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 ممخص الدراسة 

ىذه الدراسة عف المنيج الخفي  لتوضيح مدى تأثير المنيج الخفي عمى سموؾ الطالب وعمي المجتمع وتوضيح 
االثار اإليجابية لممنيج الخفي ، وتوضيح بعض الفوارؽ بيف المنيج الخفي والمنيج الرسمي ومنيا اف المنيج الخفي  

ير المنيج الرسمي يكوف عمي المستوى االقؿ ، المنيج الخفي يستمر تأثيره عمي الطالب يكوف اوسع واعمؽ اما تأث
مع الطالب لوقت اكثر ويؤثر في شخصيو الطالب ويعدؿ مف سموكو اما المنيج الرسمي فيو  عباره عف  نظاـ 
ات موحد ويتـ تغيره مف الوقت لألخر بيدؼ اجتياز االختبارات و عمي الرغـ مف ذلؾ يعد المنيج الرسمي لو ايجابي
واضحو وثابتو اما المنيج الخفي لو جوانب ايجابيو وجوانب سمبيو ،كما تحدثنا عف مصادر المنيج الخفي  ومف 
اىميا المنيج الرسمي وطرؽ التدريس و التقويـ وغيرىا مف مصادر المنيج الخفي ، لذلؾ فإف لممنيج الخفي دورًا 

تأثيره اكثر بكثير مف المنيج الرسمي  وال ينحصر دور المنيج ميمًا في العممية التربوية والتعميمية ،وتكوف اىميتو و 
الخفي فقط عمي ما يقدمو لمطالب مف خبرات ولكف يقدـ ليـ ايضًا المزيد مف الخبرات التربوية ذات الطابع الديني 

لـ العربي كمو ، واالخالقي وتزويدىـ بالقيـ والمعارؼ ، لذلؾ تزداد اىميو المنيج الخفي في العممية التعميمية في العا
وذلؾ  بسبب التأثيرات السمبية  المختمفة في المجاالت الفكرية واالجتماعية واالقتصادية لذلؾ نتطمب المزيد مف 
االىتماـ بالمنيج الخفي في مدارسنا ومحاولو تطبيقو وتفعيمو بشكؿ منتظـ ومؤثر وواضح الف الوضع الحالي في 

مدارس ال تحقؽ اىدافيا كما كاف سابقًا وال تحقؽ طموحتنا في الوصوؿ الى المناىج الرسمية المطبقة حاليًا في ال
نظاـ تعميمي مرغوب فيو لذلؾ نطالب بتعديؿ المناىج الرسمية مع زياده االىتماـ بالمنيج الخفي حتى نصؿ الي 

ؿ لتحقيؽ المستوى التربوي المرغوب فيو ونقضي عمى سمبيات المنيج الخفي بتقدمو وتطوره وتطبيقو بشكؿ افض
نتائج افضؿ ، ويمكننا فعؿ ذلؾ عف طريؽ تنميو القيـ الدنية واألخالقية لمتالميذ حتى يتشكؿ لدييـ المعيار الذي 

 يضبط التمميذ سموكو وتصرفاتو وذلؾ مف خالؿ اإلرادة القوية ، وابعاد الطالب عف السموكيات 

متابعة الدائمة والتركيز اثناء المنيج الرسمي عمي والقيـ واالفكار الغير مرغوب فييا ،وىذا يتطمب االشراؼ وال
المستويات العميا في التعميـ مف المعارؼ والميارات ،لذلؾ ضبط المنيج الخفي والحد مف اثاره السمبية ىو مطمب 

 اساسي في العممية التربوية .

 المنيج الخفي ، المعمـ ، أفكار المعمـ ، أىداؼ البحث . البحث:مصطمحات 
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 المقدمة 

الحمد هلل الذي بفضمو قد وىبنا العمـ وجعمو لنا نورًا ونبراس نيتدي بو ، نقدـ ىذا البحث إلي 

المرغوب ، و نأمؿ مف اهلل عز و جؿ أننا لـ نيمؿ  جميع مف ييتـ بالعمـ و نتمنى أف يكوف في المستوي 

 أو نقصر فيما يحتوي عميو مف عناصر وأىداؼ متعددة .

ًا مف المعارؼ والحقائؽ والمعمومات و االتجاىات داخؿ المدرسة مف كبير  يتعمـ الطمبة قدراً 

مصادر غير المنيج المقصود أو المخطط لو )المنيج الدراسي الرسمي( وىذا النوع مف المناىج يتخذ ِعدة 

عمي  أسماء  ولكنيا تحت معني واحد )المنيج الخفي أو المنيج المستتر( ، وال يوجد اتفاؽ  بيف التربوييف 

أف ىناؾ اتفاؽ ضمنيًا حوؿ مفيوـ المنيج الخفي ، حيث عرؼ  ريؼ موحد و دقيؽ لممنيج الخفي ، إالتع

( أنو : " ىو الوثيقة المكتوبة المعتمدة رسميًا ، ترسؿ مف المركز التربوي 6002)الياشمي ، والغزاوي ، 

 ة و األساليب والتقويـ " .إلي المدارس التابعة ليا لتنفيذىا ،محدد فييا األىداؼ و المحتوي و االنشط

لذلؾ ىناؾ مجموعو مف القيـ و المعارؼ و االتجاىات و السموكيات  تنتقؿ إلي الطالب بطريقو 

غير مخطط ليا و مما ال يحتويو المنيج الرسمي ، حيث أف ما يتعممو الطالب في المنيج الرسمي اليـو 

فظ ، واالسترجاع ، سرعاف ما ينسى وال يبقي مف المعارؼ و المعمومات  المختمفة عف طريؽ التمقيف والح

 منو اال القميؿ مف االثر .

