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ما مدى مالءمة الوعاء الزمين للمنهج الدراسي للحلقة األوىل من مرحلة التعليم 
 األساسي من وجهة نظر ادلعلمني يف مدينة مصراتة

 
 د. دمحم عمر الغزال                                                                     

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                                 
 ادلقدمة:

لتحقق الًتبية أىدافها البّد ذلا من اعتماد ادلناىج ادلناسبة، فادلناىج الدراسية جوىر العملية 
إذ أنو ال ىدف للمدرسة، وال معٌت لوجود ادلدرسُت، أو الطالب،  التعليمية، والعمود الفقري للمدرسة،

أو اإلداريُت من غَت ادلناىج الفاعلة ادلخطط ذلا زبطيطًا علميًا جيدًا يراعي كل األركان العملية 
 والتعليمية حىت تتمكن ىذه ادلناىج من ربقيق ما تصبوا إليو.
ليت تعكس فلسفتها، وتعمل على ربقيق ودلا كانت مناىج التعليم من أىم وسائل الًتبية ا

أىدافها، بذلك ينبغي إعادة النظر يف تلك ادلناىج بشكل مستمر وتطويرىا وإخضاعها دلعايَت علمية 
موضوعية وتقومي مبٍت على أسس علمية دقيقة تراعي احتياجات التالميذ وقدراهتم من خالل مالءمة 

 (279، 2009ود، ادلنهج الدراسي للوعاء الزمٍت ادلخصص لو. )زلم
ومن أجل أن تكون العملية التعليمية إجيابية وقادرة على مواجهة التحدايت وقادرة على معاجلة 
نقاط الضعف ودعم نقاط القوة واستغالل الفرص ادلتاحة، البد أن تستند إىل مرجعية أساسية تتسم 

 (101، 2008ابلدقة والضبط العلمي، ذلذا طرحت مسألة ادلعايَت. )قنديل، 
( على ادلعايَت وادلؤشرات 2011وأكد ادلركز الوطٍت لضمان جودة ادلؤسسات التعليمية بليبيا )

اخلاصة ابلربامج التعليمية اليت تشتمل على ادلناىج الدراسية، من حيث ربديد األىداف واحملتوى 
 واألنشطة وبرامج التقومي وعالقة ىذه العناصر ابلوعاء الزمٍت.

إن وضع مناىج جديدة أو تطوير مناىج قائمة تتناسب مع متطلبات العصر، وتعكس آمال 
وطموحات األمة يستوجب ادلوازنة بُت التخطيط والتنفيذ؛ وعليو جيب أن يشًتك يف زبطيط ادلناىج 
بعض ادلعلمُت ممن يقومون بتدريس ىذه ادلناىج وبعض ادلوجهُت ممن يقومون ابإلشراف عليها وبعض 

ميذ الذين يدرسواها كما ينبغي أال يقتصر على اللاان ادلسؤولة عن وضع ادلناىج أو تطويرىا على التال
رلرد زبطيطها، وإمنا ينبغي أن يتحمل العاملون يف تلك اللاان بعض مسؤوليات التنفيذ ومتطلباتو، 
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نواحي القصور  وذلك عن طريق نزوذلم للميدان وإجراء ادلقابالت مع مدرسي ىذه ادلناىج للتعرف على
اليت تكتنفها حىت ديكن معاجلتها؛ ألن إعداد أو تطوير ادلنهج ليس اهاية ادلطاف لكن الطريقة اليت ينفذ 
هبا ادلنهج، واألسلوب الذي تعاجل بو موضوعاتو ذلما أثرمها الواضح يف مدى جناح ادلنهج، وقد تكون  

عد رلحفة يف حق التالميذ وال تليب احت
ُ
ياجاهتم وال تتالءم مع الوعاء الزمٍت ادلخصص كثافة ادلنهج ادل

لو، وابلتايل يكون ادلنهج طارداً ويصرف التالميذ عن مواصلة التعلم وقد يكون السبب ادلباشر لكراىيتو 
للعلم وادلعرفة، بل ينبغي أن تكون ىذه ادلناىج مشوقة ميسورة للتالميذ تالئم قدراهتم وتراعي الفروق 

إىل ادلزيد من الدراسة وحب العلم والتعمق فيو واالستزادة منو. )زلمود،  الفردية بينهم؛ لتدفعهم
2009 ،212) 

( أن أىم ادلرتكزات اليت جيب أن تستند إليها عملية التخطيط 2006ويؤكد )الضبع، 
للمناىج، ىي مراعاة االذباىات العادلية ادلعاصرة يف بناء ادلنهج وتطويره، اليت سيتم االعتماد عليها يف 

اغة ادلنهج واالذباىات ادلعاصرة فينبغي أن تتضمن يف بناء أي منهج أو تطويره دبا يكفل مراعاة صي
احتياجات التالميذ ادلعرفية ويتناسب مع إمكانياهتم االستيعابية من حيث مستوى ادلنهج وكثافة الفصل 

 نهج لتحقيق أىدافو.  ومقارنة الوعاء الزمٍت ادلخصص بكثافة ادلنهج الدراسي حىت نضمن فاعلية ىذا ادل
ويشَت كثَت من الباحثُت يف رلال ادلناىج أن احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي ىي 
ادلسؤولة عن تشكيل الصورة الذىنية للتلميذ عن ادلدرسة وادلعرفة على حٍد سواء. فإذا كانت ىذه 

كذلك إجيابية وإذا كانت الصورة الذىنية الصورة إجيابية، فإن حبو للعلم وادلعرفة واالستزادة منو،  تكون  
 (311، 2009سلبية فإن ذلك خيلق لو نفوراً وانصرافاً عن ادلدرسة وحب العلم. )عطية، 

 مشكلة البحث:
على الرغم من احملاوالت واجلهود اليت تبذل من جانب وزارة التعليم لتوفَت أفضل سبل التعليم 

ة إىل بذل ادلزيد من اجلهد والعمل، وخباصة يف رلال تعليم للتالميذ يف ليبيا اجلديدة، فإن ىناك حاج
تالميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي. ومن خالل تقارير مكاتب التفتيش يتضح أن ىناك 
بعض الصعوابت وادلشكالت اليت يعاين منها التعليم يف مرحلة التعليم األساسي، منها ما يتصل بكثافة 

علق بعدم قدرة ادلعلم على مواكبة اخلطة الزمنية ادلعّدة من قبل وزارة التعليم ومعاجلة الفصل، ومنها ما يت
 التالميذ ادلتأخرين والدروس اخلصوصية وكفاءة ادلعلم، والتأىيل الًتبوي للمعلمُت وغَتىا.

