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        إدراكات املعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور إدراكات املعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور إدراكات املعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور إدراكات املعلمني ومديري املدارس وأولياء األمور 
        للمناهج والكتب اجلديدة للمناهج والكتب اجلديدة للمناهج والكتب اجلديدة للمناهج والكتب اجلديدة 

        دراسة مسحية دراسة مسحية دراسة مسحية دراسة مسحية 
        

        ملخص تنفيذيملخص تنفيذيملخص تنفيذيملخص تنفيذي
        

بتنفيذ مشروع شامل للتطوير التربوي، صـار   2003عليم منذ العام بدات وزارة التربية والت
، وذلك من أجل النهوض  ERfKEيعرف باسم مشروع التطوير التربوي لالقتصاد المعرفي 

ليصبح قادراً على إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية، قادرين علـى  ) K-12(بالتعليم المدرسي 
وألن الكفاءة العالية المبتغاة لخريجي . م على المعرفةالمشاركة والمنافسة في اقتصاد معولم قائ

التعليم المدرسي ال تتحقق ألبتة دون تغيير البرامج والممارسات المدرسية، فقد أولى مشروع 
التطوير التربوي لالقتصاد المعرفي المنهاج المدرسي والكتب المدرسـية والـتعلم والتعلـيم    

، أقر مجلس التربية والتعليم مناهج جديدة للمباحـث  2004ففي العام . المدرسيين عناية فائقة
وقد نحت المنـاهج  . الذي كان قد أقره من قبل" اإلطار العام للمنهاج والتقييم"المدرسية، وفق 

:   الجديدة منحى جديداً، ميزها عن المناهج السابقة، وأكسبها مالمح خاصة مميزة من أبرزهـا 
ة، واعتمادها على مصادر وأدوات تعلمية يتاجات التعلمتمركزها على التعلم، وقيامها على الن

متعددة بما في ذلك مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدامها التقيـيم،  
وبخاصة التقييم الحقيقي، لمراقبة تعلم الطلبة وتعزيزه، وتبنيها طرائـق تـدريس كـالحوار    

شأنها تعميق التعلم وتنمية مهارات التفكيـر   من ،واالستقصاء وحل المشكالت والتعلم الذاتي
  . الناقد والتفكير اإلبداعي

لتـأليف  ) 2007-2005(ولتنفيذ المناهج الجديدة، أعدت وزارة التربية والتعليم خطة ثالثيـة  
كتب مدرسية جديدة للمباحث المدرسية المختلفة، وتعميمها على المدارس، ولتدريب المعلمين 

، 8، 4، 1عممت الكتب المدرسية المؤلفة للصـفوف   ،ب هذه الخطةوبموج. على استخدامها
، ودرب المعلمـون  2005/2006على المدارس، وبدء بتدريسها في بداية العام الدراسي  10

بدء بتدريس الكتب الجديدة المؤلفـة   2006/2007على استخدامها، وفي بداية العام الدراسي 
ومن المتوقع أن يبـدأ بتـدريس   . لمون على استخدامها، ودرب المع11، 9، 5، 2للصفوف 

  . 2007/2008الكتب المدرسية للصفوف الباقية مع بداية العام الدراسي 
هج الجديـدة تتمثـل فـي    اوعلى ما يبدو، فإن االستراتيجية التي تتبناها الوازرة في تنفيذ المن

مناهج الجديدة وتعميمهـا علـى   إعداد كتب ومواد تعلمية جديدة وفق ال) 1: اإلجراءات التالية



 ج 

متابعـة  ) 3المواد الجديدة في التدريس؛ وتدريب المعلمين على استخدام الكتب ) 2؛ المدارس
المعلمين في التدريس من جانب مديري المدارس والمشرفين التربويين في مديريات التربيـة  

 نر منها معرفية، وذلك أوهذه االستراتيجية التنفيذية هي، على ما يبدو، سلوكية أكث. والتعليم
نه عملية إتنفيذ أي منهاج جديدة يتضمن أكثر من مجرد استخدام مواد جديدة في التدريس؛ إذ 

المعرفة والتعلم والتعليم، فـالمعلمون   ثقافية ومعرفية تطال إدراكات المعليمن ومعتقداتهم حول
ـ لالذين ينفذون منهاجاً جديداً يجهدون في األغلب  ن إداكـاتهم وتصـوراتهم   فهمه انطالقاً م

  . المعرفية الراهنة
وعلى ذلك، فإن الوقوف على إدراكات المعلمين للمناهج الجديدة يعد أمراً في غاية األهمية إذا 

  .ما ُأريد لهم أن ينفذوها على نحو سليم
وهذا العامل يتعلـق بالسـياق   . وثمة عامل آخر مهم يؤثر في تنفيذ المعلمين للمناهج الجديدة

وعلى ذلك، . الذي يعمل في إطاره المعلمون -داخل المدرسة وخارجها -ماعي والثقافي االجت
فمن المتوقع أن يتاثر تنفيذهم للمناهج الجديدة بإدراكات مديري مدارسهم للمنـاهج الجديـدة   

  . وباتجاهات اولياء أمور طلبتهم نحوها
رس واوليـاء  ادالممديري ومن ثم، جاءت هذه الدراسة المسحية تستقصي إدراكات المعلمين و

  : جابة عن األسئلة التاليةاألمور للمناهج الجديدة، وحاولت اإل
  

  ما إدراكات المعلمين للمناهج والكتب الجديدة ؟ -1
الكتب السابقة كما يراها / الكتب الجديدة والمناهج/ ما أوجه االختالف بين المناهج 1.1

  المعلمون ؟ 
 يراها المعلمون ؟ ما ايجابيات وسلبيات الكتب الجديدة كما  1.2

ما مدى إسهام المناهج والكتب الجديدة في إعداد الطلبة لمواجهة متطلبات اقتصاد  1.3
 المعرفة كما يرى ذلك المعلمون ؟ 

 ما الصعوبات التي واجهها المعلمون في تنفيذهم للمناهج والكتب الجديدة ؟  1.4

 ؟  كيف ينظر المعلمون إلى قدرتهم على تنفيذ المناهج والكتب الجديدة 1.5

 ما الدعم الذي يقدم للمعلمين في تنفيذهم للمناهج والكتب الجديدة ؟  1.6

 

  المدارس للمناهج والكتب الجديدة ؟  يراكات مديراما إد -2
ما أوجه االختالف بين المناهج والكتب الجديدة والمناهج والكتب السـابقة كمـا    2.1

  يراها مديرو المدارس ؟ 



 د 

في إعـداد الطلبـة لمواجهـة متطلبـات     ما مدى إسهام المناهج والكتب الجديدة  2.2
 االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري المدارس ؟ 

 ما إيجابيات وسلبيات الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  2.3

ما الصعوبات التي واجهت المعلمين في تدريس الكتب الجديدة كما يراها مـديرو   2.4
اعدة المعلمين فـي التغلـب   المدارس؟ وما الدعم الذي قدمه مديرو المدارس لمس

 عليها ؟ 

 ما مدى جاهزية المعلمين لتدريس الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  2.5

 ما مدى جاهزية المدرسة لتدريس الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟ 2.6

ما اإلجراءات التي يستخدمها مديرو المدارس لمتابعة المعلمين في تدريس الكتب  2.7
 الجديدة ؟ 

 ما موقف الطلبة وأولياء أمورهم من الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  2.8

  
  ما إدراكات أولياء أمور الطلبة للمناهج والكتب الجديدة ؟  -3

  كيف ينظر أولياء األمور إلى الكتب الجديدة بالمقارنة مع الكتب السابقة ؟  3.1
 ما سلبيات الكتب الجديدة من وجهة نظر أولياء األمور ؟  3.2

ما نوع المساعدة لتي يقدمها أولياء األمور ألبنائهم وبناتهم فـي دراسـة الكتـب     3.3
 الجديدة ؟ 

  

مدرسة، روعي في اختيارهـا  ) 117(ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اختيار عينة طبقية من 
، والسـلطة المشـرفة عليهـا    )جنـوب /وسـط /شمال ؛ريف/مدينة(جنس المدرسة، وموقعها 

أمـا عينـة   . وشكل جميع مديري هذه المادرس عينـة المـديرين  . )اونروا/خاصة/حكومية(
معلـم رياضـيات، و   ) 79(معلم لغة عربية، و ) 75(معلماً، منهم ) 276(المعلمين فضمت 

معلم تربية وطنية واجتماعية، اختيروا من بين المعلمين فـي هـذه   ) 24(معلم علوم، و) 98(
، 1مبحثاً من هذه المباحث للصـفوف   2005/2006المدارس الذين درسوا في العام الدراسة 

  .الصفوف التي درست فيها الكتب الجديدة في العام الدراسي المشار إليه ي، وه10، 8، 4
الـذكر  من اولياء أمور الطلبة في الصفوف السالفة ) 2549(ولياء األمور فضمت أما عينة أو

  . الذين درسوا الكتب الجديدة 
صحيفة مقابلة للمعلمين، وصحيفة مقابلة : ستخدمت أدوات ثالثولجمع المعلومات المالئمة، ا

وقد حقق لهذه االدوات الصدق المنطقي بالرجوع . لمديري المدارس، واستبانة الولياء األمور



 � 

وقد شملت كل من صحيفتي المقابلة أسئلة مقيدة وأسئلة مفتوحة، أما . إلى هيئة من المحكمين
  . تها كلها من نوع المقيدة اإلجابةاستبانة أولياء األمور فكانت أسئل

مشرفاً تربوياً، منهم مشرفوا مرحلة ومشرفون لكل من مباحـث  ) 49(وقام بجمع المعلومات 
وقد حضر جميعهم قبل البدء . اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الوطنية واالجتماعية
وقـد حمعـت   . دية والزمريـة بجمع المعلومات ورشة عمل في أساليب وفنيات المقابلة الفر

وقد . ، واستغرق جمعها ثالثة أسابيع تقريبا2005/2006ًالمعلومات في نهاية العام الدراسي 
  .دقيقة تقريباً) 45(استغرقت مقابلة المعلم الواحد نصف ساعة تقريباً ومقابلة مدير المدرسة 
جابـات  أما اإل. المقيدةوتم تحليل المعلومات المجمعة بحساب تكرارات اإلجابة على األسئلة 

ثم صنفت اإلجابات في  ،بناء نظام تصنيفي لكل سؤال امبريقياً والًعلى األسئلة المفتوحة فتم أ
  . جابات المفتوحة من جانب باحثين آخرينهذا، وتم تصديق تحليل اإل. ضوئه

  : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
  

بيـة، والرياضـيات، والعلـوم، والتربيـة     اللغـة العر : يقف معلمو المباحث األربعة .1
االجتماعية والوطنية بوجه عام من المناهج والكتب الجديدة موقفاً إيجابياً، ومع ذلـك  
فال يبدو انهم قد امتلكوا فهماً عميقاً، شامالً، وموحداً للسمات التـي تميـز المنـاهج    

شروع التطـوير  والكتب الجديدة الخاصة بمبحثهم، وال لصلة هذه المناهج والكتب بم
ومع أن المعلمين قد تلقوا تـدريباً فـي هـذا    . ERfKEالتربوي لالقتصاد المعرفي 

قام به مشرفو المباحث في مديريات التربية والتعليم في األغلب، إال أن هذا ’ المجال‘
لم يكن كافياً، ولم يكن على  -باعتراف المعلمين الذين شاركوا في الدراسة -التدريب

. في إكساب المعلمين فهماً عميقاً وشامال وموحداً للمناهج والكتب الجديدة ما يبدو فعاالً
 -وال ريب في أن غياب فهم سليم التجاهات المناهج والكتب الجديدة ولسماتها المميزة

لها يحول دون تنفيذ المعلمين  -وبخاصة عند مقارنتها بالمناهج والكتب السابقة عليها
إلى تدريس المناهج والكتب الجديدة، على غرار ما ألفوه على نحو سليم، بل قد يدفعهم 

 . نهم ينفذونها تنفيذاً سليماًأسابقاً، ظانين 

ولعل غياب هذا الفهم العميق والشامل والموحد لدى المعلمين مرده في المقـام األول  
إلى قصر الدورات التدريبية التي تعرضوا لها، والتباين في فهم المدربين التجاهـات  

، وكذلك التباين في فهم مديري المدارس ERfKEمناهج الجديدة ولصلتها بمشروع ال
ويجب التنويه . وفي ما قاموا به من دور في توضيح سمات المناهج الجديدة لمعلميهم

هنا إلى أن بناء فهم سليم للمناهج والكتب الجديدة ال يتاتى دفعة واحدة من خالل دورة 
متدرج ومتواصل مع المعلم، قد يستغرق عـامين أو  تدريبية قصيرة، وإنما هو عمل 



 و 

اكثر، ويتطلب مشاركة اطراف عدة داخل المدرسة وخارجها، سواء فـي مـديريات   
 . التربية والتعليم أو مركز الوازرة أو الجامعات

المعلمين بأن جاهزيتهم لتنفيذ المناهج والكتب الجديـدة  1على ما يبدو، ثمة شعور لدى .2
فهناك بعض المهارات التي أحسوا بالحاجة إلى التـدرب  . تدعيمبحاجة إلى استكمال و

عليها كاستخدام التقييم الحقيقي وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي التـدرس،    
ة والتقييم، وليتجاوب مع الحاجات الفردية يوتوجيه التدريس ليتناغم مع النتاجات التعلم
ن الواضح أن اتقان المعلمـين لهـذه   وم. للمتعلمين، وليرتقي بمهارات التفكير لديهم

. المهارات شرط ضروري إذا ما أريد للمناهج والكتب الجديدة أن تنفذ على نحو سليم
ومن الواضح أن هذه المهارات متكاملة تشكل صلب السلوك التعليمي الذي يتوقع من 

هر في وفي حقيقة األمر فإن المعلم الذي ال يظ. المعلم أداؤه في ضوء المناهج الجديدة
سلوكه التعليمي هذه المهارات ال يمكن عده بأي حال، على أنه ينفذ المناهج والكتـب  

وكما أشير إلى ذلك من قبل، فإن تعلم هذه المهارات ال ياتي دفعة واحدة، بل . الجديدة
وهذا يعني أن البرامج التدريبية التي تُعد لتدريب المعلم على هذه المهارات . بالتدريج

ون متطورة، بحيث تراعي النمو الحاصل فيها لدى المعلم، وتتجاوب مع ينبغي أن تك
 . الصعوبات والمشكالت التي يواجهها في أثناء استخدامه لها في التدريس

بعض الصعوبات في تنفيـذ   -كما هو متوقع في أي تغيير تربوي –واجه المعلمون  .3
ط بحاجتهم إلـى تعلـم   وباإلضافة إلى الصعوبات التي ترتب. المناهج والكتب الجديدة

ـ فثمة صعوبات تتعلق بـنقص التجه  -كما سلفت اإلشارة إليها -مهارات جديدة زات ي
التعليمية من مواد وأدوات وأجهزة، بما في ذلك أدلة المعلمين، وأخرى تتعلق بالمناهج 

ويلحظ الفاحص للمناهج والكتب الجديدة أنها . والكتب الجديدة من حيث اتساع محتواها
وإذا علمنا أن المعلم ما زال يحاسب على تغطية المنهاج والكتاب، . لمعلوماتتحتشد با

ينظر إلى اتساع المناهج والكتاب على أنـه   –أي المعلم  -أدركنا الدواعي التي تجعله
وعلى كل حال، فثمة حاجة ماسة إلى تذليل الصعوبات التـي  . يشكل صعوبة حقيقية

ومن الصعب تصور تنفيذ المنـاهج  . لكتب الجديدةيواجهها المعلم في تنفيذ المناهج وا
الجديدة دون توفير الموارد المادية الالزمة ودون التخفيف من اتساع المناهج أي كثرة 

 .نتاجاتها التعلمية وموضوعاتها 
ينظر المعلمون إجماالً إلى زمالئهم في المدرسة على أنهم الجهة األهم التـي يمكـن    .4

التعليمية والتعليمة التي يواجهونها فـي تنفيـذ   : ات الفنيةالرجوع إليها لتذليل الصعوب
المناهج والكتب الجديدة، بالمقارنة مع نظرتهم إلى مديري مدارسهم أو إلى المشرفين 

وهذا التباين في النظرة إلى الـزمالء ومـديري المـدارس والمشـرفين     . التربويين
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إذا مـا   -عوبات الفنية نفسـها فالزمالء الذين يعانون في العادة الص. التربويين متوقع
يفيد يعضهم بعضاً، على نحو أفضل من مـدير   -أتيحت لهم فرص التفاعل فيما بينهم

المدرسة أو المشرف التربوي الذي ال يعاني الصعوبات بالحدة ذاتها التـي يعانيهـا   
التنظيمات داخل المدرسة /وما دام األمر كذلك، فثمة حاجة إلى إيجاد البنى. المعلمون

لواحدة وبين المدارس في المنطقة التعليمية الواحدة التي من شأنها تعزيـز الحـوار   ا
وثمة حاجة أيضاً إلى . الصف الواحد/ وتبادل الخبرات والتجريب بين معلمي المبحث

تعزيز دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تطوير التعلم والتعليم، وفي قيـادة  
 . نه اتجاهات المناهج والكتب الجديدةالمعلمين نحو التغيير الذي تتضم

رس إجماالً من المناهج والكتب الجديدة موقفاًَ إيجابياً، كما هو الحال اديقف مديرو الم .5
 -على ما يبدو –وبالرغم من هذا الموقف اإليجابي اإلجمالي، إال أنهم . عند المعلمين

، ال من حيث اتجاهاتها، وال لم يمتلكوا بعد فهماً عميقاً وشامالً للمناهج والكتب الجديدة
، تماماً مثلهم في ذلـك مثـل المعلمـين فـي     ERfKEمن حيث ارتباطها بمشروع 

وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على ضرورة اكتساب مديري المدارس . مدارسهم
لفهم عميق وشامل للمناهج الجديدة، إذا ما أريد لهم أن يقودوا المعلمين إلى تنفيذ سليم 

وعالوة على ذلك، فثمة حاجة إلى تدريب المديرين علـى وسـائل   . ارسهملها في مد
وإجراءات أكثر فاعلية من اإلجراءات التقليدية المتبعة في متابعة المعلمين في تنفيـذ  

 . التغيير في التعلم والتعليم الذي تدعو إليه المناهج الجديدة

وبالرغم مـن ذلـك،   . ديدةينظر أولياء األمور بوجه عام نظرة إيجابية إلى الكتب الج .6
األول منها يتعلق : وهذه السلبيات على نوعين. يرى أولياء األمور بعض السلبيات فيها

بكثرة معلوماتها وصعوبة محتواها، والثاني يتعلق باشتمالها على نشـاطات وأسـئلة   
وإعداد أبحاث وتقارير تتطلب مراجع واستخدام االنترنت، ويقتضي األخـذ بـالنوع   

جعة الكتب الجديدة، في حين يقتضي النوع الثاني توعية أوليـاء األمـور   األول مرا
 . باتجاهات المناهج الجديدة من مثل حفز الطلبة على البحث والتفكير

  

وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بمراجعة سياستها في تنفيذ المناهج، 
  : على نحو يضمن ما يلي

ل ومتماسك لدى المعلمين ومـديري المـدارس والمجتمعـات    تطوير فهم عميق شام .1
  . المحلية التجاهات المناهج والكتب الجديدة ولخصائصها المميزة

تدريب المعلمين على نحو فعال على أساليب التدريس والتقييم التي تتضمنها المناهج  .2
 . الجديدة، والمتابعة المستمرة للمعلمين في استخدام هذه األساليب



 ح 

 . ور مدير المدرسة في متابعة ممارسات المعلمين وقيادة التغيير في المدرسة تنشيط د .3

مراجعة الكتب الجديدة لتخليصها من السلبيات ولجعلهـا أكثـر إبـرازاً التجاهـات      .4
 . وخصائص المناهج الجديدة

تقوية التفاعل بين المدرسة ومديريات التربية والتعليم وبين أولياء األمور والمجتمعات  .5
 . ية، وذلك ضماناً لكسب تأييدهم ومشاركتهم في تنفيذ المناهج الجديدةالمحل
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A Survey Study of Teachers', School Principals' and 
Parents' Perceptions of New Curricula and Textbooks 

 
An Exceutive Summary  

 
The MOE of Jordan Started in the year 2003 a comprehensive 

educational project, known as ERfKE, with the purpose of transforming 
its education system as to produce high quality graduates who can 
effectively participate and compete in a competitive global knowledge-
based economy. Recognizing that high-quality school graduates cannot 
be attained without transforming school programs and practices, ERfKE 
has given high concern to designing and implementing a new school 
curriculum. Thereupon, the Board of Education endorsed "the General 
Framework for curriculum and Assessment" and in the year 2004 new 
curricula for school subjects taught in basic and secondary education 
were approved by the Board. 

 

The new school curriculum as envisaged by ERfKE differs in its 
goals, content, structure, and learning, teaching and assessment strategies 
from the extant curriculum. In particular, the new school curriculum is 
characterized as being: a) outcome-based; b) student-centered; c) results-
based; and d) multi-media-based. Students are thus expected to learn 
knowledge, skills and attitudes essential to the global knowledge 
economy through effectively engaging in motivating inquiry activities 
that involve them in using ICT and other learning resources and tools. 
Teachers are to focus their classroom instruction on significant learning 
outcomes and to use relevant assessment tools to monitor and enhance 
students' attainment of learning outcomes. 

 

To implement the new school subjects' curricula, the MOE has set a 
three-year plan (2005-2007) for writing school textbooks for all subjects 
and all grades (1-12), and for training teachers on how to use the new 
textbooks. Starting in September 2005, the new textbooks for grades 1, 4, 
8 and 10 were introduced to schools. School textbooks for grades 2, 5, 9 
and 11 were introduced in September 2006 and those for grades 3, 6, 7 
and 12 will be introduced in September 2007. 

 

In addition, the MOE, in cooperation with some international firms, 
has developed and introduced a digitalized form of the content of some 
school subjects, particularly mathematics.  

 

The strategy used by the MOE in implementing the new subjects' 
curricula seems to be constituted in: a) introducing new textbooks and 
other relevant educational materials to schools; b) orienting teachers to 
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the new textbooks and providing them with preliminary training on how 
to use the textbooks in their classroom teaching; and c) Follow-up of 
teachers by school principals and districts' educational supervisors.  

 

This implementation strategy tends to be more behavioral than 
cognitive. The implementation of a new curriculum involves much more 
than using a new educational material by teachers; it is a cultural and 
cognitive process that directly confronts teachers' perceptions of and 
beliefs about knowledge, teaching and learning. Teachers, when 
implementing a new curriculum that embodies new assumptions and 
conceptions, usually struggle to make sense of it on the basis of their 
extant perceptions and cognitions.  

 

Therefore, studying teachers' perceptions i.e. understandings is 
deemed highly essential to securing a satisfactory implementation of any 
new curriculum.  

 

One another important factor that affects teachers' implementation of 
a new curriculum is the social and cultural context in which teachers 
work. Thus, teachers' perceptions of the new curriculum and their 
motivation to implement it are significantly influenced by the school and 
community contexts surrounding their work. 

 

In the light of the above-mentioned, the present study was intended 
to investigate teachers', school principals' and parents' perceptions of the 
new subjects' curricula and textbooks. Teachers' perceptions that were 
explored included their views of the distinctive characteristics of the new 
curricula and textbooks as compared to those they replaced, positive and 
negative aspects of the new textbooks, the contributions of the new 
curricula and textbooks to preparing students to knowledge economy, the 
difficulties they faced in implementing the new curricula and textbooks 
and assessment of their readiness to implementing them, and kind of 
support they received during implementation. School principals' 
perceptions covered, in addition to the above-mentioned aspects, their 
views of teachers' and school readiness to implementing new curricula 
and textbooks, measures and procedures they used in monitoring 
implementation, and students' and parents' attitudes towards new 
curricula and textbooks.  

 

Parents' perceptions were limited to their views of new textbooks in 
comparison with the preceeding ones, negative aspects of the new 
textbooks, and kind of help they offered to their children when learning 
from the new textbooks.  
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To achieve the purpose of the study, a sample of (117) schools, 
stratified with respect to sex, location (urban/rural) and authority 
(public/private/UNRWA), was selected. All principals of the selected 
schools constituted the sample for school principals. The sample for 
teachers consisted of (276) and was selected from those teachers in the 
sample schools, who taught in the academic year 2005/2006 the new 
textbooks for grades 1, 4, 8 and 10 and for the school subjects: Arabic 
Language, Mathematics, Science and National and Social Studies. The 
teachers' sample included (75) Arabic Language teachers, (79) 
Mathematics teachers, (98) Science teachers, and (24) National and 
Social Studies teachers. The sample for parents consisted of (2549) 
parents and was selected from parents of children in the above-mentioned 
grades in the sample schools.  

 

Three instruments were used in data collection: two interview 
schedules, one for teachers and the other for school principals, and a 
questionnaire for parents. All the instruments were constructed in view of 
the purpose and questions of the study and were content validated by a 
panel of judges. Each of the two interview schedules included both 
restricted and free response questions. All of the questionnaire questions 
were of the restricted response kind. Data collection took place at the end 
of the academic year 2005/2006 and lasted for three weeks. 

 

Forty nine district supervisors were involved in conducting the 
interviews and administering the parents' questionnaires. All of the 
supervisors received appropriate training on the tactics of interviewing 
before they began data collection. On the average, the interview with 
every teacher and school principal in the sample took (30) minutes and 
(45) consecutively.  

 

Data collected were analyzed using the following procedure. For 
restricted response questions, responses were tabulated using the 
designated response categories and frequencies were calculated. For the 
free response questions, a classification system was empirically built and 
validated for every question; responses were then tabulated accordingly 
and frequencies calculated.  
Teachers' data were separately analyzed by the subject teachers taught 
and then combined togather.  
The analysis of data revealed the following major findings categorized as 
below: 
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A. Teachers' perceptions 
 

1. Teachers seemed to have positive attitudes towards the new 
curricula and textbooks. Nearly, all teachers saw the new curricula 
and textbooks as different in some important respects from the 
ones they replaced. However, teachers did not appear to agree on 
the points of difference.  
The only point of difference on which most teachers agreed was 
the student-centeredness of the new curricula and textbooks. This 
lack of agreement indicates that teachers, in general, have not yet 
captured the distinctive features and orientations of the new 
curricula and textbooks, though they were exposed to some initial 
training pertinent to that. Teachers' disparate and fragmented 
positions regarding positive and negative aspects of the new 
textbooks seem to lend support to the above conclusion.  

2. The majority of teachers confirmed that the new curricula and 
textbooks were designed to help prepare students for participating 
and competing in the knowledge-based economy. However, 
teachers did not seem to agree on what aspects of the new curricula 
and textbooks are related to the knowledge economy and how they 
contribute to students' preparation. Teachers' most frequently 
thought that learning computer skills, using knowledge in life, and 
developing thinking skills are what prepare students for the 
knowledge economy. There is rare mentioning of other essential 
competencies such as communication, team work, taking initiative, 
planning and creativity.  

3. In general, teachers felt they needed to learn some skills to 
effectively teach the new curricula and textbooks. Of those, the 
most prominent were: using authentic assessment, using ICT 
resources and tools, aligning instruction with learning outcomes 
and assessment, developing/teaching thinking skills, and adapting 
instruction to individual differences.  

4. Most teachers met some difficulties in teaching the new textbooks; 
of which, the most important were: lack of school resources, tools 
and facilities, inclusion of many topics (textbook scope), use of 
new instructional and assessment methods, and adapting 
instruction to individual differences. 

5. When facing some difficulties in teaching the new textbooks, 
teachers, most often, sought help from colleagues, district 
supervisors, and websites. They rarely sought help from their 
school principals. 
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B. School principals' perceptions 
 

1. School principals, like teachers, seemed to view the new curricula 
and textbooks positively. However, they did not seem to agree on 
the features that differentiate the new curricula and textbooks from 
those they replaced.  

2. School principals thought the new curricula and textbooks are 
connected to the knowledge economy and to ERfKE. They 
considered the emphasis of the new curricula and textbooks on use 
if ICT in learning and on thinking skills a demonstrrating evidence 
supporting their claim. 

3. School principals confirmed that the new textbooks had some 
positive features: however, they did not seem to converge on those 
positive aspects.  

4. School principals, in general, confirmed that teachers faced some 
difficulties in teaching the new textbooks, of which the most 
important were: the shortage of computer labs and use of the new 
instructional and assessment methods. 

5. School principals, in general, saw that teachers needed to be 
trained on some skills, in particular those related to using the new 
instructional and assessment methods endorsed by the new 
curricula and textbooks.  

6. The majority of school principals confirmed that their school had 
all or most the tools, resources and facilities needed for 
implementing the new curricula and textbooks.  

7. School principals, in general, confirmed they used some measures 
and procedures to assist teachers in teaching the new textbooks. 
However, those measures used were of the conventional kind.  

 
C. Parents' perceptions 
 

1. Most parents viewed positively the new textbooks and thought they 
were better than those they replaced.  

2. A significant proportion of parents, ranging from 15% to 43%. 
complained of the new textbooks. The complaints included: 
textbooks difficulty, their extensive information and unclarity of 
presentation and their entailment of many activities, questions and 
reports that require information tools and resources unavailable at 
home.  