نتيجة لذلؾ تكوف العالقة بيف الطالب وما سبؽ َتعممو مجرد عالقو مؤقتو ، وىو مجرد وسيمو 

الجتياز حاجز االمتحاف وفي ذات الوقت قد تكوف ىذه الخبرات مصدر تعمـ لجوانب التعميـ االخرى 

اكد عمي أف ،   ـ(6002واستقرارًا في عقؿ الطالب وأكد عمي ذلؾ ايضًا )المقاني ، ومحمد األكثر ثباتًا 



 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

الوسيمة الميمة لمتربية والتعميـ ىي المعرفة ، إذا ما تـ استخداميا وتوظيفيا في خبرات تؤدي إلي تربيو 

 .متكاممة وشاممة 

تأثير في حياه الطالب لذلؾ وبناًء عمي ما سبؽ ال يعتبر المنيج الرسمي وحده المسئوؿ عف ال

يشاركو في المسئولية ما يسمي بالمنيج الخفي  ،او الضمني، او المستتر، فيو لو مصطمحات عديده ، 

أف المنيج الخفي قد يعيؽ اىداؼ المنيج الرسمي »ـ( 6022ولكف المعني واحد وقد اوضحت )زبيدة ، 

 «.،او قد يساعد عمي تحقيقيا 

ذات اىميو كالمنيج الرسمي ،اذا ما اعتبر المنيج الخفي اكثر اىميو  حيث اكد لذلؾ يعتبر المنيج الخفي 

يعتقد بأف المناىج المعمف ال يمكف »( ( بأنو  74ـ ، ص6000عمي ذلؾ كاًل مف )مرعي ، و الحيمو ، 

لذلؾ يتضح لنا اف المنيج « بأي حاؿ مف األحواؿ أف يصؿ في تأثيراتو الي ما يصمو المنيج الخفي 

،او الضمني، يضـ جميع الخبرات والمعارؼ، والسموكيات وغيرىا مف القيـ ، فكؿ ما سبؽ يتعممو  الخفي

الطالب خارج المنيج الرسمي المخطط لو ، وقد يكوف ذلؾ بعمـ المعمـ او بعدـ عممو احيانًا. وايضًا 

حتى تتضح ،  و يتشكؿ المنيج الخفي في العادات والتقاليد داخؿ المدرسة بصوره صريحو و واضحو 

الرؤية فأنو ال غنى عف المنيج الرسمي وال غنى عف المنيج المخفي ) المستتر ( ، وال بد أف يضع 

مخطط المنيج الرسمي في اعتبارىـ أف ىناؾ منيج خفي وربما مناىج خفية عديدة الى جانب المنيج 

 ـ(6002الرسمي .)أحمد ، ومحمد 

ـ( المنيج الخفي أنو " مجموعة مف المفاىيـ 2991وقد عرؼ كال مف )مرعي ، واخروف ،       

والعمميات العقمية واالتجاىات والقيـ التي يكتسبيا المتعمـ خارج المنياج الرسمي طواعية وبطريقة التشرب 
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وبدوف إشراؼ ، ونتيجة تعمـ المتعمـ تفاعالت مختمفة مف المحيطيف بو في المدرسة ومف خالؿ األنشطة 

 قدوة "غير الصفية بالمالحظة وال

لذلؾ البد مف بياف عدـ وضوح االىداؼ ؼ المنيج الخفي يعد امرًا بالغ االىمية ، في حالو استغاللو 

بطريقو خاطئة مف ِقبؿ المعمـ او ما يتعممو الطالب مف العالقات  داخؿ الصؼ الدراسي ،لكف في حالو 

 يج الخفي ذات ميزه واىميو كبيره منويحقؽ فيو المعمـ القدوة الحسنو يكوف ال  اكتساب الطالب قيـ ايجابيو

 

 مشكمة البحث 

إف المفيوـ السائد لممنيج  الرسمي ، يعني وثيقة المنيج الرسمي المقررة مف وزارة التعميـ ،و ىذه          

الوثيقة تتضمف األىداؼ العامة ، والمحتوى المعرفي ، واألساليب واألنشطة ، وأساليب التقويـ، لكف مقابؿ 

، واالتجاىات والقيـ مف مصادر غير المنيج  ذلؾ قد يتعمـ الطالب قدرًا كبيرًا مف المعمومات ، والميارات

، الذي يعد موازيا لمتحصيؿ  ( mnuuci ei  neidiHالرسمي ، وىو ما يعرؼ بالمنيج  الخفي ) 

ـ( الى أف المنيج الخفي تحصيؿ ثانيا موازيا 6002االكاديمي الرسمي لمطالب ، وقد اشارت )نجوى ، 

نشطة والخبرات التي يتعمميا الطالب خارج المنيج لمتحصيؿ الرسمي ، وىو يضـ كافة المعارؼ واأل

 الرسمي ، ودوف أشراؼ المعمـ .

