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  المستخلص

هدفت الدرا�ضة احلالية اإىل تعرف:

مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  (  1
وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب الدرا�ضية.

املتاح باختالف  (  2 املعلمني واملعلمات يف مدى كفاية الزمن الدرا�ضي  الفروق بني املجموعات املختلفة من 
متغريات اجلن�ض واخلربة التدري�ضية واملرحلة الدرا�ضية. 

العالقة بني متغري كفاية الزمن ، ومتغريي )م�ضتوى الأداء التدري�ضي/ وم�ضتوى التطوير املهني (.  (  3

وقد طبقت الدرا�ضة على عينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�ض التعليم العام، 
ونظام املقررات الدرا�ضية ومدار�ض حتفيظ القران الكرمي ، وم�ضارات الرتبية اخلا�ضة ، �ضمعي ، ب�ضري ، فكري 
باإدارات تعليم ) الريا�ض / املدينة املنورة / املنطقة ال�ضرقية / اأبها / تبوك ( يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من 

العام الدرا�ضي 1433-1434هـ ، واأظهرت الدرا�ضة عدة نتائج من اأهمها : 

متو�ضط اآراء معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتقدير كفاية الزمن يقع يف امل�ضتوى املتو�ضط. 1 (  

الدرا�ضة وتقديرات املالحظني لكفاية 2 (   التدري�ضي للمعلمني واملعلمات عينة  الأداء  ارتباطية بني  عالقة 
الزمن يف تنفيذ املناهج الدرا�ضية.

وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى التطوير املهني لعينة الدرا�ضة واآرائهم حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ 3 (  
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

وجود بع�ض الفروق بني متغريات اجلن�ض واخلربة التدري�ضية واملرحلة التعليمية يف بع�ض النتائج .4 (  
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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 intel-
lectual 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 estimat-
ing 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 develop-
ment 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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الفصل األول : المدخل العام إلى الدراسة 

• مقدمة الدرا�سة	
• م�سكلة الدرا�سة وا�سئلتها	
• اأهداف الدرا�سة	
• اأهمية الدرا�سة	
• حدود الدرا�سة	
• م�سطلحات الدرا�سة	
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  مقدمة:

نتيجة للتطورات العاملية التي جتتاح املجتمعات الإن�ضانية كافة يف املجالت العلمية والتقنية والقت�ضادية 
اإىل  احلاجة  برزت  واملحلية  العاملية  التطورات  مع  املن�ضجمة  الوطنية  التنمية  خطط  ظل  ويف  والجتماعية، 

تطوير املناهج الدرا�ضية ال�ضعودية ملواكبة هذه املتغريات والتفاعل معها باإيجابية.

العملّية  تطوير  يف  فارقة  عالمة  حاليًّا  املطّبق  الّطبيعية  والعلوم  الّريا�ضّيات  تطوير  م�ضروع  وجــاء 
الّتعليمّية، وال�ّضعي بها نحو اآفاٍق اأرحَب، وعوامَل اأو�ضَع من الّرقّي، والّتغرّي؛ نظًرا لأّنه ميّثل انتقاًل من القوالب 
الّنمطّية، والّتقليدّية، والعتيادّية اإىل اأمناٍط حديثٍة يف الفكر الرّتبوّي ترتكز على الّتفاعل الإيجابّي، والّتعّلم 
الأهــداف عن طريق  اإىل  والو�ضول  املمار�ضة،  املعرفة من خالل  واكت�ضاب  الأدوار،  تبادل  على  القائم  الّن�ضط 
الّتفكري املنطقّي املتدّرج، كما يجعل املتعّلم حموَر العملّية التعليمّية، واإك�ضاب املتعلم املهارات احلياتّية ب�ضورٍة 
على  القدرة  وفق  كّله،  هذا  ويكون  الّنظرّية،  املحا�ضرات  واإلقاء  والّتلقني،  احلفظ  على  العتماد  دون  عملّيٍة 
تطويع الّتكنولوجيا احلديثة، ونظرّيات الّتعّلم املتطّورة؛ لتحقيق الّرقّي احل�ضارّي، والّتطّور املجتمعّي املن�ضود.

وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�ضعودية بتطوير �ضامل لكتب الريا�ضيات والعلوم 
الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  يف  الأمريكية  ال�ضال�ضل  اإحــدى  ومواءمة  تعريب  يف  يتمثل  الطبيعية 
من  ال�ضتفادة  اىل  متطلعة  العام؛  التعليم  مراحل  جلميع   Education  Hill-McGraw ماجروهيل  )�ضل�ضلة 
اخلربات العاملية يف هذا املجال مبا يواكب الدول املتقدمة لبناء جيل اإيجابي قادر على حل م�ضكالته وم�ضكالت 

جمتمعه ووطنه ، وامل�ضاهمة يف تطوير املعرفة العلمية العاملية. 

الدرا�ضي  الربنامج  دفتيه  بني  والطالب  املعلمون  يجد  ؛  اأ�ضا�ضية  تربوية  دعامًة  املدر�ضي  الكتاب  ويعد 
املقرر اخلا�ض بهم، وهو ميثل غالباً الوجه التطبيقي للمنهج املدر�ضي باأهدافه وحمتواه، واأن�ضطته، واأ�ضاليب 
تقوميه، فهو مبثابة الوعاء الذي يحوي املادة التعليمية التي ت�ضكل اأداة مهمة للطالب لتحقيق اأهداف املنهج 
)Pingel, 2010( ، وي�ضاعد املعلم يف حتديد واختيار اأهداف در�ضه، وطرق التدري�ض املالئمة، والأن�ضطة الالزمة 
ا�ضتثماره وتطويره ب�ضورة م�ضتمرة وفق موا�ضفات علمية وتربوية  املنا�ضبة ؛ لذا يجب  ، واأ�ضاليب التقومي 
وفنية عالية، وذلك بغر�ض م�ضاعدة املعلم يف تخطيطه لعمله وتنفيذه مبا يحقق الأهداف املن�ضودة من العملية 

التعليمية. )ال�ضهري،2009م( . 

اأبعاد حمتوى الكتاب املدر�ضي – يف ظل نظام تعليمي مركزي - مواءمة  ومن الأ�ض�ض املهمة يف حتديد 
الزمن املخ�ض�ض لتقدمي املادة يف اخلطة الدرا�ضية ؛ بحيث ميكن تقدمي حمتواه كما اأُريد له اأن يقّدم �ضمن 

الزمن املحدد ومبا يحقق الأهداف املرجوة منه .

ويف �ضوء التطوير احلايل لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  تعد اآراء املعلمني واملعلمات يف مدى كفاية 
الزمن - وهم املعنيون قبل غريهم بتقدمي حمتوى الكتاب- مدخاًل مهماً يف تقرير مدى كفاية الزمن املخ�ض�ض 
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لتقدمي حمتوى الكتاب املدر�ضي من عدمه ، فاملعلمون ميثلون العن�ضر الأ�ضا�ضي يف اجلانب التطبيقي للمنهج 
املدر�ضي، لذا لبد من ال�ضتفادة من اآرائهم يف اإمكانية تنفيذ املناهج يف الزمن املخ�ض�ض باخلطة الدرا�ضية ، 
لأن مالءمة الزمن التدري�ضي له اأثر اإيجابي يف حتقيق التفاعل ال�ضفي بطريقة اأف�ضل وتوفري الوقت الكايف 
املناهج  ا�ضتيعاب  التفاعل بني الطالب وزيادة  التدري�ض احلديثة وزيادة م�ضاحة  الأ�ضاليب وطرائق  لتوظيف 

الدرا�ضية بطرق تعليمية اأف�ضل، مبا يوؤدي يف النهاية اإىل حت�ضني اأداء الطالب واإجنازه وبناء �ضخ�ضيته .

ويف هذا الإطار قامت درا�ضة فيليب )Philip,2000( بتحليل زمن التدري�ض وو�ضائل الدعم داخل ال�ضف 
اأمريكا، ومت  واأثــره على حت�ضيل الطالب، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من 49 مدر�ضا ً يف اجلنوب الغربي من 
جمع البيانات لقيا�ض فاعلية املعلمني يف البيئة التعليمية وم�ضاركة املعلمني ،وكانت اأهم النتائج التي اأظهرتها 
ت�ضاعد على حت�ضني  التي  التعليمية  املعلم لالأن�ضطة  ا�ضتخدام  نتيجة  التدري�ض   فاعلية زمن  زيادة  الدرا�ضة 

تعليم الطالب ،ووجود عالقة ارتباطية بني درجة زمن التدري�ض رفع م�ضتوى التح�ضيل لدى الطالب.

كما هدفت درا�ضة ميكرتي )Meichtry ,1990 ( اإىل معرفة تاأثري زمن التدري�ض على التفاعالت الرتبوية 
واملمار�ضات داخل ال�ضف، واأ�ضارت النتائج اإىل اأن املمار�ضات الف�ضلية مثل التخطيط للمناهج وا�ضتالم املعلومات 

ب�ضورة مبكرة ،وتقييم اأداء الطالب ب�ضكل م�ضتمر وتنظيم ال�ضلوك تاأثرت زمن التدري�ض.

وحللت درا�ضة دانا )Dana, 2003 ( زمن التدري�ض ملقررات الدرا�ضات الجتماعية يف املدار�ض البتدائية، 
وقد تكونت عينة الدرا�ضة من)65( معلما من معلمي الدرا�ضات الجتماعية يف املرحلة البتدائية مت مالحظة 
اأدائهم التدري�ضي وحتليل التفاعل ال�ضفي وفق بطاقة فالندرز ،وكان من اأهم النتائج التي اأظهرتها الدرا�ضة 
اأن هناك عالقة ارتباطية بني زمن التدري�ض  وبني فهم طالبهم لكثري من املفاهيم الجتماعية وهذا يوؤثر 

على تقدم تعلم الطالب ب�ضكل ملحوظ.

واأظهرت درا�ضة بايون�ض ) 2011م( اأن معلمات ال�ضف الأول املتو�ضط باململكة العربية ال�ضعودية  يرين اأن 
تنا�ضب املحتوى الريا�ضي مع عدد احل�ض�ض املقررة له متحقق بدرجة متدنية ، كما اأظهرت درا�ضة الثقفي ) 
2013م( اأن الحتياج التدريبي ملعلمي الريا�ضيات يف اإدارة وقت احل�ضة بفاعلية كان متو�ضطا، واأجرى حممد و 
علي )2009م(  درا�ضة ا�ضتطالعية لآراء مدر�ضي ومدر�ضات الفيزياء حول اأ�ضباب عزوفهم عن ا�ضتخدام املخترب 
، وكان من اأبرز النتائج هو عدم توافر وقت كاٍف لتح�ضري التجارب املختربية واإعدادها ، وقامت وزارة الرتبية 
والتعليم البحرينية  )2012م( بدرا�ضة حول تقومي اأعمال الطلبة ومتابعتهم من قبل املعلم، حيث بينت الدرا�ضة 
اأن اأغلبية املعلمني ي�ضتكون من عدم كفاية زمن التعلم �ضواًء بالن�ضبة اإىل �ضرح الدرو�ض اأثناء احل�ضة اأو بالن�ضبة 
اأن امل�ضكلة لي�ضت يف الزمن املدر�ضي  اأف�ضل للتفاعل ال�ضفي بني الطالب وم�ضاركتهم، كما  اإىل توفري فر�ض 
املنهج  املعلمني وتدريبهم ومراجعة  باأداء  املزيد من اجلهود لالرتقاء  ب�ضرورة بذل  اأي�ضاً  وحده واإمنا تتعلق 

الدرا�ضي وتطويره وكذلك ال�ضاأن يف طريقة التدري�ض.

واأجرى خري وزمالوؤه )Kher et al., 2011( درا�ضة لتحديد حمتوى العلوم والزمن املخ�ض�ض للتدري�ض 
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وقد  اأمريكيتني.  وليتني  يف  ومتو�ضطة،  ابتدائية  مدر�ضة   53 من  ال�ضتبانات  عرب  املعلمني،  نظر  وجهة  من 
خل�ضوا اإىل اأن هناك تبايناً كبرياً بني املعلمني، �ضواء يف ما يقدم من حمتوى، اأو الزمن املخ�ض�ض للتدري�ض ، 

ويظهر هذا التباين ب�ضكل اأكرب يف املرحلة البتدائية عنه يف املرحلة املتو�ضطة.

واأجرى كندل و مارزانو )Kendall & Marzano, 2000( درا�ضة ا�ضتخل�ضا من خاللها مئتي معيار و 3093 
نقطة مرجعية )Benchmarks(، لـ 14 مادة درا�ضية خمتلفة، مبا فيها العلوم والريا�ضيات، ثم �ضاأل املعلمني عن 
عدد ال�ضاعات التي ميكن من خاللها تغطية املحتوى املتعلق بهذه املعايري والنقاط املرجعية خالل عام درا�ضي، 
وكان جمموع ال�ضاعات التي اقرتحها املعلمون 14565 �ضاعة تدري�ضية ، ومن خالل ح�ضاب الزمن الذي ميكن 
اأن يتاح يف اخلطة الدرا�ضية -على اأف�ضل الأحوال- تو�ضل كندل و مارزانو اإىل اأنه ل يتوّفر فعلياً �ضوى 9024 

�ضاعة درا�ضية يف العام؛ ما يعني اأن هناك تفاوتاً مقداره 6441 �ضاعة يف العام.

كما اأجرى اأنقو�ض وزمالوؤه  )Angus et al., 2007( يف اأ�ضرتاليا درا�ضة تف�ضيلية حول مدى كفاية الزمن 
 349( املعلمني  من  وعينة  املديرون  ميلوؤها  ا�ضتبانة  وا�ضتخدما  ابتدائية،  مدر�ضة   160 يف  للعلوم،  املخ�ض�ض 
بع�ض مدار�ض  بزيارة  للجميع، وكذلك  اأ�ضبوع حمدد  املعلمني خالل  اأن�ضطة  بتحليل �ضجالت  معلماً(، وقاما 
العينة، ومقابلة املديرين واملعلمني. وقد اأ�ضار %25 من معلمي العلوم اإىل عدم كفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض 

العلوم.

ويف هذا الطار اأو�ضت درا�ضة املرحبي ) 2013م( بتنظيم وقت احل�ض�ض مبا يتنا�ضب مع املحتوى الريا�ضي، 
طلبتهم  متابعة  من  ليتمكنوا  الريا�ضيات،  معلمي  عاتق  على  يقع  الــذي  والإداري  التدري�ضي  العبء  وتقليل 
بالدورات  املعلمني واملعلمات  اإثراء برامج تدريب  بايون�ض ) 2011م(  ، واقرتحت  وتقوميهم ب�ضورة �ضحيحة 
والأن�ضطة  ال�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  كيفية  واملعلمة يف  املعلم  لزيادة خربة  الالزمة  العمل  وور�ــض  التدريبية 
املعطاة يف الكتاب مبا يتنا�ضب مع املوقف التعليمي والوقت املخ�ض�ض له، كما اأو�ضى املوؤمتر الرتبوي الرابع 
بزيادة  م(   2010 البحرين  مبملكة  التميز  اإىل  الطريق  باملدر�ضة:  وتعلمها  الريا�ضيات   )تدري�ض  والع�ضرين 

ح�ض�ض مادة الريا�ضيات يف اجلدول الأ�ضبوعي للمزيد من  الإثراء  والتطبيقات.

ومن املنا�ضب األ ينفك راأي املعلمني عما يقدمونه فعلياً من ممار�ضات تدري�ضية ملحتوى الكتاب املدر�ضي، 
 )Carol model for learning( والتطوير املهني الذي تعر�ضوا له ، وهذا ما اأورده كارول يف منوذجه  التعليمي
�ضكل )4 ( حيث جند يف هذه الدرا�ضة ثالثة اأبعاد رئي�ضة ينبغي قيا�ضها لتحديد مدى كفاية الزمن املخ�ض�ض 
يف اخلطة الدرا�ضية اأو عدم كفايتها : البعد الأول يتعلق مب�ضتوى الأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة مما ميار�ضه 
املعلمون فعلياً يف التعامل مع الكتب املدر�ضية، ومدى التزامهم بتقدمي حمتواها، وال�ضرتاتيجيات املرتبطة 
بها وفق الفل�ضفة التي بني عليها م�ضروع التطوير ، والبعد الثاين ميثل م�ضتوى التطوير املهني الذي قدم 
للمعلمني واملعلمات من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املناهج وفق تلك الفل�ضفة، ومت قيا�ضهما من خالل 
تقومي الأداء التدري�ضي والتطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  يف اأحد حماور هذا 
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امل�ضروع ) التقرير الثالث ( وميّثل هذان البعدان اإطاراً مرجعيا للحكم يف البعد الثالث، وهو: الزمن املحدد 
يف اخلطة الدرا�ضية، وراأي املعلمني يف مدى كفايته اأو عدم كفايته، وفقاً مل�ضتوى اأدائهم التدري�ضي وتطويرهم 
اأن يقدم  املهني يف تقدمي حمتوى الكتاب املدر�ضي كما يحددها البعدان  الأول والثاين ، ومن �ضاأن ذلك كله 
ا�ضتنتاجات �ضاملة ومتكاملة تزود القيادات الرتبوية مبعلومات دقيقة حول مدى كفاية الزمن؛ حتى تتمكن 
اأداة تعليمية مهمة يف يد  من حتديد ا�ضرتاتيجية التح�ضني والتجديد والتطوير للكتاب املدر�ضي الذي يعدَّ 

املعلم والطالب.
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها  

يف �ضوء التطوير احلايل لكتب الريا�ضيات والعلوم و�ضكوى املعلمني املتعددة واملتجددة حول عدم كفاية 
الزمن املخ�ض�ض يف اخلطة الدر�ضية لتنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم بالكفاية العلمية املطلوبة ، ورغبة 
من وزارة الرتبية والتعليم يف تقييم الواقع احلايل والك�ضف عنه بكل اأبعاده وت�ضخي�ضه ب�ضكل علمي و�ضامل 
واخلروج با�ضتنتاجات علمية عنه يف �ضوء عنا�ضر العملية التدري�ضية املتفاعلة واملتكاملة ، تاأتي الدرا�ضة احلالية 
�ضمن م�ضروع تقومي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�ض اململكة العربية ال�ضعودية والذي تقوم به 
وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جامعة امللك �ضعود ممثلة يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم 
اإذ تتناول واحــداً من معايري تقييم الكتاب املدر�ضي املهمة ؛ وهو مدى كفاية الزمن املحدد يف  والريا�ضيات، 
اخلطة  لتغطية حمتوى واأن�ضطة الكتاب وفق متطلباته التعليمية من خالل ا�ضتق�ضاء اآراء معلمي الريا�ضيات 
الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية،  اخلطة  �ضمن  املخ�ض�ض  الزمن  كفاية  مدى  حول   ، الطبيعية  والعلوم 

والعلوم الطبيعية ، حيث اأجابت الدرا�ضة احلالية عن اأربعة اأ�ضئلة رئي�ضة هي

ال�س�ؤال الأول : ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية  لل�ضفوف )الثاين و اخلام�ض البتدائي ، و الثاين املتو�ضط ، والأول الثانوي مبدار�ض التعليم 

العام( ، وقد تفرع عنه الأ�ضئلة التالية : 

ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ( 1
لل�ضفوف )الثاين و اخلام�ض البتدائي ، والثاين املتو�ضط ، والأول الثانوي مبدار�ض التعليم العام ( من 
وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  و من وجهة نظر مالحظي الداء التدري�ضي 

ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ؟

هل يوجد اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات: اجلن�ض/ اخلربة التدري�ضية / املرحلة التعليمية؟( 2

هل يوجد عالقة بني متغري كفاية الزمن )ال�ضتبيان / املالحظة( ومتغريي )م�ضتوى الداء التدري�ضي/ ( 3
م�ضتوى التطوير املهني ( ؟

ال�س�ؤال الثاين: ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية لل�ضف الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�ضية(، وقد تفرع عنه ال�ضوؤالني التاليني : 

والعلوم ( 1 الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية   اخلطة  يف  املخ�ض�ض  الــدرا�ــضــي  الــزمــن  كفاية  مــدى  مــا 
الطبيعية  لل�ضف الأول الثانوي نظام املقررات الدرا�ضية( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات 

والعلوم الطبيعية  ؟

هل يوجد اختالف يف  مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات : اجلن�ض /  اخلربة التدري�ضية ؟( 2

ال�س�ؤال الثالث: ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية  لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
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، الأول  املتو�ضط  والعلوم الطبيعية  لل�ضفوف )الأول والثاين  والرابع واخلام�ض البتدائي، والأول والثاين 
الثانوي مبدار�ض حتفيظ القران الكرمي (، وقد تفرع عنه ال�ضوؤالني التاليني: 

ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ( 1
لل�ضفوف )الأول والثاين  والرابع واخلام�ض البتدائي، والأول و الثاين املتو�ضط ، الأول الثانوي مبدار�ض 

حتفيظ القران الكرمي( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ؟

هل يوجد اختالف يف  مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريي : اجلن�ض /  اخلربة التدري�ضية ؟( 2

ال�س�ؤال الرابع : ما مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
والعلوم الطبيعية  لل�ضفوف )الأول والثاين  والرابع واخلام�ض البتدائي، والأول و الثاين املتو�ضط ، الأول 

الثانوي مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة ، ال�ضمعي ، الب�ضري ، الفكري( ، وقد تفرع عنه ال�ضوؤالني التاليني : 

والعلوم ( 1 الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية  اخلطة  يف  املخ�ض�ض  الــدرا�ــضــي  الــزمــن  كفاية  مــدى  مــا 
،الأول  املتو�ضط  الثاين  و  والأول   ، البتدائي  واخلام�ض  والرابع  والثاين   )الأول  لل�ضفوف  الطبيعية  
الثانوي مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة ، �ضمعي ، ب�ضري ، فكري( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات 

والعلوم  الطبيعية؟

املرحلة ( 2  / التدري�ضية  اخلــربة    / اجلن�ض   : ملتغريات  يعزى  الزمن  كفاية  مــدى  يف   اختالف  يوجد  هل 
التعليمية ؟

  أهداف الدراسة:

هدفت الدرا�ضة احلالية اىل تعرف:

مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  ( 1
وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب الدرا�ضية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة 

ومالحظي الأداء التدري�ضي .

الفروق بني املجموعات املختلفة من املعلمني واملعلمات يف تقديرهم مدى كفاية الزمن الدرا�ضي املتاح ( 2
باختالف متغرييات اجلن�ض واخلربة التدري�ضية، واملرحلة التدري�ضية. 

العالقة بني متغري كفاية الزمن، ومتغريي )م�ضتوى الأداء التدري�ضي/ وم�ضتوى التطوير املهني (. ( 3
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  أهمية الدراسة:

 قد تفيد هذه الدرا�ضة:

القائمني على اإعداد الكتب الدرا�ضية ؛ حيث توفر لهم مرجعاً علميا ميكن ال�ضتفادة منه اأثناء التاأليف ( 1
للكتب اجلديدة اأو التعديل للكتب احلالية مبا يواءم الزمن املخ�ض�ض لتنفيذها يف اخلطط الدرا�ضية.

اأو ( 2 �ضعوبات  وجــود  حالة  يف  املنا�ضبة  العالجية  الربامج  تقدمي  يف  والتعليم  الرتبية  بــوزارة  امل�ضوؤولني   
م�ضكالت لدى معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية  يف تنفيذ تلك املقررات يف الزمن املخ�ض�ض 

لها ، مما ي�ضاهم يف تعزيز جوانب القوة وتاليف اأوجه الق�ضور لإجناح امل�ضروع وحتقيق اأهدافه.

كون املواد التعليمية من كتٍب للطالب واأدلة معلمني وبقية املنتجات التعليمية ملقرري العلوم والريا�ضيات ( 3
مت تعريبها ومواءمُتها وفقاً ل�ضل�ضلة »ماجروهل«- والتي يف الأ�ضا�ض اأُعّدت لنظام تعليمي خمتلف- فاإن 
العربية  اململكة  يف  الدرا�ضية  اخلطة  يف  املخ�ض�ض  للزمن  وفقاً  تنفيذها  اإمكانية  على  التعرف  اأهمية 
يقدم �ضورة  املنهج اجلديد؛ بحيث  لتوجهات  وفقاً  ولكن  ذلك فقط،  ولي�ض  مهّماً،  اأمــراً  ُيعّد  ال�ضعودية 

وا�ضحة للمعنيني؛ لتحقيق متطلبات النجاح وتنفيذه باإذن اهلل. 

القيادات الرتبوية يف تقدم معلومات �ضاملة  حول مدى كفاية الزمن؛ حتى تتمكن من حتديد ا�ضرتاتيجية ( 4
التح�ضني والتجديد والتطوير للكتاب املدر�ضي والذي يعدَّ الأداة التعليمية الأهم يف يد املعلم والطالب.

  حدود الدراسة: 

التزمت الدرا�ضة احلالية احلدود الآتية :

اقت�ضرت الدرا�ضة على معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�ضفوف الدرا�ضية: �

الثاين والرابع البتدائي، والثاين املتو�ضط، والأول الثانوي مبدار�ض التعليم العام، و الأول الثانوي ( 1
مبدار�ض نظام املقررات الدرا�ضية.

الثانوي مبدار�ض ( 2 الأول  ، و  املتو�ضط  الثاين  الأول والثاين والرابع واخلام�ض البتدائي، والأول و 
حتفيظ القران الكرمي ، وم�ضارات الرتبية اخلا�ضة ، �ضمعي ، ب�ضري ، فكري.

 طبقت الدرا�ضة على عينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف خم�ض اإدارات تعليمية  �
هي: ) الريا�ض / املدينة املنورة / املنطقة ال�ضرقية / اأبها / تبوك (.

طبقت الدرا�ضة يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الدرا�ضي 1433-1434هـ، وفق اخلطة الزمنية املرفقة.  �

اقت�ضرت الدرا�ضة على ا�ضتق�ضاء اآراء عينة الدرا�ضة حول مو�ضوع كفاية الزمن من عدمه دون البحث عن  �
الأ�ضباب اأو امل�ضكالت اأو العوائق التي حتول دون كفايته اإن وجدت.



20

مت حتديد م�ضتوى الأداء التدري�ضي والتطوير املهني لعينة الدرا�ضة من خالل بيانات التقرير الثالث  �
للدرا�ضة التقوميية - بطاقة املالحظة ال�ضفية ، وا�ضتبيان التطوير املهني - املطبقان  بالتزامن مع اأداة 

الدرا�ضة احلالية  على نف�ض عينة الدرا�ضة.

  مصطلحات الدراسة:

تناولت الدرا�ضة احلالية امل�ضطلحات الرئي�ضة التالية: 

الكتاب املدر�سي: كتاب الطالب املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم لتدري�ض الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
للعام الدرا�ضي 1433- 1434 هـ.

الرتبية  وزارة  من  املعتمدة  الدرا�ضية  اخلطة  يف  املحدد  الزمن  الدرا�سية:  للمادة  املخ�س�ص  الزمن 
والتعليم لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�ضفوف املحددة يف حدود الدرا�ضة احلالية.

اأجل  من  واجتاهاتهم  ومهاراتهم  املعلمني  معارف  لتطوير  املقدمة  الفر�ض  جميع  املهنّي:  التط�ر  
حت�ضني تعلم الطالب، فال يقت�ضر فقط على التدريب املبا�ضر، بل ي�ضمل التدريب والفعاليات واملواد التعليمية 

امل�ضاحبة.

الأداء التدري�سي: املمار�ضات الفعلية )وفق مركزية املتعلم ( التي يقوم بها املعلم اأثناء تنفيذ التدري�ض 
داخل احلجرة الدرا�ضية يف �ضوء بطاقة مالحظة اأعدت لهذا الغر�ض.

واملعتمدة من  الأ�ضبوع،  املختلفة، يف  الدرا�ضية  للمواد  املحددة من احل�ض�ض  الأوزان  الدرا�سية:  اخلطة 
وزارة الرتبية والتعليم، بالتعميم رقم: 797 /25/5، بتاريخ 1431/6/1هـ.

كفاية الزمن وفق تقديرات املعلمني: راأي املعلمني واملعلمات يف مدى اإمكانية تقدمي حمتوى الكتب 
املدر�ضية وال�ضرتاتيجيات املرتبطة به، �ضمن عدد احل�ض�ض املحدد يف اخلطة الدرا�ضية.

لتقدمي  الدرا�ضية  احل�ضة   زمن  كفاية  على  املالحظ  حكم  املالحظني:  تقديرات  وفق  الزمن  كفاية 
حمتوى الكتب املدر�ضية وال�ضرتاتيجيات املرتبطة به، �ضمن زمن احل�ضة املحدد يف اخلطة الدرا�ضية.
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الفصل الثاني: اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
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تناول هذا الف�ضل الإطار النظري املت�ضل مبجال الدرا�ضة ب�ضكل مبا�ضر ، وي�ضمل مفهوم زمن التدري�ض، 
زمن  واإدارة   ، الّدرا�ضّي  والّتح�ضيل  التدري�ض  زمن  بني  والعالقة  التدري�ض،  زمن  )م�ضّيعات(  هدر  وعوامل 
والعلوم  الّريا�ضّيات  مناهج  لتنفيذ  الزمن  وكفاية   ، التدري�ض  زمن  ادارة  ومنــاذج  وا�ضرتاتيجيات   ، التدري�ض 
الطبيعية �ضمن م�ضروع التطوير احلايل ، مع دمج الدرا�ضات ال�ضابقة يف اأجزاء الإطار النظري املت�ضلة بها مبا 
ي�ضمن تكامل الفكرة و�ضمولها، وي�ضهل ال�ضتفادة منها اأثناء مناق�ضة النتائج وعر�ض التو�ضيات ، وفيما يلي 

عر�ض لذلك .

  أواًل : زمن التدريس

اأزمن  واأزمنة. ويقال:  اأزمــان  زمــان وزمــن، واجلمع  يقال:  الوقت وكثريه.  لقليل  ا�ضم  اللغة:  الزمن يف 
ال�ضيء اأي طال عليه الزمن، واأزمن باملكان اأقـام به زماناً. ويقولون: لقيته ذات الزمني؛ فرياد بذلك تراخي 

املدة والزمن والزمان لفظتان حتمالن نف�ض املعنى )ابن منظور،1991، 159(.

وقد عرفته ال�ضامي )2003م( باأنه: كمية الوقت الذي ي�ضتثمره املعلم ا�ضتثماراً حقيقياً يف جمال التعليم، 
وتوظيفه يف خدمة الطالب لتح�ضني م�ضتواهم العلمي، ويعني ذلك ا�ضتبعاد كل الفرتات الزمنية املهدرة التي 

مل يتم ا�ضتغاللها فعلياً يف العملية التعليمية، من الوقت الر�ضمي املخ�ض�ض للتعليم.

وت�ضري النبهانية )2011م( اإىل اأن هناك من ي�ضمي زمن احل�ضة زمن التعلم واأنه القاعدة الأ�ضا�ضية لنجاح 
الــالزم  واملالئم  الزمن  ال�ضروري توفري  لذا فمن  وال�ضفية  املدر�ضية  البيئة  داخل  والتعلم  التعليم  عمليتي 
لعمليتي التعليم والتعلم، بحيث ميكن التمكن من اكت�ضاب الكفايات التعليمية املن�ضودة واملخطط لها ح�ضب 

اخلطة الدرا�ضية مبا يكفل حتقيق اجلودة املن�ضودة للمخرجات التعليمية. 

وعند النظر يف الدرا�ضات التي تناولت الزمن التعليمي، يت�ضح اأنها تتحدث عن م�ضتويات اأو اأنواع خمتلفة 
من الزمن، وقد قام بريليرن )Berliner, 1990( وكذلك هيويت )Huitt, 2006( بتلخي�ض هذه امل�ضتويات �ضمن 

�ضبعة م�ضتويات اأو اأنواع كالتايل:

الزمن املخ�ض�ض للمادة Allocated Time: وهو الزمن املخ�ض�ض لتقدمي مادة درا�ضية، وميكن ح�ضابه 
على م�ضتوى اليوم )45 دقيقة يومياً/ح�ضة يومياً(، اأو الأ�ضبوع )ثالث ح�ض�ض اأ�ضبوعياً(، اأو �ضنوياً )200 ح�ضة 

يف ال�ضنة الدرا�ضية(.

زمن التدري�ض Instructional Time: ويراد به الزمن الذي يق�ضيه املعلم فعلياً يف مهاّم ينفذها مبفرده 
اأو مهارة حمددة، وهو جزء من الزمن املخ�ض�ض للمادة الدرا�ضية، كما  ومع الطالب، بغر�ض تقدمي مفهوم 

يدخل فيه زمن النهماك وزمن املهمة، اللذان �ضيتم احلديث عنهما اأدناه.

زمن النهماك Engaged Time: وهو الزمن الذي ي�ضرفه الطالب فعلياً للمهام التعليمية، وميكن اأن ( 1
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ي�ضتخدم م�ضطلح زمن النتباه كمرادف له، وعادة ما يتم قيا�ضه من خالل املالحظة املبا�ضرة، اأو حتليل 
ت�ضجيالت الفيديو، كما ا�ضتخدم البع�ض تقارير الطالب اأنف�ضهم.

زمن املهمة Time-on-Task: وهو جزء من زمن النهماك اأثناء الدر�ض ككل، ويقا�ض با�ضتخدام الأدوات ( 2
امل�ضتخدمة يف قيا�ض زمن النهماك، غري اأنه ينبغي التو�ضيف الدقيق مل�ضامني املهمة التعليمية.

الدرا�ضية ( 3 للمادة  املخ�ض�ض  الزمن  Academic Learning Time: وهو جزء من  الأكادميي  التعلم  زمن 
والذي ينهمك فيه املتعلم يف اإمتام الأن�ضطة التعليمية التي ترتبط مبخرجات يتطلب النجاح يف اإجنازها، 
مبعنى اأنه �ضيتم تقومي اأداء الطالب فيها وهذا مفهوم معقد للزمن يرتبط مع الزمن املخ�ض�ض للمادة 

وزمن املهمة وكذلك معدل النجاح يف اأداء املهمة التعليمية.

زمن النتقال Transition Time: وهو الزمن غري التعليمي، الذي ي�ضبق اأو يتبع بع�ض الأن�ضطة التعليمية ( 4
داخل ال�ضف، وهو جزء من الزمن املخ�ض�ض للمادة الدرا�ضية.

وقت ( 5 اأو  املعلم،  التوجيهات من  الطالب  فيه  ينتظر  الــذي  الزمن  :وهــو   Waiting Time النتظار  زمــن 
انتظار مرور املعلم لالطالع على اأعمال الطالب ويختلف عن »وقت النتظار« )Wait-Time( وهو الوقت 

ما بني �ضوؤال املعلم وا�ضتجابة الطالب. 

وقد قّدم هيويت )Huitt, 2006( حماولة لتو�ضيح العالقة بني بع�ض هذه الأنواع من الزمن التعليمي ( 6
ح اأن الزمن املخ�ض�ض للمادة الدرا�ضية ي�ضمل كافة  وم�ضتوياتها، كما تظهر يف ال�ضكل ) 1 ( ،  وهنا يت�ضّ
اأنواع الزمن الأخرى، واأن زمن النهماك جزء من زمن التدري�ض، كما اأن زمن التعلم الأكادميي جزء من 

زمن النهماك.
�ضكل ) 1( : العالقة بني الأنواع املختلفة للزمن املدر�ضي

ويرى وجن )1988م( اأن وقت التعليم من قبل املعلمني ينق�ضم اإىل اأربعة اأمناط هي : 

الزمن اخملصص للمادة

زمن التدريس

زمن االنهماك

زمن التعلم األكادميي
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�ضكل ) 2( منوذج وجن لتوزيع الوقت

توزيع زمن احلصة

وقت التعلم االكادمييوقت أداء التعييناتوقت التدريسوقت احلصص

وقت احل�ض�ض : هو اإجمايل الوقت الذي يخ�ض�ض لتدري�ض العلم وتعلم الطالب .( 1

وقت التدري�ض : هو الوقت الذي مي�ضيه املعلمون بالفعل يف التدري�ض .( 2

وقت اأداء التعيينات اأو التكليفات : هو الوقت الذي مي�ضيه املتعلمون مندجمني يف اأداء مهمة ما اأو اأداء ( 3
تعليمي معني .

