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املنهج اخلفي وعالقته بالقيم األخالقية و اجلمالية لدي تالميذ
الصف الزابع األساسي يف اجلمهىرية العزبية السىرية
كلٌة التربً  /سورٌا

وسٌم المصٌر

ملخص البحث :
هدؾ البحث الحالً التعرؾ على مكونات المنهج الخفً داخل المدرسة ,
والتعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج الخفً
اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج الخفً السلبً فً المٌم
األخاللٌة ,والتعرؾ على الفروق بٌن متوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج
الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج الخفً السلبً فً المٌم
الجمالٌة.ولد استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً لإلجابة عن أسبلة البحث,
وكانت أدوات البحث استبانه للمنهج الخفً للتعرؾ على مدى توافر مكوناته فً
مدارس الحلمة األولى من التعلٌم األساسً ,واستبانه لمٌاس المٌم األخاللٌة لتالمٌذ
الصؾ الرابع من الحلمة األولى من التعلٌم األساسً ,واستبانه أخرى لمٌاس المٌم
الجمالٌة,ولد تم التطبٌك على عٌنة مؤلفة من()021تلمٌذا,ولد أسفر البحث عن
النتابج التالٌة :
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجات
أطفال المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً السلبً فً المٌم األخاللٌة.
 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجات
أطفال المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً السلبً فً المٌم الجمالٌة .

