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 ملخط البحح:

واىسيتو في ىجف البحث التعخيف بالسشيج الخفي مغ حيث مفيػمو, وخرائرو,  
العسمية التعميسية، والتعخف عمى االدبيات التخبػية لمػعي السيشي، واستقراء دور السشيج 

 الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية.
استخجم البحث السشيج الػصفي التحميمي، واستخجم استبانة لجور السشيج الخفي في  

( شالب مغ 222االعجادي، وتكػنت عيشة البحث الشيائية مغ )الػعي السيشي لصالب التعميع 
 شالب السخحمة اإلعجادية.

 وتوصلت نتائج البحح الي:

 ضعف وجػد تشسية لمسجال السعخفي الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس. .1
 ضعف وجػد تشسية لمسجال الػججاني الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس . .2

 ل السياري الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس .ضعف وجػد تشسية لمسجا .3

تأكيج عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( عمى وجػد تشسية الستبانة الػعي  .4
 السيشي ككل لجييع بالسجارس.

( تخجع 2.21وجج فخوق دالة إحرائيا بيغ استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى ) .5
ػمية ، والسجارس الخاصة ، والسجارس إلى متغيخ نػع السجرسة  )السجارس الحك

الجولية( فكانت السجارس الجولية ىي أعمى ندبة في الػعي السيشي وبعجىا الخاصة 
 فالحكػمية بالتختيب.

( بيغ السجسػعتيغ )مجسػعة 2.21وجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) .6
ي الػعي الحكػر(، و)مجسػعة اإلناث( لرالح السجسػعة األولى مجسػعة الحكػر ف

 السيشي.
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The role of the hidden curriculum in developing professional 

awareness among students in The intermediate stage. 

Abstract 

The aim of the research, to know its characteristics, and 

characteristics in the educational process, and to identify the educational 

literature of professional awareness, and to investigate the role of the 

hidden curriculum in the development of professional awareness among 

students in the preparatory stage. 

Preparatory student. 

The results of the search: 

1. Weak development of the domain 

2. Weak development of the emotional field 

3. Weak development of private skill field 

4. Confirmation of the questionnaire sample (preparatory stage students) 

on the existence of development to identify professional awareness 

as a whole in schools. 

5. There were statistically significant differences between the responses 

of the study sample at the level of (.0.1) translations to the school 

type variable (public schools, private schools, and international 

schools). 

6. There was a statistically significant difference at the level of (.0.1) 

between the two groups (male group) and (female group) in favor 

of the first group. 
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 املكدمة:

يعج تصػيخ التعميع مغ اىع التحجيات التي تػاجو السجتسعات مؤخًخا لبشاء االفخاد لتكػن 
جيًجا أوفخ وإرادة أعمى واىتسام  السشافدة العالسية, واإلبجاع, مسا يتصمب لجييع القجرة عمى

قجر عالي مغ  بالشطع التعميسية أكثخ مسا عميو الحال؛ حتى يكػن السخخج التعميسي عمى
 الجػدة. 

تعج التخبية عسمية تشذئة اجتساعية وضيفتيا الخئيدة اكداب الفخاد ثقافة مجتسعيع, و 
كية التي تؤىمو ل السشيج الجراسي الكفاية االجتساعية والرفات الدمػ فيكتدب الفخد مغ خال 
فالسشيج الجراسي يعبخ عغ محتػى العسمية التعميسية باعتباره الػاقع لمحياة في مجتسعو؛ 

 .خبخات والسعارف والسيارات والكيعالالتعميسي الحي يعيذو الصالب, ويكتدب مغ خاللو 
 .واالتجاىات

رسي الػسيمة األساسية التي بػاسصتيا يسكغ تخجسة األىجاف يعج السشيج السجكسا 
والخصط واالتجاىات وتحكيقيا, ونحغ عشجما نخصط السشاىج الجراسية إنسا نخسع الصخيق 
لتكػيغ جيل يترف بالرفات التي نخجػىا أو بسعشى آخخ نزع اساًسا لسجتسع يمبي الصسػح, 

ػية ويتخجسيا إلى واقع معشى التخبية والسشيج بيحه الرػرة يجدج فمدفة السجتسع التخب
)فتحي يػنذ, واخخون, السشذػدة ليحا السجتسع وشبيعتيا ووسائصيا التخبػية ومرادرىا 

2224) 
ويمعب السشيج الخفي دوًرا ميًسا ورئيًدا في العسمية التعمسية والتعميسية, قج يفػق 

وتأثيخ أقػى في تذكيل بكثيخ ما يمعبو السشيج الرخيح أو الخسسي, لسا لو مغ فاعمية 
التالميح مغ السشيج الرخيح؛ وذلظ ألنو يمعب دوًرا ميًسا في تخبيتيع ديشًيا واجتساعًيا وسياسًيا 

 .(76, 2228فالتو, إبخاليع محسػد )
االختيار الرحيح  أن ( 3, 2212)آمال بشت يػسف بغ عبج هللا الفارسي, وأشارت  

والذعػر باالستقخار الشفدي واالجتساعي  لمسيشة السشاسبة أىع أسباب تحقيق الحات
واالقترادي, ونطًخا لتصػر وتذابظ وتذعب الستصمبات السيشية مع التغيخات السدتسخة بدػق 
العسل فقج أصبح اختيار الفخد لسيشتو مغ االولػيات لجيو؛ فدعت الشطع التعميسية بالجول 

ة الصالب عمى تحجيج ميشة الستقجمة والجول الشامية إلى تشسية الػعي السيشي؛ لسداعج
 السدتقبل. 
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تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية مغ الجػانب السيسة في اتخاذ ف
 فيسا يتعمق بالسيشة التي يخغب في االلتحاق بيا في حياتو العسمية لو القخار السيشي السشاسب

بيا الصالب نتيجة اختياره , وىػ وسيمة لمترجي لمشتائج الدمبية التي يسكغ أن يقع مدتكباًل 
 يتعمسيا أثشاء دراستو. الخاشئ لسيشتو؛ كسا يختبط أيًزا بتسكشو مغ السيارات التي

