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Abstract: 

 
 This study focuses on identifying the role of the hidden 

curriculum in enhancing the academic and social 

competence of elementary school students within the Green 

Line in the Northern District from the teachers' point of view, 

as the study is considered one of the few studies that are 

concerned with the hidden curriculum and its role in 
academic and social achievement, as it places the current 

study in The future is a clear vision for decision makers in 

the Ministry of Education within the Green Line, and to 

provide curricula that are able to keep pace with 

developments in the educational field and take into 

consideration the hidden curriculum. 
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ي 
 
ي ودوره ف

تعزيز الكفاءة األكاديمية واالجتماعية لدى طلبة المرحلة االبتدائية المنهج الخف 
ي لواء الشمال

 
 داخل الخط األخض  ف

 
 2 نائلة جريس حداد

 

 الملخص
ي تعزيز إلكفاءة 

 
ي ف
تتمحور هذه إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل دور إلمنهج إلخف 

ي لوإء إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط 
 
إألخض  ف

ي 
رإسة من إلدرإسات إلقليلة إلت 

ِّ
، حيث تعتبر إلد إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي  

، كونها تضع  ي إلتحصيل إألكاديمي وإإلجتماعي
 
ي ودوره ف

تهتم بالمنهج إلخف 
ي إلمستقبل رؤية وإضحة أمام إلقائمي   عىل إلمناهج إلدرإسية 

 
رإسة إلحالية ف

ِّ
إلد

بية وإلتعل ي وزإرة إلب 
 
، وتقديم مناهج درإسية قادرة عىل ف يم دإخل إلخط إإلخض 

 . ي
بوي وترإعي إلمنهج إلخف 

ي إلحقل إلب 
 
 موإكبة إلتطورإت ف
، إلكفاءة إإلكاديمية وإإلجتماعية، إلمدإرس : الكلمات المفتاحية ي

إلمنهج إلخف 
 .إإلبتدإئية، إلخط إألخض  

 

 المقدمة: 
بية عملية إستثمارية ذإت مردود  ي أي تعد إلب 

 
ي دعامة إلتطور وإلتقدم ف

 
ي متنوع إألبعاد وإلمجاإلت ف ؤيجابر

ي إلوقت إلرإهن 
 
ي إلمتفجر، إلذي يعيشه إلعالم ف ي وإلتكنولوجر

 
ي إلعض إلمعرف

 
مجتمع؛ وتزدإد أهميتها ف

 )0222)حمدإن، 
 إلمؤسسات إلمختلفة فهي تعد إلمؤسسة إإلجتماعية إلثانية بعد إ

ألرسة للقيام وللمدرسة رسالة تنفرد بها بي  
بالتنشئة إإلجتماعية لألطفال وإألجيال، حيث تقوم بإعدإد إألجيال إلجديدة إخالقًيا، وسلوكًيا، وبدنًيا، 
ي 
 
ومعرفًيا، وروحًيا، ومهنًيا، وأكاديمًيا، وذلك من إجل إكتساب إألفرإد إلمهارإت إلمختلفة، وإلمساهمة ف

  .نشاطات إلحياة إإلجتماعية
ة إلتعلم. ويعد إلكتاب إلمدرسي  ي تحقي  أهدإف عملية

 
ي تحدد نجا  إلمعلمي   وإلطلبة ف

 من أهم إلعوإمل إلت 
ي تقديم 

 
ة إحتياجات إلمعلمي   ف ة إلقادرة عىل تلبية ويسىع إلمعلم ومطورو إلمناهج ؤىل تطوير إلمناهج إلدرإسية

ا عىل ؤعطاء إلمتعل
ً
ة وإلقادرة أيض إت تعلم فاعلة للطلبة دإخل إلغرفة إلصفية مي   فرصة إلحصول عىل خبر

ي 
 
ة وإلقادرة عىل زيادة مخزونهم إلمعرف إت تعلم تتصف بالفاعلية  ,Mukundan, Nimehjchisalem, 2012) خبر

p: 1128).  ي تشكيل طريقة إلتدريس إلمستخدمة دإخل إلحصة. كما أن
 
كما وتؤدي إلكتب إلمقررة دوًرإ مهًما ف

ي إلكتاب إلمقرر هو من يسيطر عىل إلمدإرس إلحكو 
 
مية وعىل آليات تقديم محتوى إلمنهاج للطلبة ف

  .(Marino, 2011) إلحصص إلدرإسية إلمختلفة
ي 
 
ورغم إإلعتماد إلكبب  عىل إلكتب إلمدرسية فإنها تحوي إلعديد من إألخطاء وإلمغالطات، كما هو إلحال ف

ي إرسإئيل
 
ي وبالنظر ؤىل جهاز إلتعليم ف ي جهاز إلتعليم إلعربر

 
يظهر نظام إلتعليم بمظهر  إلكتب إلمدرسية ف

ية إليهودية  ي إلحقيقة يهدف ؤىل خدمة مصالح إألكبر
 
بوية وإلتالؤم مع إلفروق إلثقافية، لكنه ف إلتعددية إلب 

ى بعض إلمحللي   للكتب إلمدرسية إن  وإلحفاظ عىل سيطرتها عىل إألقلية إلعربية إلفلسطينية إإلصلية، فب 
معارضة ووجهات إلنظر إلمخالفة لإلطار إلسياسي وإإلجتماعي إلقائم، هذه إلكتب تتفادى "موإقف إلضإع وإل

عية  فتبدو إلمعرفة وإلعالم إلذي يعيش فيه إلطالب مسطًحا"، كما أنها تكرس إألوضاع إلسائدة وتجعلها رسر
، إلذي يؤث ي

 من أن تؤدي ؤىل إلتغيب  نحو إألفضل حيث يعد ذلك جزًءإ من إلمنهج إلخف 
ا
ر وجودها، بدًل ر وتبر
إ عىل إلطالب ً إ كبب  ً  .(Abu-Saad, 2005: 240) تأثب 

ي ؤحدى مخرجات إلمدرسة غب  إلرسمية، حيث يتعلم إلطالب إلمهارإت إلمختلفة من غب  
يعد إلمنهج إلخف 

ي تدرس للطلبة بوإسطة إلمعلم أو 
ي إلت 
ي يتكون من إلسلوك وإلقيم وإلمعاب 

تخطيط، حيث أن إلمنهج إلخف 
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 عن ؤرإدتها. إلمدرسة من غب  تخطيط
ً
ي إلمدرسة خارجا

 
ي هو إلمنهج إلذي يدرس ف

، وبالتاىلي فإن إلمنهج إلخف 
ي يشمل تعلم إلطلبة إلقيم إلدينية وإألخالقية وإلفكرية وإلسلوكية إلمرغوب فيها بدون تخطيط 

فالمنهج إلخف 
 ،  ).0200نتيجة أوجه إلتفاعالت إإلجتماعية دإخل إلمدرسة )إلقصب 

ي 
ي ويساعد إلمنهج إلخف 

 عىل إكساب إلطلبة إلمفاهيم وإلعمليات إلعقلية، وإإلتجاهات، وإلقيم وإألدإءإت إلت 
ه إلقوى عىل إلمؤسسات إلتعليمية حيث يؤدي  ، وبالتاىلي فإن لهذإ إلمنهج تأثب 

يتم إكتسابها بشكل غب  مبارسر
ي بعض إإلحيان. لقد تزإيدت إلحاجة ؤىل إستخدإم إلمنهج إلخ

 
ي إكساب إلقيم ؤىل تغيب  إتجاهاتها ف

 
ي ف
ف 

إإلخالقية لدى إلطلبة مع تزإيد إستخدإم إلتكنولوجيا، وغياب عنض إلرقابة إلخارجية من قبل إلمعلم أو 
إؤلدإرة، مما يؤكد عىل إهمية إرساء بعض إلقيم إإلخالقية لتمثل معايب  للحكم عىل إلعديد من إلتضفات مما 

 ).0222عثمان، يجعلها تمثل رقابة دإخلية وذإتية للطلبة )إل
ي إكساب إلطلبة إلمهارإت إإلجتماعية وإألكاديمية من خالل دوره 

 
ي أحد إلعوإمل إلمهمة ف

كما يعد إلمنهج إلخف 
ي إكسابهم إلمهارإت إإلجتماعية وإلحياتية،  

 
ي تساهم ف

ي رفد إلطلبة بالقيم وإإلتجاهات وإلمعان إإليجابية إلت 
 
ف

ي تربية إلطلبة من جميع 
 
ز دوره ف ي برسالته إلخفية إلطلبة إلمفاهيم كما يبر

، كما يكسب إلمنهج إلخف  إلنوإجي
ي يتضمن فعاليات تربوية صامتة خفية 

، فالمنهج إلخف  ي تكون إحيانا متفقة مع إلمنهج إلرسمي
وإلموإقف إلت 

ي إلمدرسة )أسعد، 
 
 ).0202غب  منظورة يمكن إن تؤثر عىل إلعملية إلتعليمية إلتعلمية ف

ي 
ي إن إلمدرسة ليست مكانا للتعليم ويعتبر إلمنهج إلخف 

ي إلمجتمع؛ وهو ما يعت 
 
 صورة للقيم إلشائعة ف

ي معالجة هذه إلقضية 
 
إألكاديمي إلخالص، بل ؤنها مكان لنقل إلقيم وإإلتجاهات ؤىل إلطالب. ومن هنا فال بد ف

ي إ
 
ي إلذي يمارس ف

ي نوع إلمنهج إلخف 
 
ي تؤثر ف

لمدإرس وتنعكس بأن نبدأ بفحص تلك إلقيم وإلتوجهات، إلت 
 ، ي
 ).0222عىل إلمجتمع خارج إلمدرسة )إلمزيت 

ـة للمرحلـة  ي منهـاج إللغـة إلعربية
 
ي دإخل إلخط إإلخض  حيث تتحكـم ف

ي إلمنهج إإلبتدإب 
 
كما هو إلحال ف

ي مجملها: نقـل مبت  منهاج إللغـة إ
 
ـة هـي ف ة وبيدإغوغية ة ؤمـالءإت سياسـية ي إلمدإرس إلعربية

 
ـة ف ي إإلبتدإئية

 
ة ف ية لعبر

ـة، وترجمة مضامينه، ونقـل بعض إلنصوص وموإد إلتدريس إلخاصة به  .إلمدإرس إليهودية
ة إلمتعلم  ة ة جوإنب شـخصية ة، بينما أسـقطت بقية وتركـزت أهدإف إلمنهاج عىل إإلهتمام بالمعرفة إللغوية

ي تربيتـه 
 
ي لها أكبر إألثـر ف

ـة، وإلت  ة وإلوطنية ـة وإإلجتماعية ي بنـود أهـدإف إلوجدإنية
 
. ؤذ لـم يرد ف وإعـدإده إلمستقبىلي

ة مبتورة إل تفـي بالغـرض إلمطلوب )ميعاري،  ـة غب  جملـة قصب  إلمنهج ما يتعل  بموضـوع تعزيز إلهوية وإلقومية
0202.( 

ي عن إلمنهج إلضيــــح بعدة أمور منها إن إلمنهج إلضيــــح يتم تخطيطه مسبقا من قبل 
ويتمب   إلمنهج إلخف 

ا، وإلمنهج إلضيــــح نوإتجه دإئما إيجابية، متخصص
ً
ي فال يتم إعدإده مسبق

ي إلوزإرة، أما إلمنهج إلخف 
 
ي   ف

ي يمكن إن تكون 
ي حي   إن نوإتج إلمنهج إلخف 

 
باعتبارها تستهدف تحقي  إألهدإف إلتعليمية إلتعلمية، ف

ي من عدة مكونات مثل: ترت
يب إلصف ووضع إألثاث، إيجابية ويمكن إن تكون سلبية، ويتكون إلمنهج إلخف 

، وثقافة إلمعلم وعالقتها بالثقافة وإلقيم إلسائدة، وإلخلفية إلعلمية  وإلمنافع إلمدرسية، وإلجدول إلدرإسي
 ،  ).0200وإلثقافية ومستوى أدإء إلمعلم، وإلعالقة بي   إلمعلم وإلطالب )إلقصب 
بية وإلتعليم دإخل إلخط إألخض  عىل تطوير إ لتعليم، وتطوير إلمناهج إلمبنية عىل رؤية وقد ركزت وزإرة إلب 

ة. ورغم ذلك فإن تطوير إلمناهج  ي ؤرسإئيل وعىل مختلف إلمستويات إلتعليمية
 
بية وإلتعليم ف وأهدإف وزإرة إلب 

ي تنمية 
 
، ودوره ف ي

إ عىل إلمنهج إلخف 
لم يأخذ بعي   إإلعتبار جميع أنوإع إلمناهج، حيث لم يكن هناك تركب  ً

ي تس
ي إلمهارإت إلت 

ة تحاول إلوقوف عىل دور إلمنهج إلخف  رإسة إلحالية
ة
ىع إلوزإرة ؤىل تحقيقها.  ولهذإ، فإن إلد

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية للطلبة. 
 