مف ىنا ظيرت العالقة بيف المنيج الرسمي ، والمنيج الخفي فالمنيج الخفي يرتبط بعممية التعمـ        

سي بالغا المصاحب، وتأثيره اكبر مف المنيج الرسمي ،وقاؿ ايفاف التشف بيذا الشأف " أف أي منياج مدر 
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ما بمغ مف الثراء والمالءمة ال يؤثر في حياة األطفاؿ كما يفعؿ المنياج الخفي لممدرسة " )الياشمي ، 

 ( 64ـ ، ص6006والغزاوي ، 

فقد الحظت الباحثة مف خالؿ اطالعيا عمى عدد مف األبحاث العربية واألجنبية في المنيج         

، أف المنيج الخفي كؿ  "ما يتعممو المتعمـ مف أسرتو ، واقرانو  الخفي  ، وبما لوحظ في الميداف التعميمي

، والمحيطيف بو بالمالحظة والمحاكاة ، والتقميد ، والنموذج ، وقد تكوف ىذه الخبرات إيجابية أو سمبية . 

لذلؾ سموكيات المعمـ ، وأعضاء المدرسة ، وطبيعة التعامالت داخؿ المدرسة واألنشطة المدرسية 

( . ووفؽ تمؾ الرؤية يتضح لنا ، 9ـ ، ص6022تدخؿ ضمف خبرات المنيج الخفي " )زبيدة  ، ..وغيرىا 

أف ىناؾ عدد مف العوامؿ تدخؿ في تكويف اىداؼ المنيج الخفي وتأثيره عمى الطالب ، حيث اكد 

ـ(عمى تأثير العوامؿ الخارجية والمدرسية ، وكاف مف ضمف ىذه العوامؿ المعمـ ، 6002)الخطيب ، 

ستنتج مف ذلؾ أف لذات المعمـ ، و افكاره واتجاىاتو تأثير عمى الطالب خاصة في المراحؿ المتقدمة ) ون

 المرحمة الثانوية ( . 

مثاؿ عمى ذلؾ عندما يشرح المعمـ قيمة االنتماء لموطف ، والتضحية في سبيمو ثـ يردد ويفعؿ بعض 

ما يكافئ المعمـ الطالب بالدرجات عمى تمريف األشياء التي  تتنافى مع ما يحاوؿ أف يغرسو ، أيضا عند

منجز ال يعد قياسا اكاديميا فقط ، أنما قد يكوف درسا أخالقيا بدوف قصد في أىمية تحمؿ المسؤولية ، او 

توجيو العمؿ التعاوني مع االقراف او توجيو سموؾ غير مرغوب فيو كالتسرب ، أو اليروب مف المدرسة أو 

 ـ (6002عمـ ) الفتالوي ، وىاللي ، االعتراض عمى قرارات الم

مما سبؽ يتضح أف سموؾ المعمـ واتجاىاتو وقيمو وافكاره قد تنمي عقوؿ الطالب ، او تتسبب ؼ     

اغالؽ العقوؿ وذىاب الطالب الي طريؽ غير المرغوب فيو ، عندما يزود المعمـ الطالب بقيـ التسامح 
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ميز العنصري ، عندىا سيمد طالبنا بقيـ لمواجية كؿ ومحاربة العنؼ واحتراـ الثقافات، مع نبذ الت

 التحديات في مواقع التواصؿ االجتماعي أو في مواجية تغيرات العصر المتسارعة .

ىنا تتشكؿ مشكمة البحث في مدي أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى         

ـ بأقوالو ، كتعميـ الطالب مف خالؿ المنيج الطالب ، وعميو فأف مف الضروري مطابقة أفعاؿ المعم

الرسمي ضرورة احتراـ الوقت و تجنب الكذب ، وغيرىا مف القيـ والسموكيات . باإلضافة الى الكثير مف 

السموكيات اإليجابية التي يمكف تنميتيا كالعمؿ التعاوني ، احتراـ األنظمة والقوانيف ، المحافظة عمى 

 النظاـ وغيرىا .األمالؾ العامة ، الترتيب و 

ويتضح لنا مف ذلؾ  " أف يدرؾ المعمموف أىمية المناىج الخفية  وتأثيرىا ، وقتيا سيستعرضوف      

مواقفيـ الشخصي مع طالبيـ في داخؿ الصؼ الدراسي ، باإلضافة الى أنو يمكف لممعمميف استخداـ 

نو الى الطالب مف خالؿ ىذه الطرؽ المنيج الخفي في تعميميـ كاستراتيجية او طريقة إلرساؿ معمومة معي

 ـ (6002" )جريمد ، 

وقد كانت ىذه الدراسة لمحاولة الكشؼ عف أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى        

الطالب في المرحمة الثانوية بما يتعمؽ ) بقيمة التسامح ومحاربة العنؼ ، قيمة احتراـ الثقافات ، وقيـ 

ير الوقت ، وقيـ احتراـ النظاـ وغيرىا مف القيـ والمعارؼ المكتسبة ( ومدى تأثيرىا عمى المواطنة ، قيـ تقد

 الطالب في المرحمة الثانوية .
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 أسئمة الدراسة 

 تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي  :     

 حمة الثانوية بما يتعمؽما مدى تأثير افكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المر 

) بقيمة التسامح ومحاربة العنؼ ، قيمة احتراـ الثقافات ، وقيـ المواطنة ، قيـ تقدير الوقت ، وقيـ احتراـ  

 :-النظاـ ( ؟  مف ىذا السؤاؿ يمكف صياغة األسئمة التالية 

  الثانوية  في تنمية ما أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة

 قيـ التسامح ومحاربة العنؼ  ؟

  ما أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية  في تنمية

 قيمة احتراـ الثقافات  ؟

 تنمية  ما أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية  في

 قيـ المواطنة  ؟

  ما أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية  في تنمية

 قيمة تقدير الوقت  ؟

  ما أثر أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية  في تنمية

 قيمة احتراـ النظاـ؟
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 أهداف البحث