ولكغ شخق التجريذ الدائجة بالسخحمة اإلعجادية غالًبا ما تقػم عمى الدخد والتمقيغ  
مػاجية مغ جانب السعمع والحفظ والتخديج مغ جانب الصالب, مسا يخخج شالًبا ال يدتصيعػن 

أي مػاقف خارج السألػف, وبالخغع مغ ذلظ ومغ خالل مخاجعة شخق التجريذ والتعميع 
بسجارس السخحمة اإلعجادية وفحز بخامجيا ومقخراتيا وجج ضعف في مدتػى الصالب وعجم 
مشاسبة شخق التجريذ, وكحلظ ضعف واضح في الػعي السيشي لمصالب )أحسج دمحم نػبي, 

2212 ,112  .) 
 (   (Taylor,2212 ودراسة ((Mcllveen& Patton,2212 راسة اشارت دو 

كدت عمى زيادة الػعي السيشي وكيفية تشطيع السيغ ر ان سياسات التعميع مؤخًخا 
(  Bartram,et al, 2212,الججيجة في الدياسات والسسارسات التعميسية, وسعت دراسة )

إلى زيادة الػعي السيشي لجى الباحثيغ في الجامعات مغ خالل تعديد السسارسات الجيجة 
 وثقافة التقييع والتجريب.

لحا فإن ىشاك ضخورة إلى مداعجة الصالب عمى اكتذاف السيغ, وإتاحة الفخص  
 لتجريب أكثخ ايجابية وتذػيق لتػسيع معخفتيع وتسكيشيع مغ وضع اىجاف أكثخ واقعية )ليغ

 (.33, 2222واسػن, 
لسشاسب فيسا يتعمق يعج الػعي السيشي أساًسا ميًسا في اتخاذ الفخد القخار السيشي ا

في العسل بيا مدتكباًل, كسا أن الػعي السيشي يتصمب معخفة الصالب خغب يبالسيشة التي 
 راسةمدبقة بأىسية القخار السيشي وما سيتختب عميو مدتكباًل, كسا يتصمب معخفة بالفخص الج

 الستاحة وكحلظ فخص العسل الستاحة.
ويعج الػعي السيشي ميًسا إذ يفيج شالب التعميع اإلعجادي في التخصيط الجيج  

لمسدتقبل السيشي, وتبخز أىسية القخار السيشي في كػنو مشاسًبا لمترجي لمشتيجة الدمبية التي 
يسكغ أن يقع فييا الفخد نتيجة اختيار نػع العسل برػرة خاشئة, كشتيجة الرجفة او في ضػء 

سارسو األسخة عمى األبشاء وليحا فان مغ الزخوري أن يكذف الفخد مياراتو اإلجبار الحي ت
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واىتساماتو وقيسو ومدجيا مًعا لسداعجتو في اكتذاف السيغ واألعسال التي تشدجع معو)غادة 
 (.2226سالع, 

عمى ان إدراك الفخاد لمسيغ وأوضاعيا السختمفة في كثيخ مغ الحيان  Hillويؤكج 
نت لجييع مغ سغ التاسعة حتى سغ الثامشة عذخ, كسا أن كثيخ مغ نتيجة النصباعات تكػ 

السيغ التي انخخط فييا األفخاد كانت نتاج التػعية السيشية في السخحمة اإلعجادية؛ وإن كانت 
ىشاك عالقة كبيخة بيغ السػاد التي يجرسػنيا الصالب في السخحمة اإلعجادية وبيغ قجراتيع عمى 

 (.Hill McGraw, 2222العسمية فيسا بعج ) الشجاح في الكمية والحياة
( تدويج الصالب بالسعارف والسيارات لتداعجه Raval, 2214وافتخضت دراسة رافال )

لى آخخ ويداعجه في الػعي السيشي, وتػصمت الجراسة إلى أن إفي االنتقال مغ مدتػى 
ػعي السيشي الحي يعج شالب السجارس الثانػية العميا يحتاجػن إلى بخامج ارشاد ميشي لديادة ال

 متػسًصا حدب ما أشارت لو الشتائج.
 

ة والسدتسخة في الحياة العسمية وسػق عفالػعي السيشي ضخورة لسػاجو التغيخات الدخي
العسل حيث إنو يسكغ الصالب مغ إدراك الرالت القائسة بيغ السعخفة الشطخية والعسمية, ويخبط 

التعامل مع السػاقف العسمية واكتداب السيارات  التعميع بجنيا العسل ويداعج التالميح عمى
الزخورية التي تسكشيع مغ االنجماج في السجتسع ومػاجية تحجيات السدتقبل وسػق العسل 

(Emery  Jwelsh, Robert.Chope,2222, .) 
(إلى ضخورة مداعجة الصالب 2217وتػصمت دراسة عياش بغ عبج هللا العشدي )

ية وكحلظ شبيعة التخررات السيشية ومتصمباتيا مغ قبل عمى التعخف عمى ميػليع السيش
السخشجيغ في الكميات التقشية قبل اختيارىع لمتخررات السصخوحة في الكميات؛ وذلظ ألىسية 

 اكتذاف ميػليع السيشية قبل االستقخار عمى تخرز معيغ.
اشغ اليجف األساسي لمسشيج بالتعميع بالسخحمة اإلعجادية ىػ إعجاد مػ  ىحا وبسا أن

قادر عمى التعامل بشجاح مع العالع الخارجي, لحا كانت الزخورة لتػجيو شالب ىحه السخحمة 
ليذ فقط إلى الفيع واالستيعاب لمقزايا والسفاليع الستعمقة بحياتيع السدتقبمية والسيشية؛ بل 

زت وتشسية وعييع السيشي التخاذ القخارات الالزمة تجاه السيغ واختيار أفزميا؛ ومغ ىشا بخ 
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أىسية تجريب شالب اليػم الحيغ ىع رجال الغج عمى السشاقذة والحػار, وتشسية وعييع السيشي 
 (. 891, 2222إلعجادىع لمكيام بجور فعال في حياتيع العسمية )نػال دمحم شمبي, 

وىػ ما تدعى إليو الجراسة إلى استقراء دور السشيج الخفي في تشسية الػعي 
 عجادية.السيشي لجى شالب السخحمة اإل