The hidden curriculum and its relationship to the moral
values and the aesthetic values of the basic fourth grade in
the Syrian Arab Republic
Research Summary:
The goal of the current research is to identify the components
of the hidden curriculum within the school,
identify the
differences between the average scores of students in schools
with the positive hidden curriculum and the average scores of
students in schools with the negative hidden curriculum in the
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moral values, and identify the differences between the average
scores of students in schools with the positive hidden curriculum
and the average scores of students in schools with the negative
hidden curriculum in the aesthetic and recreational values. The
researcher used the descriptive analytical approach to answer the
research questions. The research tools were a questionnaire of
the hidden curriculum to identify the availability range of its
components in schools of the first cycle of the basic education, a
questionnaire to measure the aesthetic values of the fourth-grade
students from the first cycle of the basic education, and another
questionnaire to measure the moral values. The research was
conducted on a sample consisted of (120 student). The research
has shown the following results:
• There are statistically significant differences at the significance
level of 0.05 between the average scores of students in schools
with the positive hidden curriculum and the average scores of
students in schools with the negative hidden curriculum in the
moral values.
• There are statistically significant differences at the significance
level of 0.05 between the average scores of students in schools
with the positive hidden curriculum and the average scores of
students in schools with the negative hidden curriculum in the
aesthetic values.
:املقدمة
إن تربٌة اإلنسان نشاط لدٌم ٌموم به األفراد والمجتمعات منذ أن وجد وستظل
 وٌموم هذا النشاط عادة وفك تصورات مختلفة حول, تموم به إلى أن ٌشاء هللا
,اإلنسان الذي ٌربً وعن نوع الحٌاة التً ٌُربى من أجلها (الشافعً وآخرون
 وبما أن التربٌة بجمٌع أشكالها وسٌلة لتكوٌن المٌم لهذا نجد كثٌرا.)05ص,0991
, ومنها دراسة(صالح, من التربوٌٌن دعوا إلى إجراء دراسات تحلٌلٌة للمٌم التربوٌة
) ودراسة0991,) ودراسة (عمٌل2110 ,) ودراسة (زٌود0991
ً) وؼٌرها من الدراسات الت2112,)و دراسة (البركات و دواؼرة2111,(الرٌس
 لكن للما نجد من ركز على لٌم تربوٌة, سعت إلى تحلٌل المٌم التربوٌة بشكل عام
بعٌنها دون أخرى لهذا التصرنا فً بحثنا على المٌم األخاللٌة بوصفها تدعو إلى
وتموم على مبادئ تدعو إلى الترابط بٌن الناس,تهذٌب النفس وتناصر الفضٌلة
ٌحتاج اإلنسان إلٌها فً تحرٌن ما فٌه من عنصر,وتهدؾ إلى حٌاة إنسانٌة رفٌعة
)22ص,0999,جاللً لٌسمو فوق مستوى الطبٌعة من خالل وعً أخاللً(عبده
والمٌم الجمالٌة بوصؾ الموضوع الجمالً له دور مهم فً إثراء النفس البشرٌة من
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خالل تأثٌرها على الوعً ,حٌث تزود النفس والروح باالرتماء والتسامً من جهة
,ومن جهة أخرى التربٌة الجمالٌة لتالمٌذ الحلمة األولى من خالل المناهج موضوع
جدٌر بالبحث.)Quoted , 1970,pp27(.والمناهج لها عدة أنواع,ومنها المنهج
الخفً(.أمٌنة و فابك,2112,ص,)022وال شن أن التالمٌذ ٌتعلمون لدرا كبٌرا من
المعارؾ حٌث تكون الؽاٌات والمٌم ؼٌر معلنة صراحة,لهذا دأب كثٌر من الباحثٌن
على دراسة أثر المنهج المدرسً الصرٌح فً تحمٌك أهداؾ العملٌة التربوٌة ناسٌن
ما ٌعرؾ بالمنهج الخفً الذي كثٌرا ما ٌكون الفٌصل فً تحمٌك هذه
األهداؾ(الموسى ,2111,ص.)029والمنهج الخفً ٌشٌر إلى المٌم التً تسهم فً
عملٌة التنشبة االجتماعٌة( ,)Kentl,2009,pp83والسٌما المٌم األخاللٌة والمٌم
الجمالٌة,وهذا ما أكدت علٌه دراستا( )Tarshis 2008و( )Deutsch, 2004اللتان
أكدتا على أن المنهج الخفً ٌؤثر فً لٌم التالمٌذ بشكل ضمنً وٌعودهم على تحمل
المسؤولٌة وٌكسبهم العدٌد من المٌم األخاللٌة و الجمالٌة لذاتها.
مشكلة البحث:
بناء على ما تمدم وبما أن المنهج الخفً مفهوم جدٌد فً العلوم التربوٌة ٌجب
إلماء الضوء علٌه وتوضٌحه وهذا ما دعا إلٌه))Bumangla ,2010من ضرورة
إٌجاد بحث وتحلٌل وفهم دلٌك لجوانب محددة من المنهج الخفً وإٌجاد ممارسات
تربوٌة تدعمه,ومن جهة أخرى أن البحث فً هذا النوع من المناهج مطلب تملٌه
علٌنا ضرورة توضٌح مفهوم جدٌد من مفاهٌم التربٌة والتعلٌم,ثم إن التطرق إلى
مفهوم شامل لهذا النوع من المناهج ضرورة تفرضها المكتبة التربوٌة الفمٌرة إلى
هذا النوع من األبحاث,والسٌما إذا علمنا إن المنهج الخفً هو أحد أدوات التربٌة
التً تساه م فً إكساب التالمٌذ العدٌد من المٌم األخاللٌة والمٌم الجمالٌة التً تبمى
فترة طوٌلة لدى التالمٌذ.إذا فالعاللة وثٌمة بٌن والدة المنهج الخفً ودراسة المٌم
السابدة فً المجتمع وخاصة المٌم األخاللٌة والمٌم الجمالٌة.
وبالتالً ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث بالتساؤالت التالٌة :
ما مكونات المنهج الخفً داخل المدرسة ؟هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجاتأطفال المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً السلبً فً المٌم األخاللٌة ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجاتأطفال المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً السلبً فً المٌم الجمالٌة ؟
أهداف البحث :
الكشؾ عن مكونات المنهج الخفً فً المدرسة .التعرؾ على طبٌعة العاللة بٌن المنهج الخفً والمٌم األخاللٌة .التعرؾ على طبٌعة العاللة بٌن المنهج الخفً والمٌم الجمالٌة.أهمية البحث:
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تبرز أهمٌة المنهج الخفً فً العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة ,من خالل ما ٌمدمه منخبرات تربوٌة متعددة ذات طابع دٌنً وفكري واجتماعً وأخاللً وسلوكً.
تبرز أهمٌة المٌم نفسها للفرد والمجتمع فهً تحدد شخصٌة الفرد وتوجه سلوكهوتساعد فً بناء حٌاته وتشكٌل شخصٌته وتحكم تصرفاته.
تبرز أهمٌة المٌم األخاللٌة والمٌم الجمالٌة فً العملٌة التربوٌة إذ أن السلوناألخاللً لابم على عاللة الذوق الجمالً والمبدأ األخاللً .
ٌستمد هذه البحث أهمٌته من والع للة األبحاث التربوٌة فً هذا المجال ,وندرتها.
منهج البحث :
استتتخدم فتتً هتتذا البحتتث المتتنهج الوصتتفً التحلٌلتتً لمناستتبته لطبٌعتتة البحتتث
وإجراءاته.
عينة البحث:
-0تم اختٌار عٌنة الدراسة الحالٌة من بٌن مدارس محافظة حمص فً سورٌة ولد تم
اختٌار( )9مدارس بطرٌمة عشوابٌة تمثل المناطك التعلٌمٌة فً محافظة حمص.
-2تم تطبٌك استبانة المنهج الخفً على عٌنة البحث لتحدٌد المدارس ذات المنهج
اإلٌجابً ,والمدارس ذات المنهج السلبً.
-2تم انتماء()1مدارس متعاونة بشكل ممصود من العٌنة الكلٌة بحٌث شملت2مدارس
ذات منهج خفً إٌجابً(ٌمثل المدارس التً حصلت على أعلى متوسط حسابً فً
استبانه المنهج الخفً للمدرسة)ولد تم اختٌار عدد()11تلمٌذا (ذكر وأنثى)وتمثل
المجموعة األولى,وثالث مدارس أخرى ذات منهج خفً سلبً (ٌمثل المدارس التً
حصلت على ألل متوسط حسابً فً استبانه المنهج الخفً للمدرسة) ولد تم
اختٌار( )11تلمٌذا أٌضا وتمثل المجموعة الثانٌة ,وعلى فك الجدول التالً رلم()0
جدول ( )1يوضح الصورة النهائية للعينة
اسم المدرسة
ؼازي وززازي
جمٌل سرحان
عكرمة المخزومً
عبد الفتاح نشٌواتً
نسٌبة المازنٌة
حسن الكردي
المجموع

عدد التالمٌذ
(العٌنة)
21
21
21
21
21
21
021

الجنس
ذكور
01
01
01
01
01
01
11

الجنس
إناث
01
01
01
01
01
01
11

المنهج
منهج خفً إٌجابً
منهج خفً إٌجابً
منهج خفً إٌجابً
منهج خفً سلبً
منهج خفً سلبً
منهج خفً سلبً