لكشؼ عف تأثير افكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية ا

بما يتعمؽ ) بقيمة التسامح ومحاربة العنؼ ، قيمة احتراـ الثقافات ، وقيـ المواطنة ، قيـ تقدير الوقت ، 

 مجتمع ( .وقيـ احتراـ النظاـ وغيرىا مف السموكيات التي تؤثر عمي لطالب وتؤثر عمي ال

 أهمية البحث       

يمثػػػؿ المػػػنيج التربػػػوي العامػػػؿ االساسػػػي ألي عمميػػػة تعميميػػػة ، فيػػػو يتكػػػوف مػػػف أىػػػداؼ ومحتػػػوى 

وانشطة تعميمية وأساليب تقويـ ،لذلؾ تحاوؿ جميع النظـ التربوية في أي مجتمع عمى بناء نظميا التربويػة 

لمنشػػودة . بينمػػا قػػد  تحقػػؽ العمميػػة التعميميػػة نتػػائج ومناىجيػػا التعميميػػة لتحقيػػؽ دورىػػا فػػي بمػػوغ األىػػداؼ ا

واىداؼ بعيػده المػدى ، او قػد تتعػارض مػع ىػذه األىػداؼ التػي لػـ يحػدد ليػا سػابقا ، ىنػا يطػرح العديػد مػف 

التسػػاؤالت حػػػوؿ األسػػػباب الحقيقيػػػة الكامنػػػة وراء ذلػػػؾ ، منيػػػا العنػػػؼ المدرسػػػي والتسػػػرب والتػػػأخر الدراسػػػي 

وية كميا مشػاكؿ تعػاني منيػا الػنظـ التربويػة فػي العديػد مػف البمػداف عمػى الػرغـ مػف خاصة في المرحمة الثان

اإلمكانيات التي تبذؿ  في سبيؿ تجاوزىا، لذلؾ يتضح لنا عدـ وضوح العوامؿ الخارجية او الداخمية  التي 

نػػا سػػاىمت فػػي تحقيػػؽ اىػػداؼ المػػنيج الرسػػمي او تعارضػػت معػػو امػػا إيجابيػػا او سػػمبيا ، ممػػا يسػػتدعي م

البحث الجاد في إشكالية المنيج الخفي بوصفو الخيط الفاصؿ بيف المنيج الرسمي الذي يفترض أنو اطػار 

محكـ الذي  لو اىداؼ واضحة ومحدده ، وبيف تطبيقو الفعمي عمى الواقػع التعميمػي . وبنػاء عمػى مػا سػبؽ  

لتنفيػذي، ومػدى تػأثيره عمػى الطػالب يتضح لنا أىمية دور المعمـ بحكػـ انتمائػو لمبيئػة التعميميػة فػي جزئيػا ا

في الفصؿ الدراسي ، فيو مقيد بمجموعة ميارات ومعػارؼ متضػمنة و صػريحة فػي المػنيج الرسػمي ، فػي 

الوقػػت نفسػػة تظيػػر خمفيػػات المعمػػـ الفكريػػة ، تمػػؾ النقطػػة الفارقػػة بػػيف مػػا يريػػد تمريػػره لعقػػؿ الطالػػب ، ومػػا 
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غـ مػػف تػأثير العوامػػؿ الخارجيػة والداخميػػة األخػرى، يبقػػى سيترسػ  فػي عقػػؿ الطالػب بالفعػػؿ . لكػف عمػػى الػر 

 تدخؿ المعمـ أما محايدا او سمبيا أو إيجابيا أحيانا .

ـ( :" ال شؾ أف المنيج الخفي ىو منيج يمكنو أف يكوف أيػديولوجيا  فػي  6007أضاؼ )الخطيب ،      

. فكمػا تػـ االيضػػاح مسػبقا فػػاف  تحقيػؽ العديػد مػػف المطالػب والوصػؿ الػػى كثيػر مػػف األىػداؼ غيػر المعمنػػة

المػػنيج الخفػػي يتعػػدى الشػػكؿ التقميػػدي لممػػنيج المعمػػف ويتنػػاوؿ كػػؿ مػػا يمكػػف تعممػػو فػػي المدرسػػة مػػف تعمػػـ 

مقصػػود وغيػػر موجػػود فػػي المػػنيج الرسػػمي . يمكػػف اسػػتنباط المػػنيج الخفػػي مػػف القػػوانيف والمػػوائح الداخميػػة 

رسػػة ، كمػػا يمكػػف اسػػتنباطيا مػػف العالقػػات العامػػة الموجػػودة والقواعػػد والتنظيمػػات العامػػة الموجػػودة فػػي المد

داخػػؿ المدرسػػة كعالقػػة المػػدير بػػالمعمميف وعالقتػػو بػػالطالب وعالقػػة كػػؿ فئػػة بػػاألخرى . ومػػف خمفيػػات ىػػذه 

الفئػػات المختمفػػة الطبقيػػة واالجتماعيػػة والثقافيػػة واالقتصػػادية . ويػػرى الػػبعض أف المػػنيج الخفػػي ىػػو الػػذي 

ة المفظيػػػة والصػػػورة المعبػػػرة بػػػدوف تصػػػريح ، ويمعػػػب المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه المسػػػألة دورا بػػػالغ يعتمػػػد عمػػػى اإلشػػػار 

 األىمية " . 

