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  ∗إبراهيم حامد األسطل. د
  ∗∗مسري عيسى الرشيد. د

  
  الملخـص

أبو ظيب؛ دولة (اية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات بإمارة هدفت الدراسة إىل تقومي كف
، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياا مت إعـداد معيـاراً   )اإلمارات العربية املتحدة

معلماً ومعلمة مـن معلمـي الرياضـيات    ) 183(لتقومي هذه الكفاية وتطبيقه على عينة مكونة من 
وبعد معاجلة البيانات إحصـائياً وحتليلـها أظهـرت    . التعليمية) العني(لتعليمية وا) أبو ظيب(مبنطقيت 

 :النتائج ما يلي
 .تدني مستوى أداء معلمي الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي* 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي تعزى إىل جنس املعلمني * 

 ).لصاحل اإلناث(
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي بني املعلمني ذوي اخلربة * 

 .لصاحل األقل خربة) سنوات 10-5بني (واملعلمني ذوي اخلربة ) سنوات 5أقل من (
ـ *  ربة، ال يوجد أثر للتفاعل بني اجلنس واملرحلة التعليمية، واجلنس واخلربة، واملرحلة التعليمية واخل

 .واجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي
                                                           

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة -مقر العني  -جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  - كلية التربية والعلوم األساسية  -اعد أستاذ مس ∗
  .دولة اإلمارات العربية املتحدة - مقر العني  -جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  -كلية التربية والعلوم األساسية  ∗∗
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وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير عملية تدريب معلمي الرياضيات والتأكيـد علـى تنميـة    
  .كفايات املعلم يف جمال التخطيط الدرسي خاصة املعلمني ذوي عدد سنوات اخلربة األطول
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  :مقدمـة
أكثـر املـواد    الدعائم األساسية ألي تقدم علمي، وهي مـن  الرياضيات من تعد مادة

الدراسية أمهية وحيوية ملا حتتويه من معارف ومهارات تساعد الطلبة على التفكري السـليم  
ملواجهة املواقف املختلفة، وهلذه املادة مكانة بارزة بني املواد الدراسية األخرى لعدة أمـور  

رياضيات تسهم يف تنمية القدرات العقلية لدارسيها وتكسبهم بعض إن دراسة ال: من أمهها
رات الرياضية اليت تساعدهم على دراسة املواد األخرى، أضف إىل ذلك ما هلـا مـن   املها

عبيـد  وليم (ويرى تطبيقات سواء كانت مباشرة أم غري مباشرة يف مواقف احلياة املختلفة، 
خصب للتدريب على أساليب الـتفكري  أن الرياضيات ميدان ) 40، ص1989وآخرون، 

السليمة من خالل املواقف املشكلة اليت تتطلب إدراك العالقات بني عناصرها والتخطـيط  
إن هذه النظرة ملادة الرياضيات تفرض مطالبها على معلميها؛ ذلك ألا إذا درست . حللها

يف  ا ال تقدم إال القليلباألسلوب التقليدي نفسه الذي صاحب مناهج الرياضيات التقليدية فإ
) 376، ص1990، عبد الفتاحالشرقاوي، (بناء شخصية الطالب، وهذه املادة كما يرى 
  . حباجة إىل مدخل جديد وأسلوب تعلّم جديد

ومن خالل ذلك يتضح دور املعلم يف العملية التعليمية، والذي ميكن أن يوظّف منـهج  
املهارات الرياضية وأمناط التفكري املختلفـة،  الرياضيات توظيفاً فاعالً يف إكساب الطالب 

لذلك تتزايد الدعوات دائماً إىل ضرورة االهتمام باملعلم وبتنمية كفاياته املتعـددة حـىت   
  . يتمكن من أداء أدواره بنجاح

 إذ أن عمليةتعد كفاية ختطيط الدروس اليومية من الكفايات األساسية ملعلم الرياضيات 
ط على املوقف الذي يقفه املعلم أمـام تالميـذه لتوصـيل حقـائق     التدريس ال تعتمد فق

  . ومعلومات معينة خالل احلصة وإمنا يسبق ذلك التخطيط اجليد هلذا املوقف
وقد أثبتت العديد من الدراسات اليت أُجريت خالل العقدين املاضيني أمهية متكن املعلم 

عداد الدروس اليومية منـها،  بوجه عام ومعلم الرياضيات بوجه خاص لكفايات ختطيط وإ
، )Shelton & Draper, 1990(، )1989اجلاسـر،  أمحـد  (، )1984حممد املفـيت،  (
)Taylor, et al, 1990( ،) ،1992صاحل العيوين( ،)Al Jassar, 1991( ،) ،حممد خطاب

حبايـب،  علـي  عـدوان، و سامي (، )1994مظهر وحممد الصويف، حممد (، )1992
، كما أكدت ورشة العمل اإلقليمية حول متهـني  )1996دي، عبد اهللا احلما(، )1995
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التعليم وإعداد املعلمني وتأهيلهم على ضرورة إتقان املعلم يف القرن احلـادي والعشـرين   
مكتب اليونسكو اإلقليمـي  ( لكفاية التخطيط للتعليم كإحدى الكفايات األساسية للمعلم

  ). 186، ص1995للتربية يف الدول العربية، 
أمهية كفاية ختطيط وإعداد الدروس اليومية لدى املعلم ارتباطها جبوانب متعددة وترجع 

كاختيار موضوع الدرس وصياغة أهدافه، وحتديد األساليب اليت تساعد يف التمهيـد لـه   
وحتليل حمتواه وتنظيم خرباته، واختيار األنشطة التعليمية اليت ميكن أن حتقق أهدافه وطـرق  

ه األهداف وحتديد وإعداد أساليب التقومي اليت ميكن استخدامها يف التدريس اليت تناسب هذ
احلكم على مدى حتقق أهداف الدرس وبالتايل فيمكن أن يعد التخطيط للـدرس مبثابـة   

  . إجراءات واضحة للدور الذي جيب على املعلم أن يقوم به يف أثناء التدريس
بناء سليم ملوقـف  «من أمهها ويؤدي ختطيط الدرس وظائف أساسية ملعلم الرياضيات 

وتظهر أمهية ). Kizlik, 2002, p.1(» تعليمي يشترك خالله كالً من املعلم والطالب بفاعلية
التخطيط كذلك يف أن املعلم حيدد أغراضه واخلطوات اليت جيب أن يسري عليها مما حيـول  

ت التعلّم أفضـل  دون العشوائية يف عملية التعليم ومما يساعد على استخدام مصادر وإمكانا
كما أن التخطيط واإلعـداد اجليـد   ). 51، ص1989وليم عبيـد وآخرون، (استخدام 

للدروس يقضي على شعور املعلم بالقلق، ويزيد من ثقته بنفسه وجينبه النسيان الذي ميكـن  
 كما يساعده علـى أن يتعرض له نتيجة مواجهة الكثري من املواقف يف أثناء عملية التدريس، 

شكالت اليت تتعلق بالنظام واالنضباط يف الفصل ومينع االرجتال يف التدريس الذي جتنب امل
هذا باإلضافة إىل أن أحد األهداف الرئيسة مـن  . قد يؤثر سلباً على حتقيق أهداف الدرس

تدريس الرياضيات يف مراحل التعليم العام هو تنمية اجتاهات إجيابية حنو املادة وبيان أمهيتها 
رها يف تكوين عادات الدقة ومهارات التفكري السليم والكشف واإلبـداع وال  ومجاهلا ودو

، وعبد أبو زينةفريد (ويرى . عداداً جيداًإميكن للمعلم أن يسهم يف ذلك إالّ إذا أعد دروسه 
 للدرس من قبـل أن الطالب يتأثر من خالل التخطيط اجليد ) 149، ص1996اهللا عبابنة، 

اشرة للمنهج ويكتسب عادات وقيم سليمة تساعده يف حياته مثـل  باجلوانب غري املباملعلم 
  . التنظيم وتقدير الوقت واستغالله بشكل أفضل

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض املعلمني قد يعترضون على االلتزام باخلُطّـة اليوميـة   
ـ  ري للدرس من حيث كونها مقيدة حلريتهم وال أمهية هلا ما دام املعلم ال ميكن أن يتنبأ بس
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 االهتمام باخلُطةالدرس وال باملشكالت اليت قد تنشأ عنه، وقد أدى هذا االعتراض إىل عدم 
اليومية للدرس وبالتايل عدم إتقان كتابتها بشكل مناسب وهذا ما الحظه الباحثـان مـن   

أثناء اإلشراف على طلبة  ∗خالل متابعة معلمي الرياضيات ميدانياً خاصة املعلمني املتعاونني
ية العملية ويؤكد ذلك بعض الدراسات اليت أجريت يف هذا اـال الـيت أثبتـت أن    الترب

فتحي (مستوى إتقان املعلمني لتخطيط وإعداد الدروس كان متدنياً مثل دراسات كل من 
 ,Kizlik(، )1996حمبات أبـو عمـرية،   (، )1992حممود حسن، (، )1988مبارك، 

ه الدراسة دف التعرف على مسـتوى كفايـة   مما دعا الباحثني إىل أن يقوما ذ) 2002
التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات يف إمارة أبو ظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
للوقوف على مواطن القوة وتدعيمها وتطويرها والوقوف على مواطن الضـعف واقتـراح   

  . احللول املناسبة هلا
  

  : مشكلة الدراسة
ما مستوى «: كن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التايلمن خالل العرض السابق مي

  . »كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات بدولة اإلمارات العربية املتحدة؟
  : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما املقياس الذي ميكن من خالله تقومي كفاية التخطـيط الدرسـي لـدى معلمـي      -1
  . ضيات؟الريا

  .ما مستوى كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات؟ -2
 الدرسي تعزىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط  -3

  . ؟إىل اجلنس، واملرحلة التعليمية اليت يدرس فيها املعلم، واخلربة
  

  : فروض الدراسة
  : دراسة الفروض اآلتيةانبثق عن السؤال الثالث من أسئلة ال  

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي يعزى إىل  -1
  . جنس املعلمني

  .الذي ينسق ويتابع نشاط طلبة التربية العملية يف مدرسة التطبيقهو املعلم : املعلم املتعاون ∗                                                           
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ق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي تعـزى  وال توجد فر -2
 . إىل املرحلة التعليمية اليت يدرس املعلمون فيها

وق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي تعـزى  ال توجد فر -3
 . إىل خربة املعلمني

جد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي تعـزى  توال  -4
  . من اجلنس، واملرحلة التعليمية اليت يدرس فيها املعلم، واخلربة كلإىل التفاعل بني 

  
  : سةأهمية الدرا

تتناول الدراسة احلالية إحدى أهم كفايات معلم الرياضيات وهي كفايـة التخطـيط   
الدرسي وهي من الدراسات القليلة اليت تناولت تقومي هذه الكفاية عند معلمي الرياضيات 

هي أول دراسة أجريت يف هذا اال بدولة اإلمارات العربية  -وعلى حد علم الباحثان  -
  : ية هذه الدراسة فيما يلياملتحدة وترجع أمه

  . بناء مقياس لتقومي كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات -  أ 
تعرف مستوى أداء معلمي الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي ومن خالل ذلـك   - ب

  . ميكن الكشف عن نواحي القوة ونواحي الضعف لدى املعلمني يف هذه الكفاية
 أداء املعلمنيت واملقترحات واليت من شأا ميكن تطوير مستوى تقدمي بعض التوصيا  - ج

  . لكفاية التخطيط الدرسي
إمكانية استفادة املعلم نفسه من هذه الدراسة يف تقوميه الذايت لكتابة اخلطة الدراسية   -د  

  . من خالل املعيار احملدد
راسة يف متابعة كفايـة  إمكانية استفادة كالً من املوجه واملدرس األول من هذه الد -  

  . التخطيط الدرسي لدى املعلمني
  

  : حدود الدراسة
  : تتحدد الدراسة احلالية فيما يلي

االقتصار على عينـة من معلمـي الرياضـيات يف منطقيت أبو ظيب التعليمية والعـني   -1
  . التعليمية
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  . 2000/2001تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  -2
استخدام مقياس لتقومي مستوى أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي وهو من إعداد  -3