ومن أجل التعرف على مشكلة البحث، مت إجراء مقابالت مع بعض ادلعلمُت وادلوجهُت يف 
تة، وكان السؤال ىل توجد مواءمة بُت ادلنهج الدراسي والوعاء الزمٍت ادلخصص دلنهج مدينة مصرا
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احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي؟ أظهرت نتائج ادلقابلة أن الوعاء الزمٍت ادلخصص للمنهج 
 45غَت كاٍف وأن كثافة ادلنهج يف ظل ىذا الوعاء كبَتة جدًا وخباصة بعد تقليص زمن احلصص من 

دقيقة وإقرار يوم السبت عطلة، وبذلك ال يستطيع ادلعلم يف ظل ىذا الوعاء متابعة  40دقيقة إىل 
التالميذ متوسطي ومتدين القدرات وعالجهم، مما دفع الباحث للتأكد من صحة ىذه النتائج من 

 عدمها بطريقة منهاية علمية.
 حتديد مشكلة البحث:

 البحث احلايل يف السؤال اآليت:من خالل ما مت عرضو ديكن ربديد مشكلة 
ما مدى مواءمة ادلنهج الدراسي للحلقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي للوعاء الزمٍت 

 ادلخصص لو؟
 أمهية البحث:

 ديكن ربديد أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
 يتعرض ىذا البحث لشرحية مهمة وحساسة يف اجملتمع وىي تالميذ احللقة األوىل من مرحلة
التعليم األساسي، وما ربتاج إليو من إكساب ألساسيات القراءة والكتابة، وإن أي تقدم يف ادلستقبل 

 يتوقف على جناح ىذه احللقة.
تقع ىذه ادلرحلة يف بداية السلم التعليمي ومن خالذلا يُكوِّن التلميذ صورة ذىنية قد تكون 

 م لديو مستقبالً.سلبية عن العلم وادلعرفة مما تًتتب عليو صورة التعلي
تكمن أمهية ىذا البحث يف أنو يلقي الضوء على جانب مهم من جوانب العملية التعليمية 
على ادلستوى الًتبوي والنفسي إذ يوضح العالقة بُت ادلنهج والتلميذ والوعاء الزمٍت، ليكون دبثابة تغذية 

 راجعة لصناع القرار اإلداري الًتبوي يف وزارة الًتبية والتعليم.
ىذا البحث قد يضيف معلومات جديدة عن ادلنهج ادلقدم لتالميذ ىذه ادلرحلة داخل تلك 

 ادلؤسسات الًتبوية، وبذلك ديكن أن يفيد يف التخطيط لربامج ىندسة ادلناىج.
 أهداف البحث:

 التعرف على ادلشكالت القائمة بُت ادلنهج والوعاء الزمٍت والتلميذ وادلعلم.
ألكثر حّدة واليت تواجو تالميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم التعرف على ادلشكالت ا

 األساسي.
التعرف على الفروق بُت آراء ادلعلمُت يف ربديد ادلشكالت اليت تواجو تالميذ احللقة األوىل من 



           مالءمة الوعاء الزمين للمنهج الدراسيالعدد السادس                           ما مدى  - جملة البحوث األكادميية

- 366 - 

 مرحلة التعليم األساسي.
 حدود البحث:

صص دلنهج احللقة األوىل يتحدد البحث احلايل يف التعرف على مدى مواءمة الوعاء الزمٍت ادلخ
 من مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي احللقة دبدينة مصراتة وفق احلدود اآلتية:

 احلدود البشرية:
عينة من معلمي ومعلمات احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي ابدلدارس الواقعة دبدينة 

 مصراتة ادلركز.
 احلدود ادلكانية:

  على عينة من مدارس التعليم األساسي يف مدينة مصراتة ادلركز.اقتصر البحث احلايل
 احلدود الزمانية:

 م.2014-2013مت إجراء ىذا البحث يف العام الدراسي 
 ادلصطلحات وادلفاهيم:

 ادلنهج:
يعرفو يونس وآخرون أبنو "رلموعة اخلربات ادلتنوعة اليت تقدمها ادلدرسة إىل التالميذ داخل 

لتحقيق النمو الشامل ادلتكامل يف بناء البشر وفق أىداف تربوية زلددة وخطة علمية ادلدرسة وخارجها 
 (19، 2004مرسومة جسمياً، وعقلياً، ونفسياً، واجتماعياً، ودينياً. )يونس وآخرون، 

ويعرفو الباحث إجرائياً: أبنو رلموعة من األىداف واخلربات وادلواقف واألنشطة وإسًتاتيايات 
لتقومي يف منهج احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي وادلخطط ذلا دبا يفيد ادلتعلم التدريس وطرق ا

جسمياً، وعقلياً، ونفسياً، واجتماعياً، ودينياً، واليت تدّرس للحلقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف 
 ليبيا.

 ويعرف الباحث الوعاء الزمٍت الدراسي إجرائياً:
ادلخطط ذلا من قبل وزارة الًتبية والتعليم وادلعرّب عنها بعدد احلصص ادلخصصة أبنو الفًتة الزمنية 

( دقيقة موزعة على أايم األسبوع من 40لتنفيذ موضوعات ادلنهج وفق اخلطة الزمنية ومدة كل حصة )
 يوم األحد إىل اخلميس خالل العام الدراسي.

 احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي:
 فوف: األول، والثاين، والثالث، من مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا.يقصد هبا الص
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 األدبيات والدراسات السابقة:
 الوعاء الزمين وصلته مبحتوى ادلنهج:

يُعد زلتوى ادلنهج من العناصر اليت يتعامل معها ادلعلم فيستخدمها يف تنفيذ ادلنهج على طريقة 
عليمية ذلا أىداف ينبغي أن رُبقق ابستخدام طرائق التدريس ربقيق األىداف، فادلعلم يتعامل مع مادة ت

ادلختلفة والوسائل التعليمية ادلعينة، وينبغي أن ديارس أشكااًل من األنشطة ذوات الصلة ابدلادة اليت 
ديارسها، وينبغي أن يكون ىناك دليل للمعلم ليوجهو ويرشده إىل ما ينبغي فعلو ويبُت جوانب احملتوى 

الزمٍت ادلناسب لتنفيذ ىذا احملتوى وما حيتويو من أنشطة، ومن الضروري أن يكون الوعاء  وحيدد الوعاء
الزمٍت كافيًا لتحقيق أىداف احملتوى من حيث مراعاة الفروق الفردية بُت التالميذ وعالج بعض نقاط 