  : لبححأسئلة ا   

 تشسية في الخفي السشيج دور ما" التالي الخئيذ الدؤال في البحث مذكمة تتحجد
 الفخعية اسئمة الدؤال ىحا مغ ويتفخع" اإلعجادية؟ السخحمة شالب لجى السيشي الػعي
 :التالية

في السجال  ما دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية -1
 السعخفي؟

في السجال  ما دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية -2
 الػججاني؟

في السجال  ما دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية -3
 السياري؟

( 2.25ج مدتػى )بيغ استجابات عيشة الجراسة عشىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية  -4
 الجشذ.تخجع إلى متغيخ 

( 2.25بيغ استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى )ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية  -5
 .تخجع إلى متغيخ نػع السجرسة

 أهداف البحح:

 دور السشيج الخفي في تشسية الؾعي السيشي لجى طالب السخحمة اإلعجاديةالتعخف عمى  .1
  في السجال السعخفي

 في تشسية الؾعي السيشي لجى طالب السخحمة اإلعجادية السشيج الخفيعمى دور تعخف ال .2
 في السجال الؾججاني

دور السشيج الخفي في تشسية الؾعي السيشي لجى طالب السخحمة التعخف عمى   .3
 في السجال السياري. اإلعجادية



 ................................................................. دور املنهج اخلفي يف تنمية الوعي املهين

- 8 - 

 لجى السيشي الؾعي الكذف عؽ تأثيخ متغيخ الجشذ دور السشيج الخفي في تشسية .4
 اإلعجادية. السخحمة طالب

 السخحمة طالب لجى السيشي الؾعي تشسيةفي الكذف عؽ تأثيخ متغيخ نؾع السجرسة  .5
 اإلعجادية

 أهنية البحح:

أن الػعي السيشي يزيف معاِن ججيجة لمصالب ولمسعمع, ويؤكج الكيع السيشية الجاعسة  .1
التعميع لمػقػف عمى ججيج في تخررو مدتكبال, حيث يعج مغ أساسيات تحديغ 

 والتعمع مغ خالل اكدابو السيارات السيشية واألكاديسية.
تديع تشسية الػعي السيشي لمصالب في تػجييو نحػ الخيار السيشي الرحيح  .2

مدتكباًل, وتديج مغ فخص أدائو ألدواره السيشية بالذكل السشاسب ليػاكب متصمبات 
 سػق العسل ومدتحجثات العرخ.

قاء الزػء عمى السشيج لومصػري السشاىج في إقج يفيج البحث الحالي مخصصي  .3
 الخفي كسفيػم وكيفية االستفادة مشو في تشسية الػعي السيشي

 حدود البحح:

 .الرف الثالث اإلعجاديوشالبات شالب ( مغ 222)  :البذخيةحجود  -
 م.2212/ 2219حجود زمانية: الفرل الجراسي األول مغ العام الجراسي  -
السجارس الحكػمية ، والسجارس السجارس اإلعجادية )حجود مكانية: مجسػعة مغ  -

ىحه  البتسيد بو شياختيار ىحه السخحمة بالحات لسا  .(الخاصة ، والسجارس الجولية
إلى مدايخة الجساعة والخغبة في  خرائز ونسػ؛ حيث يسيل السخاىق غالسخحمة م

يج الحات، والبحث ع القجوة، ونسػ القجرة عمى فيع ومشاقذة األمػر االجتساعية، أكت
السعشػية ع الخيخ والذخ، دما يسيل إلى االترال الذخري  تتكػن لجيو السفاليعو 

 ة األقخان، ويسيل السخاىق إلى التفكيخ الشقجي، أي أنو يصالب بالجليل عمىكومذار 
 (325, 2215)مخيع االحسجي, سى مدمساً حقائق األمػر وال يقبميا قبػاًل أع

مغ خالل  حجود مػضػعية: تسثمت في دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي -
 لجى شالب السخحمة اإلعجادية. السجال السعخفي والػججاني والسياري 

 استخدم البحح املهوج الوصفي التحليلي.  مهوج البحح:
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 متغريات البحح:

 السدتقل: السشيج الخفي الستغيخ
 الستغيخ التابع: الؾعي السيشي لجى طالب السخحمة اإلعجادية.

 مضطلحات البحح:

 Professional Awareness الوعي املوين:

شعػر الستعمع بإمكانية مالئسة وضعو الشفدي لسقتزيات السيشة, مغ خالل فيسو 
)زيشب  لو ألداء ميامو بكفاءة وفاعمية ألدواره السيشية ومتصمباتيا السعخفية والتقشية وأىسيتيا

 (. 2211,152دمحم اميغ دمحم, 
الػعي ىػ الحفظ والتقجيخ والفيع وسالمة اإلدراك, إذ ي السيشي أيًزا : ويعخف الػع

يذعخ اإلندان بسا في نفدو وبسا يحيط بو, والػعي السيشي ىػ فيع اإلندان وادراكو لجوره 
يارات يشبغي عميو أن يتقؽ مؽ م في الحياه العسمية وماالحي يجب أن يقػم بو تجاه ميشتو 

 ( .113, 2112تشعكذ عمى دوره في السجتسع )أحسج دمحم نؾبي, 
 الوعي املوين إدرائًيا:

إدراك شالب  ويتبشى الباحث تعخيف كخيسة عبج الاله التي تخى الػعي السيشي ىػ:
السخحمة اإلعجادية لعجد مغ السفاليع والسيارات والكيع واالتجاىات الخاصة بالسيغ السختمفة 

ىػ الجرجة التي  ,بيجف تػعيتيع ميشًيا وإعجادىع الختيار ميشة السدتقبلمغ خالل دراستيع 
د, )كخيسة عبج الاله محسػ حرل عمييا شالب السخحمة اإلعجادية في مكياس الػعي السيشي

2213 ,248 ) . 
 Curriculum    Hiddenوج اخلفي: هامل

السعارف والكيع والسعاييخ والسعتقجات واألفكار التي يتع تعمسيا في السجرسة بذسل 
 .(35, 2215غيخ مقرػد وغيخ مػجػد بالسشياج الخسسي )أمل البدام,

ويعخف السشيج الخفي بأنو مجسػعة مغ الكيع السكتدبة الشاتجة عغ التفاعل  
سمػك التالميح، وتؤثخ  االجتساعي في السجرسة، وتتع دونسا تخصيط وتؤثخ بجرجة دبيخة في