وقت التعلم الأكادميي : هو الوقت الذي ي�ضتطيع اأن يثبت فيه املعلمون اأن الطالب قد تعلموا بالفعل ( 4
املحتوى املطلوب و اأجادوا املهارات املطلوبة . 

يف �ضوء ما �ضبق؛ فاإّنه ُي�ضار اإىل الوقت الّتعليمّي وحده كمتغرٍي، وبالّتايل يتعار�ض تقليله مع كون الّتعليم 
�ض للّتعليم؛ كعامٍل م�ضتقلٍّ له تاأثرٌي اأكرُث و�ضوًحا عندما ل تكون العوامُل غري  منظومًة، كما اإّن الوقت املخ�ضّ

املدر�ضّية م�ضاعدًة على الإجناز املدر�ضّي، والّتح�ضيل العلمّي. )حجّي، 1994م، 119-118(

�ض للّتعليم هو اأحد اخليارات املطروحة يف حت�ضني م�ضتوى  ويرى بع�ض الرّتبوّيني اأّن زيادة الوقت املخ�ضّ
الّتعليم؛ اإّل اأّنهم ل يوؤّيدون اللجوء اإىل هذا الّتوّجه ملا يرتّتب عليه من زيادة يف الّنفقات ؛ لذا فاإّنهم يوؤّكدون 

)Karweit, 1988( .ضرورة ا�ضتثمار الوقت الّر�ضمّي املتاح للّتعليم بكفاءٍة عاليٍة�

ومن هنا يفرت�ض اأنه كلما زاد الوقت الذي ي�ضرف على موقف التعلم زاد التعلم ونواجته، ويف املقابل كلما 
ا�ضتثمر اليوم الدرا�ضي يف املدر�ضة اأدى اإىل تعلم اأعمق واأدوم واأكرث تكاماًل ، وهذا يت�ضمن اأهمية �ضرف الوقت يف 
التعلم طوال اليوم الدرا�ضي ويكون هدفه التفاعل مع الأن�ضطة املختلفة واملتعددة. )قطامي وقطامي،2005م(

ويعترب عامل الزمن يف التدري�ض داخل ال�ضف الدرا�ضي عاماًل مهما يف جناح اأو ف�ضل قيادة املعلم ل�ضفه 
اأحــد جوانبه  التعليم يف  اإذ يحدد  تعلم،  املنا�ضب فال يحدث  الوقت  التعليمية يف  املهمة  تنته  اإذا مل  الدرا�ضي 
املهمة مقدار الزمن الذي يخ�ض�ض ملهمة يراد تعلمها، فاملعلم الناجح هو املعلم القادر على اإدارة وقت احل�ضة 
وا�ضتثماره يف ال�ضف بحيث يبعده تنظيم الوقت عن ال�ضتطراد باأمور بعيدة عن طبيعة املادة العلمية، ولكي ل 

ميتد باحلديث ويهم�ض جوهر املادة املطلوب عر�ضها للطالب.
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  ثانيا : عوامُل هدر )مضيّعات( زمن التدريس:

�ض للّن�ضاط الّتعليمّي -زمن احل�ض�ض الّدرا�ضّية- كاماًل يف عملّيات، اأو اإجراءات  ل ي�ضتخدم الوقت املخ�ضّ
الّتدري�ض؛ فغالًبا ما يق�ضي املعّلم اأوقاًتا متباينًة يف اإعطاء الطاّلب تعليماٍت، اأو توجيهاٍت معّينًة، اأو مناق�ضة 

ق�ضايا ل تتعّلق بن�ضاطاٍت تعّلمهم.

�ض لعملّيات الّتعّلم- ل يق�ضيه الّطاّلب كاماًل يف الّتعّلم؛ فمع كّل املحاولت  كما اأّن الوقت املتبّقي -املخ�ضّ
اّلتي قد يبذلها املعّلم لزيادة انهماك املتعّلمني يف اأن�ضطة الّتعّلم؛ فاإّن جميعهم، اأو بع�ضهم يق�ضي وقًتا ما يف 

ممار�ضة اأن�ضطٍة ل تخدم عملّية الّتعّلم؛ فقد يت�ضاجر الّطلبة، وقد ي�ضرحون، اأو يخرجون اإىل دورات املياه.

�ض للعملية الّتعليمّية، وينتمي اإىل مثل  وقد توؤّدي عوامُل عّدٌة اإىل هدر، اأو �ضياع الوقت الّر�ضمّي املخ�ضّ
هذه العوامل كّل ما مينع الطالب من حتقيق م�ضتويات تعّلٍم مر�ضيٍة، وماأمولة، وم�ضتهدفٍة، يف �ضوء معايرَي 

حمّددٍة، حتقيًقا يّت�ضم بالفعالّية، والإيجابّية.

وميكن عّد مثل هذه امل�ضيعات لوقت الّتعّلم على اأّنها جملُة اأن�ضطٍة غري �ضرورّيٍة، واأحياًنا غري مرغوٍب 
�ض للّتدري�ض، بطريقٍة غري مالئمٍة، ول يظهر منها عائٌد  فيها، تتطّلب، اأو ت�ضتهلك وقًتا ما من الّزمن املخ�ضّ

يتنا�ضب مع الوقت املبذول لأجلها.

وقد اأوردت ال�ضامي )2003م( و قطامي وقطامي )2005م(: العديد من العوامل التي توؤدي اإىل هدر اأو 
�ضياع الوقت الر�ضمي املخ�ض�ض للعملية التعليمية ومنها : 

اأوًل/ عوامل متعلقة بالطالب ومنها :

عدم وجود رغبة لدى الطالب لعملية التعلم. �

التاأخر عن دخول احل�ضة الدرا�ضية. �

ال�ضغب والفو�ضى اأثناء الدر�ض. �

التاأخر يف الإجابة عن الأ�ضئلة. �

عدم النتباه وقلة امل�ضاركة اأثناء الدر�ض. �

الغياب والتاأخر. �

عدم ان�ضباط الطالب عند تغري الن�ضاط الأكادميي داخل حجرة ال�ضف. �

ثانياً/ عوامل متعلقة باملعلم ومنها :

�ضعف م�ضتوى املعلم وعدم متكنه من مادته الدرا�ضية. �

�ضعف حتديد املعلم مل�ضئولياته داخل ال�ضف الدرا�ضي. �

عدم وجود خطة يومية لدى املعلم. �
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القيام بعدد من الأعمال يف وقت واحد. �

ال�ضماح للطالب بعمل الواجبات املنزلية اأثناء اليوم الدرا�ضي. �

التاأخر عن ح�ضور احل�ض�ض. �

الرد على املكاملات اأثناء احل�ضة �

ثالثاً/ عوامل متعلقة مبدير املدر�ضة وامل�ضرف الرتبوي ومنها :

ا�ضتدعاء املعلم من حجرة ال�ضف �

تكليف املعلم باأعمال خا�ضة باملدر�ضة اأوقات ح�ض�ضه املدر�ضية �

عقد اجتماع للمعلمني اأثناء الدوام الر�ضمي �

اإلغاء بع�ض احل�ض�ض وال�ضتعا�ضة عنها باأن�ضطة غري �ضفية �

رابعاً/ عوامل فنية وتنظيمية ومنها :

عدم توفر الإمكانات والو�ضائل التعليمية باملدر�ضة. �

زيادة عدد الطالب  بالف�ضل. �

املباين امل�ضتاأجرة غري املهياأة للبيئة املدر�ضية. �

�ضعف كفاية املعلومات اأو وجود معلومات غري دقيقة. �

ويف هذا ال�ضياق اأجرى العريني )1998م( درا�ضة هدفت اإىل تعرف اأهم العوامل التي توؤدي اإىل هدر الوقت 
املخ�ض�ض للعملية التعليمية يف املدار�ض البتدائية من وجهة نظر مديريها، وتكونت عينة الدرا�ضة من )88( 
اأن العوامل الع�ضرة  اإىل  مديراً ومديرة يعملون يف املدار�ض البتدائية يف مدينة الريا�ض، وتو�ضلت الدرا�ضة 

الأكرث هدراً للوقت املخ�ض�ض للعملية التعليمية هي:

عدم وجود بديل فوري للمعلم الذي يغيب ب�ضورة مفاجئة وطويلة( 1
عدم ا�ضتغالل وقت ح�ضة الن�ضاط بال�ضكل املنا�ضب( 2
اإقامة الدورات التدريبية للمعلمني خارج املدر�ضة اأثناء الدوام الر�ضمي( 3
تاأخر الدرا�ضة يف بداية العام نتيجة لعدم اكتمال املعلمني باملدار�ض( 4
ح�ضور معلم بديل للمعلم الأ�ضا�ضي لأجل حفظ النظام بالف�ضل فقط( 5
تخ�ضي�ض املعلم جزءا من وقت ح�ضته لت�ضحيح اإجابات الطالب( 6
تخ�ضي�ض املعلم جزءاً من وقت ح�ضته لر�ضد تقديرات الطالب( 7
عدم التخطيط امل�ضبق لوقت احل�ضة من قبل املعلم ( 8
غياب املعلم عن ح�ضور بع�ض ح�ض�ضه( 9

مراجعة بع�ض اأولياء اأمور الطالب للمدر�ضة وطلبهم مقابلة معلم املادة( 10
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ويوؤكد البابطني )1999م( يف درا�ضته على اأن اأهم امل�ضكالت التي تعيق ا�ضتثمار الوقت الر�ضمي املخ�ض�ض 
للعملية التعليمية يف مدار�ض التعليم العام للبنني يف اململكة العربية ال�ضعودية، ق�ضور يف فهم واإدراك بع�ض 
املعلمني لالأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ضتثمار الوقت الر�ضمي بفاعلية يف جمال التعليم واأثر ذلك يف 
رفع م�ضتوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم ، كما وجد اأن هناك فرقاً بني فئتي الأقل خربة والأكرث خربة يف 
التعليم ل�ضالح فئة الأقل خربة ، وقد عزا ذلك اإىل اأن فئة الأقل خربة يف التعليم هم يف الغالب اأقل �ضناً من 
زمالئهم اأفراد الفئة الأكرث خربة ، ومن طبيعة ال�ضباب الرغبة يف حب التغيري والتطلع اإىل م�ضتقبل اأف�ضل .

املختلفة  املهام والواجبات  املعلم لوقته على  الذويبي )1999م( درا�ضة للك�ضف عن كيفية توزيع  واأجرى 
التي يقوم بها داخل املدر�ضة اأو خارجها، وما ت�ضتغرقه تلك الأعمال والواجبات من وقت، ومن اأهم النتائج ما 
يلي : عملية ت�ضحيح كرا�ضات الطالب تاأخذ من الوقت مابني )30( دقيقة و�ضاعة من كل اأ�ضبوع اأثناء الدوام 
الر�ضمي ، ن�ضبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج تاأهيل بلغت 22.1% على الرغم من اأهمية هذا اجلانب ، 
اأما الذين التحقوا بدورات  تن�ضيطية اأو برامج تاأهيل فاإنها تاأخذ وقتاً من �ضاعة اإىل �ضاعتني ، ويتم ذلك خارج 

الدوام وب�ضكل ف�ضلي .

الغوث  وكالة  مبدار�ض  املدر�ضي  الوقت  هــدر  عوامل  درا�ضتهما  يف  )2004م(  ون�ضوان  اجلــرجــاوي  وحــدد 
الدولية بغزة، جمال املعلمني : نق�ض الو�ضائل التعليمية املرتبطة باملنهاج ،وتخ�ضي�ض املعلم جزءاً من وقت 
ح�ضته لت�ضحيح اإجابات الطالب، وعدم اإدارة الوقت داخل احل�ضة من قبل املعلم بال�ضكل املنا�ضب، وعدم التزام 
والطالب. وجود  للمعلمني  بالن�ضبة  املدر�ضي  املنهاج  و�ضعوبة   ، لكل منهج  املقررة  املدر�ضية  باخلطة  املعلمني 
التعليمية  واملرحلة  الــذكــور،  املعلمني  ل�ضالح  وذلــك  البحث  عينة  ا�ضتجابات  بني  اإح�ضائية  دللــة  ذات  فــروق 

الإعدادية، واملعلمني الذين يحملون الدرا�ضات العليا، ول�ضالح اخلربة الأطول.

املخ�ض�ض  الر�ضمي  الوقت  ا�ضتثمار  تعيق  التي  الأ�ضباب  اأبــرز  اأن  )2004م(  ال�ضامي  درا�ضة  ك�ضفت  فيما 
وامل�ضرفات  املديرات  املكرمة من وجهة نظر  للبنات مبدينة مكة  العام  التعليم  التعليمية يف مدار�ض  للعملية 

الرتبويات التوقف عن التدري�ض قبل املوعد الر�ضمي لإجازات الأعياد ب�ضبب غياب عدد كبري من الطالبات .

  ثالثا : العالقة بين زمن التدريس والتّحصيل الّدراسّي:

اإن اختالف الّطاّلب يف تنظيمهم للّزمن املتاح على املواّد الّدرا�ضّية، والأن�ضطة الإدارّية، والفّنّية املختلفة، 
يرتّتب عليه تفاوٌت يف م�ضتويات تعّلمهم، وبالّتايل تباين حت�ضيلهم العلمّي، واكت�ضابهم خربات الّتعّلم املت�ضّمنة، 

اأو املرتبطة مبحتوى املقّرر العلمّي.

�ض للعملّية الّتعليمّية؛ ملا لذلك  وقد نادى بع�ض الرّتبوّيني؛ نتيجة لذلك، ب�ضرورة زيادة الوقت املخ�ضّ
وايت  درا�ضة  اأّكــدت  الّتعليمّية؛ فقد  العملّية  اأهّمّيٍة -من وجهة نظرهم- يف حت�ضني  املقرتح من  اأو  الإجــراء، 
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العك�ضّيًة  العالقة  مبثل  احل�ضور،  ون�ضبة  الّدرا�ضّي،  الوقت  بني  ما  طردّيًة  عالقًة  هناك  اأّن   )White, 1998(
القائمًة ما بني الوقت املدر�ضّي، ون�ضبة الّت�ضّرب.

�ض للّتعليم متمّثاًل يف الفرتة اّلتي يق�ضيها الّطالب  كما اأّن هناك عّدة درا�ضاٍت قد اأّكدت اأّن الوقت املخ�ضّ
تعّلم  يوؤّثر على  الأ�ضابيع-  الأ�ضبوعّية، عدد  الّدرا�ضة  اأيام  الّدرا�ضّي، عدد  لليوم  �ض  املخ�ضّ الّتعليم -الوقت  يف 

املهارات الأ�ضا�ضّية، والحتفاظ بها. )حّجّي، 1994م، 118(

الوقت  زيــادة  اأّن  اإىل   )Panton & Rosenthal, 1991( ورو�ضنتل  بنتون،  درا�ضة  ت�ضري  ذلك  مقابل  وفى 
ْت؛ ل�ضالح مواجهة نواجت الكثافة  اأُِقــرَّ الّدرا�ضّي قد جاءتا �ضمن خّطٍة  الّتعليمّي، وكرثة الأعمال يف اجلدول 
نق�ض  على  الأفــعــال  ردود  من  جملٍة  �ضمن  كانتا  اأّنهما  اإىل  بالإ�ضافة  هــذا  فوف،  ال�ضّ يف  املتزايدة  الّطاّلبية 
الإمكانّيات املدر�ضّية، كما اأّكدت الّدرا�ضة على اأّن زيادة الوقت املدر�ضّي ل توؤّدي بطبيعة احلال، ويف كّل الّظروف 

اإىل زيادٍة حقيقيٍة، وموؤّثرٍة يف الوقت الّتعليمّي لكّل الّطاّلب.

 Allocated ض للّتعليم� واأّكدت درا�ضة زميريمان )Zimmerman, 2001) اأّن العالقة ما بني الوقت املخ�ضّ
Learning Time، وامل�ضتوى الّتح�ضيلّي عالقٌة �ضعيفٌة؛ فعلى الّرغم من وجود عالقٍة ب�ضيطٍة ما بني الوقت 

الفعلّي للّتعليم Engaged Time، والّتح�ضيل الّدرا�ضّي، اإّل اأّن العالقة الوثيقة، اأو املوؤّكدة غالًبا ما تكون قائمًة 
ما بني الوقت الأكادميّي Academic Time، وامل�ضتوى الّتح�ضيلّي.

كما اأّكدت الدرا�ضة اأّنه على الّرغم من تلك العالقة، اإل اإّنها عامٌل واحٌد من بني عّدة عوامَل اأخرى توؤّثر 
الّتعّلم بنجاٍح،  اإجناز مهاّم  الّدرا�ضّي، وقبل ذلك  بدرجاٍت متباينٍة، واأ�ضكاٍل خمتلفٍة على م�ضتويات الّتح�ضيل 

ومن بني هذه العوامل اإدارة الف�ضل الّدرا�ضّي، واإمكانّيات املدر�ضة، وم�ضتوى الّدافعّية للّتعّلم لدى الّطاّلب.

ويرى عا�ضور )2001م( اأن ال�ضلة وثيقة بني الوقت والتعليم وقد يكون الوقت اأو الزمن ح�ضة حمددة ، 
اأو يوماً درا�ضياً ، اأو ف�ضاًل  درا�ضياً ، اأو عاماً درا�ضياً كاماًل ، اأو مدة الدرا�ضة ملرحلة تعليمية حيث ينبغي اأن يقوم 
املعلم بتحديد الوقت الالزم لالأن�ضطة املختلفة على مدار احل�ضة التي يقوم  بتنفيذها مراعياً ذلك الإمكانات 
املتاحة واأن يوزع زمن احل�ضة  على مراحل عملية التدري�ض مبا يف  تلك احل�ضة من مكونات معرفية ومهارية 
اأنه كيف ي�ضتغل  وقت  اأن يقوم بتحليل ح�ضته وما يحدث فيها من خالل  املعلم  ، وعلى  ونظرية وتطبيقية 

احل�ضة مراعياً يف ذلك الن�ضاط داخل الف�ضل .

ولقد حاولت بع�ض الدرا�ضات حتديد العالقة بني الزمن املخ�ض�ض للمادة وحت�ضيل الطالب، ولعّل من 
اأ�ضهرها درا�ضة ويلي وهارني�ضفيقر  )Wiley & Harnischfeger, 1974( حيث ا�ضتخدما نتائج درا�ضة �ضابقة 
در�ضا  وقد  الأمريكية،  ميت�ضيغان  وليــة  يف  ال�ضاد�ض  ال�ضف  يف  طالباً،  لأربعني  التعلم  فر�ضة  مب�ضاواة  تتعلق 
الدرا�ضي،  اليوم  �ضاعات  الدرا�ضية، وعدد  ال�ضنة  اأيام  اليومي، وعدد  الطالب  الزمن من خالل معدل ح�ضور 
وخل�ضا اإىل اأن هناك عالقة اإيجابية بني مقدار التعلم وحت�ضيل الطالب، غري اأن ذلك قوبل بتحفظ من كثري 
اأكرب من  املتغريات على عينة  نف�ض  ا�ضتخدم  كارويت )Karweit, 1976(، حيث  اأ�ضهرهم  الباحثني، ومن  من 
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ل من خاللها اإىل حجم اأثر  ل اإىل اأنه يف �ضنياريوهات حتليل متعددة مل يتو�ضّ الطالب، و�ضفوف اأكرث، وتو�ضّ
ل له ويلي وهارني�ضفيقر. وت�ضري قال�ض )Glass, 2002( اإىل اأن عدداً من الدرا�ضات الالحقة  دال يقارب ما تو�ضّ
ل اإليه كارويت، باأن هناك عالقة طفيفة بني الزمن املخ�ض�ض للمادة الدرا�ضية، وبني حت�ضيل  توؤكد ما تو�ضّ
الطالب، وقد قامت كوتون )Cotton, 1989( مبراجعة �ضاملة لـ 57 درا�ضة تناولت العالقة بني الزمن والتعلم، 
وخل�ضت اإىل اأنه ل يوجد عالقة داّلة اإح�ضائياً بني الزمن املخ�ض�ض للمادة وبني حت�ضيل الطالب، ورغم اأن 
هذا النوع من الدرا�ضات قد لقي اهتماماً كبرياً منذ ال�ضبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات؛ اإل اأن الهتمام به 
بداأ يقل خالل الع�ضرين �ضنة الأخرية. ورمبا يعود ال�ضبب كما ت�ضري )Cotton, 1989( اإىل ف�ضل هذه البحوث 
يف تقدمي تو�ضيات عملية للمعلمني واملخططني الرتبويني، وكذلك اإىل القناعة ب�ضعوبة اختزال التاأثري يف 

التح�ضيل بعامل الزمن.

كما اأن هناك درا�ضات اأكرث عمومية مثل درا�ضة فريمبان وكابلني )Farbman & Kaplan, 2005( حاولت 
الربط بني املدر�ضة ذات الأداء العايل املتوا�ضل خالل عدد من ال�ضنوات واخل�ضائ�ض التي رمبا تكون قد قادت 
اإدارة ذلك الزمن ٌتعّد عنا�ضر  اأن زيادة زمن اليوم الدرا�ضي وكيفية  لذلك الأداء، وقد وجدت تلك الدرا�ضات 

اأ�ضا�ضية يف خ�ضائ�ض تلك املدار�ض الناجحة.

  رابعا : إدارة زمن التدريس:

 Karweit and( اأنه يف اأحد ال�ضفوف النموذجية اأجرى كارويت و�ضالفني )ذكر قطامي وقطامي )2005م
Slavin( درا�ضة مالحظة لالأحداث ال�ضفية التعليمية من قبل معلمني جادين متحم�ضني وطالب ذوي حت�ضيل 

عال، وقد لحظا عدداً كبريا من الأن�ضطة تقلل من وقت تعلم املو�ضوع وقد اأمكن حتديد الزمن التعليمي يف 
در�ض ريا�ضيات يف ال�ضف الثاين ع�ضر وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل التمثيل البياين التايل :

�ضكل ) 3( توزيع الزمن وفق كارويت و�ضالفني
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واأمكن حتديد الزمن املنق�ضي يف مهمات التهيئة ملوقف التعلم ولي�ض للتعلم نف�ضه، ومن اأح�ضن الأحوال 
واأكرث احلالت النموذجية اأمكن حتديد الن�ضاطات التي ت�ضبق التعلم احلقيقي يف الدرا�ضة ال�ضابقة وهي :

الن�ضاطات اليومية. �

الن�ضغال باحل�ضور والن�ضراف. �

التاأكد من جلو�ض الطالب يف اأماكنهم. �

التفتي�ض على النظافة وترتيب الطالب. �

حفظ النظام والتاأكد من وجوده. �

التاأكد من اإح�ضار الطلبة للكتب. �

التفتي�ض على الوظائف املنزلية. �

بري اأقالم الر�ضا�ض واإعداد الأقالم للعمل وللكتابة. �

اأما م�ضادر اإ�ضاعة املعلم للوقت التعليمي فقد مت ر�ضد بع�ضاً منها فيما يلي :

جتنب املعلم اإعطاء درو�ض جديدة يف نهاية الأ�ضبوع قبل العطلة. �

اأحياناً توجد اأحداث مفاجئة يغيب فيها بع�ض الطالب ب�ضورة ملفتة. �

اإجراءات اإدارية �ضحية اأو حمالت توعية اأو غري ذلك. �

ويرى احلربي )1997م( اأن اأغلب املعلمني يركزون يف تدري�ضهم على جانب عر�ض املفهوم ، حيث اأو�ضحت 
الدرا�ضة اأن معظم عينة الدرا�ضة ي�ضرفون اأغلب وقت احل�ضة يف عر�ض املفهوم ، واأن هناك ارتباطاً موجبا بني 
الوقت الذي مي�ضيه الطالب يف التطبيق وامل�ضتوى التح�ضيلي له ، ومل يكن هناك ارتباط قوي بني خربة املعلم 

يف التدري�ض وتوزيع الوقت على اأجزاء احل�ضة اإل يف جمال التدريب ، حيث كان الرتباط اإيجابياً. 

ويرى ال�ضلمي  ) 2013م( اأنه ومن خالل متابعته للخطة الزمنية للدرو�ض يف اأدلة املعلمني، يالحظ اأن 
الزمن املخ�ض�ض لكثري من مو�ضوعات حل امل�ضاألة ح�ضة واحدة فقط، وهذا زمن غري كاِف، فمثل هذا املو�ضوع 
يحتاج من املعلم حل�ضتني كحد اأدنى لي�ضتويف املو�ضوع حقه، ل �ضيما ونحن نعلم اأهمية مثل هذه املو�ضوعات 
يف حياة الطالب، حتى اإن كثرًيا من املتخ�ض�ضني الرتبويني يرون اأن الهدف الرئي�ض من تدري�ض الريا�ضيات 

هو تنمية قدرات الطالب على حل امل�ضكالت.   

ول  الدر�ض ،  عنا�ضر  بني  عــادًل  توزيًعا  الدر�ض  وقت  فيوزع  عمله ،  يف  منظًما  يكون  اأن  ينبغي  املعلم  اإن 
مانع من اإعطاء الأجزاء املهمة للدر�ض كالعر�ض والتطبيق جزًءا اأكرب ، ولكن من غري املمكن اإطالًقا اإغفال 
تخ�ضي�ض وقت يف نهاية الدر�ض للتدريب والتقومي ،كما اأن على املعلم اأن يح�ضن اإدارة الوقت داخل الدر�ض واأل 
يطغى جزء من اأجزاء الدر�ض على الآخر اأو يلغيه ، وباخت�ضار يجب اأن يتم توزيع زمن الدر�ض على اأجزائه 

توزيًعا عادًل  )احلربي، 1997م(.
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اإن اإدارة الوقت يف مواقف الّتعّلم تعد ال�ّضبيل اّلذي ميكن عربه حتقيق تعّلٍم مرتفٍع، ومبا يّتفق مع اأهداف 
الو�ضائل، والأ�ضاليب توفرًيا للوقت، وطبًعا مبا ين�ضجم مع حاجات  اأف�ضل  اختيار  الّتعّلم، من خالل  موقف 
ثّم  الّتاأخري، ومن  اإدارتــه مّما يعني مزيًدا من  �ضوء  اأو  الّتعّلم،  ا�ضتغالل وقت  �ضوء  اأّن  ، كما  الّتعّلم وطبيعته 

الّزيادة يف الهدر؛ باعتبار ارتفاع الّتكلفة املاّدّية، واملعنوّية. )عليمات، 2008م(

اأن �ضيق الوقت املخ�ض�ض للتدري�ض  اإىل   )Schmidt et al., 1999, 197( اأ�ضار �ضميديت وزمــالوؤه وكما 
اأن هناك فرقاً بني الزمن  اإىل  اأن يقدم للطالب مهاما تعليمية تفتقد التحّدي، مع الإ�ضارة  اإىل  املعلم  يقود 
املخ�ض�ض للمادة ب�ضكل عام، وزمن التدري�ض الفعلي امل�ضتثمر على نحو �ضحيح يف تناول املفاهيم واملهارات ذات 
العالقة بالريا�ضيات والعلوم، وعلى الرغم من اأن عدداً من الدرا�ضات تو�ضلت اإىل عدم وجود عالقة ذات دللة 
اإح�ضائية بني الزمن املخ�ض�ض للمادة وبني التح�ضيل الدرا�ضي ، اإل اأن هناك على اجلانب الآخر درا�ضات ت�ضري 

.)Walberg, 1997( اإىل تاأثر التح�ضيل بزمن التدري�ض، وزمن النهماك، والزمن املرتبط باملهمة

الأ�ضلوب  هــذا  ويقوم  للتدري�ض ،  معيًنا  اأ�ضلوًبا  الغالب  يف  يتبنى  معلم  كل  اأن  )1997م(  احلربي  ويــرى 
على ممار�ضات قد تكون جيدة وقد تكون �ضيئة . واإن اأهم ما مييز املعلم الناجح يف در�ضه هو تنظيمه للدر�ض، 
ولتحقيق ذلك يجب عليه حتديد الهدف اأوًل لتوجيه �ضري العمل ) العملية التعليمية (، وذلك باأن تتم �ضياغة 
الأهداف �ضياغة جيدة ، و�ضياغة الأهداف لي�ضت عملية ا�ضتعرا�ضية ، فعلى املعلم اأن يدرك اأن حتقيق الهدف 
امل�ضاغ يجب اأن يتم ولو باحلد الأدنى لالأداء ، وحتقيق هذه الأهداف يتطلب من املعلم تنظيم احل�ضة جيًدا 
باأنه يف حرب مع الزمن ، ويجب عليه توزيع وقت احل�ضة وتنظيمها حتى يتمكن من  ، واأن يكون م�ضت�ضعًرا 
الدر�ض  اأن ينفذ خطة حمكمة وواقعية خالل �ضري  املعلم يجب  اأن  التي و�ضعها ، ويعني هذا  اأهدافه  حتقيق 
ت�ضمن له الو�ضول اإىل الأهداف املو�ضوعة ، اإذ يجب على املعلم اأن يتقن توزيع اأجزاء الدر�ض على كامل وقت 
احل�ضة توزيعاً منا�ضباً ، وعدم زيادة جزء من اأجزاء وقت الدر�ض على جزء اآخر اأو جتاوزه لوقته املخ�ض�ض له .

فكما اأن عر�ض املهارة يف احل�ضة مهم جًدا ، فتخ�ضي�ض جزء من احل�ضة للتدريب والتطبيق والتمرين 
بحيث تتاح للطالب املمار�ضة والتدريب قبيل نهاية احل�ضة اأمر بالغ الأهمية لنتاأكد من حتقيق الأهداف.

اإدارة ال�ضف ت�ضاعده على تقليل ن�ضبة  اأن امتالك املعلم ملهارات خا�ضة يف  اأ�ضاف احلربي )1997م(  كما 
الوقت ال�ضائع ، بحيث يرفع هذا من ن�ضبة الوقت املخ�ض�ض للتعلم ويزيد من ان�ضغال الطالب يف الن�ضاطات 
اأمر  فهذا  الوقت،  من  جــزء  اأي  املعلم  اأو  الطالب  من  اأي  يفقد  اأن  نتوقع  ل  هنا  ونحن   ، املختلفة  التعليمية 

م�ضتحيل.

لذلك تعد اإدارة الوقت يف احل�ضة املدر�ضية، اإحدى املهارات الأ�ضا�ضية التي يتميز بها املعلم الناجح وهي 
ت�ضاهم ب�ضكل فعال يف اإدارة غرفة ال�ضف، ومبعنى اآخر فاإن اإدارة �ضلوك الطالب داخل غرفة ال�ضف وتوجيهها 
نحو تقبل املعلومات ومناق�ضتها، واحلوار العلمي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف التعليمية التي يخطط لها املدر�ض 

يف اأثناء حت�ضري درو�ضه. 
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وعرف القعيد )2002م( اإدارة الوقت باأنها تعني »عملية ال�ضتفادة من الوقت املتاح واملواهب ال�ضخ�ضية 
التوازن بني  املحافظة على حتقيق  اإليها يف حياتنا مع  ن�ضعى  التي  املهمة  الأهــداف  ؛ لتحقيق  املتوفرة لدينا 

متطلبات العمل واحلياة اخلا�ضة وبني حاجات اجل�ضد والروح والعقل«. �ض24 

اأما اجلري�ضي )2002م( فقد و�ضح يف تعريفه ملفهوم اإدارة الوقت »اأنها ل تنطلق اإىل تغيريه ول اإىل تعديله 
رفع  وبالتايل  اإنتاج  اأو  فائدة  دون  هــدراً  ال�ضائع  الوقت  تقليل  فّعال وحماولة  ب�ضكل  ا�ضتثماره  كيفية  اإىل  بل 

اإنتاجية العاملني خالل وقت عملهم املحدد«. �ض23 

الأهــداف  لتحقيق  املتاح  احل�ضة  وقــت  من  ال�ضتفادة  عملية  باأنها  ال�ضفي  الوقت  اإدارة  تعريف  وميكن 
الرتبوية التي و�ضعها املعلم يف خطة التدري�ض مبا يوجد التوازن بني الإدارة ال�ضفية اجليدة ويوفر التعلم 

الن�ضط للطالب داخل الف�ضل.

وتعترب اإدارة الوقت من اأهم مهارات املعلم التي تتيح له فر�ضة تهيئة ظروف عمل اإيجابية موجهة نحو 
اأهم  ن�ضطة وهي من  تعلم  بيئة  لتحقيق  التعلم  الفعالة مع  والرقابة  ال�ضفي  الوقت  واإدارة  وا�ضحة،  اأهــداف 

معايري اجلودة ال�ضاملة يف التعليم.

الأهــداف  وحتقيق  الفعال  التعلم  لتحقيق  �ضروريا  �ضرطاً  احل�ضة  زمــن  خــالل  الوقت  اإدارة  تعترب  كما 
املن�ضودة، فاإدارة الوقت جتعلنا نعمل على تهيئة الظروف وتوفري ال�ضروط التي يحدث يف اإطارها التعلم اجليد 
اإدارة جيدة للوقت فلن تتحقق الأهــداف كما يجب ولن ي�ضتطيع املعلم اأداء عمله  الفعال، واإذا مل تكن هناك 

بال�ضكل املطلوب.

وقد ذكر احلاج )1996م( عاملني ذوي تاأثري فعال على كم الوقت املطلوب للتعلم وهما :     

 طريقة التدري�ض الفعالة وتتوقف على اعتبارات منها :  م�ضتوى املعلم وكفاءته واإعداده قبل اخلدمة ويف  �
اإثنائها ، ومدى توافر الإمكانات املتاحة لتنظيم  الوقت . 

 التخطيط ل�ضتخدام الوقت داخل غرفة ال�ضف. �
الف�ضل وهذا  � التعليم داخــل   الوقت ميثل عاماًل مهماً يف  التخطيط لإدارة  اأن  واأ�ضاف حجي )1999م( 

التخطيط مير باخلطوات  التالية :     
ال�ضجالت ( 1 على  الطــالع  فيها  ويدخل  الوقت  ا�ضتغالل  كيفية  على  للوقوف  ا�ضتطالعية  درا�ــضــة 

املختلفة اخلا�ضة بالتدري�ض والأن�ضطة .
حتديد الأهداف املطلوبة بدقة .   ( 2
 حتديد الأولويات واملهام الالزم تنفيذها .   ( 3
و�ضع خطة للعمل يحدد فيها الوقت الالزم لكل مهمة يف �ضوء الأهداف والأولويات . ( 4
  متابعة تنفيذ اخلطة وتقومي الأداء .   ( 5
 تنفيذ هذه اخلطة وفق جدول زمني حمدد .     ( 6
تبني اأ�ضاليب وحلول ملواجهة م�ضكالت الوقت . ( 7
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  خامسًا : استراتيجيات إدارة زمن التدريس ونماذجها

اإن ما نتوقعه ونرجوه اأن ينجح املعلم قدر الإمكان يف تقليل الوقت املفقود لأقل وقت ممكن، حيث ينبغي 
على املعلم تطبيق اإدارة الوقت ب�ضكل فعال بو�ضع خطة متكاملة متجان�ضة ذات اأهداف حمددة حتى  يعرف املعلم 

ما الجتاه اأو الطريق الذي ي�ضري فيه ؟ وما الهدف الذي يريد اأن يحققه ح�ضب الزمن  املطروح ؟

وقد اأكد اجلري�ضي )2002م( اأن املعلم هو الذي يعلم كيف ي�ضتخدم وقته ، ويوزعه التوزيع الفّعال على 
تخطيط الأن�ضطة امل�ضتقبلية ) وقت اإبداعي (، وحتديد الأن�ضطة الالزمة لأداء تلك اخلطط ) وقت حت�ضريي(، 
والوقت الالزم للقيام بعمل ما ) وقت اإنتاجي ( ، ووقت للقيام باملرا�ضالت اليومية والروتينية ) وقت روتيني ( 
وبعد هذا العر�ض عن اأهمية اإدارة الوقت ، يظهر لنا جليا اأن الإدارة ما هي اإل حتقيق هدف ، وحتقيق الهدف 
يحتاج اإىل وقت ، فالتخطيط يحتاج اإىل وقت و كذلك التنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات وبذلك 
نرى اأن الوقت اأحد العنا�ضر املهمة والأ�ضا�ضية املرتبطة بكل عن�ضر من عنا�ضر الإدارة ، فكل عمل اإداري يحتاج 

اإىل وقت وتوقيت منا�ضب وكل وقت يحتاج اإىل اإدارة و تخطيط .