كمػػػا الحظػػػت الباحثػػػة مػػػف خػػػالؿ مراجعتيػػػا لمجانػػػب النظػػػري أف كػػػؿ مػػػا يتعممػػػو الطالػػػب خاصػػػة فػػػي      

اة ، والقدوة ، قد تكػوف المرحمة الثانوية مف اسرتو ، او اقرانو ، والمحيطيف بو بالمالحظة والتقميد ، والمحاك

خبرات إيجابيو او سمبية لممنيج الخفي ، فنتيجة لذلؾ  ، أفكػار المعمػـ وسػموكو وطبيعػة التعامػؿ بينػو وبػيف 

الطالػػب داخػػؿ المدرسػػة وفػػي الصػػؼ الدراسػػي  تػػدخؿ ضػػمف خبػػرات المػػنيج الخفػػي ، وقػػد يشػػمؿ ىػػذا النػػوع 

والقػػيـ والميػػارات وغيرىػػا مػػف نػػواتج الػػتعمـ التػػي تعػػد مػػف المػػنيج العديػػد مػػف المفػػاىيـ والميػػوؿ واالتجاىػػات 

أساسية ومطموبة اكثر مف مجرد تحصيؿ المعرفة وحفظيا واستظيارىا في المنيج الرسمي ، مف ىنا يكوف 
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نوعػػا متميػػزا بخبراتػػو الشػػاممة والمتكاممػػة وىػػي فػػي ذات الوقػػت  –المػػنيج الخفػػي  –ىػػذا النػػوع مػػف المنػػاىج 

 ـ( .6002ي الى تعمـ أفضؿ وأبقى اثرا )احمد ، ومحمد ، خبرات عميقة وغنية وتؤد

مما سبؽ تتضح أىمية الدراسة مف خالؿ الكشؼ عف تأثير أفكار المعمـ وسموكو كجزء مف المػنيج        

الخفي عمى الطالب في المرحمة الثانوية بما يتعمؽ )بقيمة التسامح ومحاربػة العنػؼ ، قيمػة احتػراـ الثقافػات 

ة ، قػػيـ تقػػدير الوقػػت ، وقػػيـ احتػػراـ النظػػاـ ( . أيضػػا يمكػػف ليػػذه الدراسػػة أف تضػػيؼ لممعمػػـ ،وقػػيـ المواطنػػ

أىمية مراجعة سػموكو وافكػاره ، كمػا قػد يمكنػو إعػادة النظػر فػي اسػتعراض مواقفػو الشخصػية داخػؿ الصػؼ 

الثانوية،  الدراسي ،مع أىمية ادراؾ أف ىناؾ خبرات مصاحبة غير مقصودة قد يمر بيا طالبو في المرحمة

عمػػى الػػرغـ انيػػا قػػد تكػػوف غيػػر مقصػػودة اال انيػػا ىامػػو واساسػػية وتسػػتحؽ منػػو ومػػف الطػػالب كػػؿ االىتمػػاـ 

والحػػرص عمػػى الػػتعمـ منيػػا وتوظيفيػػا بطريقػػة إيجابيػػة ، والتقميػػؿ قػػدر اإلمكػػاف مػػف أثارىػػا السػػمبية حتػػي يػػتـ 

 بطريقو ايجابيو  .توظيؼ المنيج الخفي بطريقو صحيحو وانعكاس تطبيقو عمي المجتمع 

 

 مصطمحات البحث 

 -المنيج الخفي :

لمكتسبة وعرؼ بأنو الخطوات التي تتـ في المدرسة ، والتي تشمؿ القيـ ا:» التعريؼ االجرائي 

والتفاعؿ االجتماعي التي يتعمميا الطالبات في مرحمة الثانوية دوف تخطيط ، ودوف إشراؼ المعمـ غالبا . 

 كما عرؼ بأنو ما يتعممو الطالبات نتيجة لمتفاعؿ االجتماعي داخؿ الفصؿ الدراسي " .
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 -أىداؼ التعميـ :

مرجو حدوثو في شخصية الطالب صياغة تعبر بدقة ووضوح عف التغير ال»التعريؼ االجرائي : 

نتيجة لمروره بخبرة تعميمية معينة ، وتشمؿ أىدافو تنمية الجوانب التالية ) الجانب العقدي ، والخمقي ، 

 «.والعقمي ، والنفسي ( 

 -المعمـ :

في دوره التقميدي ىو ناقؿ لممعرفة مف الكتب المدرسية الى عقوؿ الطالب ، »التعريؼ االجرائي : 

قيف وااللقاء ، او قد تتعدد ادواره فيو أيضا باحث ومبادئ بتجريب كؿ فكر جديد وىو صاحب اما بالتم

نجاز اىداؼ تعميمية تمثؿ في  نظرية في التدريس ، وىو عضو في فريؽ يعمؿ معا مف أجؿ التعميـ وا 

الطالب  مجموعيا األىداؼ العامة لممنيج . كما انو المؤثر بقصد او بدوف قصد في تنمية قيـ واتجاىات

، والمساىـ في التنشئة االجتماعية داخؿ المدرسة وخارجيا في المرحمة الثانوية ، والتي قد تكوف إيجابية 

 «او سمبية 

 -فكر المعمـ :

ىو مجموع األفكار والقيـ والمعتقدات التي يؤمف بيا المعمـ ، وينقميا بدوره الى الطالب سواء بقصد »

 أو بدوف قصد.