 ف

 الدراسات السابقة: 
ي تنميـــــة إلجوإنـــــب إإلنفعاليـــــة، 0202هـــــدفت درإســـــة إلـــــدويكات )

 
( ؤىل إلكشـــــف عـــــن دور إألنشـــــطة إلالصـــــفية ف

ــــبل  ي مدينــــة نـــابلس، وس 
 
ي إلمـــدإرس إلحكوميـــة ف

 
 إألســــاسي ف

ي شخصـــيات طلبــــة إلصـــف إلعـــارسر
 
وإإلجتماعيـــة، ف

ي تقـــديره لـــد
 
ور إألنشـــطة غـــب  تطويرهـــا. ؤضـــافة ؤىل كشـــف إلضـــوء عـــن دور جـــنس إلطالـــب، ومســـتوإه إلـــدرإسي ف

 إل ــمي 
ي تنميــة إلجوإنــب إإلنفعاليــة وإإلجتماعيــة لديــه. وإعتمــدت إلدرإســة عــىل إلــدمج بــي   إلمنهجــي  

 
ــفية ف إلصة

قــت إإلســتبانة  ، لــذإ إعتمــد إلباحــث عــىل إلمــنهج إلمســسي إإلجتمــاعي باســتخدإم إلعينــة إلعشــوإئية وطبة ي
وإلكــيف 

ي فاعتمــــد عـــىل إلمقــــابالت إلفرديــــة، ؤذ أجريــــت ( طالبــــا. أمــــا إل209( عبــــارة عـــىل )92إلمكونـــة مــــن )
جانـــب إلكــــيف 

ي إلمــدإرس إلحكوميــة؛ إلستيضــا  09مقــابالت مــع )
 
( معلمــا ومعلمــة مــن إلقــائمي   عــىل إألنشــطة غــب  إلصــفية ف

 إلدرجـة إل ليـة لتقـديرإت طلبـة إلصـف 
ة
إلنتائج إل مية وإلحصول عىل نتائج نوعيـة. وأههـرت نتـائج إلدرإسـة، أن

ي تنميـــة إلجوإنـــب إإلنفعاليـــة وإإلجتماعيـــة لـــديهم كانـــت متوســـطة، إلعــارسر إألســـا
 
سي لـــدور إألنشـــطة إلالصـــفية ف
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ي بلـــ  ) ي 9390وبمتوســـط حســـابر (، وأن جميـــع إألبعـــاد حصـــلت عـــىل درجـــة تقـــدير متوســـطة، وبمتوســـط حســـابر
لقيمـــــة. (. وأن إلفـــــروق كانـــــت لصـــــالح إألدوإر إلنفســـــية وإلســـــيكولوجية وإإلجتماعيـــــة وإ93.3-9300تـــــرإو  مـــــن )

ي متوســـــطات درجـــــات تقـــــدير إلطلبـــــة لـــــدور إألنشـــــطة 
 
وأههـــــرت نتـــــائج إلدرإســـــة وجـــــود فـــــروق دإلـــــة ؤحصـــــائيا ف

ي مدينة نابلس تعزى لمتغب  إلجنس لصالح إلطلبة إؤلناث. كما بينت إلنتـائج 
 
ي إلمدإرس إلحكومية ف

 
إلالصفية ف

%(. كمــا أههــرت عــدم وجــود فــروق 22وجــود فــروق دإلــة ؤحصــائيا ولصــالح إلطلبــة إلــذين تزيــد معــدإلتهم عــن )
ي إلجـــنس ومعـــدل إلطالـــب، وقـــد توصـــلت إلدرإســـة ؤىل إليـــات  ي إلتفـــاعالت إلثنائيـــة بـــي   متغـــب 

 
دإلـــة ؤحصـــائيا ف

للتطــوير أهمهــا تنظــيم مســابقات، ومتابعــة ؤبــدإعات إلطلبــة، ورعايــة مــوإهبهم ألن إألنشــطة إلالصــفية تكشــف 
ي شخصية إلطالب كموإه

 
 به وإبدإعاته. عن إلجوإنب إلخفية ف

 -( إلتعــرف ؤىل مــدى تحقــ  إلمســؤولية إألخالقيــة لــدى قنــوإت إألطفــال إلعربيــة0202هــدفت درإســة إلغامــدي )
ي سي  إلمجـد، وإلجزيـرة لألطفـال، وسبيسـتون، وكـارتون نـت ورك، وأجيـال، وسـنا، وكـرإميش، ونيكليـديون، وأم بر

إمج وإؤلعالنـات إلتجاريـة. كمـا تكونـت عينـة ، وطيور إلجنـة وذلـك بالنسـبة للمشـاركي   وإألعمـال إلدرإم9 يـة وإلـبر
ي إلخــبر بالمملكــة إلعربيــة إلســعودية.  2إلدرإســة مــن 

 
معلمــات ريــاض إألطفــال مــن روضــة جمعيــة فتــاة إلخلــيج ف

ي بطاقــــة مالحظــــة تحمــــل إلمســــؤولية 
 
، وتمثلــــت أدوإت إلدرإســــة ف ي إلتحلــــيىلي

وإتبعــــت إلدرإســــة إلمــــنهج إلوصــــف 
ي قنـــوإت إأل 

 
طفـــال إلعربيـــة، وإســـتمارة إلمقابلـــة شـــبه إلمحـــددة إلمفتوحـــة مـــع إلمعلمـــات. وخلصـــت إألخالقيـــة ف

ي 
 
إت تحقـــــ  إلمســـــؤولية إألخالقيـــــة إلمتمثلـــــة ف نتـــــائج إلدرإســـــة ؤىل أن جميـــــع محـــــاور بطاقـــــة إلمالحظـــــة لمـــــؤرسر

ي قنــــوإت إألطفــــال إلعربيـــة ترإوحــــت
 
إمج إلتليفزيونيـــة وإؤلعالنــــات ف مــــا بــــي    إلمشـــاركي   وإألعمــــال إلدرإميــــة وإلــــبر

إ، وحصــــل محــــور إألعمــــال  0392و 0322إلمتوســـط إلعــــام 
ً
ممــــا أشــــار ؤىل أنهــــا بــــي   فئـــة إلضــــعيف وإلضــــعيف جــــد

إمج إلتليفزيونية بمتوسط عام قدره  0329إلدرإمية عىل متوسط  ي فئة إلضعيف، ثم محور إلبر
 
ي  0322أي ف

 
أي ف

ي ف
 
، جــاء محـــورإ إؤلعالنــات وإلمشـــاركي   ف ي حـــي  

 
 092، 0322ئــة إلضـــعيف جــدإ بمتوســـط فئــة إلضـــعيف أيضــا. ف

. كما خلصت إلدرإسة من خالل تحليل نتائج إلمقابالت إلمفتوحة مع عينة إلدرإسة من إلمعلمـات  عىل إلتوإىلي
ي ســـلوك إألطفـــال وأفكــارهم وممارســـاتهم إلحياتيـــة 

 
ؤىل إلتــأثب  إلكبـــب  للمحتــوى إؤلعـــال ي للقنـــوإت إلتليفزيونيــة ف

ي معـــــارفهم باعتبـــــار مـــــا يقـــــدم لهـــــم عـــــىل شا
 
ي يـــــؤثر بشـــــكل مبـــــارسر ف

شـــــة قنـــــوإت إلتليفزيـــــون مـــــنهج تربـــــوي خـــــف 
 وسلوكياتهم. 

ي مـــدإرس 0203هـــدفت درإســـة إلحايـــك )
 
ي ف
بيـــة إلرياضـــية للمـــنهج إلخـــف  ( إلتعـــرف ؤىل درجـــة تطبيـــ  معلـــمي إلب 
إلدرإســة تبًعــا مديريــة إربــد إإلوىل مــن وجهــة نظــرهم، وكــذلك معرفــة إلفــروق إؤلحصــائية إلســتجابات أفــرإد عينــة 

ي بالصــورة إلمســحية عــىل عينــة 
ة، وأســتخدم إلباحــث إلمــنهج إلوصــف  ، إلخــبر إت إلجــنس، إلمؤهــل إلعلــمي لمتغــب 

بيـــة وإلتعلـــيم إربـــد إإلوىل، تـــم إختيارهـــا بالطريقـــة 22مكونـــة مـــن ) ي مديريـــة إلب 
 
( معلًمـــا ومعلمـــة ممـــن يعملـــون ف

ىل خمســـة مجــــاإلت، أســـفرت إلنتـــائج وجـــود درجــــه ( فقـــرة توزعـــت عـــ02مســـتخدًما إســـتبيان تـــم بنـــاءه بوإقــــع )
ي مـــدإرس مديريـــة إربـــد إألوىل، وكـــذلك عـــدم »مرتفعـــه 

 
ي ف
بيـــة إلرياضـــية للمـــنهج إلخـــف  لدرجـــة تطبيـــ  معلـــمي إلب 

ي 
 
بية إلرياضية »وجود فروق ذإت دإللة ؤحصائية ف تقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة لمدى درجة تطبي  معلمي إلب 

ي مــــدإرس م
 
ي ف
وإلمتمثلــــة بل )إلعالقــــات إإلجتماعيــــة، إألنظمــــة وإلتعليمــــات، « ديريــــة إربــــد إإلوىلللمــــنهج إلخــــف 

ة(. وإههــرت  ، وإلخــبر إت )إلجــنس، وإلمســتوى إلتعلــيمي إإلعتمــاد عــىل إلــذإت وتحمــل إلمســؤولية( تبًعــا للمتغــب 
ي 
 
معلــمي  تقــديرإت أفــرإد عينــة إلدرإســة لمــدى درجــة تطبيــ »إلنتــائج عــدم وجــود فــروق ذإت دإللــة ؤحصــائية ف

ي مـدإرس مديريـة إربـد إإلوىل
 
ي ف
بية إلرياضية للمـنهج إلخـف  ، « إلب  إت )إلجـنس، وإلمسـتوى إلتعلـيمي تبًعـا للمتغـب 

ة(.   وإلخبر
ي وتحليلــــه .020هــــدفت درإســــة إإلحمــــدي )

ي تنميــــة مفهــــوم إلمــــنهج إلخــــف 
 
( ؤىل قيــــاس فاعليــــة برنــــامج مقــــب   ف

ذإ إلهـدف، قامـت إلباحثـة بءنـاء برنـامج مقـب   وقيـاس وتوهيفه لدى معلمات إلمرحلة إلمتوسطة. ولتحقي  هـ
  ، مــي  
 