3. Most parents confirmed they helped their children in answering 
textbooks' questions, explaining some ideas or activities, and use of 
internet.  
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In view of the above-mentioned findings, the study 
recommended that the MOE take needed measures to revise its 
policy of implementation of the new curricula and textbooks as to 
ensure: (a) the development of a deep, comprehensive and coherent 
understanding of the orientations and characteristics of the new 
curricula and textbooks among teachers, school principals, parents 
and other concerned parties; (b) effective training of teachers on 
the new instructional and assessment methods and continual 
follow-up and monitoring of teachers' use of those skills; (c) 
activating the role of school principals in monitoring teachers' 
practices and leading change in their schools; (d) review of 
textbooks to remove negative aspects as identified by teachers and 
parents; and (e) Increasing schools' and educational districts' 
interaction with parents and local communities as to guarantee their 
effective participation in the implementation of the new curricula 
and textbooks. 
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بتنفيذ مشروع شامل للتطوير التربوي، صـار   2003والتعليم منذ العام  بدات وزارة التربية
النهوض ، وذلك من أجل  ERfKEيعرف باسم مشروع التطوير التربوي لالقتصاد المعرفي 

فاءة عالية، قادرين علـى  ليصبح قادراً على إعداد خريجين ذوي ك) K-12(التعليم المدرسي ب
وألن الكفاءة العالية المبتغاة لخريجي . م قائم على المعرفةافسة في اقتصاد معولنالمشاركة والم

لبتة دون تغيير البرامج والممارسات المدرسية، فقد أولى مشروع أالتعليم المدرسي ال تتحقق 
التطوير التربوي لالقتصاد المعرفي المنهاج المدرسي والكتب المدرسـية والـتعلم والتعلـيم    

، أقر مجلس التربية والتعليم مناهج جديدة للمباحـث  2004 ففي العام. المدرسيين عناية فائقة
نحت المنـاهج  وقد . الذي كان قد أقره من قبل" اإلطار العام للمنهاج والتقييم"المدرسية، وفق 

  : مميزة من أبرزهـا  خاصة كسبها مالمحوأ ،الجديدة منحى جديداً، ميزها عن المناهج السابقة
ة يتعلم وأدوات مصادرعلى  هاواعتماد ،ةيملنتاجات التعلى اعل هامياعلى التعلم، وق هاتمركز
التقيـيم،   هاواستخدام ،مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلكمتعددة 

 كـالحوار تـدريس  طرائـق  تبنيها وبخاصة التقييم الحقيقي، لمراقبة تعلم الطلبة وتعزيزه، و
نها تعميق التعلم وتنمية مهارات التفكيـر  أمن ش ،يواالستقصاء وحل المشكالت والتعلم الذات

  . الناقد والتفكير اإلبداعي
لتـأليف  ) 2007-2005(ولتنفيذ المناهج الجديدة، أعدت وزارة التربية والتعليم خطة ثالثيـة  

مين لكتب مدرسية جديدة للمباحث المدرسية المختلفة، وتعميمها على المدارس، ولتدريب المع
، 8، 4، 1ؤلفة للصـفوف  عممت الكتب المدرسية الم ،الخطةوبموجب هذه . على استخدامها

ب المعلمـون  ، ودر2005/2006في بداية العام الدراسي  تدريسهابوبدء  ،على المدارس 10
ء بتدريس الكتب الجديدة المؤلفـة  بد 2006/2007على استخدامها، وفي بداية العام الدراسي 

ومن المتوقع أن يبـدأ بتـدريس   . مون على استخدامهالعالم بودر ،11، 9، 5، 2للصفوف 
  . 2007/2008الكتب المدرسية للصفوف الباقية مع بداية العام الدراسي 

. وكما هو معلوم، فإن المعلمين هم المعول عليهم في المقام األول في تنفيذ المناهج الجديـدة 
 –ذلك األدبيات التربوية ذات الصـلة   كما تشير إلى -ويتوقف تنفيذ المعلمين للمناهج الجديدة

وثمة جملة من العوامل التي تؤثر في قبول المعلمين للمنـاهج  . على قبولهم لها وتبنيهم إياها
ومن هذه العوامل الصلة بين المناهج الجديـدة والحاجـات التعليميـة    . الجديدة وتبنيهم إياها



-2 - 

لمون أن المناهج الجديدة تلبي على وجه للمعلمين، كما يراها المعلمون أنفسهم، فإذا أدرك المع
كاف، حاجات تعليمية مهمة وملحة، لم تلبها المناهج السابقة عليها، من مثل التركيـز علـى   
موضوعات معينة ومعالجتها على نحو أكثر وضوحاً وفاعلية، مالوا إلى قبولها، وتوجهوا إلى 

، مالوا إلى رفضها ومقاومة تنفيذها ، حتى تنفيذها ، وإذا أدركوا أنها ال تلبي حاجاتهم التعليمية
  . بأنهم ينفذونها دون أن يغيروا في ممارساتهم التعليميةإذا أجبروا على تنفيذها، تظاهروا 

إن . ومن هذه العوامل أيضاً نظرتهم إلى مدى استعدادهم أو جاهزيتهم لتنفيذ المناهج الجديـدة 
ـ ال بد أن يت -حتى يعد جديداً –أي منهاج جديد  ج اضمن اتجاهات جيددة يمتاز بها عن المنه

 و على مضمون جديد أو على استراتيجيات جديدة أالسابق عليه، قد تشمل التركيز على أهداف
  . تقييمية جديدة وأتدريسية  وأتعلمية 

وإذا كان األمر كذلك، فإن تنفيذ أي منهاج جديد حقاً يقتضي من المعلمين المنفّذين أن يتعلموا 
ن يغيروا من بعض معتقداتهم، وأن يعدلوا بعض انماطهم السلوكية أهارات جديدة، ومعرفة وم

وهذا يعني أن تنفيذ أي منهاج جديد ال يتوقع له أن يتم سريعا بمجـرد  . وممارساتهم التعليمية
أن يطلب إلى المدرسة أن تبدأ بتدريس كتب جديدة ممثلة للمنهاج الجديد أو باسـتخدام مـواد   

ية ثقافية اجتماعية تطال لبل أن عملية التنفيذ عم. تعليمية موافقة لها/ادر تعلميةوأدوات ومص
إدراكات المعلمين ومعتقداتهم فيما يخص المنهاج والـتعلم والتعلـيم، مثلمـا تطـال أنمـاط      

  . ممارساتهم التعليمية والمهنية، بما في ذلك التفاعالت بينهم داخل المدرسة الواحدة 
ن تنفيـذ أي منهـاج   إ. رد المادية والبشرية الالزمة للتنفيذاوذلك توافر المومن هذه العوامل ك

التعلمية،  /ة التعليميةر جملة من المواد واألدوات واألجهزتواف -كما هو معلوم –جديد يقتضي 
وقد يستلزم احيانا توفير بعض المرافق التعليمية التي قد ال تتوافر في المدرسـة ، وبعـض   

  . ثل مساعدي المعلمينالعناصر البشرية م
أو مـن السـهل    –فإذا ادرك المعلمون ان الموارد المادية والبشرية الالزمة للتنفيذ تتـوافر  

كانوا أكثر قبوالً للمنهاج الجديد واكثر استعداداً لتنفيذه، وبخالف ذلك،  -توفيرها في مدارسهم
  . فمن الصعب توقع أن يظهر المعلمون حماسة لتنفيذ المنهاج الجديد 

ومن العوامل التي تؤثر في تنفيذ المعلمين للمناهج الجديد الدعم الذي يتلقونه في اثناء التنفيذ ، 
فمن المعلوم أن . دارات التربية والتعليم في المناطق التعليميةإوبخاصة من إدارات مدارسهم و

يستطيعون  المعلمين يواجهون في أثناء تنفيذهم للمناهج الجديد صعوبات ومشكالت جديدة، ال
ويتوقع المعلمون أن . ساعدة أوالً فأوالًمبمفردهم التغلب عليها، وهم لذلك بحاجة إلى الدعم وال

يحصلوا على ما يبتغونه من دعم ومساعدة من مديري مدارسـهم فـي المقـام األول ومـن     
مديري وكما هو معلوم ، فإن دعم . المشرفين التربويين في المناطق التعليمية في المقام الثاني

راكاتهم للمنهاج الجديد ولمتطلبات تنفيذه وعلى المشرفين التربويين يتوقف على إدالمدارس و
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رس والمشرفين التربويين الـذين ينظـرون إلـى    اومن الواضح ان مديري المد. موقفهم منه
يعملون على توفير كل ما من شانه مسـاعدة   ،ويلتزمون بتنفيذه ،المنهاج الجديد نظرة إيجابية

علمين على تنفيذ المنهاج الجديد على وجه مرضٍ، من مثل حفز هممهم، وتوفير التـدريب  الم
المستمر لهم، وتشجيعهم على ابتكار حلول لمشكالتهم وتجريبها، وتقوية التواصل والحـوار  

تعلمية، وغير ذلك من /بينهم، وتيسير حصولهم على ما يحتاجون إليه من مواد وادوات تعليمية
رس والمشرفون التربويون الذين ينظـرون  االمد مديرووأما . لدعم والمساعدةا أدوات/وسائل

حتى المتحمسين  -يعيقون تنفيذ المعلمين -إلى المنهاج الجديد نظرة سلبية ، فإنهم بخالف ذلك
  . د، وال يوفرون للمعلمين وسائل المساعدة الالزمة يدللمنهاج الج -منهم

مـور  وبخاصة أوليـاء أ  ،ف المجتمع المحلييد كذلك بموقويتأثر تنفيذ المعلمين للمناهج الجد
موقف أولياء األمور اإليجابي من المنهاج الجديد يزيـد مـن حماسـة    وال ريب أن . الطلبة

جل ترسـيخه فـي   ستطاع من أعمل كل ما ي ىالمعلمين لتنفيذه، ويدفعهم إلى االلتزام به، وإل
  . تي تواجههم في أثناء التنفيذ قع المدرسي بالرغم من الصعوبات والمشكالت الاالو

وليـاء  راكات المعلمين ومديري المدارس وأوإذا كان األمر كذلك، فال بد من الوقوف على إد
لمناهج الجديدة والكتب الجديدة التي ُألفـت اسـتناداً   باوغيرهم من ذوي العالقة  مور الطلبةأ

  . إليها
كتب الجديـدة  لمعنية بتنفيذ المناهج وادراكات األطراف الرئيسة الن الوقوف على إوال يخفى أ

نه أن أمن ش تحقيقه،بقصد أخذها باالعتبار والتعامل معها بفاعلية في التخطيط للتغيير ومتابعة 
هج اناح تنفيذ المما يضمن نج ،ية التنفيذليؤدي إلى إشراك هذه األطراف إشراكاً حقيقياً في عم

  . والكتب الجديدة
دراكات المعلمين ومديري المدارس وأوليـاء  تستقصي إلدراسة ومن هذا المنطلق جاءت هذه ا

وهذه الدراسة جزء من دراسة أوسع وأشـمل للمنـاهج   . أمور الطلبة للمناهج والكتب الجديدة
 دارة عملية تنفيذها إمت لتقويم المناهج والكتب الجديدة من حيث تنفيذها وصم ،والكتب الجديدة

ويجب . طقة التعليمية ومركز الوزارةنتربية والتعليم في الميات المدرسة ومديرية التوعلى مس
التنويه هنا إلى أن دراسة إدراكات الطلبة والمشرفين التربويين للمنـاهج والكتـب الجديـدة    

  .ستتناولها دراسة الحقة
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 هدف الدراسة وأسئلتهاهدف الدراسة وأسئلتهاهدف الدراسة وأسئلتهاهدف الدراسة وأسئلتها �
        

غيير نـوعي فـي   قصدت وزارة التربية والتعليم من تغيير المناهج والكتب المدرسية إحداث ت
مسـتهدف  نوعي اللالتغيير ا نوانطالقاً من اقتناعها بأ ؛واقع التعلم والتعليم السائد في المدارس

رس ال يمكن تحقيقه إال بتغيير ممارسـات المعلمـين ومـديري    ادفي الواقع التربوي في الم
م الثـاني،  المدارس التربوية في المقام األول، وممارسات األطراف المعنية األخرى في المقا

إلى تدريب المعلمـين ومـديري    ،أو مع بدء التنفيذ ،عمدت قبل تنفيذ المناهج والكتب الجديدة
 ،وتوضيح خصائصـها  ،متوخيةً من ذلك تعريفهم بها ،هج والكتب الجديدةاالمدارس على المن
  . وانعاكاساتها على ممارساتهم التربوية ،ومتطلبات تنفيذها

 على ذلك، فمن المتوقوبناءن المعلمون ومديرو المدارس معـاني ذاتيـة للمنـاهج    ع أن يكو
والكتب الجديدة، نتيجة للتدريب الذي تلقوه، والتصالهم المباشر بها، وللتصورات التي لهم عن 

دة التي يكونها المعلمـون  ة للمناهج والكتب الجدييوهذه المعاني الذات. المنهاج والتعلم والتعليم
وهذه اإلدراكات هي التي تؤثر في ممارساتهم وتوجـه  . إدراكاتهم لهاالمدارس تمثّل  ومديرو
هج والكتب الجديـدة،  افإذا كانت هذه اإلدراكات إيجابية سليمة، من وجهة نظر المن. سلوكهم

ّل الواقع وظ ،لها غير سليم مجاء تنفيذهم لها إيجابياً وسليماً، وإذا ما اختلفت عنها، جاء تنفيذه
  . رس قبل التغيير على حالهادالمالتربوي السائد في 

ومن هنا، جاءت هذه الدراسة محاولة تقديم وصف إلدراكات المعلمين ومـديري المـدارس   
وعالوة على . للمناهج والكتب الجديدة، يتناول فهمهم لها وموقفهم منها، ومن متطلبات تنفيذها

  . هج والكتب الجديدةذلك، حاولت الدراسة الوقوف على إدراكات أولياء أمور الطلبة للمنا
  : ولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةاوبالتحديد، ح

  

  ما إدراكات المعلمين للمناهج والكتب الجديدة ؟ -1
الكتب السابقة كما يراها / الكتب الجديدة والمناهج/ ما أوجه االختالف بين المناهج 1.7

  المعلمون ؟ 
 معلمون ؟ ما ايجابيات وسلبيات الكتب الجديدة كما يراها ال 1.8

سهام المناهج والكتب الجديدة في إعداد الطلبة لمواجهة متطلبات اقتصاد مدى إما  1.9
 المعرفة كما يرى ذلك المعلمون ؟ 

 الجديدة ؟  بما الصعوبات التي واجهها المعلمون في تنفيذهم للمناهج والكت 1.10

 كيف ينظر المعلمون إلى قدرتهم على تنفيذ المناهج والكتب الجديدة ؟  1.11

 لمناهج والكتب الجديدة ؟ للدعم الذي يقدم للمعلمين في تنفيذهم ما ا 1.12
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  الجديدة ؟  بالمدارس للمناهج والكت يراكات مديراما إد -2
هج والكتب السـابقة كمـا   انبين المناهج والكتب الجديدة والمما أوجه االختالف  2.9

  يراها مديرو المدارس ؟ 
ـ الطلبـة لمواجهـة متطل   عـداد إما مدى إسهام المناهج والكتب الجديدة في  2.10 ات ب

 االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مديري المدارس ؟ 

 ما إيجابيات وسلبيات الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  2.11

الجديدة كما يراها مـديرو   تي واجهت المعلمين في تدريس الكتبما الصعوبات ال 2.12
علمين فـي التغلـب   المدارس؟ وما الدعم الذي قدمه مديرو المدارس لمساعدة الم

 عليها ؟ 

 ما مدى جاهزية المعلمين لتدريس الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  2.13

 ما مدى جاهزية المدرسة لتدريس الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟ 2.14

تدريس الكتب  ما اإلجراءات التي يستخدمها مديرو المدارس لمتابعة المعلمين في 2.15
 الجديدة ؟ 

 الطلبة وأولياء أمورهم من الكتب الجديدة كما يراها مديرو المدارس ؟  ما موقف 2.16
  

  ما إدراكات أولياء أمور الطلبة للمناهج والكتب الجديدة ؟  -3
  السابقة ؟  بتالكتب الجديدة بالمقارنة مع الك ولياء األمور إلىكيف ينظر أ 3.4
 ما سلبيات الكتب الجديدة من وجهة نظر أولياء األمور ؟  3.5

لمساعدة لتي يقدمها أولياء األمور ألبنائهم وبناتهم فـي دراسـة الكتـب    ما نوع ا 3.6
 الجديدة ؟ 

  

 حمددات الدراسة حمددات الدراسة حمددات الدراسة حمددات الدراسة  �
        

رس التـي شـملتها   االمعلمين في عينـة المـد  اسة على استقصاء إدراكات راقتصرت هذه الد
غة العربية والعلـوم  للمباحث ال 10، 8، 4، 1الذين درسوا الكتب الجديدة للصفوف و الدراسة

، أي الذين درسوا 2005/2006لرياضيات والتربية االجتماعية والوطنية في العام الدراسي وا
هذه الكتب لسنة دراسية واحدة ال غير، ولم تتناول إدراكات معلمي المباحث األربعة السـالفة  

  . سوا الكتب السابقة للصفوف األخرىدربل الذكر الذين لم يدرسوا الصفوف المشار إليها 
ت الدراسة أيضاً على استقصاء إدراكات جميع مديري المدارس في عينة المـدارس  واقتصر

ـ    االمختارة، بعد مرور سنة دراسية واحدة على تدريس الكتب الجديدة للصفوف المشـار إليه
  . أعاله
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المتغيرات  امدرسة قد روعي في اختياره) 117(ت ومع ان عينة المدارس المختارة التي ضم
تتبع لها، إال أنه التي  ، ومديرية التربية والتعليم)ريف/مدينة(مدرسة، وموقعها جنس ال: الطبقية

 سـوا  يجب التحوط عند تعميم نتائج هذه الدراسة على مديري المدارس والمعلمين الـذين در
دراكات المعلمـين  ومن جهة أخرى، فإن إ .هذا من جهة. الكتب الجديدة في المدارس األخرى

ما قد يكتسبونه من خبرات جديدة، إما مـن  لتغير جزئياً أو كلياً نتيجة ومديري المدارس قدد ت
  . التدريب الذي قد يتعرضون له، وإما من تأملهم في ممارساتهم 

ولياء أمور بعـض الطلبـة فـي    اً على استقصاء إدراكات عينة من أواقتصرت الدراسة أيض
مكن تعميم النتائج المتعلقـة  وعلى ذلك ي. رس المختارةادفي عينة الم 10، 8، 4، 1الصفوف 

ولياء األمور مجتمع أولياء د وإلى الحد الذي تمثل فيه عينة أبإدراكات أولياء األمور بحذر شدي
  . األمور في عينة المدارس المختارة أوالً وفي مدارس المملكة ثانياً

لة، وفي لقد استخدمت الدراسة في استقصاء إدراكات المعلمين ومديري المدارس طريقة المقاب
وال شك أن نوع األسئلة التي تضـمنتها صـحيفة   . استقصاء إدراكات أولياء األمور االستبانة

ئج التي تـم  امديري المدارس واستبانة أولياء األمور تؤثر في النتولكل من المعلمين لالمقابلة 
طريقـة  وعلى ذلك فقد تختلف النتائج باختالف األسئلة، وباختالف . التوصل إليها في الدراسة

  . جمع المعلومات
  

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة أهمية الدراسة أهمية الدراسة  �
 

سعت هذه الدراسة للكشف عن إدراكات عينة من المعلمين ومديري المدارس وأولياء األمـور  
إن الكشف عن اإلدراكات أمر في غاية االهمية، كما أشرنا إلى ذلك . للمناهج والكتب الجديدة

رس تؤثر تأثيراً حاسماً في االمد مديريومن قبل، وذلك أن اإلدراكات وبخاصة لدى المعلمين 
 ومن المؤمل لذلك أن يقود الوقـوف علـى اإلدراكـات   . هج والكتب الجديدةاجودة تنفيذ المن
مراجعة سياساتها في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة، وزارة التربية والتعليم إلى  المسؤولين في

على المناهج والكتب الجديـدة  وبخاصة سياستها المتعلقة بتدريب المعلمين ومديري المدارس 
من حيث اتجاهاتها ومفاهيمها واستراتيجيات التعلم والتعليم والتقييم التي تتضمنها، وبمتابعتهم 
في تنفيذها، وسياستها في توعية المجتمعات المحلية بمشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد 

ياستها في إعادة تنظيم المدرسة وبالمناهج والكتب الجديدة المنبثقة منه، وس ERfKEالمعرفي 
  .  وإيجاد البنى المدرسية التي تُيسر تنفيذ المناهج والكتب الجديدة على نحو مرضٍ
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        الطريقة واإلجراءات الطريقة واإلجراءات الطريقة واإلجراءات الطريقة واإلجراءات 
  

هذه الدراسة دراسة مسحية حاولت الكشف عن إدراكات المعلمين ومديري المدارس وأوليـاء  
صف لعينة الدراسـة ولطريقـة اختيارهـا،    وفيما يلي و. أمورالطلبة للمناهج والكتب الجديدة

  . وللطريقة واألدوات التي استخدمت في جمع المعلومات وتحليلها
  
 عينة الدراسةعينة الدراسةعينة الدراسةعينة الدراسة •
        

سوا في العـام  معلماً ومعلمة، در) 276(تكونت عينة المعلمين الذين شاركوا في الدراسة من 
ل والرابع والثامن وألول سنة الكتب الجديدة التي أعدت للصفوف األو 2005/2006الدراسي 

. والعاشر األساسية لمباحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية والوطنيـة 
  : وقد توزع هؤالء المعلمون بحسب المباحث األربعة السالفة الذكر كما يلي

معلم تربية اجتماعية ) 24(معلم علوم، و) 98(معلم رياضيات، ) 79(معلم لغة عربية، ) 75(
وقد ضم المعلمون المختارون في مباحث اللغـة العربيـة والرياضـيات والعلـوم     . ووطنية

عدداً من معلمي الصف األول األساسي بلغ قرابـة   10، 8، 4باإلضافة إلى معلمي الصفوف 
عشرين معلماً ومعلمة في كل من مبحثي اللغة العربية والرياضيات وعشرة معلمين في مبحث 

  .  العلوم
أما عينة أولياء األمور فتكونت من . مديراً ومديرة) 117(نة مديري المدارس من وتكونت عي

يدرسون في صـف واحـد    ،، ثلثاهم تقريباً لهم طفل أو طفالن أو ثالثة في المدرسة)2549(
  . على األقل من الصفوف األربعة السالفة الذكر

  

  : ريقة التاليةوقد اختيرت عينات المعلمين والمديرين وأولياء األمور وفق الط
  

وقد روعـي فـي   . مدرسة) 117(اختيرت أوالً عينة طبقية من مدارس المملكة حجمها  .1
الشمال والوسـط  : تمثيلها للمدارس في أقاليم المملكة الثالثة: اختيارها عدد من المتغيرات

، والسـلطة المشـرفة   )ريـف /مدينـة (، وموقعهـا  )إنـاث /ذكـور (والجنوب، وجنسها 
ونظراً لقصر المدة الزمنية المتوافرة لجمـع المعلومـات عـن    . )خاصة/حكومية(عليها

إدراكات المعلمين والمديرين وأولياء األمور، فقد روعي في اختيـار المـدارس تقـارب    
وألن ثمة اهتماماً خاصاً بالمدارس االستكشافية، فقد . مواقعها في المنطقة التعليمية الواحدة

) 36(عضها، وعليه ضـمت عينـة المـدارس    ارتؤي أن تضم عينة المدارس المختارة ب
 . مدرسة استكشافية
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 .عينة المديرينبذلك فشكلوا . مديرات عينة المدارس المختارة /اختير جميع مديري .2
 

مشرفاً تربوياً بحسب مناطقهم التعليمية، منهم مشرفو مرحلة ) 49(مدارس على الوزعت  .3
لـوم والتربيـة الوطنيـة    ومشرفون لكل من مباحث اللغة العربيـة والرياضـيات والع  

للمشرف الواحد مدرستان أو ثالث مدارس، وطلب إليه بحسـب   وخُصص. واالجتماعية
اإلشراف أن يزور المدارس المخصصة له، على أن يمضي في المدرسـة  في  هتخصص

ومعلمـي   -إن كان مشرف مرحلة -الواحدة يوماً واحداً، يقابل فيه معلمي الصف األول
إن كـان   –سون الصف الرابع أو الثامن أو العاشـر الذين يدر مبحث تخصصه اإلشرافي

من جميع  10، 8، 4، 1وعلى ذلك، تشكلت عينة المعلمين في الصفوف . مشرف مبحث
معلمي هذه الصفوف في مدارس العينة الذين تمكن المشرفون من مقـابلتهم فـي أثنـاء    

 . زياراتهم لها
 

ها أيضاً المشرفون التربويون المشار إليهم سالفاً، وأما عينة أولياء األمور، فقد قام باختيار .4
المرحلة شعبة للصف األول األساسي في المدارس  مشرفو اختار: وذلك على النحو التالي

وزعت استبانة أولياء األمور على طلبة الشعبة الذين أعطوهـا بـدورهم   والتي زاروها، 
دة للصف الرابع في المدرسة ألولياء أمورهم لتعبئتها، واختار مشرف المبحث شعبة واح

األولى التي زارها، وشعبة للصف الثامن في المدرسة الثانية، وشعبة للصف العاشر فـي  
المدرسة الثالثة، ووزعت على طلبة كل شعبة استبانة أولياء األمور لتعبئتها مـن أوليـاء   

 بحث الذي زار مدرستين فقط يختار شعبة واحدة إمـا للصـف  موكان مشرف ال. أمورهم
. الثانيـة  الرابع أو الثامن في المدرسة األولى وأما للصف الثامن أو العاشر في المدرسة

وعلى ذلك، تشكلت عينة أولياء األمورمن جميع أولياء أمور الطلبة في شعب الصـفوف  
 . المختارة من مدارس العينة 10، 8، 4، 1

  

وقعها والسلطة المشـرفة  توزيع عينة المدارس المختارة بحسب جنسها وم) 1(ويبين الجدول 
  . عليها

  توزيع عينة المدارس بحسب الجنس الموقع والسلطة المشرفة): 1(جدول ال
  %  العدد  السلطة المشرفة  %  العدد  الموقع  %  العدد  الجنس
  75.2  88  حكومية  65.0  76  مدينة  29.1  34  ذكور

  20.5  24  خاصة  35.9  41  ريف  35.0  41  إناث

  4.3  5  االنروا        34.9  42  مختلط

  100  117  المجموع  99.9    المجموع  100  117  المجموع
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توزيع عينة أولياء األمور المختارة بحسـب جـنس المدرسـة وموقعهـا     ) 2(ويبين الجدول 
  . والسلطة المشرفة عليها 

  
  توزيع عينة أولياء األمور بحسب ): 2(الجدول 

  فة عليهانس المدرسة وموقعها والسلطة المشرج
  %  العدد  جنس المدرسة  مشرفةالسلطة ال  الموقع
  17.5  445  ذكور  حكومية  مدينة

  16.1  411  إناث  حكومية

  15.5  396  مختلطة  حكومية

  1.3  34  ذكور  انروا/خاصة

  4.9  125  إناث  انروا/خاصة

  7.1  180  مختلطة  انروا/خاصة

  8.1  206  ذكور حكومية  قرية

  12.9  329  إناث حكومية

  12.9  328  مختلطة حكومية

  1.1  27  ذكور انروا/خاصة

  2.7  68  إناث انروا/خاصة

  -  -  مختلطة انروا/خاصة
  100.1  2549  المجموع

  
        طريقة مجع املعلومات واألدوات طريقة مجع املعلومات واألدوات طريقة مجع املعلومات واألدوات طريقة مجع املعلومات واألدوات  •
  

استخدم للكشف عن إدراكات المعلمين ومديري المدارس للمناهج والكتـب الجديـدة طريقـة    
وقم تم المقابلة مع كل مـن  . مورالمقابلة، واستخدمت استبانة للكشف عن إدراكات أولياء األ
أعدت وفق أسئلة الدراسة السالفة  ،المعلمين ومديري المدارس وفق صحيفة مقابلة خاصة بهما

  .وفيما يلي عرض لألدوات الثالث المستخدمة. الذكر
  

 صحيفة مقابلة المعلمين  -1
 

ـ    ) 14(ن تكونت صحيفة مقابلة المعلمين باإلضافة إلى المعلومات العامة عـن المعلـم م
، والباقي من النوع )ذات اإلجابة المحددة(أسئلة من نوع األسئلة المقيدة ) 8(سؤاالً، منها 
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هذه األسئلة  تغطو. يداً يتبعه سؤال فرعي من النوع المفتوح اإلجابةقالذي يضم سؤاالً م
أوجه االخـتالف بـين   : جوانب مختلفة تتعلق بإدراكات المعلمين للمناهج والكتب الجديدة

لمناهج والكتب الجديدة والمناهج والكتب السابقة، ومدى إسهام المناهج والكتب الجديدة في ا
إعداد الطلبة لمواجهة متطلبات االقتصاد المعرفي، ونظرتهم إلى جاهزيتهم وقدرتهم على 
تنفيذ المناهج والكتب الجديدة، والصعوبات التي واجهوها فـي تنفيـذ المنـاهج والكتـب     

يات وسلبيات الكتب الجديدة، والدعم الذي تلقوه في تدريس الكتب الجديـدة  وإيجاب ،الجديدة
  . انظر الملحق  –
  

 صحيفة مقابلة مديري المدارس  -2
  

تكونت صحيفة مقابلة مديري المدارس باإلضافة إلى المعلومات العامة عن المدرسة وعن 
الباقي من نوع األسئلة سؤاالً منها ستة أسئلة من نوع اإلجابة المقيدة، و ،)17(مديرها من 