  . الباحثني
  

  : مصطلحات الدراسة
 ويساعده يف ذلكقدرة املعلم ومتكنه من أداء عمل معني يرتبط مبهامه التعليمية : الكفاية

  . ما لديه من مهارات ومعلومات
للدور الذي جيب على املعلم أن يقوم بـه أثنـاء    إجراءات واضحة: التخطيط الدرسي

التدريس من حمتوى وأنشطة للتعليم والتعلم وأساليب التقومي واليت تصمم لتمكن التالميـذ  
  . من حتقيق األهداف احملددة للدرس

 منظومة الوحـدات منظومة تدريس صغرى تقع داخل منظومة أكرب هي : الدرس اليومي
دريس تلك املنظومة حصة واحدة وحتتوي على عدد حمـدود  الدراسية وعادة ما يستغرق ت

  . من املعلومات أو املهارات اليت جيمعها موضوع صغري يعنون الدرس به
أداة للحكم على مستوى متكن معلمي الرياضيات من كفاية التخطيط الدرسي : املعيار

 فقرات تصاغة ويقوم على حتليل هذه الكفاية إىل عدة جماالت يندرج حتت كل منها جمموع
  . يف صورة إجرائية ميكن من خالهلا احلكم على مستوى أداء املعلم يف هذا اال

  
  : اإلطار النظري للدراسة

  
  : األسس التربوية للتخطيط الدرسي -أوالً

 التدريس وينبغـي أن يعد التخطيط السليم أحد العوامل اهلامة اليت تعمل على جناح عملية 
لى التخطيط العلمي السليم حيث إا عملية مقصودة لتحقيق أهداف تقوم عملية التعليم ع

حمددة، ويتضمن التخطيط اجليد للدرس عدة مكونات، وسـوف يتعـرض الباحثان فيما 
  . يلي إىل هذه املكونات واألسس التربوية اخلاصة ا
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  : حتديد أهداف الدرس -1
تطلب من معلم الرياضـيات  تعد مرحلة حتديد وصياغة أهداف الدرس مرحلة هامة وت

التأين يف حتديد األهداف اليت ميكن أن تتحقق خالل الدرس سـواء أكانـت معرفيـة أم    
  . نفسحركية أم وجدانية

  : وجيب على املعلم مراعاة ما يلي عند وضع أهداف الدرس
  . أن تكون مناسبة ملستوى الطالب •
  . أن تصاغ بطريقة إجرائية •
  . فة املعرفية واملهارية والوجدانيةأن تشمل جوانب التعلم املختل •
  . أن تكون سهلة التحقق •

وحىت تتم صياغة أهداف الدرس بطريقة إجرائية فالبد من مراعاة عدة أمـور حـددها   
  : فيما يلي) 29، ص 1994وآخرون، جابر  جابر عبد احلميد(

  . أن يركز على سلوك املتعلم ال على سلوك املعلم •
  . أن يصف نواتج التعلم •
  . ون واضح املعىن قابالً للفهمأن يك •
  . للمالحظة والقياس أن يكون قابالً •

أنه عند حتديد أهداف الدرس جيـب  ) 25، ص1982عبد السميع، خليفة (ويضيف 
 وقابلة للترمجةعلى املعلم أن يراعي طبيعة املادة الدراسية وطبيعة التلميذ وأن تكون واضحة 

تكون حمـددة باإلمكانـات التعليميـة     إىل مواقف سلوكية داخل الفصل، كما جيب أن
شروطاً عند كتابة ) Kizlik, 2002, p.3(وحيدد . املوجودة يف داخل املدرسة وبالوقت احملدد

  : األهداف السلوكية وأمهها
  . أن يستخدم الفعل السلوكي •
أن يشري الفعل إىل ما جيب أن يقوم به الطالب مبفرده وليس ما جيب أن تقوم بـه   •

  . اموعة
أن حتديد األهداف بعنايـة يـؤدي إىل   ) 211، ص1985شعراوي إحسان (ى وتر

استخدام وقت احلصة بدقة حيث يستطيع املعلم حتديد زمن تعليمي لألنشطة املختلفة وفقاً 
  . للقيمة والوزن النسيب الذي يعطيه املعلم لكل هدف من األهداف
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  : التهيئة احلافزة -2
به املعلم بقصد إعداد الطلبة للدرس اجلديـد مـن    ويقصد بالتهيئة احلافزة كل ما يقوم
أن التهيئة احلافزة ) Kizlik, 2002, p.2(ويرى . حيث إثارة ميوهلم وتشويقهم هلذا الدرس

  . هي مراجعة أو استدعاء أي معلومات سابقة تؤدي إىل تسهيل تعلم احملتوى اجلديد
، 1994وآخرون، جابر  حلميدجابر عبد ا(ومن مميزات التهيئة احلافزة اجليدة ما ذكره  
  ): 129-127ص

تسهل عملية االنتقال التدرجيي من املـادة الـيت سـبقت معاجلتـها إىل املـادة       •
  . اجلديدة

  . توجيه اهتمام التالميذ حنو املوضوع املراد تدريسه •
  . إظهار مدى متكن الطالب من املادة قبل االنتقال إىل النشاط اجلديد •

فزة مؤشراً ملا ميتلكه الطلبة من معلومات وما ميكن أن يقومون وتعترب مرحلة التهيئة احلا
به من مهارات لضمان جناحهم يف املوقف التعليمي اجلديد، وحىت يتحقق ذلك فإن التهيئة 

  : احلافزة للدرس جيب أن تشتمل على
  . يئة البيئة املادية واجلو النفسي الذي حيفز الطلبة للتعليم -أ   

  . خبربام السابقة اليت تتعلق باملوضوع اجلديد مناقشة الطالب -ب 
، 2001وزارة التربيـة والتعلـيم،   ( وصل اخلربات السابقة باملوضوع اجلديـد -ج 

  ). 1ص
الجتهاد املعلم أثناء املوقف التعليمي إذ البد مـن  جيب أال تترك أنشطة التهيئة احلافزة و

كن املعلم يف التعرف علـى  متوأن تتضمن مؤشرات تدوينها بوضوح يف كراس التخطيط، 
مدى استعداد الطلبة لتعلم املوضوع اجلديد حيث أثبتت نتائج العديد مـن الدراسـات أن   

مما يتعلمه الطالب من موضوع جديد يعتمد على ما ميتلكوه من متطلبات  %70أكثر من 
  ). Kizlik, 2000, p.3(سابقة ذات صلة 

ته للدرس اجلديد يعترب عنواناً لنجاحه يف إمتام ويرى الباحثان أن جناح املعلم يف يئة طلب
هذا الدرس مما يفرض على املعلم التخطيط ألنشطة واضحة وحمددة تعينه علـى جـذب   

  . اهتمام الطلبة للدرس
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  : حمتوى الدرس -3
وهذا يتطلب أن يكون املعلم علـى  ، عبارة عن وصف ملا سيدرسه الطلبة يف حصة ما

، 1989الطـوجبي،  إبـراهيم  (ويرى . ة واملهارات اليت لديهمدراية خبلفية الطلبة العلمي
أنه ينبغي على املعلم أن يضيف إىل حمتوى الدرس من خالل قراءاته مبا يساعد ) 271ص

على توضيح الدرس وحتقيق أهدافه مع مراعاة التنظيم اجليد للمحتوى والذي يراعى فيـه  
  . ار والتتابع يف احملتوىكل من التنظيم املنطقي والسيكولوجي لتحقيق االستمر

  : لذلك جيب على املعلم عند اختيار حمتوى الدرس مراعاة عدة أمور أمهها
  . األهداف السلوكية اليت مت حتديدها للدرس •
  . أنشطة التعليم والتعلّم املنتقاة •
  . مناسبته لزمن احلصة •
  ).Kolly, 1982 , p.48-55(مناسبته ملستوى الطالب  •

جيـب أن يكـون منسـجماً     الـدرس  حملتوى هعند حتديدلذا جيب على املعلم     
مع اهلدف اخلاص به ويسـجله املعلـم يف اخلانـة احملـددة بتسلسـل منطقـي وفـق        

  . األهداف احملددة
  
  : األساليب والوسائل واألنشطة -4

لكي يتمكن املعلم من حتقيق أهداف الدرس البد من اختيـار األسـلوب املناسـب    
كامل مع األسلوب واليت جيب أن خيتارها املعلم وفق معايري من واألنشطة والوسائل اليت تت

  : أمهها
  . مناسبتها ملستوى الطلبة •
  . مناسبتها ألهداف الدرس •
  . إتاحة الفرصة للطلبة بالقيام بدور نشط وفعال •

  : وميكن تقسيم ما يتضمنه هذا احملور إىل ثالثة جوانب
  . ما يبىن على كالم املعلم -أ   

  . على العرضما يبىن  -ب 
  ). 2: 2001وزارة التربية والتعليم، (ما يبىن على نشاط الطالب  -ج 
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وجيب على املعلم التخطيط اجليد للمواقف التعليمية املختلفة اليت حيتوي عليها الـدرس  
إىل ) Kizlik, 2002, p.3(فقد أشار . لتوفري جو نشط يراعى فيه املستويات املختلفة للطلبة

  . خلطة اإلجراءات املطلوب من الطلبة القيام ا بدقة أثناء الدرسضرورة أن تتضمن ا
ويعد التخطيط للوسائل التعليمية اليت ينوي املعلم االستعانة ا أثناء قيامـه بالتـدريس   
عامالً أساسياً يف جناح تدريسه فعليه أن حيدد الوسيلة اليت تساعد الطالب على فهم الدرس 

بأال يكتفي املعلم بتحديد اسم الوسيلة بـل  ) 283ص، 1989الطوجبي، حسني (ويرى 
أنه مـن  ) Kizlik, 2002 , p.3(جيب عليه أن حيدد نوعيتها وجوانب استخدامها، ويضيف 

  . الضروري أن يوضح املعلم جوانب تناول كالً من املعلم وطالبه هلذه الوسيلة
دقـة األمثلـة   وحىت يتمكن معلم الرياضيات من تقدمي درسه بنجاح فالبد أن حيـدد ب 

 والتدريبات املناسبة اليت سيستخدمها أثناء عرض الدرس، إذ أن اختيار أمثلة وتدريبات غـري 
  . مناسبة تسبب عدم حتقيق األهداف احملددة لدى الطالب

  
  : وسائل التقومي -5

البد أن تتضمن خطّة الدرس أساليب التقومي املناسبة اليت سوف يستخدمها املعلم واليت 
خالهلا معرفة مدى ما حققه الطالب من أهداف ويتم ذلك من خالل وسـائل  ميكن من 

متنوعة وجيب على املعلم مراعاة أن هذه الوسائل جيب أن تـرتبط مباشـرة باألهـداف    
  : مبا يلي الوسائل إضافة إىل ذلك جيب أن تتسم هذه. السلوكية احملددة

  . درسالتنوع والتعدد حبيث تكون قادرة على قياس كل أهداف ال •
  . تكون متعددة املستويات لكي تقابل ما بني التالميذ من فروق فردية •
  . حتتوي على أسئلة شفوية توجه التالميذ أثناء املراحل املختلفة للدرس •
  . يكون بعضها مرحلياً وبعضها ختامياً •

مـن أن التقـومي   ) 2ص، 2001وزارة التربية والتعلـيم،  (وهذا ما أكدت عليه 
   :للدرس على نوعني

التقومي املستمر ويكون يف أثناء احلصة، حيث يقوم اهلدف قبل االنتقال إىل هدف  -أ   
  . آخر

  . التقومي اخلتامي ويكون يف اية احلصة -ب 
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  : األنشطة الالصفية -6
يعترب النشاط الالصفي جزءاً ال يتجزأ من دروس الرياضيات إذ أنه مكمـل للنشـاط   