واقرتحت درا�ضة ) National Education Commission on Time and Learning 1994( عدة مداخل 
ل�ضتخدام الوقت املدر�ضي ب�ضورة جيدة وزيادة كميته املتاحة لتعلم الطالب يف مدار�ض الوليات املتحدة وهي 
: ا�ضتخدام التكنولوجيا التعليمية يف التعليم، و اإتاحة الوقت للتنمية املهنية للمعلمني فيما يتعلق با�ضتثمار 

الوقت واإدارته يف املوقف ال�ضفي.

كما اقرتح كوتون )Cotton, 1989( اإجراءات اأو ا�ضرتاتيجيات اأكرث تف�ضياًل وموجهة للمعلم من اأجل 
ا�ضتخدام الوقت بفاعلية اأكرث، وميكن تلخي�ض هذه ال�ضرتاتيجيات يف التايل:

بدء الدر�ض واإنهائه يف الوقت املحدد. �

تقليل وقت النتقال بني املهام والأن�ضطة داخل احلجرة الدرا�ضية. �

توزيع الطالب يف احلجرة الدرا�ضية بتوازن، مع التمّكن من التوا�ضل معهم ب�ضهولة. �

و�ضع قواعد معلنة وب�ضيطة ووا�ضحة للجميع، بخ�ضو�ض ال�ضلوك يف احلجرة الدرا�ضية. �

حتديد التوقعات من الطالب، وكيف �ضيتم قيا�ض حتققها. �

تقليل الأن�ضطة التي ل تت�ضل بالتعليم والتعلم ، و تقليل املقاطعات . �

وحتى يتي�ضر للمعلم تدريب نف�ضه على اإدارة وقته ال�ضفي، فالبد من اتباع بع�ض اخلطوات كما اأورد ذلك 
ال�ضفا�ضفة )2005م( :

حتديد الأهداف ال�ضلوكية والأهداف العامة التي يريد حتقيقها يف نهاية التعلم.( 1
حتديد الأن�ضطة حمددة مبعايري اأداء دقيقة. ( 2
حتديد دور كل من الطالب واملعلم يف كل وحدة اأداء مرتبطا بالزمن الالزم لتحقيق ذلك.( 3
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حتديد اأولويات الأداء وفق ترتيب زمني.( 4
وحتديد ( 5 حتقيقه  مت  ومــا  البداية  يف  تبناه  الــذي  بالتخطيط  التزامه  مــدى  مبراجعة  الــذات  حما�ضبة 

ال�ضعوبات لتجاوزها يف املرات القادمة.
الدرا�ضية  اإدارة الوقت داخل احلجرة  املعلم من  التي متكن  البدري )2005م( بع�ض اخلطوات  وقد ذكر 

وهي :

اإن ا�ضتثمار الوقت وتخ�ضي�ضه ح�ضب مفردات اخلطة الدرا�ضية يف ال�ضف يتيح للمعلم قدرة لزيادة وقت ( 1
التعلم.

تنظيم الوقت و�ضالمة اإدارته ي�ضهم يف حتديد الأهداف بدقة وو�ضوح وي�ضاعد املعلم على حتقيقها.( 2
ر�ضم الأدوار وامل�ضوؤوليات للمعلم والطالب وحتديد ا�ضرتاتيجيات التدري�ض ي�ضاعد يف اإدارة الوقت ب�ضورة ( 3

جيدة.
تخطيط الوقت ي�ضهم يف م�ضاعدة املعلم لبناء هيكل تنظيمي مل�ضوؤولياته الإدارية داخل ال�ضف وي�ضاعده ( 4

يف بناء معايري  لتقومي الأداء الطالبي.
ا�ضتثمار الوقت املتاح واإدارته بفاعلية ي�ضهم يف ك�ضف حاجات الطالب وقدراتهم وم�ضتوى التباين والفروق ( 5

الفردية فيما بينهم.
تقنني الوقت بدقة ي�ضهم يف معرفة وحتديد ال�ضعوبات واملعوقات وامل�ضكالت التي تواجه املواقف التعليمية ( 6

وت�ضاعد يف اإيجاد احللول لها.

واأ�ضاف اأبو منرة )2001م( اأن املعلم لكي يح�ضن من اإدارة الوقت داخل غرفة ال�ضف عليه اأن يقوم بالآتي :

اللتزام )Commitment( : يف عمله من خالل احل�ضور والدوام ووقت احل�ضة.( 1

التحليل )Analysis( : من خالل ا�ضتخدام بيانات وا�ضحة حول طريقة ق�ضاء وقته داخل ال�ضف.( 2

اإدارة احل�ضة وا�ضتخدام الأ�ضاليب والأن�ضطة املالئمة للوقت ( 3 التخطيط )Planning( : للدر�ض وكيفية 
املتاح.

قد ( 4 التي  وامل�ضكالت  النتائج  لتعرف  وذلــك   :  )Follow-up and reanalysis( التحليل  واإعـــادة  املتابعة 
يتعر�ض لها املعلم من اأجل تالفيها م�ضتقباًل.

ومثابرته  الطالب  اإ�ضرار  لزيادة  املنا�ضبة  ال�ضرتاتيجيات  تقدمي  اأن  )2005م(  وقطامي  قطامي  ويرى 
الفو�ضى  جوانب  ملعاجلة  �ضرورية  ومهمة  متطلباً  ت�ضكل  ال�ضفي  التعلم  �ضمن  التعلم  مهمة  يف  لالندماج 

ال�ضفية واإ�ضاعة النظام ال�ضفي التعلمي.

وقد هدفت درا�ضة �ضتوك ووايت )Stuck & White 1992(اإىل عر�ض نتائج من �ضاأنها اأن تزيد من فعالية 
ا�ضتخدام الوقت املدر�ضي يف التدريب والتعلم ، وبالتايل حت�ضني العوامل املوؤثرة يف الوقت امل�ضتخدم يف املهمة 
التعليمية واإدارة املدر�ضة ، ومت ا�ضتقاق معيار وا�ضح لزيادة الهتمام بالوقت وتقليل م�ضكالت ال�ضف وكذلك 
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امل�ضكالت اخلارجية ، واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن املعلمني ميكنهم حت�ضني العوامل ال�ضفية املتداخلة واملوؤثرة يف 
الوقت ال�ضفي بوا�ضطة :

مراقبة الوقت التدري�ضي . �

بدء التدري�ض مع اأول دقيقة من الف�ضل الدرا�ضي . �

اإعداد كل مواد التدري�ض والأن�ضطة التعليمية قبلياً . �

تدعيم ال�ضلوكيات ال�ضفية الفعلية .  �

وهناك عدة مناذج لإدارة الزمن اأثناء عملية التعلم منها :

:)Carol model for learning( اأوًل/ منوذج كارول للتعلم

يتلخ�ض يف اأن املتعلم ينجح يف التعلم ب�ضرط اأن ياأخذ الوقت الذي يحتاجه للتعلم  وهذا الوقت املطلوب 
يتحدد بخم�ضة عنا�ضر وهي كالتايل :

ال�ضتعداد : وهو الوقت الذي يحتاجه املتعلم للتعلم بناء على خرباته ال�ضابقة.( 1

القدرة على فهم التعليم.( 2

نوعية التعلم :وهي عبارة عن تنظيم وعر�ض ملهمة التعلم من قبل املتعلم وموارد التعلم وتالوؤمها مع ( 3
املتعلم اأو الدار�ض وتفعيلها .

الفر�ضة للتعلم :وهو الوقت التي تتيحه املدر�ضة اأو املعلم للتعلم.( 4

املثابرة يف التعلم :وهو الوقت الذي يرغب املتعلم مت�ضيته للتعلم من خالل دافعيته واإ�ضراره.( 5
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�ضكل ) 4( منوذج كارول
 

 القابلية للتعلم

 يحتاجه المتعلم الوقت الذي

 القدرة على استيعاب الشرح

المثابرة  وهو الوقت الذي 
 يرغبه المتعلم  للتعلم

 جودة التدريس

 فرص التعلم

 (الوقت المخصص)

 الوقت الالزم

 الوقت المستخدم

 مهام التعلم المنجزة

ثمان  يتكون من  النموذج  وهــذا  داخــل احل�ضة  الدرا�ضة  كونينغهام )2010م( منــوذج خلطة  اأقــرتح  وقــد 
مراحل هي :

املقدمة : حدد الهدف، قدم املو�ضوع ب�ضكل ملفت، اأعر�ض املعلومات التي حتفز التفكري، وا�ضل م�ضرية ( 1
التعلم.

الأ�ضا�ضيات : تاأكد من املعلومات، و�ضح النقاط املهمة للدر�ض مت�ضمنة لالأهداف واملو�ضوعات وامل�ضتويات.( 2

ع�ضف ( 3 ن�ضاط  معهم  مار�ض  معرفة،  بتوفري  قم  تو�ضيحات،  بعمل  قم  الأ�ضئلة،  اطــرح   : العقل  ا�ضتثارة 
الأفكار.

قم ( 4 وال�ضتيعاب،  الفهم  نقاط  لهم  ابــرز  الــطــالب،  لــدى  علمية  خلفية  بناء   : اجلــديــدة  املعلومات  بنية 
بتوجيههم للنقا�ض.

على ( 5 للطالب  ت�ضجيعاً  الأ�ــضــئــلــة  وزع  لــلــمــواقــف،  والق�ضايا  الــنــمــاذج  بع�ض  بعر�ض  قــم   : التو�ضيحات 
ال�ضتقاللية يف العمل.

التدريب واملراجعة : توزيع العمل بني الطالب باإ�ضراف املعلم، تق�ضيم الوظائف فيما بينهم.( 6

العمل امل�ضتقل : اعتماد الطالب على اأنف�ضهم يف حل التدريبات، اإعطاء الواجبات املنزلية.( 7

اخلامتة : اجلمع بني تفا�ضيل الدر�ض وربطها ببع�ض، الإجابة عن اأ�ضئلة الطالب وا�ضتف�ضاراتهم.( 8



37

ويرى اخلطيب )2002م( اأن جمموع الوقت الذي يتم تخ�ضي�ضه للدرا�ضة �ضوف يكون عبارة عن كمية 
ا�ضمية فقط، ولن يتم ا�ضتخدام اأي منه من قبل الطالب للتعلم، ويف كل م�ضتوى حينما ياأتي تدريجياً فاإنه يتم 

اقتطاع الأن�ضطة غري املتعلقة بالتعلم.

وميكننا تو�ضيح هذه امل�ضتويات لتخ�ضي�ض الوقت لكل طالب على النحو التايل :

�ضكل )5 ( منوذج اخلطيب لتوزيع الوقت

اأو خطوة  �ضري  بتحديد معدل  تنفيذ خطتك اخلا�ضة  بدء  يتم  اأن  اأنــه مبجرد  ويــرى جوي�ض )2010م( 
تنفيذك للمنهج ، فاإنه ميكنك اأن تفكر يف الكيفية التي ميكنك اأن ت�ضتخدم بها الوحدات التدري�ضية الزمنية 
ايدولوجيات تنظيمية  ، كما ميكنك الختيار من بني  اليومي  املعلم  تام يف جدول  واملحددة بو�ضوح  املجمعة 
تعليمية خمتلفة ، و كذلك ت�ضكيل البنية الزمنية من خالل وحدة تعليمية جممعة بعدة و�ضائل متباينة وفرية 

ل ح�ضر لها ، وعلى اأية حال اإن التخطيط لالأن�ضطة التعليمية الناجحة يت�ضمن تتابع الأحداث كالتايل :
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واقرتح مارزانو )Marzano, 2003( خم�ضة اإجراءات للتعامل مع �ضيق الوقت وكثافة املحتوى، وهي:

التمييز بني املحتوى الأ�ضا�ضي والإثرائي، ويق�ضد بالأ�ضا�ضي هو ذلك املحتوى ذو ال�ضلة املبا�ضرة يف بناء  �
املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية، بينما يق�ضد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك، وقد ل ي�ضهم مبا�ضرة يف بناء املفاهيم 

واملهارات الأ�ضا�ضية.

مراجعة الوقت املتاح للتاأكد من �ضمان اإمكانية تقدمي املحتوى الأ�ضا�ضي �ضمن الزمن املتاح. �

تنظيم املحتوى الأ�ضا�ضي بطريقة ت�ضمن تعلم الطالب لكافة اأجزائه وي�ضري »مارزانو« اإىل مثال من اإطار  �
املجل�ض الوطني ملعلمي الريا�ضيات )NCTM, 2000(، يوؤكد »تقدمي الأفكار الرئي�ضة من خالل عنا�ضرها 

املهمة، مثل امل�ضطلحات والتعريفات والرموز واملفاهيم واملهارات التي تنبثق من العمليات«.

احلفاظ على الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مقرر درا�ضي قدر امل�ضتطاع وتعوي�ضه يف حال فقدانه. �

وذكر اللقاين )1990م(  �ضت خطوات يتبعها املعلم يف تق�ضيم احل�ضة هي :

�ضكل ) 7( منوذج اللقاين لتوزيع الوقت

خطوات تقسيم الدرس 

التعميمالبرهانالفحصالتعريفالفروضالتمهيد

التمهيد : الإح�ضا�ض بالق�ضية اأو امل�ضكلة مثل: اإعطاء املعلم طالبه ن�ض تاريخي لقراءته.( 1

الفرو�ض : من خالل تكليف املعلم للطالب باأن ي�ضيغوا فرو�ض تلخ�ض وجهة النظر من الن�ض .( 2

التعريف : يناق�ض املعلم الطالب حول تعريف الكلمات امل�ضتخدمة يف الفرو�ض.( 3

الفح�ض : يطلب املعلم اإىل طالبه فح�ض الفرو�ض يف �ضوء ال�ضتنباطات املمكنة .( 4

الربهان : من خالل البحث عن احلقائق والأمثلة املربهنة على �ضحة الفرو�ض.( 5

التعميم : التو�ضل اإىل تعميمات من خالل ما مت برهنته .( 6

و ذكر كونينغهام )2010م( �ضبع خطوات يتبعها املعلم يف توزيع الزمن على الدر�ض هي :
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�ضكل )8 ( منوذج كونينغهام لتوزيع الوقت

توزيع الزمن على 
الدرس

الترحيب بالطالب

التحضير للدرس 
القادم

احملافظة على 
انضباط الطالب

إنهاء الدرس قبل 
خمس دقائق تعديل محتوى 

الدرس

مراعاة خطوات 
الدرس

بدء الدرس مع 
اجلرس

الرتحيب بالطالب : يكون مع بداية الدخول لغرفة ال�ضف .( 1

بدء الدر�ض مع اجلر�ض : يجعل الطالب يقدرون الهتمام بعامل الوقت .( 2

مراعاة خطوات الدر�ض : النتباه للوقت التقريبي املخ�ض�ض لكل مرحلة للحفاظ على الدر�ض ( 3

تعديل حمتوى الدر�ض : وذلك من اأجل تلبية احتياجات الطالب .( 4

اإنهاء الدر�ض قبل خم�ض دقائق :  ل�ضتعرا�ض ما مت تدري�ضه وتلخي�ض الأفكار الرئي�ضية .( 5

اأرجاء ( 6 املحافظة على ان�ضباط الطالب : بحيث ل ي�ضمح للطالب باخلروج من مقاعدهم والتجول يف 
ال�ضف بحيث تتم تغطية كل دقيقة يف ال�ضف بالتعليم لإدارة الوقت بحكمة .

التح�ضري للدر�ض القادم : اإذا كان لديك نف�ض املجموعة ال�ضفية من الطالب كمعلمي ال�ضفوف الأولية ( 7
وذلك باإخراج الكتاب اأو الواجب وفتحه على ال�ضفحة ال�ضحيحة قبل الذهاب اإىل ال�ضرتاحة اأو اأي مكان 

اآخر .

واقرتح حمدان )1999م( تق�ضيم زمن احل�ضة كالتايل:
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�ضكل )9 ( منوذج حمدان لتوزيع الوقت

 

  دقائق۱۰تطبيق 

  دقائق۱۰عرض   دقائق٥مقدمة 

  دقائق۱۰تلخيص   دقائق٥واجب منزلي 

انتباه  الطالب للح�ضة والنتقال بهم تدريجياً ( 1 واأهــم وظيفة للمقدمة هي جذب  املقدمة )5 دقائق(: 
الدر�ض  ربط معلومات  العادة عن طريق  النتقال يف  ويكون هذا  التعلم،  لعملية  مبا�ضرة  وب�ضيغة غري 
القدمي باجلديد بوا�ضطة الأ�ضئلة والق�ضة اأو احلديث عن واقعة اأو حادثة يومية لها ارتباط مبا�ضر اأو 
غري مبا�ضر مبو�ضوع احل�ضة، وت�ضمى هذه املرحلة الت�ضويق اأو التحفيز اأو مرحلة الأن�ضطة التحفيزية 
اأو التمهيد اأو افتتاحية الدر�ض، ويجب اأن يراعي املعلم األ تتعدى املقدمة 5 دقائق لأنها اإذا زادت عن هذا 

ف�ضيكون على ح�ضاب اأن�ضطة احل�ضة الأخرى.

العر�ض )20 دقيقة(: وميثل عمليات التعليم والتعلم واأن�ضطتهما، ويحتوي العر�ض على ثالثة عنا�ضر ( 2
رئي�ضة هي:

خطوط عامة تبني حدود ونوع املعلومات التي �ضيتعلمها الطالب خالل احل�ضة. �

كيفية تقدمي املعلم لهذه املعلومات ويت�ضمن هذا ا�ضتعماله لطرق التدري�ض والو�ضائل والتقنيات  �
التعليمية املنا�ضبة.

نوع الأن�ضطة التي ميكن اأن يقوم بها الطالب مثل قيامهم بتجربة، م�ضاهدة فيلم، اإجناز تقرير اأو  �
م�ضروع.

ومهما يكن نوع الن�ضاط الذي يحدث خالل هذه املرحلة فاإن اإحدى مهمات املعلم الرئي�ضة هي حتديد 
باأل  العناية  اآخر مع  لن�ضاط  املنا�ضب  الوقت  والنتقال يف  الن�ضاط  توقيته حلدوث  ثم  له  الالزمة  املدة 
يتعدى جمموع وقت الأن�ضطة امل�ضموح بها لهذه املرحلة وهي حوايل 20 دقيقة، ولهذا فاإن قدرة املعلم 

التن�ضيقية مهمة وح�ضا�ضة لنجاح هذه املرحلة.

فكريا ( 3 الطالب  تعلمها  التي  القيم  اأو  املهارات  اأو  املبادئ  التطبيق ممار�ضة  يعني  دقائق(:   10( التطبيق 
اأو عمليا اأثناء وجود املعلم يف وقت حمدد من احل�ضة يقارب ع�ضر دقائق، ومهمة املعلم يف هذه املرحلة 
يف  مهنية  املوا�ضيع  كانت  اإذا  وخا�ضة  تعلموه  ما  الطالب  تطبيق  اأثناء  والتوجيه  واملالحظة  الإ�ــضــراف 
طبيعتها كالتجارب العملية، وقد تكون ا�ضتطالعية تقييمية با�ضتعمال الأ�ضئلة والتو�ضيحات والأمثلة 
والتمارين. ومهما يكن من اأمر املعلم فاإن اأهم وظيفة يوؤديها يف هذه املرحلة هي تركيز وفهم اأعمق للمادة 

التي تعلمها التالميذ.
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التلخي�ض )5 دقائق(: وهي مرحلة الأن�ضطة اخلتامية حيث يقوم املعلم باختتام احل�ضة التدري�ضية وذلك ( 4
بتجميعه للنقاط املهمة التي تناولها الدر�ض، اإما بكتابتها مبا�ضرة اأو بوا�ضطة توجيه اأ�ضئلة للطالب عنها 
ثم كتابتها من قبله اأو بتكليف طالب للقيام بذلك، واإذا اأنفق املعلم وقت احل�ضة باملناق�ضة فاإن باإمكانه 
يف مثل هذه احلالة اأن يدعو طالبا اأو اأكرث لتلخي�ض الأفكار الرئي�ضة واحللول التي تو�ضال لها ثم يقوم 
اأن  التلخي�ض يجب  بعملية  الطالب  اأو  املعلم  قيام  وعند  ال�ضبورة،  على  الطالب  يقوله  ما  بكتابة  املعلم 

يراعي ما يلي:

جت�ضيد املفاهيم اأو املهارات الأ�ضا�ضية التي جرى تعلمها خالل احل�ضة. �

الو�ضل بني ما تعلمه الطالب يف احل�ضة املا�ضية وما �ضيتعلمونه يف احل�ضة املقبلة واأن ت�ضري اإىل  �
العالقة التي تربطهما ) املا�ضي بامل�ضتقبل (.

اأن تكون مدة التلخي�ض حوايل 5 دقائق ما اأمكن. �

الواجب املنزيل )5 دقائق(:  ومع انتهاء عملية التلخي�ض يحني الوقت لإعطاء الطالب  واجب منزيل ( 5
يتعلق باملادة ليقوموا بحله اأو تنفيذه ، والواجبات هي يف احلقيقة امتداد لأن�ضطة التطبيق والتلخي�ض 
وتدعم  تفيدهم  اأ�ضياء  يف  املدر�ضة  خــارج  الطالب  اإ�ضغال  حماولة  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  وتهدف   ، ال�ضفية 

تعلمهم املدر�ضي.

ووقت احل�ضة امل�ضتهلك يف اإعطاء الواجبات يبلغ حوايل خم�ض دقائق ويف�ضل األ يزيد عنها وقد تكون 
الواجبات على ثالثة اأ�ضكال:

واجبات معززة: وتكون يف مو�ضوع واحد ومت�ضابهة يف طبيعتها ومتطلباتها. �

�ضكل م�ضاريع فردية  � والقدرات اخلا�ضة على  الهتمامات  ذوي  الطالب  وتعطى  اإ�ضافية:  واجبات 
يقومون باإجنازها وي�ضاركون الف�ضل نتائجها

واجــبــات مــوازيــة: وتعطى الــطــالب ذوي الــقــدرات اخلــالقــة اخلا�ضة مــن خــالل مــراجــع وم�ضادر  �
متقدمة تن�ضجم مع م�ضتوى ونوعية قدراتهم، اأو تعطى لطالب ذوي قدرات متدنية يف القراءة اأو 

التعلم من خالل م�ضادر تعليمية اأ�ضهل لغة وم�ضتوى من تلك امل�ضتعملة مع الف�ضل.

وقد �ضعت درا�ضة احلربّي )1997م( -يف هذا اجلانب التطبيقي- اإىل ت�ضميم بطاقٍة مبنّيٍة على الّدرا�ضات 
ة الّدرا�ضّية يف �ضوء جملِة ركائَز اأ�ضا�ضّيٍة، وعاّمٍة، ومت�ضل�ضلٍة حتوي كّل منها  العلمّية؛ لتوزيع وقت احل�ضّ
الإجـــراءات،  من  جمموعٍة  اإىل  اإ�ضافًة  فيها،  املرغوب  الّتدري�ضّية  والأن�ضطة  الإجـــراءات،  من  جمموعًة 
والأن�ضطة الّتدري�ضّية غري املرغوب فيها؛ لي�ضاعد هذا التكامل معّلمي الّريا�ضّيات على حتقيق تنظيٍم 
معّلمي  لــدى  ال�ّضائعة  الأمنــاط  تعّرف  اإىل  الّدرا�ضة  هــذه  هدفت  كما  الّتدري�ض.  مواقف  اإدارة  يف  فّعاٍل 
ّف الّرابع البتدائّي يف �ضوء معايري توزيع الوقت على ركائز الّدر�ض؛ لتحديد ذلك الّنمط  ريا�ضّيات ال�ضّ
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ة. اّلذي قد يكون الأف�ضل، والأن�ضب لتوزيع وقت احل�ضّ

على  الدرا�ضية  احل�ضة  لتنفيذ  تدري�ضية؛  اإجــراءات  جملة  نتائجها-  �ضوء  -يف  الدرا�ضة  هذه  واقرتحت 
النحو التايل:

املقّدمة: وتت�ضّمن حّل واجٍب �ضابٍق، وتهيئة املتعّلمني، واإثارة الّدافعّية لديهم، وجذبهم، ولفت انتباههم، ( 1
ِقَبِل املعّلم، ومن ثّم املتعّلمني، واأخــرًيا �ضرح  ومن ثّم كتابة مو�ضوع الّدر�ض على ال�ّضبورة، وقراءته من 

مفردات حمتوى الّتعّلم احلايّل.

وكذلك ( 2 املتعّلمني،  اأكــرَث، مب�ضاركة  اأو  و�ضيلًة حم�ضو�ضًة،  املعّلم  ا�ضتخدام  ذلك  ويت�ضّمن  املفهوم:  عر�ض 
اأمثلًة  اإعطائه  مع  الّدر�ض،  مفهوم  ح  تو�ضّ اأمثلًة  املعّلم  حّل  وكذلك  اأكــرث،  اأو  رمزّيًة،  و�ضيلًة  ا�ضتخدامه 
الكتاب  من  ن�ضاًطا  املعّلم  حّل  ثّم  كتبهم،  يف  الّن�ضاَط  املتعّلمني  حّل  يكون  ذلك  وبعد  للمفهوم،  خمالفًة 
على ال�ّضبورة، ثّم اإخراج طالٍب لل�ّضبورة؛ حلّل ن�ضاٍط ما، يلي ذلك تغيري فهم املتعّلمني عن طريق اأ�ضئلٍة 

�ضفهّيٍة لهم، وتنتهي هذه املرحلة باأن يعيد املعّلم، ويكّرر الّنقاط املهمة، والّرئي�ضة يف املو�ضوع.

القاعدة: وتت�ضّمن هذه املرحلة قراءة املعّلم، وبع�ض املتعّلمني القاعدة، ثّم تكون قراءتها قراءًة �ضامتًة ( 3
من ِقَبِل جميع املتعّلمني، ثّم يقفل اجلميع الكتب، وي�ضاعد املعّلم بع�ض الّطاّلب يف اإعادة تقدمي القاعدة، 

ثّم ينتهي الأمر باأن يكتب املعّلم القاعدة على ال�ّضبورة.

الّتطبيق )الّتدريب(: ويت�ضّمن حّل املعّلم بع�ض الّتمارين على ال�ّضبورة، وحّل بع�ض املتعّلمني متاريَن على ( 4
ال�ّضبورة، ثّم حّل اجلميع الّتمارين يف الكتب، ثّم يوّجه املعّلم املتعّلمني فردًيا، ثّم يوّزعهم يف جمموعاٍت 
عب، وباملثل  �ضغريٍة، وبالرّتكيز على كون الّتطبيق قائًما على القاعدة يتّم النتقال من ال�ّضهل اإىل ال�ضّ

من الّب�ضيط اإىل املعّقد.

ال�ضبورة، ومناق�ضة الطالب ( 5 الرئي�ضة للدر�ض على  النقاط  املعلم تلخي�ض  الدر�ض: وهنا يكون دور  قفل 
حولها، وحتديد التعيينات املنزلية.
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   سادسًا : كفاية زمن التدريس لتنفيذ مقرّرات الرّياضيّات والعلوم الطبيعية ضمن 
مشروع التّطوير الحالّي:

يهدف م�ضروع الّتطوير احلايّل يف اململكة العربية ال�ضعودية اإىل اإحداث تطويٍر �ضامٍل لتعليم الّريا�ضّيات 
مواءمة  وفق  كاّفًة،  الّتعليم  مراحل  يف  الّداعمة  الّتعليمّية  ومواّدها  مناهجها،  وتطوير   ، الّطبيعية  والعلوم 
الّتطويِر  هــذا  م�ضاعي  ومــن  الأمريكّية،   Hill-McGraw ماجروهيل  �ضال�ضل  وهــي  متمّيزٍة،  عاملّيٍة  �ضال�ضَل 
الّتوظيُف احليويُّ لطبيعة الّريا�ضّيات ال�ضتدللّية، مبا ينّمي قدرة املتعّلم على ا�ضتنتاج اأكرث من نتيجٍة لذات 
املقّدمات املعطاة، وا�ضتغالل بنيتها املعرفّية الغنّية باملواقف امل�ضِكلة؛ لتحفيز تفكريه؛ لي�ضع حلوًل متعّددًة، 

ومتنّوعًة، وجديدًة. )الّروي�ض وعبد احلميد و ال�ّضلهوب، 2011م؛ املفتي، 1996م، 208(

وباملثل؛ فاإّنه تطويٌر �ضاٍع اإىل اأن تتبّني الّريا�ضّيات والعلوم الّطبيعية املدر�ضّية دوًرا اأكرَب، واأكرَث تاأثرًيا، 
وفاعلّيًة يف اإطالق حّرّية الّتفكري، وت�ضغيل الّطاقات الهائلة عند املتعّلم، مع �ضرورة تركيزها على تنمية الّتفكري 
الّريا�ضّي، كما حتّقق هذه الّنقلة الّنوعّية اهتمام املعّلمني بخربات الّتعّلم ال�ّضابقة؛ مل�ضاعدة املتعّلمني يف فهمهم 

)Kathy, 2000, p11 املعرفَة الّريا�ضّيَة اجلديدَة. )ميخائيل، 2000م، �ض �ض9-10؛

وقد اأّكد الّتقرير العاّم للموؤمتر الرّتبوّي ال�ّضنوّي الّرابع والع�ضرين  اّلذي اأقامته وزارة الرّتبية، والّتعليم 
اّلتي تعوق معّلم  الّتحّديات  اأبرز  اأّن من  الّتطوير احلايّل  ال�ّضركاء يف م�ضروع  اإحدى  البحرين، وهي  مبملكة 

الّريا�ضّيات، وحتول دون حتقيقه القيمة الّتدري�ضّية امل�ضافة ما يلي: )اآل ر�ضّي واآخرون، 2010م(

الكثافة العددّية للّطاّلب يف الف�ضول. �

طول املقّرر الّدرا�ضّي املطّور من حيث عدم تنا�ضب حمتواه مع عدد احل�ض�ض املقّررة لتنفيذه. �

كرثة تدريبات كرا�ضة الّطالب. �

ارتفاع الّن�ضاب الّتدري�ضي للمعّلم. �

عدم توافر اأدلٍة منا�ضبٍة، وكافية؛ لدعم تدري�ض ناجٍح للمقّررات املطّورة. �

كما اأبرز املوؤمتر اأهّم عوائق الإفادة من مزايا املقّررات املطّورة مبا يلي:  �

عدم منا�ضبة اخلطة الّزمنّية مع حمتويات املقّررات. �

وجود خلٍل يف ت�ضل�ضل، وترتيب بع�ض الّدرو�ض. �

�ضعف خربة املعّلم. �

ّفّية؛ لإحداث تدري�ٍض فّعاٍل يف بع�ض املدار�ض. � وعدم مالءمة البيئة ال�ضّ

وقد ختم املوؤمتر اأعماله بتقدمي جملٍة من الّتو�ضيات، جاءت يف �ضوء طبيعة الواقع الرّتبوّي، وطبيعة 
م�ضروع الّتطوير احلايّل، ونواجته، ومتطلباته، ومن هذه الّتو�ضيات وجود تن�ضيٍق جّيٍد 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�ض�ض املعتمدة �ضمن خّطة تنفيذ املقّررات املطّورة.

ومن املوؤّكد اأّن الأخذ مبا �ضبق من تو�ضياٍت مّما �ضيعني غلى حتقيق احتياجاٍت ذات اأولوّيٍة ق�ضوى، وهي 
اّلتي �ضي�ضاعد الوفاء بها على الإفادة من مزايا املقّررات املطّورة.

ومن �ضمن اجلهود املحلية  باململكة العربية ال�ضعودية هدفت املرحلة الوىل لهذه الدرا�ضة )1433هـ(  اإىل 
ا�ضتق�ضاء اآراء معلمي الريا�ضيات والعلوم، حول مدى كفاية الزمن املخ�ض�ض �ضمن اخلطة الدرا�ضية، لتدري�ض 
ممت لهذا  الكتب اجلديدة للعلوم والريا�ضيات، لل�ضفوف: الأول والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط. وقد �ضُ
والعلوم،  الريا�ضيات  بلغ جمموعها )1900( من معلمي ومعلمات  ا�ضتهدفت عينة ع�ضوائية  ا�ضتبانة  الغر�ض 
من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة. وقد ا�ضتق�ضت الدرا�ضة ممار�ضات املعلمني الفعلية كما تتطلبها الكتب 
اجلديدة، ا�ضتطلعت اآراءهم يف مدى كفاية الزمن لتدري�ض الكتب ، وفق تلك املمار�ضات، ومدى الرتباط بينهما، 
كما تتبعت الفروق بني اأفراد العينة يف تقرير ذلك، وفقاً ملتغريات اجلن�ض واملوؤهل والتخ�ض�ض واخلربة. وقد 
العلوم؛ حيث يرى )58.8 %(  النتائج عدم كفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض الكتب،  وخ�ضو�ضاً مادة  اأظهرت 
من معلمي ومعلمات العلوم عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية املحددة، يف حني كانت الن�ضبة 
)%54( ملعلمي ومعلمات والريا�ضيات مّمن يرى عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية. واقرتحت 

الدرا�ضة ا�ضرتاتيجيات عامة وتف�ضيلية للتعامل مع م�ضكلة عدم كفاية الزمن. 

الكفاية الإنتاجية للمعلم دون  اأو  التنظيم  اأن نتكلم عن  اأنه ل ميكن بحال من الأحــوال  جدير بالذكر 
التطرق لعامل الوقت ، وبنظرة �ضريعة على اأداء املعلمني داخل الف�ضل جند اأن هناك تفاوًتا كبرًيا بينهم يف 
الدرا�ضية ،  داخل احل�ضة  الوقت  ا�ضتخدام  كثرًيا يف  املعلمون  يختلف  ا�ضتخدامه ، حيث  الوقت ومنط  اأهمية 
وقد ذكر البابطني  )1419هـ( اأن �ضبب وجود امل�ضكالت يف الوقت املهدر يعود اإىل ق�ضور يف فهم واإدراك بع�ض 
ر ذلك يف  املعلمني لالأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ضتثمار الوقت الر�ضمي بفاعلية يف جمال التعليم واأثَّ

رفع م�ضتوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم .

وذكرت با يون�ض )2011م(اأن املعلمات يرين اأن الوقت املخ�ض�ض للتدري�ض اأقل من املفرو�ض، وُتعيد ال�ضبب 
اإىل كرثة الأن�ضطة والتدريبات املفرو�ضة على الطالبة يف املحتوى الريا�ضي ، وكذلك قلة خربة املعلمة يف كيفية 
ا�ضتخدام الأن�ضطة بحيث ت�ضاعدها يف اإعطاء املحتوى الريا�ضي وتدريباته ب�ضورة اأ�ضهل واأ�ضرع لنتهاز الوقت 
املطورة وذلك عن طريق  للمناهج  التاأهيل اجليد  املعلمة  تاأهيل  بد من  باأنه ل  لذا ترى  للح�ضة،  املخ�ض�ض 
التفكري  واأمنــاط  امل�ضكالت  بال�ضرتاتيجيات وطريقة حل  العمل اخلا�ضة  وور�ــض  التدريبية  الــدورات  تكثيف 
املختلفة حتى ت�ضاعدها يف كيفية ا�ضتغالل الوقت املنا�ضب لإعطاء املحتوى الريا�ضي املطلوب ب�ضورة �ضحيحة 

وجيدة و�ضريعة.
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ويرى القر�ضي )2012م( اأن من اأ�ضباب �ضعف اأداء املعلم يف مهارات التوا�ضل الريا�ضي �ضيق وقت احل�ضة، 
املعلم لأي وقــت، ويجعله يركز اهتمامه على  املــقــررات، مبا يحوج  الف�ضول، وطــول  التالميذ يف  وزيــادة عدد 
اأن  الرغم من  تقييمه عليها، وذلك على  �ضيتم  التي  املعايري  اأبرز  باعتبارها  املقررة،  املو�ضوعات  النتهاء من 

املقررات احلديثة تهتم وتركز على مهارات التوا�ضل الريا�ضي.