زمٍت ادلخصص الضعف اليت يعاين منها بعض التالميذ حىت ال يتم إمهاذلم دون قصد؛ وإذا كان الوعاء ال
للمحتوى ال يراعي أوضاع التالميذ ادلختلفة من متابعة التالميذ ادلتأخرين وابلتايل يتم إمهاذلم لذلك 

 (213، 2008جيب أن حيظى الوعاء الزمٍت ابىتمام واضعي ادلناىج وعنايتهم. )عطية، 
الثانوية  ( يف دراستو "تقومي منهج علم النفس ابدلرحلة2007ويف ىذا الصدد يشَت )القط، 

التخصصية يف ليبيا" إىل ضرورة مراعاة الوعاء الزمٍت ادلخصص للمنهج. وأكد على أن ىذه النقطة ال 
 تراعى عند وضع ادلناىج وال ربدد بشكل علمي وإمنا توضع بطريقة ارذبالية.  

 إعادة النظر يف ادلناهج الدراسية:
النظر ادلتكرر وادلراجعة الدائمة فهي  ادلناىج الدراسية من أكثر العناصر التعليمية حاجة إىل

مرتبطة، إىل حٍد كبَت، بعمليات إعادة التوازن للماتمع وأتىيل التالميذ للمعايشة يف مجيع رلاالت 
 احلياة.

إن التطرف يف التاديد والتطوير واإلضافة واستَتاد مناىج جاىزة من رلتمعات أكثر تطوراً 
كون اجلديد أجود من القدمي لذا ينبغي أن يصاحب ليس ابلشيء احلميد، حيث ال يشًتط أن ي

التاديد وعي عميق بضرورة البحث العلمي يف واقع ادلناىج السائدة وربليلها والتعرف على أوجو 
 اجلمود والقصور فيها.

حنن حباجة إىل أن تكون لدينا مناىج معاصرة حقاً يف طبيعة تصميمها، ويف نوعية ادلوضوعات 
كفي أن تعرض جوانب التأزم يف ادلعارف ادلتداولة، إىل جانب تلك ادلشكالت اليت مل اليت تتناوذلا وال ي

تظفر حبلول انجحة، فهناك العديد من اجملاالت وادلسائل اليت تتطلب معارف جديدة والسيما يف 
اجملال األخالقي واإلنساين وخاصًة يف مرحلة التعليم األساسي اليت يكّون من خالذلا التلميذ صورة 
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ىنية عن العملية التعليمية وىذه الصورة ينبغي أن تكون إجيابية وىذا لن يتم إال من خالل احتواء ذ
ادلناىج على معرفة ذات معٌت للتالميذ تقوم على زبطيط علمي دقيق يراعى فيو أسس ىندسية ادلناىج 

 (44، 2006اليت من أمهها الوعاء الزمٍت الكايف للتعليم وتعديل السلوك. )الفتالوي، 
م، اليت استهدفت التعرف على 1996سنة  "Balk will"وىذا ما أكدتو دراسة ابلكويل 

مدى إشراك وتشايع ادلعلمُت للتالميذ يف ادلدارس االبتدائية دبقاطعة "كنت" على ممارسة األنشطة 
ياًل إلشراك احلرة وربديد العوامل ادلؤثرة على تلك ادلشاركة وقد بينت الدراسة أن ادلعلمُت كانوا أكثر م

التالميذ يف األنشطة احلرّة إذا حصلوا على درجات عالية يف التحصيل الدراسي وأّكدت أن العوامل 
 ,Balk willادلؤثرة يف عدم ادلشاركة ترجع إىل عدم كفاية الوعاء الزمٍت للتالميذ غَت ادلتفوقُت. )

1996, 205) 
 اخلربات يف ادلنهج احلديث )الكمية أم النوعية(:

إن اخلربات اليت جيب أن يتضمنها ادلنهج احلديث ىي تلك اخلربات الًتبوية الفاعلة اليت جيب 
على ادلدرسة أن هتيئ الظروف ادلالئمة دلرور التالميذ هبا ربت إشرافها ويتم التخطيط ذلا وفق برانمج 

خلربات ىو زلدد وزمن مالئم ليتمكن جل التالميذ منها، ألن الغرض من إكساب ادلتعلمُت ىذه ا
مساعدة ادلتعلم على النمو الشامل يف اجلوانب ادلعرفية، والوجدانية، وادلهارية، والذي يؤدي إىل تعديل 
السلوك، بشرط أن يتم الًتكيز يف ادلناىج على نوعية ادلعلومات ال على كميتها، وىذا ما نلحظو يف 

وىل من مرحلة التعليم األساسي دون ادلناىج اآلن من كثافة ادلناىج الدراسية وخاصًة يف احللقة األ
مراعاة قدرات التالميذ ودون مراعاة الوعاء الزمٍت والفروق الفردية بُت ادلتعلمُت وبذلك ينبغي عند بناء 
ادلناىج الدراسية مراعاة شروط منها ادلوازنة بُت ادلتعلم وقدراتو العقلية، كما ينبغي أن تكون اخلربات اليت 

ومًتابطة؛ ألن اخلربات ادلفككة غَت ادلًتابطة قليلة األثر يف بناء اخلربات اجلديدة دير هبا الفرد منظمة 
وتكرارىا وألن تكرار اخلربة من أىم قواعد العملية التعليمية وفقًا للقاعدة الًتبوية اليت تقول إن التكرار 

مناىج وعند بنائها يضع اإلتقان. والتكرار حيتاج إىل وعاء زمٍت مناسب جيب مراعاتو عند التخطيط لل
 (172، 2008وتطويرىا وتدريسها. )عطية، 

( يف دراستو تطوير منهج الًتبية وعلم النفس للمرحلة الثانوية بليبيا يف 2012ويشَت )الغزال، 
ضوء معايَت اجلودة الشاملة، إىل ضرورة مراعاة االذباىات العادلية ادلعاصرة ومواكبة ادلناىج، الدراسية 

لعادلي اجلديد ومراعاة اخلصوصية احمللية عند بناء وتطوير ادلناىج وأن ال نضع رؤوسنا لطبيعة النظام ا
على أجساد غَتان دبعٌت أن تراعي اخلصوصية الثقافية واالجتماعية للماتمع وال نستورد مناىج معاصرة 
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 من بلدان متطورة ونطبقها يف بالدان، فهذا ال يفيد؛ ألن ادلعاصر لديهم، ليس ىو ادلعاصر
 (41، 2012لدينا.)الغزال، 