مصطلحات البحث وتعزيفاته اإلجزائية:
Hidden
ٌعرؾ المنهج الخفً والمشار إلٌه
 المنهج الخفي :ّ
 CURRICULUMفً أحد الموامٌس المنهج الخطً والمشار إلٌه على أنه
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المعرفة ,المٌم ,السلون ,العادات والمعتمدات التً ٌكتسبها األفراد ضمنٌا من خالل
العملٌة التعلٌمٌة(الفتالوي ,2111 ,ص. )51
وٌعرؾ(جاكسون) Jackson,المنهج الخفً :بأنه كل النواتج الثانوٌة للعملٌة
َ
التربوٌة أو كل النواتج الناتجة عن المنهج الصرٌح (.فالته ,2111 ,ص.)5
فٌعرؾ فً هذا البحث بأنه:
أما إجرابٌا
َ
تلن الخبرات المصاحبة للعملٌة التربوٌة التً ؼالبا ما تكون ؼٌر ممصودة ولكنها
مهمة جدا من الناحٌة التربوٌة ،ومن أمثلة ذلن :اكتساب المٌم الدٌنٌة واألخاللٌة،
واالتجاهات الفكرٌة والسلوكٌة المرؼوب فٌها ،وكافة المعارؾ والممارسات التً
تكتسب من خالل المنهج المدرسً بصورة ضمنٌة دون تخطٌط.
 القيم األخالقية ٌ :مصد بها تلن التنظٌمات النفسٌة التً ٌكتسبها الفرد من خاللمعاٌشته للمٌم وعادات وتمالٌد الوسط االجتماعً الذي ٌعٌش فٌه وٌمارس دوره من
خالله(.لشموش و إسماعٌل,0912,ص.)1
وهذا التعرٌؾ تم تبنٌه فً هذا البحث-ٌعرؾ(زهران ,0911,ص)011المٌم الجمالٌة :هً ما تعبر عن
 القيم الجمالية َ :اهتمام الفرد ومٌله إلى ما هو جمٌل من ناحٌة الشكل أو التوافك أو التنسٌك وٌتمٌز
األشخاص الذٌن تسود عندهم هذه المٌمة بالفن واالبتكار وتذوق الجمال و اإلبداع
الفنً ونتابجه.
وهذا التعرٌؾ تم تبنٌه فً هذا البحث-الدراسات السابقة :
-0دراسة ٌوسؾ( )0919بعنوان":أثر المنهج المستتر فً سلوكٌات تالمٌذ الحلمة
األولى من التعلٌم األساسً",توصلت الباحثة إلى أن هنان سلوكٌات عدٌدة اكتسبها
تالمٌذ الصؾ الثالث من التعلٌم األساسً تتمثل فً بعض المٌم واالتجاهات الفكرٌة
السلوكٌة المرؼوب فٌها عن طرٌك المنهج الخفً.
-2دراسة فالته( )0995بعنوان":المنهج المستتر وعاللته بالتحصٌل الدراسً لدى
تالمٌذ الصؾ السادس االبتدابً بمكة المكرمة",توصل الباحث إلى أن المنهج الخفً
لد أبرز فاعلٌة عالٌة بالنسبة لمادة العلوم وفاعلٌة معتدلة فً مادة الحدٌث ولم تظهر
أٌة فاعلٌة تذكر مع مادة التارٌخ.
-2دراسة محافظة()0992بعنوان":المنهج الخفً مراجعة نمدٌة تحلٌلٌة لألدبٌات"
تطرق فٌها ا لباحث إلى منالشة دور المدرسة كمؤسسة ذات دور شمولً ٌتناول
ؼرس المٌم والمعاٌٌر إلى التالمٌذ بطرٌمة ؼٌر ممصودة عبر المنهج الخفً
,وتوصل الباحث إلى أن للمعارؾ والمٌم والمهارات التً تمدم للتالمٌذ من خالل
المنهج الخفً أثرا كبٌرا.
-1دراسة المسلم()0991بعنوان":المنهج الخفً معناه ومكوناته ومخاطره" حٌث
تركزت الدراسة حول دور المنهج الخفً فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة ,ولمد بدأت
بتعرٌؾ المنهج الخفً ثم لامت بتحلٌل مكونات المنهج الخفً إلى ستة عناصر هً
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ترتٌب الصؾ ووضع األثاث ,والمنافع المدرسٌة,الجداول الدراسٌة وتوزٌع
الولت,وثمافة المعلم وعاللتها بالثمافة السابدة والكتاب المدرسً .
اإلطار النظزي :
أوال :المنهج الخفي
مفهوم المنهج الخفي:
رؼم لصر العمر الزمنً لهذا النوع من المناهج إال أن أدبٌات البحث تشٌر إلى عدد
من األسماء لكن المضمون والفكرة األساسٌة واحدة ,ولكل مسمى أنصار ومؤٌدون
ٌنطلمون منه وٌصرون على استخدامه ألنهم ٌعتمدون أن المفهوم العام لهذا المنهج
ٌنطلك من المسمى األساسً (, )Protelli, 1993,pp344على أنه تجدر اإلشارة
إلى أن مصطلح المنهج الخفً هو األكثر استخداما وانتشارا .
وٌرى (:)1986,Dreebenأن المنهج الخفً هو ما ٌتعلمه الطلبة كنتٌجة للتفاعل
االجتماعً داخل الفصل الدراسً,أما كوهلبٌرغ ( )Kohlber,1984فمد ربط بٌن
تعرٌؾ المنهج الخفً وبٌن المٌم (.الموسى, 2112,ص.)012
عرفته :بأنه مخرجات المدرسة ؼٌر األكادٌمٌة
أما(َ )Vallanc,1977,pp50
واكتساب المٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة..
وٌرى (طعٌمة:) 2111,أن المنهج الخفً هو ما ٌكتسبه وٌمارسه المتعلم من
المعارؾ واالتجاهات والمٌم والمهارات خارج المنهج الرسمً طواعٌة ودون
إشراؾ المعلم من خالل التعلم بالمدوة والمالحظة من ألرانه ومعلمٌه ومجتمعه
المحلً.
خصائص المنهج الخفي:
للمنهج الخفً خصابص معٌنة تمٌزه عن المنهج الصرٌح أو المعلن ,ومن أهم
هذه الخصابص:
-0المنهج الصرٌح ٌتم تخطٌطه مسبما من لبل المعنٌٌن بوزارة التربٌة والتعلٌم ,أما