خالل خطة درسه لألنشطة اليت تعزز ما تعلمه الطالـب  ويعرض املعلم الصفي ومدعم له، 
أو األنشطة العالجية لبعض األخطاء أو الصـعوبات الـيت واجهـت     للدرسأثناء عرضه 
  . الطالب

ضرورة أن خيتار املعلم التعيينات اخلاصة ) 29، ص1982عبد السميع، خليفة (ويرى 
زونية واليت تقوم على اعتماد هـذه  باألنشطة الالصفية بعناية ودقة وأن تصمم بالطريقة احلل

التعيينات على ما مت دراسته وأن يكون القليل منها متهيداً للدرس يف اليوم التايل مما يسهم يف 
وحىت تكون التعيينات الالصفية ذات . دمج املعلومات واملهارات واملفاهيم يف نسيج واحد

) 142، ص1986يك بـل،  فريدر(معىن بالنسبة للطالب يف تعلم الرياضيات فقد أوصى 
  : مبا يلي
  . أن تعطى التعيينات نفس االهتمام يف ختطيط الدرس كبقية العناصر األخرى  - 1
  . أن تكون التعيينات جزءاً متكامالً من استراتيجيات التعليم والتعلّم  - 2
 . أن يتم اختيار التعيينات طبقاً ألهداف حمددة  - 3

خرى للنشاط الالصفي من أمهها معايري أ) 219، ص2000إبراهيم عقيالن، (ويضيف 
مناسبته ملستوى الطلبة، وأن يكون متنوعاً ويراعي الفروق الفردية، وال يشترط أن يكـون  

  . كتابياً وامتداداً للتدريبات والتمارين اليت تقدم يف غرفة الصف
  

  : الدراسات السابقة -ثانياً
. أو التحضري للدروس يعرض الباحثان فيما يلي لبعض الدراسات اليت تناولت التخطيط

دراسة دف التعرف على نواحي القوة ونواحي الضعف ) 1988مبارك، فتحي (أجرى 
يف مهارات التخطيط واإلعداد اليت يتبعها معلمو املواد االجتماعية مبرحلة التعليم األساسي 
يف إعدادهم دروسهم اليومية، والتعرف كذلك على تأثري كل من املؤهل وعدد سـنوات  

ة على مستوى أداء املعلـم ملهارات ختطيط وإعداد الدروس ألغراض الدراسة مث إعداد اخلرب
اسـتمارة تتضمن مهارات ختطيط وإعـداد الدروس اليومية واليت استخدمها املدرسـون  
األوائل الذين يشرفون على املعلمني أفـراد العينـة ويتابعوم يف مدارسهم مـن خـالل   

  : عدة نتائج من ضمنها د توصلت الدراسة إىلوق. استمارة خاصة بكل معلم
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  . هناك ضعف واضح يف أداء أفراد العينة لتخطيط وإعداد الدروس اليومية -1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى أداء املعلمني التربويني وزمالئهـم غـري    -2

ية لصـاحل  التربويني يف معظم املهارات الفرعية اخلاصة بتخطيط وإعداد الدروس اليوم
  . املعلمني التربويني

توجـد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى أداء املعلمني من ذوي اخلربة ما بـني   -3
 سنوات لصاحل اموعـة  5سنوات ومستوى أداء اموعة ذات اخلربة أقل من  10- 5

  . األوىل يف معظم مهارات األعداد
اسة على جمموعتني من الطلبة يف بإجراء در) 1989الطوجبي، إبراهيم (يف حني قام 

كلية التربية جامعة امللك فيصل مت تدريبهم على مهارات التحضري والتخطيط للـدروس  
وذلك من خالل مساق طرق التدريس اخلاصة، ولكن إحدى هاتني اموعتني متـارس  

وذلك للتعرف على مدى تأثري ) ضابطة(واألخرى ال متارس التدريس ) جتريبية(التدريس 
وألغراض الدراسة . ارسة املواقف التدريسية على عملية التحضري والتخطيط للدروسمم

قام الباحث بإعداد معيار لتقومي مستوى الطالب املعلمني يف مهارات التخطيط الدرسي 
وبعد التحقق من صدقه وثباته قام مبتابعة التخطيط الدرسي للطلبة املعلمني، وذلك مـن  

لطالب يف مهارات التخطيط للتدريس وما اشـتمل عليـه   خالل املطابقة بني مستوى ا
وقد توصل الباحث من خالل نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات . املعيار من مهارات

داللة إحصائية بني مستوى اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف مهارات التخطـيط  
  . اموعة التجريبيةلتصميم املنهج والدروس ومهارات التخطيط لسري الدرس لصاحل 

دراسة دف الكشف عـن عـدد مـن املـتغريات     ) 1989نصر مقابلة، (وأجرى 
: يف فعالية ممارسة معلمي املرحلة الثانوية للكفايـات التعليميـة وهـذه املـتغريات هـي     

اجلنس، اخلربات التعليمية، املوضوع الذي يدرسـه املعلـم، الدرجـة العلميـة، تقـومي      
اسة مت إعداد مقياس تكون مـن مخسـني فقـرة موزعـة علـى      وألغراض الدر. املدير

سبع جماالت من ضمنها التخطيط وحتديد األهـداف ومت تطبيقـه علـى عينـة مكونـة      
وقـد توصـلت   . معلماً ومعلمة يدرسون يف مدينيت إربد وجرش بـاألردن ) 177(من 

لـذي  الدراسة إىل عدة نتائج من ضمنها ال يوجد أثر للخـربة التدريسـية واملوضـوع ا   
يدرسه املعلم والدرجة العلمية يف فعالية املعلم ملمارسة الكفايات التعليميـة علـى كـل    
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جماالت املقياس واليت من ضمنها التخطيط، كما أثبتت الدراسـة بأنـه ال يوجـد أثـر     
  . للجنس يف أداء املعلمني للكفايات احملددة

ت التـدريس لـدى   بدراسة دف إىل قياس مهارا) 1992إمساعيل، زكريا (وقد قام 
 استخدم الباحثالطلبة املعلمني يف كلية التربية باملدينة املنورة أثناء فترة التربية العملية، وقد 

استمارة مكونة من عدة جماالت كان أوهلا جمال ختطيط الدرس، وقد توصلت النتائج إىل أن 
الـيت حـددها   وهو يفوق النسبة ) %74.64(مستوى أداء الطلبة يف هذا اال بلغ نسبة 

  ). %70(الباحث وهي 
أجرى دراسة دف تقومي أداء طالب الفرقة الرابعـة  ) 1992حسن، حممود (كما أن 

بكلية التربية جامعة أسيوط لبعض مهارات التدريس ومن ضمنها مهارة ) شعبة الرياضيات(
ختطيط وإعداد الدروس، وقد قام الباحـث بفحص كراسـات إعداد الدروس للطـالب  

أثبتت العينة وتسـجيل مستوى إتقان هؤالء الطالب للتخطيط اليومي للدروس، وقد  أفراد
أن أداء الطـالب جاء متوسـطاً وفق املعيار الذي حدده الباحث بنسـبة أداء لـه    النتائج

)72.57% .(  
 الفعلية اليتبدراسة دف إىل تعرف اإلجراءات ) 1996أبو عمرية، حمبات (وقد قامت 

الرياضيات يف الصف اخلامس االبتدائي وذلك مـن حيـث التخطـيط     يستخدمها معلمو
والتنفيذ والتقومي، وقد اعتمدت الباحثة يف تعرف واقع التخطيط لدى عينة مكونـة مـن   

معلماً على إجراء مقابلة مع املعلمني ومديري املدارس واملوجهني، وكـذلك مـن   ) 20(
ة لدى هؤالء املعلمـني وقـد   خالل مسح كراسات التحضري وسجالت الزيارات املدرسي
  : توصلت الباحثة إىل عدة نتائج خاصة بالتخطيط من أمهها

من املعلمني ال يعتمدون على أي مصدر آخر سوى الكتاب املدرسـي عنـد    70% -
  . إعدادهم للدروس

من املعلمني ال حيددون أهدافاً للدروس باعتبار أم يدركوا وال داعي إلثباا  75% -
  . طيطيف كراسات التخ

من املعلمني يركزون يف إعداد الدرس وختطيطه على املهارات العقلية والعملية  25% -
واليدوية ولديهم فكرة عن أنواع املهارات الرياضية ويلمون بطرق وأسـاليب تنميـة   

  . املهارات لدى التالميذ
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فقد أجرى دراسة دف تعرف األغالط اليت يقع فيهـا  ) Kizlik, 2002(أما كيزليك 
الب املعلمون عند كتابة خطة للدروس اليومية وذلك من خالل مراجعة آالف النماذج الط

من اخلطط اخلاصة بالطلبة املعلمني، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتـائج بشـأن هـذه    
  : األخطاء من أمهها

أهداف الدرس غري حمددة بطريقة تبني بدقة ما الذي جيب أن يكون عليه الطالب بعد  -
  . ة احملددةمروره باخلرب

  . األدوات والوسائل احملددة غري منسجمة مع مهارات التعلم املطلوبة -
  . طرق التدريس اليت جيب أن يتبعها املعلم غري مناسبة لألهداف احملددة -
  . األنشطة التعليمية املعروضة غري موجهة مباشرة إىل أهداف الدرس -
  . أساليب التقومي غري مرتبطة بأهداف الدرس -

  
  : الدراسات السابقةتعقيب عن 

  : من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ما يلييتضح 
تناولت أغلب الدراسات كفاية التخطيط الدرسي كإحدى الكفايات املهنية للمعلم    -1

 . وهي التخطيط والتنفيذ والتقومي
تباينت نتائج الدراسات حول مستوى أداء عينة الدراسة لكفاية التخطيط الدرسـي     -2

في حني أثبتت بعض هذه الدراسات تدين املستوى أثبتت أخرى أن املستوى كان ف
 . متوسطاً

تباينت نتائج الدراسات كذلك من حيث أثر اخلربة التدريسية على كفاية التخطيط    -3
الدرسي، فعلى سبيل املثال أثبتت بعض الدراسات أن أداء املعلمـني ذوي اخلـربة   

كان أعلى من أداء املعلمني ذوي اخلربة األقـل يف   األكرب لكفاية التخطيط الدرسي
 . حني أثبتت دراسات أخرى عدم وجود أثر للخربة التدريسية على ذلك

أثبتت بعض الدراسات عدم وجود أثر للجنس يف أداء املعلمني لكفايـة التخطـيط      -4
الدرسي، كما أثبتت دراسات أخرى أن مستوى أداء املعلمني التربويني أعلى مـن  

 . توى أداء زمالئهم غري التربويني يف كفاية التخطيط الدرسيمس
 . اعتماد املعيار يف متابعة التخطيط الدرسي للمعلمني   -5
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ندرة الدراسات اليت تناولت كفاية التخطيط الدرسي بشكل عام وكفاية التخطـيط     -6
الدرسي لدى معلمي الرياضيات بشكل خاص مما يستدعي دراسة هذه املشـكلة يف  

 . يئة دولة اإلماراتب
  

  : إجراءات الدراسة
  : منهج الدراسة

استخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث تناوال وصفاً وحتليالً 
للتخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات وفق املعيار املعد بغرض تقومي مستوى املعلمـني  

  . لكفاية التخطيط الدرسي
  

  : سةجمتمع وعينة الدرا
التعليمية، ) أبو ظيب(تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات الرياضيات مبنطقيت 

واملوزعني  )1082(والبالغ عددهم  2000/2001التعليمية يف العام الدراسي ) والعني(
  : كما يلي

  
  ) 1(جدول رقم 

  يبني توزيع أفراد جمتمع الدراسة 

  اموع
 أبو ظيب العني

  
 ابتدائي إعدادي ثانوي ابتدائي إعدادي  ثانوي

  ذكور  98 92 76 93 92 95  546
  إناث 82 108 82 90 80 94  536
  اموع 180 200 158 183 172  189  1082

  
معلماً ومعلمة مت اختيارهم بطريقة عشـوائية  ) 184(أما عينة الدراسة فقد تكونت من 

اسة وبعد تفريـغ البيانـات يف   من جمتمع الدر) %17(طبقية وقد شكلت العينة ما نسبته 
توزيعـاً  اجلدول التايل  ويبني احلاسوب مت تصنيف أفراد العينة وفقاً ملتغريات الدراسة الثالثة