حياز إلى منيج دوف اآلخر، والتزاـ الحياد ، واألمانة العممية ، وفي ىذا البحث مف أبرزىا عدـ االن

ستستخدـ الباحثة المنيج الوصفي والمنيج النوعي ) مقابمة مقننو ( مف خالؿ استبانة مف اعداد الباحثة ثـ 

 . «يتـ اعداد دليؿ لممقابمة . وقد تـ دمج المنيجيف بيدؼ فيـ الدراسة بشكؿ اعمؽ 
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 لبحث حدود ا

الحدود المكانية : تـ تطبيؽ االستبانة في مدرسة ) التربية االىمية ( شماؿ الرياض ، وتـ اختيار  -2

 طالبات الصؼ الثالث ثانوي بقسمية االدبي والعممي بشكؿ عشوائي .

 ىػ2770الحدود الزمانية : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني  -6

 -الحدود البشرية : -1

أف ما يسمى بالمنيج الخفي أو المستتر ليس جديدا وكذلؾ ليس وليد فكر تربوي حديث ،  الحقيقة

اذ اننا نعمـ أف التطبيقات المنيجية تكوف ردود أفعاؿ واستجابات لفكر تربوي ما أو مظير مف مظاىر 

في مجاؿ التجديد التربوي الذي يظير لدى دوؿ عريقة في الفكر التربوي وذات تجارب ميدانية وتجديدات 

ـ( لذلؾ سيعمد البحث الى مراجعة ما كتب مف أبحاث ودراسات 6002المناىج .)المقاني ، ومحمد ، 

عربية وأجنبية في ىذا المجاؿ مع االستدالؿ بوجيات نظر الطالبات بالمرحمة الثانوية لدراسة مدى تأثير 

ثانوية بما يتعمؽ ) بقيمة التسامح افكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في المرحمة ال

ومحاربة العنؼ ، قيمة احتراـ الثقافات ، وقيـ المواطنة ، قيـ تقدير الوقت ، وقيـ احتراـ النظاـ( ، مف 

خالؿ توزيع استبانة في المدارس االىمية الثانوية النيارية في مدينة الرياض مع استخداـ المنيج النوعي 

 داد دليؿ مقابمة .مف خالؿ المقابمة المقننة بأع
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 -منهج البحث :

سوؼ يستخدـ بالبحث المنيج )المختمط ( : وىو أحد المناىج الخاصة بإعداد البحث العممي، 

والذي يقوـ الباحث فيو باستخداـ أكثر مف منيج واحد في بحثو، ثـ يقـو بتحميؿ ىذه البيانات مف خالؿ 

والمنيج الكمي في بحث واحد، ويشار إلى أف عمى دمج المناىج المختمفة كاستخداـ المنيج النوعي 

 الباحث الذي ينوي استخداـ ىذا المنيج مراعاة عدد مف األمور .

 -مجتمع البحث وعينته :

تكوف مجتمع البحث مف طالبات المرحمة الثانوية أما عينة البحث تكونت مف طالبات الصؼ 

ه المرحمة بالذات لما تتميز بو طالبات ىذه (  ، وقد تـ اختيار ىذ96الثالث ثانوي وقد كاف عددىـ )

المرحمة مف خصائص ونمو سريع التغير ،حيث يميؿ المراىؽ الى مسايرة الجماعة والرغبة في تأكيد 

الذات ، والبحث عف القدوة ، ونمو القدرة عمى الفيـ ومناقشة األمور االجتماعية ، كما تتكوف لدية 

كما يميؿ الى االتصاؿ الشخصي ومشاركة االقراف ، ويميؿ المراىؽ المفاىيـ المعنوية عف الخير والشر ، 

الى التفكير النقدي ، أي أنو يطالب بالدليؿ عمى حقائؽ األمور وال يقبميا قبوال أعمى مسمما بو)زىراف ، 

ـ( ، ومف ىنا البد مف وجود معممة مؤىمة وقادرة عمى التعامؿ مع ىذه الخصائص ، وال بد مف 2999

 ي المنيج الخفي .مراعاتيا ف
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 -أدوات البحث :

استبانة لمكشؼ عف مدى تأثير افكار المعمـ وسموكو كجزء مف المنيج الخفي عمى الطالب في  -2

المرحمة الثانوية بما يتعمؽ) بقيمة التسامح ومحاربة العنؼ ، قيمة احتراـ الثقافات ، وقيـ المواطنة ، قيـ 

 تقدير الوقت ، وقيـ احتراـ النظاـ( 

 .مقابمة معمقة مع الطالبات مستخمصة مف نتائج االستبانة  -6

 

 الدراسات السابقة :

 -الدراسات العربية : -أوال

 ـ(2992دراسة بسامة المسمـ ) -1

 وعنوانيا : " المنيج الخفي : معناه ومكوناتو ومخاطرة " ، وىدفت ىذه الدراسة الى : 

 تحديد مفيـو المنيج الخفي .-

 تحديد مكونات المنيج الخفي داخؿ المدرسة .-

 تحديد المخاطر المترتبة عمى المنيج الخفي .-

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة عمدت الباحثة الى استخداـ أسموب التحميؿ الفمسفي لكثير مف نتائج 

ميؿ البحوث والدراسات المتصمة بعمـ اجتماع التربية وبالمنيج الخفي ، فمف ىنا اىتمت الدراسة بتح

المفيوـ ، ثـ تحميؿ مكونات ىذا المفيوـ ، وأخيرا تتبع أو توقع بعض المخاطر التي قد تكوف مف ضمف 
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نتائجو، وكؿ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ وتركيب نتائج عديده مف الدراسات والكتابات السابقة بدوف لجوء الى 