المنهج الخفً فإنه ٌتولؾ على طبٌعة الموالؾ التربوٌة .
-2المنهج الصرٌح نواتجه دابما إٌجابٌة بوصفها تستهدؾ تحمٌك األهداؾ المعلنة
للعم لٌة التربوٌة .فً حٌن نجد أن نواتج المنهج الخفً ٌمكن أن تكون إٌجابٌة
كاكتساب المٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة ,ومن ناحٌة أخرى لد تكون نواتجه سلبٌة نتٌجة
موالؾ تظهر من خالل التعامل ؼٌر السلٌم من المعلمة تجاه األطفال أو ضعؾ
شخصٌتها أو ضعؾ مستواها .
-2أهداؾ المنهج الصرٌح إلزامٌة التحمك من لبل المابمٌن على العملٌة التربوٌة,
بٌنما أهداؾ المنهج الخفً اختٌارٌة من حٌث تحممها(.إبراهٌم,2112,ص, )19
وهذا ما أكده) ) McCutcheon,1988بأن المنهج الخفً لٌس ممصودا .
-1المنهج الصرٌح منهج ثابت ال ٌتؽٌر بتؽٌر الموالؾ التعلٌمٌة  ،أما المنهج الخفً
فإنه لد ٌتؽٌر بتؽٌر الزمان والمكان والفرد المتعلم ( .الخطٌب,2111,ص)25
المصادر األساسية للمنهج الخفي:
هنان مصدران أساسٌان للمنهج الخفً:
-0مصادر مدرسٌة  :وتتمثل فً :
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أ-المعلم:أوضحت()Wiles&Bond,2002,PP6أن فلسفة المعلم الكامنة من
التعلٌم ،وهو عنصر ؼٌر معلن فً المناهج الخفٌة,هذه الفلسفة تؤثر على الطرٌمة
التً ٌنظر بها فً المناهج الدراسٌة الممررة ,والمعلم مصدر أساسً للمنهج الخفً
من خالل خصابصه الشخصٌة والعلمٌة والمهنٌة.
ب-المنهج المدرسً:من حٌث مدى مناسبة محتواه وتلبٌته الحتٌاجات التالمٌذ
المختلفة ،ومن حٌث مناسبته لمدراتهم ومٌولهم.
ج-طرابك التدرٌس  :من حٌث تنوعها وحداثتها ومناسبتها للتالمٌذ.
د-وسابل وتمنٌات التعلٌم :من حٌث تعددها وشمولها ومناسبتها لمستوٌات التالمٌذ
وللموالؾ التعلٌمٌة والتعلمٌة.
هـ-التموٌم  :من حٌث تنوعه وشموله.
و-المناخ المدرسً :من حٌث مدى توفٌره للظروؾ االجتماعٌة والنفسٌة التً تمكن
الطالب من التكٌؾ مع مكونات المولؾ التعلٌمً(.فالته,2111,ص.)021
-2مصادرؼٌرمدرسٌة(مجتمعٌة):وتتمثل فً العوامل االجتماعٌة والثمافٌة
وااللتصادٌة ودور المدرسة فً بث تلن المٌم فً نفوس الناشبة (فالته,2111,
ص.)021
مكونات المنهج الخفي:
ٌمكن تلخٌص مكونات المنهج الخفً فٌماٌلً:
-1ترتيب الصف ووضع األثاث:
ٌعد ترتٌب الصؾ بطرٌمة دابرٌة أو مربع صؽٌر ٌواجه فٌه التالمٌذ بعضهم
بعضا أو على شكل دوابر صؽٌرة كل دابرة تحتوي على مجموعة من التالمٌذ 2-5
وكل مجموعة تتنالش مع بعضها البعض فً نمطة ما فً موضوع الدرس مطلب
بٌن مولع
أساسً لتعلم فعال ولد أكدت عدة دراسات على وجود عاللة
kinarth
وتحصٌله
الدراسً
الصؾ
فً
التلمٌذ
) )_1975:kel_ley_1977_adams_1969ثم إن أثاث الصؾ الدراسً ونوع
الطاوالت المستخدمة سواء للتالمٌذ أو للمعلمٌن هً العامل األخر الذي ٌؤثر فً
تحصٌل التالمٌذ بطرٌك ؼٌر مباشر أما أثاث المعلمٌن والتً تشمل الطاوالت ونوع
الكراسً المستخدمة فهً لٌست بألل أثرا فً عطاء المعلم وكل هذه العوامل تعد
ركنا من أركان المنهج الخفً .
-2المنافع المدرسية(:)facilities
ٌوجد فً كل مدرسة منافع أو مرافك خاصة فٌها مثل (المكتبة,المختبرات
العلمٌة,ؼرؾ التربٌة الفنٌة,المسرح,المتحؾ,المعارض المتنوعة)فً هذه األنشطة
المنهجٌة()extra curriculumوفً هذه األماكن ٌتعلم التالمٌذ خبرات ومبادئ
وعلوم ومعارؾ أخرى خارج المنهج المدرسً.
-3الجدول الدراسي:
ٌعد الجدول الدراسً أحد المكونات األساسٌة للمنهج الخفً وتبدو هذه األهمٌة
فً المدارس التً تتبع نظام الصؾ الدراسً,حٌث ٌرى والكر()1979-walkerأن
ما ٌسمى بالفصول الدراسٌة()graded classesبدأ فً والٌة ماشتٌوستس فً عام
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0111م وكان الهدؾ من هذا النظام هو تصنٌؾ التالمٌذ فً المدرسة بناء على
أعمارهم ونضجهم ولدرتهم التعلٌمٌة وال شن أن التلمٌذ ٌنظر إلى توزٌع الولت
على المواد هو العامل اآلخر الذي ٌؤثر على تعلم التالمٌذ وٌرى ألن جالتهورن
()Glatthorn 1987أن المنهج المدعم هو المنهج الذي ٌنعكس من المصادر
المخصصة لدعمه أو توصٌله ثم أضاؾ إلى أن هنان عوامل تلعب دورا مهما فً
هذا النوع من المناهج هً:
طول الولت المتاح لموضوع محدد فً مستوى محدد.الولت الذي ٌحدده معلم الصؾ الدراسً ضمن نطاق الولت المحدد للموضوع ماالكتب والمصادر التعلٌمٌة األخرى المتوفرة لالستعمال بالصؾ الدراسً.-4ثقافة المتعلم وعالقتها بالثقافة السائدة  :تعد ثمافة المتعلم إحدى المكونات