األسئلة جوانب مختلفة إلدراكات مديري  توتناول. المقيدة الذي يتبعه سؤال مفتوح أو أكثر
الجديـدة  والكتـب  المدارس للمناهج والكتب الجديدة، تشمل أوجه االختالف بين المناهج 

ة لمواجهة والمناهج والكتب السابقة، ومدى إسهام المناهج والكتب الجديدة في إعداد الطلب
متطلبات االقتصاد المعرفي، وإيجابيات الكتب الجديدة وسـلبياتها، وجاهزيـة المدرسـة    
ومعلمي المدرسة لتنفيذ المناهج والكتب الجديدة والصعوبات التي واجهها المعلمـون فـي   
تدريس الكتب الجديدة، ونوع الدعم الذي قدمه مدير المدرسة للمعلمين، ونوع المتابعة التي 

ا مدير المدرسة للمعلمين الذين درسوا الكتب الجديدة، وموقف أولياء األمـور مـن   قام به
  . الكتب الجديدة كما يراها مدير المدرسة

 

 استبانة أولياء األمور -3
  

تكونت استبانة أولياء األمور ، باإلضافة إلى المعلومات العامة عن ولي األمر ، من خمسة 
/ هذه األسئلة معلومات عن عدد أبناء توتناول. اإلجابةأسئلة، كلها من نوع االسئلة المقيدة 

بنات ولي األمر في المدرسة وعن الصفوف التي يدرسون فيها، وموقف ولي األمر مـن  
بناتـه فـي   / والصعوبات التي واجهها أبنـاؤه  ،الكتب الجديدة بالمقارنة مع الكتب السابقة

  .دراسة الكتب الجديدة، ونوع المساعدة التي قدمها لهم
هذا، وقد حقق الصدق الحكمي لألدوات الثالث بالرجوع إلى هيئة من خمسة محكمين من 
ذوي العالقة، كما عرضت األدوات الثالث على عدد من المختصين العاملين في الوزارة 

وقام كـل  . نالت موافقتهمف ،في مجاالت المناهج وتدريب المعلمين واالمتحانات المدرسية
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ن التربويين الذي سلفت اإلشارة إليه بإجراء المقابالت فردياً مع مشرف في فريق المشرفي
وُأجريـت  . مديري مدارس العينة ، كما قام بإجراء مقابلة فردية أو جماعية مع المعلمين

ولضـمان  . 2005/2006جميع المقابالت في األسابيع الثالثة األخيرة من العام الدراسي 
، فـي ورشـة عمـل    جتماع مع فريق المشـرفين إجراء المقابالت على نحو سليم، تم اال

  . ونوقشوا في فنيات المقابلة وفي صحيفتي المقابلة للمعلمين والمديرين
وأما استبانة أولياء أمور الطلبة، فقد تم توزيعها على عينة أولياء أمور الطلبة المختـارة،  

عت عليهم، ثم قام مديرة المدرسة بمتابعة الطلبة السترجاع االستبانات التي وز/ وقام مدير
وكما ذكر المشرفون التربويون، فإن نسبة اسـترجاع  . المشرف المعني بتسليمها للمركز

  % . 80االستبانات كانت عالية، ولم تقل عن 
  . دقيقة تقريباً) 45(هذا وقد استغرقت مقابلة المدير ساعة تقريباً، ومقابلة المعلم 

  

        حتليل املعلومات حتليل املعلومات حتليل املعلومات حتليل املعلومات  •
  

اللغـة العربيـة، والرياضـيات،    : مين لكل من المباحث األربعـة المعل تم تحليل مقابالت
وحسبت تكرارات إجابة المعلمين مـن  . والعلوم، والتربية االجتماعية والوطنية على حدة

وأما األسـئلة المفتوحـة   . كل مبحث على األسئلة المقيدة اإليجابية، وكذلك نسبتها المئوية
ثم حسب تكرار وفقه صنفت إجابة كل معلم  ،اتاإلجابة، فقد تم بناء نظام تصنيفي لإلجاب

وقد قام باحثان في المركز الوطني لتنميـة  . اإلجابة للمعلمين في المبحث ونسبته المئوية
الموارد البشرية بمراجعة النظام التصنيفي، وتصنيف إجابات المعلمين وفقه، وعدل فـي  

  . ضوء ذلك
المدارس على أسئلة صحيفة المقابلة  واستخدمت الطريقة نفسها في تحليل إجابات مديري

  . الخاصة بهم
وأما استبانة أولياء األمور، فقد تم إدخال اإلجابات إلى الحاسوب ، وحسـاب التكـرارات   

ولم يتم تحليل اإلجابات وفق جنس المدرسة أو موقعهـا أو السـلطة   . والنسب المئوية لها
  . المشرفة عليها 
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        ججججــــتــائتــائتــائتــائــــالنالنالنالن
  
 المعلمين للمناهج والكتب الجديدة  إدراكات: أوالً  •
 

معلم رياضيات، ) 79(معلم علوم، و) 98(أجريت المقابالت، وفق صحيفة مقابلة المعلم، مع 
عينـة  من وقد شملت كل . معلم للتربية االجتماعية والوطنية) 24(معلم لغة عربية، و) 75(و

بعض معلمـي الصـف    وموعينة معلمي العل معلمي الرياضيات وعينة معلمي اللغة العربية
 أما عينـة . ثامن والعاشر األساسيةاألول األساسي باإلضافة إلى معلمين للصفوف الرابع وال

لتربية االجتماعية والوطنية فقد اقتصرت على معلمي صفوف الرابع والثامن والعاشر امعلمي 
) فـة وفقهـا  ومن ثم الكتـب المؤل (ومع أن مناهج هذه المباحث المدرسية األربعة . األساسية

، يفترض أنها أعدت وفق اإلطار العام للمناهج والتقييم، وهي لذلك تجمعها خصائص مشتركة
وعليه، فقد ارتؤي أن يـتم تنـاول إدراكـات     .ينفرد بها صائمع ذلك خص إالّ أن لكل منها

  . على حدةفي كل مبحث المعلمين للمناهج والكتب الجديدة 
  

 وم الجديدة وكتبها إدراكات معلمي العلوم لمناهج العل 1.1
  

ـ اأن مناهج العلوم وكتبها الجديدة ) %91.8(رأت غالبية معلمي العلوم العظمى  عـن   تختلف
بينهـا  أوجه االخـتالف   )3(ويبين الجدول . ، في حين رأى بقيتهم انها لم تختلف بتاتاًسابقتها

التعلم وأساليب والنشاطات التعليمية، وأساليب  ،والمحتوى ،وبين سابقتها في كل من األهداف
وبالنسبة إلى األهداف، فقد رأت قلة من المعلمـين لـم تتجـاوز    . التدريس، وأساليب التقييم

أنها شملت نتاجات تعلمية جديدة من مثل تنمية مهارات التفكير وحل المشـكالت  %) 16.7(
ة إلـى  وبالنسـب . واإلبداع واالتصال وأنها أكثر دقة لكونها مصوغة بلغة أدائية، وأكثر تنوعاً

بتتابع أفضل من محتوى المناهج  سمتنه يأ) %36.7(المحتوى، فقد رأى ثلث المعلمين تقريباً 
نسبة للنشاطات التعليميـة،  وأما بال. منهم أنه يتسم بالحداثة%) 20(والكتب السابقة، كما رأى 

 ، كمـا رأى الكتب المدرسيةأنها كثيرة في ) %48.9(أقل من نصف المعلمين بقليل  فقد رأى
وفيما يتعلق باستراتيجية التعلم التي تدعو إليهـا  . أنها مالئمة لمستوى نماء الطلبة%) 12.2(

فإن أبرزها من وجهة نظـر المعلمـين هـي الـتعلم بالحاسـوب       ،المناهج والكتب الجديدة
، %)16.7(والتعلم باالستقصـاء وحـل المشـكالت     ،)%35.6(والتعلم الذاتي  ،%)25.6(
ث عن المعرفة واالستقصاء ل دور الطالب في التعلم وتقوده إلى البحتفع االستراتيجيات التيو
في كتب العلوم  المعلمين أن استراتيجيات العرض من%) 63.3(وفي حين رأى . %)26.7(
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فتدعوه إلى التفكير واالستقصاء وحل المشكالت واالتصـال،   ،تعلممركزة على المالجديدة مت
رأى  ،وفيما يتعلق بتقييم تعلم الطلبة. لسرد والتعليم المباشرمنهم أنها تميل إلى ا%) 20(رأى 

أنها تركـز علـى تقيـيم األداء،    %) 40(، في حين رأى من المعلمين أنها تقليدية%) 22.2(
  .والتقييم التقليدي) تقييم األداء(منهم أنها تجمع بين أساليب التقييم البديلة %) 15.6(و
  

  مناهج والكتب الجديدة أوجه االختالف بين ال: )3(الجدول 
  في العلوم وسابقتها من وجهة نظر معلمي العلوم

  %  العدد  وجه االختالف
  16.7  15  نتاجات تعلمية جديدة  -  األهداف  ����
  11.1  10  أكثر تنوعاً  -  
  4.4  4  مصوغة بلغة أدائية -  
/ حل المشـكلة  /التفكير (تشتمل على مهارات عقلية  -  

  )االتصال/ اإلبداع
11  12.2  

  20.0  18  أكثر حداثة  -  المحتوى ����
  3.3  3  مرتبط بالحياة  -  
  12.2  11  مالئم لمستوى نماء الطلبة  -  
  1.1  1  أكثر امتاعية  -  
  36.7  33  )تتابعاً(أكثر تسلسالً  -  
  10.0  9  اتساعاً/ أكثر شمولية  -  
  4.4  4  يدور على المفاهيم  -  
  5.6  5  نتاجات التعلمية أكثر صلة بال -  النشاطات التعليمية ����
  48.9  44  كثرة النشاطات  -  
  13.3  12  مالئمة لمستوى النماء -  
  6.7  6  أكثر امتاعاً -  
  7.8  7  تركز على المفاهيم والمهارات العقلية  -  
  25.6  23  التعلم بالحاسوب  -  أساليب التعلم  ����
  16.7  15  استقصائية -  
  35.6  32  التعلم الذاتي  -  
  11.1  10  م التعاوني التعل -  
  26.7  24  ل دور الطالب يتفع -  
  -  -  تلبي الفوارق الفردية  -  
  20.0  18  تعليم مباشر/ سردية -  أساليب التدريس  ����
  63.3  57  متمركزة على المتعلم  -  
  2.2  2  تهتم بأخطاء الطلبة  -  
  22.2  20  تقليدية  -  أساليب التقييم  ����
  40.0  36  )بديلة(تقييم األداء  -  
  15.6  14  بديلة + تقليدية  -  
  2.2  2  الربط بين التقييم والتعلم  -  

    98  المجموع                                    



-14 - 

ت إلى تغيير مناهج العلوم فإن ثمة مبررات دع ،)88.8(وفي رأي األغلبية العظمى للمعلمين 
ت الحياة التي تتطلبهـا العولمـة   ، ومهارا%)49.0(، وهذه تشمل التطور التكنولوجي وكتبها

  %). 1(، والتحدي االقتصادي %)13.3(ر المعرفي ج، والتف)19.4%(
ـ ا سئل معلمو العلوم عن رأيهم في أوعندم مت وُأن مناهج العلوم الجديدة وكتبها صـ م ت عد

هذا  على%) 76.5(وافق ثالثة أرباعهم تقريباً  ،لتلبية حاجات اقتصاد معولم قائم على المعرفة
أنظر الشـكل   -ترددهم في قبوله%) 13.3(منهم، في حين أبدى %) 9.2(القول، وعارضه 

الغالبية التي وافقت على هذا القول، فقد دعموا موافقتهم بجملة من األسباب كما في وأما . )1(
 م الطلبة استخدام المعرفة فيهمها أن المناهج والكتب الجديدة في العلوم تعلّأمن  ،)4(الجدول 
وتعيين المشـكالت   ،%)22.7(والتفكير  ،%)36.0(والمهارات الحاسوبية  ،%)49.3(الحياة 
  %).14.8(واإلبداع  ،%)18.7(ومهارات االتصال  ،%)18.7(وحلها 

  

  إسهام مناهج العلوم وكتبها في اقتصاد المعرفة من وجهة نظر معلمي العلوم) : 4(الجدول 
  %  العدد  نوع اإلسهام

  8.0  6  التعاون
  49.3  37  استخدام المعرفة في الحياة

  22.7  17  التفكير 
  14.8  10  اإلبداع 

  18.7  14  تحديد المشكالت وحلها 
  18.7  14  )إعداد التقارير(مهارات االتصال 

  2.7  2  المبادرة 
  36.0  27  مهارات حاسوبية 

    75  المجموع
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  مناهج العلوم واالقتصاد المعرفي لوم من العالقة بينموقف معلمي الع): 1(الشكل 
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 دور المعلم في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة  1.2
 

تعلم  مأن تنفيذ المناهج الجديدة يستلزم منه%) 88.8(ت الغالبية العظمى من معلمي العلوم أر
ل مهـارة  عدد معلمي العلوم الذين اختاروا ك) 2(والشكل ) 5(ويبين الجدول . مهارات جديدة

ت نسبة معلمـي العلـوم التـي    تاوفوت. الزمة من قائمة من المهارات وكذلك نسبتهم المئوية
، وكانت المهارات التي اختارتها نسبة لـم  %)81.6(و %) 8.0(كل مهارة ما بين  اختارت 

تنميـة  و، )البـديل (تقييم تعلم الطلبة باستخدام أدوات التقييم الحقيقـي  : تقل عن النصف هي
التفكير عند الطلبة، إعداد خطط درسية ترتبط بين النتاج التعليمي والتدريس والتقييم،  مهارات

استخدام مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وتكييف التدريس بحسـب نتـائج   و
  . تعلم الطلبة

  

  ى تعلم المهارة ونسبتهم المئوية عدد المعلمين الذين ذكروا الحاجة إل) : 5(الجدول 
  

  %  العدد  لمهارةا
  66.7  58  إعداد خطط درسية تربط بين النتاج التعلمي والتدريس والتقييم

  63.2  55  استخدام مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

  39.1  34  استخدام التعلم التعاوني 

  71.3  62  تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة 

  8.0  7  استخدام أساليب المناقشة الصفية 

  47.1  41  استخدام أساليب حل المشكلة 

  81.6  71  تقييم تعلم الطلبة باستخدام التقييم الحقيقي 

  59.8  52  تكييف التدريس وفق نتائج تعلم الطلبة 

  27.6  24  إشراك الطلبة في التعلم 

  50.6  44  استثمار النشاطات في تنمية تعلم الطلبة 

    75  المجموع
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  النسبة المئوية للمعلمين الذين اختاروا المهارة): 2(الشكل 

  
 مشعر بأي توتر أو قلق في أثناء تنفيـذه لم ي%) 62.2(، فإن معظمهم العلوم وكما ذكر معلمو

بعض القلق والتوتر، وقلـة  %) 37.8(لمناهج العلوم الجديدة وكتبها، في حين انتاب بعضهم 
  ). 3(انظر الشكل  -قلق شديدانتوتر و%) 2(يلة جداً قل
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  توزيع معلمي العلوم بحسب درجة قلقهم في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة): 3(الشكل 

  

تنفيـذ  ببـدء  ال مـع أنهم تلقوا بعض التدريب قبل أو %) 83.7(وقد ذكر معظم معلمي العلوم 
أن مديرية التربية والتعلـيم فـي   %) 95.1(تقريباً  كاولئوذكر كل . المناهج والكتب الجديدة

منهم أن المدرسة التي يعملـون  %) 7.3(المنطقة التعليمية هي التي قامت بتدريبهم، كما ذكر 
  . فيها وفرت لهم أيضاً بعض التدريب
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. التدريب الذي تلقوه من عدد من الجوانب منوا بموقف المعلمين الذين تدر) 6(ويبين الجدول 
وا التدريب عد%) 31.7(يظهر من الجدول المشار إليه فإن أقل من ثلث هؤالء المعلمين وكما 

  .)4(انظر الشكل  -كافياًالذي تلقوه 
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  توزيع معلمي العلوم من حيث موقفهم من كفاية التدريب الذي تلقوه): 4(الشكل 

  

واجتماعات %) 81.8(ل دورات ومشاغل تدريبية وتم هذا التدريب من ناحية رئيسة من خال
ن التدريب أ%) 30.5(من ثلث اولئك المعلمين أقل  ، عدومن حيث محتوى التدريب. %)6.1(

يا المعلومـات واالتصـال فـي    الذين تلقوه عرفهم بكيفية استخدام أدوات ومصادر تكنولوج
 بعالقة المناهج والكتب الجديـدة  فهمأكثر من ثالثة أرباعهم أن التدريب عر ، كما عدالتدريس

في حين رأى نسبة منهم . ، وبخصائص المناهج والكتب الجديدة بوجه عامباالقتصاد المعرفي
فهم بكيفية تخطيط الدروس الصفية، وتصميم نشاطات أن التدريب عر% 58.5و % 50.0بين 

أساليب التقييم الحقيقي وبمة على النتاجات التعلمية، وبالمنهاج المبني على النتاجات ئتعلمية قا
العلـوم   معلمـو وبوجه عام استعان . ، وبكيفية استخدام الكتاب المدرسي في التدريس)البديل(

وهـذه المصـادر والجهـات هـي     . في تنفيذ المناهج والكتب الجديدةجهات وبعدة مصادر و
علومات ومواقع الم ،%)59.2(والمشرف التربوي  ،%)79.6(الزمالء في المدرسة  :بالترتيب

ومـدير المدرسـة    ،%)46.9(والزمالء مـن خـارج المدرسـة     ،%)58.2(في االنترنت 
   ).5(أنظر الشكل  -%)12.2(والخبرة الشخصية  ،%)24.5(
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  موقف المعلمين الذين تلقوا التدريب من التدريب) 6(الجدول 
  

  %  العدد  الجانب
  79.3  65  المناهج والكتب الجديدة تعريف بخصائص 

  80.5  66  هج الجديدة واالقتصاد المعرفي المنا

  56.1  46  المنهاج المبني على النتاجات التعلمية 

  58.5  48  تصميم نشاطات تعلمية قائمة على الناتجات التعلمية 

  53.7  44  )البديل(أساليب التقييم الحقيقي 

  58.5  48  تخطيط الدروس 

  ICT  25  30.5استخدام أدوات ومصادر 

  50.0  41  المدرسي  استخدام الكتاب

31.7  26  التدريب كاف  

    82  المجموع
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  توزيع معلمي العلوم بحسب الجهات التي ): 5(الشكل 

  استعانوا بها في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة
  

 الكتب الجديدة / صعوبات في تنفيذ المناهج  1.3
 

أنهم وجدوا صعوبات فـي تنفيـذ المنـاهج    %) 65.3(ل د أقل من ثلثي معلمي العلوم بقليأكّ
، %)56.3(اتساع المنـاهج  : العلوم معلموصعوبات التي ذكرها برز الومن أ. والكتب الجديدة
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مختبرات علمية وحاسوبية (، ونقص في التجهيزات والمواد %)46.9(وعدم وجود أدلة المعلم 
التي دعت إليها المنـاهج  يب التدريس نقص الخبرة باستخدام أسالو، %)40.6) (ومواد مكتبية

وبتكييـف   ،%)18.7(وباستخدام أساليب التقييم البديل والتقليدي  ،)%18.7(والكتب الجديدة 
العلوم أنهم لجأوا إلى استخدام بعـض   معلمووذكر %). 18.7(التدريس وفق الفوارق الفردية 

ـ    ،اإلجراءات للتغلب على هذه الصعوبات ، %)28.4(افية ومن أهمها إعطـاء حصـص إض
  .%)14.1(واللجوء إلى استخدام المحاضرة في التدريس 

 

 ايجابيات وسلبيات الكتب الجديدة  1.4
 

، في حين أكـد  مة ايجابيات لكتب العلوم الجديدةأن ث%) 98.0(أكد كل معلمي العلوم تقريباً 
المعلمون وتنوعت اإليجابيات التي ذكرها  .أن للكتب سلبيات%) 70.4(أكثر من ثلثيهم بقليل 

  . )6(انظر الشكل  -اًواسع تنوعاً
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  توزيع معلمي العلوم من حيث موقفهم من كتب العلوم الجديدة): 6(الشكل 

  
ومن أبرز هذه اإليجابيات اهتمام . التي ذكرها المعلمون إليجابياتلتصنيفاً ) 7(الجدول  ويقدم

واستخدام أساليب عـرض جديـدة    ،)من المعلمين %37.5( الكتب بمهارات التفكير والبحث
وربـط المحتـوى بالحيـاة     ،%)25(، وتضمين الكتب صوراً واضـحة  %)29.2(ومشوقة 

، وتفعيل دور الطالب %)16.7(وتنوع النشاطات فيها  ،%)16.7(المحتوى  ةدوجِ ،%)21.9(
هـم هـذه   أومـن   ،كبيراً تنوعاًالعلوم  معلموكذلك تنوعت السلبيات التي ذكرها %). 15.6(

واإلسـهاب فـي المعلومـات     ،%)50.7(المعرفة والمفـاهيم المتناولـة   ض موغالسلبيات 
، وتطلـب تـدريس   %)33.3(مة المحتوى لمستويات نماء الطلبة ء، وضعف مال%)37.7(

، وصعوبة تنفيذ الطلبة للنشـاطات  %)29.0(الكتب مواد وأدوات غير متوافرة في المدرسة 
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، وكثرة التطبيقـات  %)21.7(، وعدم قابلية بعض النشاطات للتنفيذ %)27.5(لية لكلفتها العا
  ) 8(انظر الجدول  –%)21.7(
  

  ايجابيات الكتب الجديدة من وجهة نظر معلمي العلوم) 7(الجدول 
  

  

  %  العدد  اإليجابية
  16.7  16  جدة المحتوى ����

  7.3  7  يراعي الفوارق الفردية  -  عرض المحتوى ����

  29.2  28  عرض جديدة ومشوقة ومتنوعة أساليب -  

  15.6  15  تفعيل دور الطالب -  

  6.3  6  منظم -  

  6.3  6  مشتمل على أدوات بصرية واضحة  -  

  25.0  24  مشتمل على صور واضحة  -  

  37.5  36  مهارات التفكير والبحث -  تركيز المحتوى ����

  8.3  8  مهارات التعلم الذاتي  -  

  5.2  5  مهارات االتصال  -  

  6.3  6  مهارات التعاون -  

  7.3  7  حل المشكلة  -  

  21.9  21  الربط مع الحياة -  

  8.3  8  االتجاهات والقيم -  

  16.7  16  متنوعة -  النشاطات ����

  1.0  1  تتطلب مصادر تعلمية متنوعة  -  

  2.1  2  كافية  -  

  1.0  1  متدرجة  -  

  4.2  4  أساليب جديدة  التقييم ����

  3.1  3  نظيم والتبنيد الت -  اإلخراج الفني ����

  9.4  9  الطباعة  -  

    96  المجموع                                    
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  سلبيات الكتب الجديدة من وجهة نظر معلمي العلوم) 8(الجدول 
  

  %  العدد  السلبية
  2.9  2  موضوعات غير مهمة وغير ممتعة -  نوع المحتوى ����

  33.3  23  غير مالئم نمائياً  -  

  33.7  26  إسهاب في المعلومات  -  رض المحتوىع ����

  10.1  7  ينقصه التتابع -  

  21.7  15  كثرة التطبيقات  -  

  1.4  1  نقص األمثلة التوضيحية -  

  50.7  35  المفاهيم / غموض العرض  -  

  10.1  7  نقص الدقة العلمية  -  

  15.9  11  إغفال المعرفة القبلية  -  

  27.5  19  للطالب ذات تكلفة عالية  -  النشاطات ����

  4.3  3  تتطلب وقتاً غير متاح -  

  1.4  1  غير ممتعة  -  

  21.7  15  غير قابلة للتنفيذ -  

  1.4  1  تقييم انطباعي  -  التقييم  ����

  1.4  1  غير واضح استخدام أدوات التقييم الجديدة -  

  29.0  20  يتطلب مواد وأدوات غير متوافرة  -  التدريس  ����

  18.8  13  نقص مصادر التعلم  -  

  10.1  7  نقص المعرفة لدى المعلم  -  

    69  المجموع
 

 العلوم عن موقف طلبتهم من المناهج والكتب الجديدة  ينظرة معلم 1.5
 

العلوم عن موقف طلبتهم من المناهج والكتب الجديدة في العلوم بالمقارنـة مـع    معلموسئل 
وأظهـرت إجابـاتهم أن   . منة فيهاومن أدوات التقييم الجديدة المتض ،المناهج والكتب السابقة
أنها أفضل من  على رأوا أن طلبتهم نظروا إلى الكتب الجديدة %)73.5(ثالثة أرباعهم تقريباً 

قل جودة من الكتب السـابقة،  أمنهم أن طلبتهم عدوها %) 16.3(في حين قال  ،الكتب السابقة
كـذلك أظهـرت   . بقةمنهم أن طلبتهم عدوها من حيث الجودة كالكتب السا%) 10.2(وذكر 

في حـين ذكـر    ،أن معظم الطلبة ارتاحوا ألدوات التقييم الجديدة%) 72.5(إجابات معظمهم 
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انظـر   - م الجديدة اقتصر على بعض الطلبـة أن االرتياح ألدوات التقيي %)27.6(بعضهم 
  ). 7(الشكل 
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  جديدة بالمقارنة موقف الطلبة من كتب العلوم ال): 7(الشكل 

  مع الكتب السابقة من وجهة نظر معلمي العلوم 
  

 إدراكات معلمي الرياضيات لمناهج الرياضيات الجديدة وكتبها : ثانياً •

  
 فهم معلمي الرياضيات للمناهج والكتب الجديدة  2.1

 

أن مناهج الرياضيات الجديدة وكتبها اختلفـت  %) 97.5(تقريباً  رأى كل معلمي الرياضيات
أنهـا تميـز المنـاهج     ولئك المعلمونأالخصائص التي ذكر ) 9(ويبين الجدول . تهاابقعن س

الـتعلم   في مجاالت األهداف والمحتوى والنشـاطات وأسـاليب   والكتب الجديدة عن سابقتها
%) 53.2(تقريباً ولئك المعلمين أففي مجال األهداف، أكد أكثر من نصف . والتدريس والتقييم

نهـا  أ%) 36.4(وأكثر من ثلثهم تقريباً  ،التفكير وحل المشكلة واإلبداع على مهارات اشتمالها
مـن   %46.6(برز النقاط تسلسل المحتوى وفي مجال المحتوى، كان أ. مصوغة بلغة أدائية

وفي مجال النشاطات ). ولئك المعلمينأمن % 37.7(وتركيزه على المفاهيم  ،)ولئك المعلمينأ
ولئك المعلمـون  أت القوي بالنتاجات التعلمية من أبرز ما ذكره التعليمية، كان ارتباط النشاطا

أن منـاهج  %) 39(ولئك المعلمين ، أكد أكثر من ثلث أوفي مجال أساليب التعلم%). 42.6(
الرياضيات الجديدة وكتبها أعطت دوراً أكبر للطالب في التعلم، كما أكد أقل من ثلثهم بقليـل  

ولئـك المعلمـين العظمـى    أوقد وصفت غالبية . لمأنها وظفت الحاسوب في التع%) 28.6(
متمركزة على المتعلم، في حين ذكـرت   الكتب بأنها أساليب عرض المحتوى في%) 76.6(

ولئك المعلمـين  أفي مجال التقييم، فقد أكد نصف  أما. أنها سردية%) 19.5(نسبة قليلة منهم 
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ي حـين رأى ربعهـم تقريبـاً    أنها وظفت بعض أساليب التقييم الحقيقي، ف%) 51.9(تقريباً 
  . أنها جمعت بين استخدام أساليب التقييم الحقيقي وأساليب التقييم التقليدي %) 27.3(

أن ثمة مبررات دعت وتـدعو إلـى   %) 86.1(ية العظمى لمعلمي الرياضيات بلوأكدت األغ
 مـن %) 45.6(، وهذه تشمل مواجهة التحدي التكنولـوجي  هج الرياضيات وكتبهانامتغيير 

، %)36.8(كساب الطلبة المهارات الحياتيـة  إجيه المناهج نحو ، وضرورة توولئك المعلمينأ
  %). 8.8(، والتفجر في المعرفة العلمية %)14.7(التحدي االقتصادي  ومواجهة
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  معليم الرياضيات من صلة مناهج الرياضيات موقف ): 8(الشكل 

  القتصاد المعرفيالجديدة وكتبها با
  

وبالنسبة إلى العالقة بين مناهج الرياضيات الجديدة وكتبها واالقتصاد القائم علـى المعرفـة،   
أن مناهج الرياضيات الجديدة وكتبها الجديـدة قـد   %) 74.7(رأت غالبية معلمي الرياضيات 

%) 3.8( في حين رأت نسبة قليلة جـداً  ،المعرفي مت بالفعل لمواجهة متطلبات االقتصادصم
لم تتخذ رأياً قاطعاً في هـذا  ف%) 21.5(أنها لم تصمم لذلك الغرض، وتحفظت النسبة الباقية 

  . األمر
جعل غالبيـة معلمـي    ولكن ما اإلسهام الذي تسهم به مناهج الرياضيات وكتبها الجديدة مما

يبين  تطلبات االقتصاد المعرفي؟الرياضيات يرون أن هذه المناهج والكتب صممت في ضوء م
يظهر من الجدول المشار  وكما. ولئك المعلمونقائمة باالسهامات التي ذكرها أ) 10(الجدول 