ي وتحليلــه وتوهيفــه. وتــم إلتأكــد مــن صــدقه بوإســطة صــدق إلمحك

ي تنميــة مفهــوم إلمــنهج إلخــف 
 
فاعليتــه ف

، وقـدرتهنة عـىل تحليلـه  ي
كما تم ؤعـدإد إختبـار تحصـيىلي لقيـاس مـدى تمكـن إلمعلمـات مـن مفهـوم إلمـنهج إلخـف 

ي مدينــــة تبــــوك.  .9بــــة عــــىل عينــــة قوإمهــــا وتوهيفــــه. أجريــــت إلتجر 
 
معلمــــة مــــن معلمــــات إلمرحلــــة إلمتوســــطة ف

، وبالتــاىلي  ي
وأههــرت نتــائج إلقيــاس إلقــبىلي ضــعف إلخلفيــة إلمعرفيــة لــدى إلمعلمــات حــول مفهــوم إلمــنهج إلخــف 

عـــــدم قـــــدرتهن عـــــىل تحليلـــــه وتوهيفـــــه؛ فيمـــــا أههـــــرت نتـــــائج إلقيـــــاس إلبعـــــدي حـــــدوث تحســـــن ملحـــــوظ لـــــدى 
ي 
 
نامج إلمقب  . إلمعلمات ف ي وإلقدرة عىل تحليله وتوهيفه، مما يدل عىل فاعلية إلبر

  مفهوم إلمنهج إلخف 
( ؤىل تحديــد أنمــام إلمنـــاهج إلخفيــة إلســائدة دإخـــل فصــول إلمــدإرس إإلبتدإئيـــة .020هــدفت درإســة إل ســـام )

ي إلمـــ
ي مدينــــة إلريـــاض، كمــــا هـــدفت ؤىل تحديــــد إلــــدور إلـــذي يلعبــــه إلمنهـــاج إلخــــف 

 
رتبط بءيئــــة إلفصــــل للبنـــات ف

ي تعزيـــز قـــيم ذإت عالقـــة بــالتطبع إإلجتمـــاعي لـــدى طالبـــات إلمرحلــة إإلبتدإئيـــة. وإســـتخدم إلبـــاحثون 
 
إلــدرإسي ف
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ي وذلك مـن خـالل مالحظـة إلتفـاعالت إإلجتماعيـة وإللفظيـة وإلرمزيـة دإخـل إلبيئـة إلفصـلية، 
 
إلمنهج إألثنوغرإف

، أحـدإهما شـمال مدينـة  ومن خالل إلمقابلـة إلمعمقـة مـع إلمعلمـات، وذلـك ي مدرسـتي   إبتـدإئيتي   حكـوميتي  
 
ف

ة، وقـد إسـتغرق  إلرياض، وإألخرى جنوبــها؛ ثم إختيار فصل وإحد من كـل مدرسـة لتطبـ  فيـه إلمالحظـة إلصـفية
ي يلعــب 

تحقيــ  إلدرإســة ثمانيــة أشــهر، ونــتج عــن هــذإ إلبحــث إلعديــد مــن إلنتــائج، مــن أهمهــا أن إلمنهــاج إلخــف 
ي بن
 
، ويعمـل عـىل دورإ مهما ف ي تشكيل فهـم إلطالبـات ألنفسـهنة

 
ي إلمختلفة لدى إلطالبات، كما يسهم ف

اء إلمعاب 
ي كاكتســــاب   كالتســــلط وإلطبقيــــة وقتــــل إؤلبــــدإع، وبعضــــها ؤيجــــابر

ة
ي تعزيــــز قــــيم وأنمــــام مــــن إلســــلوك بعضــــها ســــلتر

 إلطالبات لمجموعة من إلمهارإت وإلمفاهيم إإلجتماعية وإلثقافية وإلعلمية. 
ي )هــــدفت درإســــ

بويــــة إلخفيـــــة "إؤليجابيــــة وإلســــلبية" وإلمتضـــــمنة 0202ة إلزهــــرإب  ( ؤىل إلكشـــــف عــــن إلقــــيم إلب 
يــة إلمطــورة مــن خــالل تحليــل مضــمون تلــك إلكتــب. إســتخدمت  (Flying High) سلسـلة كتــب إللغــة إؤلنجلب  

 وهــو جميــع كتــب إللغــة إؤلنجلب   
ا
، وشــملت عينــة إلدرإســة إلمجتمــع كــاما ي

 Flying)يــة إلدرإســة إلمــنهج إلوصــف 

High) ي
ي إلسنة. تم ؤعدإد إستمارة لتحديد ورصد إلقيم إلت 

 
، وعددها ستة كتب ل ل صف كتابان أو مستويان ف

 : ي إلختـام جـاءت نتـائج إلدرإسـة عـىل إلشـكل إلتـاىلي
 
( تفوقـت نسـبة إلقـيم إؤليجابيـة 0تتضمنها سلسلة إلكتـب. ف

يــة إل ي سلســلة كتــب إللغــة إؤلنجلب  
 
ي  (0 (Flying High). مطــورةعــىل إلقــيم إلســلبية ف

توجــه مخطــمي ومــؤلف 
( حظيـــت إلقـــيم 9إلسلســـلة ؤىل غـــرس وتنميـــة إتجاهـــات وقـــيم إلعمـــل وإؤلنتـــاج وإلتعـــاون وإلتوإصـــل وإلصـــدإقة. 

ي تلـــك إلسلســــلة مـــن إلكتــــب. 
 
( إلقـــت إلقــــيم إلوطنيـــة عنايــــة وإهتمــــام 2إلصـــحية وإألخالقيــــة باهتمـــام مقبــــول ف
إث إلسـعودي ومدنـه وقـرإه وصـناعته إلكتب إلمذكورة حيث كانت معظم إز بـالب  ي وإإلعـب  

ها تؤكد إإلنتماء إلوطت 
ي كانـــت أقـــل تكـــرإًرإ: إلقـــيم إلصـــحية، وإلجماليـــة، .وحرفـــه إلمهنيـــة وعلمائـــه ومفكريـــه. 

( مـــن إلقـــيم إلمهمـــة إلـــت 
بوضــو  ( فيمـا يخــص إلقـيم إلســلبية فهنـاك عــدد مـن إلقــيم إلخفيـة إلســلبية بتلـك إلسلســلة تـدل 3وإلسياسـية. 

: قـــيم بيئيـــة، قـــيم علميـــة،  ي إلكتـــب بطبيعـــة إلمجتمـــع إلســـعودي وإلبيئـــة إلســـعودية، و ي
عـــىل عـــدم وعي مـــؤلف 
ي دإخــل 9إقتصــادية، إجتماعيــة. 

 
ي مجمــل إلكتــب بحجابهــا وإرتــدإئها غطــاء أســود حــت  ف

 
( ههــرت صــورة إلمــرأة ف

ل، بطريقة مخالفة للوإقع.   إلمب  
ي ( ؤىل إلتعـــــرف 0202هـــــدفت درإســـــة أســـــعد )

 
بويـــــة إلصـــــامتة ف ؤىل إألبعـــــاد إأليدولوجيـــــة وإلطبقيـــــة للرســـــائل إلب 
ي إلمؤسســات إلمدرســية بأبعــاده إلمختلفــة 

 
ي ف
بويــة وإلمدرســية، حيــث تــم تنــاول إلمنهــاج إلخــف  إلمؤسســات إلب 

ي ذإتهـــا إلقـــدرة عـــىل تجـــاوز إلتصـــورإت إلتقليديـــة حـــول هـــذه 
 
وتجلياتـــه إلمتنوعـــة وفقـــا لمنهجيـــة نقديـــة تحمـــل ف

ة إلظاهر  ي
ي إلتصـورإت إلمقدمـة عـن إلمنهـاج إلخـف 

 
بويـة. تنطلـ  إلدرإسـة مـن ؤشـكالية إلغمـوض ف ة إإلجتماعية إلب 

ي دورة إلحيـــاة إلمدرســـية. 
 
ي تحليـــل وهائفـــه ودإلإلتـــه وفعالياتـــه ف

 
ومـــن غيـــاب إألبعـــاد إأليدولوجيـــة وإلسياســـية ف

ي هـذإ إإلتجـاه، إسـتخدمت إلدرإسـة إلحاليـة منه
 
ي ومن أجل هـذه إلغايـة، وف

جـا نقـديا للفصـل بـي   إلمنهـاج إلخـف 
ي 
 
إت إأليدولوجيـة وإلطبقيـة إلفاعلـة وإلناهمـة لفاعليـات هـذه إلمنـاهج ف بويـة إلقائمـة وفقـا للمـؤرسر وإلمناهج إلب 
 ، ي
بويــــة وإإلجتماعيــــة. وكشــــفت عــــن إلممارســــات إلطبقيــــة وإأليدولوجيــــة للمنهــــاج إلخــــف  دإئــــرة إلمؤسســــات إلب 

ي لهــ
ي ومــدرسي وبينــت خطــورة إلــدور إؤلقصــاب 

 
ي ترجمــة إلتفــاوت إإلجتمــاعي ؤىل تفــاوت علــمي ومعــرف

 
ذإ إلمــنهج ف

ي 
 
ي ف
بــي   إلطلبــة، وفقــا ألصــولهم إإلجتماعيــة. لقــد بينــت إلدرإســة خطــورة إلممارســة إأليدولوجيــة للمنهــاج إلخــف 
ة، وكشـفت ير إلفعاليات إؤلقصائية لألطفال إلمنحدرين من أصول إجتماعية إل عون لها ومهيضة وفقـب  عـن  تبر

ي تأصــــــــيل قــــــــيم إلطبقــــــــة إلســــــــائدة وتعزيــــــــز 
 
ي تعتمــــــــدها هــــــــذه إلمؤسســــــــات ف

بويــــــــة إلصــــــــامتة إلــــــــت  إلفعاليــــــــات إلب 
 أيديولوجياتها وضمان هيمنتها. 