األساسٌة للمنهج الخفً .
-5انحياز الكتاب المدرسي:
ٌعتمد المعلمون على الكتاب المدرسً اعتمادا كلٌا ,فعمل التلمٌذ فً المدرسة
ٌبدأ ببداٌة الكتاب المدرسً وٌنتهً بنهاٌته ,تعبر عن هذا(المسلم )0991,بمولها
"فا لمعلم مرتبط تماما بالكتاب المدرسً وال ٌضٌؾ أي معلومات إلٌه بل إنه ٌمتحن
تالمٌذه فمط بالمعلومات المحشوة فٌه" (الموسى,2112,ص. )012
 -6الخلفية العلمية والثقافية ومستوى أداء المعلم:
تلعب الخلفٌة العلمٌة والثمافٌة للمعلم دورا مهما فً إنجاح العملٌة التربوٌة
وتحمٌك أهدافها إذا ما تم توظٌفها التوظٌؾ األمثل ,فالمعلمون الناجحون ٌختلفون فً
فهمهم وفً تخطٌطهم وفً كٌفٌة صنع المرار,ولد أشار كونلً وآخرون
 )0911( Connelly& etإلى أن المعلم ٌأتً إلى الصؾ بمعرفة شخصٌة تطبٌمٌة
مبنٌة على الخبرات التً عاشها حٌث أن للمعلم دورا مهما فً كل مرحلة من
مراحل العملٌة التعلٌمٌة منها التخطٌط ,والتنفٌذ ,والتموٌم بصفته مدٌرا لهذه العملٌة
وموجها لخبرات التالمٌذ.
 -7عالقة المعلم بالتالميذ:
إن شخصٌة المعلم من ألوى مصادر التأثٌر على األطفال ,فهو نموذج ٌهتدون
به وهو البدٌل عن الوالدٌن ومن ثم ٌتممص بعض التالمٌذ شخصٌتهم وٌملدون
سلوكهم وٌتشربون كثٌرا من عاداتهم واتجاهاتهم ولٌمهم وأسالٌبهم وٌعكسونها فً
سلوكهم بطرٌمة شعورٌة أو ال شعورٌة ,وال شن أن النظرة التً ٌوجهها المعلمون
للتالمٌذ تدخل فً نفوسهم الثمة فً النفس والطمأنٌنة(محمود و أمٌن2111,
,ص)021,022
ثانيا -القيم األخالقية والقيم الجمالية :
مفهوم القيم التربوية:
تعد المٌم التربوٌة أحد مرتكزات العمل التربوي ,بل هً من أهم أهدافه ووظابفه
وهذه المٌم بؽٌة اآلباء والمعلمٌن والمؤسسات التربوٌة كلها.
(كنعان,0995,ص.)020
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عرؾ( :)Gonzalezالمٌم بأنها األفكار والسلوكٌات التً ٌكتسبها الفرد من
ولد َ
خالل المؤثرات التً ٌتعرض لها اٌجابٌا أو سلبٌا وتؤدي من ثم إلى أفكاره
واتجاهاته وموالفه (. ) Gonzalez,2004,p271
ولد أشار األحمد وعبٌد إلى أن المٌم تمثل تصورات صرٌحة أو ضمنٌة تمٌز األفراد
أو الجماعة وتحدد ما هو مرؼوب فٌه اجتماعٌا وتؤثر فً اختٌار الطرابك
واألسالٌب والوسابل واألهداؾ الخاصة(األحمد وعبٌد ,2112,ص)29
ولد ذكرت عدة تصنٌفات للمٌم التربوٌة نذكر منها تصنٌؾ الدكتورة سلوى عبد
البالً-0 :المٌم النظرٌة -2-المٌم االلتصادٌة -2-المٌم الجمالٌة -1-المٌم االجتماعٌة-
-5المٌم السٌاسة-1-المٌم الدٌنٌة-2-المٌم األخاللٌة-1-المٌم الذاتٌة-9-المٌم الروحٌة.
(كنعان,0995,ص.)029
القيم األخالقية :
األخالق جمع خلك وهً صفات اإلنسان األدبٌة والصفات المتعلمة بالمٌم ما هً إال
نتاج لتفاعالت الفرد مع نفسه (.لشموش و إسماعٌل,0912,ص)1
تسعى المٌم األخاللٌة فً ظل التكنولوجٌة إلى مطالبها األخاللٌة فً وعً الفرد
وسلوكه,حٌث إن التطور الهابل المستمر الذي أحدثته وتحدثه التكنولوجٌة فً
الحضارة الحدٌثة ,لد نمل المجتمعات البشرٌة إلى شبكة عاللات اجتماعٌة جدٌدة,لم
ٌعد معها بممدور األنماط التملٌدٌة من المٌم وأسالٌب التربٌة األخاللٌة التملٌدٌة
مواجهة األزمات األخاللٌة التً تصاحب هذا التطور(الكٌالنً,0992,ص. ) 1
القيم الجمالية :
إن مذهب الجمال اتجاه صرٌح أو ضمنً ٌعلً من شأن لٌم الجمال أعلى من
لٌم الحٌاة,وٌلعب الموضوع الجمالً دورا فً إثراء النفس البشرٌة من خالل تأثٌرها
على الوعً,حٌث تزود النفس والروح باالرتماء والتسامً, 1970,pp27(.
)Quoted
وإن التذوق والوعً والمدرة على اإلبداع ما هً إال مرحلة لإلدران الجمالً
كما حددها (عبده-: )0999,إدران حسً وحدسً وجمالً  ،لوة واعٌة وتذولٌة
وإبداعٌة  ،لدرة مفكرة ومدبرة ومتفمها (.عبده,0999,ص) 211
ومن ثم فإن أهمٌة المٌم الجمالٌة تنبع من إن اإلنسان فطر على جمال الطبٌعة,وهذا
ال ٌعنً إن اإلنسان لادر على الحكم بصورة صحٌحة على الموضوع الجمالً على
حد لول رٌنٌه دٌكارت " كٌؾ إن أحاسٌسنا وانفعاالتنا وشهواتنا ٌمكن معرفتها
بوضوح بٌد أن كثٌرا ما نخطا فً إحكامنا علٌها(.عبد المنعم 0912,
,ص,)12وٌتطلب موضوع هذه الدراسة عرض ما ٌلً (التجربة الجمالٌة,الخبرة
الجمالٌة,التربٌة الجمالٌة):
أ -التجربة الجمالٌة:هً مؤشر عملً لمستوى رفٌع هادئ متزن بشكل إرادي
عمالنً ٌستجٌب لمطالب الحٌاة وممتضٌاتها الملحة بعٌدا عن االنفعالٌة حٌث ٌدخل
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إلى