، واسـتخدام المعرفـة   )%72.9(ب للمهـارات الحاسـوبية   إليه، فإن توظيف المناهج والكت
التفكيـر الرياضـي    ، واهتمامها بتنمية مهـارات %)55.9(ة في التطبيقات الحياتية الرياضي

  . نوالمعلم أولئكت أهم اإلسهامات التي ذكرها كان )45.8%(
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  أوجه االختالف بين مناهج الرياضيات الجديدة ) : 9(الجدول 
  وكتبها وسابقتها من وجهة نظر معلمي الرياضيات

  

  %  العدد  وجه االختالف
  14.3  11  نتاجات تعلمية جديدة  -  األهداف  ����
  36.4  28  أكثر تنوعاً  -  
  11.7  9  ةمصوغة بلغة أدائي -  
حـل  /التفكيـر  (تشتمل على مهارات عقلية  -  

  )اإلبداع/ المشكلة 
41  53.2  

  18.2  14  أكثر حداثة  -  المحتوى ����
  7.8  6  مرتبط بالحياة  -  
  7.6  6  مالئم نمائياً للطلبة  -  
  -  -  أكثر امتاعية  -  
  46.6  36  )تتابعاً(أكثر تسلسالً  -  
  14.3  11  )اتساعاً(أكثر شمولية  -  
  37.7  29  يدور على المفاهيم  -  
  42.6  33  أكثر صلة بالنتاجات التعلمية  -  النشاطات التعليمية ����
  2.8  16  كثرة النشاطات  -  
  13.7  10  مالئمة نمائياً -  
  20.8  16  أكثر امتاعاً -  
  6.5  5  تركز على المفاهيم والمهارات -  
  28.6  22  التعلم بالحاسوب  -  أساليب التعلم  ����
  15.6  12  استقصائية -  
  11.7  9  التعلم الذاتي  -  
  15.6  12  التعلم التعاوني  -  
  39.0  30  تفعيل دور الطالب  -  
      تلبي الفوارق الفردية  -  
  19.5  15  تعليم مباشر/ سردية -  )العرض(أساليب التدريس  ����
  76.6  59  متمركزة على المتعلم  -  
  3.9  3  تهتم بأخطاء الطلبة  -  
  7.8  6  تقليدية  -  اليب التقييم أس ����
  51.9  40  تقييم األداء -  
  27.3  21  بديلة + تقليدية  -  
  -  -  الربط بين التقييم والتعلم  -  

    77  المجموع
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  إسهام مناهج الرياضيات وكتبها في) : 10(الجدول 
  اقتصاد المعرفة من وجهة نظر معلمي الرياضيات 

  

  %  العدد  نوع اإلسهام
  5.1  3  التعاون

  55.9  33  استخدام المعرفة في الحياة

  45.8  27  التفكير 

  15.3  9  اإلبداع 

  15.3  9  تحديد المشكالت وحلها 

  6.8  4  )إعداد التقارير(مهارات االتصال 

  15.8  6  المبادرة 

  72.9  43  مهارات حاسوبية 

    59  المجموع
  

 جديدة دور معلمي الرياضيات في تنفيذ مناهج الرياضيات وكتبها ال 2.2
 

الجديدة على  أن تنفيذ مناهج الرياضيات وكتبها%) 74.7(رأت الغالبية من معلمي الرياضيات 
عدد معلمي الرياضيات من هذه ) 11(ويبين الجدول . و مرضٍ يستلزم تعلم مهارات جديدةحن

الغالبية الذين رأوا أنهم بحاجة إلى تعلم كل مهارة من قائمة من المهـارات وكـذلك نسـبتهم    
رت المهـارات  ولئك المعلمين التـي اختـا  نسبة أ ويلحظ من الجدول المشار إليه أن. لمئويةا

 -%)69.5( و –كما هو الحال في مهارة استخدام المناقشة الصفية -%) 25.4(تفاوتت بين 
ومن المهـارات  . كما هو الحال في استخدام مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

باإلضـافة إلـى مهـارة اسـتخدام      -ة من المعلمين زادت على النصف التي اختارتها نسب
وتنميـة مهـارة    ،%)57.6(استخدام أدوات التقييم الحقيقي -تكنولوجيا المعلومات واالتصال

، %)54.2(وتكييف التدريس وفق الفوارق الفردية بين الطلبة  ،%)55.9(التفكير لدى الطلبة 
وإعداد خطط درسية تـربط بـين    ،%)52.5(علم الطلبة واستثمار النشاطات جيداً في تنمية ت

  ).9(انظر الشكل  -%)52.5(تعلمي والتدريس والتقييم النتاج ال
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  عدد معلمي الرياضيات الذين ذكروا الحاجة إلى تعلم المهارة ونسبتهم المئوية):11(لجدول ا
  

  %  العدد  المهارة
  52.5  31  ريس والتقييمإعداد خطط درسية تربط بين النتاج التعلمي والتد

  ICT   41  69.5استخدام مصادر وأدوات 

  37.3  22  استخدام التعلم التعاوني 

  55.9  33  تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة 

  25.4  15  استخدام أساليب المناقشة الصفية 

  42.4  25  استخدام أساليب حل المشكلة 

  57.6  34  تقييم تعلم الطلبة باستخدام التقييم الحقيقي 

  54.2  32  تكييف التدريس وفق نتائج تعلم الطلبة 

  27.1  16  إشراك الطلبة في التعلم 

  52.5  31  استثمار النشاطات في تنمية تعلم الطلبة 

    59  المجموع
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  نسبة المعلمين التي اختارت كل ):9(الشكل  
  ديدةمهارة الزمة لتدريس المناهج والكتب الج

  

وقد . وسئل معلمو الرياضيات عن درجة ارتياحهم في تنفيذ مناهج الرياضيات وكتبها الجديدة
الكتب الجديدة، في يشعروا بأي توتر أو قلق في تدريس أنهم لم%) 57(ر أكثر من نصفهم عب 

، أو عـن قلـق وتـوتر شـديدين     %)41.8(الباقي إما عن بعض التوتر أوالقلق  حين عبر
  ).10(ظر الشكل ان -%)1.3(
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  توزيع معلمي الرياضيات بحسب درجة قلقهم في ): 10(الشكل 

  تنفيذ مناهج الرياضيات الجديدة وكتبها
  

وسئل معلمو الرياضيات عما إذا كانوا قد تلقوا أي تدريب قبل البدء في تدريس الكتب أو في 
نهم تلقوا بعض التدريب، وأن التـدريب  أ%) 87.3(ظمى أثناء التدريس، فذكرت غالبيتهم الع

منطقة التعليميـة التـي   لهم في المقام األول مديرية التربية والتعليم في ال هالذي تلقوه قد وفرت
انظر  -%)2.4(ومركز الوزارة %) 7.3(ني مدارسهم اوفي المقام الث ،%)95.1( عملوا فيها

  ).11(الشكل 
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  نسبة معلمي الرياضيات الذين تلقو تدريباً على ): 11(الشكل 

  تدريس مناهج الرياضيات وكتبها الجديدة
  

 .ن بعض الجوانـب لرياضيات من التدريب الذي تلقوه مموقف معلمي ا) 12(ويبين الجدول 
ا أن رأو%) 43.5(، فإن ما بين ثلث هؤالء المعلمين ونصفهم شار إليهوكما يظهر الجدول الم
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كما ذكر كـل المعلمـين تقريبـاً    . التدريب الذي تلقوه تم من خالل دورات ومشاغل تدريبية
معلمـين  ومن حيث محتوى التدريب، فإن الغالبية العظمـى مـن ال  . كان كافياً أنه %)97.1(
تلقت تدريباً في مجالي خصائص المناهج والكتـب الجديـدة    )على التوالي% 84.1و% 87(

تدريباً في %) 68.1و  65.2ما بين (التقييم الحقيقي، كما تلقى ثلثاهم تقريباً واستخدام أساليب 
فـي  واسـتخدام الكتـاب المدرسـي     ،وتخطيط الدروس ،مناهج النتاجات التعلمية :مجاالت
تصـميم النشـاطات    تأما مجـاال . والمناهج الجديدة وعالقتها باالقتصاد المعرفي ،التدريس

التدريس،  واالتصال في المعلومات واستخدام تكنولوجيا ،ت التعلميةالنتاجا التعلمية القائم على
و          %)60.9(وبلغت هذه النسبة بالترتيب  ،فقد تلقت نسبة أقل من المعلمين تدريباً فيهما

)50.7 . (%  
إليها لمساعدتهم في تـدريس الكتـب    الجهات التي لجأوا /وسئل معلمو الرياضيات عن الجهة

وإلـى   ،%)73.4(كد ثالثة أرباعهم تقريباً أنهم لجأوا إلى زمالئهم في المدرسة وقد أ. الجديدة
أكد أقل من ثلثهم أنهم استعانوا  ، كما%)72.2(فيها  المشرف التربوي في المديرية التي عملوا

، وبزيارة مواقع مالئمة %)30.4(وبمدير المدرسة  ،%)31.6(بزمالئهم من خارج مدارسهم 
أنهم لم يلجأوا إلى أي جهـة  %) 12.7(كذلك أكدت نسبة قليلة منهم  .%)29.1(في االنترنت 

الشخصية فـي تـدريس الكتـب    طلباً للمساعدة، بل أنهم اعتمدوا على خبراتهم واجتهاداتهم 
  ).12(انظر الشكل  -الجديدة

  

  الذين تلقوا التدريب من التدريب ي الرياضياتموقف معلم) 12(الجدول 
  

  %  العدد  الجانب
  87.0  60  بخصائص المناهج والكتب الجديدة  تعريف

  65.2  45  المناهج الجديدة واالقتصاد المعرفي 

  68.1  47  المنهاج المبني على النتاجات التعلمية 

  60.9  42  تصميم نشاطات تعلمية قائمة على الناتجات التعلمية 

  84.1  58  أساليب التقييم الحقيقي 

  68.1  47  تخطيط الدروس 

  ICT  35  50.7وات ومصادر استخدام أد

  65.2  45  استخدام الكتاب المدرسي 

  43.5  30  التدريب كاف

    69  المجموع
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  توزيع معلمي الرياضيات بحسب الجهة التي يطلبون إليها تقديم المساعدة): 12(الشكل 

  
 صعوبات في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة  2.3

 

أنهم واجهوا صعوبات فـي تـدريس كتـب    %) 50.6(الرياضيات تقريباً  أكد نصف معلمي
ولئـك المعلمـون بالترتيـب نقـص     ومن أبرز الصعوبات التي ذكرها أ. الرياضيات الجديدة

، %)67.5) (أجهزة حاسوبية ومختبرات حاسوب ومواد مكتبيـة (التجهيزات والمواد الالزمة 
) التقليديـة والبديلـة  (ام أسـاليب التقيـيم   ، ونقص الخبرة باستخد%)42.5(واتساع المنهاج 

، %)12.5(وباستخدام أساليب التدريس الجديدة التي دعت إليها مناهج الرياضيات .%)20.0(
  %). 12.5(وتكييف التدريس وفق الفوارق الفردية 
ولئك المعلمون، فقد ذكروا أنهم لجـأوا إلـى بعـض    أوللتغلب على الصعوبات التي واجهها 

واجبـات البيتيـة   ال، واإلكثار مـن  )منهم% 40(ثل إعطاء حصص إضافية األساليب من م
  %). 7.5(واستخدام المحاضرة في التدريس  ،%)12.5(
  

عن تقييم قدرتهم على استخدام أدوات التقييم الحقيقي التي اشتملت الرياضيات  سئل معلمو وقد
عن أنهم لـم  %) 55.7(ر أكثر من نصف المعلمين وقد عب. كتب الرياضيات ومناهجها عليها

عن %) 34.2(يجدوا أي صعوبة في استخدام جميع تلك األدوات، في حين عبر ثلثهم تقريباً 
عن مواجهتهم صعوبات فـي  %) 6.3(، ونسبة قليلة واجهتهم صعوبات في استخدام بعضهام

تقييم أي مبرر الستخدام أساليب ال%) 3.8(استخدامها جميعا، هذا ولم تر نسبة قليلة جداً منهم 
  . الحقيقي في التدريس
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 يجابيات وسلبيات كتب الرياضيات الجديدة ا 2.4
 

وما المزايا االيجابية والسلبية لهذه  ؟نظر معلمو الرياضيات إلى كتب الرياضيات الجديدةكيف 
  الكتب الجديدة بالقياس إلى الكتب السابقة ؟ 

لمزايا اإليجابية، في حـين  رأى جميع معلمي الرياضيات أن لكتب الرياضيات الجديدة بعض ا
  ).13(انظر الشكل  -أن لها بعض السلبيات) 67.1(يباً رأى ثلثاهم تقر
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  توزيع معلمي الرياضيات من حيث موقفهم من كتب الرياضيات): 13(الشكل 

  

ذكرها المعلمون،  والسلبيات التي بالترتيب تصنيفاً لإليجابيات) 14(و ) 13(ويبين الجدوالن 
ته وأساليب عرضه وتركيزه والنشـاطات والتقيـيم   داألول منهما المحتوى من حيث جِشمل 

شـاطات التعلميـة   واإلخراج الفني، والثاني المحتوى من حيث أهميته وأساليب عرضه والن
  .يم والتدريسيوالتق

جابيـات  يية مـن اإل ايجاب معلمي الرياضيات لم يجمعوا على أيةأن ) 13(ويلحظ من الجدول 
يه اهتمام محتوى الكتب بتنمية كثر بروزاً في الجدول المشار إلومن اإليجابيات األ. الواردة فيه

مـن المعلمـين هـاتين    %) 36.7(ذكر إذ ، وارتباطه بحياة الطلبة ،ير والبحثمهارات التفك
الطالب في التعلم  تفعيل دور: ويلي هاتين االيجابيتين من حيث البروز وبالترتيب. اإليجابيتين

وعلى نشـاطات   ،%)26.6(أساليب عرض جديدة ومشوقة  ، واشتمال الكتب على%)31.6(
  .عرض منظماً، وكون ال%)22.8(متنوعة 

 ةأن المعلمين الذين ذكروا أن للكتب سلبيات لم يجمعوا كذلك على أي) 14(ويلحظ من الجدول 
: ولئك المعلمون وبالترتيـب أت التي ذكرها ومن أبرز السلبيا. سلبية من السلبيات الواردة فيه

، وكـون  %)34.0(، وعدم مالءمة المحتوى نمائياً للطلبة %)39.6(نقص الدقة في المحتوى 
  %).30.2(سهاب في معلومات الكتب اإل، و%)34.0(بعض النشاطات غير قابلة للتنفيذ 
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  ايجابيات الكتب الجديدة من وجهة نظر معلمي الرياضيات) 13(الجدول 
  

  %  العدد  اإليجابية
  19  15  جدة المحتوى ����

  15.2  12  يراعي الفوارق الفردية -  عرض المحتوى ����

  26.6  21  أساليب عرض جديدة ومشوقة ومتنوعة -  

  31.6  25  تفعيل دور الطالب -  

  20.3  16  منظم -  

  8.9  7  مشتمل على أدوات بصرية واضحة  -  

  11.4  9  مشتمل على صور واضحة  -  

  36.7  29  مهارات التفكير والبحث -  ز المحتوىتركي ����

  10.1  8  مهارات التعلم الذاتي  -  

  -  -  مهارات االتصال  -  
  2.5  2  مهارات التعاون -  

  3.8  3  حل المشكلة  -  

  36.7  29  الربط مع الحياة -  

  3.8  3  االتجاهات والقيم -  

  22.8  18  متنوعة -  النشاطات ����

  19.0  15  وعة تتطلب مصادر تعلمية متن -  

  10.1  8  كافية  -  

  5.1  4  متدرجة  -  

  15.2  12  أساليب جديدة  التقييم ����

  3.8  3  التنظيم والتبنيد  -  اإلخراج الفني ����

  7.6  6  الطباعة  -  

    79  المجموع
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  سلبيات كتب الرياضيات الجديدة من وجهة نظر معلمي الرياضيات) 14(الجدول 
  

  %  العدد  السلبية
  9.4  5  موضوعات غير مهمة وغير ممتعة -  المحتوىنوع  ����

  34.0  18  غير مالئم نمائياً  -  

  30.2  16  إسهاب في المعلومات  -  عرض المحتوى ����

  18.9  10  ينقصه التتابع -  

  7.5  4  كثرة التطبيقات  -  

  1.9  1  نقص األمثلة التوضيحية -  

  13.2  7  المفاهيم / غموض العرض  -  

  39.6  21  اضية نقص الدقة الري -  

  -  -  إغفال المعرفة القبلية  -  
  1.9  1  ذات تكلفة عالية للطالب  -  النشاطات ����

  1.9  1  تتطلب وقتاً غير متاح -  

  1.9  1  غير ممتعة  -  

  34.0  18  غير قابلة للتنفيذ -  

  -  -  تقييم انطباعي  -  التقييم  ����
  3.8  2  ال يوضح أدوات التقييم الجديدة -  

  9.4  5  يتطلب مواد وأدوات غير متوافرة  -  التدريس  ����

  1.9  1  نقص مصادر التعلم  -  

  18.9  10  نقص المعرفة لدى المعلم  -  

    53  المجموع
 

 نظرة معلمي الرياضيات إلى موقف طلبتهم من كتب الرياضيات الجديدة 2.5
                                          

من كتب الرياضيات الجديدة بالمقارنة مـع كتـب    الرياضيات عن موقف طلبتهم سئل معلمو
أن طلبتهم نظـروا إلـى الكتـب    %) 79.7(الرياضيات السابقة، وقد أكدت غالبيتهم العظمى 

على أن طلبتهم لم %) 13.9(، في حين أكد بعضهم أنها أفضل من الكتب السابقة الجديدة على
من المعلمين أن %) 6.3(وقد ذكر  هذا. عن الكتب السابقة يروا في الكتب الجديدة ما يميزها

  . الجديدةطلبتهم عدوا الكتب السابقة على أنها أفضل من الكتب 
وسائل التقيـيم الحقيقـي التـي     /الرياضيات عن موقف طلبتهم من أدوات سئل معلموكذلك 

أن طلبـتهم كلهـم أو   %) 70.9(، فأكد أكثر من ثلثيهم تقريبـاً  الجديدة اشتملت عليها الكتب
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أن %) 27.3(ثر من ربعهم كفي حين أكد أ ،الوسائل /الستخدام هذه األدوات ارتاحوامعظمهم 
  .بعض الطلبة ارتاحوا لها

  
 إدراكات معلمي اللغة العربية لمناهج اللغة العربية الجديدة وكتبها : ثالثاً •

  

 فهم معلمي اللغة العربية لمناهج اللغة العربية وكتبها الجديدة  3.1
  

ة العربية الذين تمت مقابلتهم أن مناهج اللغة العربية وكتبهـا الجديـدة   أكد جميع معلمي اللغ
نواحي االختالف التـي ذكرهـا   ) 15(ويبين الجدول . اختلفت عن سابقتها في بعض النواحي

المعلمون، مصنفة في مجاالت األهداف والمحتوى والنشاطات وأسـاليب الـتعلم والعـرض    
جماعاً على الجوانب التي تميز المناهج والكتب الجديدة بوجه عام ال يبدو أن ثمة إو. والتقييم

عن سابقتها، إذ كانت نسبة المعلمين التي أكدت كل جانب من الجوانب المذكورة في الجـدول  
المشار إليه أقل من النصف باستثناء جانبين هما تمركز أساليب عرض محتوى الكتب علـى  

           %) 57.3(حيـث ذكرهمـا بالترتيـب     ،)قيقـي التقيـيم الح (واالهتمام بتقييم األداء  ،الطالب
سردية : ومن أبرز نواحي االختالف باإلضافة إلى هذين الجانبين. من المعلمين%) 54.7(و 

، وتسلسـل  %)40.0(وتنـوع األهـداف    ،%)41.7(وكثرة النشاطات  ،%)42.7(العرض 
سـوب فـي الـتعلم    ، واسـتخدام الحا )%30.7(وتركيزه على المفاهيم  ،%)34.7(المحتوى 

، واتسـاع المحتـوى   %)25.3(، واستخدام استراتيجيات استقصائية فـي الـتعلم   %)26.3(
  %). 25.3(واشتماله على نشاطات أكثر إمتاعاً  ،%)25.3(

وعندما سئل معلمو اللغة العربية عن المبررات التي أدت إلى تغيير المناهج والكتب المدرسية 
 %92.6(نولوجي التطور التك ، منهاوجود عدة مبررات%) 72(في اللغة العربية أكد اغلبهم 

، والتحدي %)25.9( ر المعرفيوالتفج،  )منهم% 42.6(، واكتساب المهارات الحياتية )منهم
  . %)1.9(االقتصادي 

على أن المناهج والكتب الجديدة قد روعـي  %) 52.0(ووافق أكثر من نصف المعلمين بقليل 
، فـي  %)22.7(اد المعرفي، وعارض ذلك أقل من ربعهم بقليل في إعدادها متطلبات االقتص

وقد برر الموافقون . على هذا األمر، فلم يقطعوا برأي واضح فيه%) 25.3(حين تحفظ الباقي 
موقفهم بذكر بعض اإلسهامات التي تسهم فيها مناهج اللغة العربية وكتبها الجديدة في توفيـة  

 المعلمـين  هامات التي ذكرها ما يزيـد علـى ثلـث   ومن اإلس. متطلبات االقتصاد المعرفي
، واستخدام المهارات اللغوية في %)63.2(استخدام المهارات الحاسوبية في التعلم : الموافقين
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، وتنمية مهـارات االتصـال الكتـابي    %)50.0(، وتنمية مهارات التفكير %)50.0(الحياة 
  .)14(والشكل  )16(انظر الجدول  –%)34.2(

  

  أوجه االختالف بين مناهج اللغة العربية الجديدة:  )15(الجدول 
  وكتبها وسابقتها من وجهة نظر معلمي اللغة العربية

  %  العدد  وجه االختالف
  22.7  17  نتاجات تعلمية جديدة  -  األهداف  ����
  40.0  30  أكثر تنوعاً  -  
  4.0  3  مصوغة بلغة أدائية -  
حـل  /التفكيـر  (تشتمل على مهارات عقلية  -  

  )اإلبداع/ مشكلة ال
8  10.7  

  16.0  12  أكثر حداثة  -  المحتوى ����
  5.3  4  مرتبط بالحياة  -  
  5.3  4  مالئم نمائياً للطلبة  -  
  2.7  2  أكثر امتاعية  -  
  34.7  26  )تتابعاً(أكثر تسلسالً  -  
  25.3  19  )اتساعاً(أكثر شمولية  -  
  30.7  23  يدور على المفاهيم  -  
  5.7  4  أكثر صلة بالنتاجات التعلمية  -  ميةالنشاطات التعلي ����
  41.7  31  كثرة النشاطات  -  
  -  -  مالئمة نمائياً -  
  25.3  19  أكثر امتاعاً -  
  17.3  13  تركز على المفاهيم والمهارات -  
  26.7  15  التعلم بالحاسوب  -  أساليب التعلم  ����
  25.3  19  استقصائية -  
  9.3  7  التعلم الذاتي  -  
  12.0  9  لم التعاوني التع -  
  20.0  15  تفعيل دور الطالب  -  
  5.7  4  تلبي الفوارق الفردية  -  
  42.7  32  تعليم مباشر/ سردية -  )العرض(أساليب التدريس  ����
  57.3  43  متمركزة على المتعلم  -  
  -  -  تهتم بأخطاء الطلبة  -  
  2.7  2  تقليدية  -  أساليب التقييم  ����
  54.7  41  تقييم األداء -  
  12.0  9  بديلة + تقليدية  -  
  5.7  4  الربط بين التقييم والتعلم  -  

    75  المجموع                                    
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  إسهام مناهج اللغة العربية وكتبها في ) : 16(الجدول 
  من وجهة نظر معلمي اللغة العربية اقتصاد المعرفة

  

  %  العدد  نوع اإلسهام
  7.9  3  التعاون

  50.0  19  ستخدام المعرفة في الحياةا

  50.0  19  التفكير 

  15.8  6  اإلبداع 

  13.2  5  تحديد المشكالت وحلها 

  34.2  13  )إعداد التقارير(مهارات االتصال 

  15.8  6  المبادرة 

  63.2  24  مهارات حاسوبية 

    38  المجموع
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  العربية من عالقة المناهج  موقف معلمي اللغة): 14(الشكل 

  والكتب الجديدة باالقتصاد المعرفي
  

 دور معلمي اللغة العربية في تنفيذ مناهج اللغة العربية الجديدة وكتبها  3.2
 

أن تدريس مناهج اللغـة العربيـة   %) 90.7(رأت الغالبية العظمى من معلمي اللغة العربية 
المهارات التي رأوا أن عليهم ) 17(الجدول  ويبين. الجديدة وكتبها يتطلب تعلم مهارات جديدة

وكما يظهر الجدول المشـار  . ةالمئويتعلمها وعدد المعلمين الذين اختاروا كل مهارة ونسبتهم 
كما  -%)75.4(نسبة المعلمين منهم الذين اختاروا المهارات بين  تتاوفت، )15(إليه والشكل 

كما هو الحال في مهـارة  –%)82.4(و ،يةهو الحال في مهارة استخدام أساليب المناقشة الصف
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ومن أبرز المهـارات التـي   . والتقييم إعداد خطط درسية تربط بين النتاج التعلمي والتدريس
أكدت عليها نسبة من أولئك المعلمين لم تقل عن الثلثين باإلضافة إلى مهارة إعداد الـدروس  

، واستخدام تكنولوجيا المعلومات )%79.4(المشار إليها مهارة استخدام أدوات التقييم الحقيقي 
، وتنميـة  %)72.1(، واستثمار النشاطات في تنمية التعلم %)75.0(واالتصال في التدريس 

  %). 67.6(مهارات التفكير 
أن تدريس المناهج والكتب الجديدة قد تسبب لهم %) 56.0(ورأت غالبية معلمي اللغة العربية 

، في حين رأى بقيتهم أنه لم %)53.3(ط في درجته أو متوس%) 2.7(بتوتر أو قلق إما شديد 
  . يتسبب لهم بأي توتر أو قلق

المناهج  سأي تدريب قبل البدء بتدري اتلقوقد ا سئل معلمو اللغة العربية عما إذا كانوا موعند
باإليجاب، وأن التدريب %) 76.0(والكتب الجديدة أو في أثنائه، أجاب أكثر من ثالثة أرباعهم 

لهم في المقام األول مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعليمية التي عملوا  هه وفرتالذي تلقو
، وفي المقـام الثالـث   )منهم% 21.1(وفي المقام الثاني إدارة المدرسة  ،)منهم% 75.4(فيها 

  %). 14.0(مركز الوزارة 
  

  هم المئويةعدد معلمي اللغة العربية الذين اختاروا المهارة ونسبت:  )17(الجدول 
  %  العدد  المهارة

  82.4  56  إعداد خطط درسية تربط بين النتاج والتدريس والتقييم

  ICT   51  75.0استخدام مصادر وأدوات 

  60.3  41  استخدام التعلم التعاوني 

  67.6  46  تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة 

  57.4  39  استخدام أساليب المناقشة الصفية 

  61.8  42  المشكلة  استخدام أساليب حل

  79.4  54  تقييم التعلم باستخدام أدوات التقييم الحقيقي 

  63.2  43  تكييف التدريس 

  60.3  41  إشراك الطلبة في التعلم 

  72.1  49  استثمار النشاطات في تنمية تعلم الطلبة 

    68  المجموع
  

  
  



-37 - 

82.4%
75.0%

60.3%
67.6%

57.4%
61.8%

79.4%

63.2% 60.3%

72.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A@? در�=� ICT G=�HIا�
JKوEHIا�

�EFرات
�=MNIا�

��OEا�� ��M�ا�� QR G==SIا�
JS=STا�

U==MV
WXرYIا�

إ\�اك
�Z�@ا�

ا�E�^Iر
  ا��E_Eت

  عربية التي اختارت كل نسبة معلمي اللغة ال): 15(الشكل 
  مهارة الزمة لتدريس المناهج والكتب الجديدة

  
موقف أولئك المعلمين من التـدريب الـذي   ) 17(والشكل ) 16(والشكل ) 18(ويبين الجدول 

وكما يتضح من الجدول المشار إليه، فإن أقل من ثلث أولئـك   .تلقوه من حيث كفايته ومحتواه
وأما مـن حيـث محتـوى    . التدريب الذي تلقوه كان كافياً رأوا أن%) 31.6(المعلمين بقليل 

التدريب، فقد رأى أقل من نصف أولئك المعلمين انهم تلقوا تدريباً في تصميم نشاطات تعلمية 
، وفي اسـتخدام مصـادر وأدوات تكنولوجيـا    )منهم% 49.1(قائمة على النتاجات التعلمية 

بقليل أنهم تلقوا كما رأى أكثر من ثلثيهم ). منهم% 40.4(المعلومات واالتصال في التدريس 
% 68.4(وفي أساليب التقييم الحقيقي %) 73.7(ص المناهج والكتب الجديدة تدريباً في خصائ

، فقد تلقت التدريب عليها )18(أما موضوعات التدريب األخرى المذكورة في الجدول ). منهم
  . ن ادت على النصف وقلت عن الثلثيزنسبة من أولئك المعلمين 

الجهات التي لجأوا إليها طلباً للمساعدة فـي تـدريس   / وسئل معلمو اللغة العربية عن الجهة
هـي  ومن وجهة نظرهم، فإن الجهات التي لجأوا إليهـا  . مناهج اللغة العربية الجديدة وكتبها
، المشـرف التربـوي   %)70.7(الزمالء فـي المدرسـة   : بالترتيب من حيث شيوعها بينهم