ي نمــــو إلمهــــارإت إإلجتماعيــــة لــــدى 0222هــــدفت درإســــة عثمــــان )
 
ه ف ، وتــــأثب  ي

( إلتعــــرف عــــىل دور إلمــــنهج إلخــــف 
ي إلكويت. تألفت إلعي

 
ـا وإسـًعا طالب إلمرحلة إلثانوية ف

ً
ي إلكويـت تمثـل طيف

 
نة من طالب تسع مـدإرس ثانويـة ف

ي إلدرإسة 
 
دإرًسا من إلنوعي   ينتمـون ؤىل  0230من إلخلفيات إإلجتماعية وإإلقتصادية وإلعرقية؛ حيث ساهم ف

، إتبـــع فيهـــا إؤلجـــرإءإت ذإتهـــا إلبحثيـــة عـــىل نفـــس  إلمـــدإرس إلتســـع. أجريـــت إلدرإســـة عـــىل مـــدإر عـــامي   درإســـيي  
 إستيفاء تقارير ذإتية وإستبانات ترصد أنمام إلسلوك إإلجتماعي إلمرتبط إلعينة

؛ حيث طلب من إلمفحوصي  
 إلمعلمـون صـوًرإ 

 
ي يقـوم بهـا إلدإرسـون، كمـا إسـتوف

بالمهارإت إإلجتماعية ذإت إلصلة باألنشـطة إلالمنهجيـة إلـت 
ارسة إألنشطة إلالمنهجية تتباين بتبـاين من مقياس إألدإء عىل إلمهارإت إإلجتماعية. وأشارت إلنتائج ؤىل أن مم

إت إلديموغرإفيـــة للعينـــة مثـــل إخـــتالف إلنـــوع، وإلجنســـية، ومســـتوى إلصـــف وإلعمـــر، ومســـتوى  بعـــض إلمتغـــب 
ي إألنشـطة إلالمنهجيـة تـؤدي ؤىل مزيـد مـن إلمشـاركة إإلجتماعيـة مـع 

 
تعليم إلوإلدين كما تشب  ؤىل أن إلمشـاركة ف

ي إألنشــطة إلالمنهجيـــة تكــاد تكــون متســقة كمـــا تبــي   مــن تحلـــيالت إألقــرإن. وبــرغم أن إلفــروق بـــي   
 
 إلمشــاركي   ف

إلتقــــارير إلذإتيــــة ومشــــاهدإت إلمعلمــــي   عــــىل مقيــــاس إلمهــــارإت إإلجتماعيــــة، ؤإل أن هــــذه إلفــــروق تختلــــف بــــي   
 إلمشاركي   وف  طبيعة إألنشطة نفسها. 
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راسة وأسئلتها
ِّ
 مشكلة الد

رإسة إنسجاًما مع 
ِّ
ورة ؤجرإء مزيد من جاءت هذه إلد ي نادت بض 

بوي إلساب  وإلدرإسات إلسابقة إلت  إألدب إلب 
ي إلعملية إلتعليمية إلتعلمية، من أجل إلعمل عىل توهيف إلمنهج 

 
ي ودوره ف

إلدرإسات حول إلمنهج إلخف 
ي خدمة إلعملية إلتعليمية إلتعلمية، ولتخدم جميع عنارص إلعملية إلتعليمية إلتعلمية. لذلك 

 
ي ف
إل بد من إلخف 

رإسة 
ِّ
بوية. وتحاول إلد ي ودوره، ومدى مالءمته لتحقي  إألهدإف إلب 

إلتعرف وإلوقوف عىل وإقع إلمنهج إلخف 
 :  إلحالية إؤلجابة عن إلسؤإلي   إآلتيي  

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط  .0
 
ي ف
ما دور إلمنهج إلخف 

ي لوإ 
 
؟ إألخض  ف  ء إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي  

ي تعزيز  .0
 
ي ف
هل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصائية بي   متوسطات تقديرإت إلمعلمي   لدور إلمنهج إلخف 

ي لوإء إلشمال من وجهة 
 
إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ة(؟نظر إلمعلمي   تعزى ؤىل )إلجنس، إلمؤهل إ ، سنوإت إلخبر  لعلمي

 
راسة

ِّ
 أهمية الد

ي إلتحصيل إألكاديمي 
 
ي ودوره ف

ي تهتم بالمنهج إلخف 
رإسة أهميتها من كونها من إلدرإسات إلقليلة إلت 

ِّ
تستمد إلد

رإسة من إلنقام إآلتية: 
ِّ
، وتنبث  أهمية إلد  وإإلجتماعي

بية وإلتعليم، عن  .0 ي وزإرة إلب 
 
رإسة إلحالية رؤية وإضحة أمام إلقائمي   عىل إلمناهج إلدرإسية ف

ِّ
تضع إلد

 . ي من وجهة نظر إلمعلمي  
 دور إلمنهج إلخف 

0.  . ي
رإسة عىل ؤثرإء إألدب إلساب  إلمتعل  بالمنهج إلخف 

ِّ
 تعمل إلد

رإسة إلحالية إلطري  ؤلجرإء درإسات مستقبلية  .9
ِّ
 تتعل  بالموضوع. تمهد إلد

ي إلمستقبل وتقديم مناهج درإسية قادرة عىل موإكبة  .2
 
رإسة إلحالية إلقائمي   عىل إلمناهج ف

ِّ
تفيد إلد

 . ي
بوي وترإعي إلمنهج إلخف 

ي إلحقل إلب 
 
 إلتطورإت ف

 

راسة
ِّ
 أهداف الد

 : ي
 تهدف هذه إلدرإسة ؤىل ما يأب 

ي تعزيــــز إلكفــــاءة إأل  .0
 
ي ودوره ف

كاديميــــة وإإلجتماعيــــة لــــدى طلبــــة إلمرحلــــة إلتعــــرف عــــىل دور إلمــــنهج إلخــــف 
 . ي لوإء إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي  

 
 إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية  .0
 
ي ودوره ف

ي دور إلمنهج إلخف 
 
ي تقديرإت إلمعلمي   ف

 
إإلختالف ف

ي لوإء إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي   تعزى ؤىل 
 
لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ة(.  ، سنوإت إلخبر  )إلجنس، إلمؤهل إلعلمي

 

 التعريفات اإلجرائية

ي 
ي بما يكتسبه ويمارسه إلمتعلم من إلمعارف 00: 0222: عرفه طعيمة، )إلمنهج إلخف 

( "إلمنهج إلخف 
إف إلمعلم من خالل إلتعلم بالقدوة  وإإلتجاهات وإلقيم وإلمهارإت خارج إلمنهج إلرسمي طوإعية ودون إرسر

 ."  وإلمالحظة من إقرإنه ومعلميه ومجتمعه إلمحىلي

ي يجب إلقيام بها؛ بهدف تحقي  مستوى إلكفاءة إإلكاديمية:  ي مجموعة من إلمها
رإت إلالزمة للطالب، وإلت 

ي قد تمثل عبئا عليهم؛ مما يساعد عىل 
، وتحسي   أساليب إلموإجهة وإلتصدي للمطالب إلت  تحصيل متمب  

 -مهارة تنظيم إلوقت  -إألدإء إلناجح للمهام إألكاديمية، وهذه إلمهارإت متعددة، منها: مهارإت إإلستذكار 
ي للتعلم مهارة 

 (. 0.020220مهارة تحمل إلضغوم إألكاديمية )بدوي،  -إلتنظيم إلذإب 
ي موإقف إجتماعية محددة ويتضمن هذإ 

 
ي تستخدم لالستجابة ف

إلكفاءة إإلجتماعية: بأنها إلمهارإت إلت 
ي تمب   مجتمعه ويسم إلتنشئة إإلجتم

اعية، إلمفهوم أمرين: إألول إكتساب إلطفل ألنمام إلسلوك إلخاصة إلت 
ي توسيع إلطفل لدإئرته إإلجتماعية، حيث يتعلم إلكثب  من إلمهارإت إلمعرفية وإلثقافية من حوله 

وإلثاب 
 ، ي  (.0202)إلدلبسر

قيَمت عليها ؤرسإئيل عام 
ُ
ي أ
ت 
 
ة إل ي إلفلسطينية

م لإلشارة ؤىل إألرإض 
َ
ستخد ة ي  ياسي صطلح سل

: م   إألخض 
ة
، 0222إلخط

ي أصبح أهلها 
ت 
 
ة وإل قافية

ة
ة وإلث بوية

ة، وإلب ة ة، وإإلقتصادية ياسية متها إلسة ولة وأنظل
ة
ون جزًءإ من تلك إلد إلفلسطينية

 (.023: 0222)عابدين، 
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 الطريقة واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة
ي لوإء 

 
ي منطقة إلشمال دإخل إلخط إألخض  ف

 
تكون مجتمع إلدرإسة من جميع معلمي إلمدإرس إإلبتدإئية ف

( معلًما ومعلمة، 2320(، وإلبال  عددهم )0202/0200عىل رأس عملهم خالل إلعام إلدرإسي )إلشمال إلذين 
ي لوإء إلشمال لعام 

 
بية وإلتعليم دإخل إلخط إألخض  ف    .0202حسب ؤحصائيات وزإرة إلب 

 :عينة الدراسة
-0202إلعام إلدرإسي )تم إختيار عينة إلدرإسة بالطريقة إلعشوإئية إل سيطة ممثلة لمجتمع إلدرإسة، خالل 

جاع )032%( من مجتمع إلدرإسة، حيث تم توزيــــع ).( بما نسءته )0200 ( إستبانة، 0.2( إستبانة، وتم إسب 
ي قد بل  )

دإد بلغت 0.2بينما عدد إإلستبانات إلصالحة لغايات إلتحليل إؤلحصاب  ( إستبانة، وبنسبة إسب 
(22.)% 

 الدراسة:  أداة
ي لغايات تحقي  أهدإف إلدرإس

ة تم إلرجوع ؤىل إألدب إلنظري وإلدرإسات إلسابقة إلمتعلقة بالمنهج إلخف 
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة 

 
ي ف
حيث تم تطوير أدإة لقياس دور إلمنهج إلخف 

ي ؤعدإد إألدإة
 
ي لوإء إلشمال، وإستندت إلباحثة بصورة أساسية ف

 
عىل  إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ي )
ي إلدرإسات إلسابقة كدرإسة إلزهرإب 

 
(.  ؤذ يضع 0202(، ودرإسة إسعد )0202إلمقاييس إلمستخدمة ف

م من خمس درجات لقياس دور إلمنهج 
 
إلمستجيب ؤشارة أمام كل فقرة من فقرإت إلمجاإلت وذلك عىل َسل
إ( 
ً
ي جد
، متدب  ي

، متوسط، متدب  إ، كبب 
ً
ي إشتملت عىل؛ )كبب  جد

حح -إلخف  ت إألدإة بإعطاء إألوزإن إلتالية وص 
 .( للدرجات إلسابقة إلذكر، كما تم إلتحق  من دإلإلت إلصدق وإلثبات لألدإة0، 0، 9، 2، .)

 :صدق أداة الدراسة
ة .إلصدق إلظاهري: تم إلتأكد من صدق أدإة إلدرإسة وذلك بعرضهما عىل ) ( محكمي   من ذوي إلخبر

ي إلجامعات إألردنية، 
 
وإألخذ بمالحظاتهم وتعديالتهم، من حيث معرفة مدى صالحية وإإلختصاص ف

إلصياغة إللغوية، وإنتماء إلفقرة للمجال إلذي أدرجت ضمنه، ومدى مالَءمة إلفقرإت وتوإفقها مع مجال 
%( من مجموعة إلمحكمي   تم إعتماد أدإة إلدرإسة بصورتها 22إلدرإسة. وبناء عىل ؤجماع ما يزيد عن )

ي ) إلنهائية. حيث تم
  .( فقرة موزعة عىل مجالي   92تعديل وإستبدإل بعض إلفقرإت ليصبح عددها إلنهاب 

   ة: ق البناء )المحتوى( ألداة الدراسصد
( مستجيًبا من مجتمع إلدرإسة، وتم إستبعادهم من 92تم تطبي  إإلستبانة عىل عينة إستطالعية قوإمها )

كل فقرة مع إلدرجة إل لية للمجال إلذي تنتمي ؤليه عينة إلدرإسة. وتم حساب معامالت إرتبام بي   درجة  
إلفقرة. كما تم حساب معامالت إإلرتبام بي   درجة كل مجال من مجاإلت إإلستبانة مع إلدرجة إل لية 

  ( يبي   ذلك. 0لالستبانة. وإلجدول )
ي تعزيز إلكفاءة0إلجدول )

 
ي ف
سون بي   مجاإلت أدإة دور إلمنهج إلخف  إألكاديمية  (: معامالت إرتبام بب 

ي لوإء إلشمال وإألدإة ككل
 
 وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 إلمجاإلت 

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
إلكفاءة إإلجتماعية 

 للطلبة

: دور  ي
إلمجال إلثاب 

ي 
 
ي ف
إلمنهج إلخف 

تعزيز إلكفاءة 
 إألكاديمية

 إل لية إإلدإة

ي إلمجال 
 
ي ودوره ف

إألول: إلمنهج إلخف 
 تعزيز إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