التوافك

والتنسٌك

لدى

للملب
والسالم
السكٌنة
الفرد(.الشامسً,2115,ص)52
ب -الخبرة الجمالٌة ٌ :جد اإلنسان المتأمل متعة فً الرؤٌة الجمالٌة ,وٌعٌش تجربتها
وتجربة النظرة والتأمل األولى ,ومن ثم فإن الخبرة الجمالٌة تجعله ٌلتمً بالشًء
وٌفهم ماهٌته,حٌث ٌرتبط اإلنسان بالشًء وطبٌعته ( .عبده,0999,ص.)012
ت -التربٌة الجمالٌة:إن مولؾ الفرد إزاء الموضوع الجمالً ٌتطلب تربٌة الذوق
لدٌه فهً ضرورٌة إلصدار حكم جمالً وٌحسن بنا أن نبدأ فً ولت مبكر أي منذ
مرحلة الطفولة حتى تتفتح ملكة اإلحساس بالجمال(أبو رٌان ,0912,ص.)012
العالقة بين الجمال واألخالق :
ٌصعب التوفٌك بٌن األخالق والجمال لما صاحبهما من الخلط فً المفهومٌن.
(إ.نوكس 0915,ص )51ورؼم تلن العاللة المتداخلة بٌن الجمال واألخالق
وٌتضح:
 -0إن التمٌٌم الجمالً ما هو إال شعور ناتج من سمات التجربة الجمالٌة,والخبرة
الجمالٌة ٌؤدي إلى إصدار الحكم إلعالن الذوق والمولؾ الجمالً.
 -2الجمال رمز لألخالق إذا أدى إلى الحكم الذولً وإلى الفعل األخاللً المعمول.
 -0االهتمام بجمال الطبٌعة ٌنزع إلى التأمل للخٌر األخاللً .
ٌكون أخاللٌة الجمال.
 -4التران الجمال فً الخٌر األخاللً
َ
(الشامسً,2115,ص)11

إجراءات الدراسة:
سٌتم إتباع الخطوات التالٌة إلجراء البحث:
-0تحدٌد مشكلة البحث وأسبلته وأهمٌته وأهدافه.
-2دراسة األدبٌات التربوٌة ومراجعة األدبٌات السابمة التً تناولت محتوى المناهج
والمؤلفات التً تناولت المٌم التربوٌة والمنهج الخفً
-2أ -بناء استبانه المنهج الخفً للتعرؾ على مدى توافر مكونات المنهج الخفً فً
مدارس الحلمة األولى من التعلٌم األساسً ,وٌتكون من المحاور التالٌة :
أ -تمٌٌم المدرسة و مشتمالتها .
ب -تمٌٌم أداء المعلمٌن .
ت -تمدٌر عاللة المعلمٌن بالتالمٌذ من وجهة نظر أولٌاء األمور.
ث -تمدٌر أثر الخلفٌة الثمافٌة للمعلمٌن على أداء األطفال .
ج -ولد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الجانب النظري بناء على االستبانة
المعدة لهذا الؽرض .
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-2ب -بناء استبانه المٌم األخاللٌة  :تهدؾ هذه االستبانة إلى لٌاس المٌم األخاللٌة
لتالمٌذ الصؾ الرابع من الحلمة األولى من التعلٌم األساسً فً الجمهورٌة العربٌة
السورٌة ,وتشمل االستبانة المحاور التالٌة كما هً موضحة فً الجدول رلم ()2
الصدق
التنظٌم

