي يعزى ملتغري اجلن�س معلم ومعلمة ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ومن ثم مت ح�ساب قيمة  T.Testلعينتني م�ستقلتني لكل تخ�ص�ص على حدة ،وكذلك قيمة Mann-
 Whitneyلعينتني م�ستقلتني (ح�سب طبيعة البيانات ) ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)22املتو�سط
ّ
ّ
وقيمة  ,T.Testوكذلك جمموع ومتو�سط الرتب وقيمة  Mann-Whitneyلعينتني م�ستقلتني للفرق بني
جمموعتي الدرا�سة.
T.Test

املتو�سط

االنحراف

T

df

الداللة

جمموع
الرتب

متو�سط
الرتب

12.70
12.17

190.50
109.50

Ma-W

الريا�ضيات

29
17
15
9

1.87
1.77

37.
30.

98.

44

33.
64.50

z

العلوم

معلم
معلمة
معلم
معلمة

العدد

182.

الداللة

التخ�ص�ص

اجلن�س

Mann-Whitney

85.

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن:
1 )1قيمة  tللفرق بني متو�سطي �أراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لل�صف الأول
الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية يف تقدير كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية غري دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية ,وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة ال�س�ؤال الأول للدرا�سة احلالية
( اجلزء الثاين ) معلمي ومعلمات نظام التعليم العام والتي �أظهرت �أن هنالك فرق ل�صالح املعلمات.
2 )2قيمة  Ma-Wللفرق بني متو�سطي الرتب لآراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات بنظام
املقررات الدرا�سية لل�صف الأول الثانوي لتقدير كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية غري دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال�س�ؤال الأول للدرا�سة احلالية ( اجلزء
الأول) معلمي ومعلمات نظام التعليم العام والتي �أظهرت عدم وجود فرق بني الذكور واالناث .
وميكن �أن يعود ال�سبب يف ذلك اىل ت�شابه بيئات التعلم وامل�صادر املتاحة وفر�ص التعلم وكذلك برامج
و�آليات تطبيق امل�شروع و�آليات التطوير املهني للمعلمني واملعلمات على حد �سواء .
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� - 2سنوات اخلربة التدري�سية

للتعرف على وجود اختالف بني �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
بنظام امل��ق��ررات الدرا�سية لل�صف الأول الثانوي ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مقررات
الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى الختالف �سنوات خربتهم التدري�سية  ،مت ح�ساب متو�سط الرتب وقيمة
 Kruskal-Wallisل�سنوات اخلدمة وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
جدول (  ) 23متو�سط الرتب وقيمة Chi-Square

التخ�ص�ص

الريا�ضيات

العلوم

التقدير

العدد

اقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
من � 10إىل �أقل من 15
� 15سنة فما فوق
اقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
من � 10إىل �أقل من 15
� 15سنة فما فوق

10
11
22
22
10
17
6
25

متو�سط
الرتب
34.45
34.45
35.50
29.11
34.90
28.56
28.25
28.28

ChiSquare

درجة
احلرية

الداللة

1.48

3

68.

1.26

3

73.

يت�ضح من خ�لال اجل��دول ( � ) 23أن ال��ف��روق بني متو�سطات الرتب لآراء عينة الدرا�سة من معلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بنظام املقررات الدرا�سية لل�صف الأول الثانوي يف تقديرهم لكفاية
الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية غري دال �إح�صائيا عند م�ستوى
≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فروق بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج
الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية  ,وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال�س�ؤال الأول للدرا�سة احلالية
يف نظام التعليم العام والتي �أظهرت عدم وجود فرق بني عينة الدرا�سة باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية.
ولعل ال�سبب يف ذل��ك يعود �إىل حداثة املناهج وم��ا تتطلب لتنفيذها من معرفة علمية عميقة وم��واد
تقنية وتعليمية جديدة  ,وكلها حتتاج �إىل نوع خا�ص من الأداء ال�ستثمار وقت التدري�س بفاعلية ومبا يحقق
الأهداف ,وهو ما مل تت�ضمنه برامج الإعداد والتدريب احلالية كما اطلع على ذلك الفريق  ,وبالتايل ال يظهر
هنالك اختالف يف تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن لتنفيذ تلك املناهج بال�صورة املطلوبة ,وكذلك تطابق
جميع الربامج التدريبية التي ت�صدرها الوزارة جلميع مناطق اململكة وهو ما �أظهرت نتائج الدرا�سة التقوميية
املرحلة الأوىل (1433هـ ) .

88

ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س نظام املقررات
فيما يلي ملخ�صاً ملا �سبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�س
يف نظام املقررات واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
جدول ( )24ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�س يف نظام املقررات
العن�صر
م�ستوى كفاية الزمن
اجلن�س
اخلربة التدري�سية

تخ�ص�ص العلوم
متو�سط
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف

تخ�ص�ص الريا�ضيات
متو�سط
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يرون �أن الزمن كاف لتنفيذ املناهج
الدرا�سية بدرجة متو�سطة ,وتدل النتائج ال�سابقة على �أن الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية ال يكفي
بال�شكل املطلوب لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب
التدريبات يف �ضوء �أهداف امل�شروع وتطلعاته  ,كما يالحظ عدم وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف
اجلن�س واخلربة التدري�سية
تحفيظ القران الكريم

او ًال  :كفاية الزمن الدرا�سي

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول من ال�س�ؤال الرئي�س الثالث وال��ذي ن�صه :ما مدى كفاية الزمن
الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف (الأول والثاين
والرابع واخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول والثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) من وجهة نظر
معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س حتفيظ القران الكرمي,مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن,واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول( )25املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س حتفيظ القران الكرمي ملدى كفاية الزمن
العدد
�1 ) 1أمت��ك��ن م��ن ت��ق��دمي ك��ل ع��ن��ا���ص��ر ال��در���س
وفقاً لعدد احل�ص�ص املتاحة لكل در�س يف
دليل املعلم.
�2 ) 2أج���د وق��ت��اً ك��اف��ي��اً ; لتنفيذ الأن�����ش��ط��ة �أو
ال��ت��م��اري��ن �أو ال��ت��ج��ارب امل��ع��م��ل��ي��ة �ضمن
ال���ك���ت���اب �أو ك���را����س���ة ال��ن�����ش��اط �أو ك��ت��اب
التدريبات

65
65

الريا�ضيات
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
89.
1.78
1.46

93.

العدد
58
58

العلوم
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
87.
1.72
1.40

89.