أيزا في السشيج الخسسي. فالسجتسع السجرسي يتكػن مغ مجسػعة مغ األفخاد تخبصيع شبكة 
ة وتبادل الخأي والخبخة، وتعخف ىحه كفي إشار مغ السذار  سمػن مغ العالقات االجتساعية، ويع

 (321, 2215الكيع السكتدبة دون تخصيط؛ بالسشيج الخفي.)مخيع دمحم عابج األحسجي , 
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ويتزح مسا سبق ان السشيج الخفي صػرة لمكيع الذائعة في السجتسع؛ وىػ ما يعشي 
 ل إنيا مكان لشقل الكيعأن السجرسة ليدت مكانًا لمتعميع األكاديسي السحس، ب

ا فال بج في التي يخى السعمسػن بػصفيع أعزاء في السجتسع نقميا إلى الصالب. ومغ ىش
والتػجيات، التي تؤثخ في نػع السشيج الخفي  ن نبجأ بفحز تمظ الكيعأمعالجة ىحه القزية ب

 الحي يسارس في السجراس وتشعكذ عمى السجتسع خخاج السجرسة.
 لنهوج اخلفي: تعريف اإلدرائي ل

التحريل السجرسي الثاني ويتبشى الباحث تعخيف دمحم القسيخي بأن السشيج الخفي ىػ: 
 (2227,11بعج التحريل األكاديسي الحي يعج التحريل األول )دمحم عبج هللا الكيسخي, 

 الدراسات األدهبية اخلاصة بالوعي املوين:

 اإلطار الهظري للبحح:

 احملور األول املهوج اخلفي:

 أوًلا: تعريف املهوج اخلفي:

 والسشيج الزسشي والسشيج الرامت، السشيج مشيا كثيخة مدسيات الخفي لمسشيج
 غيخ والسشيج السغصى، أو السشيج الخسسي، غيخ السشيج أحيانا عميو يصمق وقج السدتتخ،
 دونو السدسيات؛ ىحه كل في الدبب ولعل اإلضافي، والسشيج الستػقع، غيخ والتعميع الشطامي،

 أىجاف، دون  مشيجاً 
 داخميا تفاعال التخبػية بالعسمية دلة ذات عجيجة أشخاف لتفاعل نتيجة ويطيخ تخصيط، ودون 
 ,Sadker and Sadker)بيا السجتسع السحيط وبيغ بيشيا خارجياً  وتفاعالً  بيشيا، فيسا

2222) 
ويعسل السيج الخفي عمى السفاليع, والعسميات العقمية, واالتجاىات, والكيع, 
واألداءات التي يتع اكتدابيا شػاعية, وبالتالي فإن ليحا السشيج تأثيخه القػي عمى السؤسدات 

 (.61, 2226التعميسية حيث يؤدي إلى تغييخ تػجياتيا في بعس االحيان )محسػد الزبع, 
الثاني بعج التحريل األكاديسي الحي  تحريل السجرسيكػنو الويعخف السشيج الخفي ب

كافة السعارف واالتجاىات  يعج التحريل األول" وتعخفو الباحثة إجخائيا في ىحه الجراسة بأنو
)عمع الجيغ الخصيب, سقخرات الوالكيع والخبخات اإليجابية وغيخ اإليجابية التي تتزسشيا سمدمة 

2212 ,6) 
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  ومسات املهوج اخلفي: خضائط ثانًيا

مغ خالل التعخيفات الستعجدة لمسشيج الخفي يسكغ استخالص بعس الدسات لو مغ 
 (92, 2212)دمحم سػيمع دمحم البديػني,: أىسيا

 مشيج غيخ مكتػب. .1
 ال يخزع لمتخصيط العمسي كسا في السشاىج األخخى. .2
 السشدل....إلخ(. -السعمسػن  -تتعجد مرادره )تفاعل التالميح .3
 سج عمى السعايذة والسسارسة.يعت .4
 تكتدب الخبخات فيو شػاعيًة مغ جانب التالميح. .5
 يرعب تقػيسو, حيث ترعب عسميات الكياس والسالحطة فيو. .6
 دائع التغيخ بتغيخ الشطع التعميسية. .7
يكتدب التالميح مغ خاللو كافة الخبخات والسيارات والسعارف والسيػل واالتجاىات  .8

 والكيع ...إلخ.
 -األساليب -السحتػى  -ا مغ جية عشاصخ السشيج )األىجافليذ محجدً  .9

 التقػيع(.
يختمف باختالف التالميح لمفخوق الفخدية بيشيع, كسا يختمف باختالف  .12

 السعمع حيث أنو السشفح لمسشيج الخسسي وصاحب خبخات غشية.
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 دور املهوج اخلفي يف العنلية التعلينية: ثالًجا

أكثخ قػة مغ السشيج الطاىخ مغ حيث التأثيخ  يخى بعس السخبيغ ان السشيج الخفي
 في العسمية التعميسية ما يمي: والفاعمية, ومغ أىع وضائف السشيج الخفي

 قج يداعج السشيج الخفي في إكداب التالميح: .1
 اىجاف معخفية بسدتػياتيا السختمفة. -
 أىجاف ميارية مثل الدخعة والجقة أثشاء الكيام بأي عسل. -
 أىجاف وججانية مثل تشسية االتجاىات والكيع. -
يقػم السشيج بعسمية التصبيع االجتساعي لمتالميح, حيث يشرب نذاط السجرسة    .2

كسؤسدة اجتساعية في التأثيخ في سمػك التالميح بقرج إكدابيع السيارات العقمية 
عية واالجتساعية والػججانية والتي تديع في مجسػعيا في عسمية التشذئة االجتسا

وىي عسمية التصبيع االجتساعي لإلندان أو ىي العسمية التي تداعج عمى بشاء 
الذخرية التي بسقتزاىا يتحػل الفخد مغ كائغ بيػلػجي عشج مػلجه إلى كائغ 

 (.Gordon ,2212اجتساعي يؤثخ في ثقافة السجتسع الحي يعير فيو ويتأثخ بيا.) 
العسمية التعميسية داخل السجرسة, حيث  كسا ان لمسشيج الخفي دوًرا ثقافًيا مغ خالل .3