  . فراد العينةمفصالً أل
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  ) 2(جدول رقم 

  يبني توزيع أفراد عينة الدراسة 

 اموع
   ابتدائي إعدادي ثانوي

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور  إناث
 خربة تدريسية قصرية 1 3 7 1 2  1  15
 خربة تدريسية متوسطة 6 6 7 10 3  9  41
 خربة تدريسية طويلة 33 25 4 18 25  23  128
  اموع  40 34  18 29 30  33  184

  
) املـتغريات (أن أفراد العينة يقعون ضمن التصنيفات : من خالل اجلدول السابق ويتبني
  : التالية
  . معلمة) 96(معلماً، ) 88(اجلنس وضم  -أ   

للمرحلـة اإلعداديـة،    ) 47(للمرحلة االبتدائية، ) 74(وضم : املرحلة التعليمية -ب 
  . للمرحلة الثانوية) 63(

-5(معلماً ومعلمة، ) 15(، )خربة تدريسية قصرية(سنوات  5أقل من : اخلبـرة -ج 
) 10(معلماً ومعلمة، أكثر مـن  ) 41(، )خربة تدريسية متوسطة(سنوات، ) 10
  . معلماً ومعلمة) 128(، )خربة تدريسية طويلة(وات، سن

  
  : أدوات الدراسة

جلمع البيانات الالزمة للدراسة ومن مث اإلجابة عن أسئلتها واختيار صحة فروضها قـام  
الباحثان ببناء مقياس لتقومي كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات وذلك مـن  

  :خالل
ادر ذات الصلة باملناهج وطرائق التـدريس بوجـه عـام    مراجعة العديد من املص -أ    

وطرائق تدريس الرياضيات بوجه خاص لتعـرف األسـس التربويـة لتخطـيط     
  . وإعداد الدروس
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مراجعة العديد من البحوث والدراسات ذات الصلة وتعـرف االسـتمارات الـيت     -ب  
  . صممت هلذا الغرض

  . خربة الباحثني يف جمال تدريس الرياضيات -ج  
متَّ وضع الصورة األولية للمقياس، والذي تضمن ستة جماالت هـي  : ومن خالل ذلك 

مكونات التخطيط الدرسي الرئيسة الواردة يف الكراس املعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم 
األهداف السلوكية، التهيئة احلافزة، احملتوى، األساليب والوسائل واألنشطة، : بالدولة وهي
  ). 2001وزارة التربية والتعليم، (نشاط الالصفي التقومي، ال

  : فقرة موزعة كما يلي) 35(وقد تضمن كل جمال عدة فقرات بلغ جمموعها 
  فقرات  10        األهداف السلوكية 

  فقرات    4          التهيئة احلافزة 
  فقرتان                احملتوى 

  فقرات  10      الوسائل واألساليب واألنشطة 
  فقرات    4            التقومي 

  فقرات  5          النشاط الالصفي
  
  : صدق املقياس -

للتحقق من صدق املقياس، قام الباحثان بعرض الصورة األولية له على جمموعـة مـن   
احملكمني من أساتذة قسم العلوم التربوية جبامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وقسم املناهج 

دة، وجمموعة من موجهي الرياضيات مبنطقـة  وطرق التدريس جبامعة اإلمارات العربية املتح
وذلك بغرض إبداء الرأي فيما تضمنه املقيـاس  التعليمية، ) أبو ظيب(ومنطقة العني التعليمية 

  : من حيث
  . وضوح صياغة الفقرة -
  . مالءمة الفقرة للمجال الذي أدرجت حتته -
  . إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسباً -
قرة باعتبارها كفاية فرعية مـن كفايـات التخطـيط    حتديد درجة األمهية لكل ف -

  .الدرسي
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   2.1س2
=ر  2س+1س

من فقرات املعيار نالـت علـى رضـى    ) %94(وبعد تفريغ آراء احملكمني اتضح أن 
احملكمني، وقد مت تعديل فقرات املعيار بناء على مالحظات احملكمني كما حذفت فقـرتني  

والوسـائل واألنشـطة    إحداها من جمال األهداف السلوكية واألخرى من جمال األساليب
  . فقرة) 33(حيث بلغ عدد فقرات املقياس يف صورته النهائية 

  
  : ثبات املقياس -
 test- retestحلساب ثبات املقياس استخدم الباحثان إحدى صور طريقة إعادة االختبار  

واليت تعتمد على إجراء حتليل التخطيط الدرسي موعة من املعلمني مرتني قام بكل منـها  
، طعيمةرشدي (د الباحثني، وهذه إحدى الصور املناسبة يف حساب ثبات حتليل احملتوى أح

  ). 177، ص1987
  : وقد مت استخدام هذا األسلوب وفق اخلطوات اآلتية

معلماً ومعلمـة  ) 20(اختيار مناذج التخطيط الدرسي لعينة استطالعية مكونة من  - 1
  . وتصوير نسختني من كل منوذج

  . ل إجراء التحليل لالتفاق على أسسه وإجراءاتهالتقى الباحثان قب - 2
 املعلمني أفرادانفرد كل باحث بتحليل نسخة من التخطيط الدرسي لكل معلم من  - 3

  . العينة االستطالعية
التقى الباحثان يف اية التحليل وحددا عدد الفقرات اليت مت االتفاق يف التحليـل   - 4

  ). 33(فقرة من ) 31(عليها وبلغت 
  :اليت تنص على) Holstiهولسيت (معامل ثبات التحليل وفق معادلة متّ حساب  - 5
  
  

هي الفقرات الـيت مت االتفـاق يف التحليـل عليهـا بـني البـاحثني        2، 1حيث س
، 1987طعيمـة،  رشـدي  (هي جمموع عـدد الفقـرات الـيت مت حتليهـا      2س+1س
= فـإن ر وبتطبيق املعادلة على ما مت االتفاق عليـه يـبني البـاحثني    ). 179-178ص

  . وهو معامل ثبات مرتفع 0.94
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فقرة ) 33(وبالتحقق من صدق املقياس وثباته أصبح يف صورته النهائية وقد تكون من 
حيث وضع أمام كل فقرة مدرجاً من مخس درجات يبني  املختلفة؛ موزعني على ااالت
  قليلة، مل  بدرجة عالية جداً، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة: مسـتوى األداء وهي

  . ∗يظهر األداء أبداً
: عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهـو وبإعداد املقياس يكون قد متت اإلجابة 

ما املقياس الذي ميكن من خالله تقومي كفايـة التخطـيط الدرسـي لـدى معلمـي      «
  . »الرياضيات؟

  
  : تطبيق الدراسة

  : ةقام الباحثان باتباع اخلطوات اآلتية يف تطبيق الدراس
التعليمية دف الدراسة واستصدار ) العني(التعليمية و) أبو ظيب(خماطبة مديري منطقيت  - 1

  . خطاب موجه إىل مدارس كال املنطقتني
لتسهيل  2001وجه مديرا املنطقتني خطاباً إىل مديري املدارس يف بداية شهر فرباير  - 2

  . مهمة الباحثني وتعاون معلمي الرياضيات معهما
ان صوراً من التخطيط الدرسي للمعلمني خالل األسبوع األول من شهر تسلّم الباحث - 3

؛ حيث أرفقت كل صورة ببيانات عن املعلم من حيـث اجلـنس،   )2001(مارس 
  . املرحلة التعليمية اليت يدرس فيها، وعدد سنوات اخلربة

قام الباحثان بتطبيق املقياس على نسخ التخطيط الدرسي وفق منـوذج تفريـغ معـد     - 4
  . مسبقاً

  ). SPSS(متّ إدخال البيانات يف احلاسوب ومعاجلتها إحصائياً باستخدام برنامج  - 5
  

  : المعالجة اإلحصائية
  : استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية

  . حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري -
                                                           

  .انظر ملحق الدراسة ∗
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  . أسلوب حتليل التباين الثالثي -
ن طبيعـة التبـاين ومصـدره بـني     للمقارنات البعدية للكشف ع) شيفيه(اختبار  -

  .جمموعات الدراسة
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  : ومناقشتها نتائج الدراسة
ما مستوى كفايـة التخطـيط   «: لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة وهو

فقد مت حتويل مستوى األداء اخلاص بكـل فقـرة إىل   . »الدرسي لدى معلمي الرياضيات؟
، ظهور األداء بدرجة )4(داء بدرجة عالية جداً ظهور األ: أرقام يف السلم اخلماسي كالتايل

مل يظهـر  ) 1(، ظهور األداء بدرجة قليلـة  )2(، ظهور األداء بدرجة متوسطة )3(عالية 
مث ضربت التكرارات بالدرجة املقابلة، ومت حساب املتوسط احلسـايب  ). صفر(األداء أبداً 
واعتماداً على داللة  لرتب اخلمسوانطالقاً من تساوي املسافات اليت تفصل بني ا. لكل فقرة
املعربة عن مستوى األداء اخلاص بكل فقرة من حيث ظهور  4، 3، 2، 1صفر، : األرقام

األداء ودقته وتكرار األداء الصحيح، فقد رأى الباحثان بعد عقد حلقة نقاش مع جمموعـة  
  : يلاالعتماد على املعيار التامن موجهي الرياضيات يف منطقة العني التعليمية 

فـأكثر فهـذا يعـين أن األداء    ) 2(إذا كانت قيمة املتوسـط احلسـايب تسـاوي     
، أمـا إذا  )4(مقبول، وتزداد درجة قبول األداء إىل أن يقترب املتوسـط احلسـايب مـن    

فهذا يعـين أن مسـتوى األداء غـري مقبـول     ) 2(كانت قيمة املتوسط احلسايب أقل من 
وفيمـا يلـي عـرض    . سط احلسايب من الصـفر ويتدىن مستوى األداء حىت يقترب املتو

  : للنتائج اليت مت التوصل إليها
  : جمال األهداف السلوكية -أوالً

  
  )3(جدول رقم 

  يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات جمال األهداف السلوكية
الرت
  بة

 م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

6  
9  
8  
7  
4  
2  
3  
5  
1  

0.80  
1.16  
0.80  
0.82  
0.77  
0.71  
0.79  
0.73  
0.61  

3.27  
1.97  
2.49  
3.26  
3.50  
3.71  
3.51  
3.43  
3.77  

 صياغة أهداف الدرس بطريقة إجرائية
  تنويع جماالت أهداف الدرس

  تنويع مستويات اال املعريف لألهداف 
  )قابلة للتحقيق يف حصة واحدة(وضع أهداف واقعية 

  الدرس بأهداف تدريس الرياضيات ارتباط أهداف 
  احتواء اهلدف على ناتج تعليمي واحد

  تعبري اهلدف لتغري يف سلوك املتعلم ميكن مالحظته وقياسه
  مناسبة األهداف للخصائص النمائية للطلبة 

 ترتيب األهداف يف تسلسل منطقي

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 

 اال 3.209  0.499  
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ما عدا الفقـرة  ) 2(يع املتوسطات احلسابية أكثر من أن مج) 3(يتضح من اجلدول رقم 
مث ) 9(وقد جاء يف مقدمة الفقرات من حيث املتوسط احلسايب الفقـرة رقـم   ). 2(رقم 

وتركز هذه الفقرات على الصياغة الصحيحة للهـدف  ) 7(فالفقرة رقم ) 6(الفقرة رقم 
تسم به مادة الرياضيات السلوكي، كما ترتبط بتسلسل عرض املوضوع يف أثناء الدرس ملا ت

وضرورة أن يقدم الدرس بتسلسل منطقي، وميكن تفسري ذلك يف ضوء االهتمام  بالتراكمية
الكبري الذي يوليه املوجه الفين وإدارة املدرسة يف متابعة التخطيط الدرسي لدى املعلمـني  