89

العدد
3 ) 3ي��ت��م��ك��ن ع���م���وم ال����ط��ل�اب م����ن اك��ت�����س��اب
امل��ف��اه��ي��م وامل����ه����ارات ال������واردة يف ال��در���س
�ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س
�4 ) 4أجت��اوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو
ال��ت��ج��ارب امل���ك���ررة �أو ال��ت��ي حت��ت��اج لوقت
طويل حفاظا على زمن احل�صة
�5 ) 5أكمل الدر�س لنهاية احل�صة  ,وميكن �أن
ا�ضطر لال�ستفادة من الوقت بني ح�صتي
والتي تليها لإكمال الدر�س
�6 ) 6أوج���ه ال��ط�لاب حل��ل بع�ض الأن�����ش��ط��ة �أو
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت

املتو�سط العام

65

الريا�ضيات
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
77.
2.00

العدد
58

العلوم
املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
84.
2.00

65

2.11

95.

58

1.90

1.00

65

1.91

1.07

58

1.86

92.

65

2.09

96.

58

1.88

1.01

65

1.89

32.

58

1.79

34.

يت�ضح من اجل��دول (� )25أن متو�سطي �أراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س
حتفيظ ال��ق��ران الكرمي لل�صفوف(الأول وال��ث��اين و ال��راب��ع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني االول و الثاين
املتو�سط وكذلك ال�صف االول الثانوي) ملدى كفاية الزمن بلغ 1.79 , 1.89على التوايل من �أ�صل  ,3ويقعان
يف امل�ستوى املتو�سط ,مما يعني �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س حتفيظ القر�آن
الكرمي( عينة الدرا�سة ) يرون �أن الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مقرراتهم منا�سب لهم بدرجة متو�سطة  ,وتتفق
هذه النتيجة مع �آرءا معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام يف هذه الدرا�سة
كما باجلدولني (  8و . )14
وبالنظر �إىل اجلدول ال�سابق تف�صيال جند �أن عبارة � :أجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين
�أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات ح�صلت على �أقل متو�سطني وهما:
 1.40 , 1.46ويقعان يف امل�ستوى املنخف�ض مما يعني �أن عينة الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يرون �أنهم ال
يجدون الوقت الكايف لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب
التدريبات ,وقد يعود ال�سبب يف ذلك لتخفي�ض احل�ص�ص املقررة يف اخلطة الدرا�سية ملدار�س التحفيظ مقارنة
مبدار�س التعليم العام ( رغم توجيه الوزارة بحذف العديد من املو�ضوعات ) ,لذلك يلج�أ املعلمون �إىل جتاوز
بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة �أو التي حتتاج � ,أو توجيه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت كحل لعدم كفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املقررات كما �أ�شارت �إىل ذلك
متو�سطات تلك العبارتني والتي ح�صلتا على قيم متو�سطات مرتفعة ن�سبيا  ,وهذا يدعو املعلمني واملعلمات �إىل
الت�أكيد ب�أنهم مل يتمكنوا من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد احل�ص�ص املحددة لكل در�س يف دليل املعلم
بال�شكل املطلوب فموافقتهم على ذلك بلغ متو�سطيهما  , 1.78و  1.72على التوايل  ,كما يرون ان متكن
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الطالب من اكت�ساب املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�س �ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س كان متو�سطا
فموافقتهم على ذلك بلغ متو�سطهما  2.00من ا�صل . 3
وميكن القول �إن ال�سبب يف النتيجة ال�سابقة يرجع �إىل قلة عدد احل�ص�ص املقررة يف اخلطة الدرا�سية
ملدار�س التحفيظ مقارنة مبدار�س التعليم العام ( رغم توجيه الوزارة بحذف العديد من املو�ضوعات )� ,أو قد
يرجع اىل عدم تلقي عينة الدرا�سة التطوير املهني الكايف على كيفية �إدارة وا�ستثمار وقت احل�صة الدرا�سية يف
�ضوء متطلبات املناهج الدرا�سية املطورة  ,ومما ي�ؤكد ذلك �أن ن�سبة الذين مل يتلقوا دورات تدريبية يف املناهج
املطورة  %26من اجمايل عينة الدرا�سة احلالية  ,كما ان ن�سبة  %58من عينة الدرا�سة تراوحت دوراتهم بني
يوم اىل ثالثة ايام فقط  ,وهي غري كافية لتفعيل املهارات املت�صلة بتلك املناهج يف املوقف ال�صفي ومبا ي�ضمن
ا�ستثمار الوقت املخ�ص�ص بفعالية .
ثاني ًا :االختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين من ال�س�ؤال الرئي�س الثالث وال��ذي ن�صه (هل يوجد اختالف يف
مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية؟ مت اج��راء التحليالت
االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
 - 1متغري اجلن�س

وللتعرف على وجود اختالف يف �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
مبدار�س حتفيظ القران الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و
الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج الريا�ضيات
و العلوم الطبيعية يعزى ملتغري اجلن�س معلم و معلمة ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل تخ�ص�ص ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري وقيمة ت ,لعينتني م�ستقلتني للفرق بني جمموعتي
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)26املتو�سط
ّ
ّ
الدرا�سة
التخ�ص�ص
الريا�ضيات
العلوم

اجلن�س

العدد

معلم
معلمة
معلم
معلمة

34
31
26
32

املتو�سط
احل�سابي
1.8529
1.9355
1.6346
1.9271

االنحراف
املعياري
28652.
37188.
28682.
34114.

T

درجة
احلرية

الداللة

1.007

63

318.

3.483

56

001.

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن:
1 )1قيمة  tللفرق ب�ين متو�سطي �آراء معلمي ومعلمات ال��ري��ا���ض��ي��ات مب��دار���س حتفيظ ال��ق��ران الكرمي
لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف
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الأول الثانوي) يف تقديرهم مل�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية غري دال��ة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات .وتتفق هذه النتيجة مع �آرءا معلمي ومعلمات الريا�ضيات مبدار�س
التعليم العام يف هذه الدرا�سة كما باجلدول ( ) 9
2 )2قيمة  tللفرق بني متو�سطي اراء معلمي ومعلمات العوم الطبيعية مبدار�س حتفيظ القران الكرمي
لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف
الأول الثانوي) يف تقديرهم مل�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ مقرراتهم الدرا�سية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
≤  ,0.05مما يعني وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ
املقررات لتنفيذ مقررات العلوم الطبيعية ،ول�صالح معلمات العلوم الطبيعية  ,حيث يرين �أن الزمن
املخ�ص�ص لتنفيذ املقررات �أكرث منا�سبة من معلمي العلوم الطبيعية رغم �أنهم جميعا يرون �أن منا�سبة
الزمن بدرجة متو�سطة  .وتتفق هذه النتيجة مع �آرءا معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مبدار�س التعليم
العام يف هذه الدرا�سة كما باجلدول ( ) 15
� - 2سنوات اخلربة التدري�سية

وللتعرف على وجود اختالف بني �أراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�س
حتفيظ القران الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين
املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س املناهج الدرا�سية يعزى
الختالف �سنوات اخل�برة التدري�سية  ،مت ح�ساب متو�سط الرتب وقيمة  Kruskal-Wallisالختالف �سنوات
اخلربة التدري�سية وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
جدول (  ) 27متو�سط الرتب وقيمة Chi-Square

التخ�ص�ص

الريا�ضيات

العلوم

التقدير

العدد

اقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
من � 10إىل �أقل من 15
� 15سنة فما فوق
اقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من 10
من � 10إىل �أقل من 15
� 15سنة فما فوق

10
11
22
22
10
17
6
25

متو�سط
الرتب
34.45
34.45
35.50
29.11
34.90
28.56
28.25
28.28

ChiSquare

درجة
احلرية

الداللة

1.484

3

686.