 بعد ىذا العرض لإلطار النظري والدراسات السابقة ديكن استخالص اآليت:
مراعاة خصائص ادلتعلمُت العمرية والتفاوت يف الفروق الفردية وأمناط التعلم وإاتحة الفرص 

 للتمييز واإلبداع واالبتكار.
ادلتفاعلة ال على أاها وحدة منفصلة  النظر إىل ادلناىج كوحدة من وحدات ادلنظومة ادلتكاملة

 مقطعة األوصال.
إاثرة ملكات الفهم، واإلبداع لدى ادلتعلم، وربفيزه على التعلم الذايت ادلستمر مدى احلياة ويف  
كل موقع، وىذا ال يتأتى إال يف ضوء مراعاة ادلناىج الدراسية للوعاء الزمٍت ادلناسب لنقل اخلربات 

 بشكل طبيعي.
م جلميع ادلستوايت العقلية عن طريق مراعاة الفروق الفردية بُت الطالب والًتكيز على توفَت التعل

 نوعية التعليم ال على الكمية.
 إجراءات البحث:

 أواًل: منهج البحث:
نظرًا لطبيعة ىذا البحث لكونو من البحوث ادلسحية فقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي 

 نظراً دلالءمتو لطبيعة مشكلة البحث.
 اثنياً: جمتمع البحث:

تكون رلتمع البحث من معلمي ومعلمات احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي دبدينة 
 ( مدرسة.63( معلماً ومعلمة موزعُت على )4424مصراتة ادلركز والبالغ عددىم )
 اثلثاً: عينة البحث:

ية من رلتمع البحث ( معلمًا ومعلمة مث اختيارىم بصورة عشوائ40تكونت عينة البحث من )
( مدارس يف مدينة 4%( من اجملتمع األصلي للبحث، وبلغ عدد ادلدارس )15ويشكلون نسبة )

 مصراتة ادلركز.
 رابعاً: أداة البحث:

من أجل ربقيق ىدف البحث الذي يهدف إىل التعرف على مدى مالءمة الوعاء الزمٍت دلنهج 
تة من وجهة نظر ادلعلمُت؛ ونظراً لعدم وجود أداة جاىزة احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي دبصرا
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حسب علم الباحث قام الباحث إبعداد استبانة تتضمن فقرات حول مدى مالءمة الوعاة الزمٍت دلنهج 
 احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي وقد مّرت عملية بناء االستبانة ابخلطوات اآلتية:

 دبيات والدراسات السابقة ادلتعلقة ابدلوضوع.اطلع الباحث على رلموعة من األ
مت توجيو استبانة استطالعية مفتوحة إىل عدد من معلمي ومعلمات احللقة األوىل من مرحلة 

( معلمًا ومعلمة وسبت صياغة رلموعة من الفقرات بعد االطالع 40التعليم األساسي بلغ عددىم )
قام الباحث ببناء فقرات االستبانة وقد بلغ عدد على ىذه الدراسات ومن خالل اخلطوتُت السابقتُت 

 ( فقرة.38فقراهتا بشكلها األوىل )
 خامسًا: صدق األداة:

يقصد ابلصدق أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو لغرض التحقق من الصدق الظاىري 
م لالستبانة ومت عرضها على رلموعة من احملكمُت وبعد األخذ دبالحظاهتم مت حذف فقرة واحدة لعد

مالئمتها وحذف فقرة أخرى لتكرارىا وتشاهبها يف ادلعٌت وتعديل بعض الفقرات بذلك أصبحت 
 ( فقرة.36االستبانة بشكلها النهائي مكونة من )

 سادسًا: ثبات األداة:
قام الباحث ابستخدام معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي لتحديد ثبات االستبانة واتضح 

وىي قيمة مقبولة للثبات، وبذلك أصبحت األداة تتسم بدرجة مقبولة من ( 0.750أن قيمة الثبات )
 الصدق والثبات وصاحلة للتطبيق على عينة البحث األساسية.

 سابعًا: التطبيق النهائي:
( معلمًا ومعلمة ابحللقة األوىل من مرحلة التعليم 40قام الباحث بتطبيق االستبانة على عدد )

 م.2014-2013 األساسي خالل العام الدراسي
 اثمناً: تصحيح األداة:

بعد ذبميع االستبياانت من عينة البحث مت حساب عدد االستااابت لكل فقرة من فقرات 
االستبانة موزعة على ادلقياس ادلتدرج )موافق بشدة، موافق، غَت موافق، غَت موافق بشدة(، سبهيداً 

 ألوزااها ادلئوية. حلساب الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي وترتيب الفقرات وفقاً 
 اتسعًا: الوسائل اإلحصائية:

 مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية يف ربليل ومعاجلة البياانت:
 1×  4+ ك 2×  3+ ك 3×  2+ ك 4×  1كالوسط ادلرجح 
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 ن =
 

 الوزن ادلئوي =
×  الوسط ادلرجح

 الدرجة القصوى )*( 100
 عرض النتائج وتفسريها:

 النتائج:عرض  -1
من أجل ربقيق أىداف البحث مت ذبميع استااابت العينة من معلمي مرحلة التعليم األساسي 
حبساب الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي لتحديد أي العبارات متحققة وأيها غَت متحققة واجلدول اآليت 

 يوضح ذلك:
 الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي لعبارات االستبانة:

التسلسل 
 السابق

سل التسل
 احلايل

الوسط  العبـــــارات
 ادلرجح

الوزن 
 ادلئوي

 89.375 3.575 ضيق الوعاء الزمٍت يؤثر يف زبطيط ادلعلم ألىداف الدرس. 2 1

2 9 
الوقت احملدد للحصة ال ديكن ادلعلم من معاجلة الفروق الفردية 

 للتالميذ.
3.3 82.5 

3 11 
احللقة األوىل على الوعاء الزمٍت ال يتناسب مع قدرة أغلب تالميذ 

 80.625 3.225 االستيعاب.

4 3 
ال يساعد الوعاء الزمٍت احلايل يف ربط اجلانبُت النظري والعملي 

 88.75 3.55 دلنهج احللقة األوىل.