املعلم يشـترك  وتركيزهم أكثر على هذه ااالت مما يدفع املعلم إىل االهتمام ا، كما أن 
سنوياً يف عدة دورات تدريبية وخاصة تلك اليت تعقد يف بداية العام الدراسي ويتم التركيز 

واليت حصلت على ) 2(أما الفقرة رقم . خالهلا على الصياغة الصحيحة لألهداف السلوكية
 وكان ترتيبها األخري واليت تنص) 1.16(واحنراف معياري ) 1.97(أدىن متوسط حسايب 

ومبراجعة مناذج من اخلطط الدرسية اليت قام الباحثان » تنويع جماالت أهداف الدرس«على 
أن معظم املعلمني يركّزون على أحد ااالت وهو اال املعريف وإمهال : بتحليلها فقد تبني

 موقفااالت األخرى مثل اال الوجداين واال النفسحركي، وينعكس ذلك سلباً على 
تنفيذ الدرس حيث يهتم باجلانب املعريف دون االهتمام بتكوين اجتاهات إجيابيـة  املعلم عند 

لدى الطالب حنو الرياضيات ودراستها ومعلمها، كما أن إمهال اـال النفسـحركي يف   
األهداف؛ يعين اعتماد املوقف التعليمي يف جممله على عرض املعلم ملادة الدرس ومناقشـته  

لموه من نظريات ومفاهيم دون التركيز علـى أداء التلميـذ   لتالميذه يف ذكر بعض ما تع
  . للمهارات الرياضية ومتابعة املعلم له واالطمئنان على مدى اكتسابه هلذه املهارات

والـيت  ) 2.49(وعلى الرغم من أن الفقرة الثالثة حصلت على متوسط حسايب قدره  
أا جاءت يف املرتبة قبل األخرية  إالّ» تنويع مستويات اال املعريف لألهداف«: تنص على

يف جمال األهداف؛ وهذا يدل على اهتمام العديد من املعلمني عند التخطيط للدروس على 
بعض مستويات اال املعريف فقط وهي املستويات الدنيا يف هذا اال واليت تم بالتـذكر  

وإذا كان هـذا  . والتقوميوالفهم والتطبيق وإمهال املستويات األخرى كالتحليل والتركيب 
األداء يصلح يف تدريس بعض املواقف واحلصص يف بعض املواد النظرية فإنـه ال يناسـب   
دروس الرياضيات اليت جيب أن تعتمد يف جمملها على عمل الطالب ونشاطهم واستنتاجهم، 
مبعىن أن يكون دورهم يف املوقف التعليمي بارزاً يسـاعدهم علـى االكتشـاف وحـل     
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وهذه من أبرز االجتاهات املعاصرة لتدريس الرياضيات وفق معـايري اجلمعيـة    املشكالت
  . )NCTM, 2000(األمريكية ملعلمي الرياضيات 

إنه وعلى الـرغم مـن   : ومن خالل ذلك ميكن إمجال النتيجة املتعلقة مبجال األهداف 
مني يف تنويع الصياغة اجليدة لألهداف يف خطة الدرس إال أن هناك ضعفاً واضحاً لدى املعل

املعريف، الوجداين، والنفسحركي، وكذلك : جماالت األهداف حيث تشمل ااالت الثالثة
ضعفاً يف التنويع يف مستويات اال املعريف األكثر شيوعاً واهتمامـاً مـن قبـل معلمـي     

 & Johnson( الرياضيات، وهذا خيتلف مع ما ينادي به املهتمون بتدريس الرياضيات مثل

Rising , 1967( ،) عبد اهللا املقوشي، (، )1994أبو زينه، فريد (، )1989مينا، فايزمراد
مما يفرض على املوجهني ومسئويل التدريب يف الوزارة االهتمام ذه اجلوانـب  ) 2001

  . لتاليف الضعف لدى املعلمني فيها
  
  : جمال التهيئة احلافزة -ثانياً

  
  )4(جدول رقم 

  حنراف املعياري لكل فقرة من فقرات جمال التهيئة احلافزةيبين املتوسط احلسايب واال
 م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري الرتبة
1  
  
3  
4  
  
2  

1.08  
  

1.26  
1.19  
  

1.14  

2.45 
  

2.39  
0.99  
  

2.39  

احتواء التهيئة احلافزة على خربات سـابقة ذات صـلة
  مباشرة بالدرس اجلديد 
  بالوضوح والتحديد تتسم اخلربات السابقة 

إثارة التهيئة احلافزة الهتمام الطلبة مبوضـوع الـدرس   
  اجلديد 

مناسبة حمتوى التهيئة احلافزة للوقت احملدد هلا من زمـن  
  احلصة

1  
  
2  
3  
  
4  

  
 اال 2.056  0.942  

  
أن مستوى أداء املعلمني على جمال التهيئة احلـافزة كـان   ) 4(يتضح من اجلدول رقم 

يف املرتبـة  ) 1(وجاءت الفقرة رقم ). 2.056(بلغ املتوسط احلسايب العام متوسطاً حيث 
احتواء التهيئة احلافزة على خربات سـابقة ذات صـلة مباشـرة    «األوىل واليت تنص على 

مناسبة حمتوى التهيئـة احلـافزة   «واليت تنص على ) 4(يليها الفقرة رقم » بالدرس اجلديد
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لى الرغم من املستوى املتوسط لألداء علـى هـذه   وع» للوقت احملدد هلا من زمن احلصة
الفقرات فإا جاءت يف مقدمة فقرات اال وميكن تفسري ذلك يف ضوء وجود خانة خاصة 
للتهيئة احلافزة يف صفحة التخطيط اليومي للدروس والبد للمعلم أن يكتـب فيهـا يئـة    

ربات واملعلومات السـابقة  مناسبة، ولكن معظم املعلمني يركّزون يف يئة الدرس على اخل
ذات الصلة بالدرس اجلديد واليت تكتب يف جمملها بطريقة غري واضحة وغري حمددة بشكل 
دقيق مع إمهال اجلانب النفسي لدى الطالب الذي من املفترض أن يوليـه املعلـم رعايـة    

نتبـاه  واهتمام يف بداية احلصة من خالل التهيئة احلافزة واليت بواسطتها يعمل على جذب ا
الطالب للدرس اجلديد وإثارة دافعيتهم حنو التعلم وعدم االقتصار على مراجعة املعلومـات  

-127، ص1994وآخـرون،  عبد احلميد جـابر   جابر(واخلربات السابقة ذات الصلة 
129 .(  

  

  : جمال احملتوى -ثالثاً
  

  )5(جدول رقم 

  رات جمال احملتوىيبين املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فق
  م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري الرتبة
2  
1  

1.20  
1.19  

2.78 
3.01 

 حتديد احملتوى الرياضي لكل هدف
 ترتيب احملتوى يف تسلسل منطقي

1  
2  

 اال 2.898  1.300  

  
انـت  أن املتوسطات احلسابية للفقرات اخلاصة باحملتوى ك): 5(يتضح من اجلدول رقم 

ترتيـب  «يف املرتبة األوىل واليت تنص على ) 2(مرتفعة يف جمملها حيث جاءت الفقرة رقم 
وتليها الفقرة األوىل تـنص  ) 3.01(إذ كان املتوسط احلسايب » احملتوى يف تسلسل منطقي

  ). 2.88(وحصلت على متوسط حسايب قدره » حتديد احملتوى الرياضي لكل هدف«على 
باط احملتوى باهلدف الذي قام املعلم بتحديده وااللتزام بتوضـيح  وميكن تفسري ذلك بارت

  . احملتوى اخلاص باهلدف إلكمال اخلانة اخلاصة باحملتوى يف منوذج التخطيط الدرسي
واخلاص مبجـال األهـداف   ) 3(وتتفق هذه النتيجة مع النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

علـى املرتبـة األوىل   » لسل منطقيترتيب األهداف بتس«السلوكية حيث حصلت الفقرة 
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منسجمة من الفقرة اليت حصلت على املرتبة األوىل يف هذا اال مما يؤكد اهتمام املعلمـني  
بعرض األهداف واحملتوى يف كراس التخطيط اليومي بتسلسل منطقي يراعي طبيعة املـادة  

قرة األوىل يف هـذا  أما الف. املوضحة يف الكتاب وكذلك طبيعة مادة الرياضيات بوجه عام
اال واخلاصة بتحديد احملتوى الرياضي لكل هدف، فعلى الرغم من أن املتوسط احلسـايب  

إال أنه يالحظ من هذه النتيجة عدم إتقان املعلمني لتحديـد وكتابـة   ) 2(جاء أكثر من 
 احملتوى اخلاص باهلدف وأن هناك عدم اتفاق عند املعلمني يف املقصود باحملتوى الرياضـي 

  .للهدف
  

  :جمال األساليب والوسائل واألنشطة -رابعاً
   

  )6(جدول رقم 

  يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات جمال األساليب والوسائل واألنشطة
الرت
  بة

 م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

1  
4  
3  
2  
5  
9  
6  
  
7  
8  

0.99  
1.11  
0.84  
0.95  
0.79  
1.03  
1.06  
  

1.12  
1.05  

1.83 
1.57  
1.59  
1.77  
1.45  
0.67  
1.44  
  

1.36  
1.17 

 حتديد األنشطة التعليمية اليت تسهم يف حتقيق األهداف
  حتديد الوسائل التعليمية اليت تسهم يف حتقيق األهداف

  تنوع األساليب والوسائل واألنشطة 
  مراعاة األنشطة للخصائص النمائية لدى الطلبة 

  األنشطة للفروق الفردية مراعاة 
  اختيار أنشطة تعمل على تنمية التفكري لدى الطلبة 

يئ الوسائل التعليمية فرصاً ملشاركة الطلبة يف املوقـف  
  التعليمي 

  ربط املادة ببيئة الطلبة 
 توظيف بيئة الطلبة يف اختيار الوسائل واألنشطة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  
8 
9 

 اال 1.438  0.723  

  
أن املتوسط : واخلاص مبجال األساليب والوسائل واألنشطة) 6(اجلدول رقم  يتضح من

وكذلك املتوسط احلسايب لكل فقـرة مـن   ) 1.438(احلسايب العام دون املتوسط إذ بلغ 
وتـراوح املتوسـط احلسـايب    أو أكثر ) 2(فقرات هذا اال إذ مل حتصل أي فقرة على 

ان أن حتديد املعلم لألسـاليب والوسـائل   ويرى الباحث. 1.38، 0.67للفقرات ما بني 
واألنشطة يف كراس التخطيط من أهم اجلوانب اليت جيب أن يراعيها املعلم عنـد ختطيطـه   
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للدرس؛ إذ أن ذلك هو الذي يدل على إمكانية التحقيق الناجح ألهداف الدرس الـيت مت  
  . حتديدها من قبل

قرات، فقد جاءت الفقرة السادسة وعلى الرغم من تدين املتوسطات احلسابية جلميع الف
يف املرتبة األخـرية  » اختيار أنشطة تعمل على تنمية التفكري لدى الطلبة«واليت تنص على 

وهو متوسط منخفض جداً، وهذا يدل على مـدى  ) 0.67(حيث بلغ املتوسط احلسايب 
مثّ تنفيـذ  إمهال املعلمني للتخطيط لألنشطة اليت تعمل على تنمية التفكري لدى الطلبة ومن 

هذه األنشطة يف أثناء املوقف التعليمي، وهذا يتناقض مع االجتاهات املعاصرة يف التـدريس  
 املختلفةاليت تركّز على إجيابية املتعلم يف أثناء املوقف التعليمي وتدريبه على أساليب التفكري 

طور والتقدم اليت متكّنه من مواجهة حتديات املستقبل، وتكوين جيل قادر على أن يواكب الت
يف عصرنا احلاضر؛ هذا باإلضافة إىل أن مادة الرياضيات من أهم املـواد  السريع الذي نشهده 

عبيـد  ولـيم  (اليت يدرسها الطالب واليت ميكن توظيفها يف تنمية التفكري لدى الطالب فريى 
أن الرياضيات ميدان خصب للتدريب على أسـاليب الـتفكري   ): 40، ص1989وآخرون 
فالرياضيات بناء استداليل يبدأ من مقدمات مسلّم بصدقها، وتشتق منـها النتـائج   السليمة، 