1.267

3

737.

يت�ضح من خ�لال اجل��دول ( � ) 26أن ال��ف��روق بني متو�سطات الرتب لآراء عينة الدرا�سة من معلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س حتفيظ القران الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع
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و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية
الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية باختالف �سنوات اخلربة التدري�سية غري دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�س حتفيظ القران
الكرمي لل�صفوف (عينة الدرا�سة ) مهما اختلفت خربتهم التدري�سية فتقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية متقارب ,وال يوجد ت�أثري لعامل اخل�برة التدري�سية يف ذلك,
وتتفق هذه النتيجة مع �آرءا معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�س التعليم العام يف هذه
الدرا�سة كما باجلدولني (  10و . )16
ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل حداثة املناهج احلالية وما تتطلبه لتنفيذها من مهارات لإدارة بيئة التعلم
بفاعلية ويف الزمن املحدد  ,وهو ما مل تت�ضمنه برامج التطوير املهني ,وبالتايل ال يظهر هنالك اختالف يف
تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن لتنفيذ تلك املناهج بال�صورة املطلوبة مهما اختلفت خربتهم التدري�سية .
 - 3املرحلة التعليمية (االبتدائية ,املتو�سطة):

وللتعرف على وجود اختالف بني �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�س
حتفيظ القر�آن الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط
وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س املناهج الدرا�سية يعزى الختالف
احل�سابي واالنحراف املعياريّ ملجموعتي الدرا�سة،
املرحلة التعليمية (االبتدائية ,املتو�سطة) مت ح�ساب املتو�سط
ّ
ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
املعياري
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)28املتو�سط
ّ
ّ
وقيمة ت ,لعينتني م�ستقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
التخ�ص�ص
الريا�ضيات
العلوم

اجلن�س
ابتدائي
متو�سط
ابتدائي
متو�سط

العدد
35
30
35
23

املتو�سط
احل�سابي
1.91
1.87
1.72
1.91

االنحراف
املعياري
31.
35.
33.
35.

T

32.
2.14

درجة
احلرية
63

74.

56

04.

الداللة

يالحظ من اجلدول ( � )27أن:
1 )1قيمة  tللفرق بني متو�سطي �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملتغري املرحلة الدرا�سية ( ابتدائي ومتو�سط
) مبدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول
و الثاين املتو�سط و ال�صف الأول الثانوي) يف تقديرهم مل�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية
غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني عدم وجود فرق بني �آراء عينة الدرا�سة مهما اختلفت
املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وتتفق هذه
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النتيجة مع �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات مبدار�س التعليم العام ( ال�س�ؤال الأول للدرا�سة ).
2 )2قيمة  tللفرق بني متو�سطي �آراء معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ملتغري املرحلة الدرا�سية ( ابتدائي
ومتو�سط ) مبدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي لل�صفوف(الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي
وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط و ال�صف الأول الثانوي) يف تقديرهم مل�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ
املناهج الدرا�سية دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  ,0.05مما يعني وجود فرق بني عينة الدرا�سة باختالف
املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات ,ول�صالح
معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة  ,حيث يرون �أن الزمن املحدد لتدري�س مناهج العلوم الطبيعية �أكرث
منا�سبة من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية  ,وتتفق هذه النتيجة مع �آراء معلمي ومعلمات العلوم
الطبيعية مبدار�س التعليم العام ( ال�س�ؤال الأول للدرا�سة )  ,ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن �إدارة زمن
احل�صة لطالب املرحلة االبتدائية يقابله عدة عقبات �أهمها م�ستوى ن�ضج الطالب وتقبلهم للتعليمات
من �أول وهله  ,وتفاعلهم مع معلميهم مبا ي�ضمن عدم هدر الوقت املخ�ص�ص للتدري�س  ,بينما يختلف
ذلك يف املرحلة املتو�سطة والتي ميكن للمعلم من �إدارة موقف التعلم بكل اقتدار و�سهولة لتفاعل الطالب
يف هذه املرحلة ال�سنية  ,مما يحقق لهم �إمكانية تنفيذ الدرو�س يف الأوق��ات املحددة  ,وي�شعرهم بتوفر
الوقت �أكرث من معلمي املرحلة االبتدائية .
ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي.
فيما يلي ملخ�صاً ملا �سبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�س
يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي واجلدول التايل يو�ضح ذلك:
جدول (  ) 29ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي
العن�صر
م�ستوى كفاية الزمن
اجلن�س
اخلربة التدري�سية
املرحلة التعليمية

تخ�ص�ص الريا�ضيات
متو�سط
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
ال يوجد اختالف

تخ�ص�ص العلوم
متو�سط
يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
يوجد اختالف

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي
يرون �أن الزمن كاف لتنفيذ املناهج الدرا�سية بدرجة متو�سطة ,وتدل النتائج ال�سابقة على �أن الزمن املخ�ص�ص
�ضمن اخلطة الدرا�سية ال يكفي بال�شكل املطلوب لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب
�أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات يف �ضوء �أهداف امل�شروع وتطلعاته  ,كما يالحظ عدم وجود اختالف يف
تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف تخ�ص�ص الريا�ضيات  ,بينما
ال يوجد اختالف يف تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن باختالف اجلن�س يف تخ�ص�ص العلوم  ,بينما يوجد
اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اخلربة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف تخ�ص�ص العلوم الطبيعية
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مسارات التربية الخاصة -سمعي  ,بصري  ,فكري