، الزمالء من %)38.7(، مدير المدرسة %)40.0(قع المعلومات في االنترنت ، موا%)65.3(
  . %)2.3(خبرة واالجتهادات الشخصية ، وال%)34.7(خارج المدرسة 
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  موقف معلمي اللغة العربية الذين تلقوا التدريب من التدريب) 18(الجدول 
  

  %  العدد  الجانب
  73.7  42  تعريف بخصائص المناهج والكتب الجديدة 

  63.2  36  المناهج الجديدة واالقتصاد المعرفي 

  61.4  35  المنهاج المبني على النتاجات  

  49.1  28  جات التعلمية اتصميم نشاطات تعلمية قائمة على النت

  68.4  39  أساليب التقييم الحقيقي 

  64.9  37  تخطيط الدروس 

  ICT  23  40.4استخدام أدوات ومصادر 

  61.4  35  رسي استخدام الكتاب المد

31.6  18  التدريب كاف  

    57  المجموع
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  توزيع معلمي اللغة العربية الذين تلقوا تدريباً في المجاالت المبينة): 16(الشكل 
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  توزيع معلمي اللغة العربية من حيث كفاية التدريب ): 17(الشكل 

  

70.7%
65.3%

40.0% 38.7%
34.7%

2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ز�Fء ا��8ر%� ا���0ف I-�	->ا ���8 ا��8ر%� ا�F�Gء #�رج
ا��8ر%�

�$NM0ة ا���Mا�

  
  توزيع معلمي اللغة العربية بحسب الجهات التي طلبوا إليها تقديم المساعدة ):18(الشكل 

 
 صعوبات في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة  3.3

 

أكد ثلثا معلمي اللغة العربية الذين تمت مقابلتهم أنهم وجدوا صعوبات في تدريس مناهج اللغة 
اتسـاع  : ومن أبرز الصعوبات التي ذكرها أولئك المعلمون بالترتيب. يدة وكتبهاالعربية الجد

، )منهم% 46.0(، وتكييف التدريس وفق الفوارق الفردية بين الطلبة )منهم% 72.0(المنهاج 
، %)28.0(، وعدم وجود دليل المعلم %)36.0(ونقص التجهيزات والمواد الالزمة للتدريس 

استخدام أساليب التدريس الجديدة التي دعت إليها المناهج والكتب  المهارة في/ ونقص الخبرة
  %). 22.0(المهارة في استخدام أساليب التقييم الحقيقي / ، ونقص الخبرة%)28.0(الجديدة 

وللتغلب علي هذه الصعوبات، أكد أولئك المعلمون أنهم لجأوا إلى استخدام بعـض األسـاليب   
، واعتماد المحاضرة أسـلوباً فـي   %)32(إضافية  من أبرزها إعطاء حصص ،واإلجراءات
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توزيع ملخصات وأوراق عمـل  و ،%)12(، واإلكثار من الواجبات البيتية %)32(التدريس 
  %).26(على الطلبة 

وسئل معلمو اللغة العربية عن تقييم قدرتهم على استخدام أساليب وأدوات التقييم الحقيقي التي 
 ةأنهم لم يجدوا أي%) 46.7(ة، فأجاب أقل من نصفهم بقليل دعت إليها المناهج والكتب الجديد

صعوبة في استخدامها، في حين أجابت نسبة أقل بأنهم وجدوا صعوبة في اسـتخدام بعضـها   
أي مبـرر  %) 10.7(هذا ولم تر النسبة الباقية من المعلمـين  %). 5.3(أو كلها %) 37.3(

  . الستخدامها
 

 ة الجديدة إيجابيات وسلبيات كتب اللغة العربي 3.4
 

س كيف نظر معلمو اللغة العربية إلى الكتب الجديدة من حيث مزاياها اإليجابية والسلبية بالقيا
  إلى الكتب السابقة ؟

أن الكتب الجديدة تتمتـع بـبعض المزايـا    %) 80(رأت أغلبية معلمي اللغة العربية العظمى 
كذلك أن لهـا بعـض   %) 76(ى رأت أغلبيتهم العظمواإليجابية بالقياس إلى الكتب السابقة، 

  ). 19(أنظر الشكل  – السلبيات
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  موقف معلمي اللغة العربية من الكتب الجديدة): 19(الشكل 

  
) 20(اإليجابيات التي ذكرها أولئك المعلمون، في حين يبـين الجـدول   ) 19(ويبين الجدول 

قة بوجه عام، ريتبين أن إجابات المعلمين جاءت متف ،)19(وبالرجوع إلى الجدول . السلبيات
وباستثناء إيجابية واحدة اتفق عليها أكثر من نصف المعلمين . فق على إيجابيات محددةواولم تت
وايجابيتين أخريين اتفق  ،وهي اهتمام الكتب بتنمية مهارات التفكير والبحث –%)53.3(بقليل 
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، المحتوى وتنوع النشاطات في الكتـب وهما جدة  ،%)28.3(و %) 36.7(ا بالترتيب معليه
  %). 20(و %) 3.3(نالت اإليجابيات األخرى اتفاق نسبة من أولئك المعلمين تفاوتت بين 

يتبين أن ثمة ثالث سلبيات اتفق عليها أكثر من نصف المعلمين ) 20(وبالرجوع إلى الجدول 
سهاب في المعلومات اإل: ات الثالث هيالذين قالوا بوجود سلبيات للكتب الجديدة، وهذه السلبي

، وغموض عـرض محتـوى   %)66.7(، وعدم المالءمة النمائية لمحتوى الكتب %)73.7(
 –%)21.1(و %) 24.6(، ذكرهمـا بالترتيـب   يينوباستثناء سلبيتين أخر%). 54.4(الكتب 

 -وهما كثرة التطبيقات في الكتب، واشتمال الكتب على موضوعات غير مهمة وغير ممتعـة 
وأقـل مـن   %) 1.8(فإن السلبيات األخرى نالت اتفاق نسبة من أولئك المعلمين تفاوتت بين 

)20(%.    
  

  ايجابيات كتب اللغة العربية الجديدة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية) 19(الجدول 
  %  العدد  اإليجابية

  36.7  22  جدة المحتوى ����
  1.7  1  يراعي الفوارق الفردية -  عرض المحتوى ����
  16.7  10  أساليب عرض جديدة ومشوقة ومتنوعة -  
  -  -  تفعيل دور الطالب -  
  18.3  11  منظم -  
  10.0  6  مشتمل على أدوات بصرية واضحة  -  
  5.0  3  مشتمل على صور واضحة  -  
  53.3  32  مهارات التفكير والبحث -  تركيز المحتوى ����
  13.3  8  مهارات التعلم الذاتي  -  
  18.3  11  ال مهارات االتص -  
  5.0  3  مهارات التعاون -  
  5.0  3  حل المشكلة  -  
  20.0  12  الربط مع الحياة -  
  8.3  5  االتجاهات والقيم -  
  28.3  17  متنوعة -  النشاطات ����
  16.7  10  تتطلب مصادر تعلمية متنوعة  -  
  5.0  3  كافية  -  
  3.3  2  متدرجة  -  
  13.3  8  أساليب جديدة  التقييم ����
  3.3  2  التنظيم والتبنيد  -  اج الفنياإلخر ����
  6.7  4  الطباعة  -  

    60  المجموع
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  سلبيات كتب اللغة العربية الجديدة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية) 20(الجدول 
  %  العدد  السلبية

  21.1  12  موضوعات غير مهمة وغير ممتعة -  نوع المحتوى ����
  66.7  38  غير مالئم نمائياً  -  
  73.7  42  إسهاب في المعلومات  -  توىعرض المح ����
  8.8  5  ينقصه التتابع -  
  24.6  14  كثرة التطبيقات  -  
  3.5  2  نقص األمثلة التوضيحية -  
  54.4  31  المفاهيم / غموض العرض  -  
  17.5  10  نقص الدقة الرياضية  -  
  -  -  إغفال المعرفة القبلية  -  
  5.3  3  ذات تكلفة عالية للطالب  -  النشاطات ����
  14.0  8  تتطلب وقتاً غير متاح -  
  3.5  2  غير ممتعة  -  
  5.3  3  غير قابلة للتنفيذ -  
  1.8  1  تقييم انطباعي  -  التقييم  ����
  3.5  2  ال يوضح أدوات التقييم الجديدة -  
  17.5  10  يتطلب مواد وأدوات غير متوافرة  -  التدريس  ����
  5.3  3  نقص مصادر التعلم  -  
  8.8  5  لدى المعلم  نقص المعرفة -  

    57  المجموع                                    
  

 موقف الطلبة من الكتب الجديدة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية 3.5
 

%) 42.7(تباينت نظرة معلمي اللغة العربية إلى موقف طلبتهم من الكتب الجديدة، فقـد رأى  
السابقة، في حين رأت نسبة مسـاوية تقريبـاً   منهم أن طلبتهم عدوا الكتب الجديدة أفضل من 

أن طلبتهم عدوا الكتب السابقة أفضل من الكتب الجديدة، ونسبة أقل من ذلك بكثير %) 41.3(
  . رأت أن طلبتها لم يجدوا فرقاً بين الكتب الجديدة والكتب السابقة %) 12(

مهم ألسـاليب التقيـيم   كذلك تباينت نظرة معلمي اللغة العربية إلى موقف طلبتهم من استخدا
أن معظـم طلبـتهم أو جمـيعهم    %) 52(الجديدة، فذكرت نسبة منهم جاوزت النصف بقليل 

في حين ذكر الباقون أن قلة من طلبتهم ارتاحت لألساليب  ،ارتاحوا الستخدام األساليب الجديدة
  . %)5.3(يع الطلبة لم يرتاحوا لها و أن جمأ%) 42.7(الجديدة 
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 ت معلمي التربية االجتماعية لمناهجها الجديدة وكتبها إدراكا: رابعاً  •

  
 فهم معلمي التربية االجتماعية والوطنية للمناهج والكتب الجديدة  4.1

  

الكتب الجديدة  /رأى جميع معلمي التربية االجتماعية والوطنية الذين تمت مقابلتهم أن المناهج
ويبين الجدول . ا في بعض النواحيفي مبحث التربية االجتماعية والوطنية اختلفت عن سابقته

نواحي االختالف التي ذكرها المعلمون، والتي شملت مجـاالت األهـداف والمحتـوى    ) 21(
ويلحظ من الجـدول المشـار إليـه أن    . والنشاطات التعلمية وأساليب التعلم والعرض والتقييم

عرض محتوى  تركز: نواحي االختالف التي اجمع عليها ما ال يقل عن نصف المعلمين كانت
واستخدام األساليب االستقصائية %). 58.3(، وكثرة النشاطات %)83.3(الكتب على المتعلم 

وأما نواحي االختالف األخرى فقد ذكرتهـا  %). 50(، وتسلسل المحتوى %)58.3(في التعلم 
  . نسبة من المعلمين لم تتجاوز الربع

  
. ت إلى تغيير المناهج والكتب السابقةأن ثمة مبررات دع%) 95.8(وأكد كل المعلمين تقريباً 

 ،%)21.7(، واكتساب المهارات الحياتيـة  %)100(وهذه المبررات هي التطور التكنولوجي 
  %). 26.1(، والتفجر المعرفي %)39.1(والتحدي االقتصادي 

على أن مناهج التربية االجتماعية والوطنية وكتبهـا  %) 95.8(كما وافق كل المعلمين تقريباً 
في الموافقة %) 4.2(يدة قد أعدت لمواجهة متطلبات االقتصاد المعرفي، وتردد معلم واحد الجد

المعلمون موافقتهم على ذلك بذكر بعض النقاط التي تسهم بها المناهج  روقد بر. أو المعارضة
) 22(وبالرجوع إلـى الجـدول   . والكتب الجديدة بما يجعلها تلبي متطلبات االقتصاد المعرفي

ـ  –د بعض اإلسهامات التي ذكرها المعلمون، يتبين أن أبرزهاالذي يور  موالتي ذكرتها نسبة ل
، واسـتخدام المهـارات   %)52.2(كانت االهتمام بتنمية مهـارات التفكيـر    -تقل عن الثلث
  %). 34.8(، وتنمية اإلبداعية لدى الطلبة %)39.1(الحاسوبية 
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  تربية االجتماعية والوطنية الجديدة الأوجه االختالف بين مناهج ) : 21(الجدول 
  التربية االجتماعية والوطنيةكتبها وسابقتها من وجهة نظر معلمي و

  

  %  العدد  وجه االختالف
  -  -  نتاجات تعلمية جديدة  -  األهداف  ����
  54.2  13  أكثر تنوعاً  -  
  12.5  3  مصوغة بلغة أدائية -  
حـل  /التفكير (تشتمل على مهارات عقلية  -  

  )اإلبداع/ كلة المش
2  8.3  

  8.3  2  أكثر حداثة  -  المحتوى ����
  8.3  2  مرتبط بالحياة  -  
  8.3  2  مالئم نمائياً للطلبة  -  
  12.5  3  أكثر امتاعية  -  
  50.0  12  )تتابعاً(أكثر تسلسالً  -  
  16.7  4  )اتساعاً(أكثر شمولية  -  
  25.0  6  يدور على المفاهيم  -  
  -  -  أكثر صلة بالنتاجات التعلمية  -  النشاطات التعليمية ����
  58.3  14  كثرة النشاطات  -  
  16.7  4  مالئمة نمائياً -  
  8.3  2  أكثر امتاعاً -  
  20.8  5  تركز على المفاهيم والمهارات -  
  4.2  1  التعلم بالحاسوب  -  أساليب التعلم  ����
  58.3  14  استقصائية -  
  16.7  4  التعلم الذاتي  -  
  20.8  5  ني التعلم التعاو -  
  20.8  5  تفعيل دور الطالب  -  
  -  -  تلبي الفوارق الفردية  -  
  8.3  2  تعليم مباشر/ سردية -  )العرض(أساليب التدريس  ����
  83.3  20  متمركزة على المتعلم  -  
  -  -  تهتم بأخطاء الطلبة  -  
  8.3  2  تقليدية  -  أساليب التقييم  ����
  16.7  4  تقييم األداء -  
  12.5  3  بديلة + تقليدية  -  
  20.8  5  الربط بين التقييم والتعلم  -  

    24  المجموع
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  التربية االجتماعية والوطنية الجديدةإسهام مناهج ) : 22(الجدول 
  قتصاد المعرفة من وجهة نظر معلميهاوكتبها في ا

  

  %  العدد  نوع اإلسهام
  8.7  2  التعاون

  21.7  5  استخدام المعرفة في الحياة

  52.2  12  التفكير 

  34.8  8  اإلبداع 

  17.4  4  تحديد المشكالت وحلها 

  4.3  1  )إعداد التقارير(مهارات االتصال 

  13.0  3  المبادرة 

  39.1  9  مهارات حاسوبية 

    23  المجموع
  

 دور معلمي التربية االجتماعية والوطنية في تنفيذ مناهجها الجديدة وكتبها  4.2
 

أن تدريس المنـاهج والكتـب   %) 95.8(الوطنية تقريباً رأى كل معلمي التربية االجتماعية و
عدد المعلمين الـذين  ) 20(والشكل ) 23(ويبين الجدول   .الجديدة يتطلب تعلم مهارات جديدة

رأوا الحاجة إلى تعلم كل مهارة في قائمة المهارات التي أعطيت لهم ونسبتهم المئويـة مـن   
. مهارات جديدة لتدريس المناهج والكتب الجديـدة جملة المعلمين الذين قالوا بالحاجة إلى تعلم 

، %)73.9(و %) 39.1(وكما يطهر الجدول المشار إليه، تفاوتت نسبة المعلمين تلـك بـين   
تصميم خطط درسية تـربط بـين النـاتج    : وكانت في أربع مهارات فوق الثلثين، وهذه هي

ومات واالتصال في التدريس ، واستخدام تكنولوجيا المعل%)73.9(التعلمي والتدريس والتقييم 
، وتكييف التدريس للفـوارق  %)73.9(، واستخدام أدوات وأساليب التقييم الحقيقي %)73.9(

لثلثين بقليل، وهاتان المهارتان هما تنمية ، وكانت في مهارتين أخريين دون ا%)69.6(الفردية 
المهارات األربع  وأما%). 60.9(، واستخدام أساليب حل المشكلة %)65.2(مهارات التفكير 

  . الباقية فاختارت كالً منها نسبة قلت عن النصف
عن شعورهم بتوتر أو قلق في أثناء تدريسهم %) 56(وقد عبر أكثر من نصف المعلمين بقليل 

، أما بقية المعلمين فلم يشعروا بأي %)2.7(الكتب الجديدة، وكان هذا القلق شديداً عند بعضهم 
  . قلق أو توتر
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ئل معلمو التربية االجتماعية والوطنية عما إذا كانوا قد تلقوا أي تدريب أعانهم فـي  وعندما س
الجهات التي وفرت لهم / باإليجاب، وبأن الجهة%) 79.2(التدريس، أجابت غالبيتهم العظمى 

، )مـنهم % 73.7(التدريب كانت في المقام األول مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعليمية 
  ). منهم% 15.8(وفي المقام الثالث مركز الوزارة ) منهم% 26.3(قام الثاني المدرسة وفي الم

  

  عدد معلمي التربية االجتماعية والوطنية): 23(الجدول 
  اختاروا المهارة ونسبتهم المئويةالذين 

  %  العدد  المهارة
  73.9  17  إعداد خطط درسية تربط بين النتاج والتدريس والتقييم

  ICT   17  73.9ر وأدوات استخدام مصاد

  43.5  10  استخدام التعلم التعاوني 

  65.2  15  تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة 

  39.1  9  استخدام أساليب المناقشة الصفية 

  60.9  14  استخدام أساليب حل المشكلة 

  73.9  17  تقييم التعلم باستخدام أدوات التقييم الحقيقي 

  69.6  16  تكييف التدريس 

  43.5  10  اك الطلبة في التعلم إشر

  47.8  11  استثمار النشاطات في تنمية تعلم الطلبة 

    23  المجموع
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  نسبة معلمي التربية االجتماعية والوطنية التي رأت حاجة إلى تعلم المهارة): 20(الشكل 
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 .ومحتواه ي تلقوه من حيث كفايتهموقف أولئك المعلمين من التدريب الذ) 24(ويبين الجدول 
ومن حيث المحتوى، فـإن  . على أنه كاف%) 42.1(رأى أقل من نصفهم  ،ومن حيث كفايته

تلقت تدريباً في خصائص المناهج والكتـب الجديـدة   ) %73.7(الغالبية العظمى من المعلمين 
منـاهج الجديـدة   وفي تخطيط الدروس، كما تلقى ما بين نصف المعلمين وثلثيهم تدريباً في ال

، %)57.9(، والمنـاهج المبنيـة علـى النتاجـات     %)63.2(وارتباطها باالقتصاد المعرفي 
تصميم نشاطات قائمة : أما موضوعا التدريب اآلخران%). 57.9(واستخدام الكتاب المدرسي 

نسـبة قلـت   واستخدام أساليب التقييم الحقيقي فقد تلقى التدريب في كل منهما  ،على النتاجات
  ) .22(والشكل ) 21(انظر الشكل  -%)47.4(ليل عن النصف بق
  

إليه طلباً للمساعدة في التدريس، فكانت مـن   الجهات التي لجأوا/ مون عن الجهةوسئل المعل
، والـزمالء فـي المدرسـة    ) %58.3(المشـرف التربـوي   : حيث شيوعها بينهم بالترتيب

، والـزمالء  %)25(في االنترنت  ، ومواقع المعلومات%)41.7(، ومدير المدرسة %)45.8(
  %). 12.5(، والخبرة واالجتهادات الشخصية %)20.8(من خارج المدرسة 

  
  موقف معلمي التربية االجتماعية والوطنية الذين تلقوا التدريب من التدريب) 24(الجدول 

  

  %  العدد  الجانب
  73.7  14  تعريف بخصائص المناهج والكتب الجديدة 

  63.2  12  القتصاد المعرفي المناهج الجديدة وا

  57.9  11  المنهاج المبني على النتاجات  

  47.4  9  تصميم نشاطات تعلمية قائمة على الناتجات التعلمية 

  47.4  9  أساليب التقييم الحقيقي 

  73.7  14  تخطيط الدروس 

  ICT  11  57.9استخدام أدوات ومصادر 

  57.9  11  استخدام الكتاب المدرسي 

42.1  8  التدريب كاف  

    19  المجموع
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  نسبة معلمي التربية االجتماعية والوطنية): 22(الشكل 
  التي تلقت التدريب في المجاالت المذكورة  
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  نسبة معلمي التربية االجتماعية والوطنية بحسب الجهة ): 23(الشكل 

  التي لجأوا إليها للمساعدة في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة 
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 صعوبات في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة 4.3
 

هوا صـعوبات فـي   أنهم واج%) 62.5(أكد اقل من ثلثي معلمي التربية االجتماعية والوطنية 
اتسـاع   :ومن أهم الصعوبات التي ذكرها أولئك المعلمـون . تدريس المناهج والكتب الجديدة

، وعدم وجـود  %)73.3(، ونقص التجهيزات واألدوات والمصادر الالزمة %)100(المنهاج 
الجديـدة  المهارة فـي اسـتخدام أسـاليب التـدريس     / ونقص الخبرة ،%)66.7(أدلة المعلم 

المهارة في اسـتخدام  / ، ونقص الخبرة%)20(تكييف التدريس للفوارق الفردية و ،%)33.3(
  %). 13.3(أساليب التقييم الجديدة 

مـن   ،وأكد أولئك المعلمون أنهم لجأوا للتغلب على هذه الصعوبات إلى وسـائل وإجـراءات  
، %)13.3(، واعتماد المحاضرة أسلوباً في التدريس %)46.7(إعطاء حصص إضافية  :أهمها

  %). 13.3(واإلكثار من الواجبات البيتية 
وقد سئل المعلمون عن تقييم قدرتهم على استخدام أساليب وأدوات التقييم الحقيقي التي احتوتها 

بأنهم لم يجـدوا أي صـعوبة فـي    %) 45.8(فأجاب نصفهم تقريباً . المناهج والكتب الجديدة
هذا . بأنهم وجدوا بعض الصعوبة%) 45.8(استخدامها، في حين أجاب نصفهم اآلخر تقريباً 

  . إلى استخدامها نه ليس ثمة ما يدعوأ%) 8.3(وقد رأت نسبة قليلة منهم 
 

 ت وسلبيات كتب التربية االجتماعية والوطنية الجديدةاايجابي 4.4
  

كيف نظر معلمو التربية االجتماعية والوطنية إلى كتبها الجديدة من حيث ايجابياتها وسلبياتها 
  بالكتب السابقة ؟  بالمقارنة

ـ    ة االجتماعيـة  أكد كل معلمي التربية االجتماعية والوطنية أن ثمة ايجابيـات لكتـب التربي
  . لها سلبيات أن )%70.8(كدت غالبتهم العظمى والوطنية، في حين أ

. بالترتيب ايجابيات الكتب وسـلبياتها كمـا رآهـا المعلمـون    ) 26(و ) 25(ويبين الجدوالن 
لم  وا على ايجابيات محددة للكتب، إذ، تبين أن المعلمين لم يجمع)25(جدول وبالرجوع إلى ال

ما عدا ايجابية واحدة حيـث   ،تزد نسبة المعلمين التي اتفقت على اإليجابية الواحدة على الربع
، وهي اهتمام محتوى الكتب الواضـح بتنميـة   %)50(بلغت نسبة المعلمين التي اتفقت عليها 

جـدة المحتـوى،   : ومن اإليجابيات التي اتفق عليها ربـع المعلمـين  . ثمهارة التفكير والبح
  . وارتباطه بحياة الطالب، ووجود نشاطات تتطلب مصادر تعليمية متنوعة

، تبين أيضاً أن المعلمين الذين قالوا بوجود سلبيات للكتب أجمعوا )26(وبالرجوع إلى الجدول 
) إطالـة  (، وإسهاب %)100(ى الكتب غموض العرض في محتو: على سلبيتين ال غير، هما
ومن السلبيات األخرى التي اتفق عليها أكثر من ربـع  %). 76.5(في معلومات الموضوعات 
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، ونقـص المـواد واألدوات   ) 41.2(كون نشاطات الكتب غير قابلة للتنفيذ : أولئك المعلمين
يها أقل من ربع ومن السلبيات التي اتفق عل%). 35.3(الالزمة لتدريس موضوعات المحتوى 

، وكون تنفيذ النشاطات يتطلـب  %)23.5(نقص الدقة العلمية للمحتوى : أولئك المعلمين بقليل
  %). 23.5(زمناً أكاديمياً غير متاح في الصف 

 
إلى موقف طلبـتهم مـن كتـب التربيـة     التربية االجتماعية والوطنية نظرة معلمي  4.5

 االجتماعية والوطنية الجديدة 
 

بية االجتماعية والوطنية عن موقف طلبتهم من كتب المبحث الجديدة، فأجابت سئل معلمو التر
أن طلبتهم رأوا أن الكتب الجديدة أفضل من السابقة، وأجابت قلة %) 79.2(غالبيتهم العظمى 

أن طلبتهم رأوا أن الكتب السابقة أفضل من الجديدة، في حين رأت نسـبة  %) 8.3(قليلة منهم 
  . بتهم لم يجدوا فرقاً واضحاً بين الكتب الجديدة والسابقة، أن طل%)12.5(قليلة 

  
وسئل المعلمون أيضاً عن موقف طلبتهم من استخدامهم أدوات وأسـاليب التقيـيم الجديـدة،    

طلبـتهم أو معظمهـم   جميع أن %) 79.2(فجاءت إجاباتهم متنوعة، فأكدت غالبيتهم العظمى 
أن بعض الطلبة ارتاح %) 12.5(ن ذلك بكثير ارتاحوا لألساليب الجديدة، وأكدت نسبة أقل م

  . أن كل طلبتهم لم يرتاحوا لها%) 8.5(الستخدامها، في حين رأت نسبة أقل 
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  يدة الجد التربية االجتماعية والوطنيةايجابيات كتب ) 25(الجدول 
  من وجهة نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية

  

  %  العدد  اإليجابية
  25.0  6  جدة المحتوى ����

  12.5  3  يراعي الفوارق الفردية -  عرض المحتوى ����

  20.8  5  أساليب عرض جديدة ومشوقة ومتنوعة -  

  -  -  تفعيل دور الطالب -  
  16.7  4  منظم -  

  8.3  2  مشتمل على أدوات بصرية واضحة  -  

  4.2  1  مشتمل على صور واضحة  -  

  50.0  12  لبحثمهارات التفكير وا -  تركيز المحتوى ����

  12.5  3  مهارات التعلم الذاتي  -  

  8.3  2  مهارات االتصال  -  

  16.7  4  مهارات التعاون -  

  12.5  3  حل المشكلة  -  

  25.0  6  الربط مع الحياة -  

  4.2  1  االتجاهات والقيم -  

  8.3  2  متنوعة -  النشاطات ����

  25.0  6  تتطلب مصادر تعلمية متنوعة  -  

  -  -  كافية  -  
  -  -  متدرجة  -  
  4.2  1  أساليب جديدة  التقييم ����

  -  -  التنظيم والتبنيد  -  اإلخراج الفني ����
  12.5  3  الطباعة  -  

    24  المجموع
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  التربية االجتماعية والوطنيةسلبيات كتب ) 26(الجدول 
  التربية االجتماعية والوطنيةمن وجهة نظر معلمي 

  

  %  العدد  السلبية
  5.9  1  موضوعات غير مهمة وغير ممتعة -  نوع المحتوى ����
  17.6  3  غير مالئم نمائياً  -  
  76.5  13  إسهاب في المعلومات  -  عرض المحتوى ����
  5.9  1  ينقصه التتابع -  
  11.8  2  كثرة التطبيقات  -  
  11.8  2  نقص األمثلة التوضيحية -  
  100.0  17  المفاهيم / غموض العرض  -  
  23.5  4  نقص الدقة الرياضية  -  
  -  -  إغفال المعرفة القبلية  -  
  5.9  1  ذات تكلفة عالية للطالب  -  النشاطات ����
  23.5  4  تتطلب وقتاً غير متاح -  
  -  -  غير ممتعة  -  
  41.2  7  غير قابلة للتنفيذ -  
  -  -  انطباعي  -  التقييم  ����
  -  -  ال يوضح أدوات التقييم الجديدة -  
  35.3  6  غير متوافرة يتطلب مواد وأدوات  -  التدريس  ����
  -  -  نقص مصادر التعلم  -  
  5.9  1  معلم المعرفة نقص  -  

    17  المجموع

  
 إدراكات مديري المدارس للمناهج والكتب الجديدة ودورهم في تنفيذها : ثانياً  •
 

، )117(بلغ عدد مديري المدارس الذين تمت مقابلتهم، وفق صحيفة مقابلة مديري المـدارس  
تناول في هـذا  نو. في عينة المدارس المشاركة في الدراسةاوي عدد المدارس وهذا العدد يس

أوالً بإدراكـات  مبتـدئين   ،الجزء من الدراسة نتائج المقابالت التي تمت مع عينة المـديرين 
ثم بوصف دورهم في تنفيذ المنـاهج   ،ثم بإدراكاتهم للكتب الجديدة ،المديرين للمناهج الجديدة

  . والكتب الجديدة
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 إدراكات المديرين للمناهج الجديدة  -1
  

ويبين الجدول . سئل مديرو المدارس أوالً عما إذا كانوا قد اطلعوا على وثائق المناهج الجديدة
فإن أكثـر   ،)27(وكما يظهر من الجدول . توزيعهم بحسب مدى شمول اطالعهم عليها) 27(