  . باستخدام قواعد منطقية ويعد ذلك أساس التفكري املنطقي السليم
من اهتمام وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات ذا اجلانب يف اآلونـة  وعلى الرغم  

 التعليمية) العني(التعليمية، و) أبو ظيب(ه عام ومنطقيت األخرية واهتمام املناطق التعليمية بوج
بوجه خاص حيث تعقد الدورات التدريبية للمعلمني لبيان أمهية إكساب الطالب مهارات 
التفكري وإعطائهم األسس النظرية والتطبيقية لتعليم التفكري؛ إال أن املعلمني مل يظهـروا أي  

اليت تعقد تركز على اجلوانب النظرية فقط، كمـا  نتائج تذكر يف هذا اال ولعل الدورات 
أن عدد احلصص اليومية اليت يقوم معلم الرياضيات بتدريسها وزيادة عدد الطلبة يف الصف 
تعيق من اهتمام املعلم ذا اجلانب خاصة وأن بني يديه مقرر جيب عليه االنتـهاء منـه يف   

  . ربية والتعليموقت حمدد وفق خطة زمنية تقدم له من قبل وزارة الت
وبالنظر إىل باقي فقرات اال يالحظ أن هناك ضعفاً واضحاً يف اختيـار األنشـطة،    

ومراعاا للفروق الفردية لدى الطلبة، وخصائص منوهم وكذلك عدم االختيار املناسـب  
لألنشطة والوسائل التعليمية يف ضوء أهداف الدرس، كل ذلك يؤكد أن أغلب املعلمـني  

ختطيطهم للدروس على الشكل التقليدي للتدريس الذي يغلب عليـه نشـاط   يركزون يف 
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املعلم دون مراعاة حقيقية ملا ميكن أن يستثري دافعية الطالب حنو الدرس ويشركهم بفعالية 
، وكـذلك  )1988فتحي مبارك، (وتتفق نتائج هذا اال مع نتائج دراسة . يف أنشطتهم

لدى  واضحاًأن هناك ضعفاً ان من ضمن نتائجها واليت ك) 1989، الطوجبيحسني (دراسة 
املعلمني يف التخطيط الدرسي ال سيما من حيث عدم ارتباط طرق التدريس بأهداف الدرس، 

  . عدم االهتمام بتوضيح كيفية استخدام الوسائل التعليمية أثناء التخطيط لسري الدرسكذلك و
  

  : جمال التقومي -خامساً
  

  )7(جدول رقم 

  سط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات جمال التقومييبين املتو
الرت
  بة

م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

1  
3  
  
2  
4  

1.15  
1.22  
  

1.07  
1.37  

2.68 
1.89  
  

2.38  
1.57 

 انسجام أنشطة التقومي مع أهداف الدرس
مالحظـة، مناقشـة، أسـئلة    (التنويع يف أنشطة التقومي 

  ) .. ارين، ومت
  استمرارية التقومي خالل احلصة 

 عرض متارين مناسبة للتقومي اخلتامي

1
2
 
3
4

 اال 2.125  0.861  

  
أن املتوسط احلسايب ال التقومي جاء متوسـطاً؛ إذ بلـغ   ): 7(يتضح من اجلدول رقم 

ـ  «وجاءت الفقرة األوىل واليت تنص على ) 2.125( داف انسجام أنشطة التقومي مـع أه
ويليها الفقرة الثالثة اليت تنص ) 2.68(يف املرتبة األوىل إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا » الدرس
) 2.38(يف املرتبة الثانية مبتوسط حسـايب قـدره   » استمرارية التقومي خالل احلصة«على 

وتدل هذه النتائج على أن التخطيط لتقومي الدرس مل يرتق إىل املستوى املطلوب من املعلم 
اجليد وحىت الفقرات اليت جاءت يف املرتبة املتقدمة مل تصل إىل ذلك املستوى على الرغم من 

وهذا يدل على عدم انسجام نتائج هذا اـال  . أن التقومي جيب أن يرتبط بأهداف الدرس
وجاءت الفقرة الرابعـة  ). 3.209(مع نتائج جمال األهداف الذي جاء املتوسط العام له 

يف املرتبة األخرية وبلـغ املتوسـط   » عرض متارين مناسبة للتقومي اخلتامي«واليت تنص على 
 بوضعوهو متوسط ضعيف مما يدل على أن معظم املعلمني ال يهتمون ) 1.57(احلسايب هلا 
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الذي يكـون  ) التكويين(واالكتفاء بالتقومي املرحلي ) يف اية احلصة(متارين للتقومي اخلتامي 
يف ذلك يرجع إىل عدم وجود خانة واضـحة وحمـددة يف   عقب كل هدف ولعل السبب 

منوذج التخطيط لكتابة متارين تقدم للطالب يف اية احلصة واليت ميكن من خالهلا تعـرف  
التنويع يف أنشطة «أما الفقرة الثانية واليت تنص على . مدى إتقان الطالب للدرس بوجه عام

قد جاءت يف املرتبة قبل األخرية مبتوسط ف) …مالحظة، مناقشة، أسئلة ومتارين، (» التقومي
وهذا يدل على أن معظم املعلمني ال ينوعون يف أنشـطة التقـومي   ) 1.89(حسايب قدره 

ويقتصرون على بعض التمارين اليت تدون يف خانة التقومي أمام كل هدف مـن أهـداف   
ومي على اجلانـب  وهذا خيتلف مع ما تنادي به املدرسة احلديثة بعدم التركيز يف التق. الدرس

املعريف للمتعلم فقط؛ بل تم جبميع جوانب النمو من منطلق التكامل والتوازن يف شخصية 
املتعلم باستخدام أدوات أخرى للتقومي غري التمارين واالختبارات التقليدية مثل املالحظـة  

  ). 403-40، ص 1993عوده، أمحد (واملقابلة ومقاييس املهارات، االجتاهات وغريها 
  

  : األنشطة الالصفية -سادساً
  

  )8(جدول رقم 

  يبين املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات جمال األنشطة الالصفية
الرت
  بة

 م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

2  
4  
3  
1  
5  

1.67  
1.66  
1.50  
1.51  
1.37  

2.39 
1.05  
1.94  
2.74  
0.65 

 لالصفية للفروق الفرديةمراعاة األنشطة ا
  ارتباط األنشطة الالصفية بأهداف الدرس 

  تنويع أشكال األنشطة الالصفية 
  إمكانية تنفيذ األنشطة الالصفية 

 حتديد األنشطة الالصفية بدقة ووضوح

1  
2  
3  
4  
5 

 اال 1.759  0.836  
  

شطة الالصـفية  األنختطيط أن أداء املعلمني يف جمال ): 8(يتضح من خالل اجلدول رقم 
مما يدل على عدم اهتمام املعلمني ) 1.759(كان دون املتوسط؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب 

ذا املكّون من مكونات التخطيط الدرسي وعدم إملامهم بنوعية هذه األنشطة مبـا خيـدم   
إمكانيـة تنفيـذ النشـاط    «العملية التعليمية، وقد جاء يف الفقرة الثالثة واليت تنص علـى  
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 من أنه قيمة غريوعلى الرغم ) 2.74(يف املرتبة األوىل؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب » الصفيال
مرتفعة إال أن كثرياً من املعلمني يطلبون من طلبتهم القيام حبل عدد حمدود مـن التمـارين   
مشاة لتلك اليت متّت مناقشتها داخل الصف وهذا ما تأكد منه الباحثان عنـد حتليلـهما   

مراعـاة  «املعلمني، وتأيت الفقرة األوىل يف املرتبة الثانية واليت تـنص علـى    لنماذج خطط
وهو على الرغم من أمهيته إال أن كثرياً من املعلمـني ال  » األنشطة الالصفية للفروق الفردية

يولون هذا األمر أمهية ويكتفون بتمرين أو اثنني يف مستوى الطالب املتوسط تقدم جلميـع  
ة اليت جاءت يف املرتبة األخرية وهي الفقرة اخلامسة والـيت تـنص علـى    أما الفقر. الطلبة

وهو قيمة  )0.65(وقد بلغ املتوسط احلسايب هلا » حتديد النشاط الالصفي بدقة ووضوح«
 غري جادةمتدنية مما يدل على أن معظم املعلمني ينظرون إىل حتديد النشاط الالصفي بطريقة 

الذي يستند على إعطاء كل حمور من حمـاوره الرعايـة    مما خيل بالتخطيط الدرسي السليم
حىت تصبح هذه ) 142، ص1986بل، فريدريك (واالهتمام الكافيني وهذا ما أوصى به 

  . األنشطة ذات معىن بالنسبة للطالب يف تعلم الرياضيات
أن املعلم يترك : ومن خالل خربة الباحثني يف جمال متابعة معلمي الرياضيات فقد الحظا 
دون  للطلبةتبقى من متارين الدرس واليت ال ميكن مناقشتها يف الصف كنشاط غري صفي  ما

حتديد أو مراعاة جادة لنوعية هذه التمارين ومدى إسهامها يف تعزيز ما درسه الطالـب يف  
ارتباط النشاط غـري الصـفي   «الصف وهذا ما تؤكّده نتيجة الفقرة الثانية اليت تنص على 

 يدلوهو متوسط حسايب متدين مما ) 1.05(بلغ املتوسط احلسايب هلا  ؛ إذ»بأهداف الدرس
فهـو يـتم    -إن سجله املعلم يف كراس التخطيط الدرسي  -على أن النشاط غري الصفي 

  . مع استراتيجيات التعليم والتعلم مدروسة وليس باعتباره جزءاً متكامالًبطريقة عشوائية غري 
ري من األحيان شكالً واحداً وهو متـارين مـن   كما أن النشاط الالصفي يأخذ يف كث

  . الكتاب املدرسي دون مراعاة التنوع يف أشكاله وهو االقتصار على الواجب املرتيل فقط
ولتعرف مستوى أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي على مستوى ااالت فقـد متّ  

التخطيط الدرسي اليت  حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت
  : اليت مت التوصل إليهاتضمنها املعيار ويبني اجلدول التايل النتائج 

  
  )9(جدول رقم 

  يبين املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت املقياس 
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 م الفقـــــرات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري الرتبة
1  
4  
2  
6  
3  
5  

0.499  
0.942  
1.300  
0.723  
0.861  
0.836  

3.209 
2.056  
2.898  
1.438  
2.125  
1.759 

 األهداف السلوكية
  التهيئة احلافزة 

  احملتوى 
  األساليب والوسائل واألنشطة 

  التقومي 
 النشاط الالصفي

1  
2  
3  
4  
5  
6 

أن أفضل أداء للمعلمني كان على جمال األهـداف  ) 9(يتضح من خالل اجلدول رقم 
فمجال التهيئة احلافزة وهذه ااالت ميكـن  . حملتوى، مث جمال التقوميالسلوكية، يليه جمال ا

اعتبار أداء املعلمني هلا مقبوالً على الرغم من تفاوت املتوسط احلسايب هلا، أما ااالت اليت 
مل يكن أداء املعلمني مقبوالً فهو جمال األنشطة الالصفية وجمـال األسـاليب والوسـائل    

لى املرتبة األخرية يف ترتيب ااالت؛ من حيث املتوسط احلسايب واألنشطة والذي حصل ع
أن أداء املعلمـني يف  : وهذه النتيجة ختتلف عن نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت أثبتت

 أبو عمـرية، حمبات (حتديد وصياغة األهداف السلوكية كان هو األضعف مثل دراسة دراسة 
االهتمام املتزايد الذي يوليه املوجه الفـين ومـدير   ، وميكن تفسري ذلك يف ضوء )1996

املدرسة هلذا املكّون من التخطيط الدرسي وإمهال اجلوانب األخرى على اعتبار أنه يتـابع  
املعلم ميدانياً يف جمال تنفيذ الدرس أثناء املوقف التعليمي، مما يدفع املعلم إىل عدم االهتمـام  