�أو ًال :كفاية الزمن الدرا�سي

للإجابة عن ال�س�ؤال ال�س�ؤال الفرعي الأول من ال�س�ؤال الرئي�س الرابع وال��ذي ن�صه :ما مدى كفاية
الزمن الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�سارات الرتبية
اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري  ,فكري ,لل�صفوف (الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و
الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
؟ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن ككل (حيث مل يظهر هنالك
فروق بني املجموعات الثالث)  ,واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول( )30املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم تربية خا�صة � -سمعي  ,ب�صري ,فكري -ملدى كفاية الزمن
العبارات
�1 ) 1أمتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد
احل�ص�ص املفتوحة لكل در�س يف دليل املعلم.
�2 ) 2أج��د وقتاً كافياً لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين
�أو ال��ت��ج��ارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة
الن�شاط �أو كتاب التدريبات
3 ) 3يتمكن ع��م��وم ال��ط�لاب م��ن اك��ت�����س��اب املفاهيم
وامل��ه��ارات ال����واردة يف ال��در���س �ضمن احل�ص�ص
املخ�ص�صة لكل در�س
�4 ) 4أجتاوز بع�ض التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب
املكررة �أو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على
زمن احل�صة
�5 ) 5أكمل الدر�س لنهاية احل�صة  ,وميكن �أن ا�ضطر
لال�ستفادة من الوقت بني ح�صتي والتي تليها
لإكمال الدر�س
�6 ) 6أوجه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين
يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت
املتو�سط العام

العلوم
الريا�ضيات
العدد املتو�سط االنحراف العدد املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
احل�سابي املعياري
195

2.12

83.

189

1.99

82.

195

1.82

90.

189

1.79

89.

195

2.08

77.

189

1.88

75.

195

1.87

98.

189

1.90

98.

194

1.72

1.00

188

1.69

1.01

194

1.68

1.04

189

1.51

1.08

195

1.88

36.

189

1.79

43.

يت�ضح من خالل اجلدول ( � )28أن متو�سط �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�سارات
الرتبية اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري  ,فكري , -ملدى كفاية الزمن بلغ  1.79 , 1.88على التوايل من �أ�صل 3
لل�صفوف (الأول والثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول
الثانوي) ,ويقعان يف امل�ستوى املتو�سط ,مما يعني �أن معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مل�سارات الرتبية
اخلا�صة يرون �أن الوقت املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية غري كاف بال�شكل املطلوب  ,وقد يعود ال�سبب يف
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ذلك �إىل ق�صور التطوير املهني الذي تعر�ضوا له على الرغم من �أهمية الطالب الذين يتعاملون معهم وقد
ح�صلت عبارة � :أمتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد احل�ص�ص املفتوحة لكل در�س يف دليل املعلم على
�أعلى متو�سط بلغ  2.12للريا�ضيات و  1.99للعلوم الطبيعية  ,كما �أظهرت عينة الدرا�سة �أنهم يجدون وقتاً
كافياً ; لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات
بدرجة متو�سطة  ,كما �أظهرت عينتا الدرا�سة �أن ا�ضطرارهم لإكمال الدر�س لنهاية احل�صة � ,أو اال�ستفادة من
الوقت بني ح�صتي والتي تليها لإكمال الدر�س � ,أو توجيه الطالب حلل بع�ض الأن�شطة �أو التمارين يف املنزل
نظرا ل�ضيق الوقت كان قريباً من امل�ستوى منخف�ض  ,ولعل ذلك يرجع اىل طبيعة وخ�صو�صية الطالب الذين
يدر�سونهم والذين يحتاجون �إىل اهتمام مبا�شر وم�ستمر وال ميكن �أن يرتك خلارج احل�صة الدرا�سية  ,كما
�أن متكن الطالب من اكت�ساب املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�س �ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س كان
متو�سطا فموافقتهم على ذلك بلغ متو�سطهما  1.88و  1.79من �أ�صل  , 3ولعل حكم عينة الدرا�سة يف ذلك
يرجع �إىل �أن طالبهم من الفئات اخلا�صة والذين لديهم م�شكالت تتعلق بال�سمع �أو الب�صر �أو الإدراك  ,وهي
عوائق �أ�سا�سية لكي يتمكنوا من اكت�ساب املفاهيم واملهارات املطلوبة .
ولعل ال�سبب يرجع �إىل �ضعف برامج التطور املهني املقدمة ملعلمي ومعلمات الرتبية اخلا�صة  ,فعلى
�سبيل املثال بلغت ن�سبة الذين مل يح�صلوا على دورات تدريبية يف املناهج املطورة  %50.4من عينة الريا�ضيات و
 %35من عينة العلوم  ,وي�ؤيد ذلك درا�سة فييال ( )Villa, R 2007والتي �أظهرت �أنه ال يتم دعم  %81من �أفراد
عينة معلمي الرتبية اخلا�صة بربامج تدريبية يف �أثناء اخلدمة  ,و�أنه ال ينتمي  %65من �أفراد العينة �إىل �أي
منظمات مهنية لتدري�س الريا�ضيات بينما ال يقر�أ �سوى  %64منهم يف املطبوعات املدر�سية ,كما �أظهرت درا�سة
جيدي�س(� ) Geddes 2008.أن النمو املهني ملعلمي االحتياجات اخلا�صة يف �أثناء اخلدمة ال يتحقق بال�شكل
املرجو؛ حيث �إن  %97من �أفراد العينة ال يح�ضرون جل�سات التدريب �أثناء اخلدمة ،و %65منهم ال ينتمون �إىل
املنظمات املهنية الريا�ضية مثل .NCTM, MAA
ثاني ًا :االختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية

للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الثاين من ال�س�ؤال الرئي�س الرابع وال��ذي ن�صه (هل يوجد اختالف يف
مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات :اجلن�س /اخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية؟ مت اج��راء التحليالت
االح�صائية املنا�سبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�صيال:
 - 1متغري اجلن�س

للتعرف على وجود اختالف بني �أراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
مل�سارات الرتبية اخلا�صة� -سمعي ,ب�صري ,فكري( -الأول و الثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول
و الثاين املتو�سط وال�صف الأول الثانوي) يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج الريا�ضيات
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والعلوم الطبيعية يعزى ملتغري اجلن�س معلم ومعلمة ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ومن ثم مت ح�ساب قيمة ت لعينتني م�ستقلتني لكل تخ�ص�ص ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
املعياري
احل�سابي واالنحراف
جدول ( :)31املتو�سط
ّ
ّ
وقيمة ت ,لعينتني م�ستقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�سة
التخ�ص�ص
الريا�ضيات
العلوم

اجلن�س

العدد

معلم
معلمة
معلم
معلمة

97
98
89
100

املتو�سط
احل�سابي
1.85
1.90
1.78
1.80

االنحراف
املعياري
35.
37.
36.
48.

T

درجة
احلرية

الداللة

909.

193

364.

249.

187

804.