يع وثائق المناهج الجديدة، فـي  أجابوا بأنهم اطلعوا على جم%) 35(بقليل من ثلث المديرين 
وقد بلغـت نسـبة   . بأنهم اطلعوا على بعض المناهج الجديدة%) 59.8(حين أجاب معظمهم 

ونسبة الذين لم يطلعـوا   ،%1.7المديرين الذين اطلعوا على منهاج مبحث تخصصهم ال غير 
عوا إما على جميع وعليه، فإن جميع المديرين تقريباً قد اطل%. 3.4على المناهج الجديدة بتاتاً 
  . المناهج الجديدة أو بعضها

  
  توزيع مديري المدارس بحسب مدى اطالعهم على المناهج الجديدة) : 27(الجدول 

  

  %  العـدى االطـم
  35  جميع المناهج 

  59.8  بعض المناهج 

  1.7  منهاج التخصص الدراسي 

  3.4  لم اطلع 

  99.9  المجموع

  
 وقـد . في المناهج الجديدة بالمقارنة مع المناهج السابقة" يدالجد"ثم سئل مديرو المدارس عن 
كما في الجـدول   -هي ،، ومع ذلك فقد تم تصنيفها إلى فئات ستتباينت إجاباتهم تبايناً واسعاً

األهداف التعليمية، المحتوى، النشاطات التعليمية، طرق وأساليب التعلم والتـدريس،   -)28(
  .خراج الفنيطرق ووسائل وأدوات التقييم، واإل

وال تشير إلى إجماع ، جه عام مشتتةوأن إجابات المديرين كانت ب) 28(ويالحظ من الجدول 
ومن العناصر . المناهج الجديدة التي تميزأو تركيز واضح على العناصر أو السمات الجديدة 

بتنمية  واهتمامها ،%)48(التي نالت بعض اإلجماع توظيف المناهج الجديدة لتكنولوجيا التعليم 
  %).24(وارتباط محتواها بالحياة %) 38(وتمركزها على التعلم  ،%)48(المهارات الحياتية 

  
  
  
  



-54 - 

  السمات الجديدة للمناهج الجديدة كما رآها مديرو المدارس) : 28(الجدول 
  

  النسبة المئوية للمديرين  العنصر  الفئة
  0.9  أداءات / نتاجات   األهداف التعليمية ����

  47.8  ة مهارات حياتي  

  0.9  إعداد الفرد للحياة   

  12.0  ) محتوى كبير(اتساع المحتوى   المحتوى ����

  10.3  محتوى ممتع  

  5.1  متتابع / متسلسل   

  4.3  شامل   

  24.0  مرتبط بالحياة   

  7.7  مالئم نمائياً   

  0.9  مشتمل على أدوات بصرية   

  12.6  تنوع األنشطة  األنشطة التعليمية ����

  10.3  كثرة األنشطة  

  47.8  توظيف تكنولوجيا التعليم  أساليب التعلم والتدريس ����

  38.5  التمركز حول الطالب  

  6.6  مراعاة الفروق الفردية  

  15.4  أساليب تدريس فعالة  

  12.0  أساليب فعالة  أساليب التقييم ����

  16.2    اإلخراج الفني  ����

  
ن التعلـيم المدرسـي المعرفـة    وألن المناهج الجديدة قد أعدت لتكسب الطلبة الذين يكملـو 

قد فوالمهارات واالتجاهات التي تتطلبها المشاركة الفاعلة في اقتصاد معولم قائم على المعرفة، 
. تلك المشاركةسئل المديرون أن يذكروا أهم أنواع المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ل

ـ ويالحظ من الجدول المشار إلي. قائمة بها) 29(ويبين الجدول  ديرين كانـت  ه أن إجابات الم
ة أيضاً، ففي مجالي المعرفة واالتجاهات لم يظهر أي تركيز واضح علـى أي عنصـر   تمشت

وأما في مجال المهارات فقد ظهر تركيز واضح على مهارات اسـتخدام  . معرفي أو اتجاهي
مهارات ، كما ظهر بعض التركيز على %)65.8(إذ ذكرها ثلثا المديرين تقريباً  ،التكنولوجيا

ومهارات التفكيـر  %) 23.1(ومهارات التواصل ) من المديرين% 28.2(البحث واالستقصاء 
)23.1(%.  
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  المعرفة والمهارات واالتجاهات التي يتطلبها) : 29(الجدول 
  اقتصاد المعرفة من وجهة نظر مديري المدارسة

  

  %  العدد  العنصر  المجال
  9.4  11  حداثة المعرفة   المعرفة ����

  8.5  10  المعرفة بالحياةارتباط   

  4.3  5  تقدير العمل   االتجاهات  ����

  8.5  10  االنتماء الوطني   

  6.8  8  احترام الرأي  

  1.7  2  تقدير المعلم  

  1.7  2  المحافظة على الممتلكات العامة   

  3.4  4  نظافة/ صدق/ أمانة : أخالقيات   

  65.8  77  استخدام التكنولوجيا  المهارات  �

  6.0  7  القيادة   
  23.1  27  التواصل   

  13.7  16  العمل في فريق   

  28.2  33  البحث واالستقصاء   

  17.9  21  حل المشكالت   

  11.1  13  اإلبداع   

  23.1  27  التفكير   

    117  المجموع  
  

ة لعوا عليها مالئمأن المناهج الجديدة التي أط%) 93.2(الغالبية العظمى من المديرين  ورأت
ن يكملون التعليم المدرسي المعرفـة والمهـارات واالتجاهـات الالزمـة     إلكساب الطلبة الذي

للمشاركة الفاعلة في االقتصاد المعرفي، وبرروا رأيهم هذا بمجموعة متفرقة مـن المالمـح   
تكنولوجيا في الـتعلم  لالتي تتميز بها المناهج الجديدة، ومن أبرزها استخدامها ل) الخصائص(
  ). 30(انظر الجدول  –%)23.1(ا بتنمية مهارات التفكير واهتمامه) من المديرين% 38.5(
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  المبررات التي قدمها مديرو المدارس لدعم ) : 30(الجدول 
  لمناهج الجديدة القتصاد المعرفة في مالءمة ا رأيهم

  

  %  العدد  المبرر
  9.4  11  الربط بين المناهج والحياة �

  1.7  2  المناهج مشوقة�

  9.4  11   لتواصلا:  تنمي مهارات الحياة�

  23.1  27  التفكير   

  10.3  12  حل المشكالت  

  12.8  15  العمل التعاوني  

  2.6  3  التعلم بالمشروع   

  17.9  21  البحث واالستقصاء  

  13.7  16  دور جديد للطالب �

  8.5  10  تكوين شخصية الطالب/صقل�

  38.5  45  استخدام التكنولوجيا في التعلم �

    117  المجموع
  
 مديري المدارس للكتب الجديدة  إدراكات -2

  

قد اطلعوا على  جميع أو بعض الكتب %) 98.3(أظهرت إجابات المديرين أن جميعهم تقريباً 
األول والرابع والثامن والعاشر في العام الدراسـي  : الجديدة التي درسها الطلبة في الصفوف

أن هـذه  %) 44.4(نصـفهم  من وأظهرت إجابات أقل ). 31(انظر الجدول –2005/2006
ـ الكتب تعكس جميع المالمح التي تضمنتها المناهج الجديدة، في حين رأى أكثر مـن ن  فهم ص

مدير واحد أن  ر إالّأنها تعكس بعض المالمح المميزة للمناهج الجديدة، ولم ي%) 54.7(بقليل 
 )31(انظـر الجـدول   –الكتب الجديدة ال تعكس أي ملمح من المالمح المميزة للمناهج الجديدة

   ).24(والشكل 
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  مدى اطالع مديري المدارس على الكتب الجديدة) : 31(الجدول 
  

  %  العدد  مدى االطالع
  23.1  27  جميع الكتب

  73.5  86  بعض الكتب

  1.7  2  كتب مبحث تخصصي

  1.7  2  طلعلم أ

  100.0  117  المجموع
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  لمدارس بحسب رأيهم في توزيع مديري ا): 24(الشكل 

  مدى تجسيد الكتب الجديدة للمناهج الجديدة
  

ما المزايا و ؟ولكن، كيف ينظر مديرو المدارس إلى الكتب الجديدة بالمقارنة مع الكتب السابقة
؟ لقد أظهرت إجابات المديرين أن من وجهة نظرهم اإليجابية لهذه الكتب الجديدة، وما سلبياتها

%) 75.2(وأن ثالثة أرباعهم تقريبـاً  . رأوا أن للكتب مزايا إيجابية%) 98.3(جميعهم تقريباً 
  .)25(انظر الشكل  -رأوا في هذه الكتب بعض السلبيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  



-58 - 

98.3%

75.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

�$@�Oا�� إ�G�   �*'	P %*�$�ت
  توزيع مديري المدارس من حيث موقفهم من مزايا الكتب الجديدة): 25(لشكل ا

  
تضمين محتوى الكتب الجديدة : المديروناولئك ة التي ذكرها ومن أبرز ايجابيات الكتب الجديد

% 35.6(، وتركيز المحتوى على التفكير والبحث )هممن% 40.9(مصادر تعلمية تكنولوجية 
ة أساليب العرض وتشويقها ، وجد)هممن% 33.9(، وإعطاء دور أكبر في التعلم للطالب  )هممن
انظـر الجـدول   –يات التي ذكرها المديرونومن أبرز السلب). 32(انظر الجدول –%)18.3(
، وعدم مالءمة محتوى الكتب )المديريناولئك من % 51.1(إسهاب الكتب في الشرح  –)32(

، )هممـن % 18.2(، وخلو المحتوى مـن موضـوعات مهمـة    )منهم% 45.4(نمائياً للطلبة 
طبيقـات  ، وقلة الت)هممن% 13.6(، وضعف التتابع )هممن %14.8(وغموض العرض أحياناً 

وممـا  ). هممن% 18.2(، ووجود أخطاء طباعية )هممن% 13.6(أحيانا وكثرتها أحياناً أخرى 
رأوا أنه من غير المتوقع أن تنفـذ الكتـب   %) 20.5(يلفت االنتباه أن خمس المديرين تقريباً 

  .الجديدة على نحو مرضٍ نظراً للنقص في مصادر التعلم الالزمة في المدارس
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  إيجابيات الكتب الجديدة من وجهة نظر المديرين) 32(الجدول 
  

  %  العدد  عناصر المجال  المجال
  10.4  12  معرفة علمية جديدة  المحتوى����
  7.8  9  مراعاة الفوارق الفردية  
  18.3  21  جدة أساليب العرض وتشويقها   

  0.9  1  تنوع أساليب العرض   

  33.9  39  دور كبير للطالب   
  8.7  10  للمحتوىتنظيم جيد   
  9.6  11  تضمين المحتوى أدوات بصرية   
  40.9  47  تضمين المحتوى مصادر تعليمية تكنولوجية  
  35.6  41  تركيز المحتوى على التفكير   
  13.0  15  التركيز على التعلم الذاتي   
  11.3  13  التركيز على مهارات التواصل   
  7.0  8  التركيز على مهارة التعاون   

  5.2  6  على حل المشكلة التركيز   
  10.4  12  االرتباط بالحياة   
  0.9  1  المواطنة الصالحة   األهداف����

  10.4  12  تنمية متوازنة للشخصية   
  9.6  11  تنوع في النشاطات   النشاطات����
  9.6  11  تنوع في مصادر التعلم   
  6.1  7  كفاية النشاطات   
  0.9  1  تتابع النشاطات  

  9.6  11  أساليب جديدة   التقييم����
  4.3  5  التقييم الذاتي   

  11.3  13  الطباعة جيدة   اإلخراج الفني����
  10.4  12  تنظيم الكتب   
  5.2  6  وضوح الصور   

    115  المجموع
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  سلبيات الكتب الجديدة من وجهة نظر مديري المدارس) 33(الجدول 
  %  العدد  عناصر المجال  المجال

  18.2  16  وا من موضوعات مهمة يخل  المحتوى����
  45.4  40  غير مالئم نمائياً   
  51.1  45  إسهاب في الشرح  
  13.6  12  ينقصه التتابع   
  13.6  12  قلتها / كثرة التطبيقات  
  2.3  2  نقص األمثلة التوضيحية  
  14.8  13  غموض العرض  
  5.7  5  االفتقار إلى الدقة العلمية   
  3.4  3  تحتاج وقتاً  النشاطات����
  2.3  2  غير واضحة / غير ممتعة  
  5.7  5  صعبة / غير قابلة للتنفيذ  
  4.5  4  كثرتها   
  3.4  3  تتطلب استخدام التكنولوجيا   
  6.8  6  مكلفة للطالب  
                         2.3  2  ال توضح أدوات التقييم الجديدة   التقييم����
  2.3  2  التركيز على التقييم االنطباعي   
  8.0  7  متوافرة  أدوات غير/ مواد  مستلزمات تنفيذ الكتب����
  10.2  9  نقص في معرفة المعلمين   
  27.3  24  نقص في مصادر التعلم   
  18.2  16  أخطاء طباعية   اإلخراج الفني ����
  3.4  3  الصور غير مالئمة   
  4.5  4  إخراج سيئ  

    88  المجموع
  
 دور مدير المدرسة في تنفيذ المناهج والكتب الجديدة  -3
 

ويختلف هذا الدور بـاختالف   ،ي تنفيذ المناهج والكتب الجديدةلمدير المدرسة دور مهم جداً ف
وأولياء األمور عن المناهج والكتب الجديدة، ويتأثر إلى حـد كبيـر   رضاء المعلمين والطلبة 

كمـا   ،بمدى فهم المعلمين للمناهج والكتب الجديدة وبمدى امتالكهم للمهارات الالزمة لتنفيذها
  . الزمة للتنفيذ في المدرسةالتجهيزات التوافر يتأثر بمدى 
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. وطلبتهم عن الكتـب الجديـدة  وانطالقاً من ذلك، سئل مديرو المدارس عن رضاء معلميهم 
وكما يظهر الجدوالن . ذلك رأيهم في) 26(و ) 25(والشكالن ) 35(و ) 34(ويبين الجدوالن 

هـم  %) 77(، فإن جميع المعلمين أو معظمهم في ثالثة أرباع المـدارس تقريبـاً   والشكالن
راضون عن الكتب المدرسية الجديدة، وأن قلة من المعلمين فـي خمـس المـدارس تقريبـاً     

مـن المـدارس   % 90كذلك فإن جميع الطلبة أو معظمهم في . هم راضون عنها%) 21.4(
  . تقريباً هم راضون عن الكتب الجديدة

  
  يري المدارسمدى رضاء المعلمين عن الكتب الجديدة من وجهة نظر مد) : 34(الجدول 

  

  %  العدد  مدى الرضاء
  10.3  12  جميع المعلمين راضون

  66.7  78  معظم المعلمين راضون

  21.4  25  قلة من المعلمين راضون 

  1.7  2  جميع المعلمين غير راضين 

  100.1  117  المجموع
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  وجهة نظر مديري المدارس مدى رضاء المعلمين عن الكتب الجديدة من): 26( الشكل
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  مدى رضاء الطلبة عن الكتب الجديدة من وجهة نظر مديري المدارس) : 35(الجدول 
  

  %  العدد  مدى الرضاء
  11.1  13  جميع الطلبة أحبوا الكتب الجديدة
  78.6  92  معظم الطلبة أحبوا الكتب الجديدة
  10.3  12  قلة من الطلبة أحبت الكتب الجديدة

  100.0  117  المجموع
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  توزيع مديري المدارس من حيث موقفهم من مزايا الكتب الجديدة): 27(الشكل 

  

وكمـا   .المـدارس رآه مديرو  موقف أولياء الطلبة من الكتب الجديدة كما) 36(ويبين الجدول 
المـدارس تقريبـاً    يظهر من الجدول المشار إليه، فإن معظم أولياء أمور الطلبة في خمـس 

شكت %) 48.7(، وأن قلة منهم في نصف المدارس تقريباً ةشكوا من الكتب الجديد%) 21.4(
%). 29.9(من الكتب الجديدة، في حين لم يشك أحد من أولياء أمور الطلبة في باقي المدارس 

 ،%)45.3(صعوبة المحتوى  – )37(انظر الجدول  – ومن أبرز شكاوي أولياء أمور الطلبة
، وكثـرة  %)22.2(، وقلة توافر المصادر التعليمية في البيت %)24.8(وازدحام المعلومات 
  %). 11.1(النشاطات في الكتب 

  

  مدى شكوى أولياء أمور الطلبة من) : 36(الجدول 
  الكتب الجديدة من وجهة نظر مديري المدارس 

  %  العدد  الشكوىمدى 
  21.4  25  معظم أولياء األمور 

  48.7  57  اء األمور قلة من أولي

  29.9  35  لم يشك أحد

  100.0  117  المجموع
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  مدى شكوى أوليء أمور الطلبة من الكتب ): 28(الشكل 

  الجديدة من وجهة نظر مديري المدارس
  

  مدى شكوى أولياء أمور الطلبة من) : 37(الجدول 
  ارسالكتب الجديدة من وجهة نظر مديري المد 

  %  العدد  الشكوى  المجال
  4.3  5  ينقصه التنظيم  المحتوى����
  45.3  53  صعوبته  
  24.8  29  حامه بالمعلومات داز  
  0.9  1  صورة غير مشوقة  
  1.7  2  ال يتطرق إلى التعلم القبلي   
  2.6  3  ال يتناول موضوعات مهمة  
  5.1  6  ال تُستخدم وسائل جديدة   التدريس����
  11.1  13  كثرتها   النشاطات����
  2.6  3  تتطلب استخدام الحاسوب   
  1.7  2  تتطلب استخدام االنترنت  
  1.7  2  صعوبتها   
  4.3  5  فردية  
  22.2  26  قلة توافر مصادر التعلم في البيت  متفرقات����
  3.4  4  وزن الكتاب/ كبر حجم   
  4.3  5  الكتب متعبة   
  0.9  1  وجود أخطاء  
  0.9  1  قلة الواجبات البيتية   
  3.4  4  عالمة في ضوء التقييم المقترح تقدير ال  

    117  المجموع
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سم بهـا المنـاهج   تأن المعلمين يدركون المالمح التي ت%) 98.3(ورأى كل المديرين تقريباً 
وإمـا إلـى درجـة متوسـطة      ،%)47.0(إما إلى درجة كبيرة  )من وجهة نظرهم(الجديدة 

ون المالمح تلك إلـى درجـة   كيدر أن المعلمين%) 1.7(، وقد رأت بقية المديرين %)51.3(
  . قليلة

قاموا بها لتكوين فهم مشـترك بـين المعلمـين     وقد ذكر المديرون جملة من اإلجراءات التي
ومن أبرز اإلجراءات المستخدمة عقـد  . هذه اإلجراءات) 38(ويبين الجدول . للمناهج الجديدة

ن المعلمين في المدرسـة  ، وتبادل الزيارات بي)من المديرين %62.4(ورشات عمل  /دورات
لقـاءات مـع   ، وعقد المشرفين التربـويين  %)43.5(وعقد لقاءات مع المعلمين  ،%)43.5(

  %). 41.8(المعلمين 
  

  اإلجراءات التي تتخذها المدرسة لتوجيه فهم المعلمين للمناهج :)38(الجدول 
  %  العدد  اإلجراء
  43.5  51  لقاءات المدير مع المعلمين 

  8.5  10  مع أولياء األمور لقاءات المدير 
  41.8  40  لقاءات المشرفين التربويين مع المعلمين 

  8.5  10  دروس توضيحية
  43.5  51  زيارات بين المعلمين  تبادل

  62.4  73  ورشات للمعلمين / عقد دورات

  11.1  13  حضور حصص صفية 

  5.1  6  مناقشة أدوات التقييم التي يستخدمها المعلمون 

  3.4  4  توزيع نشرات 

    117  المجموع
  

أن المعلمين في مدارسـهم واجهـوا بعـض    %) 87.2(ورأت الغالبية العظمى من المديرين 
–المـديرون  اولئـك  الصعوبات في تدريس الكتب الجديدة، ومن أبرز الصعوبات التي ذكرها

عدم ألفة المعلمين بطرق التقييم و، %)24.5(ة الحاسوب هزالنقص في أج): 39(انظر الجدول 
ـ لعدم ألفة المعلمـين بطريقـة ا  و، %)24.5(الجديدة المقترحة  دريس الجديـدة المقترحـة   ت

، وعـدم  %)23.5(النقص في تدريب المعلمين على المهارات الالزمة للتنفيـذ  و، %)23.5(
  %).21.6(توفر االتصال باالنترنت 
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  الصعوبات التي واجهت المعلمين في تنفيذ) : 39(الجدول 
  ن وجهة نظر مديري المدارسالكتب الجديدة م 

  %  العدد  الصعوبة  المجال
أدوات /مصـــادر ����

  تكنولوجية وتعلمية
  21.6  22  عدم توفر االتصال باالنترنت

  8.8  9  نقص في المختبرات

  24.5  25  نقص في أجهزة الحاسوب   

  2.0  2  أجهزة العرض / نقص في أدوات  

  7.8  8  نقص في الوسائل التعليمية   

  2.0  2  جعنقص في المرا  

  23.5  24  صعوبة استخدام طرق التدريس المقترحة   تدريب المعلمين ����

  10.8  11  نقص المهارات التكنولوجية   

  4.9  5  نقص المعرفة األكاديمية  

  24.5  25  صعوبة استخدام طرق التقييم الجديدة  

  2.9  3  نقص في مهارات إعداد األبحاث  

  23.5  24  نقص في التدريب بعامة   

  14.7  15  تحضير الدروس يتطلب وقتاً وجهداً  د المعلمإجها����

  16.7  17  عظم المحتوى /كبر  

  12.7  13  وسائل تعلمية  /إعداد أدوات  

  10.8  11  صعوبة الموضوعات   

  12.7  13  كثرة إعداد الطلبة في الصف  

  1.0  1  تنظيم الكتب غير مناسب  متفرقات ����

  8.8  9  إهمال الكتب لموضوعات الزمة  

  2.9  3  فة الصفية غير مالئمة الغر  

  2.0  2  تجهيز لمختبر الحاسوبعدم وجود   

  8.8  9  تمسك المعلمين بمعتقداتهم  

    102  المجموع  
  

قر أ الكتب الجديدة تنفيذاً مرضياً فقدوفيما يتعلق بحاجة المعلمين إلى التدريب لتنفيذ المناهج و
ومن أبرز المهارات التـي ذكرهـا   . من المديرين بحاجة المعلمين إلى التدريب% 90قرابة 

استخدام استراتيجيات التدريس الجديدة التـي دعـت إليهـا     -)40(انظر الجدول –المديرون
المشروع والتعلم التعاوني واالستقصـاء وحـل   التعلم بالمناهج والكتب الجديدة كاستراتيجيات 



-66 - 

بما في ذلـك التقيـيم   واستخدام استراتيجيات التقييم الجديدة %) 63.8(المشكالت واالتصال 
  %).32.4(، والمهارات التكنولوجية %)60.0(التشخيصي واألسئلة السابرة 

  
  المهارات التي يحتاجها المعلمون من وجهة نظر مديري المدارس :)40(الجدول 

  %  العدد  المهارة
  63.8  67  استخدام استراتيجيات تدريسية جديدة 

  60.0  63  استخدام استراتيجيات التقييم الجديدة

  32.4  34  استخدام الحاسوب واالنترنت  / مهارات تكنولوجية 

  10.5  11  إنتاج وسائل تعليمية

  1.9  2  إنتاج برامج حاسوبية 

  2.9  3  فهم المحتوى  / مهارات أكاديمية 

  3.8  4  تحليل المحتوى -   /ية مهارات تدريس

  20.0  21  التخطيط المدرسي -  

  2.9  3  مراعاة الفوارق الفردية -  

  2.9  3  استخدام المختبر -  

  17.1  18  إدارة البيئة التعليمية  -  

  14.3  15  تنمية التفكير  -  

  5.7  6  البحث العلمي واإلجرائي  /مهارات بحثية

    105  المجموع
  

رأي مديري المدارس في مدى تـوافر التجهيـزات واألدوات والمـواد    ) 41(ويبين الجدول 
وكمـا يظهرالجـدول   . هج والكتب الجديدة على نحو مـرضٍ االالزمة في مدارسهم لتنفيذ المن

رأوا أن مدارسهم تتوافر فيها كـل  %) 71.8(فإن أكثر من ثلثي المديرين بقليل  ،المشار إليه
التجهيزات واألدوات والمواد الالزمة للتنفيذ أو معظمها، في حين رأى ربع المديرين تقريبـاً  

  ). 29(انظر الشكل  –رسهم قليلة زات المتوافرة في مداأن التجهي%) 25.6(
التجهيزات التي رأى مديروا المدارس ضرورة توفيرها لتنفيذ المنـاهج  ) 42(ويبين الجدول 

ومن أبرز التجهيزات التي ذكرها المـديرون البرمجيـات   . والكتب الجديدة على نحو مرضٍ
يميـة كـأجهزة   ، والوسائل واألدوات التعل%)29.9(أجهزة الحاسوب و، %)32.5(الحاسوبية 

  %). 22.2(الحاسوب  ومختبرات ،%)25.6(العرض والفيديو والكاميرات الرقمية والخرائط 
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  الالزمة من وجهة نظر مديروا المدارسالمدرسية مدى توافر التجهيزات ) : 41(الجدول 
  %  العدد  مدى التوافر

  28.2  33  تتوافر كل التجهيزات الالزمة 
  43.6  51  مة يتوافر معظم التجهيزات الالز

  25.6  30  تتوافر قلة من التجهيزات الالزمة 
  2.6  3  ال تتوافر التجهيزات الالزمة 

  100.0  117  المجموع
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  مدى توافر التجهيزات المدرسية الالزمة لتنفيذ المناهج): 29(الشكل 

  الجديدة من وجهة نظر مديري المدارس 
  

  التجهيزات الالزمة وغير المتوافرة في المدارس) : 42(الجدول 
  %  العدد  التجهيزات

تجهيزات تكنولوجيا 
  /المعلومات 

  22.2  26  مختبر حاسوب -

  29.9  35  أجهزة حاسوب  -

  32.5  38  برمجيات -

  15.4  18  آالت تصوير/ طابعة/ماسحة  -  

  12.8  15  المختبرات  -  /تجهيزات عادية 

  11.1  13  المكتبة  -  

  7.7  9  مرافق -  

  25.6  30  مواد تعليمية/ وسائل  -  

  6.0  7  قيم مختبر  /تجهيزات بشرية 

  2.6  3  صيانة التجهيزات 

    117  المجموع
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وسئل مديرو المدارس عن اإلجراءات التي يقومون بها لمراقبة المعلمين ومتابعتهم في تدريس 
وكما يظهر من الجدول . ها المديروناإلجراءات التي ذكر) 43(ويبين الجدول . الكتب الجديدة

إذ  ،عهااإلجـراءات وأشـي   شكل أبرز هذهيالمشار إليه، فإن حضور حصص صفية للمعلمين 
درسـية  يوع متابعة المعلمين في خططهم المن المديرين، ويلي ذلك في الش%) 86.3(ذكرها 

37.6(ويين مشرفين الترب، واللقاء مع ال)%47(سوه من الكتب والفصلية وفي حجم ما در(% ،
، واللقاء مع %)26.5(، واللقاء مع المعلمين أنفسهم %)27.4(وتبادل الزيارات بين المعلمين 

  %).23.1(الطلبة 
  

  إجراءات مراقبة المعلمين التي يقوم بها مديرو المدارس) : 43(الجدول 
  %  العدد  اإلجراء

  86.3  101  حصص صفية  حضور

  47.0  55  رس من الكتابمتابعة المعلمين في التخطيط والمد

  26.5  31  لقاءات مع المعلمين 

  37.6  44  لقاءات مع المشرفين التربويين

  23.1  27  لقاءات مع الطلبة 

  21.4  25  لقاءات مع أولياء األمور 

  21.4  25  مناقشة االختبارات وأداء الطلبة 

  1.7  2  حصص توضيحية

  27.4  32  تبادل زيارات بين المعلمين 

    117  المجموع
  

  موقف أولياء األمور من المناهج والكتب الجديدة : ثالثاً 
  

بنات / ، ولهؤالء أبناء)2549(بلغ عدد أولياء األمور الذين أجابوا على استبانة أولياء األمور 
) 3(لهم في المدرسة %) 64.5(وثلثاهم تقريباً  ،)8(و ) 1(عددهم ما بين  حفي المدرسة تراو

األول : بنات فـي الصـفوف  / لهم أبناء الذين وبلغت نسبة أولياء األمور. بنات أو أقل/ أبناء
 -2005/2006وهي الصفوف التي درست في العـام الدراسـي    -والرابع والثامن والعاشر

  %. 40.7و % 40.4، %39.9، %29.5: على التوالي  – كتب المدرسية الجديدةلا
/ ى الكتب الجديدة، التي درسها أبناؤهماء األمور بأنهم اطلعوا علمن أولي%) 92.5(وقد أجاب 

وعندما طلب إلى أولياء األمور الذين اطلعوا على . بناتهم في الصفوف األربعة السابقة الذكر
، أجاب أكثر مـن ثلثـيهم بقليـل    ها من حيث جودتها بالكتب السابقةالكتب الجديدة أن يقارنو
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%) 18.9(ل من خمسـهم بقليـل   بأنها أفضل من الكتب السابقة، في حين أجاب أق%) 69.5(
  ). 30(والشكل ) 44(انظر الجدول  –بأنها أقل جودة من الكتب السابقة 

  

  توزيع أولياء األمور من حيث نظرتهم) : 44(الجدول 
  إلى الكتب الجديدة بالمقارنة مع الكتب السابقة