 80.625 3.225 الوعاء الزمٍت ال يتناسب مع حام زلتوى ادلنهج. 11 5
 91.25 3.65 وقت احلصة غَت كاٍف للسَت وفق ادلقرر الدراسي. 1 6
 81.25 3.25 ال يتيح الوعاء الزمٍت وقتاً كافياً لتالميذ الصف األول للكتابة. 10 7

8 7 
يدرس تالميذ الصف األول يف اللغة العربية كتابُت مها )كتاب 

 84.375 3.375 ( حصص ال يكفي.7النشاط وكتاب ادلدرس( والوعاء ادلخصص )

9 5 
يًتك استخدام العديد من الوسائل ضيق الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم 

 86.25 3.45 التعليمية حفاظاً على وقت احلصة.

كثافة التالميذ يف الفصل وقصر وقت احلصة وطول ادلنهج يؤدي  9 10
 إىل االىتمام ببعض التالميذ ادلتفوقُت.

3.3 82.5 
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التسلسل 
 السابق

سل التسل
 احلايل

 العبـــــارات
الوسط 
 ادلرجح

الوزن 
 ادلئوي

11 6 
ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي ابدلنهج إىل القصور يف ربقيق معظم 

 85 3.4 أىدافو.

12 16 
عدم وجود فاصل زمٍت بُت احلصص جيعل ادلعلم أيخذ وقتاً 

 لالنتقال من حصة إىل حصة مما يؤثر يف الوعاء الزمٍت للمنهج.
3.075 76.875 

13 6 
الوعاء الزمٍت غَت كاٍف ألن جزًءا من احلصص خيصص لتاميع 

 الكراسات والكتابة على السبورة.
3.4 85 

14 8 
ادلنهج على الوعاء الزمٍت يؤدي إىل عدم توفَت عدم مراعاة توزيع 

 الدقة يف التنفيذ.
3.35 83.75 

 85 3.4 الوقت ال يكفي دلعاجلة الطلبة ادلتأخرين. 6 15
 86.875 3.475 الوقت ال يكفي الستكمال درس جديد بشكل مفّصل. 4 16

يف زلاولة ادلعلم الًتكيز على التالميذ ادلتأخرين يؤدي إىل أتخَت  6 17
 ادلنهج.

3.4 85 

ضيق الوعاء الزمٍت يقيد من قدرات ادلعلم دلراجعة الدروس مما جيعل  6 18
 التالميذ يواجهون صعوبة يف فهمها.

3.4 85 

19 12 
ضيق الوعاء الزمٍت جيعل التلميذ يركز على اجلوانب ادلعرفية فقط 

 79.375 3.175 وربديداً احلفظ.

20 12 
إىل برامج وخربات متخصصة ال تتالءم مع حيتاج التالميذ ادلتأخرون 

 79.375 3.175 الوعاء الزمٍت احلايل.

21 4 
( دقيقة وىذا ال يساعد ادلعلم يف تعليم كل تلميذ 40وقت احلصة )

 86.875 3.475 لديو صعوابت التعليم.

22 1 
تتطلب مراجعة الدروس وقتًا أكرب ال يوفره الوعاء الزمٍت ادلخصص 

 للمنهج.
3.65 91.25 

23 18 
أغلب ادلشكالت التحصيلية تتعلق ابلوعاء الزمٍت ادلخصص 

 للمنهج.
2.95 73.75 

24 14 
ال جيد ادلعلم الوقت الكايف مما يؤدي إىل ظهور مشكلة الدروس 

 اخلصوصية.
3.125 78.125 

25 18 
سرعة شرح ادلعلم تؤدي إىل إحباط معنوايت التالميذ وعدم القدرة 

 خلطوات الدرس.على مواكبتو 
3.95 73.75 
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التسلسل 
 السابق

سل التسل
 احلايل

 العبـــــارات
الوسط 
 ادلرجح

الوزن 
 ادلئوي

 83.75 3.35 ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل عدم االىتمام ابألنشطة. 8 26
 77.5 3.1 اعتماد يوم السبت عطلة رمسية زاد من ادلشكلة. 15 27

28 8 
ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل تعدي بعض ادلعلمُت على حصص 

 النشاط.
3.35 83.75 

 81.25 3.25 يؤدي إىل ربويل التقومي إىل تقييم.ضيق الوعاء الزمٍت  10 29

30 19 
ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل ضغط نفسي للمعلم مما يؤثر على 

 56.25 2.25 أدائو.

 82.5 3.3 كثافة ادلنهج والوقت الضيق يسبب إحباطاً للتلميذ. 9 31

التالميذ الوعاء الزمٍت الضيق ال ديكِّن ادلعلم من اكتشاف قدرات  17 32
 ومواىبهم.

2.975 74.375 

ضيق الوعاء الزمٍت ادلخصص للمنهج ادلدرسي يؤدي إىل عدم  16 33
 استكمال ادلقررات.

3.075 76.875 

34 4 
صعوبة ادلناىج احلالية وضيق الوقت ادلخصص ذلا يؤدي إىل تدين 

 86.875 3.475 مستوى التحصيل.

35 13 
تنمية العديد من ادلهارات سواًء  ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل عدم 

 78.75 3.15 كانت عقلية أم اجتماعية.

36 16 
ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل الًتكيز على كم ادلعلومات وإمهال 

 76.875 3.075 الكيف.

( مما يعٍت أن نقطة 2.5( فإن نقطة القطع )1، 2، 3، 4دلا كان التدرج احلايل يف االستبانة )
( 2.5( ومن مث فإن اإلجاابت اليت يزيد وسطها ادلرجح عن )62.5( بوزن مئوي )2.5)القطع ديثلها 

تعربِّّ عن عدم مالءمة ادلنهج للوعاء الزمٍت ادلخصص لو واإلجاابت اليت يقل وسطها ادلرجح عن 
( تعربِّّ عن مالءمة ادلنهج مع الوعاء الزمٍت ادلخصص لو، وبفحص األوساط ادلرجحة إلجاابت 2.5)

( مما يعٍت أن مجيع اإلجاابت تؤكد عدم 2.5س يتضح أن مجيعها ذات أوساط مرجحة أكرب من )ادلقيا
 مالءمة ادلنهج للوعاء الزمٍت.