يالحظ من اجل��دول ال�سابق �أن قيمة  tللفروق بني متو�سطات تقدير م�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ
املقررات غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤ , 0.05وفق �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية مب�سارات الرتبية اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري ,فكري  -لل�صفوف (الأول و الثاين و الرابع
و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات العلوم الطبيعية مما يعني عدم وج��ود ف��روق بني الذكور والإن��اث (عينة
الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املقررات لتنفيذ مقررات الريا�ضيات العلوم الطبيعية.
ولعل ال�سبب يرجع �إىل تعر�ض املعلمني و املعلمات لنف�س برامج التطور املهني وتطابق جميع الربامج
التدريبية وهو ما �أظهرته نتائج الدرا�سة التقوميية املرحلة االوىل (1433هـ ) لل�صفوف ال�صف الأول االبتدائي,
وال�صف الرابع االبتدائي ,وال�صف الأول املتو�سط مبدار�س التعليم العام.
� - 2سنوات اخلربة التدري�سية

للتعرف على وجود اختالف بني �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
مل�سارات الرتبية اخلا�صة � -سمعي  ,ب�صري  ,فكري ( -الأول و الثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني
الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج
الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى الختالف �سنوات خربتهم التدري�سية  ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ومن ثم مت ح�ساب حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات ،
واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:

97

جدول (  ) 32حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر التباين

50

1.75

37.

جمموع املربعات

60
195

1.78
1.88

41.
36.

درجة احلرية

53

1.85

32.

املجموع

متو�سط
املربعات

29

1.98

32.

داخل
املجموعات

24.43

191

12.

25.63

194

بني املجموعات 1.202

قيمة ف

�أقل من خم�س
�سنوات
من خم�س �إىل
الريا�ضيات �أقل من ع�شر
�سنوات
من ع�شر �إىل
�أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
املجموع
�أقل من خم�س
�سنوات
من خم�س �إىل
�أقل من ع�شر
�سنوات
العلوم
من ع�شر �إىل
�أقل من � 15سنة
� 15سنه ف�أكرث
املجموع

53

1.95

32.

3

41.

3.13
3

52.

بني املجموعات 1.56

35

1.96

41.

داخل
املجموعات

33.56

185

181.

44

1.81

38.

املجموع

35.13

188

60
189

1.71
1.79

49.
43.

2.88

الداللة

التخ�ص�ص

اخلدمة
التعليمية

027.

037.

يت�ضح من خالل اجل��دول (� )32أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات �آراء عينة الدرا�سة من معلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مل�سارات الرتبية اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري ,فكري ( -الأول و الثاين
و الرابع و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف االول الثانوي) يف تقديرهم
لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية
دال �إح�صائيا عند م�ستوى ≤  , 0.05مما يعني وجود فروق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج
الدرا�سية باختالف �سنوات خربتهم التدري�سية وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ستخدام اختبار �شيفيه للمقارنات
البعدية,
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جدول ( :)33يو�ضح اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية
املحور

( )Iاخلدمة
�أقل من خم�س �سنوات

الريا�ضيات

من  5اىل اقل من 10
�سنوات
من  10اىل اقل من
� 15سنه
� 15سنه ف�أكرث

�أقل من خم�س �سنوات
من  5اىل اقل من 10
�سنوات
العلوم
من  10اىل اقل من
� 15سنه
� 15سنه ف�أكرث

( )Jاخلدمة
من  5اىل اقل من � 10سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  5اىل اقل من � 10سنوات
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  5اىل اقل من � 10سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه
من  5اىل اقل من � 10سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  5اىل اقل من � 10سنوات
� 15سنه ف�أكرث
اقل من خم�س �سنوات
من  5اىل اقل من � 10سنوات
من  10اىل اقل من � 15سنه

الفرق بني
املتو�سطات
029.
103.
170.
029.
133.
199.
103.
133.
066.
170.
199.
066.
216.
063.
038.
216.
153.
255.
063.
153.
102.
038.
255.
102.

اخلط أ�
املعياري
082.
069.
067.
082.
082.
081.
069.
082.
067.
067.
081.
067.
093.
088.
081.
093.
096.
091.
088.
096.
084.
081.
091.
084.

Sig.

988.
527.
098.
988.
460.
011.
527.
460.
808.
098.
011.
808.
153.
914.
973.
153.
474.
048.
914.
474.
689.
973.
048.
689.

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق �أن املعلمني واملعلمات يف تخ�ص�صي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية الذين
خدمتهم من � 5إىل �أقل من � 10سنوات يرون منا�سبة الزمن وكفايته �أكرث من زمالئهم الذين خربتهم �أكرث من
� 15سنة ,بداللة اح�صائية ,بينما مل تكن االختالفات داله بني املجموعات الأخرى  ,ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع
اىل �إن املعلمني اجلدد قد يكونون �أكرث ديناميكية ون�شاط من زمالئهم الأكرث خربة تدري�سية  ,وميتلكون
مهارة تدري�سية �أكرث من زمالئهم حديثي اخلربة التدري�سية .
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 - 3متغري املرحلة الدرا�سية:

للتعرف على وجود اختالف بني �آراء عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
مل�سارات الرتبية اخلا�صة � -سمعي  ,ب�صري  ,فكري  -لل�صفوف(الأول و الثاين و الرابع و اخلام�س االبتدائي
وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول ال��ث��ان��وي) ,يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص
لتدري�س مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى الختالف املرحلة الدرا�سية ( ابتدائي  ,متو�سط  ,ثانوي)
 ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ومن ثم مت ح�ساب حتليل التباين الأحادي ANOVA
لداللة الفروق بني املجموعات  ،واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
جدول (  ) 34حتليل التباين الأحادي  ANOVAلداللة الفروق بني املجموعات
املرحلة
التعليمية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

م�صدر
التباين

العلوم

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

ابتدائي
متو�سط
ثانوي

98
51
40

1.72
1.86
1.85

 423.بني املجموعات 81.
 422.داخل املجموعات 34.32
35.13
املجموع
451.

2
186
188

املجموع

41.
18.

قيمة ف

ثانوي

49

1.92

405.

25.63

194

79.

2.19

الداللة

ابتدائي
الريا�ضيات متو�سط

120
26

1.88
1.81

 332.بني املجموعات 211.
 419.داخل املجموعات 25.42

2
192

21.
25.42

التخ�ص�ص

452.

114.