ويرى املرحبي )2013م(اأن ال�ضبب يف انخفا�ض اأداء املعلم كرثة الأعباء التدري�ضية والإدارية على املعلمني 
،ومطالبتهم نظامياً باإنهاء املقرر الدرا�ضي قبل نهاية الف�ضل، و�ضيق احل�ضة، وزيادة ن�ضاب احل�ض�ض، وكرثة 
الطلبة يف ال�ضف الدرا�ضي والذي قد ي�ضل عددهم اإىل اأكرث من )30( طالب، بالإ�ضافة اإىل طرق التدري�ض 

امل�ضتخدمة، والتي لزالت وثيقة ال�ضلة باجلانب املعريف واإغفالها للجانب التطبيقي.

يوازي  تعّلٍم مرتفٍع،  الّتدري�ض، وحتقيق  فعالّيات  امل�ضوؤول عن جناح  و�ضيبقى  زال،  وما  كان،  املعّلم  ولأّن 
اأو  الّتدري�ضّي من فتوٍر،  اأداءه  اإىل ما قد يلحق  الّت�ضّدي بجّدّيٍة  اإهماَل  فاإّن  املطور؛  املقّرر  الّنوعّية يف  الّنقلة 
هو  فاملعّلم  معنًى؛  بال  الّتطوير  قد يجعل جهود  و�ضعٍف  هــدٍر،  عامَل  ُيَعدُّ  اجلانب،  �ضلبّيٍة يف هذا  اأو  ق�ضوٍر، 
الأهّم يف  الّتعّلم، وتطبيقاته، ونواجته؛ فهو عامل احل�ضم  اإ�ضراًرا بخطط  الأ�ضّد  اأو  اإيجابّيًة،  احللقة الأكرث 

مواقف الّتعّلم.

اأجزاء  تنظيم،  منه  يتطّلب  بنجاٍح  الّتعّلم  مواقف  اأهــداّف  الّطبيعية  والعلوم  الّريا�ضّيات  معّلم  وحتقيق 
خّطٍة  وفق  مبنطقّيٍة،  ال�ضري  له  ي�ضمن  مبا  دقيقٍة،  ب�ضورٍة  الّزمن  عامل  وفق  وتوزيعها  الّتدري�ضّية  ته  ح�ضّ
تّت�ضف بالإحكام، والواقعّية خالل تنفيذه اأدواره، ومتابعته مهاّم الّتعّلم، ويت�ضّمن املعنى ال�ّضابق اأن يتقن معّلم 
ة الّتوزيَع املنا�ضَب، مع �ضرورة النتباه  الّريا�ضّيات والعلوم الّطبيعية توزيع اأجزاء الّدر�ض على كامل وقت احل�ضّ

�ض له.  اإىل عدم زيادة اأّي جزٍء من اأجزاء وقت الّدر�ض على جزٍء اآخَر، اأو جتاوزه وقَته املخ�ضّ
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يف هذا الف�ضل مت حتديد منهج الدرا�ضة ، وجمتمع الدرا�ضة وعينتها ، وو�ضف اأداة الدرا�ضة وكيفية بنائها، 
و التاأكد من �ضدقها وثباتها وخطوات تطبيق الدرا�ضة، واأخرياً الأ�ضاليب الإح�ضائية التي مت ا�ضتخدامها يف 

حتليل البيانات.

   أواًل : منهج الدراسة .  

اأهدافها ، واأدواتها،  بناء على م�ضكلة الدرا�ضة وت�ضاوؤلتها فاإن املنهج املالئم للدرا�ضة احلالية من حيث 
واملجتمع الذي طبقت عليه هو املنهج الو�ضفي امل�ضحي ؛ وهو منهج كما عرفه عبيدات واآخرون )2005م(: “باأنه 
اأ�ضلوب يف البحث يتم من خالل جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما اأو حادث ما اأو �ضيء ما اأو واقع ما وذلك 
بق�ضد التعرف عن الظاهرة التي ندر�ضها وحتديد الو�ضع احلايل لها والتعرف على جوانب القوة وال�ضعف 
فيها من اأجل معرفة مدى �ضالحية هذا الو�ضع اأو مدى احلاجة لإحداث تغيريات جزئية اأو اأ�ضا�ضية فيه” 
203 ، حيث مت بناء ا�ضتبانة لتعرف وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول  كفاية زمن التدري�ض لتنفيذ مناهج 
وم�ضتوى  التدري�ضية،  ملمار�ضاتهم  وفقاً  املدر�ضي،  الكتاب  يعر�ضه  ما  بح�ضب   ، الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات 
التطوير املهني الذي تعر�ضوا له ، كما مت اإ�ضدار حكم على كفاية الزمن من خالل تقدير املالحظني لالأداء 

التدري�ضي لعينة الدرا�ضة .

   ثانيًا : مجتمع الدراسة وعينتها 

يتمثل جمتمع الدرا�ضة يف جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات و العلوم  الطبيعية يف مدار�ض التعليم العام 
احلكومية ، وهي : )ال�ضف الثاين والرابع البتدائي، ال�ضف الثاين املتو�ضط، ال�ضف الأول الثانوي(، ومعلمي 
ومعلمات نظام املقررات لل�ضف الأول الثانوي، و كذلك معلمي ومعلمات الريا�ضيات و العلوم  الطبيعية  مبدار�ض 
حتفيظ القران الكرمي  ومدار�ض الرتبية اخلا�ضة)�ضمعي ، ب�ضري ، فكري (  بال�ضفوف الأول و الثاين والرابع  
واخلام�ض البتدائي، وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط،، وال�ضف الأول الثانوي  باململكة العربية ال�ضعودية ، 
وقد مت اختيار خم�ض  اإدارات تعليم  لتمثل املجتمع الأ�ضلي للدرا�ضة يف مناطق ) الريا�ض / املدينة املنورة / 
املنطقة ال�ضرقية / اأبها / تبوك (  ، ومت اختيار عينة ع�ضوائية طبقية منتظمة منهم كما هو مو�ضح يف اجلدول 

الآتي :
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اأ- خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات، والعلوم الطبيعية مبدار�ص التعليم العام، كالتايل :

جدول )1(
خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات ، والعلوم الطبيعية مبدار�ص التعليم العام

امل�صتوياتاملتغري

العلومالريا�صيات

تقدير مالحظا�صتبيانتقدير مالحظا�صتبيان

%ت%ت%ت%ت

اجلن�ض
6138.84132.215051.1914955.81ذكر

9661.18667.714348.8111844.19اأنثى

اخلربة 
التدري�ضية

44283225.196622.56122.84اأقل من 5 �ضنوات

من 5 - اأقل من 10 
3220.32318.115017.064817.98�ضنوات

من 10- اأقل من 15 
2113.41814.177425.257226.98�ضنة

156038.25442.5210335.158632.21 �ضنة واأكرث

املرحلة 
التعليمية

6340.14837.797525.66524.34ابتدائي

3119.752418.894816.384416.47متو�ضط

6340.15543.317058.0215859.18ثانوي

157127293267العدد الجمايل للعينة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن عدد اأفراد العينة الذين ا�ضتجابوا على بنود ال�ضتبيان من معلمي ومعلمات 
الذين مت  واملعلمات  املعلمني  بلغ عدد  ومعلمة،، كما  بلغ )157( معلماً  العام قد  التعليم  الريا�ضيات مبدار�ض 

تقدير كفاية الزمن لهم من خالل مالحظة اأدائهم التدري�ضي )127( معلما ومعلمة .

بنود  على  ا�ضتجابوا  الذين  العينة  اأفــراد  عدد  بلغ  فقد  الطبيعية  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  بالن�ضبة  اأمــا   
ال�ضتبيان )293( معلماً ومعلمة، بينما بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين مت تقدير كفاية الزمن لهم من خالل 
مالحظة اأدائهم التدري�ضي )267( معلما ومعلمة ،  واجلدول ال�ضابق يو�ضح  بالتف�ضيل توزيع عينة الدرا�ضة 

على متغريات الدرا�ضة احلالية ، وهي اجلن�ض ، واخلربة التدري�ضية ، واملرحلة الدرا�ضية .
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ب - خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم 65 معلما ومعلمة ، والعلوم الطبيعية  
وعددهم 58  معلما ومعلمة مبدار�ص حتفيظ القراآن، كالتايل :

جدول )2(: خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات
الريا�ضيات وعددهم 65 والعلوم الطبيعية وعددهم 58 مبدار�ص حتفيظ القراآن

امل�صتوياتاملتغري
العلومالريا�صيات  

الن�صبة املئوية %التكرارالن�صبة املئوية %التكرار

اجلن�ض
3452.32644.8ذكر

3147.73255.2اأنثى

اخلربة 
التدري�ضية

1015.41017.2اأقل من 5 �ضنوات

1116.91729.3من 5 - اأقل من 10 �ضنوات

2233.8610.3من 10- اأقل من 15 �ضنة

152233.82543.1 �ضنة واأكرث

ال�ضف 
الدرا�ضي

710.8712.1الول البتدائي

1421.51525.9الثاين البتدائي

710.8610.3الرابع البتدائي

710.8610.3اخلام�ض البتدائي

69.2610.3الول املتو�ضط

1726.21525.9الثاين املتو�ضط

710.835.2الول الثانوي

املرحلة 
التعليمية

3553.84069.0ابتدائي

3046.21821متو�ضط

6558العدد الجمايل للعينة

يت�ضح من اجلدول  ال�ضابق خ�ضائ�ض العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم )65( معلماً ومعلمة، 
والعلوم الطبيعية وعددهم )58( معلماً ومعلمة مبدار�ض حتفيظ القراآن،كما يو�ضح اجلدول ال�ضابق بالتف�ضيل 
توزيع عينة الدرا�ضة على متغريات الدرا�ضة احلالية ، وهي اجلن�ض ، واخلربة التدري�ضية ، واملرحلة الدرا�ضية .
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الطبيعية وعددهم 189  والعلوم  الريا�ضيات وعددهم 195  العينة من معلمي ومعلمات  ج - خ�ضائ�ص 
مبدار�ص الرتبية اخلا�ضة ، كالتايل:

جدول )3(: خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات
 وعددهم 195 والعلوم الطبيعية وعددهم 189 مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة

امل�صتوياتاملتغري
العلومالريا�صيات  

الن�صبة املئوية %التكرارالن�صبة املئوية %التكرار

اجلن�ض
9749.78947.1ذكر

9850.310052.9اأنثى

اخلربة 
التدري�ضية

5327.25026.5اأقل من 5 �ضنوات

2914.93518.5من 5 - اأقل من 10 �ضنوات

5327.24423.3من 10- اأقل من 15 �ضنة

156030.86031.7 �ضنة واأكرث

ال�ضف الدرا�ضي

3316.92412.7الول البتدائي

4020.53418.0الثاين البتدائي

2211.3189.5الرابع البتدائي

2814.42613.8اخلام�ض البتدائي

168.2157.9الول املتو�ضط

2914.93418.0الثاين املتو�ضط

2713.83820.1الول الثانوي

املرحلة 
التعليمية

12061.59851.9ابتدائي

2613.35127.0متو�ضط

4925.14021.2ثانوي

195189العدد الجمايل للعينة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق خ�ضائ�ض العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم )195( معلماً ومعلمة، 
ال�ضابق  اجلــدول  يو�ضح  وكما   ، اخلا�ضة  الرتبية  ومعلمة مبدار�ض  )189( معلماً  الطبيعية وعددهم  والعلوم 
بالتف�ضيل توزيع عينة الدرا�ضة على متغريات الدرا�ضة احلالية ، وهي اجلن�ض ، واخلربة التدري�ضية، واملرحلة 

الدرا�ضية .
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 46 وعددهم  الطبيعية  والعلوم   ،24 وعددهم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  من  العينة  خ�ضائ�ص     _ د 
مبدار�ص نظام املقررات الدرا�ضية ، كالتايل :

جدول )4(: خ�ضائ�ص العينة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات
 وعددهم 24، والعلوم الطبيعية وعددهم 46 مبدار�ص نظام املقررات الدرا�ضية

امل�صتوياتاملتغري
العلومالريا�صيات

الن�صبة املئوية %التكرارالن�صبة املئوية %التكرار

اجلن�ض
1562.52963.0ذكر

937.51737.0اأنثى

اخلربة 
التدري�ضية

312.5715.2اأقل من 5 �ضنوات

416.71021.7من 5 - اأقل من 10 �ضنوات

625.0613.0من 10- اأقل من 15 �ضنة

151145.82350.0 �ضنة واأكرث

2446العدد الجمايل للعينة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق خ�ضائ�ض العينة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وعددهم )24( معلماً ومعلمة، 
والعلوم الطبيعية وعددهم )46( معلماً ومعلمة باملرحلة الثانوية مبدار�ض نظام املقررات الدرا�ضية. واجلدول 
واخلــربة   ، اجلن�ض  وهــي   ، احلالية  الدرا�ضة  متغريات  على  الدرا�ضة  عينة  توزيع  بالتف�ضيل  يو�ضح   ال�ضابق 

التدري�ضية.

   ثالثًا : أداة الدراسة

تعديل اداة الدرا�سة (  1

اآراء  لتعرف  ا�ضتبيان   لها عبارة عن   املنا�ضبة  الأداة  فــاإن  الدرا�ضة احلالية ومتغرياتها  اأهــداف  يف �ضوء 
عينة الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املحدد لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية �ضمن اخلطة 
مبو�ضوع  ال�ضلة  ذات  ال�ضابقة  الدرا�ضات  و  الأدبــيــات  من  بال�ضتفادة  ال�ضتبيان  ت�ضميم  مت  وقــد  الدرا�ضية، 
الدرا�ضة وكذلك كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ، واأراء املخت�ضني يف جمال التدري�ض ، وتكون من جزئني 
اخلربة  و�ضنوات  اجلن�ض،  مثل  لال�ضتبيان،  امل�ضتجيب/ـة  حول  عامة  معلومات  ت�ضمن  الأول  اجلزء  رئي�ضني، 
التدري�ضية.... الخ، اأما اجلزء الثاين فقد ت�ضّمن 6 عبارات لتحديد راأي امل�ضتجيب/ـة يف مدى كفاية الزمن 
من وجهة نظره كممار�ض لتدري�ض الريا�ضيات و العلوم ، ويعد هذا ال�ضتبيان امتداداً  وتعدياًل لأداة الدرا�ضة 
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يف  املرحلة الأوىل )1433هـ(  والتي احتوت على 12 فقرة لقيا�ض كفاية الزمن ، حيث �ضمل التعديل دمج بع�ض 
املكررة  العبارات  وحذف  العبارات  لبع�ض  اللغوية  ال�ضياغات  واإعــادة   ، عنا�ضرها  بع�ض  يف  املت�ضابهة  العبارات 
يف فكرتها ، واإ�ضافة عبارات جديده لي�ضهل على املعلمني اإعطاء ت�ضور وا�ضح عن كفاية الزمن املخ�ض�ض يف 
لبطاقة  اإ�ضافة عبارتني  التعديل  �ضمل  ، كما  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  لتنفيذ مناهج  الدرا�ضية  اخلطة 
املالحظة ال�ضفية ) اإحدى اأدوات التقرير الثالث ( ليتمكن املالحظ من تقدير كفاية زمن التدري�ض من خالل 

مالحظته للح�ض�ض الدرا�ضية لعينة الدرا�ضة احلالية .

حتديد التقديرات الكمية واللفظية ل�ستجابات )عينة الدرا�سة( على ال�ستبيان: (  2

مت حتديد التقديرات الكمية واللفظية ل�ضتجابات معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية - عينة 
)عــال- متو�ضط–   : لفظية هي  تقديرات  اأربعة  الأداة وفق مقيا�ض متدرج مكون من  الدرا�ضة- على فقرات 
منخف�ض- منخف�ض جدا( ، ويكافئ التقديرات اللفظية التقديرات الكمية التالية )0-1-2-3( على التوايل ، 
ومت ح�ضاب طول فئة معيار احلكم على النتائج من خالل ت�ضنيف متو�ضط ال�ضتجابات اإىل ثالث م�ضتويات 
املقيا�ض=  اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل  الفئة = )اأكرب قيمة-  التالية: طول  املعادلة  مت�ضاوية املدى من خالل 
)0-3( ÷ 4= 0.75  ، ومت تق�ضيم كل فرتة اىل ثالث فرتات جزئية ، وهي عليا وو�ضطا ودنيا كل 0.25 ميثل فرتة 

جزئية واحدة، واجلدول التايل و�ضح ذلك :

جدول )5( التقديرات الكمية واللفظية ل�ضتجابات 
)عينة الدرا�ضة( على ال�ضتبيان

منخف�ض جدامنخف�ضمتو�صطعالامل�صتوى

مدى املتو�ضطات
اأعلى من 

 3 – 2.25

اأعلى من 

2.25 – 1.5

اأعلى من 

1.5 – 0.75
من 0 – 0.75

�سدق الأداة : (  3

للتحقق من �ضدق حمتوى الأداة، واأنها تخدم اأهداف الدرا�ضة احلالية ، مت عر�ضها على جمموعة من 
العبارات   متثيل  حيث  من  اآرائــهــم  اإبــداء  منهم  وٌطلب   ، النف�ض  وعلم  التدري�ض،  وطــرق  املناهج  يف  املخت�ضني 
لهدف الدرا�ضة وو�ضوح ال�ضياغة اللغوية و�ضحتها ، والقرتاحات التي يرونها منا�ضبة اإن وجدت فيما يتعلق 
بالتعديل، اأو حذف بع�ض العبارات، اأو اإ�ضافة عبارات اأخرى، ومت التعديل يف �ضوء اآراء ومالحظات املُحكمني 
واقرتاحاتهم، واعترب هذا الإجراء مبثابة ال�ضدق الظاهري لال�ضتبيان، واأن ال�ضتبيان �ضالح لقيا�ض ما و�ضع 

له.
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ثبات الأداة : (  4

مت التحقق من ثبات الأداة بتطبيقها على عينة ا�ضتطالعية بلغت 18 معلما ومعلمة ، ومت ح�ضاب معامل 
الأداة يف  بلغ 88.5 وهو موؤ�ضر جيد بحثياً ومطمئن ل�ضتخدام  األفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha(  والذي 

حتقيق اأهداف الدرا�ضة احلالية )امللحق ، 1( .  

   رابعًا: تطبيق أداة الدراسة :

اأُحلقت اأداة الدرا�ضة احلالية ) ا�ضتبيان تقدير كفاية الزمن (  با�ضتبيان التطوير املهني اخلا�ض بالتقرير 
الثالث، كما مت اإ�ضافة فقرتني - لتحديد كفاية الزمن من وجهة نظر املالحظ  - واإحلاقها ببطاقة املالحظة 
ال�ضفية للتقرير الثالث ، ومت جمع معلومات عن م�ضتوى التطوير املهني  وكذلك م�ضتوى الأداء التدري�ضي 
من خالل ما مت جمعه من الفريق الثالث للم�ضروع ، بحيث يتم مالحظة الأداء التدري�ضي للمعلم / املعلمة 
و حتديد  م�ضتوى الأداء التدري�ضي من خالل بطاقة املالحظة اخلا�ضة بالتقرير الثالث ثم ي�ضدر املالحظ 
حكما على مدى كفاية الزمن لتنفيذ الدر�ض ، ومن ثم يوزع على نف�ض العينة ا�ضتبيان مكون من جزئني ، الأول 
يتعلق بتعرف م�ضتوى التطوير املهني ) خا�ض بالتقرير الثالث( واجلزء الثاين متعلق بكفاية الزمن لتنفيذ 

املناهج الدرا�ضية .

ويف هذا الإطار وبالتعاون مع الزمالء يف الفريق الثالث للم�ضروع اأقيمت ور�ضة عمل مل�ضاعدي وم�ضاعدات 
الباحثني ) 20 م�ضاعًدا وم�ضاعدة امللحق )2 ( خالل الفرتة 8-1433/1/10هـ لتعريفهم بعمل الفريق ) اخلطة 
الزمنية ( �ضمن امل�ضروع، وتعريفهم باأداة الدرا�ضة وكيفية التعامل معها ، ونوق�ضت جميع عباراتها بالتف�ضيل  .

وقد ا�ضتغرق تطبيق اأداة الدرا�ضة مئة يوم جلمع البيانات املطلوبة من املناطق التعليمية اخلم�ض عينة 
الدرا�ضة  مب�ضاعدة ) م�ضاعد باحث وم�ضاعدة يف كل منطقة تعليمية( ، و مت الختيار ع�ضوائًيا من كل قطاعات 

مدار�ض العينة والتي ت�ضمل املدار�ض البتدائية واملتو�ضطة والثانوية بن�ضب حمددة م�ضبقا . 
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   خامسًا : الخطة الزمنية الجراء الدراسة للمرحلة الثانية : 

و�ضع الفريق البحثي خطة زمنية  لإجراء الدرا�ضة  والتي ا�ضتمرت ملدة 11 �ضهراً  )من بداية �ضهر حمرم 
من عام 1434 هـ ، وحتى نهاية �ضهر ذو القعدة من عام 1434 هـ(، وفقا للجدول التايل:

جدول ) 6 ( اخلطة الزمنية لجراء الدرا�ضة للمرحلة الثانية

ربيع �صفرحمرم
اول

ربيع 
ثاين

جماد 
اول

جماد 
ذو �صوالرم�صان�صعبانرجبثاين

القعدة
كتابه التقريرالتطبيقاالعداد

مراجعه التجربة 
ال�ضابقة وتعديل 

الداة
تنفيذ ور�ضه عمل 
مل�ضاعدي الباحثني

العداد لتنفيذ 
الدرا�ضة

حتديد عينات 
الدرا�ضة

التن�ضيق مع 
م�ضاعدي الباحثني

تطبيق اداة الدرا�ضة وجمع 
املعلومات

حتليل 
البيانات 
وكتابه 

التقرير 
الفني

كتابه 
التقرير 
النهائي

للمرحلة 
الثانية.

مراجعه  التقرير
مع الفريق ال�ضرايف

   سادسًا : المعالجة اإلحصائية: 

ا�ضتخدمت الأ�ضاليب الإح�ضائية التالية ملعاجلة بيانات الدرا�ضة:

التكرارات والن�ضب املئوية لو�ضف جمتمع الدرا�ضة ومتغرياتها.( 1

املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية حل�ضاب متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة لكل عبارة ( 2
من عبارات ال�ضتبيان.

اختبار )ت( )T-test(  واختبار مان وتني Mann-Whitney ملعرفة دللة الفرق بني عينتني م�ضتقلتني.( 3

4 )   Kruskal-Wallis وكذلك اختبار كرو�ضكال وال�ض ،  )One Way Anova( اختبار حتليل التباين الأحادي
للتعرف على دللة الفروق بني ثالثة عينات م�ضتقلة فاكرث.

اختبار �ضيفيه Scheffe  للمقارنات البعدية لتحديد اجتاه الفروق بني املجموعات.( 5

   سابعًا : فريق العمل للمرحلة الثانية:

مت ت�ضكيل فريق الدرا�ضة وفق الهتمامات البحثية ، والرغبة يف العمل والتجان�ض والتخ�ض�ض كما هو مو�ضح 
باجلدول التايل :
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جدول ) 7(  يو�ضح فريق العمل للمرحلة الثانية

املهمةالعملالتخ�ص�ضاال�صمم

رئي�ض الفريق وباحثجامعة اأم القرىتعليم الريا�ضياتد. عو�ض �ضالح املالكي1

ع�ضو الفريقجامعة اأم القرىتعليم الريا�ضياتد. اإبراهيم �ضليم احلربي2

جمع جزء من املادة جامعة احلدود ال�ضماليةتعليم العلومد. هالل بن مزعل العنزي3
العلمية وتن�ضيقها طالب دكتوراه وزارة الرتبية والتعليمتعليم الريا�ضياتاأ. حمد عائ�ض الغامدي 4
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الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 
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يلي  وفيما   ، ب�ضكل مف�ضل  ومناق�ضتها  وتف�ضريها  الدرا�ضة احلالية  نتائج  الف�ضل عر�ض  �ضيتم  يف هذا 
تو�ضيح ذلك : 

   كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الرياضيات.

اوًل: كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�سيات.

 لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الأول ) اجلزء الأول (  من ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه: ما مدى 
اخلام�ض  و  الثاين   ( لل�ضفوف  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية  املتاح  يف اخلطة  الدرا�ضي  الزمن  كفاية 
البتدائي، الثاين املتو�ضط ، الأول الثانوي( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات، ومن خالل  تقديرات 
لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات   ح�ضاب  مت  الريا�ضيات،  ومعلمات  معلمي  لأداء  املالحظني 

عبارة، واجلدول التايل يو�ضح ذلك :

جدول)8( يو�ضح املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لآراء معلمي  ومعلمات الريا�ضيات وكذلك  
تقديرات املالحظني ملدى كفاية الزمن

كفاية 
العبارةمالزمن

لل�ضفوف 
الربعة

الثاين 
البتدائي

اخلام�ض 
البتدائي

الثاين 
الول الثانوياملتو�ضط

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

ح�ضب  اأراء 
املعلمني

1
اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً 
لعدد احل�ض�ض املتاحة  لكل در�ض يف دليل 

املعلم
1.8796.1.971.052.0084.1.8887.1.761.04

2
اأو  الأنــ�ــضــطــة  لتنفيذ   ; كــافــيــاً  اأجـــد وقــتــاً 
التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب 

اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات
1.451.031.451.151.38.11.48972.1.461.04

3
يــتــمــكــن عـــمـــوم الــــطــــالب مــــن اكــتــ�ــضــاب 
املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�ض �ضمن 

احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض  
1.9583.2.0197.1.8887.2.0377.1.8777.

4
اأو  الأن�ضطة  اأو  التمرينات  بع�ض  اأجتـــاوز 
الــتــجــارب املـــكـــررة اأو الــتــي حتــتــاج لــوقــت 

طويل حفاظا على زمن احل�ضة
2.2590.2.221.182.2576.2.2981.2.2485.

5
اأن  وميكن  احل�ضة،  لنهاية  الــدر�ــض  اأكمل 
ا�ضطر لال�ضتفادة من الوقت بني ح�ضتي 

والتي تليها لإكمال الدر�ض 
1.981.022.001.131.9786.1.851.142.0599.

اأو 6 اأوجــــه الــطــالب حلــل بع�ض الأنــ�ــضــطــة 
.2.1491.1.971.082.0095.2.0783.2.2285التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت

.1.9954.1.8776.1.9151.1.9350.1.8551متو�ضط اأراء املعلمني
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كفاية 
العبارةمالزمن

لل�ضفوف 
الربعة

الثاين 
البتدائي

اخلام�ض 
البتدائي

الثاين 
الول الثانوياملتو�ضط

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

بي
�ضا

حل
ط ا

و�ض
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

لن
ا

وفق تقدير 
املالحظني 

متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�ضر 1
.2.2260.2.4166.2.2560.2.2365.2.1555الدر�ض يف احل�ضة الدرا�ضية

2
تالءم الزمن املقرر للح�ضة الدرا�ضية 
مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب 

تنفيذها
2.3861.2.5559.2.3356.2.4658.2.2962.

.2.2953.2.4761.2.2946.2.3454.2.2153متو�ضط تقدير املالحظني

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن :

امل�ضتوى ( 1 الأربعة، ويقع يف  لل�ضفوف   3 اأ�ضل  بلغ  1.99 من  الزمن  لتقدير كفاية  املعلمني  اآراء  متو�ضط 
املتو�ضط، كما اأن هناك تقاربا بني متو�ضطات ال�ضفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني اأكرب واأ�ضغر متو�ضط  
0.06، وتدل هذه النتيجة على اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرون اأن الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج 

الريا�ضيات يف ال�ضفوف الأربعة منا�ضب بدرجة متو�ضطة.

متو�ضط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني بلغ    2.29من اأ�ضل  3لل�ضفوف الأربعة ويقع يف امل�ضتوى ( 2
اأعلى واأ�ضغر متو�ضط   )عال( ،ويالحظ التقارب بني متو�ضطات ال�ضفوف الأربعة  حيث بلغ املدى بني 
الريا�ضيات يف  الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج  اأن  اأن املالحظني يرون  النتيجة على  0. 26، وتدل هذه 
ال�ضفوف الأربعة منا�ضب بدرجة عالية وفقاً ملالحظاتهم ال�ضفية لأداء عينة الدرا�ضة يف ح�ضة درا�ضية 
لكل معلم اأو معلمة ، حيث يرون اأن املعلم متكن من تقدمي جميع عنا�ضر الدر�ض يف احل�ضة الدرا�ضية ، 

كما اأن الزمن املقرر للح�ضة الدرا�ضية تالءم مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها.

يالحظ التجان�ض يف اآراء عينة الدرا�ضة لل�ضفوف الأربعة فقد ح�ضلت عبارة :  اأجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ ( 3
اأو كتاب التدريبات على اأقل  اأو كرا�ضة الن�ضاط  اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب  اأو التمارين  الأن�ضطة 
متو�ضطات والتي تراوحت بني 1.38 _ 1.48  ، وتقع جميعها يف امل�ضتوى املنخف�ض مما يعني اأن عينة 
الدرا�ضة من املعلمني واملعلمات يرون اأن الزمن املخ�ض�ض للح�ض�ض ل يكفي لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين 
اأجتاوز  بينما  ح�ضلت عبارة:  التدريبات،  اأو كتاب  الن�ضاط  اأو كرا�ضة  الكتاب  املعملية �ضمن  التجارب  اأو 
بع�ض التمرينات اأو الأن�ضطة اأو التجارب املكررة اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على زمن احل�ضة على 
اأعلى متو�ضطات  ح�ضابية تراوحت بني 2.22 _ 2.29، ويقع تقريبا متو�ضطهما يف امل�ضتوى عال ، وتدل 
على اأن املعلم يحتاج اإىل مزيد من الوقت لتنفيذ مناهج الريا�ضيات واأن الزمن املخ�ض�ض الآن يجعل من 
اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على  اأو التجارب املكررة  اأو الأن�ضطة  املعلم يتجاوز بع�ض التمرينات 
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اأو التمارين  اأوجه الطالب حلل بع�ض الأن�ضطة  زمن احل�ضة ، ويعزز هذا ال�ضتنتاج ح�ضول العبارة :  
تراوحت بني 1.97 _ 2.22، مما  ن�ضبياً   الوقت على متو�ضطات  ح�ضابية عالية  ل�ضيق  املنزل نظراً  يف 
يحدو باملعلمني اإىل اإيجاد حلول لتاليف م�ضالة عدم كفاية الزمن من خالل توجيه الطالب حلل بع�ض 

الأن�ضطة اأو التمارين يف املنزل نظراً ل�ضيق الوقت.

ح�ضلت عبارة :  اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املتاحة لكل در�ض يف دليل املعلم ( 4
على متو�ضطات تراوحت بني 1.76 - 2.00. ، وتقع جميعها يف امل�ضتوى املتو�ضط ، لكن اإجناز العمل ل يعني 
كفاية الوقت لذلك العمل، فقد يكون هنالك جتاوزات اأو اخت�ضارات اأو اإحالت كما اظهرت ذلك العبارات 
اأوردت ذلك درا�ضة  4 و 6 فيما �ضبق عر�ضه، كما قد يتم الرتكيز على عنا�ضر بعينها دون الأخــرى كما 

احلربي )1997م( حيث اأو�ضحت اأن معظم عينة الدرا�ضة ي�ضرفون اأغلب وقت احل�ضة يف عر�ض املفهوم.

يالحظ وجود تباين ب�ضيط بني ما عرب عنه املعلمني من تقدير متو�ضط لكفاية الزمن وتقدير املالحظني ( 5
العايل ، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اليه درا�ضة املقو�ضي )2000م( باأن هنالك تبايناً بني موقف 
مالءمته  حيث  من  الثانوي  الأول  لل�ضف  الريا�ضيات  كتاب  اأبــواب  لبع�ض  بالن�ضبة  واملعلمنب  املوجهني 
، حيث وقع  بلغ 0.30  الفرق بينهما  اأن مدى  املتو�ضطني يرى  اأن املالحظ لقيم  اإل   ، الدرا�ضية  للخطة 
متو�ضط تقدير املالحظني يف الثلث الأدنى للم�ضتوى عال واقرب اىل امل�ضتوى املتو�ضط من مركز امل�ضتوى 
عال،كما وقع  متو�ضط اآراء املعلمني يف بداية الثلث الأعلى للم�ضتوى متو�ضط واأقرب اىل احلدود العليا 
اأتيح  اأ�ضلوب القيا�ض ففي حني  ، ولعل ذلك نتيجة اختالف  ال�ضفلى له  للم�ضتوى متو�ضط من احلدود 
للمعلم التعبري عن راأيه يف كفاية الزمن لكامل املقرر وبكل الظروف التي يواجهها �ضواء ما يتعلق بعوامل 
هدر وقت التعلم من قبل املدر�ضة اأو الظروف اخلارجية ، اقت�ضر حكم املالحظني على م�ضاهداتهم لدر�ض 
اأن فرتة التطبيق متقاربة وبالتايل هنالك تقارب يف  واحد فقط  وفق ظروف حمددة ، فامل�ضاهد يرى 
اأكرب من غريها  الدرا�ضية فرتة  الدرو�ض يف اخلطة  ، وقد يكون متاح لهذه  التي يالحظونها  الدرو�ض 
يف وحدات الكتاب الأخرى ، وقد ظهر ذلك �ضابقا من خالل درا�ضة املقو�ضي )2000م( فقد عربت عينة 
الدرا�ضة عن منا�ضبة اخلطة الدرا�ضية لأبواب درا�ضية معينة وعدم منا�ضبتها لبواب اخرى �ضمن الكتاب 
املدر�ضي الواحد ، كما ان هنالك عوائق كثرية قد ل تتواجد يف ذهن املالحظ و يبني قراره على الدر�ض 

الذي اأمامه فقط والذي جهز له املعلم م�ضبقا علميا ونف�ضيا وتربويا لإجناز مهامه يف الوقت املحدد .

وتتفق هذه النتيجة يف عمومها مع النتائج التي تو�ضلت لها الدرا�ضة التقوميية للمرحلة الأوىل )1433هـ( 
لل�ضفوف الأول و الرابع البتدائي، والأول املتو�ضط ، والتي اأ�ضارت اإىل ان  ن�ضبة )54%( من معلمي ومعلمات 
الريا�ضيات يرون عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية املحددة ، كما تتفق هذه النتيجة مع ما 
اأظهرته نتائج املوؤمتر الرتبوي الرابع والع�ضرين )تدري�ض الريا�ضيات  وتعلمها باملدر�ضة: الطريق اإىل التميز 
مبملكة البحرين 2010 م( والذي ذكر باأن من اأبرز الّتحّديات اّلتي تعوق معّلم الّريا�ضّيات، وحتول دون حتقيقه 
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القيمة الّتدري�ضّية امل�ضافة طول املقّرر الّدرا�ضّي املطّور من حيث عدم تنا�ضب حمتواه مع عدد احل�ض�ض املقّررة 
لتنفيذه، بال�ضورة املطلوبة ، كما تتفق هذه النتيجة مع درا�ضة الثقفي ) 2013م( والتي اأظهرت اأن الحتياج 

التدريبي ملعلمي الريا�ضيات يف اإدارة وقت احل�ضة بفاعلية كان متو�ضطا.

اأنه رمبا يعود ال�ضبب يف هذه النتيجة ) يف �ضوء التطلع اىل م�ضتوى فاعلية تعليمية  ويرى الباحثون 
عالية ( اإىل كرثة م�ضيعات الوقت �ضواء ما يرتبط بالعوامل املرتبطة باملعلم اأو العوامل اخلارجية املوؤثرة عليه 
اليومية  ال�ضامي )2003م( و قطامي وقطامي )2005م( العريني )1998م(، �ضعف اخلطة  اأوردت  ومنها  كما 
لدى املعلم، وعدم حتديد املعلم مل�ضئولياته داخل ال�ضف الدرا�ضي ،و عدم ا�ضتغالل وقت ح�ضة الن�ضاط بال�ضكل 

املنا�ضب ، وكرثة الجازات ، وتكليفات املعلم من املدر�ضة .