 تفسري النتائج:
( وىي "وقت احلصة غَت كاٍف للسََّت وفق ادلقرر 6احتل الًتتيب األول كال من الفقرة رقم )
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لدروس وقتاً أكرب ال يوفره الوعاء الزمٍت ادلخصص ( وىي "تتطلب مراجعة ا22الدراسي" واإلجابة رقم )
%( ويرجع ذلك إىل أن ضيق 91.25( ووزن مئوي قدره )3.65للمنهج" بوسط مرجح قدره )

الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم غَت قادر على إعطاء ادلنهج ادلطلوب منو بشكل جيد، وينبغي أن يُعاجل ذلك 
  يتم الًتكيز على الكيف ال على الكم.بزايدة الوقت أو تقليص ادلقرر الدراسي حىت

( وىي "ضيق الوعاء الزمٍت يؤثر يف زبطيط ادلعلم 1وجاءت يف الًتتيب الثاين اإلجابة رقم )
%( وذلك يرجع إىل أن 89.375( ووزن مئوي قدره )3.575ألىداف الدرس" بوسط مرجح قدره )

للدرس بصورة سريعة ووضع أىداف بسيطة  ضيق الوعاء الزمٍت وكثافة ادلنهج جيعل ادلعلم يركز يف شرحو
 ال تالئم زلتوى ادلنهج وال يهتم دبا إذا ربققت األىداف بشكل جيد أم ال.

( يف الًتتيب الثالث، وىي "ال يساعد الوعاء الزمٍت احلايل يف الربط بُت 4وجاءت الفقرة رقم )
( ووزن مئوي قدره 3.225اجلانبُت النظري والعملي دلنهج احللقة األوىل" بوسط مرجح قدره )

%( ويرجع ذلك إىل أن ضيق الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم يصب أغلب اىتمامو على اجلانب 88.75)
 النظري ويهمل اجلانب التطبيقي للدرس ألن الوقت ادلخصص غَت كاٍف للاانبُت معاً.

س ( وىي "الوقت ال يكفي الستكمال الدر 16وانلت الًتتيب الرابع كل من اإلجابة رقم )
( دقيقة وىذا ال يساعد ادلعلم يف تعليم كل تلميذ لديو 40( "وقت احلصة )21بشكل مفصَّل ورقم )

( "صعوبة ادلناىج احلالية وضيق الوقت ادلخصص ذلا أدى إىل تدين 34صعوابت تعلم" واإلجابة رقم )
%( ويرجع ذلك إىل 86.875( ووزن مئوي قدره )3.475مستوى التحصيل" بوسط مرجح قدره )

أنو توجد مشكلة يف الوعاء الزمٍت مما جيعل ادلعلم ال يستطيع االىتمام ابلتالميذ ادلتأخرين وأن صعوبة 
ادلناىج وكثافتها ال تتناسب مع الوعاء الزمٍت ادلخصص مما جيعل ادلعلم ال يستطيع أداء واجبو على 

تصفح ادلنهج بشكل سريع أكمل وجو، كما أن الوعاء الزمٍت غَت ادلناسب للمنهج يؤدي ابدلعلم إىل 
 دون تفحصو.

( يف الًتتيب اخلامس وىي "ضيق الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم يًتك 9وجاءت الفقرة رقم )
( ووزن 303استخدام العديد من الوسائل التعليمية حفاظًا على وقت احلصة" بوسط مرجح قدره )

بُت شرحو للدرس واستخدامو %( ويرجع ذلك إىل أن ادلعلم ال يستطيع أن يوفق 82.5مئوي قدره )
للوسائل التعليمية معاً فيستغل الوقت لشرح الدرس ويًتك استخدام الوسائل التعليمية؛ ألن الوقت غَت 

 كاٍف، وىذا يؤثر على فهم التالميذ، وعدم استعمال الوسائل التعليمية يفقد الدرس التشويق واإلاثرة.
وىي "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي ابدلنهج إىل  (11واحتلت الًتتيب السادس كل من الفقرة رقم )
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( "الوعاء الزمٍت غَت كاٍف؛ ألن جزءًا من احلصص 13قصور يف ربقيق معظم أىدافو" والفقرة رقم )
( 15خيصص لتاميع الكراسات واستعداد التالميذ للدرس والكتابة على السبورة" والفقرة رقم )

( "ضيق 18ا تؤدي إىل أتخَت يف ادلنهج" والفقرة رقم )"الوقت ال يكفي دلعاجلة التالميذ ادلتأخرين مم
الوعاء الزمٍت يقيد من قدرات ادلعلم من مراجعة الدروس مما جيعل التالميذ يواجهون صعوبة يف فهمها" 

%( ويرجع ذلك إىل أن الوعاء الزمٍت يؤثر 85( ووزن مئوي قدره )3.4وذلك بوسط مرجح قدره )
نهج، فعدم كفاية الوقت يؤدي إىل قصور يف ربقيق معظم أو أغلب األىداف، أتثَتاً كبَتاً على إجناز ادل

مما جيعل ادلعلم يواجو الكثَت من الصعوابت اليت من ضمنها عدم مراعاة الفروق الفردية بُت التالميذ، 
منهج  ومراعاة التالميذ ادلتأخرين، وىذا يزيد األمر سوًءا؛ ألن وضع ادلعلم زلرج، فهو يريد أن يوائم بُت 

كثيف ووعاء زمٍت ضيق، واخلطة الزمنية الصادرة عن التفتيش الًتبوي ابإلضافة إىل أن قدرات أغلب 
 ادلعلمُت متواضعة، وىذا انتج عن عدم التدريب أثناء اخلدمة.

( يف الًتتيب السابع وىي "يدرس تالميذ الصف األول يف اللغة العربية  8وجاءت الفقرة رقم )
شاط والكتاب ادلدرسي، والوعاء ادلخصص سبع حصص ال تكفي" بوسط كتابُت مها: كتاب الن

%( ويرجع ذلك إىل أن ادلعلم ال يستطيع أن 84.375( ووزن مئوي قدره )3.375مرجح قدره )
يقوم بتدريس التالميذ الكتابُت بل يقوم بشرح الكتاب ادلدرسي ويًتك كتاب النشاط وأيمرىم حبلو يف 

ٍت كافيًا الستطاع ادلعلم أن يراجع مع التالميذ كل التدريبات وحلها مع ادلنزل فلو كان الوعاء الزم
 التالميذ لًتسيخ الفكرة اليت توجد بكتاب النشاط.