اركاً األمر الجتهاده وخربته يف أثناء تنفيذ املوقـف  مبجال األساليب والوسائل واألنشطة ت
أن ذلك يعد نقطة ضعف عند املعلم البد من تداركها من قبـل  : ويرى الباحثان. التعليمي

وزارة التربية والتعليم بوجه عام واملشرفني على التعليم العام والتوجيه الفين ومراكز التدريب 
جح البد وأن يسبقه ختطيط ناجح وإال ترك األمـر  بوجه خاص؛ إذ أن املوقف التعليمي النا

  . الجتهاد املعلم
ولتعرف املستوى العام ألداء معلمي الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي وفق املقياس  

احملدد قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب ألداء مجيع املعلمني أفراد العينة على جمـاالت  
وهذا املتوسط يعرب عن أداء متوسط وفق املعيار الـذي   )2.247(املعيار مجيعها حيث بلغ 

وتتفـق هـذه   . اعتمده الباحثان يف حتديد مستوى أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي
واليت أثبتـت أن أداء الطلبـة املعلمـني    ) 1992حسن، حممود (النتيجة مع نتيجة دراسة 

نتائج العديد مـن الدراسـات    للتخطيط اليومي كان متوسطاً، كما تتفق هذه النتيجة مع
أن أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي مل يكـن يف املسـتوى   : السابقة اليت أشارت إىل



  سمير عيسى الرشيد. د. إبراهيم حامد األسطل. د…………………… ......دراسة تقويمية لكفاية التخطيط الدرسي 
  

  

  
  

املطلوب وهذا يدعو إىل ضرورة اهتمام املعنيني بتطوير هذه الكفاية لدى معلمي الرياضيات 
الطالب مـن مـادة   والذي بدوره ميكن أن يؤثر إجيابياً على أداء املعلم ومن مث على متكن 

  . الرياضيات
هل توجد فروق ذات داللـة  « :لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وهو

يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط الدرسي تعزى إىل اجلنس، واملرحلة التعليمية اليت إحصائية 
استخدام حتليل مث . واختبار صحة فروض الدراسة املنبثقة عنه» ؟يدرس فيها املعلم، واخلربة

  : التباين الثالثي لدرجات املعلمني على املعيار، وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت
  

  )10(جدول رقم 
  يبني نتائج حتليل التباين الثالثي لتعرف أثر كل من اجلنس، واملرحلة التعليمية اليت يدرس فيها املعلم، 

  واخلربة على أدائه لكفاية التخطيط الدرسي
مستوى الداللة  مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات  قيمة ف

  اجلنس  1341.891  1 1341.892  9.109  0.000
  املرحلة  154.099  2 77.049  0.523  غري دال
  اخلربة  914.542  2 457.271  3.104  0.047
 املرحلة × اجلنس  121.256  2 60.628  0.412  غري دال
 اخلربة× اجلنس  219.642  2 109.821  0.745  غري دال
 اخلربة × املرحلة  1113.870  4 278.468  1.890  غري دال
 اخلربة×املرحلة ×اجلنس 348.767 166 87.192  0.592  غري دال

   147.319 166 24454.91
7 

  اخلطأ 

    183 30663.21
7 

  اموع 

  
أن ) 10( أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات كما هي موضحة يف جدول رقـم 

ويوضح جدول رقـم  . هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريات اجلنس، واخلربة
من جمموعـات  ) متغري(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات كل جمموعة ) 11(

  .الدراسة
  

  )11(جدول رقم 
  موعات الدراسةمن جم) متغري(يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات كل جمموعة 

 املتغري املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري
  96=إناث   ن 76.520  12.524  اجلنس  88=ذكور  ن 69.295  12.394
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  74=االبتدائية ن 74.351  13.572

  املرحلة الدراسية 
  47=اإلعدادية  ن 70.425  14.233  اليت يدرس فيها املعلم

  63=الثانوية ن 73.523  10.949
 15=سنوات ن5أقل من 75.266  11.170

 41=سنوات ن10إىل5من 68.731  14.680  اخلربة يف جمال التدريس
 128=سنوات ن10أكثر من 74.195  12.3244

ميكن التحقق بشكل مفصـل  ) 11(واجلدول رقم ) 10(ومن خالل هذا اجلدول رقم 
  . من صحة فروض الدراسة املنبثقة عن السؤال الثالث

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفايـة التخطـيط   «: ألولالفرض ا
إىل أن قيمـة ف  ) 10(تشري النتائج يف اجلدول رقم ، »الدرسي يعزى إىل جنس املعلمني

وهذا يدل على وجود فرق ذي ) 0.000(واحتمال داللتها ) 9.109(احملسوبة تساوي 
يعزى إىل جنس املعلمني؛ مما يؤكد  التخطيط الدرسييف أداء املعلمني لكفاية داللة إحصائية 

أن الفروق بني متوسطي درجات املعلمني واملعلمات اليت أشار إليها اجلـدول رقـم   : على
هي فروق ذات داللة إحصائية وهذا يقودنا إىل رفض الفرض األول مـن فـروض   ) 11(

علمني واملعلمات لصاحل الدراسة وأن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني متوسطي درجات امل
املعلمات لعملهن، وأـن أكثـر    توليهاملعلمات وميكن تفسري ذلك يف ضوء االهتمام اليت 

انضباطاً يف حضور الدورات التدريبية وحلقات النقاش من املعلمني؛ كما أن اسـتجابتهن  
  . لتوجيهات ومالحظات املوجه الفين ومدير املدرسة أكثر من املعلمني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط «: اينالفرض الث 
، فقد تبني من النتائج الواردة »الدرسي تعزى إىل املرحلة التعليمية اليت يدرس املعلمون فيها

وهي غري دالـة عنــد  ) 0.523(احملسوبة تساوي ف أن قيمـة ) 10(يف جدول رقم 
لفرض الثاين وأن ال أثر للمرحلة اليت يدرس فيها املعلم على وبالتايل يتم قبول ا )0.05= ,(

أدائه لكفاية التخطيط الدرسي رغم الفروق احملدودة يف املتوسطات واليت أشارت إليها نتائج 
  ). 11(اجلدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط «: الفرض الثالث
أن قيمـة ف احملسـوبة   ) 10(، يتبني من اجلدول رقم »ة املعلمنيالدرسي تعزى إىل خرب

اخلاصة باختبار داللة الفروق بني متوسطات درجات املعلمني حسب خـربم تسـاوي   
مما يدل على أن الفروق بـني متوسـطات أداء   ) 0.047(واحتمال داللتها ) 3.104(
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وهذا يقودنا ) 0.05= ,(د جمموعات املعلمني الثالث حسب اخلربة ذات داللة إحصائية عن
  . إىل رفض الفرض الثالث

) Schffe test(» شـافيه «ومن أجل حتديد مصدر هذه الفروق مت اسـتخدام اختبـار   
  ). 319:1993عالم، صالح الدين ) (0.05= ,(للمقارنات البعدية عند مستوى داللة 

  .نتائج هذه املقارنات) 12(ويبني اجلدول رقم  
  

  )12(جدول رقم 
  الفروق بني املتوسطات احلسابية موعات املعلمني حسب اخلربة وداللتها عند اللةد يبني

  حسب اختبار شافيه للمقارنات البعدية) 0.05= ,(
جمموعة املعلمني 

ذوي خربة أكثر من 
  سنوات 10

)74.195(  

جمموعة املعلمني
 5ذوي خربة بني 

  سنوات  10و
)68.731( 

جمموعة املعلمني 
من ذوي اخلربة أقل 

  سنوات 5
)75.266(  

 جمموعات املعلمني حسب اخلربة
  )املتوسط احلسايب(

جمموعة املعلمني ذوي خربة أقل من - *6.535  1.0714
 )75.266(سنوات 5

جمموعـة املعلمني ذوي خربة بني - -  5.463
 )68.731(سنوات 10، 5

جمموعة املعلمني ذوي خربة أكثر من - -  -
 )74.195(سنوات  10

  )0.05= ,(ات داللة إحصائية عند ذ*

  
= ,(أن الفروق كانت ذات داللة إحصائيـة عند ) 12(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، وجمموعة املعلمـني ذوي  )سنوات 5أقل من (بني جمموعة املعلمني ذوي اخلربة ) 0.05
 5أقـل مـن   (وذلك لصاحل جمموعة املعلمني ذوي اخلـربة  ) سنوات 10، 5بني (اخلربة 
على حني مل تكن هناك فروق دالة بني اموعة األوىل واموعة الثالثة وال بـني  ) تسنوا

  . اموعة الثانية واموعة الثالثة
أن املعلمني ذوي اخلربة األكثر هـم  : وعلى الرغم من أن هذه النتيجة ختتلف مع منطق

خلربة وكثـرة عـدد   أكثر كفاءة يف عملهم من أقرام ذوي اخلربة األقل نتيجة طول مدة ا
الدورات وحلقات النقاش، واخلربة اليت يفترض أن يكتسبها املعلمون من خالل التوجيهات 
املستمرة من قبل املوجه ومدير املدرسة إالّ أن هذه النتيجة جاءت على عكس ذلك وميكن 
 تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن املعلم ذا اخلربة األقل يكون قريب عهد جبامعتـه حيـث متّ  
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تدريبه يف أثناء فترة اإلعداد على التخطيط اجليد مما أدى إىل هذا التقدم، كمـا أن وزارة  
التربية والتعليم، واملناطق التعليمية تويل املعلمني اجلدد رعايةً واهتماماً أكثـر يف الـدورات   

ألداء من التدريبية من املعلمني القدامى، وأن هؤالء املعلمني أكثر استجابة وإمكانية لتطوير ا
املعلمني ذوي اخلربة األكثر والذين اعتادوا على أسلوب معني يف التخطيط قـد ال ميكـن   
تطويره؛ إذ غالباً ما يكرر املعلم أداءه من سنة إىل أخرى حىت ميكن اعتبار خربة كثري مـن  

وميكن أن يرجع السبب يف ذلـك إىل صـغر   . املعلمني واحدة مكررة بعد سنوات خدمته
إذا ما قورنت حبجـم  ) أقل من مخس سنوات(من طبقة املعلمني ذوي اخلربة حجم العينة 

العينة يف الطبقات األخرى بسبب صغر حجم هذه الطبقة يف جمتمع الدراسة؛ إذ تستقطب 
وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات املعلمني ذوي اخلربة يف كثري من األحيـان لكثـرة   

الدولة حيث ميكن أن يكون لـذلك سـبب يف ارتفـاع    املتقدمني لشغل وظيفة املعلم يف 
  . املتوسط احلسايب ألداء هذه اموعة من املعلمني

واليت أثبتت تفوق أداء ) 1988مبارك، فتحي (وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة  
يف مهارات التخطيط واإلعداد للدروس عن  )سنوات 10، 5(املعلمني ذوي اخلربة ما بني 

ولكنها تتفق مع ما أشار إليه كل مـن يـونج   ). سنوات 5أقل من (وي اخلربة زمالئهم ذ
يف أن اخلربة التعليمية تتوقف عن أن تكون عامالً مؤثراً يف  Young & Jackobsوجاكوبس 

، 2001القـاعود وحممـد الصـبيحي،    إبراهيم (أداء املعلم بعد مخس سنوات من اخلربة 
  ). 360ص

ق ذات داللة إحصائية يف أداء املعلمني لكفاية التخطيط جد فروتوال «: الفرض الرابع
من اجلنس، واملرحلة التعليمية اليت يدرس فيها املعلـم،   كلالدرسي تعزى إىل التفاعل بني 

عدم وجود أثر للتفاعل بني اجلـنس  ) 10(أثبتت النتائج الواردة يف اجلدول رقم ، »واخلربة
رحلة التعليمية واخلربة، واجلنس واملرحلة التعليميـة  واملرحلة التعليمية، واجلنس واخلربة، وامل

حيث كانـت قيمـة ف احملسـوبة    لكفاية التخطيط الدرسي،  أداء املعلمنيواخلربة على 
غري دالــة عنـد   مجيعهـا الترتيب وهي  على 0.592، 1.890، 0.745، 0.412