يت�ضح من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمتي (ف) للفروق بني متو�سطات �آراء عينة الدرا�سة يف تقديرهم
لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني �أن تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية
 ,ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن �آلية امل�شروع موحدة جلميع املراحل كما ان هنالك تطابق لربامج التطوير
املهني املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�سية الثالث فيما يخ�ص تنفيذ املناهج املطورة وبالأخ�ص كفايات
ومهارات ا�ستثمار الوقت املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم .
ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف م�سارات الرتبية اخلا�صة -
�سمعي  ,ب�صري  ,فكري.
فيما يلي ملخ�صاً ملا �سبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف م�سارات
الرتبية اخلا�صة واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
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جدول (  ) 35ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف م�سارات الرتبية اخلا�صة
العن�صر
م�ستوى كفاية الزمن
اجلن�س
اخلربة التدري�سية
املرحلة التعليمية

تخ�ص�ص الريا�ضيات
متو�سط
ال يوجد اختالف
يوجد اختالف
ال يوجد اختالف

تخ�ص�ص العلوم
متو�سط
يوجد اختالف
ال يوجد اختالف
يوجد اختالف

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�سارات الرتبية اخلا�صة يرون �أن
الزمن كاف لتنفيذ املناهج الدرا�سية بدرجة متو�سطة ,وتدل النتائج ال�سابقة على �أن الزمن املخ�ص�ص �ضمن
اخلطة الدرا�سية ال يكفي بال�شكل املطلوب لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو
كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات يف �ضوء �أه��داف امل�شروع وتطلعاته  ,كما يالحظ عدم وج��ود اختالف يف
تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف تخ�ص�ص العلوم الطبيعية ,
بينما ال يوجد اختالف يف تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن باختالف اجلن�س واملرحلة التعليمية يف تخ�ص�ص
الريا�ضيات  ,بينما يوجد اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اخلربة التدري�سية يف تخ�ص�ص الريا�ضيات.

101

الفصل الخامس :ملخص نتائج الدراسة والتوصيات
•ملخ�ص النتائج
•التو�صيات
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يف هذا الف�صل مت عر�ض ملخ�ص لأهم النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ومن ثم عر�ض تو�صيات الدرا�سة.
الجزء األول  :ملخص نتائج الدراسة :

تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخي�صها فيما يلي:
او َال :ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات

1 )1بلغ متو�سط �آراء املعلمني لتقدير كفاية الزمن  1.99من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ,ويقع يف امل�ستوى
املتو�سط.
2 )2بلغ متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني  2.29من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ويقع يف امل�ستوى
عال.
3 )3ال يوجد اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرجع لعامل اجلن�س يف تقديرهم لكفاية الزمن
لتنفيذ املناهج الدرا�سية .
4 )4وجد اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات.
5 )5يتفق معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن بغ�ض النظر عن اختالف
خرباتهم التعليمية .
6 )6تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات .
7 )7تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
8 )8تقدير املالحظني لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
9 )9وج��ود عالقة ارتباطية بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة وتقديرات
املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية.
1010ع��دم وج��ود عالقة ارتباطية بني م�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة وتقديرهم لكفاية الزمن
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
1111وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات .
ثاني ًا  :ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج العلوم الطبيعية

1 )1بلغ متو�سط �آراء املعلمني لكفاية الزمن بلغ  1.94من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ,ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
2 )2بلغ متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني  2.27من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ويقع يف امل�ستوى
عال.
3 )3وج��ود ف��روق بني ال��ذك��ور والإن���اث (عينة ال��درا���س��ة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم
الطبيعية ،ول�صالح املعلمات.
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4 )4وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات.
5 )5يتفق معلمو ومعلمات العلوم الطبيعية ( عينة الدرا�سة) يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن بغ�ض
النظر عن اختالف خرباتهم التعليمية .
6 )6تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخل�برة التعليمية للمعلمني واملعلمات والتي
يرون �أنه منا�سب بدرجة عالية .
7 )7عدم وجود فروق يف تقدير املعلمني لكفاية الزمن تعزى للمرحلة الدرا�سية.
8 )8تقدير املالحظني لكفاية الزمن يختلف باختالف املرحلة التعليمية ول�صالح معلمي ومعلمات املرحلة
الثانوية.
9 )9وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ
مناهج العلوم الطبيعية ,وتقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية
1010وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن لتنفيذ
املناهج العلوم الطبيعية ,وتقديرات املالحظني لكفاية زمن التدري�س لهم لتنفيذ املناهج الدرا�سية.
ثالث ًا  :ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم مبدار�س نظام املقررات الدرا�سية

1 )1كفاية الزمن الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صف
الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
كان متو�سطاً .
2 )2عدم وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
3 )3ع��دم وج��ود ف��روق بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية
باختالف �سنوات خدمتهم التعليمية .
رابع ًا  :ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم مبدار�س حتفيظ القران الكرمي
)1

)2
)3
)4

1متو�سطا �آراء معلمي وم��ع��ل��م��ات ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ع��ل��وم الطبيعية مب��دار���س حتفيظ ال��ق��ران ال��ك��رمي
لل�صفوف(الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول والثاين املتو�سط وكذلك ال�صف
االول الثانوي) ملدى كفاية الزمن بلغا  1.79 , 1.89على التوايل من �أ�صل  ,3ويقعان يف امل�ستوى املتو�سط.
2عدم وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
3وج��ود ف��رق بني الذكور والإن���اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ امل��ق��ررات لتنفيذ
مقررات العلوم الطبيعية ،ول�صالح معلمات العلوم الطبيعية .
4معلمو ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي لل�صفوف (عينة الدرا�سة ) مهما
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اختلفت خدمتهم التعليمية فتقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية متقارب ,وال يوجد ت�أثري لعامل اخلدمة التعليمية يف ذلك.
5 )5عدم وجود فرق بني �آراء عينة الدرا�سة مهما اختلفت املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف تقديرهم
لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
6 )6وجود فرق بني عينة الدرا�سة باختالف املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف تقديرهم لكفاية الزمن
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات ,ول�صالح معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة.
خام�س ًا  :نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم مبدار�س م�سارات الرتبية اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري,
فكري
)1

)2
)3

)4
)5

1متو�سط �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�سارات الرتبية اخلا�صة� -سمعي  ,ب�صري,
فكري , -ملدى كفاية الزمن بلغ  1.79 , 1.88على التوايل من �أ�صل  3لل�صفوف (الأول والثاين و الرابع
و اخلام�س االبتدائي وال�صفني الأول و الثاين املتو�سط وكذلك ال�صف الأول الثانوي) ,ويقعان يف امل�ستوى
املتو�سط.
2الفروق بني متو�سطات تقدير م�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة �إح�صائ ًيا وفق �آراء عينة
الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�سارات الرتبية اخلا�صة.
3املعلمون واملعلمات يف تخ�ص�صي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية الذين خدمتهم من � 5إىل �أق��ل من 10
�سنوات ي��رون منا�سبة الزمن وكفايته �أك�ثر من زمالئهم الذين خدمتهم �أك�ثر من � 15سنة ,بداللة
اح�صائية ,بينما مل تكن االختالفات داله بني املجموعات الأخرى .
4تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية
5تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية .
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الجزء الثاني  :توصيات الدراسة.