 أكجت عمى ذلظ نتائج دراسة قامت بيا.
لمسشيج الخفي دور في تخبية التالميح خمكًيا, حيث يعج وسيمة فعالة في ىحا الذأن  .4

ويسكششا القػل بأن كل درس يسكغ أن يكػن اخالقًيا حيث يتعمع فيو التالميح بصخيقة 
 خالق.مباشخة أو غيخ مباشخة الكيع واال

كسا لمسشيج الخفي دور في اكداب التالميح االتجاىات والدمػكيات السختبصة بالشػاحي  .5
 (.94, 2212االقترادية )دمحم سػيمع دمحم البديػني,

ويتزح مسا سبق أن لمسشيج الخفي دور ميع في العسمية التعميسية يرل أحياًنا لجور 
مؤخًخا عغ بعس الدمػكيات التي أكبخ مغ السشيج الرخيح, فقج يتداءل كثيخ مغ الشاس 

ترجر عغ التالميح وقج يكػن مشيا ما يتعارض وأىجاف السشيج السجرسي, فطيخ الكالم عغ 
 السشيج الخفي والحي يؤثخ عمى سمػك واتجاىات وميػل التالميح.
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 الفرق بني املهوج الضريح واملوج اخلفي: رابًعا

تخظيط السشيج الرخيح مؽ قبل السعشييؽ بؾزارة التخبية والتعميؼ, أما السشيج الخفي  يتؼ .1
فيكؾن معج مؽ خالل السشيج الرخيح نفدو؛ ولكؽ في حكيقتو آني ووقتي يتؾقف عمى 

 طبيعة السؾاقف التخبؾية في السجرسة وما يراحبيا مؽ مثيخات لمتعمؼ.
بارىا تدتيجف تحقيق االىجاف السعمشة لمعسمية السشيج الرخيح دائًسا نؾاتجو إيجابية باعت .2

التخبؾية في يؽ نجج أن نؾاتج السشيج الخفي يسكؽ أن تكؾن ايجابية كاكتداب الكيؼ 
الجيشية واالجتساعية كالرجق, واألمانة, واإلخالص, وتعديد الؾعي السيشي, والؾعي 

 الرحي, وغيخىا, كسا يسكؽ ان تكؾن نؾاتج سمبية.
الرخيح إلدامية التحقيق مؽ قبل القائسيؽ عمى العسمية التخبؾية بالسجرسة, أىجاف السشيج  .3

, في حيؽ أن محتؾى السشيج الخفي اختيارية مؽ حيث تحكيقيا مؽ قبل السعمسيؽ وغيخىؼ
 يذجعؾن عمى تحكيقيا خاصة إذا كانت أىجاف ومحتؾيات مؾجبة ومحسؾدة. واحياناً 

غيخ بتغيخ السؾقف التعميسي, أما السشيج الخفي يتسيد السشيج الرخيح كؾنو ثابًتا ال يت .4
فانو قج يتغيخ بتغيخ الدمان والسكان والفخد, والستعمؼ؛ فالسشيج الخفي ليذ نتاج بيئة 

)غيجاء بشت صالح  معيشة او مؾقف معيؽ, بل إنو يؾجج في كل مؾقف برؾرة مختمفة
  (. 291-289, 2114الدىخاني, 

 لرخيح والسشيج الخفي في الشقاط التالية:ويسكؽ حرخ السقارنة بيؽ السشيج ا
أن السشيج الرخيح محجد األىجاف, بيشسا السشيج الخفي ال حجود ألىجافو وان  .1

 كان  يخخج عؽ اىجاف السجتسع.
السشيج الرخيح معمؾم السرادر, بيشسا مرادر السشيج الخفي فال حجود  .2

 لسرادره فسرادره السجتسع كمو.
عؽ السجتسع بذكل عاىخ ومكتؾب, أما ان السشيج الرخيح ىؾ السعبخ  .3

السشيج الخفي ىؾ السعبخ عؽ السجتسع بذكل مدتتخ او غيخ مكتؾب اي 
 ضسشًيا.

سحتؾى والؾسيمة وطخيقة التجريذ السشيج الرخيح محجد مؽ حيث الأن  .4
   ليذ محجد في ىحا الجانب.والشذاط ولكؽ السشيج الخفي 
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لسدتخجمة أما السشيج الخفي يسكؽ قياس السشيج الرخيح بأساليب التقؾيؼ ا .5
 فترعب عسمية تقؾيسية.

ان السشيج الرخيح يكؾن التمسيح واعًيا بيشسا يفتقج التمسيح ىحا الؾعي تجاه  .6
 ( 91-91, 2112السشيج الخفي. )دمحم سؾيمؼ دمحم البديؾني, 

ان السشيج الرخيح يتؼ تخظيط لو دائًسا, بيشسا ال يتؼ ذلػ لمسشيج  ويتزح مسا سبق     
الخفي, كسا أن نؾاتجو إيجابية دوًما, في حيؽ أن السشيج الخفي ليذ بالزخورة ان يكؾن 
ايجابي الشتائج دائًسا, أما أىجاف السشيج الرخيح إلدامية التحقيق مؽ قبل القائسيؽ عمى 
العسمية التخبؾية, بيشسا ىي اختيارية في حالة اىجاف السشيج الخفي وقج يتذجع السخبييؽ عمى 

 اذا كانت حسيجة. تحكيقيا
 ملونات املهوج اخلفي: خامًشا 
تختيب الفرل ووضع األثاث: حيث أن تختيب الصالب في الفرل والسشاقذة السدتسخة  .1

 وتبادل األفكار تؤكج عمى وجػد عالقة بيغ التمسيح في الفرل وتحريمو األكاديسي.
يتعمع التالميح  السخافق السجرسية: مثل السكتبة, السختبخات العمسية, السدخح وفييا .2

الخبخات ومبادئ وعمػم ومعارف خارج السشيج الخسسي, ويمتقي التالميح بأقخانيع الحيغ 
 يذاركػنيع في السيػل واالتجاىات.

الججول السجرسي: وفييا يتع ترشيف الصالب حدب اعسارىع وقجراتيع التعميسية,  .3
 عمى تعمع الصالب. وتػزيع الػقت عمى السػاد يؤثخ أيًزا

السعمع: غالًبا ما تكػن قخارات السعمع ناتجة عغ تفاعل عجة عػامل مشيا خمفيتو  .4
 الثقافية ومخئياتو عغ الصالب والسشيج السكتػب.