تدريبية  دورات  الدرا�ضة  عينة  واملعلمات  املعلمني  تلقي  عدم  اىل  النتيجة  هذه  يف  ال�ضبب  يعود  قد  كما 
بان  )1999م(  الذويبي  درا�ضة  اإليه  اأ�ضارت  ما  وهذا   ، الدرا�ضية  للمقررات  الوقت  اإدارة  متخ�ض�ضة يف مهارات 
ن�ضبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج تاأهيلية بلغت 22.1% على الرغم من اأهمية هذا اجلانب ، اأما الذين 
�ضاعتني فقط، ويتم ذلك خارج  اإىل  �ضاعة  تاأخذ وقتاً من  فاإنها  تاأهيل  اأو برامج  تن�ضيطية  بــدورات   التحقوا 
اأكدته نتائج الدرا�ضة التقوميية يف املرحلة الأوىل )1433هـــ ( لل�ضفوف الأول  الــدوام وب�ضكل ف�ضلي وهو ما 
و الرابع البتدائي، والأول املتو�ضط ، باأن ن�ضبة املعلمني الذين تلقوا تدريب كانت حوايل 40% ، وكذلك  ما 
اأظهرته الدرا�ضة احلالية بان ن�ضبة 20.9 % من عينة الدرا�ضة احلالية مل يح�ضلوا على تدريب يف جمال املناهج 
املطورة ، وح�ضل ما ن�ضبته18.4  %  على تدريب ملدة يوم او يومني ، وهذا ميثل عائق امام املعلمني لتنفيذ تلك 
املناهج بال�ضورة املطلوبة ويف الزمن املحدد، وخ�ضو�ضاً ان طبيعة تلك املناهج  تتطلب مهارات وكفايات مثل 
تخطيط بيئة التعلم ال�ضفية ب�ضورة تدعم مركزية املتعلم ، وتوفري فر�ض املناق�ضة املعرفية وتبادل الافكار 
، والبناء على افكار الخرين مبا يدعم اكت�ضاب املعرفة الريا�ضية وتقومي نواجت تعلمها، وهذا يتطلب توفري 
الوقت الالزم والتدريب الكايف للمعلمني لأدارة زمن التدري�ض بال�ضكل ال�ضحيح، حيث يوؤكد احلاج )1996م( 
اأن هناك عاملني ذات تاأثري فعال على كم الوقت املطلوب للتعلم وهما طريقة التدري�ض الفعالة وتتوقف على 
املتاحة  الإمكانات  توافر  ومــدى   ، اإثنائها  ويف  اخلدمة  قبل  واإعـــداده  وكفاءته  املعلم  منها:  م�ضتوى  اعتبارات 
لتنظيم  الوقت ، وكذلك التخطيط ل�ضتخدام الوقت داخل غرفة ال�ضف ، وقد اأكد ذلك البابطني )1999م( 
بقوله : اإن هنالك ق�ضوراً يف فهم واإدراك بع�ض املعلمني لالأبعاد النظرية والتطبيقية لق�ضية ا�ضتثمار الوقت 
الر�ضمي بفاعلية يف جمال التعليم ، وان لذلك اأثرا يف رفع م�ضتوى الكفاءة الداخلية لنظام التعليم ، واقرتحت 
العمل الالزمة لزيادة  التدريبية وور�ض  بالدورات  املعلمني واملعلمات  اإثــراء برامج تدريب  بايون�ض ) 2011م( 
خربة املعلم واملعلمة يف كيفية ا�ضتخدام ال�ضرتاتيجيات والأن�ضطة املعطاة يف الكتاب مبا يتنا�ضب مع املوقف 

التعليمي والوقت املخ�ض�ض له.
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ثانيا : الختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريات اجلن�ص و اخلربة التدري�سية و املرحلة التعليمية

 لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الثاين ) اجلزء الأول (  من ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه )هل يوجد 
اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات: اجلن�ض/ اخلربة التدري�ضية / املرحلة التعليمية؟ مت اجراء 

التحليالت الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:

1 - متغري اجلن�ص :

للتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�ضة من املعلمني واملعلمات يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض 
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وجهة نظرهم،  وتقدير املحكمني،  مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي 
Mann-Whitney لعينتني  ملجموعتي الدرا�ضة، ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت لعينتني م�ضتقلتني وكذلك قيمة 

م�ضتقلتني )ح�ضب طبيعة البيانات ( لكل �ضف درا�ضي، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

Mann- جدول )9(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي وقيمة ت، وكذلك جمموع ومتو�ضط الرتب وقيمة
Whitney لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة

كفاية ال�صف
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2
راي املعلمني

1112.64139.0معلم
73.001.170.24

1816.44296.0معلمة

تقدير 
املحكمني

78.5760.00معلم
32.001.570.12

1512.87193.0معلمة

5
راي املعلمني

1212.79153.5معلم
75.501.70.081

2018.73374.5معلمة

تقدير 
املحكمني

811.7594.00معلم
58.0039.0.69

1612.88206.0معلمة

8
راي املعلمني

1318.85245.0معلم
10688.0.37

2015.80316.0معلمة

تقدير 
املحكمني

1011.35113.5معلم
58.501.170.23

1614.84237.5معلمة
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كفاية ال�صف
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جلن
ا

دد
الع

T.TestMann-Whitney

ط
و�ص

املت

اف
حر

الن
ا

Tdfلة
دال

ال

ط 
و�ص

مت
تب

الر

تب
الر

وع 
جمم

M
a-

W

Z

لة
دال

ال

10
راي املعلمني

251.890.46معلم
55.610.58

381.960.47معلمة

تقدير 
املحكمني

161.900.37معلم
2.93530.005

392.330.52معلمة

اجلميع
راي املعلمني

611.840.55معلم
1.251550.21

961.960.54معلمة

تقدير 
املحكمني

412.080.52معلم
3.2212502 .0

862.400.51معلمة

يالحظ من اجلدول ال�ضابق اأن:

قيمة Ma-W للفرق بني متو�ضطي تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات غري دال اإح�ضائًيا عند ( 1
اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات ال�ضف الثاين واخلام�ض البتدائي،  ≥ 0.05  ،وفق   α م�ضتوى 
وال�ضف الثاين املتو�ضط  مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإنــاث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم 
لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج �ضمن م�ضروع مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، حيث ترى عينة الدرا�ضة 
 Ma-W اأن قيمة  الدرا�ضية كان متو�ضطا، كما  املناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  اأن منا�ضبة  واإناثاً  ذكــوراً 
لتقدير املالحظني لكفاية الزمن غري دالة اح�ضائيا  لنف�ض ال�ضفوف مما يعني عدم وجود اختالف بني 

املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض.

قيمة t للفرق بني متو�ضطي تقدير م�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية  غري دال اإح�ضائًيا عند ( 2
م�ضتوى α ≥ 0.05  ،وفق اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات ال�ضف الول الثانوي، مما يعني عدم 
وجود فرق بني الذكور والإنــاث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
،وهم جميعا يرون اأن الزمن منا�ضب بدرجة متو�ضطة، كما ان قيمة t لتقدير املالحظني لكفاية الزمن 
دالة اإح�ضائيا  لنف�ض ال�ضف مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع 
لعامل اجلن�ض ول�ضالح املعلمات ، والتي يرى املالحظون منا�ضبة الزمن لهم اأكرث من زمالئهم املعلمني . 

قيمة t للفرق بني متو�ضطي تقدير م�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ( 3
α ≥ 0.05  ،وفق اأراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات جلميع ال�ضفوف الدرا�ضية مما يعني 
عدم وجود فرق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
،وهم جميعا يرون اأن الزمن منا�ضب بدرجة متو�ضطة، كما اأن قيمةt لتقدير املالحظني لكفاية الزمن 
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دالة اإح�ضائيا  لكل ال�ضفوف مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع 
لعامل اجلن�ض. ول�ضالح املعلمات والتي يرى املالحظون منا�ضبة الزمن لهم اأكرث من زمالئهم املعلمني . 

لكفاية  تقديرهم  يف  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اأراء  بــني  اخــتــالف  يوجد  ل  اأنــه  يالحظ  �ضبق  ممــا 
اظهرت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  متو�ضطة  بدرجة  كافياً  يرونه  والــذي   ، الدرا�ضية  املناهج  لتنفيذ  الزمن 
نتائج الدرا�ضة التقوميية املرحلة الوىل )1433هـ ( لل�ضفوف ال�ضف الأول، و الرابع البتدائي، وال�ضف الأول 
املتو�ضط بعدم وجود اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات حول تقديرهم لكفاية الزمن، بينما تختلف مع 
درا�ضة اجلرجاوي ون�ضوان )2004م( والتي اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني ا�ضتجابات عينة البحث 

وذلك ل�ضالح املعلمني الذكور.

ولعل ال�ضبب يرجع اإىل تعر�ض املعلمني واملعلمات لنف�ض برامج التطور املهني نظرا اإىل الت�ضابه الكبري بني 
اإدارات الرتبية والتعليم يف جميع مناطق اململكة، وكذلك اإىل مركزية وزارة الرتبية والتعليم، وتطابق جميع 
الربامج التدريبية التي تنفذها الوزارة جلميع معلمي ومعلمات مناطق اململكة وهو ما اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
التقوميية املرحلة الوىل )1433هـ ( لل�ضفوف ال�ضف الأول البتدائي، وال�ضف الرابع البتدائي، وال�ضف الأول 
البتدائي، اخلام�ض  الثاين  ( لل�ضفوف  الثانية )1434هـــ  املرحلة  التقوميية  الدرا�ضة  نتائج  املتو�ضط، وكذلك 

البتدائي، الثاين املتو�ضط ، الول الثانوي .

2 - متغري  �سن�ات اخلربة التدري�سية 

مناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  الدرا�ضة  عينة  بني  اختالف  وجــود  على  للتعرف 
الريا�ضيات يعزى ل�ضنوات خربتهم التدري�ضية من وجهة نظر عينة الدرا�ضة، وتقدير املحكمني ، مت ح�ضاب 
حتليل  ،واختبار  اأ   -10 بــاجلــدول   كما  التدري�ضية   اخلــرية  ل�ضنوات   Kruskal-Wallis وقيمة  الرتب  متو�ضط 

التباين الأحادي )ANOVA( كما باجلدول - ب ) ح�ضب طبيعة البيانات ( وفيما يلي تو�ضيح ذلك . 
جدول )  10- اأ  ( متو�ضط الرتب وقيمة كرو�ضكال وال�ص

دد�صنوات اخلدمةالتقديرال�صف الدرا�صي
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الثاين البتدائي

املعلمني
718.07اأقل من 5 �ضنوات

1.68430.641
5512.40- اأقل من 10 �ضنوات
10118.50- اأقل من 15 �ضنة

151614.25 �ضنة واأكرث

املالحظني
510.40اأقل من 5 �ضنوات

0.2642876 .0 5311.17- اأقل من 10 �ضنوات
10- اأقل من 15 �ضنة

151411.96 �ضنة واأكرث
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دد�صنوات اخلدمةالتقديرال�صف الدرا�صي
الع

تب
الر
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و�ص

مت
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حلر
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لة
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ال

اخلام�ض البتدائي

املعلمني

1117.82اأقل من 5 �ضنوات

0.81130.847
5618.00- اأقل من 10 �ضنوات
10114.00- اأقل من 15 �ضنة

151415.00 �ضنة واأكرث

املالحظني

813.50اأقل من 5 �ضنوات

4.18830.28
535.83- اأقل من 10 �ضنوات
1018.00- اأقل من 15 �ضنة

151213.88 �ضنة واأكرث

الثاين املتو�ضط

املعلمني

916.56اأقل من 5 �ضنوات

057.399.
5516.50- اأقل من 10 �ضنوات
10617.42- اأقل من 15 �ضنة

151317.31 �ضنة واأكرث

املالحظني

713.50اأقل من 5 �ضنوات

2.59345.
5315.33- اأقل من 10 �ضنوات
1069.50- اأقل من 15 �ضنة

151015.35 �ضنة واأكرث

الول الثانوي

املعلمني

1726.21اأقل من 5 �ضنوات

3.98326.
51638.53- اأقل من 10 �ضنوات
101330.15- اأقل من 15 �ضنة

151733.06 �ضنة واأكرث

املالحظني

1224.96اأقل من 5 �ضنوات

730.386.
51428.39- اأقل من 10 �ضنوات
101130.14- اأقل من 15 �ضنة

151828.42 �ضنة واأكرث

جدول )  10- ب ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات جلميع ال�ضفوف

العدداخلدمة التعليميةتقدير
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.079.3026بني املجموعات.441.9249اأقل من خم�ض �ضنوات

087.96.

من خم�ض اإىل اأقل من 
داخل .321.9552ع�ضر �ضنوات

.46.57153304املجموعات
من ع�ضر اإىل اأقل من 

46.65156املجموع.15211.9147 �ضنة
.15601.8962 �ضنه فاأكرث

.1571.91546املجموع
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العدداخلدمة التعليميةتقدير
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ا

.56.318بني املجموعات.322.2853اأقل من خم�ض �ضنوات

651.58.

من خم�ض اإىل اأقل من 
داخل .232.2342ع�ضر �ضنوات

.35.5612328املجموعات

من ع�ضر اإىل اأقل من 
36.13126املجموع.15182.1959 �ضنة

.15542.3755 �ضنه فاأكرث
.1272.2853املجموع

يت�ضح من خالل اجلدول )  10- اأ  ( اأن :

الثاين ( 1 لل�ضفوف  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  من  الدرا�ضة  عينة  لآراء  الرتب  متو�ضطات  بني  الفروق 
لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  الثانوي  والأول  املتو�ضط  والثاين  البتدائي  واخلام�ض 
مناهج الريا�ضيات باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى α ≥ 0.05، مما 
يعني عدم وجود فرق بني عينة الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات 
باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية، وتختلف هذه النتيجة مع ما اأظهرت نتائج الدرا�ضة التقوميية يف 
املرحلة الأوىل )1433هـ( لل�ضف الأول البتدائي، وال�ضف الرابع البتدائي، وال�ضف الأول املتو�ضط باأنه 
يوجد فروق يف تقديرات املعلمني واملعلمات لكفاية الزمن باختالف خربتهم التدري�ضية بني امل�ضتويني 

.0.05 ≤ α الأول والثاين من �ضنوات اخلربة وهي )1-5 و 5-10( عند م�ضتوى

الفروق بني متو�ضطات الرتب لتقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات ( 2
لل�ضف الثاين واخلام�ض البتدائي وال�ضف الثاين املتو�ضط وال�ضف الأول الثانوي باختالف �ضنوات خربة 
املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى α ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فروق 
�ضنوات اخلربة  اختلفت  الريا�ضيات مهما  لتنفيذ مناهج  املخ�ض�ض  الزمن  يف تقدير املالحظني لكفاية 

التدري�ضية لدى املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة.

كما يت�ضح من خالل اجلدول )  10- ب  ( اأن:

الأول ( 1 لل�ضف  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  من  الدرا�ضة  عينة  اأراء  متو�ضطات  بني  للفروق  )ف(  قيمة 
مناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  التدري�ضية  خربتهم  �ضنوات  باختالف  الثانوي 
الريا�ضيات بلغت  .087 وهي قيمة غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى α ≥ 0.05  ، مما يعني عدم وجود فروق 

يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية.

قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات تقديرات املالحظني من معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�ضف الأول ( 2
الريا�ضيات غري  التدري�ضية لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج  الثانوي باختالف �ضنوات خربتهم 
دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى α ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فروق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض 
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لتنفيذ املناهج الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية.

واإجماًل ملا �ضبق ؛ فاإن النتيجة ال�ضابقة تدل على اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات )عينة الدرا�ضة( يتفقون 
يف تقديراتهم مل�ضتوى منا�ضبة الزمن بدرجة متو�ضطة بغ�ض النظر عن اختالف خرباتهم التدري�ضية، كما تدل 
على ان تقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن ل تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات والتي 

يرون اأنه منا�ضب بدرجة عالية  

وتتفق هذه النتيجة مع ما اأظهرته درا�ضة احلربي )1997م ( باأنه مل يكن هناك ارتباط قوي بني خربة 
املعلم يف التدري�ض وتوزيع الوقت على اأجزاء احل�ضة اإل يف جمال التدريب ، حيث كان الرتباط اإيجابياً، بينما 
خربة  الأقــل  فئتي  بني  فرقاً  هناك  بــاأن  )1999م(  البابطني  درا�ضة  اأظهرته  ما  مع  ال�ضابقة  النتيجة  تختلف 
والأكرث خربة يف التعليم ل�ضالح فئة الأقل خربة ، واأرجع ذلك اإىل اأن فئة الأقل خربة يف التعليم هم يف الغالب 
اأقل �ضناً من زمالئهم اأفراد الفئة الأكرث خربة ، ومن طبيعة ال�ضباب الرغبة ال�ضادقة يف حب التغيري والتطلع 

اإىل م�ضتقبل اأف�ضل .

الزمن  لكفاية  الدرا�ضة  تقديرات عينة  اختالف يف  لعدم وجود  ال�ضبب   يعود  اأنه رمبا  الباحثون  ويرى 
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وفقا للخطة املحددة باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية اإىل اأن املناهج احلديثة 
حتتاج اىل مهارات جديدة لإدارة الزمن التعليمي وتوزيع الأدوار للتنا�ضب مع طبيعة املحتوى الريا�ضي القائم 
على مركزية املتعلم ، وهذا يختلف فل�ضفة وتطبيقا عّما األفه ومار�ضه املعلمون واملعلمات يف املقررات ال�ضابقة 
وبالتايل فاإن عامل اخلربة التدري�ضية مل يكن له اأثر يف اأدائهم، ويرى الباحثون اأنه رمبا يعود ال�ضبب يف هذه 
الوقت  اإدارة  الدرا�ضة  دورات تدريبية متخ�ض�ضة يف مهارات  املعلمني واملعلمات عينة  اإىل عدم تلقي  النتيجة 
للمقررات املطورة ، وهو ما اأو�ضحته  نتائج الدرا�ضة  التقوميية املرحلة الثانية )1434هـ ( لل�ضفوف احلالية، 
بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات اآراء املعلمني واملعلمات يف جودة برامج التطور املهنّي وفقا 

خلربتهم التدري�ضية.

3  -  متغري املرحلة الدرا�سية:

 للتعرف على وجود اختالف يعزى للمرحلة الدرا�ضية) ابتدائي، متو�ضط ، ثانوي(  بني عينة الدرا�ضة 
من معلمي ومعلمات الريا�ضيات مبدار�ض التعليم العام لل�ضفوف)الأول واخلام�ض البتدائي و الثاين املتو�ضط 
وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات من وجهة نظر 
املعيارية ومن ثم مت ح�ضاب  املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات  املحكمني، مت ح�ضاب  الدرا�ضة، وتقدير  عينة 
النتائج اخلا�ضة  التايل يو�ضح  ، واجلــدول  ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات  التباين الأحــادي  حتليل 

بذلك:
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جدول ) 11 ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

تقدير كفاية 
الزمن من 

لة خالل تقدير
رح
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يم
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و�ص
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ات
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امل

جة 
در
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حلر
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و�ص
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ات

ربع
امل

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

املعلمني

بني 631.880.64ابتدائي
0.13520.06املجموعات

0.220.800 داخل 311.950.50متو�ضط
46.511540.30املجموعات

46.65156املجموع631.930.47ثانوي

املالحظني

بني .482.3654ابتدائي
.79.239املجموعات

1.38254. داخل .242.3754متو�ضط
.35.3412428املجموعات

36.13126املجموع.552.2152ثانوي

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق :

الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ ( 1 اآراء عينة  اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات 
مناهج الريا�ضيات يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني اأن تقدير عينة 

الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية .

مناهج ( 2 لتنفيذ  املخ�ض�ض  الــزمــن  لكفاية  املالحظني  تقديرات  متو�ضطات  بــني  للفروق  )ف(  قيمة  اأن 
الريا�ضيات يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني اأن تقدير املالحظني 

لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية .

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأنه ل يوجد اختالف بني عينة الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن باختالف 
املرحلة التعليمية التي يدر�ضون بها، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج املرحلة الأوىل )1433هـ( والتي اأظهرت عدم 
وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف ال�ضفوف الدرا�ضية التي يدر�ضون فيها، ورمبا يعود ال�ضبب يف 
ذلك اإىل اأن اآلية تطبيق امل�ضروع كانت ظروفها مت�ضابهة بني جميع املراحل الدرا�ضية ، وكذلك تطابق برامج 
التطوير املهني املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�ضية الثالث فيما يخ�ض تنفيذ املناهج املطورة  وبالأخ�ض 
كفايات ومهارات ا�ضتثمار الوقت املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم وهو ما اأظهرته الدرا�ضة احلالية 

) التقرير الثالث 1434هـ( .

ثالًثا : العالقة بني متغري كفاية الزمن ومتغريي م�ست�ى الداء التدري�سي و م�ست�ى التط�ير املهني

لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الثالث ) اجلزء الأول (  من ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه: هل يوجد 
م�ضتوى  التدري�ضي/  الداء  )م�ضتوى  ومتغريي  املالحظة(   / )ال�ضتبيان  الزمن  كفاية  متغري  بني  عالقة 

التطوير املهني ( ؟ مت اجراء التحليالت الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:
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1- العالقة بني الداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�سيات ومنا�سبة كفاية الزمن ح�سب اآراء املعلمني وتقديرات 
املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوي α ≥ 0.05 بني الأداء التدري�ضي 
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات وتقديرهم لكفاية الزمن ح�ضب اآرائهم ، وح�ضب تقديرات املالحظني، مت  ح�ضاب 

معامل ارتباط بري�ضون لعدد 157 معلما ومعلمة ، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )12( معامل ارتباط بري�ضون 
بني الداء التدري�ضي ومنا�ضبة كفاية الزمن ح�ضب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني

كفاية الزمناملتغري

الأداء التدري�ضي ن=157
وفق تقدير املالحظنيح�ضب اأراء املعلمني

Person096.person635.
Sig231.sig00.

يت�ضح من اجلدول )12(اأن:

هنالك معامل ارتباط موجب قيمته .635 بني الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�ضة ( 1
وتقديرات املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة عالية و دالة اإح�ضائًيا 
عند م�ضتوى الدالة α ≥ 0.05، و ت�ضري اإىل اأن املعلمني واملعلمات اأ�ضحاب الداء التدري�ضي العايل ) وفق 
التدري�ضي _وفق  الزمن  يعد  التي ح�ضروها  للدرو�ض  املالحظني  تقدير  على  بناء   ) امل�ضروع  توجهات 
اخلطة الدرا�ضية _ كاف لهم لإجناز عنا�ضر الدر�ض  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما اظهرته نتائج الدرا�ضة 
البتدائي،  الرابع  وال�ضف  البتدائي،  الأول  ال�ضف  لل�ضفوف   ) )1433هـــ  الوىل  املرحلة  يف  التقوميية 
وال�ضف الأول املتو�ضط بان هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�ضة التدري�ضية وفقاً لتوجهات املنهج، وتقدير 

كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتقدميه.   
هنالك معامل ارتباط موجب قيمته .096 بني الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�ضة ( 2

وتقديرهم ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة منخف�ضة وغري دالة اإح�ضائًيا عند 
م�ضتوى α ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود عالقة بني م�ضتوى الداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة ) املقدر من 
املالحظني( وتقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وتختلف النتيجة ال�ضابقة مع ما اأظهرته 
نتائج الدرا�ضة التقوميية يف املرحلة الأوىل )1433هـ ( لل�ضفوف ال�ضف الأول البتدائي، وال�ضف الرابع 
البتدائي، وال�ضف الأول املتو�ضط بان هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�ضة التدري�ضية وفقاً لتوجهات 

املنهج، وتقدير كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتقدميه.   
اأ�ضدر املالحظ  ، ثم  التدري�ضي ببطاقة مالحظة  اأداءهــم  الدرا�ضة مت قيا�ض  اأن عينة   مما �ضبق يت�ضح 
املالحظ  التدري�ضي وحكم  الداء  ارتباط بني م�ضتوى  وكــان هنالك   ، التدري�ض  زمن  كفاية  على مدى  حكماً 
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التدري�ضي عاليا وحمققا لفل�ضفة وتوجهات م�ضروع  اأداءهــم  الذين  الدرا�ضة  اأن عينة  الزمن ، مبعنى  لكفاية 
التطوير احلايل كان لديهم كفاية عالية يف زمن احل�ضة الدرا�ضية ، والعك�ض �ضحيح ،وهذا كله من وجهة نظر 
املالحظني للح�ض�ض الدرا�ضية ، كما مت توزيع ا�ضتبيان على نف�ض العينة لتو�ضيح تقديرهم لكفاية الزمن من 
اأنه مل يكن هنالك عالقة بني عينة الدرا�ضة من املعلمني الذين م�ضتوى ادائهم التدري�ضي عال ،  عدمه ،اإل 
وبني تقديرهم لكفاية زمن التدري�ض، فهناك من كان اأداوؤه التدري�ضي عاليا ويرى اأن الزمن غري كاف لتنفيذ 

املناهج املطورة .

وتقديرات  اآرائهم  ح�سب  الزمن  كفاية  ومنا�سبة  الريا�سيات  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التط�ير  بني  العالقة    -   2
املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوي α ≥ 0.05 بني م�ضتوى التطوير 
املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات و كفاية الزمن ح�ضب اآرائهم وتقديرات املالحظني مت  ح�ضاب معامل ارتباط 

بري�ضون لعدد 126معلما ومعلمة ، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
جدول ) 13 ( معامل ارتباط بري�ضون 

بني التطوير املهني ومنا�ضبة كفاية الزمن ح�ضب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني
كفاية الزمناملتغري

التطوير ن=127

وفق تقدير املالحظنيح�ضب اأراء املعلمني

person294.person145.

Sig00.sig104.

يت�ضح من اجلدول )13(:

عينة ( 1 الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  بني   294. قيمته   موجب  ارتباط  معامل  هنالك  اأن 
الدرا�ضة وتقديرهم ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة مرتفعة و دالة اإح�ضائًيا 
عند م�ضتوى α ≥ 0.05، مما يعني وجود عالقة بني م�ضتوى التطوير املهني لعينة الدرا�ضة  واأرائهم حول 
اأن املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة  منا�ضبة الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات وتدل هذه النتيجة على 
الذين تلقوا تطويراً مهنياً جيداً ، كان لديهم تقدير عال لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية ، بينما 

املعلمني واملعلمات الذين مل يتلقوا تطويراً مهنياً جيداً كان تقديرهم لكفاية الزمن منخف�ضاً .

عينة ( 2 الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  بني   145. قيمته   موجب  ارتباط  معامل  هنالك  اأن 
الدرا�ضة وتقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة �ضعيفة وغري 
دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدالة α ≥ 0.05، و ت�ضري اإىل ان معلمي ومعلمات الريا�ضيات الذين تلقوا 

تطويًرا مهنًيا عالياً مل يكن الوقت كافياً لهم لإجناز عنا�ضر الدر�ض وفق تقدير املالحظني.  

اأحدهما لتحديد م�ضتوى التطوير املهني  ا�ضتبيانني على عينة الدرا�ضة  اأنه مت توزيع  مما �ضبق يت�ضح 
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ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف اجلوانب املت�ضلة مب�ضروع التطوير احلايل ) التقريرالثالث( والأخرى لقيا�ض 
كفاية الزمن من وجهة نظرهم  ، وكان هنالك ارتباط  موجب بني م�ضتوى التطوير املهني وتقديرهم لكفاية 
اأف�ضل من زمالئهم  اأن عينة الدرا�ضة الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً  يرون كفاية الزمن  الزمن ، مبعنى 
الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�ضكل املطلوب ، وهذه النتيجة تدل على اأن برامج التطوير املهني حققت 
املهني ميثل  التطوير  باأن عامل  ، وتعطي موؤ�ضرا  التدري�ض  بكفاية  يتعلق  املعلم فيما  اأداء  جــزءاً من حت�ضني 
و�ضيبقى  زال،  وما  كــان،  املعّلم  اإن  الدرا�ضية حيث  للمناهج  احلــايل  التطوير  اأهــداف  لتحقيق  اأ�ضا�ضياً  مرتكزاً 
الّنوعّية يف املقّرر املطور؛ لذا فاإّن  الّنقلة  امل�ضوؤول عن جناح فعالّيات الّتدري�ض، وحتقيق تعّلٍم مرتفٍع، يوازي 
ُيَعدُّ  اأو �ضلبّيٍة يف هذا اجلانب،  اأو ق�ضوٍر،  اأداءه الّتدري�ضّي من فتوٍر،  اإهماَل الّت�ضّدي بجّدّيٍة اإىل ما قد يلحق 
عامَل هدٍر، و�ضعٍف قد يجعل جهود الّتطوير بال معنًى؛ فاملعّلم هو احللقة الأكرث اإيجابّيًة، اأو الأ�ضّد اإ�ضراًرا 
بخطط الّتعّلم، وتطبيقاته، ونواجته؛ فهو عامل احل�ضم الأهّم يف مواقف الّتعّلم ، وهو ما اكده �ضتوك ووايت 
)Stuck & White, 1992( بان العامل احلا�ضم لزيادة فعالية زمن التدري�ض هو الرتكيز على جانب التطوير 

والتدريب .
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   كفاية الزمن لتدريس مناهج العلوم الطبيعية

اول: كفاية زمن التدري�ص :

والــذي ن�ضه: ما مدى  الأول  الرئي�ض  ال�ضوؤال  الثاين( من  الأول) اجلزء  الفرعي  ال�ضوؤال  لالإجابة عن 
كفاية الزمن الدرا�ضي املتاح  يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية لل�ضفوف ) الثاين و اخلام�ض 
البتدائي، والثاين املتو�ضط ، والأول الثانوي( من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية، ومن خالل  
تقديرات املالحظني للح�ض�ض الدرا�ضية ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية 

والنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن، واجلدول التايل يو�ضح ذلك : 
جدول)14( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 

لآراء معلمي  ومعلمات العلوم الطبيعية وكذلك  تقديرات املالحظني للح�ض�ص الدرا�ضية  ملدى كفاية الزمن

العبارةمكفاية الزمن

لل�صفوف 
االربعة

الثاين 
االبتدائي

اخلام�ض 
االبتدائي

الثاين 
املتو�صط

االول 
الثانوي

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

ح�ضب  اأراء 
املعلمني

1
وفقاً  الــدر�ــض  عنا�ضر  كل  تقدمي  من  اأمتكن 
دليل  در�ـــض يف  لــكــل  املــتــاحــة  لــعــدد احل�ض�ض 

املعلم
1.9198.1.7198.1.9798.1.9298.1.9599.

2
اأجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين 
كرا�ضة  اأو  الكتاب  �ضمن  املعملية  التجارب  اأو 

الن�ضاط اأو كتاب التدريبات
1.4096.1.2492.1.2986.1.421.021.4698.

3
املفاهيم  اكت�ضاب  من  الطالب  عموم  يتمكن 
الــواردة يف الدر�ض �ضمن احل�ض�ض  واملهارات 

املخ�ض�ضة لكل در�ض  
1.8692.1.9088.1.9488.1.8598.1.8492.

4
اأو  اأو الأنــ�ــضــطــة  الــتــمــريــنــات  اأجتـــــاوز بــعــ�ــض 
طويل  لوقت  حتتاج  التي  اأو  املكررة  التجارب 

حفاظا على زمن احل�ضة
2.2481.2.2291.2.1481.2.4858.2.2482.

5
اأكــمــل الـــدر�ـــض لــنــهــايــة احلــ�ــضــة ، وميــكــن اأن 
ح�ضتي  بــني  الــوقــت  مــن  لال�ضتفادة  ا�ضطر 

والتي تليها لإكمال الدر�ض 
2.0396.2.001.042.2682.1.941.042.0295.

6
اأوجــــــه الـــطـــالب حلـــل بــعــ�ــض الأنـــ�ـــضـــطـــة اأو 

التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت
2.2386.2.2091.2.0988.2.3878.2.2287.

.1.9449.1.8456.1.9443.1.9951.1.9648متو�ضط اأراء املعلمني

وفق تقدير 
املالحظني 

1
متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�ضر الدر�ض 

يف احل�ضة الدرا�ضية
2.3374.2.0992.2.0689.2.4162.2.4269.

2
تـــالءم الــزمــن املــقــرر للح�ضة الــدرا�ــضــيــة مع 

عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها
2.2175.1.9474.2.0384.2.2568.2.2974.

.2.2770.2.0278.2.0585.2.3361.2.3565متو�ضط تقدير املالحظني
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يت�ضح من اجلدول ال�ضابق:

اأن متو�ضط اأراء املعلمني لكفاية الزمن بلغ1.94  من اأ�ضل  3لل�ضفوف الأربعة، ويقع يف امل�ضتوى املتو�ضط، ( 1
كما يالحظ التقارب بني متو�ضطات ال�ضفوف الأربعة حيث بلغ املدى بني اأكرب وا�ضغر متو�ضط  0.13 ، 
وتدل هذه النتيجة على اأن معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية يرون اأن الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج 
العلوم الطبيعية يف ال�ضفوف الأربعة منا�ضب بدرجة متو�ضطة ، ويالحظ اأن هذه القيمة تقع يف اعلى 

القيم الو�ضطى للم�ضتوى املتو�ضط .

اأن متو�ضط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني بلغ   2.27 من اأ�ضل   3لل�ضفوف الربعة و يقع يف امل�ضتوى ( 2
عال ، ويالحظ اأن هذه القيمة تقع يف احلدود الدنيا  للم�ضتوى العال ،واأقرب اإىل امل�ضتوى املتو�ضط اأكرث 
من مركز امل�ضتوى عال، كما يالحظ التقارب بني متو�ضطات ال�ضفوف الأربعة  حيث بلغ املدى بني اأعلى 
الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض  اأن  اأن املالحظني يرون  ال�ضابقة على  النتيجة  واأ�ضغر متو�ضط  0.33، وتدل 
مناهج العلوم الطبيعية يف ال�ضفوف الربعة منا�ضب بدرجة عالية وفقا ملالحظاتهم ال�ضفية لأداء عينة 
الدرا�ضة من املعلمني ، حيث يرون اأن عينة الدرا�ضة متكنوا من تقدمي جميع عنا�ضر الدر�ض يف احل�ضة 
الدرا�ضية  ، كما اأن الزمن املقرر للح�ضة الدرا�ضية  تالءم مع عدد وطبيعة مهام التعلم املطلوب تنفيذها.

; لتنفيذ الأن�ضطة اأو ( 3 يالحظ التجان�ض يف نتائج ال�ضفوف الأربعة فقد ح�ضلت عبارة :  اأجد وقتاً كافياً 
اأقل متو�ضطات  التدريبات على  كتاب  اأو  الن�ضاط  اأو كرا�ضة  الكتاب  املعملية �ضمن  التجارب  اأو  التمارين 
والتي تراوحت بني 1.24_ 1.46  ، وتقع جميعها يف امل�ضتوى املنخف�ض مما يعني اأن عينة الدرا�ضة من 
املعلمني واملعلمات يرون اأنهم ل يجدون الوقت الكايف لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية 
�ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات  ، بينما  ح�ضلت عبارة:  اأجتاوز بع�ض التمرينات اأو 
الأن�ضطة اأو التجارب املكررة اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�ضة على اأعلى متو�ضطات  
الوقت  كفاية  عــدم  وتــدل على   ، عــال  امل�ضتوى  تقريبا يف  وتقع   ،   2.48  _ 2.14 بــني  تــراوحــت  ح�ضابية 
املخ�ض�ض للتدري�ض لتنفيذ املقررات الدرا�ضية مما ي�ضطر املعلمني واملعلمات اإىل  جتاوز بع�ض التمرينات 
اأو الأن�ضطة اأو التجارب املكررة اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�ضة ، ويعزز هذا ال�ضتنتاج 
على  الوقت  ل�ضيق  نظرا  املنزل  يف  التمارين  اأو  الأن�ضطة  بع�ض  حلل  الطالب  اأوجــه    : العبارة  ح�ضول 
حلول  ايجاد  اىل  باملعلمني  يحدو  مما   ،2.38  _  2.09 بني  تراوحت  ن�ضبيا   عالية  ح�ضابية  متو�ضطات  
اأو التمارين يف املنزل  لتاليف م�ضالة عدم كفاية الزمن من خالل توجيه الطالب حلل بع�ض الأن�ضطة 

نظرا ل�ضيق الوقت.