1   

ي 
 
ي ف
: دور إلمنهج إلخف  ي

إلمجال إلثاب 
 تعزيز إلكفاءة إألكاديمية

.787** 1  

 1 **940. **950. إل لية إإلدإة

  (..232دإلة ؤحصائًيا عند مستوى إلدإللة ) *
 (.2320دإلة ؤحصائًيا عند مستوى إلدإللة ) **

-2322( أن قــيم معــامالت إرتبــام مجــاإلت أدإة إلدرإســة مــع إألدإة ككــل، ترإوحــت مــا بــي   )1يتبــي   مــن إلجــدول )
إت صـــدق إلبنـــاء، مـــن خـــالل .232 (، و ي مالئمـــة لتحقيـــ  إغـــرإض هـــذه إلدرإســـة، كـــذلك تـــم إلتحقـــ  مـــن مـــؤرسر

ارج عينــــــة إلدرإســــــة ( مــــــن إلمســــــتجيبي   مــــــن خــــــ92تطبيــــــ  أدإة إلدرإســــــة عــــــىل عينــــــة إســــــتطالعية مكونــــــة مــــــن )
ي تنــتمي ؤليهـا. وبــي   

سـون بــي   فقـرإت إإلدإة وإلمجــاإلت إلـت  إلمسـتهدفة، وذلــك لحسـاب قــيم معـامالت إرتبــام بب 
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ي إلجدول )
 
 (:0إلفقرإت وإألدإة ككل، وكما هو مبي   ف

 (: قيم معامالت إإلرتبام بي   فقرإت كل مجال مع إلمجال وإألدإة إل لية0إلجدول )

 إلفقرة إلمجال

 معامل إإلرتبام

مع 
 إلمجال

مع 
 إألدإة

إلمجال 
إألول: 
إلمنهج 
ي 
إلخف 

ي 
 
ودوره ف
تعزيز 
إلكفاءة 
إإلجتماعية 
 للطلبة

ي  يساهم 
 
 **628. **711. .إآلخرين مع إإلجتماعية إأللفة تعزيز ف

 **575. **666. .إيجابية إستجابات ؤىل إلسلبية إستجاباتهم تحويل عىل إلطلبة يساعد

 **625. **718. .إإلنحرإفات بمخاطر إلطلبة توعية عىل يعمل

ي  يساهم
 
 **692. **742. لها وإإلنتماء إألرض حب غرس ف

ي  يساهم أن يمكن
 
 **704. **759. .إلعامة إلممتل ات عىل إلحفاظ تعزيز ف

 **696. **773. .إلمجتمع تطوير إجل من إلطلبة لدى بالمسؤولية إؤلحساس يعزز

 **769. **812. .إلقيادية إلمهارإت أدإء عىل إلطلبة مقدرة يطور

 **776. **772. .وفعالية بكفاءة إلوقت ؤدإرة عىل إلطلبة قدرة ينمي 

ة للحوإفز يمكن ة وغب   إلمبارسر   نح إلطلبة دإفعية عىل إيجاًبا تؤثر أن إلمبارسر

 إلتعلم
.712** .686** 

ي زيادة إلمنهج يساهم
 
ي ف
 **681. **743. وإلتعلم إلتعليم تجاه إلطالب عند إلتقدير إلخف 

ي  إلشخصيات تؤثر
 
ي  إلمنهج ف

 
ي  نموذج خل  ف  **725. **753. للطلبة إيجابر

ي  إلممارسات تؤثر
ي  إلمعلم بها يقوم إلت 

 
 إخالقية سلوكيات إلطلبة إكساب ف

 حميدة
.719** .707** 

ي  إلتشاركي  إلعمل يساهم أن يمكن
 
إم مستوى زيادة ف  **801. **793. إلطلبة بي    إإلحب 

ي  إلطلبة مشاركة مستوى من يزيد
 
 **766. **765. إإلجتماعية إلمناسبات ف

 **834. **825. وإلمدرسة للمعلمي    إلطالب تقدير درجة من يحسن

إلمجال 
: دور  ي

إلثاب 
إلمنهج 
ي 
 
ي ف
إلخف 

تعزيز 
إلكفاءة 
 إألكاديمية

ي  يساهم
 
 **790. **684. إلحياتية إلمهارإت عىل إلطلبة مقدرة زيادة ف

 **839. **825. إلمشكالت لحل علمية ومنهجية آليات إلطلبة ؤكساب عىل يساعد

ء كأنها إلمشكالت مع إلتعامل عىل إلطلبة يحث ي
 **642. **710. طبيىعي  سر

 **756. **812. وإإلستنتاج إلتحليل مهارة إلطلبة يكسب

ي زيادة يساهم
 
 **582. **713. وإلمعرفية إلعلمية إلجوإنب ف

ي  يساهم
 
إم ف  **823. **814. إلمشكالت حل عند إآلخرين آرإء إحب 

ي  إلتأمل عىل يساعد
 
 **713. **818. .إلعلمية إلظوإهر ف
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ي  يساهم
 
 **810. **814. وإآلخرين إلطلبة بي    إلنفسي  إلحاجز كرس ف

 **757. **816. جديدة موضوعات تعلم عىل إلطلبة دإفعية يثب  

 **677. **794. إلطلبة لدى إلمعلوماتية إلثقافة من يزيد

ي  وإلتطوير إلشخصية إلمهارإت تنمية عىل يعمل
 بالجوإنب إلمتعل  إلذإب 

 إإلكاديمية
.851** .797** 

ي  يساهم
 
 **770. **779. إلمجتمعات مكونات بي    إلفكري إلتقارب ف

ي  إلمنهج يساعد
 **725. **759. إألكاديمية وتوجهاته إلطالب ميوإلت  تحديد عىل إلخف 

 **621. **664. إألكاديمي  إلتحصيل نحو إلطلبة دإفعية زيادة عىل إلمعلم ثقافة تؤثر

 **613. **603. إألكاديمي  بالتحصيل إلطلبة إهتمامات ؤثارة عىل تؤثر أن يمكن إلصفية إلبيئة أن

 (.2320ؤحصائًيا عند مستوى إلدإللة )(.   **دإلة .232*دإلة ؤحصائًيا عند مستوى إلدإللة )
( أن معامالت إإلرتبـام بـي   فقـرإت إألدإة ومجـال إلدرإسـة وإألدإة إل ليـة، كانـت مناسـبة، حيـث كانـت 0إلجدول )

(، و ي 2392إإلرتباطـــات بـــي   فقـــرإت إإلدإة ومجـــاإلت إلدرإســـة وبـــي   فقـــرإت إلمجـــاإلت وإألدإة إل ليـــة أكـــبر مـــن )
 هدإف إلدرإسة إلحالية. مالئمة ألغرإض لتحقي  أ

 ثبات أداة الدراسة: 
 للتحقــ  مــن ثبــات أدإة إلدرإســة، إلطريقــة إألوىل  ي إإلختبــار وإعــادة إإلختبــار وإلطريقــة 

تــمة إســتخدإم طــريقتي  
ي إألوىل تطبيـــــ  إإلســـــتبانة عـــــىل إلعينـــــة 

 
إلثانيـــــة  ي حســـــاب معامـــــل كرونبـــــاي لفقـــــرإت إإلســـــتبانة. حيـــــث تـــــم ف

ســـــون  92إإلســــتطالعية ) ي مدتـــــه أســــبوعي   وســـــيتم حســـــاب معامــــل إإلرتبـــــام بب 
مســـــتجيًبا( مـــــرتي   بفــــارق زمـــــت 

ي إلطريقـة إلثانيـة حسـاب معامـل ثبـات إإلتسـاق إلـدإخىلي مـن 
 
. كمـا تـم ف )معامل ثبات إإلسـتقرإر( بـي   إلتطبيقـي  

 ( يبي   ذلك. 9خالل معامل كرونباي ألفا، وإلجدول رقم )
ي تعزيز إلكفاءة (: معامل ثبات إؤلعادة وإ9إلجدول )

 
ي ف
إلتساق إلدإخىلي كرونباي ألفا ألدإة دور إلمنهج إلخف 

 إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ككل ومجاإلتها

 ثبات إؤلعادة ثبات إإلتساق إلدإخىلي  إلمقياس ومجاإلته

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ودوره ف

إلمجال إألول: إلمنهج إلخف 
 إإلجتماعية للطلبة

23202 23202 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
: دور إلمنهج إلخف  ي

إلمجال إلثاب 
 إألكاديمية

23290 23200 

 23200 23220 إل لية إإلدإة

ي إلجدول )
 
ي إلتطبي  9أههرت إلنتائج ف

ي مرب 
 
سون بي   درجات إلمفحوصي   عىل إألدإة ف ( أن معامل إرتبام بب 

 Cronbach’s(. أما معامل ثبات إإلتساق إلدإخىلي "كرونباي ألفا" )0.921لألدإة )بل  معامل إلثبات إل ىلي 

Alpha(  لألدإة ككل بل )ت هذه إلقيم مالئمة 0.941 الحظ أنها ذإت معامل ثبات مرتفع، وعليه إعتبر
(.  وي 

 لغايات هذه إلدرإسة وتحقي  غرضها وإلوثوق بنتائجها. 
 تصحيح أداة الدراسة: 

ي تعبر عن ألجل إحتساب إل 
درجة إل لية لألدإة، تم وضع خمسة بدإئل يختار إلمستجيب أحد هذه إلبدإئل إلت 

( عــىل .( للبــدإئل إلخمســة عـىل إلتــوإىلي للفقــرإت، ؤذ أعطيـت إلدرجــة )0، 0، 9، 2، .رأيـه، وأعطيــت إلـدرجات )
إ، وإلدرجة )

ً
، وأعطيـت إلدرجـة )2إلبديل كبب  جد ( 0، وأعطيـت إلدرجـة )( عـىل إلبـديل متوسـط9( للبديل كبـب 

، وأعطيت إلدرجة ) ي
إ، وللحكم عىل مستوى إلمتوسطات إلحسابية 0عىل إلبديل متدب 

ً
ي جد
( عىل إلبديل متدب 

ي باستخدإم إلمعادلة إآلتية: 
 للفقرإت وإلمجاإلت وإألدإة ككل، إعتمد إلمعيار إؤلحصاب 

 أدب  قيمة( مقسوًما عىل عدد إلخيارإت  –مدى إلفئة= )أعىل قيمة 
:  232=.÷ 2=0-.مدى إلفئة=  ي

 وبذلك يصبح معيار إلحكم عىل إلنحو إآلب 
 
 



108 Naaila Jeries HADDAD 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
p. 99 115-  

ي  (: إلمعيار2إلجدول )
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية  لتحديد إؤلحصاب 

 
ي ودوره ف

دور إلمنهج إلخف 
ي لوإء إلشمال

 
 وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ي   إلدرجة إلمتوسط إلحسابر

إ 1.80أقل من1.00 من
ً
ي جد
 متدب 

ي  2.60أقل من1.80 من
 متدب 

 متوسط 3.40أقل من2.60 من

 كبب   4.20أقل من3.40 من

إ 322.أقل من 22302من
ً
 كبب  جد

 
ات الدراسة:   متغير

ات الرئيسة   : المتغير
ا
 أوًل

ي تعزيــــز إلكفــــاءة إألكاديميــــة وإإلجتماعيــــة لــــدى طلبــــة إلمرحلــــة إإلبتدإئيــــة دإخــــل إلخــــط 
 
ي ودوره ف

إلمــــنهج إلخــــف 
ي لوإء إلشمال. 