( وىي "عدم مراعاة توزيع ادلنهج على الوعاء 14وانلت الًتتيب الثامن كل من الفقرة رقم )
( "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل عدم 26الزمٍت يؤدي إىل عدم توفَت الدقة يف التنفيذ" والفقرة رقم )

( "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل تعدي بعض ادلعلمُت على 28االىتمام ابألنشطة" والفقرة رقم )
%( ويرجع ذلك إىل عدم 83.75( ووزن مئوي )3.35حصص النشاط" بوسط مرجح قدره )

مع الوعاء الزمٍت مما جيعل ادلعلم  التنسيق يف اخلطة ادلرسومة للعملية التعليمية بوضع مناىج ال تتناسب
ال يتوخى الدقة يف التنفيذ وال يستطيع أن يركز على األنشطة مما جيعلو يتعدى على حصص الًتفيو 
والنشاط لكي حيقق بعض ما يسعى إليو وتكمن ادلشكلة يف أن التخطيط للمنهج غَت مدروس ومت 

 بطريقة ارذبالية بعيداً عن العلمية.
( وىي "الوقت احملدد للحصة ال ديّكن ادلعلم 2ب التاسع كل من الفقرة رقم )وجاءت يف الًتتي

( "كثافة التالميذ يف الفصل وقصر وقت احلصة 10من معاجلة الفروق الفردية للتالميذ" والفقرة رقم )
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( "كثافة ادلنهج 31وطول ادلنهج تؤدي إىل االىتمام ببعض التالميذ ادلتفوقُت فقط" والفقرة رقم )
%( 85.5( ووزن مئوي قدره )3.3قت الضيق يسبب إحباطًا للتلميذ" بوسط مرجح قدره )والو 

ويرجع ذلك إىل أن معاجلة تعليم التالميذ ومعرفة الفروق الفردية بينهم يتطلب وقتاً أكرب فكثافة الفصل 
ىل وقصر وقت احلصة وطول ادلنهج يؤدي إىل االىتمام ببعض التالميذ وإمهال الباقي وىذا يؤدي إ

 إحباط التالميذ الذين لديهم صعوابت لعدم اىتمام ادلعلمُت هبم.
( وىي "ال يتيح الوعاء الزمٍت وقتًا كافياً 7وربصلت على الًتتيب العاشر كل من الفقرة رقم )

( "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل ربويل التقومي إىل 29لتالميذ الصف األول للكتابة" والفقرة رقم )
%( ويرجع ذلك إىل أن ادلعلم جيب 81.25( ووزن مئوي قدره )3.25ح قدره )تقييم" بوسط مرج

عليو أن ينظر إىل كل تلميذ كيف ديسك القلم بطريقة صحيحة وكيف يقوم بكتابة احلروف وىذا 
يتطلب وقتاً لكي دير على كل التالميذ وينظر إليهم.. وضيق الوقت جيعل ادلعلم حيكم على التالميذ يف 

 فقط وال يهتم دبتابعة التالميذ ومعاجلة أخطائهم وإصالح ىفواهتم. فًتة االمتحان
( وىي "الوعاء الزمٍت ال يتناسب مع قدرة 3احتلت ادلرتبة احلادية عشرة كل من الفقرة رقم )

( "الوعاء الزمٍت ال يتناسب مع حام 5أغلب تالميذ احللقة األوىل على االستيعاب" والفقرة رقم )
( ويرجع ذلك إىل أن 80.625( ووزن مئوي قدره )2.225مرجح قدره )زلتوى ادلنهج" بوسط 

بعض التالميذ ال يستطيعون أن يستوعبوا أو يفهموا من أول مرة وبشكل سريع، والوقت ال يسمح 
للمعلم بتكرار شرح الدرس مرًة أخرى للتالميذ لكي يستوعبوا بسبب قصر الوقت وكثافة ادلنهج وىذا 

 لية التعليمية.يؤدي إىل اذلدر يف العم
( وىي "ضيق الوعاء الزمٍت جيعل التلميذ 19وكانت يف الًتتيب الثاين عشر كل من الفقرة رقم )

( "حيتاج التالميذ ادلتأخرون إىل 20يركز على اجلوانب ادلعرفية فقط وربديدًا احلفظ"، والفقرة رقم )
( ووزن 3.175رجح قدره )برامج وخربات متخصصة ال تتالءم مع الوعاء الزمٍت احلايل" بوسط م

%( ويرجع ذلك إىل أن بعض التالميذ يركزون اىتمامهم على اجلانب ادلعريف 79.375مئوي قدره )
فقط وربديداً احلفظ وإمهال جانب الفهم؛ ألن الوقت ادلخصص ضيق، وكثافة ادلنهج ذبعل التلميذ غَت 

اجلة األخطاء اليت يقع فيها بعض قادر على االستيعاب، ويسبب ضيق الوقت عدم قدرة ادلعلم على مع
التالميذ )ادلتأخرين( والذين حيتاجون إىل معاجلة تسهم يف الرفع من قدراهتم العقلية، وىذا أّدى إىل 
ظهور الدروس اخلصوصية، وادلشكالت الناذبة عنها، ومنها عدم توفر وقت لراحة التالميذ واالستعداد 

 ليوم دراسي جديد.
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( وىي "ضيق الوقت الذي يؤدي إىل عدم تنمية 35عشر الفقرة رقم )واحتلت الًتتيب الثالث 
( ووزن 3.15العديد من ادلهارات سواء أكانت عقلية أم اجتماعية أم أدائية" بوسط مرجح قدره )

%( ويرجع ذلك إىل أن ضيق الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم ال يستطيع معاجلة 78.75مئوي قدره )
ن لديهم صعوابت تعلم فيكون زلور اىتمامو حنو التالميذ ادلتفوقُت، وىذا الفروق الفردية للتالميذ الذي

يسبب إحباطًا لبعض التالميذ الذين لديهم صعوابت تعلم ويؤدي إىل فقدان الثقة يف النفس مع مرور 
 الزمن.

( وىي "ال جيد ادلعلم الوقت الكايف مما يؤدي 24وجاءت يف الًتتيب الرابع عشر الفقرة رقم )
( ووزن مئوي قدره 3.125ظهور مشكلة الدروس اخلصوصية" بوسط مرجح قدره )إىل 

%( نظرًا لعدم وجود وقت كاٍف لكي يستطيع ادلعلم أن يركز على التالميذ ادلتأخرين، 78.125)
ومراعاة الفروق الفردية بُت التالميذ، والًتكيز على إاهاء الدرس قبل إاهاء احلصة دون االىتمام 

كيز على الكمية مما يؤدي إىل اللاوء إىل الدروس اخلصوصية لكي يستطيع فهم ما ابلكيفية، والًت 
 يريدون فهمو بشكل صحيح.