ح�ضول عبارة :اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املتاحة لكل در�ض يف دليل املعلم ( 4
على متو�ضطات تراوحت بني 1.71 _ 1.97 ، وتقع جميعها يف امل�ضتوى املتو�ضط ، لكن اإجناز العمل ل يعني 
كفاية الوقت لذلك العمل، فقد يكون هنالك جتاوزات او اخت�ضارات او اإحالت كما اأظهرت ذلك العبارات 
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4 و 6 فيما �ضبق عر�ضه، فقد يكون هنالك تركيز على عنا�ضر بعينها دون الأخرى كما اأوردت ذلك درا�ضة 
احلربي )1997م( حيث اأو�ضحت اأن معظم عينة الدرا�ضة ي�ضرفون اأغلب وقت احل�ضة يف عر�ض املفهوم.

مالحظة وجود تباين ب�ضيط بني ما عرب عنه املعلمون من ر�ضا متو�ضط لكفاية الزمن وتقدير املالحظني ( 5
املرتفع ، اإل اأن املالحظ لقيم املتو�ضطني يرى ان مدى الفرق بينهما بلغ 0.31 ، حيث وقع متو�ضط تقدير 
املالحظني يف الثلث الأدنى للم�ضتوى عال واقرب اىل امل�ضتوى املتو�ضط اكرث من مركز امل�ضتوى عال،كما 
وقع  متو�ضط اأراء املعلمني يف قريبا من بداية الثلث العلى للم�ضتوى متو�ضط، مما يعني اأن املتو�ضطني 
يقعان يف م�ضتويني خمتلفني ال انه مل يكن هنالك تباعد كبري بينهما واأنهما يتقاربان على تقدير كفاية 
الزمن بني احلدود العليا للم�ضتوى متو�ضط واحلدود الدنيا للم�ضتوى عال ، ولعل ذلك يختلف نتيجة 
اختالف اأ�ضلوب القيا�ض امل�ضتخدم ، ففي حني اأتيح للمعلم التعبري عن راأيه يف كفاية الزمن لكامل املقرر 
وبكل الظروف ، اقت�ضر تقدير املالحظني على م�ضاهداتهم لدر�ض واحد فقط  وهو ما ل ميكن تعميمه 
على كامل الكتاب املدر�ضي ، فامل�ضاهد يرى اأن فرتة التطبيق متقاربة وبالتايل هنالك تقارب يف الدرو�ض 
التي يالحظونها ، وقد يكون متاح لهذه الدرو�ض يف اخلطة الدرا�ضية فرتة اأكرب من غريها من وحدات 
الكتاب الخرى ، وقد ظهر ذلك �ضابقا من خالل درا�ضة املقو�ضي )2000م( فقد عربت عينة الدرا�ضة عن 
املدر�ضي  الكتاب  اأخــرى �ضمن  منا�ضبتها لبــواب  درا�ضية معينة وعدم  الدرا�ضية لبــواب  منا�ضبة اخلطة 

الواحد.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت لها الدرا�ضة التقوميية للمرحلة الأوىل )1433هـ ( لل�ضفوف 
اأن  ن�ضبة 58.5% من معلمي ومعلمات العلوم  اإىل  اأ�ضارت  ، والتي  املتو�ضط  الأول و الرابع البتدائي، و الأول 
الطبيعية يرون عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية املحددة، وكذلك درا�ضة  مارزانو وكندل  
العام بني  جمموع  �ضاعة يف   6441 مقداره  تفاوتاً  اأن هناك  اأظهرت  والتي    )Kendall & Marzano, 2000(
اأن يتاح يف اخلطة الدرا�ضية   ،  و الزمن الذي ميكن  ال�ضاعات التي اقرتحها املعلمون 15465 �ضاعة تدري�ضية 
فعلياً والذي بلغ  9024 �ضاعة درا�ضية يف العام، ودرا�ضة حممد و علي )2009م( والتي كان من اأبرز نتائجها اأن من 
اأ�ضباب عزوف املعلمني عن ا�ضتخدام املخترب املدر�ضي عدم توافر وقت كاف لتح�ضري واإعداد التجارب املعلمية، 
بينما تختلف هذه النتيجة يف جمملها مع درا�ضة اأنقو�ض وزمالئه  )Angus et al., 2007( يف اأ�ضرتاليا ، والتي 

اأ�ضارت اىل ان  25% من معلمي العلوم يرون عدم كفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض العلوم.

اإىل م�ضتوى فاعلية تعليمية  اأنه رمبا يعود ال�ضبب يف هذه النتيجة ) يف �ضوء التطلع  ويرى الباحثون 
عالية (اىل عدم تلقي املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة التطوير املهني املالئم يف مهارات اإدارة الوقت للمناهج 
الدرا�ضية املطورة ، وهذا ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة الذويبي )1999م( باأن ن�ضبة املعلمني الذين مل يلتحقوا بربامج 
تاأهيلي بلغت 22.1% ،وهو ما اأكدته نتائج الدرا�ضة التقوميية املرحلة الوىل )1433هـ ( لل�ضفوف الأول و الرابع 
البتدائي، و الأول املتو�ضط ، يف ان ن�ضبة املعلمني الذين تلقوا تدريب كانت حوايل 40% ، كما اظهرت البيانات 
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الولية للدرا�ضة احلالية)1434هـ (  ان 22.6% من عينة الدرا�ضة مل يتلقوا تدريبا ، بينما ان 13%  منهم ح�ضلوا 
على تدريب ملدة يوم او يومني  ، وهي غري كافية بطبيعة احلال لإك�ضاب املعلمني املهارات الالزمة لإدارة موقف 
التعلم مبا يحقق اهداف التعلم وحتقيق متطلباته وفق فل�ضفة امل�ضروع احلايل وبني الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ 
تلك املناهج ، وهذا ميثل عائق امام املعلمني و خ�ضو�ضا ان طبيعة تلك املقررات  تتطلب مهارات وكفايات مثل 
 )Meichtry ,1990( تخطيط بيئة التعلم ال�ضفية، وتوفري فر�ض املناق�ضة املعرفية ، حيث اأكدت درا�ضة ميكرتي
اأن املمار�ضات ال�ضفية مثل التخطيط للمناهج وا�ضتالم املعلومات ب�ضورة مبكرة ،وتقييم اأداء الطالب ب�ضكل 
م�ضتمر وتنظيم ال�ضلوك تاأثرت بطبيعة زمن التدري�ض، وهذا يتطلب توفري الوقت الالزم والتدريب الكايف 
ال�ضفي  التفاعل  اإيجابي يف حتقيق  له مــردود  التدري�ض  ال�ضحيح. فمالءمة زمن  بال�ضكل  للمعلمني لإدارتــه 
بطريقة اأف�ضل وتوفري الوقت الكايف لتوظيف الأ�ضاليب وطرائق التدري�ض احلديثة وزيادة م�ضاحة التفاعل 
اأداء  اإىل حت�ضني  اأف�ضل، مبا يوؤدي بال�ضرورة  الدرا�ضية بطرق تعليمية  املناهج  ا�ضتيعاب  بني الطالب وزيــادة 

الطالب واإجنازه وبناء �ضخ�ضيته ) ال�ضيخ ، 2012م(

ثانيًا: الختالف يف تقدير كفاية الزمن ملتغريات: اجلن�ص واخلربة التدري�سية و املرحلة التعليمية

لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الثاين )اجلزء الثاين( من ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه:  )هل يوجد 
اختالف يف مدى كفاية الزمن يعزى ملتغريات: اجلن�ض/ اخلربة التدري�ضية / املرحلة التعليمية؟ مت اجراء 

التحليالت الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:

1  -  متغري اجلن�ص:

الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  واملعلمات  املعلمني  من  الدرا�ضة(   )عينة  بني  اختالف  وجــود  على  للتعرف 
املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية وجهة نظرهم ،،  وتقدير املحكمني ؟، مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي 
درا�ضي،  �ضف  لكل  م�ضتقلتني  لعينتني  ت  قيمة  ح�ضاب  مت  ثم  ومن  الدرا�ضة،  ملجموعتي  املعيارّي  والنحراف 

واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك

جدول )15(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي وقيمة ت،
 لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة

املتو�صط العدداجلن�ضاملتغريال�صف
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

2

راي 
املعلمني

.201.8372معلم
1.7831044.

.132.3183معلمة

تقدير 
املحكمني

.211.8151معلم
50.39614.

.201.8962معلمة
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املتو�صط العدداجلن�ضاملتغريال�صف
احل�صابي

االنحراف 
درجة Tاملعياري

الداللةاحلرية

5

راي 
املعلمني

.191.9591معلم
76.31049.

.142.1777معلمة

تقدير 
املحكمني

.191.9247معلم
26.33796.

.161.9639معلمة

8

راي 
املعلمني

.202.0761معلم
2.7042010.

.242.5452معلمة

تقدير 
املحكمني

.201.8151معلم
2.1646035.

.282.1246معلمة

10

راي 
املعلمني

.902.2168معلم
3.20155002.

.672.5455معلمة

تقدير 
املحكمني

.901.8542معلم
3.06167003.

.792.0852معلمة

الكل

راي 
املعلمني

.1501.8545معلم
3.48291001.

.1432.0551معلمة

تقدير 
املحكمني

.1492.1172معلم
4.35265000.

.1182.47619معلمة

يالحظ من اجلدول ال�ضابق اأن:

قيمة t للفروق بني متو�ضطات تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج  العلوم الطبيعية دالة اإح�ضائًيا عند ( 1
م�ضتوى ≥ 0.05  ،وفق اأراء عينة الدرا�ضة لل�ضفوف الثاين واخلام�ض البتدائي و الثاين املتو�ضط والأول 
الثانوي كل على حده ، مما يعني وجود فروق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية 
الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية، ول�ضالح معلمات العلوم حيث يرين اأن الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ 

املناهج اأكرث منا�ضبة من معلمي العلوم رغم اأنهم جميعا يرون اأن منا�ضبة الزمن متو�ضطة.
قيمة t لتقدير املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج  العلوم الطبيعية غري دالة اح�ضائيا عند م�ضتوى ( 2

≥ 0.05  لل�ضفني الثاين واخلام�ض البتدائي مما يعني عدم وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم 
لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض.

لل�ضف ( 3 الطبيعية  العلوم  لتنفيذ مناهج  الزمن  لكفاية  املالحظني  تقدير  للفرق بني متو�ضطي   t قيمة 
اختالف  وجــود  يعني  مما   0.05 ≤ م�ضتوى  عند  اإح�ضائًيا  دال  الثانوي  الأول  وال�ضف  املتو�ضط  الثاين 
بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض ول�ضالح املعلمات حيث يرين اأن الزمن 

املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج اأكرث منا�ضبة من معلمي العلوم.
قيمة t  للفروق بني متو�ضطات تقدير كفاية الزمن لتنفيذ مناهج  العلوم الطبيعية دالة اإح�ضائًيا عند ( 4

وجود  يعني  مما  جمتمعة،  الدرا�ضية  ال�ضفوف  جلميع  الدرا�ضة  عينة  اأراء  وفق   ،   0.05  ≤ م�ضتوى 
فروق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية، 
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ول�ضالح معلمات العلوم حيث يرين اأن الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج اأكرث منا�ضبة من معلمي العلوم 
رغم اأنهم جميعا يرون اأن منا�ضبة الزمن متو�ضطة، كما اأن قيمة t للفرق بني متو�ضطي تقدير املالحظني 
لكفاية الزمن لتنفيذ  مناهج العلوم الطبيعية  جلميع ال�ضفوف جمتمعة دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 
0.05 مما يعني وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض ول�ضالح 

املعلمات.
وتختلف هذه النتيجة مع ما اأظهرته نتائج الدرا�ضة التقوميية املرحلة الأوىل )1433هـ( لل�ضفوف ال�ضف 
الأول والرابع البتدائي، وال�ضف الأول املتو�ضط بعدم وجود اختالف بني معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية 
حول تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية  ، ولعل ال�ضبب يرجع يف النتيجة احلالية اإىل 
الدرا�ضة  اأظهرته  ، وهذا ما  املعلمني واملعلمات  املطورة بني  املناهج  املهني يف جمال  التطور  اختالف م�ضتوى 
اأنهن تعر�ضن لتطوير مهني يف جمال املناهج املطورة  احلالية 1434هـ ) الفريق الثالث ( باأن املعلمات يرين 

اأعلى مما تعر�ض له املعلمون يف املجال نف�ضه .

2  -  متغري �سن�ات اخلربة التدري�سية 

للتعرف على وجود اختالف بني عينة الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج العلوم 
   Kruskal-Wallis وقيمة  الرتب  متو�ضط  ، مت ح�ضاب  التدري�ضية  �ضنوات خربتهم  يعزى لختالف  الطبيعية  
– ب   الأحـــادي )ANOVA(  كما باجلدول  التباين  ، واختبار حتليل  اأ  بــاجلــدول  16-  ل�ضنوات اخلدمة  كما  

)ح�ضب طبيعة البيانات ( وفيما يلي تو�ضيح ذلك .
Chi-Square جدول )  16- اأ  ( متو�ضط الرتب وقيمة

ال�صف 
متو�صط العددالتقديرالدرا�صي

الرتب
Chi-

Square
درجة 
الداللةاحلرية

الثاين 
البتدائي

املعلمني

315.67اأقل من خم�ض �ضنوات

6.09311.

411.50من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات
1218.50من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة

151417.57 �ضنه فاأكرث

املالحظني

429.88اأقل من خم�ض �ضنوات

1.81362.
513.30من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1317.77من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
151923.37 �ضنه فاأكرث
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ال�صف 
متو�صط العددالتقديرالدرا�صي

الرتب
Chi-

Square
درجة 
الداللةاحلرية

اخلام�ض 
البتدائي

املعلمني

119.50اأقل من خم�ض �ضنوات

1.26
3

74.
916.06من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1016.40من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
151520.13 �ضنه فاأكرث

املالحظني

121.50اأقل من خم�ض �ضنوات
2.05

356.
916.33من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

1014.10من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
151319.35 �ضنه فاأكرث

الثاين 
املتو�ضط

املعلمني

1524.80اأقل من خم�ض �ضنوات

4.36323.
818.56من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

920.33من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
151629.53 �ضنه فاأكرث

املالحظني

1624.94اأقل من خم�ض �ضنوات

7.85306.
816.50من خم�ض اإىل اأقل من ع�ضر �ضنوات

916.00من ع�ضر اإىل اأقل من 15 �ضنة
151128.64 �ضنه فاأكرث

جدول )16- ب  ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات لل�ضف الأول الثانوي 
وجلميع ال�ضفوف.

دداخلدمة التعليميةتقديرالعينة
الع

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

ين
تبا

ر ال
�صد

م

ات
ربع

ع امل
مو

جم

ية
حلر

ة ا
رج

د

ات
ربع

ط امل
و�ص

مت

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

الول 
الثانوي

املعلمني

بني .462.0347اأقل من خم�ض �ضنوات
.55.3186املجموعات

78.507.
من خم�ض اإىل اأقل من 

داخل .281.8951ع�ضر �ضنوات
.39.29165238املجموعات

من ع�ضر اإىل اأقل من 15 
39.84168املجموع.421.8945�ضنة

.15531.9752 �ضنه فاأكرث

املالحظني

بني .412.2563اأقل من خم�ض �ضنوات
4.2131.41املجموعات

3.4518 .
من خم�ض اإىل اأقل من 

داخل .272.0982ع�ضر �ضنوات
.62.3015341املجموعات

من ع�ضر اإىل اأقل من 15 
66.52156املجموع.412.4162�ضنة

.15482.3554 �ضنه فاأكرث
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دداخلدمة التعليميةتقديرالعينة
الع

بي
�صا

حل
ط ا

و�ص
املت

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
ا

ين
تبا

ر ال
�صد

م

ات
ربع

ع امل
مو

جم

ية
حلر

ة ا
رج

د

ات
ربع

ط امل
و�ص

مت

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

الكل

املعلمني

بني .662.0452اأقل من خم�ض �ضنوات
.2.46382املجموعات

3.4417 .
من خم�ض اإىل اأقل من 

داخل .501.8949ع�ضر �ضنوات
.68.9828924املجموعات

من ع�ضر اإىل اأقل من 15 
71.45292املجموع.741.8845�ضنة

.151032.0148 �ضنه فاأكرث

املالحظني

بني .612.2962اأقل من خم�ض �ضنوات
4.7531.58املجموعات

3.3121 .
من خم�ض اإىل اأقل من 

داخل .482.1474ع�ضر �ضنوات
.125.8026347املجموعات

من ع�ضر اإىل اأقل من 15 
130.56266املجموع.722.2272�ضنة

.15862.3268 �ضنه فاأكرث

اواًل : يت�صح من خالل اجلدول )  16- اأ  ( اأن :
الفروق بني متو�ضطات الرتب لآراء عينة الدرا�ضة لل�ضفوف الثاين واخلام�ض البتدائي و الثاين املتو�ضط ( 1

يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية 
غري دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض 

لتنفيذ املناهج الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية.
العلوم ( 2 مناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  املالحظني  لتقديرات  الرتب  متو�ضطات  بني  الــفــروق 

املعلمني  �ضنوات خربة  باختالف  املتو�ضط  الثاين  وال�ضف  البتدائي  الثاين واخلام�ض  لل�ضف  الطبيعية 
واملعلمات عينة الدرا�ضة غري دالة اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 0.05  ، مما يعني عدم وجود فرق يف تقدير 
التعليمية  اخلدمة  �ضنوات  اختلفت  مهما  الدرا�ضية  املناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  املالحظني 

لدى املعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة .
ثانيًا : يت�صح من خالل اجلدول )  16- ب  ( اأن :

قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات اآراء عينة الدرا�ضة لل�ضف الأول الثانوي وجلميع ال�ضفوف جمتمعة يف ( 1
تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية 
الزمن ل يختلف  الدرا�ضة لكفاية  اأن تقدير عينة  ≥ 0.05، مما يعني  اإح�ضائياً عند م�ضتوى  غري دالة 

باختالف �ضنوات اخلربة التدري�ضية .
العلوم ( 2 قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات تقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج 
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الطبيعية لل�ضف الأول الثانوي وجلميع ال�ضفوف جمتمعة باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية غري 
دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني اأن تقدير املالحظني لكفاية الزمن ل يختلف باختالف 

�ضنوات خربتهم التدري�ضية للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�ضة.
واجمال ملا �ضبق ؛ فاإن النتيجة ال�ضابقة تدل على اأن معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ) عينة الدرا�ضة( 
وباأنه منا�ضب  التدري�ضية  النظر عن اختالف خرباتهم  الزمن بغ�ض  مل�ضتوى منا�ضبة  يتفقون يف تقديراتهم 
بدرجة متو�ضطة ، كما تدل على اأن تقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن ل تختلف باختالف اخلربة التدري�ضية 
 ) )1433هـــ  الأوىل  املرحلة  يف  التقوميية  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  ما  مع  النتيجة  وتتفق  واملعلمات،  للمعلمني 
فــروق يف  يوجد  ل  اأنــه  املتو�ضط  الأول  وال�ضف  البتدائي،  الرابع  وال�ضف  البتدائي،  الأول  ال�ضف  لل�ضفوف 

تقديرات املعلمني واملعلمات لكفاية الزمن باختالف خربتهم التدري�ضية. 

ويرى الباحثون اأنه رمبا يعود ال�ضبب  يف عدم وجود اختالف يف تقديرات عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن 
املناهج احلديثة  اأن  اإىل  التدري�ضية  باختالف خربتهم  املحددة  الطبيعية وفقا للخطة  العلوم  لتنفيذ مناهج 
مركزية  على  القائم  التعلم  مع  للتنا�ضب  الأدوار  وتوزيع  التعليمي  الزمن  لإدارة  جديدة  مهارات  اىل  حتتاج 
املتعلم ، وهذا يختلف فل�ضفة وتطبيقا عن املمار�ضات التدري�ضية التقليدية للمعلمني واملعلمات وبالتايل فاإن 

عامل اخلربة التعليمية مل يكن له اأاثر يف ممار�ضاتهم احلالية .

3  -  متغري املرحلة الدرا�سية:

للتعرف على وجود اختالف يعزى للمرحلة الدرا�ضية )ابتدائي ، متو�ضط ، ثانوي(  بني عينة الدرا�ضة 
من معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مبدار�ض التعليم العام لل�ضفوف )الأول و اخلام�ض البتدائي و الثاين 
املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج العلوم الطبيعية 
من وجهة نظر عينة الدرا�ضة، وتقدير املحكمني ، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية ومن 
ثم مت ح�ضاب حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات ، واجلدول التايل يو�ضح النتائج 

اخلا�ضة بذلك:
جدول ) 17 ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات.

تقدير كفاية 
الزمن من 

لة خالل تقدير
رح

امل
ية

يم
تعل

ال

دد
الع

ط 
و�ص

املت
بي

�صا
حل

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ين
تبا

ر ال
�صد

م

ات
ربع

ع امل
مو

جم

ية
حلر

ة ا
رج

د

ط 
و�ص

مت
ات

ربع
امل

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

املعلمني
بني .751.8951ابتدائي

.361.218املجموعات

73.480. داخل .481.9950متو�ضط
.71.0929024املجموعات

71.45292املجموع.1701.9548ثانوي
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تقدير كفاية 
الزمن من 

لة خالل تقدير
رح

امل
ية

يم
تعل

ال

دد
الع

ط 
و�ص

املت
بي

�صا
حل

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ين
تبا

ر ال
�صد

م

ات
ربع

ع امل
مو

جم

ية
حلر

ة ا
رج

د

ط 
و�ص

مت
ات

ربع
امل

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

املالحظني

بني .652.0381ابتدائي
4.6822.34املجموعات

4.91008. داخل .442.3261متو�ضط
.125.8826447املجموعات

130.56266املجموع.1582.3565ثانوي

يت�ضح من خالل اجلدول ال�ضابق :

الدرا�ضة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ ( 1 اآراء عينة  اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات 
مناهج العلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني اأن تقدير 
املرحلة  النتيجة مع  وتتفق هذه   ، التعليمية  املرحلة  باختالف  يختلف  الزمن ل  لكفاية  الدرا�ضة  عينة 
الأوىل )1433هـ( والتي اأظهرت عدم وجود فروق تعزى للمرحلة الدرا�ضية، ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك 
اىل اأن اآلية تطبيق امل�ضروع كانت موحدة جلميع املراحل ، كما اأن هنالك تطابقاً لربامج التطوير املهني 

املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�ضية الثالث فيما يخ�ض تنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم .
اأن قيمة )ف( للفروق بني متو�ضطات تقديرات املالحظني لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج العلوم ( 2

اأن تقدير املالحظني لكفاية  الطبيعية يف املراحل الثالث دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني 
الزمن يختلف باختالف املرحلة التعليمية .

وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ضتخدام اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية، وجدول ) 18( يو�ضح اختبار �ضيفيه 
Scheffe

جدول )18( يو�ضح اختبار �ضيفيه Scheffe وملعرفة اجتاه الفروق

الفرق بني املرحلة )I(  )J( املرحلة
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

.29.13.099متو�ضطابتدائي
.31.10.010ثانوي

.29.13.099ابتدائيمتو�ضط
.02.11.983ثانوي

.31.1.010ابتدائيثانوي
.02.11.983متو�ضط

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن الفرق بني معلمي ومعلمات املرحلة البتدائية من جهة ، ومعلمي ومعلمات 
املرحلة الثانوية من جهة اأخرى ول�ضالح معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية ،والذين يرون كفاية زمن التدري�ض 
اأكرث من زمالئهم باملرحلة البتدائية  ، ولعل ال�ضبب يف ذلك يعود اإىل اأن اإدارة املعلمني واملعلمات وتوزيعهم 
الطالب  ن�ضج  م�ضتوى  اأهمها  عقبات  عدة  يقابله  البتدائية  املرحلة  لطالب  الدرا�ضية  احل�ضة  اأثناء  للزمن 
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وتقبلهم للتعليمات من اأول وهله ، وتفاعلهم مع معلميهم مبا ي�ضمن عدم هدر الوقت املخ�ض�ض للتدري�ض ، 
بينما يختلف ذلك يف املرحلة الثانوية والتي ميكن للمعلم من اإدارة موقف التعلم بكل اقتدار و�ضهولة لتفاعل 
الطالب يف هذه املرحلة ال�ضنية ، مما يحقق لهم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض يف الأوقات املحددة ، وي�ضعرهم بتوفر 

الوقت اأكرث من معلمي املرحلة البتدائية .

خام�سا :العالقة بني متغري كفاية الزمن ومتغريي م�ست�ى الداء التدري�سي و م�ست�ى التط�ير املهني

لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الثالث )اجلزء الثاين( من ال�ضوؤال الرئي�ض الأول والذي ن�ضه: هل يوجد 
م�ضتوى  التدري�ضي/  الداء  )م�ضتوى  ومتغريي  /املــالحــظــة(  )ال�ضتبيان  الــزمــن  كفاية  متغري  بــني  عالقة 

التطوير املهني(؟ مت اجراء التحليالت الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:

املعلمني  اآراء  ح�سب  الزمن  لكفاية  وتقديرهم  الطبيعية  العل�م  ومعلمات  ملعلمي  التدري�سي  الأداء  بني  العالقة   -  1
وتقديرات املالحظني

للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوي α ≥ 0.05 بني الأداء التدري�ضي 
، وح�ضب تقديرات املالحظني، مت   اآرائهم  الزمن ح�ضب  العلوم الطبيعية وتقديرهم لكفاية  ملعلمي ومعلمات 

ح�ضاب معامل ارتباط بري�ضون لعدد 259 معلما ومعلمة ، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول ) 19 ( معامل ارتباط بري�ضون 
يبني الأداء التدري�ضي ومنا�ضبة كفاية الزمن ح�ضب اآراء املعلمني وتقديرات املالحظني

كفاية الزمناملتغري

الداء التدري�ضي ن=259
وفق تقدير املالحظنيح�ضب اآراء املعلمني

person148.person62.
sig017.sig00.

يت�ضح من اجلدول ) 19(:

اأن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته .62 بني الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية عينة ( 1
الدرا�ضة وتقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة عالية و دالة 
اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدالة ∞ ≥ 0.05، و ت�ضري اإىل اأن املعلمني اأ�ضحاب الأداء التدري�ضي العايل يعدون 

الزمن وفق اخلطة الدرا�ضية كافياً لهم لإجناز عنا�ضر الدر�ض  وفق تقدير املالحظني.  
اأن هنالك معامل ارتباط موجب قيمته .148 بني الأداء التدري�ضي ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية عينة ( 2

دالة  ولكنها  قيمة موجبة منخف�ضة  وهي  الدرا�ضية  املناهج  لتنفيذ  الزمن  ملنا�ضبة  وتقديرهم  الدرا�ضة 
اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ∞ ≥ 0.05، مما يعني وجود عالقة بني م�ضتوى الأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة 
اأظهرته  ما  مع  ال�ضابقة  النتيجة  وتتفق  الطبيعية  العلوم  مناهج  لتنفيذ  الزمن  منا�ضبة  حول  واآرائهم 
نتائج الدرا�ضة التقوميية يف املرحلة الوىل )1433هـ ( لل�ضفوف ال�ضف الأول البتدائي، وال�ضف الرابع 
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البتدائي، وال�ضف الأول املتو�ضط باأن هنالك عالقة ارتباطية بني املمار�ضة التدري�ضية وفقاً لتوجهات 
املنهج املطور، وتقدير كفاية اخلطة الزمنية املحددة لتنفيذه .   

م�ضروع  وتوجهات  لفل�ضفة  وحمقق  عــال  التدري�ضي  اأداوؤهـــم  الذين  الدرا�ضة  عينة  اأن  �ضبق  مما  يت�ضح 
التطوير احلايل يرون اأن الزمن املخ�ض�ض يف اخلطط الدرا�ضية لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية كاف مب�ضتوى 
عال، كما اأن تقدير املالحظني لكفاية الزمن لهم لتنفيذ الدر�ض عال اي�ضا ، والعك�ض �ضحيح ، كما اأن من كان 
ا اأن  م�ضتواه التدري�ضي منخف�ضاً يرى اأن الزمن غري كاف له لتنفيذ املناهج املطورة ، كما يرى املالحظون اأي�ضً

الزمن غري كاف له لتنفيذ املناهج الدرا�ضية املطورة .

املعلمني  اآراء  ح�سب  الزمن  لكفاية  وتقديرهم  الطبيعية  العل�م  ومعلمات  ملعلمي  املهني  التط�ير  بني  العالقة   -  2
وتقديرات املالحظني

 للتعرف على وجود عالقة ارتباطيه ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوي ∞ ≥ 0.05  بني م�ضتوى التطوير 
مت   املالحظني،  وتقديرات  اآرائهم  ح�ضب  الزمن  لكفاية  وتقديرهم  الطبيعية  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املهني 

ح�ضاب معامل ارتباط بري�ضون لعدد 260معلما ومعلمة، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول ) 20 ( معامل ارتباط بري�ضون 
بني التطوير املهني ومنا�ضبة كفاية الزمن ح�ضب اراء املعلمني وتقديرات املالحظني

كفاية الزمناملتغري

التطوير ن=260
وفق تقدير املالحظنيح�ضب اأراء املعلمني

Person46.person29.
Sig02.Sig000.

يت�ضح من اجلدول ) 20(:

العلوم ( 1 ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  م�ضتوى  بــني   46. قيمته  مــوجــب  ارتــبــاط  معامل  هنالك  اأن 
الطبيعية عينة الدرا�ضة وتقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي قيمة موجبة مرتفعة 
املهني لعينة  التطوير  ∞ ≥ 0.05، مما يعني وجود عالقة بني م�ضتوى  اإح�ضائًيا عند م�ضتوى  دالة  و 
الدرا�ضة واآرائهم حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج العلوم الطبيعية وتدل هذه النتيجة على اأن املعلمني 
لتدري�ض  الزمن  لكفاية  عال  تقدير  لديهم  عالياً   مهنيا  تطويرا  تلقوا  الذين  الدرا�ضة  عينة  واملعلمات 
تقديرهم  كان  منخف�ضا  مهنيا  تطويرا  تلقوا  الذين  واملعلمات  املعلمون  بينما   ، املطورة  املناهج  وتنفيذ 

لكفاية الزمن منخف�ضا . 
العلوم ( 2 ومعلمات  ملعلمي  املهني  التطوير  م�ضتوى  بــني   29. قيمته  مــوجــب  ارتــبــاط  معامل  هنالك  اأن 

الطبيعية عينة الدرا�ضة وتقديرات املالحظني لكفاية زمن التدري�ض لهم لتنفيذ املناهج الدرا�ضية وهي 
قيمة موجبة و دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدالة ∞ ≥ 0.05، و ت�ضري اإىل اأن معلمي ومعلمات العلوم 
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الطبيعية الذين تلقوا تطويرا مهنيا عاليا كان زمن احل�ضة الدرا�ضية  كافيا لهم لإجناز عنا�ضر الدر�ض 
وفق تقدير املالحظني.  

الزمن  كفاية  يــرون  عالياُ   مهنياً  تطويراً  تلقوا  الذين  واملعلمات  املعلمني  اأن  على  النتيجة  وتوؤكد هذه 
برامج  اأن  النتيجة على  وتــدل هذه   ، املطلوب  بال�ضكل  املهني  التطوير  يتلقوا  الذين مل  اأف�ضل من زمالئهم 
اأداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�ض ، وتعطي موؤ�ضرا بان عامل  التطوير املهني حققت جزًءا من حت�ضني 
التطوير املهني ميثل مرتكزا اأ�ضا�ضيا لتحقيق اأهداف للمناهج الدرا�ضية املطورة ، فهو ي�ضاعد املعلمني واملعلمات 
اأكرث  بــدوره يجعلهم  وهذا  والتعامل معها،  تدري�ضها  باأ�ضاليب  وتعريفهم  املناهج اجلديدة،  فل�ضفة  فهم  على 
دراية باملناهج فاأثر ذلك على اأدائهم ومنا�ضبة الوقت لتدري�ض املنهج،  وهذا بدوره ي�ضجع امل�ضئولني على بذل 

مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني لنحقق اأف�ضل النتائج يف تدري�ض هذه املناهج. 
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ملخص نتائج كفاية الزمن لمعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم في 
مدارس التعليم العام

فيما يلي ملخ�ضاً ملا �ضبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�ض 
التعليم العام واجلدول التايل يو�ضح ذلك :

جدول ) 20 ( ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�ص التعليم العام

تخ�ص�ض العلومتخ�ص�ض الريا�صياتح�صب تقديرالعن�صر
م�ضتوى 

كفاية الزمن
متو�ضطمتو�ضطاملعلمني

عالعالاملالحظني
يوجد اختالف ل�ضالح املعلماتل يوجد اختالفاملعلمنياجلن�ض

يوجد اختالف ل�ضالح املعلماتيوجد اختالف ل�ضالح املعلماتاملالحظني
اخلربة 

التدري�ضية
ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاملعلمني

ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاملالحظني
املرحلة 

التدري�ضية
ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاملعلمني

يوجد اختالف ل�ضالح الثانويةل يوجد اختالفاملالحظني

العالقة 

يوجديوجدبني الأداء التدري�ضي وتقديرات املالحظني
بني م�ضتوى الأداء التدري�ضي وتقديرهم 

لكفاية الزمن
يوجدل يوجد

بني م�ضتوى التطوير املهني واآرائهم حول 
منا�ضبة الزمن

يوجديوجد

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يرون اأن الزمن كاف لتنفيذ املناهج 
الدرا�ضية بدرجة متو�ضطة، وتدل النتائج ال�ضابقة على اأن الزمن املخ�ض�ض �ضمن اخلطة الدرا�ضية ل يكفي 
كتاب  اأو  الن�ضاط  اأو كرا�ضة  الكتاب  املعملية �ضمن  التجارب  اأو  التمارين  اأو  الأن�ضطة  لتنفيذ  املطلوب  بال�ضكل 
التدريبات يف �ضوء اأهداف امل�ضروع وتطلعاته ، مما يوؤدي باملعلمني اإىل  جتاوز بع�ض التمرينات اأو الأن�ضطة اأو 
التجارب املكررة اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظاً على زمن احل�ضة الدرا�ضية ، بينما كان هنالك تقديرعال 
من املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية، اإل اأنه وعلى الرغم من ذلك فاإن متو�ضطهيما اأقرب 
اىل احلدود الدنيا للم�ضتوى املتو�ضط ، كما اأن مالحظة م�ضاعدي الباحثني كانت لدر�ض واحد فقط ويف فرتة 
اأن املعلمني ينفذون نف�ض املحتوى تقريبا ، وهذا ل يعطي امكانية  زمنية واحدة لكل العينة وهذا يدل على 
تعميم هذه النتيجة على كافة درو�ض الكتاب ، نظرا ملا اأظهرته الدرا�ضات ال�ضابقة من تفاوت احلكم من باب 
اإىل اآخر داخل الكتاب املدر�ضي الواحد ، كما اأن درا�ضة العالقة مل تظهر وجود ارتباط قوي بني اأ�ضحاب الأداء 

العايل وتقديرهم لكفاية الزمن . 
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كما يالحظ عدم وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�ض واخلربة التدري�ضية وكذلك 
املرحلة الدرا�ضية لعينة الريا�ضيات ) واخلربة التدري�ضية لعينة العلوم ( ،  بينما كان هنالك اختالف يف تقدير 
كفاية الزمن باختالف اجلن�ض وكذلك املرحلة الدرا�ضية )وتقدير املالحظني لكفاية الزمن باختالف اخلربة 

التدري�ضية ول�ضالح معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية(  يف تخ�ض�ض لعينة العلوم .