 
 إألخض  ف

ات التصنيفية  المتغير

0.  .)  إلجنس: وله فئتان )ذكر، إنتر

 إلمؤهل إلعلمي وله فئتان )بكالوريوس، ماجستب  فأعىل(.  .0

ة ولها فئتان )إقل من  .9 (.  02سنوإـت،  02سنوإت إلخبر  سنوإت فأكبر
 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

لإلجابـــة عـــن إلســـؤإل إألول تـــم إســـتخدإم إلمتوســـطات إلحســـابية وإإلنحرإفـــات إلمعياريـــة؛ لمعرفـــة دور إلمـــنهج 
ي 
 
ــ ف ي تعزيــز إلكفــاءة إألكاديميــة وإإلجتماعيــة لــدى طلبــة إلمرحلــة إإلبتدإئيــة دإخــل إلخــط إألخض 

 
ي ودوره ف

إلخــف 
 إلشمال. لوإء 

ي تــــم إســــتخدإم إلمتوســــطات إلحســــابية وإإلنحرإفــــات إلمعياريــــة، وإســــتخدإم إختبــــار 
لإلجابــــة عــــن إلســــؤإل إلثــــاب 

، لمعرفة إلدإللة إؤلحصائية للفروق إلظاهرية بـي   إلمتوسـطات إلحسـابية لتقـديرإت أفـرإد  ي
تحليل إلتباين إلثالبر

ي ت
 
ي ودوره ف

عزيــــز إلكفـــاءة إألكاديميــــة وإإلجتماعيـــة لــــدى طلبــــة عينـــة إلدرإســــة عـــىل مجــــاإلت دور إلمـــنهج إلخــــف 
ي لوإء إلشمال. 

 
 إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 :نتائج الدراسة

ي تعزيـز إلكفـاءة إألكاديميـة وإإلجتماعيـة لـدى 
 
ي ودوره ف

هدفت هـذه إلدرإسـة ؤىل إلكشـف عـن دور إلمـنهج إلخـف 
ي 
 
ـ ف لـوإء إلشـمال، ولتحقيـ  ذلـك تمـت إؤلجابـة عـن أسـئلتها وفـ  طلبة إلمرحلـة إإلبتدإئيـة دإخـل إلخـط إألخض 

 تسلسلها، وفيما يىلي عرض لذلك: 
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة 

 
ي ف
نتائج إلسؤإل إألول إلذي نص عىل: ما دور إلمنهج إلخف 

؟   ي لوإء إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي  
 
 إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

لإلجابة عن هذإ إلسؤإل؛ تم حساب إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة 
 ( ذلك. .إلدرإسة عىل إلفقرإت وكل مجال من مجاإلتها، ويبي   جدول )

(: إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل فقرإت دور .جدول )
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إلمنهج إ

 
ي ودوره ف

لخف 
ي لوإء إلشمال، وكل مجال من مجاإلتها مرتبة تنازلًيا وف  إلمتوسطات إلحسابية

 
 إألخض  ف

 رقم 
 إلمجال

 إلمجال
 إلمتوسط
* ي  إلحسابر

 إإلنحرإف
 إلمعياري

 إلدور إلرتبة

0 
ي تعزيز إلكفاءة إلمجال إألول: 

 
ي ودوره ف

إلمنهج إلخف 
 إإلجتماعية للطلبة

 كبب   0 56. 3.84

0 
ي تعزيز إلكفاءة 

 
ي ف
: دور إلمنهج إلخف  ي

إلمجال إلثاب 
 إألكاديمية

 كبب   0 59. 3.75

 كبب    54. 3.80 إل لية إإلدإة 

 (5( وإلدرجة إلعليا )1* إلدرجة إلدنيا )
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة ( أن دور إلمنهج .يالحظ من جدول )

 
ي ودوره ف

إلخف 
ي ) ( بمتوسط حسابر ي لوإء إلشمال جاء بدور )كبب 

 
( بانحرإف 3.80إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف
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ي تعزيز إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة عىل إلمرتبة 54.معياري )
 
ي ودوره ف

(. حيث إلمجال إألول: إلمنهج إلخف 
ي )إإل  ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية عىل 3.84وىل بمتوسط حسابر

 
ي ف
: دور إلمنهج إلخف  ي

(، وحصل إلمجال إلثاب 
ي ) ي تعزيز 9322متوسط حسابر

 
ي ف
. وتعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل أن هناك دور كبب  للمنهج إلخف  ( وبدور كبب 

ي إلمدإرس ألهميته إل
 
ي ف
كب   عىل إلجانب إلخف 

ي إلب 
ي ؤكساب إلطلبة إلمهارإت إلمعرفية إلتعليم ويقتض 

 
ة ف كبب 

ي بناء إلشخصية إلمتوإزنة للطلبة،  
 
ي ف
ي إلمدرسة. كما يمكن أن يسهم إلمنهج إلخف 

 
وإألكاديمية وإإلجتماعية ف

كما يمكن أن يساعد عىل إستثمار إلمهارإت إلحياتية للطلبة، وتوجيه إلطلبة نحو إإلبتكار وإلتجديد وتحمل 
 إلمسؤولية. 
حساب إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل كل فقرة من  كما تم

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة 
 
ي ودوره ف

فقرإت كل مجال من مجاإلت دور إلمنهج إلخف 
ي لوإء إلشمال، وفيما يىلي عرض لذلك

 
 :إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 
ي تعزيز الكفاءة االجتماعية للطلبة 

 
ي ودوره ف

 المجال األول: المنهج الخف 
(: إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل فقرإت إلمجال 3إلجدول )

 مرتبة تنازلًيا وف  إلمتوسطات إلحسابية

 رقم
 إلفقرة

 إلفقرة
 إلمتوسط
* ي  إلحسابر

 إإلنحرإف
 إلمعياري

 إلدور إلرتبة

ي  إلممارسات تؤثر 00
ي  إلمعلم بها يقوم إلت 

 
 إلطلبة إكساب ف

 حميدة إخالقية سلوكيات
 كبب   0 77. 3.98

ي  إلتشاركي  إلعمل يساهم أن يمكن 09
 
إم مستوى زيادة ف  إإلحب 

 إلطلبة بي   
 كبب   0 76. 3.98

0 
ي  يساهم 

 
 .إآلخرين مع إإلجتماعية إأللفة زيادة ف

3.96 .67 9 
كبب  
إ
ً
 جد

ة للحوإفز يمكن 2 ة وغب   إلمبارسر  عىل إيجاًبا تؤثر أن إلمبارسر

 إلتعلم نحو إلطلبة دإفعية
 كبب   2 62. 3.92

ي  إلشخصيات تؤثر 00
 
ي  إلمنهج ف

 
ي  نموذج خل  ف  كبب   . 74. 3.89 للطلبة إيجابر

ي  يساهم 03
 
 كبب   3 74. 3.89 إلحياتية إلمهارإت عىل إلطلبة مقدرة زيادة ف

3 
 تطوير إجل من إلطلبة لدى بالمسؤولية إؤلحساس يعزز

 .إلمجتمع
 كبب   9 67. 3.88

 كبب   2 68. 3.85 .إلقيادية إلمهارإت أدإء عىل إلطلبة مقدرة يطور 9

 كبب   2 80. 3.83 .إإلنحرإفات بمخاطر إلطلبة توعية عىل يعمل 9

ي  إلطلبة مشاركة مستوى من يزيد 02
 
 كبب   02 78. 3.83 إإلجتماعية إلمناسبات ف

 كبب   00 76. 3.81 وإلمدرسة للمعلمي    إلطالب تقدير درجة من يحسن .0

ي  إلمنهج يساهم 02
 تجاه إلطالب عند إلتقدير زيادة إلخف 

 وإلتعلم إلتعليم
3.80 .73 

00 
 كبب  

0 
 ؤىل إلسلبية إستجاباتهم تحويل عىل إلطلبة يساعد

 .إيجابية إستجابات
3.74 .76 

09 
 كبب  

ي  يساهم أن يمكن .
 
 كبب   02 84. 3.71 .إلعامة إلممتل ات عىل إلحفاظ تعزيز ف

ي  يساهم 2
 
 كبب   .0 77. 3.70 لها وإإلنتماء إألرض حب غرس ف

 كبب   03 78. 3.69 .وفعالية بكفاءة إلوقت ؤدإرة عىل إلطلبة قدرة ينمي  2

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ودوره ف

 إلمجال إألول: إلمنهج إلخف 
 إإلجتماعية للطلبة

 كبب    56. 3.84

ي تعزيز إلكفاءة 3يالحظ من إلجدول )
 
ي ودوره ف

( أن إلمتوسطات إلحسابية لفقرإت مجال إلمنهج إلخف 
ي 3.98( و)3.69إإلجتماعية للطلبة ترإوحت بي   ) (. وتعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل إلدور إإليجابر ( بدور )كبب 

ي يالحظونها فيما 
ي من خالل ؤكساب إلطلبة إلمهارإت إإلجتماعية من خالل إلممارسات إلت 

للمنهج إلخف 
إت وإلممارسات إلغب   ي عىل نقل إلخبر

يخص إلمعلمي   أو إؤلدإرة أو حت  إلمنهج، حيث يعمل إلمنهج إلخف 
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ي عىل إكساب إلطلبة إلعديد من إلقيم مكتوبة بطر 
ة ؤىل إلمتعلم، فيعمل إلمنهج إلخف  يقة غب  مبارسر

ي يشاهدونها تؤثر 
، وإلقيم إإلخالقية إإليجابية. فالممارسات إلت  إإلجتماعية مثل إلتعاون وإلعمل إلجماعي
لسلوكيات إآلخرين  بالمتعلمي   وتكسبهم مثل هذه إلمهارإت إإلجتماعية. وترى إلباحثة بان مالحظة إلطلبة

ي إكساب 
 
ي ف
إإليجابية تكسبهم مثل هذه إلمالحظات فيعملوإ عىل تقليدها مما يؤكد عىل دور إلمنهج إلخف 

ي يمثل إلقيم 
إلطلبة إلمهارإت إإلجتماعية إلمختلفة. كما تعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل أن إلمنهج إلخف 

ي 
ي إلنشاطات وإلممارسات إلت 

 
ي تظهر ف

 يتعرض لها إلطلبة دإخل إلمدرسة وخارجها، مما إل وإلتوجهات وإلت 
تتضمنه إلحصص إلدرإسية، بالتاىلي فإن إلطلبة يتأثرون بها بصورة غب  وإعية تقريًبا. كما تعزو إلباحثة هذه 
ي يعمل عىل إبعاد إلطلبة عن إلممارسات إلسلبية وإلممارسات إلسلبية غب  

ا ؤىل أن إلمنهج إلخف 
ً
إلنتيجة أيض
ي يمكن أن يكسب إلطلبة إأللفة وإلتوإصل إلمرغوبة

، كما تعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل إلمنهج إلخف 
 . ي ي إلمدرسة بنحو إيجابر

 
 إإلجتماعي من خالل تعامله مع إآلخرين ف

 
ي تعزيز الكفاءة األكاديمية. 

 
ي ف

: دور المنهج الخف  ي
 
 المجال الثان
إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل فقرإت إلمجال (: إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات 9إلجدول )

 مرتبة تنازلًيا وف  إلمتوسطات إلحسابية

 رقم
 إلفقرة

 إلفقرة
 إلمتوسط
* ي  إلحسابر

 إإلنحرإف
 إلمعياري

 إلدور إلرتبة

 إلطلبة إهتمامات ؤثارة عىل تؤثر أن يمكن إلصفية إلبيئة أن 02

 إألكاديمي  بالتحصيل
4.01 .700 

 كبب   2

 إلتحصيل نحو إلطلبة دإفعية تعزيز عىل إلمعلم ثقافة تؤثر 09

 إألكاديمي 
3.99 .723 

 كبب   02

 كبب   00 765. 3.84 إلطلبة لدى إلمعلوماتية إلثقافة من يزيد 2

ي  يساهم 9
 
 كبب   00 772. 3.81 وإآلخرين إلطلبة بي    إلنفسي  إلحاجز كرس ف

ي  يساهم .
 