انحياز الكتاب السجرسي: الستتبع لبعس الكتب يجج تشاقًزا بيغ ما يجرس  .5
في العسمية  عغ خملفي السجرسة وبيغ ما ىػ مػجػد في الػاقع, وىحا يعبخ 

التعميسية مسا يقػد الصالب إلى عجم األخح بتػجييات وتعميسات السجرسة 
 (. 289, 2214)شو دمحم سعيج عبج السجيج, 

ويتزح مسا سبق أن السشيج الخفي لو مكػنات عجيجة ميسة وال يسكششا الترجيق بأن عقل    
مشيج, ولكل فخيق لعب الصفل صفحة بيزاء فممسجرسة مشيج, ولمتمفديػن مشيج, ولكل ديغ 

 مشيج ولمجعاية مشيج.
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طالب احملور الجاني دور املهوج اخلفي يف تهنية اجملال املعريف والودداني واملواري لدى 

 :املرحلة اإلعدادي

 اجملال املعريف: ( أ
لمسشيج الخفي دور ميع وقػي في تشسية السجال السعخفي لمصالب بالسخحمة اإلعجادية 

 يمي:ومغ اىع ما يقػم بيا ما 
 التعميسية األىجاف ضسغ األعع الغالب في ليا مخصصا يكػن  ال معارف إحجاث .1

 (61, 2226لمسخحمة اإلعجادية. )محسػد الزبع, 
 والسسارسات والسعخفة الحقػق  عمى لمسحافطة األذىان، في معيشة أفكار تخسيخ .2

 Anderson,2221)الخسسي. ) السشيج مع جشب جشبا إلى الخاصة
 اجملال الودداني: ( ب

في تشسية الجانب الػججاني لمصالب بالسخحمة اإلعجادية ج الخفي يمسشلمسيدات ىشاك 
 مغ خالل:

 .ى إرساء الشطامميداعج عو از التخبػي يل عسل الجييد وبأن .1
 .اتىيشسي الكيع واالتجا  .2
 .سيغمستعمكية لمع في تحقيق التخبية الخييد .3
اكداب الصالب مفاليع ومػاقف ججيجة, قج تكػن متفقة مع السشيج الخسسي وقج  .4

 (13, 2215تكػن متعارضة معو.)إكخام أبػ اسساعيل, تيديخ الخػالجي, 
 مسا التعميع ، تمقييع مجة خالل الصمبة يػاجييا التي االجتساعي التصبيع عسميات .5

 ).الخسسية التعميع ألنطسة السؤسدية الستصمبات مغ مجاراة يسكشيع

Anderson,2221) 
ويتزح مسا سبق دور السشيج الخفي اإليجابي عمى السجال الػججاني لمصالب ولكغ 

 ىشاك جانب سمبي يتزح فيسا يمي:
 يعسع قيع ومػاقف الصبقة الػسصى, وال يأخح باالعتبار فئة السحخوميغ. .1
 يعيق دور السشيج الخسسي إذا لع يحدغ تػجييو. .2
 سشيج الخفي والحج مغ أثاره الدمبية عمى الستعمع.يرعب تػجيو ال .3
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, 2222, فيقج تكػن تزسيشاتو مزادة التجاه التخبية الرخيحة )صالح مرص .4
28 ) 

 اجملال املواري: ( ت
 ولمسشيج الخفي دور في السجال لسياري لمصالب بالسخحمة اإلعجادية ومغ أدواره:

تحػل في الدمػك نتيجة االلتدام ببعس القػاعج التي يفخضيا تجريذ  إحجاث .1
 بعس السقخرات.

اكتداب قيع العسل الجساعي والتعاوني مغ خالل الكيام ببعس األنذصة في مادة  .2
 دراسية ما.

تغييخ العادات والتقاليج, سػاء التحػل في التحػل مغ عادات سمبية لعادات  .3
س السعتقجات وااليجولػجيات, مثل تأثخ الستعمع ايجابية أو العكذ, أو تبجيل بع

بدمػك السعمع, أو تأثيخه بسػقف ما شارئ حجث لدميل, أو مػقف تست دراستو 
مغ خل نذاط تعميسي, مثل االيسان باهلل لسغ يجرسػن تخكيب السخ وكيفية 

 (61, 2226عسمو. )محسػد الزبع, 
 الوعي املوين: الجالحاحملور 

تعجد التخررات  ضخورة في العرخ الخقسي الحي تختب عميوأصبح الػعي السيشي 
؛ لسا تحسمو السيشة مغ تأثيخ ايجابي أو سمبي عمى حياة األفخاد, كسا أن السيشية وتصػرىا

عمى سػق العسل جعل الستعمسيغ يػاجيػن صعػبات نتيجة ىحا التغيخ  صخأيالتغيخ الحي 
يئة ليا, وتتأثخ أفكارىع بعجة عػامل, السيشة دون تي السدتسخ؛ حيث يسارس بعس الخخيجيغ

مشيا: قجراتيع السعخفية, ومعمػماتيع العامة, وقجرتيع عمى الكيام بسيام التعميع األكاديسية ؛ 
مسا دعي باالىتسام بتشسية الػعي السيشي الحي يداىع في إكدابيع السعمػمات والخبخات 

   (. 152, 2211السختبصة بالسيغ ) زيشب دمحم أميغ, 
 تعريف الوعي املوين: ا اوًل

لعسل ومل ما ىػ فيع الفخد لحاتو مغ ميػل وقجرات وقيسو السيشية, وفيسو لعالع ا
وىػ رؤية الفخد لحاتو ورغبتو في  (.2218يتعمق بو )مشى بشت عبج هللا بغ مدعػد اليشائية, 

اإلقجام عمى سمػك ما يتاح نفدًيا لو ويتقبمو مػضػعًيا, ويعسل عمى إنجاحو بجسيع شاقاتو 
 (.   (Hardaway,2213 الحىشية والشفدية واالجتساعية
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 حمددات الوعي املوين:ثانًيا 