كما  يت�ضح ان هنالك ارتباط عال بني م�ضتوى الداء التدري�ضي وتقدير املالحظ لكفاية الزمن ، مبعنى 
ان عينة الدرا�ضة الذين ادائهم التدري�ضي عال وحمقق لفل�ضفة وتوجهات م�ضروع التطوير احلايل كان لديهم 
كفاية عالية يف زمن احل�ضة الدرا�ضية ، والعك�ض �ضحيح ،  كم اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطوير مهني 

عال يرون بكفاية الزمن اف�ضل من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�ضكل املطلوب .

   نظام المقررات الدراسية

اأوًل: كفاية الزمن الدرا�سي

الزمن  كفاية  مــدى  ما  ن�ضه:  والــذي  الثاين  الرئي�ض  ال�ضوؤال  من  الأول  الفرعي  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
الدرا�ضي املتاح  يف اخلطة الدرا�ضية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�ضف الأول الثانوي بنظام 
املتو�ضطات  ح�ضاب  مت  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  الدرا�ضية  املــقــررات 

احل�ضابية والنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن، واجلدول التايل يو�ضح ذلك : 
جدول)21( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 

لآراء معلمي ومعلمات نظام املقررات الدرا�ضية ملدى كفاية الزمن
العلومالريا�صيات

املتو�صط العدد
احل�صابي

االنحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
اأمتـــكـــن مـــن تــقــدمي كـــل عــنــا�ــضــر الـــدر�ـــض وفـــقـــاً لــعــدد  (  1

.241.9277.462.1569احل�ض�ض املفتوحة لكل در�ض يف دليل املعلم.

اأو  (  2 الــتــمــاريــن  اأو  الأنــ�ــضــطــة  ; لتنفيذ  كــافــيــاً  اأجـــد وقــتــاً 
اأو  الن�ضاط  كرا�ضة  اأو  الكتاب  �ضمن  املعملية  التجارب 

كتاب التدريبات
241.4972.461.3782.

واملــهــارات  (  3 املفاهيم  اكت�ضاب  من  الطالب  عموم  يتمكن 
.242.1274.462.0469الواردة يف الدر�ض �ضمن احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض  

اأجتاوز بع�ض التمرينات اأو الأن�ضطة اأو التجارب املكررة  (  4
.242.2567.461.9691اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على زمن احل�ضة

اأكـــمـــل الـــدر�ـــض لــنــهــايــة احلــ�ــضــة ، وميــكــن اأن ا�ــضــطــر  (  5
تليها لإكمال  والتي  الوقت بني ح�ضتي  لال�ضتفادة من 

الدر�ض 
242.2579.461.7081.

اأوجه الطالب حلل بع�ض الأن�ضطة اأو التمارين يف املنزل  (  6
.242.5472.461.8379نظرا ل�ضيق الوقت

.242.0932.461.8434املتو�ضط العام
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يت�ضح من خالل اجلدول )21 ( اأن متو�ضطي اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�ض 
نظام املقررات الدرا�ضية لل�ضف الأول الثانوي ملدى كفاية الزمن بلغ 2.09، و 1.84 على التوايل من اأ�ضل   3، 
ويقعان يف امل�ضتوى املتو�ضط، وقد ح�ضلت عبارة :  اأجد وقتاً كافياً ; لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب 
املعملية �ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات على اأقل متو�ضطني وهما: 1.49 ،  1.37 ويقعان يف 
امل�ضتوى املنخف�ض مما يعني اأن عينة الدرا�ضة من املعلمني واملعلمات يرون اأنهم ل يجدون الوقت الكايف لتنفيذ  
يلجاأ  لذلك  التدريبات،  كتاب  اأو  الن�ضاط  كرا�ضة  اأو  الكتاب  �ضمن  املعملية  التجارب  اأو  التمارين  اأو  الأن�ضطة 

املعلمون اإىل  جتاوز بع�ض التمرينات اأو الأن�ضطة اأو التجارب املكررة اأو التي حتتاج .

 بينما كان هنالك اتفاق بني عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية حول متكن 
در�ض وكان  لكل  املخ�ض�ضة  الدر�ض �ضمن احل�ض�ض  الــواردة يف  واملهارات  املفاهيم  اكت�ضاب  الطالب من  عموم 
الدر�ض لنهاية احل�ضة،  اأكمل  اإىل   اأنهم ي�ضطرون  الريا�ضيات  واأ�ضار معلمو ومعلمات   ، املتو�ضط  امل�ضتوى  يف 
بينما  كانت متو�ضطة لدى  الدر�ض  بدرجة عالية،  تليها لإكمال  الوقت بني ح�ضتي والتي  اأو ال�ضتفادة من 
معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ، بينما اأ�ضار معلمو الريا�ضيات اأنهم ي�ضطرون لتوجيه الطالب حلل بع�ض 
الأن�ضطة اأو التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت بدرجة عالية ، بينما كانت متو�ضطة لدى معلمي ومعلمات 

العلوم الطبيعية.

يف  الثانوي  الول  لل�ضف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اأراء  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
الزمن لديهم  تقدير كفاية  كان  والتي   ،  )  14 و   8 انظر اجلدولني   ( الدرا�ضة  العام يف هذه  التعليم  مدار�ض 
متو�ضطا ، وميكن اأن يعود ال�ضبب يف هذه النتيجة اإىل ق�ضور التطوير املهني لعينة الدرا�ضة ، فعلى �ضبيل املثال  
بلغ عدد املعلمني واملعلمات الذين مل يح�ضلوا على دورات يف املناهج املطورة 41.7% يف تخ�ض�ض الريا�ضيات و 
30.4% يف تخ�ض�ض العلوم الطبيعية، كما اأن ن�ضف العينة يف التخ�ض�ضني بلغ متو�ضط الدورات التدريبية التي 
ا�ضرتكوا فيها من يوم اإىل ثالثة اأيام فقط ، على الرغم من اأن نظام املقررات الدرا�ضية يتطلب تطويراً مهنياً 
�ضاماًل  للمعلمني ليكونوا قادة لعملية التعليم املتمركز حول املتعلم ومهاراته اخلا�ضة مثل اإ�ضراك املتعلم  يف 
عملية التعلم ، وتدريبه على التعلم الذاتي والبحث عن املعلومات وعمل واجبات تطبيقيه واإجراء بحوث .. 
اإلخ، وهو ما اأ�ضار اإليه دليل التعليم الثانوي لنظام املقررات 1434هـ ) وزارة الرتبية والتعليم ،1434هـ(، ويربز 

من بني الكفايات الرئي�ضة كفاية ا�ضتثمار واإدارة الزمن وتوزيعه مبا يحقق اأهداف م�ضروع التطوير احلايل.

ثانيًا: الختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�ص واخلربة التدري�سية 

لالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الثاين من ال�ضوؤال الرئي�ض الثاين والذي ن�ضه )هل يوجد اختالف يف مدى 
كفاية الزمن يعزى ملتغريات: اجلن�ض/ اخلربة التدري�ضية؟ مت اجراء التحليالت الح�ضائية املنا�ضبة وفيما 

يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:
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1  -  متغري اجلن�ص

املقررات  بنظام  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اآراء  بني  اختالف  وجــود  على  للتعرف 
الدرا�ضية لل�ضف الأول الثانوي يعزى  ملتغري اجلن�ض معلم ومعلمة، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات 
Mann- T.Test لعينتني م�ضتقلتني لكل تخ�ض�ض على حدة، وكذلك قيمة  املعيارية ومن ثم مت ح�ضاب قيمة 

Whitney لعينتني م�ضتقلتني )ح�ضب طبيعة البيانات (، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )22(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي 
وقيمة T.Test، وكذلك جمموع ومتو�ضط الرتب وقيمة Mann-Whitney لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني 

جمموعتي الدرا�ضة.

العدداجلن�ضالتخ�ص�ض

T.TestMann-Whitney

ط
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Tdf
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جمم تب
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مت
تب

الر
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Wz

لة
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العلوم
.291.8737معلم

98.4433.
.171.7730معلمة

الريا�ضيات
1512.70190.50معلم

64.50182.85.
912.17109.50معلمة

يالحظ من اجلدول ال�ضابق اأن:

الأول ( 1 لل�ضف  الطبيعية  العلوم  ومعلمات  معلمي  من  الدرا�ضة  عينة  اأراء  متو�ضطي  بني  للفرق   t قيمة 
الثانوي بنظام املقررات الدرا�ضية يف تقدير كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية غري دالة اإح�ضائًيا عند 
≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإنــاث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية  م�ضتوى 
الزمن لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة ال�ضوؤال الأول للدرا�ضة احلالية 

) اجلزء الثاين (  معلمي ومعلمات نظام التعليم العام والتي اأظهرت اأن هنالك فرق ل�ضالح املعلمات.
قيمة Ma-W  للفرق بني متو�ضطي الرتب لآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات بنظام ( 2

املقررات الدرا�ضية لل�ضف الأول الثانوي لتقدير كفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية غري دالة اإح�ضائًيا 
عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية 
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال�ضوؤال الأول للدرا�ضة احلالية ) اجلزء 

الأول( معلمي ومعلمات نظام التعليم العام والتي اأظهرت عدم وجود فرق بني الذكور والناث . 
اأن يعود ال�ضبب يف ذلك اىل ت�ضابه بيئات التعلم  وامل�ضادر املتاحة وفر�ض التعلم وكذلك برامج  وميكن 

واآليات تطبيق امل�ضروع واآليات التطوير املهني للمعلمني واملعلمات على حد �ضواء .
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2  -  �سن�ات اخلربة التدري�سية 

للتعرف على وجود اختالف بني اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
مقررات  لتدري�ض  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  الثانوي،  الأول  لل�ضف  الدرا�ضية  املــقــررات  بنظام 
الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى لختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية ، مت ح�ضاب متو�ضط الرتب وقيمة 

Kruskal-Wallis   ل�ضنوات اخلدمة  وفيما يلي تو�ضيح ذلك .

Chi-Square جدول ) 23 ( متو�ضط الرتب وقيمة

متو�صط العددالتقديرالتخ�ص�ض
الرتب

Chi-
Square

درجة 
الداللةاحلرية

الريا�ضيات

1034.45اقل من   5 �ضنوات

1.48368.
1134.45من 5 اإىل اأقل من  10
2235.50من 10 اإىل اأقل من 15

152229.11 �ضنة فما فوق

العلوم

1034.90اقل من   5 �ضنوات

1.26373.
1728.56من 5 اإىل اأقل من  10
628.25من 10 اإىل اأقل من 15

152528.28 �ضنة فما فوق

معلمي  من  الدرا�ضة  عينة  لآراء  الرتب  متو�ضطات  بني  الــفــروق  اأن   )  23  ( اجلــدول  خــالل  من  يت�ضح 
الثانوي يف تقديرهم لكفاية  الأول  الدرا�ضية لل�ضف  املقررات  بنظام  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات 
الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية غري دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى 
≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فروق بني عينة الدرا�ضة  يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج 
الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال�ضوؤال الأول للدرا�ضة احلالية 

يف نظام التعليم العام والتي اأظهرت عدم وجود فرق بني عينة الدرا�ضة باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية.

ومــواد  عميقة  علمية  معرفة  من  لتنفيذها  تتطلب  ومــا  املناهج  حداثة  اإىل  يعود  ذلــك  يف  ال�ضبب  ولعل 
تقنية وتعليمية جديدة ، وكلها حتتاج اإىل نوع خا�ض من الأداء ل�ضتثمار وقت التدري�ض بفاعلية  ومبا يحقق 
الأهداف، وهو ما مل تت�ضمنه برامج الإعداد والتدريب احلالية كما اطلع على ذلك الفريق ، وبالتايل ل يظهر 
هنالك اختالف يف تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن لتنفيذ تلك املناهج بال�ضورة املطلوبة، وكذلك تطابق 
جميع الربامج التدريبية التي ت�ضدرها الوزارة جلميع مناطق اململكة وهو ما اأظهرت نتائج الدرا�ضة التقوميية 

املرحلة الأوىل )1433هـ ( .
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ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�ص نظام املقررات

فيما يلي ملخ�ضاً ملا �ضبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�ض 
يف نظام املقررات واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول )24( ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�ص يف نظام املقررات
تخ�ص�ض العلومتخ�ص�ض الريا�صياتالعن�صر

متو�ضطمتو�ضطم�ضتوى كفاية الزمن
ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاجلن�ض

ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاخلربة التدري�ضية

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يرون اأن الزمن كاف لتنفيذ املناهج 
الدرا�ضية بدرجة متو�ضطة، وتدل النتائج ال�ضابقة على اأن الزمن املخ�ض�ض �ضمن اخلطة الدرا�ضية ل يكفي 
كتاب  اأو  الن�ضاط  اأو كرا�ضة  الكتاب  املعملية �ضمن  التجارب  اأو  التمارين  اأو  الأن�ضطة  لتنفيذ  املطلوب  بال�ضكل 
التدريبات يف �ضوء اأهداف امل�ضروع وتطلعاته ، كما يالحظ عدم وجود اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف 

اجلن�ض واخلربة التدري�ضية

   تحفيظ القران الكريم

اوًل : كفاية الزمن الدرا�سي 

الزمن  كفاية  مدى  ما  ن�ضه:  والــذي  الثالث  الرئي�ض  ال�ضوؤال  من  الأول  الفرعي  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
والثاين  )الأول  لل�ضفوف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية  املتاح  يف اخلطة  الدرا�ضي 
والرابع واخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول والثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي( من وجهة نظر 
معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�ض حتفيظ القران الكرمي،مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية 

والنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن،واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول)25( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 

لآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�ص حتفيظ القران الكرمي ملدى كفاية الزمن 
العلومالريا�صيات

املتو�صط العدد
احل�صابي

االنحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
اأمتــكــن مــن تــقــدمي كــل عــنــا�ــضــر الــدر�ــض  (  1

وفقاً لعدد احل�ض�ض املتاحة لكل در�ض يف 
دليل املعلم.

651.7889.581.7287.

اأو  (  2 ; لتنفيذ الأنــ�ــضــطــة  كــافــيــاً  اأجـــد وقــتــاً 
�ضمن  املــعــمــلــيــة  الــتــجــارب  اأو  الــتــمــاريــن 
كــتــاب  اأو  الــنــ�ــضــاط  كـــرا�ـــضـــة  اأو  الـــكـــتـــاب 

التدريبات

651.4693.581.4089.
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العلومالريا�صيات

املتو�صط العدد
احل�صابي

االنحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
يــتــمــكــن عـــمـــوم الــــطــــالب مــــن اكــتــ�ــضــاب  (  3

املــفــاهــيــم واملــــهــــارات الــــــواردة يف الــدر�ــض 
�ضمن احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض  

652.0077.582.0084.

اأو  (  4 الأن�ضطة  اأو  التمرينات  بع�ض  اأجتــاوز 
الــتــي حتــتــاج لوقت  اأو  املـــكـــررة  الــتــجــارب 

طويل حفاظا على زمن احل�ضة

652.1195.581.901.00

اأن  (  5 اأكمل الدر�ض لنهاية احل�ضة ، وميكن 
ا�ضطر لال�ضتفادة من الوقت بني ح�ضتي 

والتي تليها لإكمال الدر�ض 

651.911.07581.8692.

اأوجـــه الــطــالب حلــل بع�ض الأنــ�ــضــطــة اأو  (  6
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت

652.0996.581.881.01

.651.8932.581.7934املتو�ضط العام

مبدار�ض  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اأراء  متو�ضطي  اأن   )25( اجلــدول  من  يت�ضح 
الثاين  و  الول  وال�ضفني  البتدائي  اخلام�ض  و  الــرابــع  و  والــثــاين  لل�ضفوف)الأول  الكرمي  الــقــران  حتفيظ 
املتو�ضط وكذلك ال�ضف الول الثانوي( ملدى كفاية الزمن بلغ1.89    ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل   3، ويقعان 
القراآن  الطبيعية مبدار�ض حتفيظ  والعلوم  الريا�ضيات  اأن معلمي ومعلمات  يعني  املتو�ضط، مما  امل�ضتوى  يف 
الكرمي) عينة الدرا�ضة (  يرون اأن الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مقرراتهم منا�ضب لهم بدرجة متو�ضطة ، وتتفق 
هذه النتيجة مع اآرءا معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبدار�ض التعليم العام يف هذه الدرا�ضة 

كما باجلدولني )  8 و 14( .

اأو التمارين  لتنفيذ الأن�ضطة   ; كافياً  اأجد وقتاً  اأن عبارة :  اإىل اجلدول ال�ضابق تف�ضيال جند  وبالنظر 
اأقل متو�ضطني وهما:  التدريبات ح�ضلت على  كتاب  اأو  الن�ضاط  كرا�ضة  اأو  الكتاب  املعملية �ضمن  التجارب  اأو 
اأنهم ل  اأن عينة الدرا�ضة من املعلمني واملعلمات يرون  1.46 ،  1.40  ويقعان يف امل�ضتوى املنخف�ض مما يعني 
يجدون الوقت الكايف لتنفيذ  الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب 
التدريبات، وقد يعود ال�ضبب يف  ذلك لتخفي�ض احل�ض�ض املقررة يف اخلطة الدرا�ضية ملدار�ض التحفيظ مقارنة 
مبدار�ض التعليم العام ) رغم توجيه الوزارة بحذف العديد من املو�ضوعات (، لذلك يلجاأ املعلمون اإىل  جتاوز 
اأو  الأن�ضطة  اأو توجيه الطالب حلل بع�ض   ، التي حتتاج  اأو  املكررة  التجارب  اأو  الأن�ضطة  اأو  التمرينات  بع�ض 
التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت كحل لعدم كفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املقررات كما اأ�ضارت اإىل ذلك 
متو�ضطات تلك العبارتني والتي ح�ضلتا على قيم متو�ضطات مرتفعة ن�ضبيا ، وهذا يدعو املعلمني واملعلمات اإىل 
التاأكيد باأنهم مل يتمكنوا من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املحددة لكل در�ض يف دليل املعلم 
، و 1.72  على التوايل  ، كما يرون ان متكن  بال�ضكل املطلوب فموافقتهم على ذلك  بلغ متو�ضطيهما 1.78  
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الطالب من اكت�ضاب املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�ض �ضمن احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض كان متو�ضطا  
فموافقتهم على ذلك  بلغ متو�ضطهما 2.00 من ا�ضل 3  . 

اإن ال�ضبب يف النتيجة ال�ضابقة يرجع اإىل قلة عدد احل�ض�ض املقررة يف اخلطة الدرا�ضية  وميكن القول 
ملدار�ض التحفيظ مقارنة مبدار�ض التعليم العام ) رغم توجيه الوزارة بحذف العديد من املو�ضوعات (، اأو قد 
يرجع اىل عدم تلقي عينة الدرا�ضة التطوير املهني الكايف على كيفية اإدارة وا�ضتثمار وقت احل�ضة الدرا�ضية يف 
�ضوء متطلبات املناهج الدرا�ضية املطورة  ، ومما يوؤكد ذلك اأن ن�ضبة الذين مل يتلقوا دورات تدريبية يف املناهج 
املطورة 26% من اجمايل عينة الدرا�ضة احلالية ، كما ان ن�ضبة  58%  من عينة الدرا�ضة تراوحت دوراتهم بني 
يوم اىل ثالثة ايام فقط ، وهي غري كافية لتفعيل املهارات املت�ضلة بتلك املناهج يف املوقف ال�ضفي ومبا ي�ضمن 

ا�ضتثمار الوقت املخ�ض�ض بفعالية .

ثانيًا: الختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�ص واخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية 

الثالث والــذي ن�ضه )هل يوجد اختالف يف  الرئي�ض  ال�ضوؤال  الثاين من  الفرعي  ال�ضوؤال   لالإجابة عن 
التحليالت  اجــراء  مت  الدرا�ضية؟  واملرحلة  التدري�ضية  اخلربة  اجلن�ض/  ملتغريات:  يعزى  الزمن  كفاية  مدى 

الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:

1  -  متغري اجلن�ص  

وللتعرف على وجود اختالف يف اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
و  الأول  وال�ضفني  البتدائي  اخلام�ض  و  الرابع  و  والثاين  لل�ضفوف)الأول  الكرمي  القران  مبدار�ض حتفيظ 
الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي( يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج الريا�ضيات 
و العلوم الطبيعية يعزى  ملتغري اجلن�ض  معلم و معلمة، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 

ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت لعينتني م�ضتقلتني لكل تخ�ض�ض، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
جدول )26(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي وقيمة ت، لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني جمموعتي 

الدرا�ضة

املتو�صط العدداجلن�ضالتخ�ص�ض
احل�صابي

االنحراف 
Tاملعياري

درجة 
الداللةاحلرية

الريا�ضيات
.341.852928652معلم

1.00763318.
.311.935537188معلمة

العلوم
.261.634628682معلم

3.48356001.
.321.927134114معلمة

يالحظ من اجلدول ال�ضابق اأن:

الكرمي ( 1 الــقــران  حتفيظ  مبــدار�ــض  الــريــا�ــضــيــات  ومعلمات  معلمي  اآراء  متو�ضطي  بــني  للفرق   t قيمة 
لل�ضفوف)الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف 
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عند  اإح�ضائًيا  دالــة  غري  الدرا�ضية  املناهج  لتنفيذ  الزمن  كفاية  مل�ضتوى  تقديرهم  يف  الثانوي(  الأول 
≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق بني الذكور والإنــاث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية  م�ضتوى 
الريا�ضيات مبدار�ض  اآرءا معلمي ومعلمات  النتيجة مع  وتتفق هذه  الريا�ضيات.  لتنفيذ مناهج  الزمن 

التعليم العام يف هذه الدرا�ضة كما باجلدول ) 9 (
الكرمي ( 2 القران  حتفيظ  مبدار�ض  الطبيعية   العوم  ومعلمات  معلمي  اراء  متو�ضطي  بني  للفرق   t قيمة 

لل�ضفوف)الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف 
الأول الثانوي( يف تقديرهم مل�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ مقرراتهم الدرا�ضية دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى 
بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ  فرق  وجود  يعني  مما   ،0.05 ≤
الزمن  اأن  يرين  حيث   ، الطبيعية  العلوم  معلمات  ول�ضالح  الطبيعية،  العلوم  مقررات  لتنفيذ  املقررات 
املخ�ض�ض لتنفيذ املقررات اأكرث منا�ضبة من معلمي العلوم الطبيعية رغم اأنهم جميعا يرون اأن منا�ضبة 
الزمن بدرجة متو�ضطة . وتتفق هذه النتيجة مع اآرءا معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية مبدار�ض التعليم 

العام يف هذه الدرا�ضة كما باجلدول ) 15 (

2  -  �سن�ات اخلربة التدري�سية 

وللتعرف على وجود اختالف بني اأراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�ض 
الثاين  و  الأول  وال�ضفني  البتدائي  اخلام�ض  و  الرابع  و  والثاين  لل�ضفوف)الأول  الكرمي  القران  حتفيظ 
املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض املناهج الدرا�ضية يعزى 
�ضنوات  لختالف   Kruskal-Wallis وقيمة  الرتب  متو�ضط  ح�ضاب  مت   ، التدري�ضية  اخلــربة  �ضنوات  لختالف 

اخلربة التدري�ضية وفيما يلي تو�ضيح ذلك .

Chi-Square جدول ) 27 ( متو�ضط الرتب وقيمة

متو�صط العددالتقديرالتخ�ص�ض
الرتب

Chi-
Square

درجة 
الداللةاحلرية

الريا�ضيات

1034.45اقل من   5 �ضنوات

1.4843686.
1134.45من 5 اإىل اأقل من  10
2235.50من 10 اإىل اأقل من 15

152229.11 �ضنة فما فوق

العلوم

1034.90اقل من   5 �ضنوات

1.2673737.
1728.56من 5 اإىل اأقل من  10
628.25من 10 اإىل اأقل من 15

152528.28 �ضنة فما فوق

معلمي  من  الدرا�ضة  عينة  لآراء  الرتب  متو�ضطات  بني  الــفــروق  اأن   )  26  ( اجلــدول  خــالل  من  يت�ضح 
الرابع  و  والثاين  لل�ضفوف)الأول  الكرمي  القران  حتفيظ  مبدار�ض  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات 



93

و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية 
الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية باختالف �ضنوات اخلربة التدري�ضية غري دالة 
اأن معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�ض حتفيظ القران  ≥ 0.05، مما يعني  اإح�ضائيا عند م�ضتوى 
املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  فتقديرهم  التدري�ضية  خربتهم  اختلفت  مهما   ) الدرا�ضة  )عينة  لل�ضفوف  الكرمي 
ذلك،  يف  التدري�ضية  اخلــربة  لعامل  تاأثري  يوجد  ول  متقارب،  الطبيعية   والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ 
العام يف هذه  التعليم  الطبيعية مبدار�ض  والعلوم  الريا�ضيات  اآرءا معلمي ومعلمات  النتيجة مع  وتتفق هذه 

الدرا�ضة كما باجلدولني )  10 و 16( .

ولعل ال�ضبب يف ذلك يعود اإىل حداثة املناهج احلالية وما تتطلبه لتنفيذها من مهارات لإدارة بيئة التعلم 
بفاعلية ويف الزمن املحدد  ، وهو ما مل تت�ضمنه برامج التطوير املهني، وبالتايل ل يظهر هنالك اختالف يف 
تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن لتنفيذ تلك املناهج بال�ضورة املطلوبة مهما اختلفت خربتهم التدري�ضية .  

3  -  املرحلة التعليمية )البتدائية, املت��سطة(:

وللتعرف على وجود اختالف بني اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�ض 
حتفيظ القراآن الكرمي لل�ضفوف)الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط 
وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض املناهج الدرا�ضية يعزى لختالف 
املرحلة التعليمية )البتدائية، املتو�ضطة( مت ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي ملجموعتي الدرا�ضة، 

ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت لعينتني م�ضتقلتني وفيما يلي تو�ضيح ذلك .

جدول )28(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي
وقيمة ت، لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة

املتو�صط العدداجلن�ضالتخ�ص�ض
احل�صابي

االنحراف 
Tاملعياري

درجة 
الداللةاحلرية

الريا�ضيات
.351.9131.32.6374ابتدائي
.301.8735متو�ضط

العلوم
.351.7233.2.145604ابتدائي
.231.9135متو�ضط

يالحظ من اجلدول ) 27( اأن: 

قيمة  t للفرق بني متو�ضطي اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات ملتغري املرحلة الدرا�ضية ) ابتدائي ومتو�ضط ( 1
( مبدار�ض حتفيظ القراآن الكرمي لل�ضفوف)الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول 
املناهج الدرا�ضية  الثانوي( يف تقديرهم مل�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ  املتو�ضط و ال�ضف الأول  الثاين  و 
غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني عدم وجود فرق بني اآراء عينة الدرا�ضة مهما اختلفت 
الريا�ضيات وتتفق هذه  الزمن لتنفيذ مناهج  التي يدر�ضون بها يف تقديرهم لكفاية  التعليمية  املرحلة 
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النتيجة مع اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات مبدار�ض التعليم العام ) ال�ضوؤال الأول للدرا�ضة (.
قيمة t للفرق بني متو�ضطي اآراء معلمي ومعلمات العلوم الطبيعية  ملتغري املرحلة الدرا�ضية ) ابتدائي ( 2

البتدائي  اخلام�ض  و  الرابع  و  والثاين  لل�ضفوف)الأول  الكرمي  القراآن  حتفيظ  مبدار�ض   ) ومتو�ضط 
لتنفيذ  الزمن  كفاية  مل�ضتوى  تقديرهم  الثانوي( يف  الأول  ال�ضف  و  املتو�ضط  الثاين  و  الأول  وال�ضفني 
املناهج الدرا�ضية دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني وجود فرق بني عينة الدرا�ضة باختالف 
ول�ضالح  الريا�ضيات،  مناهج  لتنفيذ  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  بها  يدر�ضون  التي  التعليمية  املرحلة 
معلمي ومعلمات املرحلة املتو�ضطة ، حيث يرون اأن الزمن املحدد لتدري�ض مناهج العلوم الطبيعية اأكرث 
اآراء معلمي ومعلمات العلوم  منا�ضبة من معلمي ومعلمات املرحلة البتدائية ، وتتفق هذه النتيجة مع 
الطبيعية مبدار�ض التعليم العام ) ال�ضوؤال الأول للدرا�ضة ( ، ولعل ال�ضبب يف ذلك يعود اإىل اأن اإدارة زمن 
احل�ضة لطالب املرحلة البتدائية يقابله عدة عقبات اأهمها م�ضتوى ن�ضج الطالب وتقبلهم للتعليمات 
من اأول وهله ، وتفاعلهم مع معلميهم مبا ي�ضمن عدم هدر الوقت املخ�ض�ض للتدري�ض ، بينما يختلف 
ذلك يف املرحلة املتو�ضطة والتي ميكن للمعلم من اإدارة موقف التعلم بكل اقتدار و�ضهولة لتفاعل الطالب 
اإمكانية تنفيذ الدرو�ض يف الأوقــات املحددة ، وي�ضعرهم بتوفر  يف هذه املرحلة ال�ضنية ، مما يحقق لهم 

الوقت اأكرث من معلمي املرحلة البتدائية .
ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�ص حتفيظ القران الكرمي.

فيما يلي ملخ�ضاً ملا �ضبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدرا�ض 
يف مدار�ض حتفيظ القران الكرمي واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول ) 29 ( ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�ص حتفيظ القران الكرمي
تخ�ص�ض العلومتخ�ص�ض الريا�صياتالعن�صر

متو�ضطمتو�ضطم�ضتوى كفاية الزمن
يوجد اختالفل يوجد اختالفاجلن�ض

ل يوجد اختالفل يوجد اختالفاخلربة التدري�ضية
يوجد اختالفل يوجد اختالفاملرحلة التعليمية

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�ض حتفيظ القران الكرمي 
يرون اأن الزمن كاف لتنفيذ املناهج الدرا�ضية بدرجة متو�ضطة، وتدل النتائج ال�ضابقة على اأن الزمن املخ�ض�ض 
�ضمن اخلطة الدرا�ضية ل يكفي بال�ضكل املطلوب لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب 
اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات يف �ضوء اأهداف امل�ضروع وتطلعاته ، كما يالحظ عدم وجود اختالف يف 
تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�ض واخلربة التدري�ضية واملرحلة التعليمية يف تخ�ض�ض الريا�ضيات ، بينما 
ل يوجد اختالف يف تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن باختالف اجلن�ض يف تخ�ض�ض العلوم ، بينما يوجد 
اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اخلربة التدري�ضية واملرحلة التعليمية يف تخ�ض�ض العلوم الطبيعية
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   مسارات التربية الخاصة- سمعي , بصري , فكري

اأوًل: كفاية الزمن الدرا�سي 

كفاية  مدى  ما  ن�ضه:  والــذي  الرابع  الرئي�ض  ال�ضوؤال  من  الأول  الفرعي  ال�ضوؤال  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
الرتبية  مب�ضارات  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  الدرا�ضية  اخلطة  يف  املتاح   الدرا�ضي  الزمن 
اخلا�ضة- �ضمعي ، ب�ضري ، فكري، لل�ضفوف )الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و 
الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 
؟ مت ح�ضاب املتو�ضطات  احل�ضابية والنحرافات املعيارية عن مدى كفاية الزمن ككل )حيث مل يظهر هنالك 

فروق بني املجموعات الثالث( ، واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
جدول)30( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 

لآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم  تربية خا�ضة - �ضمعي ، ب�ضري ،فكري -ملدى كفاية الزمن

العبارات
العلومالريا�صيات

املتو�صط العدد
احل�صابي

االنحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
االنحراف 

املعياري
اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد  (  1

.1952.1283.1891.9982احل�ض�ض املفتوحة لكل در�ض يف دليل املعلم.

التمارين  (  2 اأو  الأن�ضطة  لتنفيذ  كافياً  وقتاً  اأجــد 
كرا�ضة  اأو  الكتاب  �ضمن  املعملية  الــتــجــارب  اأو 

الن�ضاط اأو كتاب التدريبات
1951.8290.1891.7989.

املفاهيم  (  3 اكــتــ�ــضــاب  مــن  الــطــالب  عــمــوم  يتمكن 
الــدر�ــض �ضمن احل�ض�ض  الــــواردة يف  واملــهــارات 

املخ�ض�ضة لكل در�ض
1952.0877.1891.8875.

اأجتاوز بع�ض التمرينات اأو الأن�ضطة اأو التجارب  (  4
املكررة اأو التي حتتاج لوقت طويل حفاظا على 

زمن احل�ضة
1951.8798.1891.9098.

اأكمل الدر�ض لنهاية احل�ضة ، وميكن اأن ا�ضطر  (  5
لال�ضتفادة من الوقت بني ح�ضتي والتي تليها 

لإكمال الدر�ض
1941.721.001881.691.01

اأوجه الطالب حلل بع�ض الأن�ضطة اأو التمارين  (  6
1941.681.041891.511.08يف املنزل نظرا ل�ضيق الوقت

.1951.8836.1891.7943املتو�ضط العام

يت�ضح من خالل اجلدول )  28( اأن متو�ضط اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضارات 
الرتبية اخلا�ضة- �ضمعي ، ب�ضري ، فكري- ، ملدى كفاية الزمن بلغ  1.88    ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل   3 
لل�ضفوف )الأول والثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول 
الرتبية  مل�ضارات  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  اأن  يعني  مما  املتو�ضط،  امل�ضتوى  يف  ويقعان  الثانوي(، 
اخلا�ضة يرون اأن الوقت املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج الدرا�ضية غري كاف بال�ضكل املطلوب ، وقد يعود ال�ضبب يف 
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ذلك اإىل ق�ضور التطوير املهني الذي تعر�ضوا له على الرغم من اأهمية الطالب الذين يتعاملون معهم وقد 
ح�ضلت عبارة : اأمتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املفتوحة لكل در�ض يف دليل املعلم على 
اأعلى متو�ضط بلغ  2.12  للريا�ضيات و  1.99  للعلوم الطبيعية  ، كما اأظهرت عينة الدرا�ضة اأنهم يجدون  وقتاً 
; لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط اأو كتاب التدريبات  كافياً 
بدرجة متو�ضطة ،  كما اأظهرت عينتا الدرا�ضة اأن ا�ضطرارهم  لإكمال الدر�ض لنهاية احل�ضة ، اأو ال�ضتفادة من 
الوقت بني ح�ضتي والتي تليها لإكمال الدر�ض ، اأو توجيه الطالب حلل بع�ض الأن�ضطة اأو التمارين يف املنزل 
نظرا ل�ضيق الوقت  كان  قريباً من امل�ضتوى منخف�ض ، ولعل ذلك يرجع اىل طبيعة وخ�ضو�ضية الطالب الذين 
يدر�ضونهم والذين يحتاجون اإىل اهتمام مبا�ضر وم�ضتمر ول ميكن اأن يرتك خلارج احل�ضة الدرا�ضية  ، كما 
اأن متكن الطالب من اكت�ضاب املفاهيم واملهارات الواردة يف الدر�ض �ضمن احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض  كان 
متو�ضطا  فموافقتهم على ذلك  بلغ متو�ضطهما  1.88 و 1.79 من اأ�ضل 3 ، ولعل حكم عينة الدرا�ضة يف ذلك 
يرجع اإىل اأن طالبهم من الفئات اخلا�ضة والذين لديهم  م�ضكالت تتعلق بال�ضمع اأو الب�ضر اأو الإدراك ، وهي 

عوائق اأ�ضا�ضية لكي يتمكنوا من اكت�ضاب املفاهيم واملهارات املطلوبة .