الجدول رلم (ٌ )2وضح المٌم األخاللٌة
الوفاء
النظافة
األمانة
إدارة الولت
المسبولٌة
اإلٌجابٌة

التعاون

صدق االستبانة :
لؽرض الكشؾ عن صدق األداة التً تم اعتمادها لتحمٌك أهداؾ الدراسة ،فمد تم
عرض األداة التً أعدها الباحث فً صورتها األولٌة على لجنة من المحكمٌن فً
مجال المناهج وطرابك التدرٌس فً كلٌة التربٌة فً جامعة البعث وذلن لتحمٌك لدر
عال من االطمبنان على سالمة التصنٌفات ودلتها من الناحٌة اللؽوٌة والعلمٌة
والفنٌة،وباالستناد إلى مالحظات لجنة التحكٌم تم تطوٌر االستبانة بصورتها
النهابٌة,كما تم حساب صدق الممارنة الطرفٌة حٌث لام الباحث بترتٌب درجات
أفراد العٌنة فً استبانه المنهج الخفً ترتٌبات تصاعدٌة وتم حساب لٌم (ت) لداللة
الفروق بٌن الربٌع األعلى والربٌع األدنى,وكانت لٌمة (ت) ( )1.92وهً لٌمة دالة
عند مستوى داللة ( )%5وبذلن اعدت أداة البحث صادلة .
ثبات االستبانة :
تم حساب معامل الثبات بطرٌمة اإلعادة بفاصل زمنً ثالثة أسابٌع,ووجد معامل
االرتباط بٌن درجات المسمٌن()%1.11وهو معامل ثبات دال.
-3ت -بناء استبانه القيم الجمالية :
تهدؾ هذه االستبانة إلى لٌاس المٌم الجمالٌة لتالمٌذ الصؾ الرابع من الحلمة
األولى.وتشمل االستبانة المحاور التالٌة كما هً موضحة فً الجدول رلم ()2
الجدول رقم يوضح القيم الجمالية ()3
الحس الجمالً
التعبٌر الذاتً
تذوق الجمال الطبٌعً
المبدع
والخفً
اإلبداع الفنً
محبة الطبٌعة
اإللهام السامً

صدق االستبانة :
تم حساب صدق الممارنة الطرفٌة  :حٌث لام الباحث بترتٌب درجات أفراد
العٌنة فً استبانه المٌم الجمالٌة ترتٌبات تصاعدٌة وتم حساب لٌم (ت) لداللة الفروق
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بٌن الرباعً األعلى والرباعً األدنى,وكانت لٌمتها(ت) ( )1.11وهً لٌمة دالة
عند مستوى داللة (. )%5وبذلن اعتبرت أداة البحث االستبانة صادلا .
ثبات االستبانة :
تم حساب معامل الثبات بطرٌمة اإلعادة بفاصل زمنً ثالثة أسابٌع ووجد معامل
االرتباط بٌن درجات المسمٌن()%1.19وهو معامل ثبات دال عند مستوى داللة
. %5
عرض النتائج وتفسيرها :
هل توجد ؾروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجات أطفال
المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج
الخفً السلبً فً المٌم األخاللٌة ؟
الجدول رقم( )4يوضح داللة الفروق في القيم األخالقية
النسبة
درجات
مجموع
مستوى الداللة
التباٌن
المصدر
الفابٌة
المربعات الحرٌة
1251
0
1251
بٌن
المجوعتٌن
دالة عند
1.20
مستوى 1.15
001
داخل
9.212
0011.125
المجموعتٌن
ٌتضح من الجدول :
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهجالخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج الخفً السلبً فً المٌم
األخاللٌة لصالح المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً .
وتشٌر النتابج الى ان المنهج الخفً ذو فعالٌة و تأثٌر ألوى من المنهج الصرٌح
فً تشكٌل األطفال من الناحٌة الخلمٌة  ,حٌث ٌلعب المنهج الخفً دورا ٌفوق دور
المنهج الصرٌح مثل ما أكده ( )Gordon,1982بأن المنهج الخفً ٌفوق المنهج
الصرٌح فٌما ٌمدمه من خبرات إضافٌة ولٌم واتجاهات فكرٌة واجتماعٌة.
وٌتمٌز المنهج الخفً بجوانب تربوٌة متعددة من اكتساب الطفل المٌم اإلٌجابٌة
ومكارم األخالق وحسن التعامل مع الؽٌر ,والتزام الصدق فً تلن المعاملة
واألمانة فالمنهج الخفً ٌكسب التالمٌذ المدرة على تحمل المسبولٌة األخاللٌة من
مكون من مكوناته فً المدرسة التً تؤكد على تنظٌم البٌبة التعلٌمٌة و
خالل كل َ
السعً بالتالمٌذ إلى الكمال األخاللً بشكل ؼٌر مباشر وضمنً  ,وبذلن ٌعمل
بالتكون األخاللً وال
المنهج الخفً على صمل التلمٌذ بشكل ؼٌر مباشر بما ٌسمى
َ
شن بأن المعلم الجٌد فً المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ٌساهم بشكل أو بأخر
من خالل استخدام مهارات الحدٌث مع التلمٌذ من إنصات ونظر فً عٌنً الطفل
وتبادل الحدٌث معه واستخدام كلمات الشكر معه و تحمك المساواة بٌن التالمٌذ
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وٌعمل بشكل ؼٌر مباشر على تحمٌك االنسجام بٌن وجدان التالمٌذ و ومطالب
مجتمعهم
هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسط درجاتأطفال المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً السلبً فً المٌم الجمالٌة.
الجدول ( )5يوضح داللة الفروق في القيم الجمالية
المصدر
بٌن المجوعتٌن
داخل
المجموعتٌن