  %  ةـارنـالمق
  69.5  أفضل من الكتب السابقة 

  11.6  مثل الكتب السابقة 

  18.9  جودة من الكتب السابقة أقل 

  100.0  المجموع
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  توزيع أولياء األمور من حيث نظرتهم إلى جودة ): 30(الشكل 

  نة مع الكتب السابقة رالكتب الجديدة بالمقا
  

األمـور  على نحو مباشر الحيثيات التي استند إليها أولياء " استبانة أولياء األمور"ولم تستقص 
الذين اطلعوا على الكتب الجديدة في حكمهم على جودة هذه الكتب بالمقارنة مع الكتب السابقة، 

بناتهم من الكتب الجديدة، انطالقـاً  /حول موقف أبنائهم همبل عمدت إلى استقصاء وجهة نظر
  . اتهم فيهابن/ اء أبنائهمجديدة يتأثر إلى حد كبير جداً بآرالكتب ال من االقتناع بأن حكمهم على

بناتهم شكوا من أي صعوبات واجهتهم في / األمور عما إذا كان أبناؤهم أولياءوعلى ذلك سئل 
بنـاتهم   /همءبـأن أبنـا  %) 79(بالكتب الجديدة، فأجاب أربعة أخماسهم تقريباً  أثناء دراستهم

ـ  –هذه الصعوبات ونسبة أولياء األمـور ) 45(ويبين الجدول . واجهوا صعوبات ن شـكا  مم
  . التي اختارت كل صعوبة منها -بناتهم من صعوبة ما/ أبناؤهم
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%) 42.9و % 36.4بـين   ما(فإن أكثرمن ثلث أولياء األمور  ،)45(الجدول  وكما يظهر من
بالترتيب من صعوبة محتوى الكتب ومن ازدحـام المعلومـات    بناتهم شكوا/ رأى أن أبناءهم

الرجوع إلى مراجع غير متـوافرة فـي    عنها فيها، ومن اشتمالها على أسئلة تتطلب اإلجابة
ورأى ما بين ربـع أوليـاء   . وعلى الكثير من التقارير والبحوث ،البيت أو استخدام االنترنت

بناتهم شكوا من كثرة الوقت الـالزم  / أن أبناءهم%) 31.5و % 25.2(األمور وثلثهم تقريباً 
  ).31(انظر الشكل  –راءتها ومن عدم انحفازهم إلى ق ،حللمذاكرة، ومن عدم وضوح الشر
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  نسبة أولياء األمور التي اختارت كل صعوبة): 31(الشكل  

  
  الكتب الجديدة الطلبة في الصعوبات التي يواجهها) : 45(الجدول 

  ونسبة أولياء األمور التي اختارت كل صعوبة
  %  الصعوبة

  42.9   محتوى الكتب صعب وفوق مستوى الطلبة

  38.5  امتالء الكتب بالكثير من المعلومات 

  37.7  أسئلة تتطلب مراجع غير متوافرة في البيت اشتمال الكتب على

  37.4  أسئلة تتطلب استخدام االنترنت/ وجود نشاطات

  36.4  البحوث المطلوب إعدادها / كثرة التقارير

  31.5  كثرة الوقت الالزم للمذاكرة 

  28.6  الشروح غير واضحة 

  25.2  محتوى الكتب ال يحفز الطلبة إلى قراءتها 

  14.9  لغة الكتب صعبة 
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مساعدة لهم في أي بناتهم قد طلبوا إليهم تقديم / كذلك سئل أولياء األمور عما إذا كان أبناؤهم
نوع المسـاعدة  ) 46(ويبين الجدول  .منهم باإليجاب% 88.8دراستهم للكتب الجديدة، فأجاب 

  . بناتهم تقديمها لهم/ سبة أولياء األمور الذين طلب أبناؤهمون ،المطلوبة
طلب إليهم أن %) 54.9(أولئك أولياء األمور ، فإن أكثر من نصف )46(يظهر الجدول  وكما
فكـرة   طلب منهم أن يشرحوا%) 46.5(عن بعض األسئلة، وأن أقل من نصفهم بقليل  يجيبوا

بنـاتهم وأن  / عوا ألبنائهمطلب إليهم أن يسم %)41.9( خمسين أو نشاطاً، وأن ما يزيد على
بنـاتهم  / ألبنائهم إليهم أن يوفروا يوفروا لهم استخدام االنترنت، وأن أقل من ثلثهم بقليل طلب

جاب ما بين أهذا، وقد  .دوهم في كتابة التقارير واألبحاثوأن يساع ،سبةاالمراجع والكتب المن
بناتهم قد طلبـوا إلـيهم تـوفير معلـم      /أبناءهمولياء األمور أولئك أن أمن % 22و % 15

  . أو قراءة تقاريرهم وأبحاثهم والتعليق عليها ،مواد تعليمية محوسبة خصوصي أوشراء
  

  أولياء األمور بحسب نوع المساعدة المطلوبة ةنسب) : 46(الجدول 
  

  %  نوع المساعدة
  54.9  اإلجابة عن بعض األسئلة 

  46.5  نشاط / شرح فكرة

  41.9  نترنتاستخدام اإلتوفير 

  41.9  التسميع والمذاكرة 

  33.1  معلومات / مرجع/ توفير كتاب

  32.0  أبحاث/ اإلسهام في كتابة تقارير

  21.9  توفير معلم خصوصي

  19.3  شراء مواد تعليمية محوسبة 

  15.2  أبحاث والتعليق عليها/ قراءة تقارير
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        مناقشة النتائج والتوصيات مناقشة النتائج والتوصيات مناقشة النتائج والتوصيات مناقشة النتائج والتوصيات 
        

الدراسة مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، واالستنتاجات تقرير من هذا الجزء  يتناول
مكن استخالصها من المناقشة، وكذلك التوصيات التي خلصت إليها مـن االسـتنتاجات   أالتي 

  . المستخلصة
  

   إدراكات المعلمين للمناهج والكتب الجديدة: أوال
  

في المجمل نظـروا إلـى المنـاهج     )%96.4(يباً أظهرت النتائج أن جميع المعلمين تقر -1
ـ و. كتب السابقة من بعض النواحيالنها اختلفت عن المناهج وأوالكتب الجديدة على  ع م

اللغـة العربيـة والرياضـيات والعلـوم     : كل المعلمين تقريباً في المباحث األربعة رإقرا
والكتـب الجديـدة    والتربية االجتماعية والوطنية بوجود بعض االختالف بـين المنـاهج  

غير قليل من نواحي االختالف بينهما، إال  اًوالمناهج والكتب السابقة، ومع أنهم ذكروا عدد
ركز المنـاهج علـى   مال غير، وهي تمن االختالف أنهم لم يجمعوا إالّ على ناحية واحدة 

ى إذ اتفق عل ،التعلم واستخدام أساليب في عرض محتوى الكتب تتركز على المتعلم أيضاً
من معلمي اللغة العربية  %57.3ما بين (من معلمي العينة % 67.3ناحية االختالف هذه 

التي كاد المعلمون أن األخرى ولعل ناحية االختالف ). من معلمي الرياضيات% 76.6و 
منهم هي استخدام المناهج والكتب الجديـدة تقيـيم   % 45.5يجمعوا عليها إذ نالت اتفاق 

وتشير هذه النتيجة إلى أن المعلمين في العينـة المختـارة لـم    . قيقياألداء أو التقييم الح
يمسكوا بعد بالمالمح التي تميز المناهج والكتب الجديـدة، مـع أن غـالبيتهم العظمـى     

وال . التنفيذ و في أثناءأقد تلقوا تدريباً قبل بداية تنفيذ المناهج والكتب الجديدة %) 82.2(
الخصائص المميزة للمناهج  /لفهم شامل وعميق للمالمحشك في أن عدم امتالك المعلمين 

ـ المناهج والكتب الجدإذا ما ُأريد تنفيذ  ،والكتب الجديدة أمر في غاية األهمية دة تنفيـذاً  ي
 . سليماً

ا يؤكد النتيجة السالفة الذكر وجهة نظر المعلمين حول الميزات اإليجابيـة والسـلبية   موم
أقروا بوجـود إيجابيـات للكتـب    %) 93.8(ين تقريباً فمع أن كل المعلمللكتب الجديدة، 

الجديدة، إال أن اإليجابيات التي ذكروها كانت متفرقة إلى حد أنهم لم يجمعـوا علـى أي   
ما يميـز هـذه   ملم تكن إجماالً أي اإليجابيات المذكورة  –أيجابية منها، فضالً عن أنها 

مون الذين أقروا بوجـود سـلبيات   ومن ناحية أخرى لم يتفق المعل. هذا من ناحية .الكتب
لمعلمين في العينة علـى أي سـلبية   من ا% 71للكتب الجديدة والذين شكلوا في المجمل 
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ومع ذلك، فإن شعور المعلمين بوجود سلبيات للكتب الجديـدة يجـب أن يؤخـذ    . محددة
  .بجدية، فيدفع المعنيين في وزارة التربية والتعليم إلى مراجعتها

رأوا أن ثمة مبررات دعت إلى %) 84.1(ج أن غالبية المعلمين في العينة أظهرت النتائو -2
من أهمها مواجهة التحدي التكنولوجي وإكسـاب الطلبـة    ،إعداد المناهج والكتب الجديدة

كما أظهرت أن نسبة أقل منهم تراوحت  .المهارات الحياتية التي تستوجبها هذه المواجهة
  من معلمي التربية االجتماعية والوطنيـة  % 95.8 من معلمي اللغة العربية و% 52بين 
رأت أن المناهج والكتب الجديدة ُأعدت لمواجهة متطلبـات   -%71وبلغت في المجمل  -

لم تر %) 29(وتشير هذه النتيجة إلى أن نسبة غير قليلة من المعلمين . االقتصاد المعرفي
رفي التي تشكل الركن األساسي في بعد الصلة بين المناهج والكتب الجديدة واالقتصاد المع
وأما المعلمون الذين قالوا ). ERfKE(مشروع التطوير التربوي من أجل اقتصاد المعرفة 

فال يبدو أنهم أجمعوا بوجود عالقة قوية بين االقتصاد المعرفي والمناهج والكتب الجديدة، 
المعلمون اهتمـام  رها أولئك كعناصر هذه العالقة، ومن أبرز األوجه التي ذ /على أوجه

ثلث معلمـي اللغـة العربيـة    (المناهج والكتب الجديدة بإكساب الطلبة مهارات حاسوبية 
، )، وأكثر مـن ثلثـي معلمـي الرياضـيات    ربية االجتاعية والوطنية تقريباًوالعلوم والت

نصف معلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وخمـس  (وباستخدام المعرفة في الحياة 
نصف معلمي اللغـة  (، وبتنمية مهارات التفكير بعامة تربية االجتماعية والوطنيةمعلمي ال

ومـن   .)العربية والرياضيات والتربية االجتماعية والوطنية، وربع معلمي العلوم تقريبـاً 
برز التـي  األالواضح أن ثمة تفاوتاً واضحاً بين معلمي المباحث األربعة في هذه األوجه 

لت هذه النتيجة على شيء، فإنما تدل على أن ثمة حاجة ماسة إلى وإن د. ذكرها المعلمون
إبراز المناهج والكتب الجديدة أوجه العالقة بينها وبين االقتصاد المعرفي، وإلى تعميق فهم 

 . المعلمين لها

قـد  ) في المجمل% 82.2(ئج أن معظم معلمي العينة في المباحث األربعة اأظهرت النتو -3
، شـمل  ة قبل البدء بتنفيذها أو في أثنـاء التنفيـذ  المناهج والكتب الجديد تلقوا تدريباً على

المنـاهج واالقتصـاد   وخصائص المناهج والكتب الجديدة، : موضوعات مختلفة /جوانب
اسـتخدام أدوات تكنولوجيـا المعلومـات    والمنهاج القائم علـى النتاجـات،   والمعرفي، 

وسـائل   /اسـتخدام أدوات واطات التعلمية، تصميم النشو ،واالتصاالت في التعلم والتعليم
البيانـات المتعلقـة   وتشير . التقييم الحقيقي، واستخدام الكتاب المدرسي في التعلم والتعليم

يباً في هذه الموضـوعات أن  رالمعلمين في كل من المباحث األربعة الذين تلقوا تد بنسبة
خر، األمر الذي يدل علـى  في هذه النسبة بين مبحث وآخر، وبين موضوع وآثمة تفاوتاً 

 . أن التدريب لم يكن موحداً، وأنه تفاوت من مدرب إلى آخر
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نـاهج والكتـب الجديـدة    ة، والمدخصائص المناهج والكتب الجدي: وباستثناء موضوعي    
من المعلمين % 70.1و % 79.9ذين تلقى التدريب فيهما بالترتيب لمعرفي اللواالقتصاد ا

علمين اإلجمالية التي تلقت تـدريباً فـي   م، فإن نسبة ال%)82.2(ا الذين قالوا بأنهم دربو
و  ICTفـي أدوات  %) 41.4(تفاوتت بين إذ الموضوعات األخرى كانت دون الثلثين، 

  . في التقييم الحقيقي%) 66.1(
أن تدريبهم على المنـاهج  %) 63.9(وبوجه عام، عد أغلب المعلمين الذين تلقوا التدريب 

لم يكن كافياً، وعلى ذلك، أكدت نسبة إجمالية كبيرة من معلمـي العينـة   والكتب الجديدة 
% 95.8الرياضيات و  في مبحث% 74.4تفاوتت في المباحث األربعة بين  –) 85.9%(

أنهم بحاجة إلى تعلم بعض المهـارات لينفـذوا    -التربية االجتماعية والوطنية في مبحث
عني هذه النسبة اإلجمالية المرتفعة أن المعلمـين  وت. المناهج والكتب الجديدة تنفيذاً مرضياً

ومـن   .بوجه عام أحسوا أن جاهزيتهم لتنفيذ المناهج والكتب الجديدة ليست مرضية لهـم 
المتوقع أن يؤدي هذا اإلحساس بنقص الجاهزية ببعض المعلمين إلـى الشـعور بـالقلق    

أحسوا بقلق شديد أو  %)44.5(من أن  عنه البيانات ويؤكد هذا القول ما كشفت. والتوتر
  .ببعض القلق في أثناء تدريسهم الكتب الجديدة

اسـتخدام التقيـيم   : ومن أبرز المهارات التي أحس معظم المعلمين بالحاجة إلى تعلمهـا 
 ،%)69.2(استخدام تكنولولجيا المعلومات واالتصاالت و، %)74.3(الحقيقي في التدريس 

 ،%)68.3(مي والتـدريس والتقيـيم   لاج التعوإعداد خطط درسية تحقق التوافق بين النت
، وتكييف التدريس للفـوارق الفرديـة بـين الطلبـة     %)65.8(وتنمية مهارات التفكير 

ال يمكن بدونها تنفيـذ المنـاهج   و ،الزمة -كما هو واضح –وهذه المهارات %). 60.3(
عرفـي  والكتب الجديدة التي أعدت وفق مشروع التطوير التربوي من أجل االقتصـاد الم 

ERfKE .     إن بروز مهارة استخدام التقييم الحقيقي فـي رأس المهـارات التـي أحـس
ن لقدرتهم على اسـتخدام أدوات التقيـيم   يالمعلمون بالحاجة إلى تعلمها يؤكده تقييم المعلم

الحقيقي التي تضمنتها المناهج والكتب الجديدة، إذ عبر نصـف معلمـي العينـة تقريبـاً     
ا صعوبة كبيرة أو بعض الصعوبة في استخدام أدوات التقيـيم  عن أنهم واجهو%) 48.2(

  . الحقيقي
          % 50.6بـين  (وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم المعلمـين فـي المباحـث األربعـة      -4

بعضها تعلق بنقص التجهيزات  ،واجهوا صعوبات في تدريس الكتب الجديدة%) 66.7و 
وبعدم تـوافر دليـل   ) واجهوا صعوباتمين الذين لعجمل الممن م% 44.4(في المدرسة 

، إذ )اتساع مجـال المنـاهج  (، وبعضها تعلق بكثرة موضوعات الكتب %)33.7(المعلم 
، وبعضـها  %)61.5(المعلمين الذين واجهوا صـعوبات   أشار إلى هذه الصعوبة معظم
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وبتطبيـق أسـاليب التـدريس     ،%)26.6(األخر تعلق بتكييف التدريس للفوارق الفردية 
وهـذه  . التي دعت إلى استخدامها الكتب الجديـدة %) 19.5(وأدوات التقييم ) 21.3%(

الصعوبات المتعلقة بتكييف التدريس واستخدام أساليب التدريس والتقييم الجديدة تتوافـق  
 . إلى حد ما مع المهارات التي أحس المعلمون بعامة بالحاجة إلى تعلمها

ب وإجراءات متنوعة للتغلب على الصعوبات وأظهرت النتائج أن المعلمين اعتمدوا أسالي
للتغلب على كثرة موضوعات الكتب، لجأ بعضهم إلى إعطاء حصـص  ف. التي واجهوها

 بعضهملجأ و ،%)17.2(، أو إلى استخدام أسلوب سردي في التدريس %)33.7(إضافية 
 ت التي لجأ إليهـا اومن أهم الجه. مصادر مختلفة/ إلى طلب المساعدة من جهات اآلخر

، ويليـه فـي   )من معلمي العينة% 72.5(المعلمون طلباً للمساعدة الزمالء في المدرسة 
ثم مواقع المعلومات في االنترنت  ،)من معلمي العينة% 64.5(األهمية المشرف التربوي 

ءاً إليها من جانـب  ر المدرسة فكانت الجهة األقل لجوأما مدي). من معلمي العينة% 42(
المعلمين ال ينظرون إلى مدير وتدل هذه النتيجة على أن معظم . %)31.5(معلمي العينة 

 ،الكتب الجديدةوالمدرسة على أنه جهة يمكن أن تقدم لهم العون والدعم في تنفيذ المناهج 
. وتدل أيضاً على أن ثلث المعلمين ال ينظرون إلى المشرف التربوي على أنه جهة داعمة

. الدور النعليمي الذي يقوم به مـدير المدرسـة  وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة مراجعة 
لجوء المعلمـين  إلى ومن المهم التنويه . التربوي والدور اإلشرافي الذي يقوم به المشرف
  . وهذه الممارسة يجب تشجيعها وتوسيعها ،إلى زمالئهم في المدرسة طلباً للمساعدة

  
   إدراكات مدير المدرسة للمناهج والكتب الجديدة: ثانياً

  

قد اطلعوا على كل أو بعض %) 96.5(ئج أن كل مديري المدارس تقريباً اتهرت النأظ .1
وكما تباينت مواقف المعلمين من أوجه االختالف بين المناهج الجديدة . المناهج الجديدة

المديرين منها، فجاءت مشتتة ال تشير إلى إجماع أو والمناهج السابقة، تباينت مواقف 
مواقف المديرين من ميزات المناهج الجديدة التي جعلتها كذلك تباينت . تركيز واضح

مالئمة إلعداد الطلبة لمواجهة متطلبات االقتصاد المعرفي، فجاءت متفرقـة أيضـاً،   
ومن أبرز المالمح التي أكـدها بعـض   . وتشابهت إلى حد كبير مع مواقف المعلمين

نولوجيـا فـي الـتعلم    استخدام التك –كما هو الحال بالنسبة إلى المعلمين  -المديرين
  %). 24.8(وتنمية مهارات التفكير  ،%)41.3(والتعليم 
أكدوا أن للكتب الجديـدة  %) 98.3(ت النتائج أيضاً أن جميع المديرين تقريباً روأظه

ومن أبرز  .لم يجمعوا على أية ميزة إيجابية -مثل المعلمين-ميزات إيجابية، إال أنهم 
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تضمين المحتوى مصادر تعلميـة تكنولوجيـة    الميزات التي ذكرها بعض المديرين
وتفعيل دور الطالـب   ،%)35.6(، وتركيز المحتوى على مهارات التفكير %)40.9(

%) 75.2(النتائج أن نسبة أقل مـن المـديرين    كذلك أظهرت%). 33.9(في التعلم 
ر أكدت أن للكتب ميزات سلبية، إال أنهم لم يجمعوا إال على سلبية واحدة ، إذ قال أكث

وهـذا  . أن الكتب تميل إلى اإلسهاب في شرح الموضـوعات %) 51.1(من نصفهم 
  .القول بوجود بعض السلبيات يجب أن ينظر إليه بجدية

ومن الواضح أن مديري المدارس بعامة ، مثلهم مثل المعلمين ، ال يبدو أنهم أمسكوا 
قتصـاد المعرفـي،   بعد بالسمات التي تميز المناهج والكتب الجديدة، أو بعالقتها باال

دارس على المناهج والكتـب  األمر الذي يدعو إلى القول بضرورة تدريب مديري الم
تكوين فهم عميق وشامل لها، وللسمات التي تربطهـا باقتصـاد   ، ما من شأنه الجديدة
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من حاجة مديري المدارس إلى فهم أشمل وأعمـق  . المعرفة

 -%)98.3(كلهم تقريباً  –ج والكتب الجديدة ما أكده المديرون للسمات المميزة للمناه
المعلمين في مدارسهم يدركون إلى حد كبير أو متوسـط السـمات المميـزة    أن من 

كتب الجديدة، وبخاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أن فهم المعلمين للسـمات  لللمناهج وا
  . تفاقالمميزة للمناهج والكتب الجديدة يعتريه النقص وعدم اال

أكـدت أن  %) 87.2(أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى مـن مـديري المـدارس    و .2
ومن أبرز . المعلمين في مدارسهم واجهوا بعض الصعوبات في تدريس الكتب الجديدة

، %)24.5(النقص في أجهزة الحاسوب : نوهذه الصعوبات التي ذكرها أولئك المدير
، واستخدام أسـاليب التـدريس الجديـدة    %)24.5(واستخدام أساليب التقييم الجديدة 

وهذه الصعوبات  .ومن المالحظ أن المديرين لم يجمعوا على أية صعوبة %).23.5(
مع تلـك التـي ذكرهـا     -مع اختالف النسب –التي ذكرها بعض المديرين تتوافق 

التي واجههـا   الصعوباتوهذه النسب القليلة من المديرين التي أشارت إلى  .المعلمون
 –معظمهـم أو جمـيعهم    –معلمون تتوافق مع ما ذكرته أغلبيتهم من أن المعلمين ال

 أحبوا –جميعهم أو معظمهم  -، ومن أن الطلبة %)77(ن الكتب  الجديدة راضون ع
 %). 89.7(الكتب الجديدة 

أن المعلمين بحاجة إلى  رأت %)90(أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المديرين  .3
. بعض المهارات الالزمة لتنفيذ المناهج والكتب الجديدة على نحو مرضٍالتدريب على 

لـم يجمعـوا إال علـى    وويالحظ أن المهارات التي ذكرها المديرون جاءت متفرقة، 
واســتخدام  ،%)63.8(اســتخدام االســتراتيجيات التدريســية الجديــدة : مهــارتين

انتا أيضاً مـن بـين أهـم    ، وهاتان المهارتان ك%)60(استراتيجيات التقييم الجديدة 
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الصعوبات التي واجهها المعلمون كما أشير إلى ذلك من قبل، وهما أيضاً من بين أهم 
وعلى ذلك، فإن مـديري  . المهارات التي أحس المعلمون بالحاجة إلى التدريب عليهما

ن المدرسة لم تستكمل بعد من هذه الناحية جاهزيتها لتنفيـذ  رأوا أ رس بوجه عاماالمد
مل كستن جاهزيتهم للتدريس لم تُأشعر المعلمون ب اهج والكتب الجديدة، تماماً كماالمن
وأما من حيث توافر التجهيزات والمصادر الالزمـة لتنفيـذ المنـاهج والكتـب     . بعد

أن مدارسهم تتوافر فيها كل أو معظـم  %) 71.8(الجديدة، فقد رأت غالبية المديرين 
ت نسبة المعلمين اإلجمالية التـي عـد   لنسبة معوتتوافق هذه ا. التجهيزات والمصادر

ها في تدريس الكتـب  تتقص التجهيزات والمواد من بين الصعوبات المهمة التي واجه
 . الجديدة

األساليب لمساعدة  /أظهرت النتائج أن مديري المدارس استخدموا بعض اإلجراءاتو .4
. ناهج والكتب الجديـدة الجديدة، ولزيادة فهمهم للم المعلمين ودعمهم في تدريس الكتب

، وتبادل %)62.4(قد دورات للمعلمين عومن أبرز أوجه الدعم التي أكدها المديرون 
%). 43.5(، واجتماعات المـدير مـع المعلمـين    %)43.5(الزيارات بين المعلمين 

ال ينظـرون إلـى    –كما أشرنا إلى ذلك من قبـل   –فإن المعلمين ،وبالرغم من ذلك
الجهة المفضلة للحصول على الدعم والمساعدة في تدريس  مهمديري المدارس على أن

 . الكتب الجديدة

. وأظهرت النتائج أيضاً أن مديري المدارس تابعوا المعلمين في تدريس الكتب الجديدة
، %)86.3(من أهمها حضور حصص صفية  ،مستخدمين في ذلك عدة أساليب وطرق

اع إلـى المشـرفين التربـويين    ، واالجتم%)47(درسية مومتابعة خطط المعلمين ال
  . وهذه أساليب تقليدية، وال بد أن يعمل المديرون على تطويرها%). 37.6(

  
   إدراكات أولياء األمور للمناهج والكتب الجديدة: ثالثاً

  

من أولياء األمور نظروا إلى الكتب الجديدة على أنهـا  %) 69.5(ئج أن اأظهرت النت .1
ي أن نظرة أولياء األمور إلى الكتـب المدرسـية   أفضل من الكتب السابقة، وهذا يعن
مل مع أولياء األمـور  عومع ذلك، فثمة حاجة إلى ال. الجديدة هي، بوجه عام، إيجابية

   .من أجل تغييرها الذين لهم مواقف سلبية من الكتب الجديدة
%) 42.9(و) %14.9( تفاوتت بين أولياء األمور نسبة منوأظهرت النتائج أيضاً أن  .2

اوي أولياء وتناولت شك. ديري المدارس من الكتب الجديدة من ناحية أو أكثرلم تشك
من صعوبة الكتب وكثرة معلوماتها، ووجود أسئلة ونشاطات تتطلب مراجـع   األمور
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وقـد  . وإعداد تقارير وبحوث، وعدم الوضوح في شروحاتها ،ومصادر مثل االنترنت
حـول شـكاوي   رس ات مديري المددت البيانات التي تم الحصول عليها من مقاباليأ

هة وبحسب وج. أولياء األمور من الكتب الجديدة ما ذهب إاليه أولياء األمور بوجه عام
وكثـرة  %) 64.6(تمثلت فـي صـعوبة الكتـب     نظر المديرين، فإن أهم الشكاوى

وتـدل هـذه   %). 31.7(، وقلة المراجع المتوافرة فـي البيـت   %)35.4(معلوماتها 
األمور على أن ثمة حاجة لمراجعة الكتـب المدرسـية الجديـدة     ولياءأمن  ىالشكاو

 . لتخليصها من السلبيات

بناتهم في عـدة  / وأظهرت النتائج أن أولياء أمور الطلبة قد قدموا مساعدات ألبنائهم .3
مـا  نشـاط  / ، وشرح فكرة%)54.9(ة الكتاب لجوانب، من أبرزها اإلجابة عن أسئ

%) . 41.9(، والتسميع والمـذاكرة  %)41.9(ت ، وتوفير استخدام االنترن%)46.5(
بناتهم أمر يجب تشجيعه ، إال أن ثمة / في تعلم أبنائهم رومع أن مشاركة أولياء األمو

نوع المساعدة التي يمكنهم تقـديمها   إلىتوجيههم لحاجة إلى العمل مع أولياء األمور 
 .بناتهم/ إلبنائهم

  
   استنتاجات عامة  :رابعاًَ

  

ن عينات المعلمين ومديري المدارس وأولياء األمور التي شملتها الدراسة أوإذا سلمنا ب
في ضـوء   –ممثلة إلى حد جيد للمجتمعات التي اختيرت منها، فمن الممكن التوصل 

  :إلى االستنتاجات التالية -المناقشة السالفة الذكر
  

تربيـة  اللغة العربيـة، والرياضـيات، والعلـوم، وال   : يقف معلمو المباحث األربعة .1
هج والكتب الجديدة موقفاً إيجابياً، ومع ذلـك  ااالجتماعية والوطنية بوجه عام من المن

ـ    ال يبدوف هج اانهم قد امتلكوا فهماً عميقاً، شامالً، وموحداً للسمات التـي تميـز المن
والكتب الجديدة الخاصة بمبحثهم، وال لصلة هذه المناهج والكتب بمشروع التطـوير  

ن المعلمين قد تلقوا تـدريباً فـي هـذا    ومع أ. ERfKEالمعرفي  التربوي لالقتصاد
قام به مشرفو المباحث في مديريات التربية والتعليم في األغلب، إال أن هذا ’ المجال‘

لم يكن كافياً، ولم يكن على  -باعتراف المعلمين الذين شاركوا في الدراسة -التدريب
قاً وشـامال وموحـداً للمنـاهج والكتـب     ما يبدو فعاالً في إكساب المعلمين فهماً عمي

وال ريب في أن غياب فهم سليم التجاهات المناهج والكتب الجديدة ولسماتها . الجديدة
 يحـول دون تنفيـذ   -وبخاصة عند مقارنتها بالمناهج والكتب السابقة عليها -المميزة
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على  ،يدةعلى نحو سليم، بل قد يدفعهم إلى تدريس المناهج والكتب الجدلها  المعلمين
 . غرار ما ألفوه سابقاً، ظانين انهم ينفذونها تنفيذاً سليماً