فعلى   ، الرتبية اخلا�ضة  ملعلمي ومعلمات  املقدمة  املهني  التطور  برامج  اإىل �ضعف  ال�ضبب يرجع  ولعل 
�ضبيل املثال بلغت ن�ضبة الذين مل يح�ضلوا على دورات تدريبية يف املناهج املطورة 50.4%  من عينة  الريا�ضيات و 
35%  من عينة  العلوم ، ويوؤيد ذلك درا�ضة فييال )Villa, R 2007( والتي اأظهرت اأنه ل يتم دعم 81% من اأفراد 
عينة معلمي الرتبية اخلا�ضة بربامج تدريبية يف اأثناء اخلدمة ، واأنه ل ينتمي 65% من اأفراد العينة اإىل اأي 
منظمات مهنية لتدري�ض الريا�ضيات بينما ل يقراأ �ضوى 64% منهم يف املطبوعات املدر�ضية ،كما اأظهرت درا�ضة 
جيدي�ض).Geddes 2008 ( اأن النمو املهني ملعلمي الحتياجات اخلا�ضة يف اأثناء اخلدمة ل يتحقق بال�ضكل 
املرجو؛ حيث اإن 97% من اأفراد العينة ل يح�ضرون جل�ضات التدريب اأثناء اخلدمة، و65% منهم ل ينتمون اإىل 

 .NCTM, MAA املنظمات املهنية الريا�ضية مثل

ثانيًا: الختالف يف تقدير كفاية الزمن تبعا ملتغريي اجلن�ص واخلربة التدري�سية واملرحلة الدرا�سية 

والــذي ن�ضه )هل يوجد اختالف يف  الرابع  الرئي�ض  ال�ضوؤال  الثاين من  الفرعي  ال�ضوؤال   لالإجابة عن 
التحليالت  اجــراء  مت  الدرا�ضية؟  واملرحلة  التدري�ضية  اخلربة  اجلن�ض/  ملتغريات:  يعزى  الزمن  كفاية  مدى 

الح�ضائية املنا�ضبة وفيما يلي تو�ضيح ذلك تف�ضيال:

1  -  متغري اجلن�ص  

للتعرف على وجود اختالف بني اأراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات  والعلوم الطبيعية 
مل�ضارات الرتبية اخلا�ضة- �ضمعي، ب�ضري، فكري- )الأول و الثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول 
و الثاين املتو�ضط وال�ضف الأول الثانوي( يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج الريا�ضيات 
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والعلوم الطبيعية يعزى ملتغري اجلن�ض  معلم ومعلمة، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية 
ومن ثم مت ح�ضاب قيمة ت لعينتني م�ضتقلتني لكل تخ�ض�ض، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول )31(: املتو�ضط احل�ضابّي والنحراف املعيارّي
وقيمة ت، لعينتني م�ضتقلتني للفرق بني جمموعتي الدرا�ضة

املتو�صط العدداجلن�ضالتخ�ص�ض
احل�صابي

االنحراف 
Tاملعياري

درجة 
الداللةاحلرية

الريا�ضيات
.971.8535معلم

909.193364.
.981.9037معلمة

العلوم
.891.7836معلم

249.187804.
.1001.8048معلمة

لتنفيذ  الزمن  كفاية  تقدير م�ضتوى  للفروق بني متو�ضطات   t قيمة   اأن  ال�ضابق  اجلــدول  يالحظ من 
املقررات غري دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى ≥ 0.05  ،وفق اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات  
الرابع  الثاين و  ، ب�ضري ،فكري - لل�ضفوف )الأول و  والعلوم الطبيعية مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة- �ضمعي 
و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف  الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية 
والإنــاث )عينة  الذكور  فــروق بني  وجــود  يعني عدم  الطبيعية مما  العلوم  الريا�ضيات  لتنفيذ مناهج  الزمن 

الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املقررات لتنفيذ مقررات الريا�ضيات العلوم الطبيعية.

ولعل ال�ضبب يرجع اإىل تعر�ض املعلمني و املعلمات لنف�ض برامج التطور املهني وتطابق جميع الربامج 
التدريبية وهو ما اأظهرته نتائج الدرا�ضة التقوميية املرحلة الوىل )1433هـ ( لل�ضفوف ال�ضف الأول البتدائي، 

وال�ضف الرابع البتدائي، وال�ضف الأول املتو�ضط   مبدار�ض التعليم العام. 

2  -  �سن�ات اخلربة التدري�سية 

للتعرف على وجود اختالف بني اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات  والعلوم الطبيعية 
مل�ضارات الرتبية اخلا�ضة - �ضمعي ، ب�ضري ، فكري - )الأول و الثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني 
الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج 
الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى لختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية ، مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية 
والنحرافات املعيارية ومن ثم مت ح�ضاب حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات ، 

واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:
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جدول ) 32 ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

اخلدمة التخ�ص�ض
ددالتعليمية

الع

ط 
و�ص

املت
بي

�صا
حل

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

ين
تبا

ر ال
�صد

م

ات
ربع

ع امل
مو

جم

ية
حلر

ة ا
رج

د

ط 
و�ص

مت
ات

ربع
امل

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

الريا�ضيات

اأقل من خم�ض 
.1.202341بني املجموعات.531.9532�ضنوات

3.13027.

من خم�ض اإىل 
اأقل من ع�ضر 

�ضنوات
داخل .291.9832

.24.4319112املجموعات

من ع�ضر اإىل 
25.63194املجموع.531.8532اأقل من 15 �ضنة

.15601.7841 �ضنه فاأكرث
.1951.8836املجموع

العلوم

اأقل من خم�ض 
.1.56352بني املجموعات.501.7537�ضنوات

2.88037.

من خم�ض اإىل 
اأقل من ع�ضر 

�ضنوات
داخل .351.9641

.33.56185181املجموعات

من ع�ضر اإىل 
35.13188املجموع.441.8138اأقل من 15 �ضنة

.15601.7149 �ضنه فاأكرث
.1891.7943املجموع

الدرا�ضة من معلمي  عينة  اآراء  للفروق بني متو�ضطات  قيمة )ف(  اأن   )32( اجلــدول  يت�ضح من خالل 
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مل�ضارات الرتبية اخلا�ضة- �ضمعي ، ب�ضري ،فكري - )الأول و الثاين 
و الرابع و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف  الول الثانوي( يف تقديرهم 
لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية 
دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى ≥ 0.05  ، مما يعني وجود فروق يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج 
الدرا�ضية باختالف �ضنوات خربتهم التدري�ضية  وملعرفة اجتاه الفروق مت ا�ضتخدام اختبار �ضيفيه للمقارنات 

البعدية، 
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جدول )33(: يو�ضح اختبار �ضيفيه للمقارنات البعدية

الفرق بني  )J( اخلدمة )I( اخلدمةاملحور
املتو�صطات

اخلطاأ 
.Sigاملعياري

الريا�ضيات

اأقل من خم�ض �ضنوات
.029.082.988من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات
.103.069.527من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

.15170.067.098 �ضنه فاأكرث

من 5 اىل اقل من 10 
�ضنوات

.029.082.988اقل من خم�ض �ضنوات
.133.082.460من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

.15199.081.011 �ضنه فاأكرث

من 10 اىل اقل من 
15 �ضنه

.103.069.527اقل من خم�ض �ضنوات
.133.082.460من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات

.15066.067.808 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
.170.067.098اقل من خم�ض �ضنوات

.199.081.011من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات
.066.067.808من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

العلوم

اأقل من خم�ض �ضنوات
.216.093.153من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات
.063.088.914من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

.15038.081.973 �ضنه فاأكرث

من 5 اىل اقل من 10 
�ضنوات

.216.093.153اقل من خم�ض �ضنوات
.153.096.474من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

.15255.091.048 �ضنه فاأكرث

من 10 اىل اقل من 
15 �ضنه

.063.088.914اقل من خم�ض �ضنوات
.153.096.474من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات

.15102.084.689 �ضنه فاأكرث

15 �ضنه فاأكرث
.038.081.973اقل من خم�ض �ضنوات

.255.091.048من 5 اىل اقل من 10 �ضنوات
.102.084.689من 10 اىل اقل من 15 �ضنه

الذين  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  تخ�ض�ضي  يف  واملعلمات  املعلمني  اأن  ال�ضابق  اجلــدول  من  يت�ضح 
خدمتهم من 5 اإىل اأقل من 10 �ضنوات يرون منا�ضبة الزمن وكفايته اأكرث من زمالئهم الذين خربتهم اأكرث من 
15 �ضنة، بدللة اح�ضائية، بينما مل تكن الختالفات داله بني املجموعات الأخرى ، ولعل ال�ضبب يف ذلك يرجع 
اىل  اإن املعلمني اجلدد قد يكونون اأكرث ديناميكية ون�ضاط من زمالئهم الأكرث خربة تدري�ضية ، وميتلكون 

مهارة تدري�ضية اأكرث من زمالئهم حديثي اخلربة التدري�ضية .
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3  -  متغري املرحلة الدرا�سية:

للتعرف على وجود اختالف بني اآراء عينة الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات  والعلوم الطبيعية 
مل�ضارات الرتبية اخلا�ضة - �ضمعي ، ب�ضري ، فكري - لل�ضفوف)الأول و الثاين و الرابع و اخلام�ض البتدائي 
املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  الــثــانــوي(،  الأول  ال�ضف  وكذلك  املتو�ضط  الثاين  و  الأول  وال�ضفني 
لتدري�ض مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يعزى لختالف املرحلة الدرا�ضية ) ابتدائي ، متو�ضط ، ثانوي( 
 ANOVA مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية ومن ثم مت ح�ضاب حتليل التباين الأحادي ،

لدللة الفروق بني املجموعات ، واجلدول التايل يو�ضح النتائج اخلا�ضة بذلك:

جدول ) 34 ( حتليل التباين الأحادي ANOVA لدللة الفروق بني املجموعات

التخ�ص�ض

لة 
رح

امل
ية

يم
تعل

ال

دد
الع

ط 
و�ص

املت
بي

�صا
حل

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

در 
م�ص

ين
تبا

ال

وع 
جمم

ات
ربع

امل

جة 
در

ية
حلر

ا

ط 
و�ص

مت
ات

ربع
امل

 ف
مة

قي

لة
دال

ال

الريا�ضيات
.211.221بني املجموعات.1201.88332ابتدائي

79.452.

25.4219225.42داخل املجموعات.261.81419متو�ضط

25.63194املجموع.491.92405ثانوي

العلوم
.81.241بني املجموعات.981.72423ابتدائي

2.19114. .34.3218618داخل املجموعات.511.86422متو�ضط
35.13188املجموع.401.85451ثانوي

يت�ضح من خالل اجلدول ال�ضابق اأن قيمتي )ف( للفروق بني متو�ضطات اآراء عينة الدرا�ضة يف تقديرهم 
لكفاية الزمن املخ�ض�ض لتنفيذ مناهج الريا�ضيات و العلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة اإح�ضائياً 
عند م�ضتوى ≥ 0.05، مما يعني اأن تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية 
، ورمبا يعود ال�ضبب يف ذلك اإىل اأن اآلية امل�ضروع موحدة جلميع املراحل كما ان هنالك تطابق لربامج التطوير 
املهني املقدمة ملعلمي ومعلمات املراحل الدرا�ضية الثالث فيما يخ�ض تنفيذ املناهج املطورة  وبالأخ�ض كفايات 

ومهارات ا�ضتثمار الوقت املخ�ض�ض لتنفيذ املناهج وفق مركزية املتعلم .

 - اخلا�ضة  الرتبية  م�ضارات  يف  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  الزمن  كفاية  نتائج  ملخ�ص 
�ضمعي ، ب�ضري ، فكري.

فيما يلي ملخ�ضاً ملا �ضبق من نتائج لتقدير كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف م�ضارات 
الرتبية اخلا�ضة واجلدول التايل يو�ضح ذلك :
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جدول ) 35 ( ملخ�ص نتائج كفاية الزمن ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف م�ضارات الرتبية اخلا�ضة
تخ�ص�ض العلومتخ�ص�ض الريا�صياتالعن�صر

متو�ضطمتو�ضطم�ضتوى كفاية الزمن
يوجد اختالفل يوجد اختالفاجلن�ض

ل يوجد اختالفيوجد اختالفاخلربة التدري�ضية
يوجد اختالفل يوجد اختالفاملرحلة التعليمية

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن معلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�ضارات الرتبية اخلا�ضة يرون اأن 
الزمن كاف لتنفيذ املناهج الدرا�ضية بدرجة متو�ضطة، وتدل النتائج ال�ضابقة على اأن الزمن املخ�ض�ض �ضمن 
اخلطة الدرا�ضية ل يكفي بال�ضكل املطلوب لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب اأو 
، كما يالحظ عدم وجــود اختالف يف  امل�ضروع وتطلعاته  اأهــداف  التدريبات يف �ضوء  اأو كتاب  الن�ضاط  كرا�ضة 
تقدير كفاية الزمن باختالف اجلن�ض واخلربة التدري�ضية واملرحلة التعليمية يف تخ�ض�ض العلوم الطبيعية ، 
بينما ل يوجد اختالف يف تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن باختالف اجلن�ض واملرحلة التعليمية يف تخ�ض�ض 
الريا�ضيات ، بينما يوجد اختالف يف تقدير كفاية الزمن باختالف اخلربة التدري�ضية يف تخ�ض�ض الريا�ضيات.
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الفصل الخامس: ملخص نتائج الدراسة والتوصيات

• ملخ�ص النتائج 	
• الت��سيات	
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يف هذا الف�ضل مت عر�ض ملخ�ض لأهم النتائج التي مت التو�ضل اإليها ،ومن ثم عر�ض تو�ضيات الدرا�ضة.

   الجزء األول : ملخص نتائج الدراسة :

تو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج ميكن تلخي�ضها فيما يلي:

اوَل: ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات

امل�ضتوى ( 1 الأربعة، ويقع يف  لل�ضفوف   3 اأ�ضل  الزمن  1.99 من  لتقدير كفاية  املعلمني  اآراء  بلغ متو�ضط 
املتو�ضط.

بلغ متو�ضط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني 2.29 من اأ�ضل 3 لل�ضفوف الأربعة ويقع يف امل�ضتوى ( 2
عال.

الزمن ( 3 لكفاية  تقديرهم  اجلن�ض يف  لعامل  يرجع  الريا�ضيات   ومعلمات  معلمي  اختالف بني  يوجد  ل 
لتنفيذ املناهج الدرا�ضية . 

وجد اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض ول�ضالح املعلمات.( 4
اختالف ( 5 عن  النظر  بغ�ض  الزمن  منا�ضبة  مل�ضتوى  تقديراتهم  يف  الريا�ضيات  ومعلمات  معلمي  يتفق 

خرباتهم التعليمية .
تقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن ل تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات .  ( 6
تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية .( 7
تقدير املالحظني لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية .( 8
وتقديرات ( 9 الدرا�ضة  عينة  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  التدري�ضي  الأداء  بني  ارتباطية  عالقة  وجــود 

املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية.
الزمن ( 10 لكفاية  وتقديرهم  الدرا�ضة   لعينة  التدري�ضي  الأداء  م�ضتوى  بني  ارتباطية  عالقة  وجــود  عــدم 

لتنفيذ مناهج الريا�ضيات. 
وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى التطوير املهني لعينة الدرا�ضة  واآرائهم حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ ( 11

مناهج الريا�ضيات .

ثانيًا : ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج العل�م الطبيعية

بلغ متو�ضط اآراء املعلمني لكفاية الزمن بلغ 1.94  من اأ�ضل 3 لل�ضفوف الأربعة، ويقع يف امل�ضتوى املتو�ضط.( 1
بلغ متو�ضط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني 2.27 من اأ�ضل 3 لل�ضفوف الأربعة ويقع يف امل�ضتوى ( 2

عال.
العلوم ( 3 مناهج  لتنفيذ  الزمن  لكفاية  تقديرهم  الــدرا�ــضــة( يف  والإنـــاث )عينة  الــذكــور  فــروق بني  وجــود 

الطبيعية، ول�ضالح املعلمات.
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وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن يرجع لعامل اجلن�ض ول�ضالح املعلمات.( 4
بغ�ض ( 5 الزمن  منا�ضبة  مل�ضتوى  تقديراتهم  الدرا�ضة( يف  عينة   ( الطبيعية  العلوم  ومعلمات  يتفق معلمو 

النظر عن اختالف خرباتهم التعليمية .
والتي ( 6 واملعلمات  للمعلمني  التعليمية  اخلــربة  باختالف  تختلف  ل  الزمن  ملنا�ضبة  املالحظني  تقديرات 

يرون اأنه منا�ضب بدرجة عالية . 
عدم وجود فروق يف تقدير املعلمني لكفاية الزمن تعزى للمرحلة الدرا�ضية.( 7
تقدير املالحظني لكفاية الزمن يختلف باختالف املرحلة التعليمية ول�ضالح معلمي ومعلمات املرحلة ( 8

الثانوية.
وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى الأداء التدري�ضي لعينة الدرا�ضة واآرائهم حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ ( 9

مناهج العلوم الطبيعية،  وتقديرات املالحظني ملنا�ضبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�ضية
وجود عالقة ارتباطية بني م�ضتوى التطوير املهني لعينة الدرا�ضة واآرائهم حول منا�ضبة الزمن لتنفيذ ( 10

املناهج العلوم الطبيعية، وتقديرات املالحظني لكفاية زمن التدري�ض لهم لتنفيذ املناهج الدرا�ضية.

  ثالثًا : ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعل�م مبدار�ص نظام املقررات الدرا�سية

لل�ضف ( 1 الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  لتنفيذ مناهج  الدرا�ضية  املتاح  يف اخلطة  الدرا�ضي  الزمن  كفاية 
الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�ضية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية 

كان متو�ضطاً .
عدم وجود فرق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات ( 2

والعلوم الطبيعية.
الدرا�ضية ( 3 املناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  تقديرهم  يف  الدرا�ضة  عينة  بني  فــروق  وجــود  عــدم 

باختالف �ضنوات خدمتهم  التعليمية .

 رابعًا : ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعل�م مبدار�ص حتفيظ القران الكرمي

الــكــرمي ( 1 الــقــران  حتفيظ  مبــدار�ــض  الطبيعية  والــعــلــوم  الــريــا�ــضــيــات  ومــعــلــمــات  معلمي  اآراء  متو�ضطا 
لل�ضفوف)الأول والثاين والرابع واخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول والثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف 
الول الثانوي( ملدى كفاية الزمن بلغا 1.89  ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل 3، ويقعان يف امل�ضتوى املتو�ضط. 

عدم وجود فرق بني الذكور والإناث )عينة الدرا�ضة( يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.( 2
لتنفيذ ( 3 املــقــررات  لتنفيذ  الزمن  لكفاية  تقديرهم  الدرا�ضة( يف  )عينة  والإنـــاث  الذكور  فــرق بني  وجــود 

مقررات العلوم الطبيعية، ول�ضالح معلمات العلوم الطبيعية . 
معلمو ومعلمات الريا�ضيات والعلوم مبدار�ض حتفيظ القراآن الكرمي لل�ضفوف )عينة الدرا�ضة ( مهما ( 4
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والعلوم  الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  لكفاية  فتقديرهم  التعليمية  خدمتهم  اختلفت 
الطبيعية  متقارب، ول يوجد تاأثري لعامل اخلدمة التعليمية يف ذلك. 

عدم وجود فرق بني اآراء عينة الدرا�ضة مهما اختلفت املرحلة التعليمية التي يدر�ضون بها يف تقديرهم ( 5
لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.

وجود فرق بني عينة الدرا�ضة باختالف املرحلة التعليمية التي يدر�ضون بها يف تقديرهم لكفاية الزمن ( 6
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات، ول�ضالح معلمي ومعلمات املرحلة املتو�ضطة.

خام�سًا : نتائج كفاية الزمن لتدري�ص مناهج الريا�سيات والعل�م مبدار�ص م�سارات الرتبية اخلا�سة- �سمعي , ب�سري, 
فكري

متو�ضط اآراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة- �ضمعي ، ب�ضري، ( 1
فكري- ، ملدى كفاية الزمن بلغ  1.88    ، 1.79 على التوايل من اأ�ضل   3 لل�ضفوف )الأول والثاين و الرابع 
و اخلام�ض البتدائي وال�ضفني الأول و الثاين املتو�ضط وكذلك ال�ضف الأول الثانوي(، ويقعان يف امل�ضتوى 

املتو�ضط.
الفروق بني متو�ضطات تقدير م�ضتوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة اإح�ضائًيا وفق اآراء عينة ( 2

الدرا�ضة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�ضارات الرتبية اخلا�ضة.
3 ) 10 من  اأقــل  اإىل   5 من  خدمتهم  الذين  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  تخ�ض�ضي  يف  واملعلمات  املعلمون 

بدللة  �ضنة،   15 من  اأكــرث  خدمتهم  الذين  زمالئهم  من  اأكــرث  وكفايته  الزمن  منا�ضبة  يــرون  �ضنوات 
اح�ضائية، بينما مل تكن الختالفات داله بني املجموعات الأخرى .

تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية( 4
تقدير عينة الدرا�ضة لكفاية الزمن ل يختلف باختالف املرحلة التعليمية .( 5
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   الجزء الثاني : توصيات الدراسة.

يف �ضوء نتائج الدرا�ضة جاءت تو�ضياتها على النحو التايل:

الدرا�ضية ( 1 املقرر يف اخلطة  الزمن   لكفاية  الدرا�ضة  عينة  تقدير  اأن  اإىل  احلالية  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت 
لتدري�ض مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�ضكل عام كان متو�ضطا ، اإل اأن املالحظ اأن عينة الدرا�ضة 
يف مدار�ض التعليم العام ونظام املقررات والقراآن الكرمي  يرون على وجه اخل�ضو�ض اأن الزمن املخ�ض�ض 
من احل�ض�ض ل يكفي لتنفيذ الأن�ضطة اأو التمارين اأو التجارب املعملية �ضمن الكتاب اأو كرا�ضة الن�ضاط 
الريا�ضيات والعلوم  الدرا�ضية ملناهج  النظر يف اخلطة  اإعادة  النتيجة تتطلب  التدريبات، وهذه  اأو كتاب 
لتوجهات املنهج املطور،  الطبيعية لق�ضور كفايتها يف تقدمي املحتوى امل�ضمن يف الكتب الدرا�ضية وفقاً 

ومبا ي�ضمن حتقق اأهداف امل�ضروع وفل�ضفته.
لكل ( 2 املتاحة  للح�ض�ض  الفعلي  الواقع  توافقه مع  والتاأكد من  املعلم،  دليل  املقرتح يف  التوزيع   مراجعة 

ف�ضل درا�ضي.
اإدارة املدر�ضة وامل�ضرف املقيم للبحث عن الآليات والإجراءات ( 3 و�ضع برنامج خا�ض بكل مدر�ضة باإ�ضراف 

اخلا�ضة بتفعيل وا�ضتثمار الزمن التدري�ضي ، واإلزام املعلم بت�ضمني خطته اليومية بياناً مف�ضال لكيفية 
توزيع الزمن على املهام التعليمية .

التاأكيد على تقدمي مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف بداية اليوم الدرا�ضي ، لزيادة فاعلية اأداء ( 4
املعلم وتعاون الطالب.

ت�ضمني الكتب الدرا�ضية تعليمات واإر�ضادات للطالب لأداء املهام التعليمية ، مما يقلل من الفو�ضى ويعزز ( 5
ال�ضتثمار اجليد للزمن التعليمي.

زيادة احل�ض�ض الدرا�ضية لتدري�ض الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�ض حتفيظ القران الكرمي.( 6
املعلم ( 7 اإك�ضاب  جمال  يف  لتاأهيلهم  تربويون(  قادة  املدار�ض)باعتبارهم  ومديري  للم�ضرفني  دورات  عمل 

املهارات اخلا�ضة با�ضتثمار وتفعيل الزمن التدري�ضي داخل احلجرة الدرا�ضية .
كاأن�ضطة ( 8 وو�ضعها  كفكرة  املكررة  التجارب  اأو  الأن�ضطة  اأو  التمرينات  ومتييز  املدر�ضية  الكتب  مراجعة   

اإثرائية م�ضمنة يف الكتاب املدر�ضي .
العمل على حل  امل�ضكالت التي تواجه عدم ا�ضتثمار وقت التدري�ض بال�ضكل املطلوب  ، مثل ق�ضور اهتمام ( 9

املعلمني باخلطط اليومية لتنفيذ الدرو�ض،  اأو تخ�ضي�ض املعلم جزءا من وقت ح�ضته لت�ضحيح اإجابات 
الــدوام الر�ضمي ، ومما يوؤكد ذلك  اأثناء  الــدورات التدريبية للمعلمني خارج املدر�ضة  اإقامة  ،او  الطالب 
ب�ضكل  للمدر�ضة  اأو  الدرا�ضية  للمادة  املخ�ض�ض  للزمن  هــدراً  هناك  اأن  من  الدرا�ضات  بع�ض  اأظهرته  ما 
، قطامي وقطامي  ال�ضامي )2003م(  ،الذويبي )1999م(،   البابطني )1999م(    ، العريني )1998م(  عام 
)2005م(، بالإ�ضافة اإىل الق�ضور يف ا�ضتخدامه فعلياً، فيما يت�ضل بالتدري�ض )Kelly, 2003( ومبراجعة 
 )Marzano, 2003( عدد من الدرا�ضات يف تقدير الوقت امل�ضتخدم فعلياً يف التدري�ض، وجد مارزانو
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اأنه يرتاوح ما بني 21% اإىل 69%، وكما تذكر بادزي )Abadzi, 2006 ( تزداد حدة هدر الوقت يف دول 
العامل الثالث اأكرث من غريها، كما اأن على اإدارات املدار�ض تقليل عوامل هدر الوقت وخ�ضو�ضا اأن هنالك 
عالقة ارتباطية بني م�ضتوى الدعم املقدم من مدير املدر�ضة واأداء املعلم ) اإحدى نتائج التقرير الثالث 

لهذه الدرا�ضة ( .
اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً  يرون كفاية الزمن اأف�ضل ( 10

من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�ضكل املطلوب ، وهذه النتيجة تدل على اأن برامج التطوير 
املهني حققت جزءاً من حت�ضني اأداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�ض ، ي�ضاعد املعلمني واملعلمات على 
اأكرث  بدوره يجعلهم  والتعامل معها، وهذا  تدري�ضها  باأ�ضاليب  وتعريفهم  املناهج اجلديدة،  فل�ضفة  فهم 
دراية باملناهج فاأثر ذلك على اأدائهم ومنا�ضبة الوقت لتدري�ض املنهج،  وهذا بدوره ي�ضجع امل�ضوؤلني على 

بذل مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني لنحقق اأف�ضل النتائج يف تدري�ض هذه املناهج.
اإعداد اأدلة اإر�ضادية للمعلمني لكيفية توزيع الزمن على احل�ضة الدرا�ضية ت�ضمل مناذج وا�ضرتاتيجيات ( 11

لإدارة زمن التدري�ض وا�ضتثماره بال�ضكل املطلوب وفق ال�ضرتاتيجية التدري�ضية امل�ضتخدمة.
تنويع برامج التطوير املهني للمعلمني لتنا�ضب طبيعة املحتوى والتعلم وخ�ضائ�ض الطالب يف كل مرحلة ( 12

تعليمية ، بحيث ت�ضمل اآليات ا�ضتثمار واإدارة زمن التدري�ض بفاعلية جيدة ومنا�ضبة لكل مرحلة تعليمية. 
ا�ضتمرارية برامج التطوير املهني للمعلمني  وبالأخ�ض فيما يتعلق بكيفية تفعيل وا�ضتثمار زمن التدري�ض ( 13

بال�ضكل املطلوب وتفعيلها ب�ضكل اأف�ضل مل�ضاعدتهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بال�ضورة 
املطلوبة ، حيث اأ�ضارت الإح�ضائيات اإىل عدم تلقي �ضريحة كبرية من املعلمني واملعلمات التدريب الالزم 
لتدري�ض تلك املناهج ، اأو قلة فرتة التدريب قيا�ضا باأهمية امل�ضروع وتطلعاته ، وميكن النتقال اىل التدريب 
التفاعلي الإلكرتوين ل�ضهولته وامكانية تعميمه وا�ضتمراريته ب�ضورة اف�ضل من ال�ضاليب التقليدية يف 

التدريب، حيث اأظهرت احلالية احلالية حت�ضن عن م�ضتوى املرحلة الوىل يف كفاية الزمن .
اقرتاح  توزيع الزمن املقرر لكل ح�ضة  بالتف�ضيل ولكل اأجزاء الدر�ض يف دليل املعلم ووفق اآلية حمددة ( 14

مع حتديد املمار�ضات التدري�ضية املالئمة لها .
اإجراء جتارب ميدانية مطولة بعد تعيني جمموعة من النماذج مقرتحة من قبل املتخ�ض�ضني يف جمال ( 15

التدري�ض لتحديد الأ�ضلوب الأمثل لكل �ضف درا�ضي ، فكما اأن الوقت عن�ضر ثمني جًدا يف التدري�ض ،اإل 
اأنه من املالحظ اأن هناك بع�ض املمار�ضات التدري�ضية تعترب بب�ضاطة م�ضيعة للوقت.

املهني للمعلمني واملعلمات تطبيقات عملية  ومناذج لدرو�ض منوذجية لكيفية ( 16 التطوير  ت�ضمني برامج 
 Action Research توزيع زمن احل�ضة املتوازن على عنا�ضر الدر�ض، والرتكيز على البحوث الإجرائية
والتقييم الذاتي Self Reflection للمعلمني من خالل قواعد ت�ضحيح الأداء   Rubrics   اأو قوائم 

        .Peer Review او مراجعة النظراء ،Check List الر�ضد
توجيه املعلمني واملعلمات اإىل التمييز بني املحتوى الأ�ضا�ضي والإثرائي للمناهج الدرا�ضية عند تدري�ضها ، ( 17

ويق�ضد بالأ�ضا�ضي هو ذلك املحتوى ذو ال�ضلة املبا�ضرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية، وفق م�ضفوفة 
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املدى والتتابع ،  بينما يق�ضد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك، وقد ل ي�ضهم مبا�ضرة يف بناء املفاهيم واملهارات 
.)Marzano, 2003( الأ�ضا�ضية ، واإمنا هو لتاأكيد املعرفة اأو تو�ضيعها مارزانو

تفعيل قنوات التدريب الإلكرتوين ال�ضامل لتتوىل تدريب الطالب على الأن�ضطة والتجارب والتدريبات ( 18
ملزيد من الفهم ولتوفري بع�ض الزمن يف اخلطة الدرا�ضية

رفع الكفاءة الأدائية للمعلمني يف اجلانب التقني بحيث ت�ضمل برامج التطوير املهني  ، اإك�ضابهم املهارات ( 19
يف ا�ضتخدام الربامج التعليمية والربجميات املت�ضلة بها ، مبا ي�ضاعد على ت�ضهيل عملية التعلم ، وتوفري 

زمن التدري�ض .
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   ملحق )1( استبيان كفاية الزمن 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

اأخي / اأختي :  معلم /معلمة الريا�ضيات / العلوم 

مع  بالتعاون  �ضعود،  املــلــك  والريا�ضيات/جامعة  العلوم  تعليم  لتطوير  البحثي  التميز  مــركــز  يــقــوم   
الريا�ضيات  مناهج  لتنفيذ  املخ�ض�ض  الزمن  كفاية  على  للتعرف  علمية،  بدرا�ضة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

والعلوم.  

ال�ضتبيان  بنود  كامل  ال�ضتجابة على  ،من خالل  ذلك  اآرائكم احلقيقة حول  التعرف على  ناأمل  وعليه 
الذي بني اأيديكم ، فهذا �ضوف ي�ضاعد يف اتخاذ قرارات تطويرية لتدري�ض الريا�ضيات والعلوم تخدم املجتمع 
ال�ضعودي الكرمي والأجيال القادمة من اأبنائنا، علما بان كل املعلومات �ضرية وخا�ضة بالبحث العلمي ول ميكن 

اأن يطلع عليها احد بتاتا .

�ضاكرين ومقدرين ح�ضن تعاونكم،،
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البيانات العامة: 

ال�ضم: )اختياري( .............................................................. املدر�ضة: ..............................................................

  ............................ املرحلة   ............................ املحافظة:    .............................................................. املدينة: 
ال�ضف  ............................   نظام التعليم ............................

امل�ؤهل:

 دبلوم    بكالوريو�ض  ماج�ضتري  دكتوراه نوع املوؤهل: ...................................................
 تربوي    غري تربوي

جهة الإعداد: 

 معهد معلمني          كلية متو�ضطة      كلية معلمني  كلية جامعية 

مدة اخلدمة: 

 اأقل من 5 �ضنوات     من 5 اإىل اأقل من 10     من 10 اإىل اأقل من 15    15 �ضنة فما فوق 

التخ�س�ص:

 ريا�ضيات    كيمياء      فيزياء      اأحياء  علم اأر�ض  اأخرى:

الدورات يف املقررات املط�رة: 

 نعم    ل

عدد الدورات التدريبية:

 ل يوجد    1-3 دورات   7-10 دورات  اأكرث من 10 دورات 

عدد ال�ساعات التدريبية:

 1-12 �ضاعة     13-24 �ضاعة   25-36 �ضاعة   اأكرث من 36 �ضاعة
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العبارةم

درجة املوافقة

ية
عال

طة
و�ص

مت

�صة
خف

من

مة
عد

من

تقدير الزمن وفق 
اراء املعلمني )ملحق 
با�ضتبيان التطوير 
املهني للمعلمني (

امتكن من تقدمي كل عنا�ضر الدر�ض وفقاً لعدد احل�ض�ض املقرتحة 1
لكل در�ض يف دليل املعلم.

اأجد وقتاً كافياً؛ لتنفيذ الأن�ضطة او التمارين او التجارب املعملية 2
�ضمن  الكتاب  او كرا�ضة الن�ضاط او كتاب التدريبات .

يف 3 الـــواردة  واملــهــارات  املفاهيم  اكت�ضاب  من  الطالب  عموم  يتمّكن 
الدر�ض �ضمن احل�ض�ض املخ�ض�ضة لكل در�ض.

اأجتاوز عن بع�ض التمرينات او الن�ضطة او التجارب املكررة او التي 4
حتتاج لوقت طويال حفاظا على زمن احل�ضة.

اكمل الدر�ض لنهاية احل�ضة متاما ، وميكن ان ا�ضطر لال�ضتفادة من 5
الوقت بني ح�ضتي والتي  تليها لإكمال الدر�ض.

اوجه الطالب حلل بع�ض الن�ضطة او التمارين يف املنزل نظرا ل�ضيق 6
الوقت .

  تقدير الزمن وفق 
اراء 

املعلمني )ملحق 
ببطاقة املالحظة 

ال�ضفية (

متكن املعلم من تقدمي جميع عنا�ضر الدر�ض يف احل�ضة الدرا�ضية1

تالءم الزمن املقرر للح�ضة الدرا�ضية مع عدد وطبيعة مهام التعلم 2
املطلوب تنفيذها
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   ملحق)2( أسماء مساعدي ومساعدات الباحثين

جهة العملاال�صمم

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةعلي مقبل امل�ضند1

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةاأناهيد خري اني�ض بدر2

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةعلي �ضالح امل�ضيان3

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�ضرقيةمنرية عبدالعزيز اجللعود4

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكب�ضري بن �ضعود البلوي5

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكع�ضقة العطوي6

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك�ضليمان بن مطري احلويطي7

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوكعزيزة حممد البلوي8

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةاإبراهيم مرغوب الهندي9

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةاإميان علي مدين10

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةحامد حممد العلوين11

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة املدينةمها اأحمد �ضنافريي12

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضريحممد بن علي ع�ضريي13

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضري�ضمرية حممد ع�ضريي14

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضرياأحمد اإبراهيم عبداملتعايل15

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة ع�ضريمنى علي الع�ضريي16

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ض�ضعد بن مبارك �ضقر17

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضعادل عبدالعزيز البعيجان18

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضاأمل علي الرجيعي19

اإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ضحميدة اأحمد الزكري20
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