مجموع
المربعات

درجات
الحرٌة

التباٌن

1111

0

1111

النسبة
الفابٌة

12.22
0112.5

001

1.11

مستوى
الداللة
دالة عند
مستوى
1.15

ٌتضح من الجدول :
وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات أطفال المدارس ذات
المنهج الخفً اإلٌجابً ومتوسط درجات أطفال المدارس ذات المنهج الخفً السلبً
فً المٌم الجمالٌة لصالح المدارس ذات المنهج الخفً اإلٌجابً .
تشٌر النتابج بأن المنهج الخفً أٌضا ٌساهم بشكل فعال وإٌجابً فً تنمٌة المٌم
الجمالٌة و إكساب التالمٌذ اإلحساس بالجمال والذوق والتنسٌك وتأمل األشٌاء بما
ٌفوق تأثٌر المنهج الصرٌح ,وبهذا الشكل فان المنهج الخفً ٌنمً لدى التالمٌذ الذٌن
ٌتسمون بالمٌم الجمالٌة بشكل ضمنً المدرة على اإلبداع الفنً وتذوق الجمال
واالبتكار ,فالوعً الجمالً ٌشكل لدى التالمٌذ لوة واعٌة وتذولٌة وإبداعٌة ولدرة
مفكرة ومدبرة ومتفمهة ,فالمدرة على إطالق حكم جمالً هو من السمات المٌمٌة
للمنه ج الخفً وربما ٌعود ذلن إلى وجود معلمٌن متخصصٌن فً المدارس ذات
المنهج الخفً اإلٌجابً ٌتسمون بالخبرة الجمالٌة والمدرة على إٌصالها للتالمٌذ من
خالل كل مكون من مكونات المنهج المتمثل بالبٌبة المدرسٌة ومرافمها .
الخاتمة :
وهكذا نجد أن المنهج الخفً لٌس مجرد تراكمات تربوٌة ؼٌر محسوبة كما تمول
العدٌد من الدراسات بل هو تنظٌم تربوي بالػ التنظٌم والتحدٌد,وهو كذلن لٌس جزء
من بٌبة معٌنة ،بل ٌوجد فً ولت معٌن دون ؼٌره ..ولٌس فً كل األولات ،وال
ٌمكن المول بأن مولؾ تعلٌمً معٌن ٌمكنه أن ٌوحً بمناهج خفٌة متماثلة فً أولات
متباٌ نة  ..ذلن أن التلمٌذ نفسه لد ٌكون العامل الحاسم فً إبراز المناهج الخفٌة,
فالمنهج الخفً موجود معنا وٌرافمنا فً كل ما نموم به من أعمال لها عاللة بعملٌتً
التربٌة والتعلٌم وٌساهم فً إكساب التالمٌذ العدٌد من المٌم األخاللٌة والمٌم الجمالٌة
.
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التوصيات والمقترحات:
ضرورة االهتمام بتدرٌس موضوع المنهج الخفً فً برامج إعداد المعلمٌن .وضع دورات تدرٌبٌة لمخططً المناهج والمعلمٌن ممن هم على رأس العمل فًموضوع المنهج الخفً .
إجراء دراسات تطبٌمٌة وتجرٌبٌة للكشؾ عن خفاٌا هذا النوع من المناهج وأهمٌتهوتطبٌماته فً المناهج .
 إجراء بحوث أخرى للكشؾ عن العاللة بٌن المنهج الخفً ولٌم تربوٌة أخرى .دراسة أثر مالمح المنهج الخفً فً مناهج الحلمة األولى من التعلٌم األساسً فًالجمهورٌة العربٌة السورٌة
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-5إ.نوكس (: )0915النظرٌات الجمالٌة (كانط ,هٌجل ,شوبنهاور),بٌروت,
منشورات بحسون الثمافٌة .ترجمة دمحم شفٌك شتا.
-1البركات,علً و دواؼرة ناٌؾ(:)2112المٌم التربوٌة الالزم تضمٌنها فً المناهج
الدراسٌة لتالمٌذ الصفوؾ األساسٌة الثالثة األولى,مجلة العلوم التربوٌة النفسٌة,
جامعة البحرٌن ,كلٌة التربٌة ,مجلد  ,1عدد.1
-2الخطٌب,دمحم(:)2111ورلة عمل بعنوان المنهجان الخفً و المعلن,ندوة المنهج
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الممررة على الصفوؾ الثالثة األخٌرة فً المرحلة االبتدابٌة فً المملكة العربٌة
السعودٌة ,رسالة ماجستٌر,كلٌة التربٌة,جامعة الملن سعود
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-00الشافعً,إبراهٌم وآخرون( :)0991المنهج المدرسً من منظور جدٌد ,الرٌاض
منشورات جامعة الملن سعود.
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