ما يعرؼ بمنيج االستقصاء دراسة ميدانية أو تحميؿ لمضموف الكتب الدراسية والمنيج المدرسي ، وىو 

 ، وقد نتج عف ىذه الدراسة ما يمي :  ecdnac binecالعقمي 

 تحميؿ مفيـو المنيج الخفي وتعريفو تعريفا تقريبيا كميا .-

 إبراز دور النظرية النقدية في اكتشاؼ موضوع المنيج الخفي وبحثو .-

افع المدرسية ، الجدوؿ تحميؿ المنيج الخفي الى ست عناصر ، وىي ترتيب الفصؿ ، المن-

الدراسي ، وتوزيع الوقت ، ثقافة المتعمـ وعالقتو بالثقافة السائدة ، خمفيات المعمميف ، وانحياز 

 الكتاب المدرسي.

أف مف ابرز مخاطر المنيج الخفي : قتؿ االبداع ، تعزيز النزعة االستيالكية ، والنزعة المظيرية -

 لدى الطالب .

 ـ( .2994ب )دراسة محمد شحاتو الخطي -2

 وعنوانيا : " القدوة واثرىا في التنشئة االجتماعية لتالميذ المرحمة االبتدائية " 

 وتيدؼ ىذه الدراسة الى :

تحديد ابرز العوامؿ المتعمقة بتشكيؿ نمط القدوة عند تالميذ المرحمة االبتدائية في دوؿ  -

 الخميج العربية .

توضيح ابرز نماذج القدوة المعاصرة التي يقتدي بيا تالميذ المرحمة االبتدائية في دوؿ  -

 الخميج العربي .
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تبياف ابرز نماذج القدوة المعاصرة التي يقتدي بيا تالميذ المرحمة االبتدائية في دوؿ الخميج  -

 العربي .

 . وابرز الخصائص والصفات التي بسببيا اختيار التالميذ نماذج القدوة

 ـ(6007دراسة محمد شوكت ومصطفى عبدالسميع  ) -3

وعنوانيا " مقياس المنيج الخفي " ، وتناولت ىذه الدراسة مفيوـ المنيج ومصادرة ووظائفو وكيفية  

اكتساب محتواه ، وكاف اليدؼ األساسي لمدراسة تصميـ مقياس لممنيج الخفي ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ 

مف مئتي طالب وطالبة مف طالب دور المعمميف والمعممات وأعضاء ىيئة الباحثاف باستطالع اراء عينة 

التدريس في كمية التربية باإلسماعيمية وعيف شمس عف أىـ المظاىر السموكية اإليجابية التي يرغبوف بثيا 

في نفوس تالميذىـ ، ووضعا الصورة التجريبية لممقياس ، ثـ استخرجا ثبات المقياس باستخداـ طريقة 

ئة النصفية وطريقة إعادة االجراء ، وتحققا مف صدؽ المقياس باستخداـ طريقة المحكميف وطريقة التجز 

المقارنة الطرفية ، وقد تضمف المقياس في صورتو النيائية عمى عشر مقاييس فرعية ، وىي : االستقالؿ 

 الذاتي ، الديموقراطية ، التسامح ، الثقافة ، النظافة ، االلتزاـ ، الشجاعة .

 ـ( :6021دراسة أمؿ احمد البساـ ) -7

وعنوانيا :" المناىج الخفي وعالقتيا بالتطبيع االجتماعي لدى طالبات المرحمة االبتدائية في مدينة  

 الرياض )دراسة اثنوغرافيو(

ىدفت الدراسة الى تحديد أنماط المناىج الخفية السائدة داخؿ الفصوؿ والمدراس االبتدائية لمبنات  

ياض ، كما ىدفت الى تحديد الدور الذي يمعبو المنياج الخفي المرتبط ببيئة المدرسة والفصؿ في مدينة الر 

الدراسي في تعزيز قيـ ذات عالقة بالتطبيع االجتماعي ، مثؿ التسمط واالنصياع والعنؼ لدى طالبات 
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السائدة وبيف بعض المرحمة االبتدائية ، كما ىدفت الدراسة الى تحديد العالقة بيف أنماط المنياج الخفي 

المتغيرات التي حددتيا الدراسة وىي : الموقع الجغرافي لممدرسة ، نوع المادة التي يتـ تدريسيا ، عدد 

سنوات خبرة المعممة ومؤىميا . واستخدمت الباحثة المنيج االثنوجرافي وذلؾ مف خالؿ مالحظة 

الصفية ، ومف خالؿ المقابمة المعمقة مع  التفاعالت االجتماعية والرمزية داخؿ البيئة المدرسية والبيئة

المعممات . واختارت الباحثة عف قصد مدرسة ابتدائية حكومية شماؿ مدينة الرياض ومدرسة ابتدائية 

حكومية جنوب مدينة الرياض ثـ اختارت فصال واحد مف كؿ مدرسة لتطبؽ فيو المالحظة الصفية ، 

 26( معممات ، وقد شممت المقابمة 2( طالبو و)12)وبمغت عينة المالحظة في فصؿ المدرسة الجنوب 

معممة مف المدرسة الثانية . واعتمدت الباحثة عمى المالحظة المباشرة  26معممة مف المدرسة األولى ، و

، والتي تقوـ عمى رصد ما يحدث مباشرة داخؿ المدرسة والفصوؿ ، كما اعدت الباحثة استمارة لمقابمة 