يف �ضوء نتائج الدرا�سة جاءت تو�صياتها على النحو التايل:
)1

)2
)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9

�1أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل �أن تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن املقرر يف اخلطة الدرا�سية
لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل عام كان متو�سطا � ,إال �أن املالحظ �أن عينة الدرا�سة
يف مدار�س التعليم العام ونظام املقررات والقر�آن الكرمي يرون على وجه اخل�صو�ص �أن الزمن املخ�ص�ص
من احل�ص�ص ال يكفي لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية �ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط
�أو كتاب التدريبات ,وهذه النتيجة تتطلب �إعادة النظر يف اخلطة الدرا�سية ملناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لق�صور كفايتها يف تقدمي املحتوى امل�ضمن يف الكتب الدرا�سية وفقاً لتوجهات املنهج املطور,
ومبا ي�ضمن حتقق �أهداف امل�شروع وفل�سفته.
 2مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم ،والت�أكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ص�ص املتاحة لكل
ف�صل درا�سي.
3و�ضع برنامج خا�ص بكل مدر�سة ب�إ�شراف �إدارة املدر�سة وامل�شرف املقيم للبحث عن الآليات والإجراءات
اخلا�صة بتفعيل وا�ستثمار الزمن التدري�سي  ,و�إلزام املعلم بت�ضمني خطته اليومية بياناً مف�صال لكيفية
توزيع الزمن على املهام التعليمية .
4الت�أكيد على تقدمي مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف بداية اليوم الدرا�سي  ,لزيادة فاعلية �أداء
املعلم وتعاون الطالب.
5ت�ضمني الكتب الدرا�سية تعليمات و�إر�شادات للطالب لأداء املهام التعليمية  ,مما يقلل من الفو�ضى ويعزز
اال�ستثمار اجليد للزمن التعليمي.
6زيادة احل�ص�ص الدرا�سية لتدري�س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي.
7عمل دورات للم�شرفني ومديري املدار�س(باعتبارهم قادة تربويون) لت�أهيلهم يف جمال �إك�ساب املعلم
املهارات اخلا�صة با�ستثمار وتفعيل الزمن التدري�سي داخل احلجرة الدرا�سية .
 8مراجعة الكتب املدر�سية ومتييز التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة كفكرة وو�ضعها ك�أن�شطة
�إثرائية م�ضمنة يف الكتاب املدر�سي .
9العمل على حل امل�شكالت التي تواجه عدم ا�ستثمار وقت التدري�س بال�شكل املطلوب  ,مثل ق�صور اهتمام
املعلمني باخلطط اليومية لتنفيذ الدرو�س� ,أو تخ�صي�ص املعلم جزءا من وقت ح�صته لت�صحيح �إجابات
الطالب ,او �إقامة ال��دورات التدريبية للمعلمني خارج املدر�سة �أثناء ال��دوام الر�سمي  ,ومما ي�ؤكد ذلك
ما �أظهرته بع�ض الدرا�سات من �أن هناك ه��دراً للزمن املخ�ص�ص للمادة الدرا�سية �أو للمدر�سة ب�شكل
عام العريني (1998م)  ,البابطني (1999م) ,الذويبي (1999م) ,ال�شامي (2003م)  ,قطامي وقطامي
(2005م) ,بالإ�ضافة �إىل الق�صور يف ا�ستخدامه فعلياً ،فيما يت�صل بالتدري�س ( )Kelly, 2003ومبراجعة
عدد من الدرا�سات يف تقدير الوقت امل�ستخدم فعلياً يف التدري�س ،وجد مارزانو ()Marzano, 2003
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�أنه يرتاوح ما بني � %21إىل  ,%69وكما تذكر بادزي ( ) Abadzi, 2006تزداد حدة هدر الوقت يف دول
العامل الثالث �أكرث من غريها ,كما �أن على �إدارات املدار�س تقليل عوامل هدر الوقت وخ�صو�صا �أن هنالك
عالقة ارتباطية بني م�ستوى الدعم املقدم من مدير املدر�سة و�أداء املعلم ( �إحدى نتائج التقرير الثالث
لهذه الدرا�سة ) .
�1010أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً يرون كفاية الزمن �أف�ضل
من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�شكل املطلوب  ,وهذه النتيجة تدل على �أن برامج التطوير
املهني حققت جزءاً من حت�سني �أداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�س  ,ي�ساعد املعلمني واملعلمات على
فهم فل�سفة املناهج اجلديدة ،وتعريفهم ب�أ�ساليب تدري�سها والتعامل معها ،وهذا بدوره يجعلهم �أكرث
دراية باملناهج ف�أثر ذلك على �أدائهم ومنا�سبة الوقت لتدري�س املنهج ,وهذا بدوره ي�شجع امل�س�ؤلني على
بذل مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني لنحقق �أف�ضل النتائج يف تدري�س هذه املناهج.
�1111إعداد �أدلة �إر�شادية للمعلمني لكيفية توزيع الزمن على احل�صة الدرا�سية ت�شمل مناذج وا�سرتاتيجيات
لإدارة زمن التدري�س وا�ستثماره بال�شكل املطلوب وفق اال�سرتاتيجية التدري�سية امل�ستخدمة.
1212تنويع برامج التطوير املهني للمعلمني لتنا�سب طبيعة املحتوى والتعلم وخ�صائ�ص الطالب يف كل مرحلة
تعليمية  ,بحيث ت�شمل �آليات ا�ستثمار و�إدارة زمن التدري�س بفاعلية جيدة ومنا�سبة لكل مرحلة تعليمية.
1313ا�ستمرارية برامج التطوير املهني للمعلمني وبالأخ�ص فيما يتعلق بكيفية تفعيل وا�ستثمار زمن التدري�س
بال�شكل املطلوب وتفعيلها ب�شكل �أف�ضل مل�ساعدتهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�صورة
املطلوبة  ,حيث �أ�شارت الإح�صائيات �إىل عدم تلقي �شريحة كبرية من املعلمني واملعلمات التدريب الالزم
لتدري�س تلك املناهج � ,أو قلة فرتة التدريب قيا�سا ب�أهمية امل�شروع وتطلعاته  ,وميكن االنتقال اىل التدريب
التفاعلي الإلكرتوين ل�سهولته وامكانية تعميمه وا�ستمراريته ب�صورة اف�ضل من اال�ساليب التقليدية يف
التدريب ,حيث �أظهرت احلالية احلالية حت�سن عن م�ستوى املرحلة االوىل يف كفاية الزمن .
1414اقرتاح توزيع الزمن املقرر لكل ح�صة بالتف�صيل ولكل �أجزاء الدر�س يف دليل املعلم ووفق �آلية حمددة
مع حتديد املمار�سات التدري�سية املالئمة لها .
�1515إجراء جتارب ميدانية مطولة بعد تعيني جمموعة من النماذج مقرتحة من قبل املتخ�ص�صني يف جمال
التدري�س لتحديد الأ�سلوب الأمثل لكل �صف درا�سي  ،فكما �أن الوقت عن�صر ثمني جدًا يف التدري�س �،إال
�أنه من املالحظ �أن هناك بع�ض املمار�سات التدري�سية تعترب بب�ساطة م�ضيعة للوقت.
1616ت�ضمني برامج التطوير املهني للمعلمني واملعلمات تطبيقات عملية ومناذج لدرو�س منوذجية لكيفية
توزيع زمن احل�صة املتوازن على عنا�صر الدر�س ,والرتكيز على البحوث الإجرائية Action Research
والتقييم الذاتي  Self Reflectionللمعلمني من خالل قواعد ت�صحيح الأداء � Rubricsأو قوائم
الر�صد  ,Check Listاو مراجعة النظراء .Peer Review
1717توجيه املعلمني واملعلمات �إىل التمييز بني املحتوى الأ�سا�سي والإثرائي للمناهج الدرا�سية عند تدري�سها ,
ويق�صد بالأ�سا�سي هو ذلك املحتوى ذو ال�صلة املبا�شرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية ,وفق م�صفوفة
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املدى والتتابع  ,بينما يق�صد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك ،وقد ال ي�سهم مبا�شرة يف بناء املفاهيم واملهارات
الأ�سا�سية  ,و�إمنا هو لت�أكيد املعرفة �أو تو�سيعها مارزانو (.)Marzano, 2003
1818تفعيل قنوات التدريب الإلكرتوين ال�شامل لتتوىل تدريب الطالب على الأن�شطة والتجارب والتدريبات
ملزيد من الفهم ولتوفري بع�ض الزمن يف اخلطة الدرا�سية
1919رفع الكفاءة الأدائية للمعلمني يف اجلانب التقني بحيث ت�شمل برامج التطوير املهني � ,إك�سابهم املهارات
يف ا�ستخدام الربامج التعليمية والربجميات املت�صلة بها  ,مبا ي�ساعد على ت�سهيل عملية التعلم  ,وتوفري
زمن التدري�س .
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المالحق