مغ ثع اكتداب الػعي السيشي مغ العػامل السيسة الالزمة لبشاء االستعجاد السيشي, و 
القخار السيشي لمصالب مدتكباًل ويحجده  ميارات التخصيط واالستكذاف السيشي االزمة لرشع

 :( 122, 2214)حسجي أحسج عبج العديد, مجسػعة مغ السحجدات مشيا 
 اإلعجاد األكاديسي لمفخد. .1
 العالقات األسخية. .2
 العالقات االجتساعية خارج نصاق األسخة. .3
 واالستعجاد لمتغييخ.الجافعية لمعسل  .4
 حب التحجي والسبادرة. .5
 اليػية السيشية لمفخد. .6
 .نسط التفزيل السعخفي والذخري .7

 اإلطار امليداني للبحح:

دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي التعخف عمى  السيجانيىجف التصبيق 
 .لصالب التعميع اإلعجادي مغ وجية نطخ الصالب

 إدراءات البحح

األشخ الشطخية والجراسات والبحػث الستعمقة بستغيخات البحث )السشيج الخفي، االشالع عمى 
 والػعي السيشي(.

استبانة لجور السشيج الخفي في الػعي السيشي البحث والتي تتزسغ  اةإعجاد أد -1
 .لصالب التعميع االعجادي

 البحث. اةحقق مغ الكفاءة الديكػمتخية ألدالت -2
 البحث. اةدألتصبيق  -3
 األساليب اإلحرائية السشاسبة لمبحث.اختيار  -4
 مشاقذة الشتائج وتفديخىا. -5
 ضػء نتائج البحث. ياقتخاح البحػث والتػصيات ف -6

 مهوج البحح: 
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عغ تداؤالت الجراسة والتحقق مغ فخوضيا،  لإلجابة ياتبع ىحا البحث السشيج الػصف 
الشطخية لمسشيج الخفي، والػعي السيشي، ثع تع بشاء استبانة بشاء  لألشخحيث تع التعخض 

بشاًء عمي استجابات الصالب والخخوج  االستبانةعمي ىحه األشخ، وفي ضػء ذلظ تع تحميل 
 .بالشتائج والتػصيات

 عيهة الدراسة:

 ( مغ 52تكػنت عيشة الجراسة االستصالعية مغ )ُشبق شالب السخحمة اإلعجادية ،
)الخرائز  ياوثبات ياىحه الجراسة لمتأكج مغ صجق فيالسدتخجمة  ستبانةاالعمييع 

 الديكػمتخية(.
 :تكػنت عيشة البحث الشيائية مغ عجد 
 .شالب مغ شالب السخحمة اإلعجادية 222 -

 أداة البــحـح:

تسثل اليجف مغ  عمى االستبيان كأداة لجسع البيانات السيجانية .وقج الباحث اعتسج        
السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لصالب التعميع  إعجاد ىحا االستبيان التعخف عمى دور

 .  اإلعجادي
 قد مر إعداد االستبيان باملراحل التالية: 

 وذلظ مغ خالل : اقتخاح محاور ومجاالت االستبيان 08
السشيج تشاولت  يالتخبػية العخبية واألجشبية الت عمى بعس الجراسات واألدبيات االشالع -أ

 وأنػاع، عغ مفيػم، يواألجشب يالعخب ي في األدب التخبػ وما ورد  الخفي والػعي السيشي
 .كل مشيسا متصمبات وأيزا معػقات تشفيح

بالتعميع اإلعجادي حيث إجخاء بعس السقابالت الذخرية السفتػحة مع بعس السدئػليغ  -ب
بالسشيج الخفي والػعي مغ خالل ىحه السقابالت التعخف عمى كل ما يتعمق  حاول الباحث

 .السيشي لجي الصالب
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  ىى: لالستبانةوعمى ضػء ذلظ تع تحجيج  ثالثة محاور 
 (.اتعبار  12) دور السشيج الخفي في تشسية السجال السعخفي لمػعي السيشيالسحػر األول: 
 (اتعبار  12تشسية السجال الػججاني لمػعي السيشي )دور السشيج الخفي في السحػر الثاني: 
 (اتعبار  12دور السشيج الخفي في تشسية السجال السياري لمػعي السيشي )السحػر الثالث: 

 اخلضائط الشيلومرتية لالستبانة :

 لمتأكج مغ صجق االستبانة استخجم الباحث أنػاع الرجق التالية: حداب صجق االستبانة :
الرجق الطاىخي : ويقرج بالرجق الطاىخي مجى مشاسبة االستبانة ضاىخيا  . أ

لمغخض التي وضعت مغ اجمو ، مغ خالل الفحز السبجئي لسحتػى االستبانة 
 ، وقج راع الباحث ما يمي :(1)

 وضػح تعميسات االستبانة . (1
 صالحية العبارات التي تيجف االستبانة لكياسيا . (2
 يقيا وترحيحيا وتفديخ نتائجو بديػلة ويدخ .إمكانية شبع االستبانة وتصب (3
حيث عخض الباحث االستبانة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ  صجق السحكسيغ : . ب

مغ أساتحة أصػل التخبية والسشاىج وشخق التجريذ ، بيجف ( 2) الستخرريغ
التأكج مغ صجقيا ، وقج أشار الدادة السحكسيغ إلى بعس السالحطات والتي قج 

ػء أرائيع والتي كان مغ أىسيا تعجيل بعس الرياغات ، ىحا تع تعجيميا في ض
وقج اتفق السحكسػن عمى أن عبارات االستبانة مشاسبة لكياس ما وضعت 
لكياسو )الكذف عغ واقع دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجي 
شالب السخحمة االعجادية( ، ىحا وقج استبق الباحث عمى العبارات التي اتفق 

( 1% فأكثخ وفيسا يمي ججول ) 82صالحيتيا الدادة السحكسيغ بشدبة عمى 
 : االستبانةيػضح ندب اتفاق السحكسيغ عمى عبارات 

 ( ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عٍٝ اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ 0عذٚي )

 إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ االعذاد٠خ 

                                                      
، القاىخة ،  العمػم الشفدية والتخبػية واالجتساعيةالبحث في ( : مشاىج 2117عمى ماىخ خظاب ) - 1

 .314مكتبة االنجمؾ السرخية ، ص 
 ممحق ) ( : قائسة السحكسيؽ . - 2
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 ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عجبراد االسزجبٔخ ا٤ثعبد َ