ى عنصريف ميميف مف عناصر المنياج الخفي ، وىما البيئة المدرسية ، وبيئة المعممات اقتصرت فييا عم

الفصؿ المدرسي . وقد استغرؽ تطبيؽ الدراسة خمسة اشير. ونتج عف ىذا البحث العديد مف النتائج ، 

أىميا اف المنياج الخفي يرتبط ارتباطا كبيرا بعممية التطبيع االجتماعي فيو يمعب دورا ميما في بناء 

معاني المختمفة لدى الطالبات كما يسيـ في تشكيؿ فيـ الطالبات ألنفسيف  ، كما يعمؿ المنياج الخفي ال

عمى تعزيز قيـ وأنماط مف السموؾ متعددة بعضيا سمبي كالتسمط والطاعة واالنصياع والطبقية والتمرد 

مف الميارات والمفاىيـ والدونية والتقميد وقتؿ االبداع ، وبعضيا إيجابي كاكتساب الطالبات مجموعة 

 0002واألفكار االجتماعية والثقافية والعممية . كما تبيف وجود عالقة ارتباطيو عند مستوى داللة 

فأقؿ بيف بعض أنماط المنياج الخفي وبيف بعض المتغيرات مثؿ : مؤىؿ المعممة وعدد سنوات  

 سة خبرتيا ، ونوع المادة التي يتـ تدريسيا والموقع الجغرافي لممدر 
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 الدراسات األجنبية : –ثانيا 

 ـFatemeh Bayanfar  (6021:)دراسة  -2

 وعنوانيا : ) أثر المنيج الخفي عمى اإلنجاز االكاديمي لطالب المدارس الثانوية (

الدور المحتمؿ لممنيج الخفي تجاه اإلنجازات األكاديمية  كانت الدراسة الحالية ىي محاولًة لفحص

لطالب المدارس الثانوية ولتقديـ نموذج معقوؿ لتقميص اآلثار السمبية لممنيج الخفي. وكاف منيج البحث 

متفاوتًا. فكانت االحصائيات السكانية توضح أف جميع طالب المدارس الثانوية إناث. حيث أف اشتممت 

دارس ثانوية والذى تـ اختيار عينة ىادفة مف المدارس والفصوؿ الدراسية التي تمت العينة عمى تسع م

 مالحظتيا لمدة ثماني أشير.

 وقد ُاستخدَمت أدوات مختمفة و التي تشتمؿ عمى : 

 مفيـو التحصيؿ الدراسي .  -2

 قائمة مرجعية  -6 

 مقابمة ُموحَدة مفتوحة األمد والمحادثة غير الرسمية.  -1 

تخداـ العديد مف اإلجراءات اإلحصائية بما في ذلؾ قياس  أنوفا الُمكرر أحادي االتجاه ، تـ اس

واختبار سيشيؼ ، ومعامؿ ارتباط بيرسوف ، وتحميؿ االنحدار المتعدد لتحميؿ البيانات.  بمغ معامؿ 

عند Rعند  ، والتي لـ تكف ذات داللة 0.20االرتباط بيف المناىج الخفية ومتغيرات التحصيؿ الدراسي 

٪ مف اإلنجازات األكاديمية لمطالب قد 67.44. وباإلشارة الى  أوضحت البيانات أف 0.02مستوى 

 تأثرت بالمناىج الخفية.
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فبعد التحميؿ النوعي لمنتائج المتعمقة بالمناىج الخفية ، ُشَرح النموذج وتـ توضيحو مف خالؿ 

 -2األىداؼ ،  -2األبعاد ،  -7ات األساسية ، المتغير  -1الفمسفة ،  -6النظرية ،  -2ثمانية فصوؿ: 

 التغذية الراجعة ونظاـ التقييـ . -2الطرؽ ،  -4المبادئ ، 

 التوصيات 

 وضع االستراتيجيات التعميمية لتوعية المعمميف لضرورة نبذ العنؼ داخؿ المؤسسات التعميمية . -2

 تشجيع مشاركة الدارسيف في العممية التعميمية . -2

 تقارب والمحبة بيف المعمـ والطالب .تعزيز روح ال -6

 غرس قيـ احتراـ الوقت وتقديره وعدـ اىداره . -1

 عمؿ دورات تدريبية تشجع الطالب عمى احتراـ النظاـ . -7
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"The influence of the teacher's ideas and behavior as part 

of the hidden curriculum on the student" 

Abstract: 

The study of hidden curriculum to clarify the effect of hidden curriculum on 

student behavior and on society and illustrate the positive effects of the hidden 

curriculum, and clarify some of the differences between the hidden curriculum and the 

official curriculum and hidden curriculum which affects the student be wider and deeper 

impact official method be The lowest level, the hidden curriculum continues with the 

student for more time and affect the student's personality and remixes of his behavior 

either official curriculum is a unified system and change of time for the other to pass tests 

and although this is the official curriculum has clear and consistent positives either 

hidden curriculum aspects e.g. And negative aspects, as we talked about the invisible 

curriculum resources including the official curriculum and teaching methods, calendar 

and other sources of the hidden curriculum, so the hidden curriculum plays an important 

role in the educational process, and its importance and influence much more than the 

official curriculum and is not limited to the role of the curriculum Hidden only on offer 

for students from the experience but also provides them with more educational 

experiences religious and moral character and provide them with valuable knowledge, so 

the hidden curriculum is becoming increasingly important in the process. 

 

Keywords: Hidden curriculum, Teacher, Teacher ideas, Research bjectives. 

 