ملحق ( )1استبيان كفاية الزمن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�أخي � /أختي  :معلم /معلمة الريا�ضيات  /العلوم
ي��ق��وم م��رك��ز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات/جامعة امل��ل��ك �سعود ,بالتعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم ,بدرا�سة علمية ,للتعرف على كفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم.
وعليه ن�أمل التعرف على �آرائكم احلقيقة حول ذلك ,من خالل اال�ستجابة على كامل بنود اال�ستبيان
الذي بني �أيديكم  ,فهذا �سوف ي�ساعد يف اتخاذ قرارات تطويرية لتدري�س الريا�ضيات والعلوم تخدم املجتمع
ال�سعودي الكرمي والأجيال القادمة من �أبنائنا ,علما بان كل املعلومات �سرية وخا�صة بالبحث العلمي وال ميكن
�أن يطلع عليها احد بتاتا .
�شاكرين ومقدرين ح�سن تعاونكم،،
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البيانات العامة:
اال�سم( :اختياري)  ..............................................................املدر�سة.............................................................. :

املدينة:
ال�صف  ............................نظام التعليم ............................
..............................................................

املحافظة:

............................

املرحلة

............................

امل�ؤهل:

دبلوم 			 بكالوريو�س	

ماج�ستري

دكتوراه نوع امل�ؤهل................................................... :

تربوي 			 غري تربوي
جهة الإعداد:

كلية متو�سطة

معهد معلمني

كلية معلمني

كلية جامعية

مدة اخلدمة:

�أقل من � 5سنوات

من � 5إىل �أقل من 10

� 15سنة فما فوق

من � 10إىل �أقل من 15

التخ�ص�ص:

كيمياء

ريا�ضيات

فيزياء

�أحياء

علم �أر�ض

�أخرى:

الدورات يف املقررات املطورة:

نعم

			 ال

عدد الدورات التدريبية:

ال يوجد 		

 3-1دورات

 10-7دورات

�أكرث من  10دورات

عدد ال�ساعات التدريبية:

			
� 12-1ساعة
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� 24-13ساعة

		
� 36-25ساعة

�أكرث من � 36ساعة

درجة املوافقة
عالية

متو�سطة

منخف�ضة

منعدمة

م

العبارة

امتكن من تقدمي كل عنا�صر الدر�س وفقاً لعدد احل�ص�ص املقرتحة
1
لكل در�س يف دليل املعلم.
�أجد وقتاً كافياً؛ لتنفيذ الأن�شطة او التمارين او التجارب املعملية
2
�ضمن الكتاب او كرا�سة الن�شاط او كتاب التدريبات .
يتم ّكن عموم الطالب من اكت�ساب املفاهيم وامل��ه��ارات ال���واردة يف
تقدير الزمن وفق 3
الدر�س �ضمن احل�ص�ص املخ�ص�صة لكل در�س.
اراء املعلمني (ملحق
با�ستبيان التطوير
�أجتاوز عن بع�ض التمرينات او االن�شطة او التجارب املكررة او التي
املهني للمعلمني ) 4
حتتاج لوقت طويال حفاظا على زمن احل�صة.
اكمل الدر�س لنهاية احل�صة متاما  ,وميكن ان ا�ضطر لال�ستفادة من
5
الوقت بني ح�صتي والتي تليها لإكمال الدر�س.
اوجه الطالب حلل بع�ض االن�شطة او التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق
6
الوقت .
تقدير الزمن وفق  1متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�صر الدر�س يف احل�صة الدرا�سية
اراء
املعلمني (ملحق
تالءم الزمن املقرر للح�صة الدرا�سية مع عدد وطبيعة مهام التعلم
ببطاقة املالحظة 2
املطلوب تنفيذها
ال�صفية )
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ملحق( )2أسماء مساعدي ومساعدات الباحثين
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م

اال�سم

جهة العمل

1

علي مقبل امل�سند

�إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية

2

�أناهيد خري اني�س بدر

�إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية

3

علي �صالح امل�ضيان

�إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية

4

منرية عبدالعزيز اجللعود

�إدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية

5

ب�شري بن �سعود البلوي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك

6

ع�شقة العطوي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك

7

�سليمان بن مطري احلويطي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك

8

عزيزة حممد البلوي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك

9

�إبراهيم مرغوب الهندي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة

10

�إميان علي مدين

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة

11

حامد حممد العلوين

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة

12

مها �أحمد �صنافريي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة

13

حممد بن علي ع�سريي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري

14

�سمرية حممد ع�سريي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري

15

�أحمد �إبراهيم عبداملتعايل

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري

16

منى علي الع�سريي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�سري

17

�سعد بن مبارك �صقر

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض

18

عادل عبدالعزيز البعيجان

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض

19

�أمل علي الرجيعي

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض

20

حميدة �أحمد الزكري

�إدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود
�ص.ب - 2458.الريا�ض 11451
هاتف  014678022فاك�س 014678263
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