إم ف  كبب   09 802. 3.80 إلمشكالت حل عند إآلخرين آرإء إحب 

 كبب   02 749. 3.76 جديدة موضوعات تعلم عىل إلطلبة دإفعية يثب   2

ي  إلمنهج يساعد 00
 إلطالب ميوإلت  تحديد عىل إلخف 

 إألكاديمية وتوجهاته
3.76 .710 

 كبب   .0

 كبب   03 705. 3.73 وإإلستنتاج إلتحليل مهارة إلطلبة يكسب 9

ي  وإلتطوير إلشخصية إلمهارإت تنمية عىل يعمل 02
 إلذإب 

 إإلكاديمية بالجوإنب إلمتعل 
3.73 .769 

 كبب   2

0 
 لحل علمية ومنهجية آليات إلطلبة ؤكساب عىل يساعد

 إلمشكالت
3.72 .726 

 كبب   02

ي  يساهم 00
 
 كبب   00 712. 3.72 إلمجتمعات مكونات بي    إلفكري إلتقارب ف

ي زيادة يساهم 2
 
 كبب   00 777. 3.66 وإلمعرفية إلعلمية إلجوإنب ف

ي  إلتأمل عىل يساعد 3
 
 كبب   09 852. 3.62 .إلعلمية إلظوإهر ف

ء كأنها إلمشكالت مع إلتعامل عىل إلطلبة يحث 0 ي
 كبب   02 787. 3.46 طبيىعي  سر

ي تعزيز إلكفاءة  
 
ي ف
: دور إلمنهج إلخف  ي

إلمجال إلثاب 
 إألكاديمية

3.75 .590  
 كبب  

ي تعزيز إلكفاءة  (9يالحظ من إلجدول )
 
ي ف
أن إلمتوسطات إلحسابية لفقرإت مجال دور إلمنهج إلخف 

، 4.01( و )3.46إألكاديمية ترإوحت بي   ) ي
(.  وتعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل أهمية إلمنهج إلخف  ( بدور )كبب 

ي يتلقاها إلطلبة عن طري  إلمعلمي   وإلمديرين يكون عن طري  إإلقتدإء
بهم، كما  حيث أن إلممارسات إلت 

هم. كما تعزو إلباحثة  ي تؤثر بالطلبة وتوجهاتهم وطرق تفكب 
ة إإلخرى وغب  إلصفية إلت  تشمل إإلنشطة إلمبارسر

ي إلطلبة مما يجعل إلطالب يث  
 
ا ؤىل أن إلمعلمي   لهم مكانة رفيعة يتمتعون بها وتؤثر ف

ً
هذه إلنتيجة إيض

ل  باألمور إإلكاديمية وطرق حل إلمشكالت إلمختلفة، بالعمل فيتلف  هذه إلقيم وإلتوجهات وخاصة فيما يتع
ي تعزيز إلكفاءة إإلكاديمية لدى إلطلبة.  كما تعزو إلباحثة هذه 

 
إ ف ً ي يؤدي دوًرإ كبب 

وبالتاىلي فإن إلمنهج إلخف 
ي يمكن أن يسهم بشكل كبب  عىل ؤكساب إلطلبة إلمهارإت وإلمعارف 

ا ؤىل أن إلمنهج إلخف 
ً
إلنتيجة أيض



Rimak Journal, Volume 3, Issue 1  111 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
 p. 99 -115 

ي إلمرحلة إإلبتدإئية، كما يمكن أن يعمل عىل مساعدة إلمتعلمي   عىل تنمية مهارإت وإلسلوكيا
 
ت وخاصة ف

ي ؤكساب إلطلبة مهارإت إلتحليل 
 
ي يسام ف

ا ؤىل أن إلمنهج إلخف 
ً
إألكاديمية. كما يمكن عزو هذه إلنتيجة إيض

ي يستط
يع أن يقيم إلمعارف ويحكم وإلتقييم وإلحكم عىل إألشياء، وبالتاىلي فإن تعرض إلطلبة للمنهج إلخف 

 عليها، وبالتاىلي تزدإد لديه إلمهارإت إإلكاديمية إلمختلفة. 

ي إلذي نص عىل: هل توجد فروق ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة )
( بي   .≤232نتائج إلسؤإل إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى 
 
ي ف
متوسطات إستجابات أفرإد إلدرإسة حول دور إلمنهج إلخف 

إت  ي لوإء إلشمال من وجهة نظر إلمعلمي   تعزى ؤىل متغب 
 
طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف
ة(؟  ، سنوإت إلخبر  )إلجنس، إلمؤهل إلعلمي

تم إستخرإج إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية، حيث تم إستخرإج  لإلجابة عن هذإ إلسؤإل
إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية باؤلضافة ؤىل ؤجرإء إإلختبارإت إؤلحصائية إلمناسبة، وكما هو 

ي إلجدإول إآلتية: 
 
 مبي   ف

إد عينة إلدرإسة حول دور إلمنهج ( إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفر 2جدول ) 
ي لوإء 

 
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 
ي ف
إلخف 

ة( ، وسنوإت إلخبر ا لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي
ً
 إلشمال ككل، وفق

 إلمستوى/إلفئة إلمتغب  
إلمتوسط 
ي   إلحسابر

 إإلنحرإف إلمعياري إلعدد

 إلجنس

 518. 109 3.78 ذكر

 559. 145 3.81 إنتر 

 541. 254 3.80 إلمجموع

 إلمؤهل

 إلعلمي 

 519. 65 3.80 بكالوريوس

 550. 189 3.80 فأعىل ماجستب  

 541. 254 3.80 إلمجموع

 سنوإت

ة  إلخبر

 504. 38 3.53 سنوإت 10 من إقل

 534. 216 3.85 فأكبر  سنوإت 10

 541. 254 3.80 إلمجموع

الحظ من جدول ) ( وجود فروق هاهرية بي   إلمتوسطات إلحسابية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة حول 8ي 
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  

 
ي ف
دور إلمنهج إلخف 

 ، ا لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي
ً
ي لوإء إلشمال، وفق

 
ة(، ولتحديد إلدإللة إؤلحصائية لهذه ف وسنوإت إلخبر

، ويبي   جدول ) ي
 ( ذلك. 9إلفروق إلظاهرية، تم تطبي  تحليل إلتباين إلثالبر

ي للمتوسطات إلحسابية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة حول دور إلمنهج 9جدول )
(: تحليل إلتباين إلثالبر

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية 
 
ي ف
ي لوإء إلخف 

 
لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ة(   ، وسنوإت إلخبر ا لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي
ً
 إلشمال وفق

 إلمتغب  
 مجموع
 إلمربعات

درجات 
 إلحرية

متوسط 
 إلمربعات

 قيمة ف
إلدإللة 
 إؤلحصائية

 392. 735. 207. 1 207. إلجنس

 731. 119. 033. 1 033. إلمؤهل إلعلمي 

ة  003. 9.314 2.623 1 2.623 سنوإت إلخبر

   282. 246 69.274 إلخطأ

    254 3738.187 إلمجموع

    253 74.082 إلمجموع إلمعدل

 (.α  =232* ذو دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائية )
الحظ من جدول ) : 9ي   ( ما يىلي

  عدم وجود فرق ذي دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة( إؤلحصائيةα  =232. حول دور إلمنهج )
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  

 
ي ف
إلخف 

( عىل حسب أثر متغب  إلجنس.   )إل ىلي
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 ( عدم وجود فرق ذي دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائيةα  =232. حول دور إلمنهج )
ي تع
 
ي ف
ي إلخف 

 
زيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 . ( عىل حسب أثر متغب  إلمؤهل إلعلمي  لوإء إلشمال )إل ىلي

 ( وجود فرق ذي دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائيةα  =232. ي
( حول دور إلمنهج إلخف 

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلج
 
ي لوإء ف

 
تماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ة، وكانت إلفروق لصالح  ( عىل حسب أثر متغب  سنوإت إلخبر .  02إلشمال )إل ىلي  سنوإت فأكبر
كما حس ت إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل كل مجال من 

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل مجاإلت دور إلمنهج إل
 
ي ف
خف 

ة(، ويبي   جدول ) ، وسنوإت إلخبر ا لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي
ً
ي لوإء إلشمال وفق

 
( 10إلخط إألخض  ف

 ذلك. 
ا 10جدول )

ً
( إلمتوسطات إلحسابية وإإلنحرإفات إلمعيارية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل كل مجال، وفق

ة(   ، وسنوإت إلخبر  لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي

إت ي  إلفئات إلمتغب 
 إؤلحصاب 

إلمجال إألول: 
ي 
إلمنهج إلخف 

ي تعزيز 
 
ودوره ف

إلكفاءة إإلجتماعية 
 للطلبة

 : ي
إلمجال إلثاب 
ج دور إلمنه

ي تعزيز 
 
ي ف
إلخف 

إلكفاءة 
 إألكاديمية

 إلجنس

ي  ذكر  3.71 3.84 إلمتوسط إلحسابر

 109 109 إلعدد 

 595. 521. إإلنحرإف إلمعياري 

ي  إنتر   3.78 3.84 إلمتوسط إلحسابر

 145 145 إلعدد 

 586. 590. إإلنحرإف إلمعياري 

 إلعلمي  إلمؤهل

ي  بكالوريوس  3.77 3.83 إلمتوسط إلحسابر

 65 65 إلعدد 

 588. 526. إإلنحرإف إلمعياري 

ي  فأعىل ماجستب    3.74 3.84 إلمتوسط إلحسابر

 189 189 إلعدد 

 592. 573. إإلنحرإف إلمعياري 

ة سنوإت  إلخبر

ي  سنوإت 10 من إقل  3.47 3.58 إلمتوسط إلحسابر

 38 38 إلعدد 

 502. 575. إإلنحرإف إلمعياري 

ي  فأكبر  سنوإت 10  3.80 3.88 إلمتوسط إلحسابر

 216 216 إلعدد 

 591. 546. إإلنحرإف إلمعياري 

الحظ من جدول ) ( وجود فروق هاهرية بي   إلمتوسطات إلحسابية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل كل 10ي 
ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة 

 
ي ف
إلمرحلة إإلبتدإئية مجال من مجاإلت دور إلمنهج إلخف 

ة( ولتحديد  ، وسنوإت إلخبر ا ألثر متغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي
ً
ي لوإء إلشمال وفق

 
دإخل إلخط إألخض  ف

تعدد، ويبي   جدول ) ي إلم 
 ( ذلك. 11إلدإللة إؤلحصائية لهذه إلفروق إلظاهرية، تم تطبي  تحليل إلتباين إلثالبر

ا 11جدول )
ً
ي للمتوسطات إلحسابية لتقديرإت أفرإد عينة إلدرإسة عىل كل مجال وفق

( تحليل إلتباين إلثالبر
ة(  ، وسنوإت إلخبر  لمتغب  )إلجنس، وإلمؤهل إلعلمي

مصدر 
 إلتباين

 إلمجال
 مجموع
 إلمربعات

درجة 
 إلحرية

 متوسط
 إلمربعات

قيمة 
 ف

 إلدإللة
 إؤلحصائية

 إلجنس
إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
.451 1 .451 1.475 .226 
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مصدر 
 إلتباين

 إلمجال
 مجموع
 إلمربعات

درجة 
 إلحرية

 متوسط
 إلمربعات

قيمة 
 ف

 إلدإللة
 إؤلحصائية

 إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

: دور إلمنهج  ي
إلمجال إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
إلخف 