ولعل غياب هذا الفهم العميق والشامل والموحد لدى المعلمين مرده في المقـام األول  
إلى قصر الدورات التدريبية التي تعرضوا لها، والتباين في فهم المدربين التجاهـات  

، وكذلك التباين في فهم مديري المدارس ERfKEالمناهج الجديدة ولصلتها بمشروع 
ويجب التنويه . وفي ما قاموا به من دور في توضيح سمات المناهج الجديدة لمعلميهم

هنا إلى أن بناء فهم سليم للمناهج والكتب الجديدة ال يتاتى دفعة واحدة من خالل دورة 
ستغرق عـامين أو  درج ومتواصل مع المعلم، قد يتنما هو عمل مإتدريبية قصيرة، و

اكثر، ويتطلب مشاركة اطراف عدة داخل المدرسة وخارجها، سواء فـي مـديريات   
 . التربية والتعليم أو مركز الوازرة أو الجامعات

ن جاهزيتهم لتنفيذ المناهج والكتب الجديـدة  أالمعلمين ب1، ثمة شعور لدىعلى ما يبدو .2
ي أحسوا بالحاجة إلى التدرب فهناك بعض المهارات الت. بحاجة إلى استكمال وتدعيم
ي وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي التـدرس،    قعليها كاستخدام التقييم الحقي

وليتجاوب مع الحاجات الفردية ة والتقييم، يوتوجيه التدريس ليتناغم مع النتاجات التعلم
ـ  . للمتعلمين، وليرتقي بمهارات التفكير لديهم ذه ومن الواضح أن اتقان المعلمـين له

 .أن تنفذ على نحو سليم المهارات شرط ضروري إذا ما أريد للمناهج والكتب الجديدة
ومن الواضح أن هذه المهارات متكاملة تشكل صلب السلوك التعليمي الذي يتوقع من 

وفي حقيقة األمر فإن المعلم الذي ال يظهر في . المعلم أداؤه في ضوء المناهج الجديدة
ينفذ المناهج والكتـب   هي حال، على أنعده بأال يمكن ارات سلوكه التعليمي هذه المه

وكما أشير إلى ذلك من قبل، فإن تعلم هذه المهارات ال ياتي دفعة واحدة، بل . الجديدة
وهذا يعني أن البرامج التدريبية التي تُعد لتدريب المعلم على هذه المهارات . بالتدريج

لحاصل فيها لدى المعلم، وتتجاوب مع ينبغي أن تكون متطورة، بحيث تراعي النمو ا
 . في التدريسلها  استخدامهأثناء الصعوبات والمشكالت التي يواجهها في 

بعض الصعوبات في تنفيـذ   -ير تربوييغكما هو متوقع في أي ت –واجه المعلمون  .3
وباإلضافة إلى الصعوبات التي ترتبط بحاجتهم إلـى تعلـم   . المناهج والكتب الجديدة

زيـات  يفثمة صعوبات تتعلق بنقص التجه -كما سلفت اإلشارة إليها -دةمهارات جدي
دلة المعلمين، وأخرى تتعلق بالمناهج مواد وأدوات وأجهزة، بما في ذلك أالتعليمية من 

لجديـدة  ويلحظ الفاحص للمناهج والكتـب ا . والكتب الجديدة من حيث اتساع محتواها
ب على تغطيـة المنهـاج   لم ما زال يحاسذا علمنا أن المعوإ. أنها تحتشد بالمعلومات

ينظر إلى اتساع المناهج والكتاب  –أي المعلم  -دركنا الدواعي التي تجعلهأوالكتاب، 
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وعلى كل حال، فثمـة حاجـة ماسـة إلـى تـذليل      . على أنه يشكل صعوبة حقيقية
ومـن الصـعب   . صعوبات التي يواجهها المعلم في تنفيذ المناهج والكتب الجديـدة ال

تنفيذ المناهج الجديدة دون توفير الموارد المادية الالزمة ودون التخفيف مـن   تصور
 .اتساع المناهج أي كثرة نتاجاتها التعلمية وموضوعاتها 

ينظر المعلمون إجماالً إلى زمالئهم في المدرسة على أنهم الجهة األهم التـي يمكـن    .4
مة التي يواجهونها فـي تنفيـذ   التعليمية والتعلي :الرجوع إليها لتذليل الصعوبات الفنية

المناهج والكتب الجديدة، بالمقارنة مع نظرتهم إلى مديري مدارسهم أو إلى المشرفين 
وهذا التباين في النظرة إلى الـزمالء ومـديري المـدارس والمشـرفين     . التربويين

إذا مـا   -فالزمالء الذين يعانون في العادة الصعوبات الفنية نفسـها . التربويين متوقع
يفيد يعضهم بعضاً، على نحو أفضل من مـدير   -تيحت لهم فرص التفاعل فيما بينهمأ

المدرسة أو المشرف التربوي الذي ال يعاني الصعوبات بالحدة ذاتها التـي يعانيهـا   
التنظيمات داخل المدرسة /وما دام األمر كذلك، فثمة حاجة إلى إيجاد البنى. المعلمون

قة التعليمية الواحدة التي من شأنها تعزيـز الحـوار   الواحدة وبين المدارس في المنط
وثمة حاجة أيضاً إلى . الصف الواحد/ وتبادل الخبرات والتجريب بين معلمي المبحث

وفي قيـادة   ،تعزيز دور مدير المدرسة والمشرف التربوي في تطوير التعلم والتعليم
 . جديدةالمعلمين نحو التغيير الذي تتضمنه اتجاهات المناهج والكتب ال

يقف مديرو المادرس إجماالً من المناهج والكتب الجديدة موقفاًَ إيجابياً، كما هو الحال  .5
 -على ما يبدو –وبالرغم من هذا الموقف اإليجابي اإلجمالي، إال أنهم . المعلمين دعن

وال  ،ال من حيث اتجاهاتها ،لم يمتلكوا بعد فهماً عميقاً وشامالً للمناهج والكتب الجديدة
، تماماً مثلهم في ذلـك مثـل المعلمـين فـي     ERfKEن حيث ارتباطها بمشروع م

، فإنما يدل على ضرورة اكتساب مديري المدارس وإن دل هذا على شيء . مدارسهم
لفهم عميق وشامل للمناهج الجديدة، إذا ما أريد لهم أن يقودوا المعلمين إلى تنفيذ سليم 

علـى وسـائل    ديرينحاجة إلى تدريب الموعالوة على ذلك، فثمة . لها في مدارسهم
في متابعة المعلمين في تنفيـذ  المتبعة وإجراءات أكثر فاعلية من اإلجراءات التقليدية 

 . إليه المناهج الجديدة ير في التعلم والتعليم الذي تدعوالتغي

وبالرغم مـن ذلـك،   . ينظر أولياء األمور بوجه عام نظرة إيجابية إلى الكتب الجديدة .6
األول منهـا  : وهذه السلبيات على نـوعين . لياء األمور بعض السلبيات فيهايرى أو

يتعلق بكثرة معلوماتها وصعوبة محتواها، والثاني يتعلق باشتمالها علـى نشـاطات   
وأسئلة وإعداد أبحاث وتقارير تتطلب مراجع واستخدام االنترنت، ويقتضـي األخـذ   
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تضي النوع الثـاني توعيـة أوليـاء    ، في حين يقالكتب الجديدة بالنوع األول مراجعة
 . األمور باتجاهات المناهج الجديدة من مثل حفز الطلبة على البحث والتفكير

  
  التوصيات : خامساً

  

  : يمكن في ضوء المناقشة السالفة الذكر تقديم التوصيات التالية
نها أن تحسن مـن فهـم مـديري المـدارس     أتصميم برامج وإجراءات فعالة من ش .1

ولصـلة هـذه   الجديدة،  بهج والكتاوأولياء األمور للسمات التي تميز المنمين لوالمع
وهذه البـرامج واإلجـراءات   . وأن توحده بينهم ERfKEالمناهج والكتب بمشروع 

فـإن   ،كذلك .ينبغي أن تتم على مستويات المدرسة والمنطقة التعليمية ومركز الوزارة
 تقييمـه يجـب   دارس وأولياء األمورالمعلمين ومديري الم :فهم هذه األطراف الثالثة
  . باستمرار ومتابعة تطويره

ثمة سلبيات في المناهج والكتب الجديدة أشار إليها المـديرون والمعلمـون وأوليـاء     .2
 . هج والكتب الجديدة لتخليصها منهاااألمور، ويجب لذلك مراجعة المن

المعلمـين  اً ألن نظر ،ثمة حاجة إلى تدريب المعلمين على مهارات التدريس والتقييم .3
يكون مـن المناسـب    وربما. الحاجة إلى مثل هذه التدريب واأكد ومديري المدارس

تدريبية غير تقليدية على مستوى المدرسة الواحـدة أو المـدارس    برامجالتفكير في 
متجاورة للنهوض بمهارات المعلمين، على أن تكون مستمرة، تتجـاوب مـع نمـو    ال

  .ى التأمل في ممارساتهم وعلى التقييم الذاتيالمعلمين فيها، وتشجيعهم عل
ثمة حاجة إلى تفعيل دور مديرالمدرسة بوصفه قائداً للمعلمين فـي عمليـة التغييـر     .4

متابعة تدريبه فـي القيـادة التربويـة     وحتى يتحقق ذلك ال بد من .التربوي المرجو
 .للمعلمين والمدرسة نحو التغيير المرجو

ادر التعلمية واألدوات التعليمية شكا منـه المعلمـون   ثمة نقص في التجهيزات والمص .5
 . سد هذا النقص في مدة زمنية قصيرةويجب  ،المدارس ومديرو

مع أولياء االمور لضمان مشاركتهم في إحداث التغيـر  ثمة حاجة إلى تقوية التفاعل  .6
 .التربوي المرجو

وزارة التربيـة  تنفيذ المانهج الجديدة التـي تعتمـدها   ثمة حاجة إلى مراجعة سياسة  .7
والتعليم، على أن يراعى في المراجعة تطوير اتجاهات المعلمين ومديري المـدارس  
والطلبة وأولياء األمور نحو التغيير المرجو من المناهج الجديدة، وفهمهـم لعناصـره   

 . وخصائصه، والنهوض بقدرة المعلمين والمدرسة على ترسيخه في ثقافتها
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            نينينينيصحيفة مقابلة املعلمصحيفة مقابلة املعلمصحيفة مقابلة املعلمصحيفة مقابلة املعلم
        ))))املعلم للمنهاج اجلديد وموقفه منهاملعلم للمنهاج اجلديد وموقفه منهاملعلم للمنهاج اجلديد وموقفه منهاملعلم للمنهاج اجلديد وموقفه منه    فهمفهمفهمفهم((((

  
        معلومات عامة معلومات عامة معلومات عامة معلومات عامة  ....1
  --------------------------------------: اسم المعلم  -
  ------------------------------------ :اسم المدرسة  -
 -----------: المنطقة التعليمية ------------- :القرية / المدينة  -

 ---------------------------: المباحث التي يعلّمها / المبحث  -

 --------------------------------: التي يعلمها  فالصفو -

 ----------------------------------: الخبرة في التعليم  -

 ------------------------------: التربوي / المؤهل العلمي  -

  
 

 الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة / / / / خصائص املناهج خصائص املناهج خصائص املناهج خصائص املناهج  ....2
  

  الكتب السابقة؟ / ن المناهج الكتب الجديدة ع/ هل تختلف المناهج  .2.1
  

  نعم                     ال    
  

 ، فما هو االختالف من النواحي التالية؟ ) نعم(إذا كانت اإلجابة  •
  

  األهداف التعليمية   - أ
___________________________________________________________

___________________________________________________________  
  

  ): المفاهيم والمهارات وتنظيم المحتوى/ الموضوعات (المحتوي التعليمي   -  ب
________________________________________________________
________________________________________________________  
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  : النشاطات التعليمية -ج
________________________________________________________

________________________________________________________  
  
  : طرق وأساليب تعلم الطلبة -د

________________________________________________________
________________________________________________________  

  
  : طرق وأساليب التدريس  -هـ

________________________________________________________
________________________________________________________  

  
  : طرق وأساليب وأدوات التقييم  -و

________________________________________________________
________________________________________________________  

  
الكتب السابق واسـتبدال  /هل هنالك مبررات تدعوا إلى تغيير المناهج. في رأيك .2.2

 . الكتب الجديدة بها/ المناهج 

   

  نعم              ال                 
 

  . ، فاذكر أهم ثالثة مبررات)نعم(إذا كانت اإلجابة  •
1 .__________________________________________________  
2 .__________________________________________________  
3 .__________________________________________________  

  
الكتب الجديدة صممت إلعداد الطلبـة لمواجهـة متطلبـات    / يقال إن المناهج  .2.3

  االقتصاد المعولم التنافسي القائم على المعرفة 
  : ما رأيك في هذه المقولة          

              

  ال أوافق                   ال أستطيع أن أقرر           أوافق عليه                  
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الكتب الجديدة إلعـداد الطلبـة   / فما الذي تقدمه المناهج ). أوافق(إن كانت اإلجابة  •
  للمشاركة في هذا االقتصاد في المستقبل؟ 

     1 .__________________________________________________  
     2 .__________________________________________________  
     3 .__________________________________________________  

  
 الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة / / / / دور املعلم يف تنفيذ املناهج دور املعلم يف تنفيذ املناهج دور املعلم يف تنفيذ املناهج دور املعلم يف تنفيذ املناهج  .3
 

  : الكتب الجديدة / هل هنالك مهارات جديدة ترى أن عليك تعلمها لتنفيذ المناهج .3.1
  

  نعم              ال                 
  

 ، فأي  المهارات في القائمة التالية يلزمك تعلمها؟ ) نعم(إن كانت اإلجابة  •
  

  سية تربط بين النتاج التعلمي والتدريس والتقييماإعداد خطط در  ال  نعم
  ICTاستخدام مصادر وأدوات   ال  نعم
  استخدام التعلم التعاوني   ال  نعم
  ية مهارات التفكير الجيد لدى الطلبة تنم  ال  نعم
  استخدام أساليب المناقشة الصفية   ال  نعم
  استخدام أساليب حل المشكلة   ال  نعم
  تقييم تعلم الطلبة باستخدام أدوات التقييم الحقيقي   ال  نعم
  تكييف التدريس بحسب نتائج تعلم الطلبة   ال  نعم
  إشراك الطلبة في التعلم   ال  نعم
  ات التعليمية في تنمية تعلم الطلبة مالمه/ النشاطات  ثماراست  ال  نعم

  
 الكتب الجديدة ؟ / كيف تقييم قدرتك على تنفيذ المناهج  .3.2

  

  أشعر بتوتر وقلق شديد                 
  أشعر ببعض القلق والتوتر                 
  ال أشعر بأي توتر أو قلق                 
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 الكتب الجديدة ؟ / يت أي تدريب قبل أو مع البدء في تنفيذ المناهج هل تلق .3.3
  

  نعم              ال                 
  
، فبين وجهة نظرك في التدريب الذي تلقيته مـن الجوانـب   )نعم(إن كانت اإلجابة  •

 : التالية
  

  الكتب الجديدة بوجه عام / عرفني التدريب بخصائص المناهج  ال  نعم
  الكتب الجديدة باالقتصاد المعرفي / عرفني التدريب بعالقة المناهج   ال  منع
  ج المبني على النتاجات اهفني التدريب على نحو واضح بالمنعر  ال  نعم
عرفني التدريب بوضوح بكيف أصمم نتائج نشاطات قائمـة علـى     ال  نعم

  النتاجات العلمية 
  البديل/ ليب التقييم الحقيقيعرفني التدريب بوضوح بأسا  ال  نعم
  عرفني التدريب بكيف أخطط دروسي الصفية  ال  نعم
   ICTعرفني التدريب كيف أستخدم أدوات ومصادر   ال  نعم
  عرفني التدريب كيف استخدم الكتاب المدرسي  ال  نعم
  التدريب الذي تلقيت كان كافياً   ال  نعم

 

 ،) نعم(إن كانت اإلجابة  •
   

 ع هذا التدريب ؟ فما نو  ) أ(

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

 

  ومن هي الجهة التي وفرت هذا التدريب؟   ) ب(
  

  إدارة المدرسة                
  مديرية التدريب والتعليم في المنطقة                
  مركز الوزارة                
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 ؟  الكتب الجديدة/ من هي الجهة التي تلجأ إليها لمساعدتك في تنفيذ المناهج  .3.4
  

  زمالئي في المدرسة       المشرف التربوي       مدير المدرسة     
  خالف ذلك، حدد        مواقع المعلومات في االنترنت       زمالئي من خارج المدرسة     

  

  
  

        الكتب اجلديدةالكتب اجلديدةالكتب اجلديدةالكتب اجلديدة/ / / / صعوبات يف تنفيذ املناهجصعوبات يف تنفيذ املناهجصعوبات يف تنفيذ املناهجصعوبات يف تنفيذ املناهج .4
  

  هل واجهتك أي صعوبات في تنفيذ المناهج، الكتب الجديدة ؟ 
  

  نعم              ال                 
  

  .، فاذكر أهم ثالث صعوبات واجهتها)نعم(إذا كانت اإلجابة  •
     1 .__________________________________________________  

     2 .__________________________________________________  
         3 .__________________________________________________  

  

  بين كيف تغلبت على هذه الصعوبات  •
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
  

  
 

 اجيابيات وسلبيات الكتب اجلديدة  اجيابيات وسلبيات الكتب اجلديدة  اجيابيات وسلبيات الكتب اجلديدة  اجيابيات وسلبيات الكتب اجلديدة   .5
  

  بالمقارنة مع الكتب السابقة، هل هناك أي ايجابيات للكتب الجديدة ؟  .5.1
  

  نعم              ال                 
  
  . ، فاذكر أهم ثالث ايجابيات)نعم(إن كانت اإلجابة  •
     1 .__________________________________________________  

     2 .__________________________________________________  
     3 .__________________________________________________  
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  بالمقارنة مع الكتب السابقة، هل هناك أي سلبيات للكتب الجديدة ؟  5.2
  

  نعم              ال                 
  
 . ، فاذكر أهم ثالث سلبيات)نعم(إن كانت اإلجابة  •

       1 .________________________________________________  
       2 .________________________________________________  
       3 .________________________________________________  

  
  

 الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة الكتب اجلديدة / / / / قف الطلبة من املناهج قف الطلبة من املناهج قف الطلبة من املناهج قف الطلبة من املناهج مومومومو .6
  

الكتب الجديدة بالمقارنة مع نظرتهم إلـى  / من وجهة نظرك، كيف ينظر الطلبة إلى المناهج 
  الكتب السابقة؟ / المناهج 

  

  الكتب الجديدة أفضل               
  الكتب السابقة أفضل               
  لسابقة  الكتب الجديدة كالكتب ا               
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        صحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارس
        ))))إدراكاتهم للمناهج اجلديدة ودورهم يف تنفيذهاإدراكاتهم للمناهج اجلديدة ودورهم يف تنفيذهاإدراكاتهم للمناهج اجلديدة ودورهم يف تنفيذهاإدراكاتهم للمناهج اجلديدة ودورهم يف تنفيذها((((

        
  ------------:مستوى المدرسة  --------------------: اسم المدرسة

  -----:اسم مديرية التربية والتعليم  --------------------:القرية/المدينة
  --------:التربوي/المؤهل العلمي  ----------------------:اسم المدير

  -:سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية  --------------:سنوات الخبرة في التعليم
  -----------------------:سنوات الخبرة في إدارة المدرسة التي يديرها حالياً

  -----------:عدد طلبة المدرسة  -------------:عدد المعلمين في المدرسة
        

        

            إدراكات املدير للمناهج اجلديدة إدراكات املدير للمناهج اجلديدة إدراكات املدير للمناهج اجلديدة إدراكات املدير للمناهج اجلديدة  .1
  

قامت وزارة التربية والتعليم في السنوات الثالث األخيرة بوضع مناهج مدرسية جديـدة  * 
للمباحث المدرسية المختلفة، وذلك إلعداد خريجين قادرين على المشاركة الفاعلـة فـي   

  .اقتصاد معولم قائم على المعرفة 
  

 لمدرسية ؟هل اطلعت على هذه المناهج ا .1.1
  

  نعم، اطلعت على جميع هذه المناهج   
  نعم، اطلعت على بعض هذه المناهج  
  نعم، اطلعت على منهاج مبحث تخصصي فقط   
  ال، لم اطلع على أي هذه المناهج   

  
/ هذا المناهج بالمقارنة مع المناهج السـابقة / في رأيك، ما الجديد في هذه المناهج  .1.2

  المناهج السابق ؟
  

1. ------------------------  
2. ------------------------ 

3. ------------------------- 

4. ------------------------- 

5. ------------------------- 
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في رأيك، ما المعرفة والمهارات واالتجاهات التي تتطلبها المشاركة الفاعلـة فـي    .1.3
 اقتصاد معولم قائم على المعرفة ؟

  

1. -------------------------  
2. ------------------------- 

3. ------------------------- 

4. ------------------------- 

5. -------------------------  
  

هل المناهج الجديدة التي اطلعت عليها يمكن أن تكسب الطلبة الذين يكملون التعليم  .1.4
  المدرسي المعرفة والمهارات واالتجاهات التي ذكرتها في إجابتك السابقة ؟

  

  نعم          ال              
  

  .لماذا ؟ برر إجابتك * 
  

  
  

  
      إدراكات املدير للكتب اجلديدة إدراكات املدير للكتب اجلديدة إدراكات املدير للكتب اجلديدة إدراكات املدير للكتب اجلديدة  .2
  

  .في هذا العام الدراسي كتباً مدرسية جديدة  10، 8، 4، 1يدرس الطلبة في الصفوف * 
  

  هل اطلعت على هذه الكتب ؟ .2.1
  

  نعم، اطلعت على جميعها   
  نعم، اطلعت على بعضها   
  لعت على الكتب المتعلقة بمبحث تخصصي نعم، اط  
  ال، لم اطلع على أي هذه الكتب  
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هل تعكس الكتب التي اطلعت عليها المالمح الجديدة التي أشـرت سـابقاً إلـى أن     .2.2
  المناهج الجديدة تمتاز بها عن المناهج السابقة ؟

  

  نعم، تعكس جميع هذه المالمح   
  نعم، تعكس بعض هذه المالمح  
  ال تعكس أي هذه المالمحال،   

  
  ؟ )صفات إيجابية(بالمقارنة مع الكتب السابقة، هل للكتب الجديدة أي مزايا  .2.3

  

  نعم          ال              
  

  .، فاذكر أربعا منها )نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

1. ---------------------  
2. --------------------- 

3. --------------------- 

4. --------------------- 

  
  بالمقارنة مع الكتب السابقة، هل للكتب الجديدة أي صفات سلبية ؟ .2.4

  

  نعم          ال              
  

  : ، فاذكر أربعاً منها)نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

1. -----------------------  
2. ----------------------- 

3. ----------------------- 

4. ----------------------- 
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 املدير يف تنفيذ املناهج والكتب اجلديدة املدير يف تنفيذ املناهج والكتب اجلديدة املدير يف تنفيذ املناهج والكتب اجلديدة املدير يف تنفيذ املناهج والكتب اجلديدة دور دور دور دور  .3

        
إلى أي درجة يدرك المعلمون في مدرستك المالمح الجديدة التي أشرت سابقاً إلى أن  .3.1

  المناهج الجديدة تمتاز بها ؟ 
          

  إلى درجة كبيرة    
   متوسطةإلى درجة   

 قليلةإلى درجة   

  
فهم مشترك واضـح للمالمـح    ما اإلجراءات التي قامت وتقوم بها المدرسة لتكوين .3.2

  الجديدة للمناهج الجديدة ؟
  

1. --------------------  
2. -------------------- 

3. -------------------- 

4. -------------------- 

  
  .كيف تصف رضا المعلمين في مدرستك عن الكتب الجديدة التي يدرسونها  .3.3

  

  جميع المعلمين راضون عنها   
  معظم المعلمين راضون عنها  
 قلة من المعلمين راضين عنها   

 جميع المعلمين غير راضين عنها   

  
 كيف تصف موقف طلبة الصفوف من الكتب الجديدة التي يدرسونها ؟ .3.4

  

  جميع الطلبة أحبوا الكتب الجديدة   
 معظم الطلبة أحبوا الكتب الجديدة   

 قلة من الطلبة أحبت الطلبة الجديدة   
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  جهت المعلمين في تدريس الكتب الجديدة ؟هل ثمة صعوبات وا .3.5
  

  نعم          ال              
  

  . ، فاذكر أهم أربع صعوبات )نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

1 .--------------------------  
2 .--------------------------  
3 .--------------------------  
4 .--------------------------  

  
األساليب التي تستخدمها المدرسة لمراقبة كيفية تـدريس المعلمـين   /تما اإلجراءا .3.6

  للكتب الجديدة ؟
  

1 .--------------------------  
2 .--------------------------  
3 .--------------------------  
4 .--------------------------  

  
ـ  .3.7 ى التـدريب حتـى   في رأيك، هل المعلمون الذين يدرسون الكتب الجديدة بحاجة إل

 يدرسوا الكتب الجديدة على نحو مرضٍ ؟
  

  نعم          ال              
  

  . مهارات يحتاج المعلمون إلى تدريب فيها/، فاذكر أربعة مجاالت)نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

1 .--------------------------  
2 .--------------------------  
3 .--------------------------  
4 .--------------------------  
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 هل شكا أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون الكتب الجديدة من الكتب الجديدة ؟  .3.8
  

  نعم، شكا معظم أولياء األمور      
 نعم، شكت قلة من أولياء األمور   

 ال، لم يشك أحد  
  

  أولياء األمور ، فاذكر أهم ثالثة أمور شكا منها )نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

1 .--------------------------  
2 .--------------------------  
3 .--------------------------  

  
هل تتوافر في المدرسة التجهيزات واألدوات والمواد الالزمة لتدريس الكتب الجديدة  .3.9

 على نحو مرضٍ ؟
  

  تتوافر على التجهيزات الالزمة . أ  
 جهيزات الالزمة تتوافر معظم الت. ب  

 تتوافر قلة من التجهيزات الالزمة . ج  

 ال تتوافر التجهيزات الالزمة . د  
  

  .، فاذكر التجهيزات الالزمة التي ال تتوافر في المدرسة)أ ( إذا كانت اإلجابة غير* 
  

1 .--------------------------  
2 .--------------------------  
3 .--------------------------  
4 .--------------------------  
5 .--------------------------  
6 .--------------------------  
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        استبانة أولياء األمور استبانة أولياء األمور استبانة أولياء األمور استبانة أولياء األمور 
        ))))موقفهم من املناهج والكتب اجلديدةموقفهم من املناهج والكتب اجلديدةموقفهم من املناهج والكتب اجلديدةموقفهم من املناهج والكتب اجلديدة((((

        
    :اسم المدرسة  : اسم ولي األمر

    :  مديرية التربية والتعليم  :القرية/المدينة
  :العمل الحالي    :تعليممستوى ال  :صف الطالب

        
  

 )ضع دائرة حول العدد الصحيح(بناتك في المدرسة ؟ / كم عدد أبنائك .1
  

1  2  3  4  5  6  7  8  
      
  )ضع دائرة حول رقم الصف(ما الصفوف التي يدرسون فيها ؟  .2
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  
  بناتك هذا العام ؟/هل اطلعت على الكتب الجديدة التي يدرسها أبناؤك .3
  

  نعم          ال              
  

  ، فكيف تقارنها بالكتب السابقة ؟)نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  

  أفضل من الكتب السابقة  
  مثل الكتب السابقة  
  أقل جودة من الكتب السابقة  

  
  هل يشكو أبناؤك الذين يدرسون الكتب الجديدة من أي صعوبات ؟  .4
  

  نعم          ال              
  

ضع دائرة على رقم كل صعوبة (، فمن أي صعوبات يشكون ؟ )نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  ) .من الصعوبات التالية
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  . األبحاث المطلوب إعدادها/ كثرة التقارير . 1
  . كثرة الوقت الالزم للمذاكرة . 2
  .أسئلة في الكتب تتطلب استخدام االنترنت /وجود نشاطات . 3
  أسئلة تحتاج اإلجابة عنها إلى مراجع غير متوافرة في البيتاشتمال الكتب على . 4
  .الشروح التي تقدمها الكتب غير واضحة . 5
  . محتوى الكتب صعب وفوق مستوى الطلبة . 6
  . لغة الكتب صعبة . 7
  .امتالء الكتب بالكثير من المعلومات . 8
  .محتوى الكتب ال يحفز الطلبة إلى قراءتها . 9

  _______________________) : كرهاذ(خالف ذلك . 10
  
  بنتك المساعدة في دراسة الكتب الجديدة ؟ /هل يطلب ابنك  .5
  

  نعم          ال              
  

ضـع دائـرة علـى رقـم     (، فما نوع المساعدة التي يطلبها ؟ )نعم(إذا كانت اإلجابة * 
  )المساعدة في القائمة التالية

  

  .اإلجابة عن بعض األسئلة . 1
  نشاط / شرح فكرة . 2
  معلومات /مرجع /توفير كتاب . 3
  توفير استخدام االنترنت . 4
  توفير معلم خصوصي . 5
  شراء مواد تعليمية محوسبة . 6
  أبحاث /اإلسهام في كتابة تقارير . 7
  التسميع والمذاكرة . 8
  أبحاث والتعليق عليها / قراءة تقارير . 9

  __________________________________):  اذكره(خالف ذلك . 10
 