( وىي "اعتماد يوم السبت عطلة رمسية زاد من 27وانلت الًتتيب اخلامس عشر الفقرة رقم )
قت %( ويرجع ذلك إىل أن عدم زايدة الو 77.5( ووزن مئوي )3.1ادلشكلة" بوسط مرجح قدره )

وعدم تقليص ادلناىج واعتماد يوم السبت عطلة رمسية زاد من ادلشكلة اليت تواجو التالميذ وادلعلمُت 
وذلك لوجود ضغط على ادلعلم الستكمال ادلنهج ابلشكل ادلطلوب ويف الوقت احملدد والضغط على 

يحة ودون مراجعتو التالميذ دبا ال يتالءم مع قدراهتم يف ظل منهج مًتاكم، دون شرحو ابلطريقة الصح
مما جيعل التالميذ يركزون على جزء وإمهال أجزاء أخرى، والًتكيز على اجتياز االمتحان أبي طريقة، 
حيث أصبح اذلدف ىو اجتياز االمتحان وليس العلم وادلعرفة ادلفيدة ذلم يف حياهتم، وىذا انتج عن 

م يف وضع ادلنهج، وعدم مراعاة ادلواءمة بُت االرذبالية يف ازباذ القرارات من ادلسؤولُت يف وزارة التعلي
 ادلنهج والوعاء الزمٍت.

( وىي "عدم وجود فاصل زمٍت بُت 12واحتلت الًتتيب السادس عشر كّل من الفقرة رقم )
احلصص جيعل ادلعلم أيخذ وقتًا لالنتقال من حصة إىل أخرى" مما يؤثر يف الوعاء الزمٍت للمنهج، 

عاء الزمٍت ادلخصص للمنهج الدراسي يؤدي إىل عدم استكمال ادلقررات ( "ضيق الو 33والفقرة رقم )
( "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل الًتكيز على الكم وإمهال الكيف" بوسط 36الدراسية، والفقرة رقم )

%( وردبا يرجع ذلك إىل أن ادلعلم أيخذ وقتاً 76.875( ووزن مئوي قدره )3.075مرجح قدره )
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حصة لعدم وجود فاصل زمٍت زلسوب، وىذا يزيد من ادلشكلة ألنو يؤثر  لالنتقال من حصة إىل
بشكل مباشر على استكمال ادلقررات الدراسية، وىذا بدوره يؤدي إىل الًتكيز على كمية ادلعلومات 

 على حساب النوعية ويتم إمهال األىداف اليت جيب أن تتحقق.
الزمٍت الضيق ال ديّكن ادلعلم من ( وىي "الوعاء 32وانلت الًتتيب السابع عشر الفقرة )

%(. 76.87( ووزن مئوي قدره )2.975اكتشاف قدرات التالميذ ومواىبهم" بوسط مرجح قدره )
وردبا يرجع ذلك إىل شح الوقت، وىذا جيعل ادلعلم ال يستطيع أن يكتشف مواىب وقدرات التالميذ، 

 مما يسبب إحباطاً للتالميذ الذين ديتلكون مواىب وقدرات.
( وىي "أغلب ادلشكالت التحصيلية 23اءت يف الًتتيب الثامن عشر كل من الفقرة رقم )وج

( "سرعة شرح ادلعلم تؤدي إىل إحباط 2تتعلق ابلوعاء الزمٍت ادلخصص للمناىج الدراسية" والفقرة رقم )
( ووزن مئوي قدره 3.95معنوايت التالميذ وعدم القدرة على مواكبتو" بوسط مرجح قدره )

%( ويرجع ذلك إىل أن ضيق الوعاء الزمٍت جيعل ادلعلم يقوم بشرح الدرس بسرعة لضيق 73.75)
 الوقت ادلخصص وىذا يؤدي إىل تدين مستوى التحصيل.

( وىي "ضيق الوعاء الزمٍت يؤدي إىل ضغط 30وانلت الًتتيب التاسع عشر واألخَت فقرة )
%( ويرجع 56.25ووزن مئوي قدره ) (2.25نفسي للمعلم مما يؤثر على أدائو" بوسط مرجح قدره )

ذلك إىل أن ضيق الوقت وكثافة ادلنهج واألعباء اليت كّلف هبا ادلعلم من قبل ادلوجو ومدير ادلدرسة يف 
 وقت زلدد يسبب لو ضغطاً مما يؤثر سلباً يف أداء واجبو على أكمل وجو.

ا ذلا تداعيات كثَتة مما سبق يتضح أن مشكلة ضيق الوعاء الزمٍت وكثافة ادلنهج يف مدارسن
مؤثرة يف نفوس وعقول التالميذ وذلا أتثَت سليب يف عالقة الطفل ابدلدرسة وخاصًة يف سنوات االستقبال 
)السنوات األوىل من الدراسة( مما يؤدي إىل تدين التحصيل الدراسي لدى التالميذ، وىذا من شأنو أن 

درسة، وتتشكل لديهم صورة ذىنية سيئة عن يسهم بشكل كبَت يف تكوين خربة سيئة للتالميذ عن ادل
ادلدرسة وحب التعليم وادلعرفة، وىذا يدعوان إىل الًتكيز على نوعية التعليم بداًل من الًتكيز على الكمية 
يف الدراسة، وأن نراعي قدرات التالميذ واحتياجاهتم حىت ال تصبح العالقة بُت ادلدرسة والتلميذ عالقة 

 تكون عالقة صداقة وحب. عداء وكره، بدالً من أن
من خالل نتائج ىذا البحث ادلتواضع، نطمح أن يكون ىناك إعادة نظر يف مناىانا الدراسية 
من حيث التصميم والتخطيط والتنفيذ وفقًا دلتطلبات العصر، ووفقًا دلعايَت اجلودة اخلاصة ابدلناىج 

 الدراسية للحلقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي.
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 والبحوث ادلقرتحة: التوصيات

 يف ضوء نتائج البحث نوصي ونقًتح اآليت:
ضرورة إعادة صياغة ادلفردات اليت ُتدرَّس يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي ووضع 

 وعاء زمٍت يتناسب مع ادلنهج ادلقرر.
من مرحلة  التعرف على مدى مالءمة ادلنهج للمستوايت النفسية والعقلية لتالميذ احللقة األوىل

 التعليم األساسي.
 تفعيل دور اإلشراف الًتبوي دبا يضمن تشخيص وتطوير العملية التعليمية.

 ادلقًتحات:
 يف ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج ديكن اقًتاح البحوث اآلتية:

 إجراء دراسة تقوديية دلناىج احللقة األوىل من التعليم األساسي.
 تدريس مناىج احللقة األوىل من التعليم األساسي.إجراء دراسة لتحديد مشكالت 

إجراء دراسة لتطوير العملية التعليمية يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي وفق معايَت 
 اجلودة.
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