 إألكاديمية

.037 1 .037 .112 .738 

إلمؤهل 
 إلعلمي 

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
 للطلبةإلكفاءة إإلجتماعية 

.025 1 .025 .080 .777 

: دور إلمنهج  ي
إلمجال إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
إلخف 

 إألكاديمية

.044 1 .044 .133 .716 

سنوإت 
ة  إلخبر

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
 إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

1.957 1 1.957 6.404 .012 

: دور إلمنهج  ي
إلمجال إلثاب 
ي 
 
ي ف
تعزيز إلكفاءة  إلخف 

 إألكاديمية

3.452 1 3.452 10.387 .001 

 إلخطأ

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
 إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

75.169 246 .306   

: دور إلمنهج  ي
إلمجال إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
إلخف 

 إألكاديمية

81.763 246 .332   

 إلمجموع

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
 إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

3822.767 254    

: دور إلمنهج  ي
إلمجال إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
إلخف 

 إألكاديمية

3659.621 254    

إلمجموع 
 إلمعدل

إلمجال إألول: إلمنهج 
ي تعزيز 

 
ي ودوره ف

إلخف 
 إلكفاءة إإلجتماعية للطلبة

79.391 253    

 : ي
دور إلمنهج إلمجال إلثاب 

ي تعزيز إلكفاءة 
 
ي ف
إلخف 

 إألكاديمية

87.952 253    

 (.α  =232* ذو دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائية )
الحظ من جدول ) : 11ي   ( ما يىلي

 أثر إلجنس: 

( .α  =232أههرت إلنتائج عدم وجود فروق ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائية ) .0
ي تعزيز إلكفاءة 

 
ي ف
بي   إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل جميع مجاإلت دور إلمنهج إلخف 

ي لوإء إلشمال عىل 
 
إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

درجة عالية حسب متغب  إلجنس. وتعزو إلباحثة هذه إلنتيجة ؤىل إن جميع إفرإد عينة إلدرإسة عىل 
ي تحسي   إلكفاءة إإلكاديمية وإإلجتماعية لدى إلطلبة. 

 
ي ف
 من إإلتفاق بأهمية إلدور للمنهج إلخف 

0.  :  أثر متغب  إلمؤهل إلعلمي
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( .α  =232أههرت إلنتائج عدم وجود فروق ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائية ) .9
ي تعزيز إلكفاءة بي   إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل جميع مجاإل 

 
ي ف
ت دور إلمنهج إلخف 

ي لوإء إلشمال عىل 
 
إألكاديمية وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

 
ا
. وتعزو إلباحث هذه إلنتيجة ؤىل إن إلمؤهل إلعلمي لم يكن عاما حسب متغب  إلمؤهل إلعلمي

ي إستجابات إفرإد عينة إلدرإسة، حيث إن جم
 
يع إصحاب إلمؤهالت إلعلمية يتفقون عىل مؤثًرإ ف

ي تعزيز إلكفاءة إإلكاديمية وإإلجتماعية لدى إلطلبة
  . دور إلمنهج إلخف 

ة:   أثر متغير سنوات الخير
( بي   .α  =232أههرت إلنتائج وجود فروق ذإت دإللة ؤحصائية عند مستوى إلدإللة إؤلحصائية )

ي تعزيز إلكفاءة إألكاديمية 
 
ي ف
إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل جميع مجاإلت دور إلمنهج إلخف 

ي لوإء إلشمال عىل حسب متغب  
 
وإإلجتماعية لدى طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية دإخل إلخط إألخض  ف

ة وكانت إلفروق لصالح فئة أكبر من  إلنتيجة ؤىل إن إصحاب سنوإت. ويمكن عزو هذه  02سنوإت إلخبر
ة  ي صقل شخصية إلطالب، نتيجة إلخبر

 
ي ف
ة لديهم ؤدرإك ووعي كبب  بدور إلمنهج إلخف  إت إلكبب  إلخبر

ي شخصية إلطالب، وتطور إلطالب إكاديمًيا وإجتماعًيا، ويلمسون 
 
إلطويلة، حيث إنهم يلحظون إلتطور ف

هم ي ذلك بصورة أكبر من غب 
 
ي ف
  . أثر إلمنهج إلخف 

 
 يات: التوص

 : ي ضوء نتائج إلدرإسة، توضي إلباحثة بما يىلي
 
 ف
0.  . ي

 تدريب إلمعلمي   عىل أهمية إلمنهج إلخف 
ي وكيفية إستغالله لصالح إلعملية إلتعليمية.  .0

 تزويد إلمعلم باألساس إلنظري للمنهج إلخف 

ي ليكون  .9 ي حيث تؤكد هذه إلمعرفة أهمية ؤعدإد إلمربر
ؤلقاء إلضوء عىل فائدة إلمعرفة بمفهوم إلمنهج إلخف 

بوية.       بوية، وإلعملية إلب   مع إألهدإف إلب 
ا
ي نفسه، مستقيم إلسلوك، متفاعا

 
 صالًحا ف

ة مع إلبيئة وحاجات أن تكون إلمناهج بأهدإفها ومحتوإها وأنشطتها متناسقة إلعنارص من جهة، ومتوإفق .2
 .إلمجتمع من جهة أخرى

ي حال مناسبة وأن يكون ذلك متقارب إلمستوى بي    ..
 
إتها أن تكون ف ي إألبنية إلمدرسية وتجهب  

 
أن يرإع ف

 .مدرسة وأخرى

بية عىل مهارإت إلتفكب  إلناقد أكبر من إإلهتمام  .3
أن يكون إإلهتمام بالقيم إلروحية وإألخالقية... وبالب 

 .إلمحتوىبتقرير 

 .أن تؤخذ آرإء نخبة من إلمدرسي   لدى رسم إلمناهج .9

ؤلحاق إلمعلمي   بدورإت تدريءية قادرة عىل إكسابهم مهارإت جديدة وأساليب متعددة للتعليم، وخاصة  .2
 إلجدد منهم. 

ي إلمدرسة.  .2
 
بوية ف عة إلمظهرية وإإلستهالكية عىل حساب تحقي  إألهدإف إلب   عدم إإلنسياق مع إلب  

 

 :      والمصادر المراجع

ي وتحليله .020إألحمدي، مريم بنت دمحم عايد. )
ي تنمية مفهوم إلمنهج إلخف 

 
(. فاعلية برنامج مقب   ف

بوية.   .900-920(: 9)02وتوهيفه لدى معلمات إلمرحلة إلمتوسطة. مجلة جامعة إلطيبة للعلوم إلب 
( . ي إلمدرسة قرإءة 0202أسعد، وطفة، عىلي

 
ي إلوهيفة إلطبقية للمنهاج (. إلرسائل إلصامتة ف

 
أيديولوجية ف

بوية.  . إلمجلة إلب  ي
 .92-.0(: 22)02إلخف 
( . ي إلكفاءة إألكاديمية للطالب عىل فاعلية إلذإت، إلمجلة إلمضية    0220بدوي، مت 

 
ي ف (. أثر برنامج تدريتر

إير، 02للدرإسات إلنفسية، إلعدد )  . 092-0.0( فبر
ي (. إلمنهج إل.020إل سام، أمل. )

 
ي وعالقته بعملية إلتطبيع إإلجتماعي لدى طالبات إلمرحلة إإلبتدإئية ف

خف 
، ي  . 22-99(: 93)099مدينة إلرياض: درإسة إثنوجرإفية. رسالة إلخليج إلعربر

ي مدإرس مديرية إربد 0203إلحايك، صادق خالد. )
 
ي ف
بية إلرياضية للمنهج إلخف  (. درجة تطبي  معلمي إلب 

ي إلعلوم إلرياضية: إإلوىل من وجهة نظرهم. 
 
 . 023-.03(: 0)0إلتكاملية ف

(. تخطــيط إلمــنهج إلكتــاب إلمــدرسي مــن تقــدير إلحاجــات وإلتطــوير ؤىل تقيــيم إلجــدوى. 0222حمــدإن، دمحم. )
بية إلحديثة.   عمان: دإر إلب 
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، خالد بن غازي ذعار. ) ميذ ذوي (. إلكفاءة إإلجتماعية وعالقتها بتقدير إلذإت لدى بعض إلتال 0202إلدلبسي
بوية.  ي مدينة إلرياض. مجلة إلعلوم إلنفسية وإلب 

 
ي إلمرحلة إلمتوسطة ف

 
(: 9).صعوبات إلتعلم ف

020-002. 
ي 0202دويكات، فخري. )

 
ي تنمية شخصية إلطلبة إإلنفعالية وإإلجتماعية ف

 
(. دور إألنشطة إلالصفية ف

ي محافظة نابلس وسبل تطويرها. مجلة
 
إلجامعة إؤلسالمية  إلمدإرس إلحكومية إألساسية ف
بوية وإلنفسية.   9.0-909(: 2)03للدرإسات إلب 

، غيدإء عىلي صالح. ) ي
ية إلمطورة )0202إلزهرإب  ( Flying High(. إلقيم إلمتضمنة سلسلة كتب إللغة إؤلنجلب  

ي 
 
: درإسة وصفية تحليلية. درإسات ف ي

ي ضوء نوإتج إلمنهج إلخف 
 
بالمملكة إلعربية إلسعودية ف

. إلتعليم إلجا  .900-022(: 0)09مىعي
ة. 0222طعيمة، رشدي. )  (. إلمنهج إلدرإسي إلمعارص، عمان: دإر إلمسب 
ـــ. مجلــــة 0222عابــــدين، دمحم. ) ـ ي إلمــــدإرس إلعربيــــة دإخــــل إلخــــط إألخض 

 
(. إإلحتياجــــات إلتدريءيــــة للمعلمــــي   ف

بوية وإلنفسية.   ..02-002(، 0) 2إلعلوم إلب 
ي نمو إلمهارإت (. دور 0222إلعثمان، نوإل دمحم. )

 
ي أنشطة إلتعلم إلالمنهجية ف

 
ي متمثال ف

إلمنهج إلخف 
بوية.  ي إلكويت. إلمجلة إلب 

 
 .20-09(: 22)09إإلجتماعية لدى طالب إلمدإرس إلثانوية ف

ي خلف. )
(. مدى تحق  إلمسؤولية إألخالقية لدى قنوإت إألطفال إلعربية: رؤية تحليلية 0202إلغامدي، أماب 

ي هل مفهوم إلمن
 
. مجلة جامعة إلشارقة للعلوم إؤلنسانية وإإلجتماعية. ف ي

 .029-90(: 0).0هج إلخف 
، وســــام. ) ي وعالقتــــه بــــالقيم إلجماليــــة0200إلقصــــب 

وإألخالقيــــة لــــدى تالميــــذ إلصــــف إلرإبــــع  (. إلمــــنهج إلخــــف 
ي إلجمهورية

 
 .9.3-922: 2.إلعربية إلسورية، مجلة إلفتح،  إألساسي ف
، حمزة. ) ي

، مجلة إلبيادر، تصدر عن(. إلم0222إلمزيت  ي
،  نهج إلخف  ي  .33-29(: 0)22نادي أبها إألدبر

ي منـاهج إللغـة إلعربيـة وإلتـاريــــخ 0202ميعاري، محمود. )
 
ي ؤرسإئيل: درإسات نقديـة ف

 
ي ف (. مناهج إلتعليم إلعربر

 . ي ي ولجنة متابعة قضايا إلتعليم إلعربر بوي إلعربر
 وإلجغرإفيا وإلمدنيات. إلنارصة: إلمجلس إلب 
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