مسـتقل عـن   وبالتايل يتم قبول الفرض الرابع، وهذا يدل على أن كل متغري  )0.05=,(
  . اآلخر من حيث األثر يف أداء معلمي الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي
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  : مناقشة عامة لنتائج الدراسة
من خالل مراجعة النتائج اليت مت التوصل إليها يالحظ تـدين مسـتوى أداء معلمـي    

لفئـة  الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي؛ إذ جاء املتوسط العام ألداء املعلمـني يف أدىن ا 
وقد كان هناك تفاوت يف أداء املعلمني علـى مسـتويات   ) 2.247(املتوسطة حيث بلغ 

ااالت املختلفة لكفاية التخطيط الدرسي، ففي حني كان أداء املعلمني مرتفعاً يف جمـال  
يف أداء املعلمني على بعض ااالت خاصـة   األهداف السلوكية كان هناك ضعف واضح

ويرى الباحثان . »األنشطة الالصفية«، وكذلك جمال »ئل واألنشطةاألساليب والوسا«جمال 
أن التخطيط الدرسي هلو دليل على ما ميكن أن يقوم به املعلم يف أثناء املوقف التعليمي، وإذا 
كانت مبادئ تعليم الرياضيات كما حددا اجلمعيـة األمريكيـة ملعلمـي الرياضـيات     

)NCTM, 2000 (د للرياضيات جيب أن يبىن على الفهم وعلـى  تؤكد على أن التعلم اجلي
اكتساب املعرفة عن طريق اخلربة، فإن الطالب ال يصل إىل هذا املستوى من الـتعلم إال إذا  
اعتمد املعلم يف تدريسه على تفعيل دور املتعلم يف املوقف التعليمي عن طريق عرض املـادة  

توعب الطالب حمتوى هذه باستخدام أسلوب حل املشكالت والذي بواسطته ميكن أن يس
عبد اهللا املقوشي، (، وكذلك فإن هذا األسلوب يؤدي كما يرى )NCTM , 1989(املادة 

إىل اكتساب قدرات جديدة تساعد على تنمية مهارات واستراتيجيات ) 329، ص2001
. التفكري عند الطلبة، وهذا أحد أهم أهداف تدريس الرياضيات يف مراحل التعلـيم العـام  

مادة الرياضيات ذات طبيعة خاصة فاألنشطة الصفية والتدريبات ال ميكـن أن  وحيث إن 
تقدم بطريقة عشوائية بل جيب أن خيطط هلا من قبل املعلم ويثبتها يف كـراس التخطـيط   

أما األنشطة الالصفية واليت تعد من األمور . الدرسي حىت يستعني ا يف أثناء تنفيذ الدرس
أن يراعيها ألا جزء مكمل لألنشطة اليت يقوم ا كل من املعلم  اهلامة اليت جيب على املعلم

والطالب داخل حجرة الدراسة إال أن اهتمام املعلم ا جاء ضعيفاً أيضاً، ولعل السـبب يف  
ذلك يرجع إىل عدم إدراك املعلمني ألمهية هذه األنشطة وعدم إدراكهم كذلك إىل معـايري  

ذلك حيث يرى أن ) 219، ص2000راهيم عقيالن، إب(اختيارها والتخطيط هلا ويؤكد 
  . معلمي الرياضيات نادراً ما ينجحون يف التخطيط املناسب للتعيينات واألنشطة الالصفية
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هذه النتائج تفرض على املهتمني بتدريس الرياضـيات يف دولـة اإلمـارات مزيـدا     
خـالل الـدورات    من الرعاية واالهتمام ذه ااالت يف أثناء متابعـة املعلمـني ومـن   

  . التدريبية
وعلى الرغم من أن باقي جماالت كفاية التخطيط جاءت يف املسـتوى املقبـول إال أن    

جاءت يف أدىن هذا املستوى حيث بلغ املتوسط احلسايب » التقومي«و» التهيئة احلافزة«جمايل 
ايب لـه  على الترتيب مث جمال احملتوى الذي بلغ املتوسط احلس) 2.125(، )2.056(هلما 

، أما أعلى ااالت من حيث أداء املعلمني فقد كان جمال األهداف السلوكية إذ )2.898(
  ). 3.209(بلغ املتوسط احلسايب له 

وقد أثبتت الدراسة كذلك إىل أنه مل يكن للخربة يف جمال التدريس أثر يف أداء معلمي  
د العينة من املعلمـني  من أفرا) %91.8(وحيث إن الرياضيات لكفاية التخطيط الدرسي 

سنوات؛ ) 10(منهم تزيد خربم عن ) %75.7(سنوات وأن ) 5(ذوي اخلربة تزيد على 
فهذا يدل على أن ما لدى املعلمني من خربة يف جمال عملهم وخاصة اخلربة كمعلمـني يف  
دولة اإلمارات العربية املتحدة مل تكن هلا دور يف تنمية كفاية التخطيط الدرسـي لـدى   

الرغم مما تبذله الوزارة واملناطق التعليمية من جهود يف جمال وذلك على  ي الرياضياتمعلم
التدريب وما يقدمه املوجه الفين من إرشادات يف أثناء لقائه باملعلمني، وقد يرجع ذلك إىل 

  : عوامل كثرية من أمهها
  . نهعدم جدية املعلمني يف ختطيطهم للدروس واعتبار ذلك جهداً ال جدوى م -1
اعتماد كثري من املعلمني على كراسات التخطيط يف السنوات السابقة وإعادة كتابتـه   -2

  . من جديد دون تطوير
عدم اهتمام املعلم بوضع املالحظات على التخطيط الدرسي أوالً بأول كتقـومي ذايت   -3

  . لعمله وللتخطيط الذي قام به حىت ميكن تعديله وتطويره يف املستقبل
رامج التدريب واليت يغلب عليها الطابع النظري الذي ال يكفي وحده إلكساب قصور ب -4

  . املعلمني هذه الكفاية
قصور يف الدور الذي يفترض أن يقوم به املوجه الفين من حيـث متابعـة التخطـيط     -5

  . الدرسي للمعلمني
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م علـى  افتقار العديد من املعلمني إىل األساس النظري لكفاية التخطيط لعدم حصـوهل  -6
  . مؤهل تربوي

اخنفاض دافعية املعلم حنو املهنة وانشغاله بأمور جانبية مما يؤدي إىل عدم استفادته مـن   -7
  . عدد سنوات خدمته

عدم االتفاق على ما ميكن حتديده وكتابته لكل عنصر من عناصر التخطيط الدرسي يف  -8
  . الكراس احملدد سوى األهداف السلوكية

ة واإلدارية اليت ميكن أن تواجه املعلمني واليت تؤدي إىل عدم متكنهم من املشكالت املهني -9
  . تنمية كفايام بوجه عام وكفاية التخطيط الدرسي بوجه خاص

  
  : التوصيات

  : يف ضوء هذه الدراسة وما أسفرت عنه من نتائج يقدم الباحثان التوصيات اآلتية
م التركيز خالهلا على اجلانب العملي تطوير عملية تدريب معلمي الرياضيات حبيث يت -1

  . والتطبيقي
عقد دورات تدريبية ملعلمي الرياضيات دف تنمية كفايام بوجه عـام وكفايـة    -2

  . التخطيط الدرسي بوجه خاص
االستعانة باملعيار الذي متّ إعداده يف هذه الدراسة يف تسهيل عمل املوجه الفين لتقومي  -3

  . ى املعلمنيكفاية التخطيط الدرسي لد
االهتمام باملعلمني بوجه عام واملعلمني ذوي اخلربة األطول يف جمال التدريس بوجـه   -4

خاص وحثّهم على مواكبة التطورات احلديثة يف جمال منـاهج الرياضـيات وطـرق    
 . تدريسها

حبيث يشمل على خانـة خاصـة   ) اليومي(إعادة النظر يف كراس التخطيط الدرسي  -5
  . مي للدرسبالتقومي اخلتا

  
  : دراسات وبحوث مقترحة
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الحظ الباحثان من خالل إجراء هذه الدراسة وما مت التوصل إليه من نتائج أن هنـاك  
بعض املشكالت ال تزال حباجة إىل مزيد دراسة وحبث، وفيما يلي عرض لبعض املقترحات 

  : لدراسات مستقبلية
  . ل التعليمية املختلفةدراسة تقوميية لكفايات معلمي الرياضيات يف املراح -1
أثر تنمية كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات علـى مسـتوى أدائهـم     -2

  . للموقف التعليمي
  . أثر تنمية كفايات معلم الرياضيات على أداء طلبتهم يف مادة الرياضيات -3
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، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،  ة العربية للتربيةالـباملدينـة املنورة، 
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  ). 279-221(ص 
، القـاهرة، مكتبـة   2، ط تربويات الرياضيات): 1989(عبيد، وليم، وآخرون  .15

  . األجنلو املصرية
الكفايات املهنية للمعلم ): 1995(امي عبد الرزاق، وحبايب علي حسن عدوان، س .16
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  ملحق الدراسة
  معيار تقومي كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات
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األداء 

 )0(أبداً 
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  قليلة 

)1(  

بدرجة 
  متوسطة

 )2(  

بدرجة 
  عالية 

)3(  

بدرجة
عالية 
جداً 

)4( 

 

  

 .صياغة أهداف الدرس بطريقة إجرائية-1       
  . تنويع جماالت أهداف الدرس-2
3-ال املعريف لألهدافتنويع مستويات ا .  
  ). قابلة للتحقيق يف حصة واحدة(وضع أهداف واقعية -4
  . ارتباط أهداف الدرس بأهداف تدريس الرياضيات-5
  . احتواء اهلدف على نتاج تعليمي واحد-6
  . تعبري اهلدف لتغري يف سلوك املتعلم ميكن مالحظته وقياسه-7
   .مناسبة األهداف للخصائص النمائية للطلبة-8
 .ترتيب األهداف يف تسلسل منطقي-9

األهداف 
  السلوكية

احتواء التهيئة احلافزة على خربات سـابقة ذات صـلة مباشـرة-1       
  . بالدرس اجلديد

  . تتسم اخلربات السابقة بالوضوح والتحديد-2
  . إثارة التهيئة احلافزة الهتمام الطلبة مبوضوع الدرس اجلديد-3
 .احلافزة للوقت احملدد هلا من زمن احلصةمناسبة حمتوى التهيئة-4

التهيئة 
   احلافزة

 .حتديد احملتوى الرياضي لكل هدف-1       
  احملتوى  .ترتيب احملتوى يف تسلسل منطقي-2

  .حتديد األنشطة التعليمية اليت تسهم يف حتقيق األهداف-1       
  . حتديد الوسائل التعليمية اليت تسهم يف حتقيق األهداف-2
  . تنوع األساليب والوسائل واألنشطة-3
  . مراعاة األنشطة للخصائص النمائية لدى الطلبة-4
  . مراعاة األنشطة للفروق الفردية بني الطلبة-5
  .  لدى الطلبةريفكتاختيار أنشطة تعمل على تنميةال-6
  . ملشاركة الطلبة يف املوقف التعليميفرصاً يئ الوسائل التعليمية -7
  . ادة ببيئة الطلبةربط امل-8
 .توظيف بيئة الطلبة يف اختيار الوسائل واألنشطة-9

األساليب 
والوسائل 
 واألنشطة 

 .انسجام أنشطة التقومي مع أهداف الدرس-1       
  ) …مالحظة، مناقشة، أسئلة ومتارين، (التنويع يف أنشطة التقومي -2
  . استمرارية التقومي خالل احلصة-3
 .ة للتقومي اخلتاميعرض متارين مناسب-4

  التقومي 

 ـ مراعاة األنشطة الالصفية للفروق الفردية1        
  ـ ارتباط األنشطة الالصفية بأهداف الدرس 2
  ـ تنويع أشكال األنشطة الالصفية 3
  ـ امكانية تنفيذ األنشطة الالصفية 4
 ـ حتديد األنشطة الالصفية بدقة ووضوح5

األنشطة 
 الالصفية
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