0 

ٟ
ي اٌّعرف

غب
اٌّ

 
رزٕبسيت ِي   اٌزيٟارعرف فٟ اٌفصً عٍيٟ ِعٍِٛيبد عيٓ اٌّٙيٓ 

 ِٙبررٟ ٚلذرارٟ 8
21% 

1 
أِزٍيه ِعرفييخ وبف١ييخ ِييٓ مييالي ِعٍّييٟ عييٓ ِزيٍجييبد اٌّٙييٓ فييٟ 

 اٌّسزمجً 
011% 

2 
رسيييبعذٟٔ ءراع ِعٍّيييٟ ثّعرفيييخ ِعٍِٛيييبد عيييٓ اٌزخصصيييبد 

 ا١ٌّٕٙخ
21% 

3 
رزيٍيت  اٌزيٟارعرف فٟ اٌفصً عٍٟ ِعٍِٛبد وبف١خ عيٓ اٌّٙيٓ 

 ِٙبراد ِٚٛا٘ت ِحذدح
.1% 

4 
رٕبست ويال اٌغٕسي١ٓ ٚأمزيبر إٌّٙيخ  اٌزٟأسزي١  ِعرفخ اٌّٙٓ 

 رٕبسجٕٟ اٌزٟ
21% 

5 
ِيييٓ ميييالي اٌّذرسيييخ ارعيييرف عٍيييٟ ِسا٠يييب إٌّٙيييخ اٌّسيييزمج١ٍخ 

 ٚع١ٛثٙب
011% 

1 
 اٌزِٟعٍِٛبد وبف١خ عٓ اٌذمً اٌّبدٞ  أِزٍه ِٓ مالي اٌّذرسخ
 رحممٗ اٌّٙٓ اٌّسزمج١ٍخ

011% 

. 
اٌزخصصييبد ا١ٌّٕٙييخ  فييِٟييزالن ِعرفييخ اسييبعذٟٔ ِعٍّييٟ عٍييٟ 

 ٠حزبعٙب سٛق اٌعًّ اٌزٟ
21% 

2 
ٌييذٜ اٌّعرفييخ اٌىبف١ييخ ثٕييٛا اٌعّييً إٌّبسييت ٌزحم١ييك طّٛحييبرٟ 

 اٌشخص١خ
.1% 

 %011 امز١بر اٌعًّ إٌّبستِعرفزٟ ثيج١عخ شخص١زٟ رّىٕٕٟ ِٓ  01

00 

ٟ
عذأ

ٛ
ي اٌ

غب
اٌّ

 

 %21 أرشذٟٔ اٌّعٍُ أْ ٕ٘بن ثعض اٌّٙٓ رزيٍت اٌزفبعً ِ  إٌبس

01 
أرغجٙب ثغض إٌظر عٓ  اٌزٟسبعذٟٔ فصٍٟ فٟ أْ ألذر إٌّٙخ 

 ٔظرح اٌّغزّ  ٌٙب
011% 

02 
٠ٕجغيييٟ أْ ٠سيييٍىٙب  اٌزيييٟأعيييٟ فيييٟ فصيييٍٟ اٌمييي١ُ ٚاٌسيييٍٛو١بد 

 اٌّٛظف ١ٌحمك ٔغبحٗ إٌّٟٙ
21% 

03 
أرشذٟٔ اٌّعٍُ إٌٟ اٌحرص عٍٝ امز١بر ِسزمجٍٟ إٌّٙيٟ اٌي ٜ 

 ً  ٠حمك لجٛالً اعزّبع١ب
011% 

04 
أِزٍه أفىيبراً ع١يذح ِيٓ ميالي ِذرسيزٟ عيٓ اٌّىبٔيخ االعزّبع١يخ 

 رحممٙب إٌّٙخ ٌٍعب١ٍِٓ ف١ٙب اٌزٟ
21% 

 %1. رعس٠س االرغبٖ ٔحٛ اٌزع١ٍُ إٌّٟٙ فٟثأْ ٌٍّذرسخ دٚر  أعزمذ 05

 %011 ح١بح اٌفرد 8 فٟأرٜ أْ اٌعًّ ِٓ ا٤ِٛر اٌّّٙخ  01

0. 
أعزمذ أٔٗ عٕذ امز١بر اٌفرد ٌّٕٙخ ِع١ٕخ ٠غيت أْ ٠خزيبر إٌّٙيخ 

 %21 ٠حجٙب اٌزٟ

02 
٠ّٕٟٙ ٘ٛ االسزّزبا  اٌّسزمجً فأوضر شئ فٟعٕذِب أٌزحك ثعًّ 

 ثٕٛا اٌعًّ 
011% 

11 
سأوْٛ سع١ذاً عٕذِب أعًّ ثّٕٙيخ أسيزي١  ِيٓ مالٌٙيب ِسيبعذح 

 ا٢مر٠ٓ 8
.1% 

ي  10
غب
اٌّ

ٞ
اٌّٙبر

عٍّيٟ  فيٟليذ ريٛاعٕٟٙ  اٌزيٟأِزٍه اٌميذرح عٍيٝ حيً اٌّشيىالد  
 اٌّسزمجٍٟ

011% 

 %011 رسبعذٟٔ اٌّذرسخ فٟ أْ أميظ ٌيّٛحبرٟ ٚا٘زّبِبرٟ ا١ٌّٕٙخ 11

12 
 عٍّٟ فٟرعٍّذ ثبٌفصً أْ أٚظف شرٚط اٌسالِخ ا١ٌّٕٙخ 

21% 
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 ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عجبراد االسزجبٔخ ا٤ثعبد َ

 %1. رسبعذٟٔ اٌّذرسخ عٍٟ امز١بر ِٕٙزٟ اٌّسزمج١ٍخ 13

14 
 أوزسجذ ثبٌّذرسخ ِٙبرح وبف١خ ٌٍّفبضٍخ ث١ٓ اٌّٙٓ

011% 

15 
سييبمزبر٘ب رمٍييً  اٌزييٟأشييعر أْ اٌّعٍِٛييبد اٌىبف١ييخ عييٓ إٌّٙييخ 

 اٌخيأ فٟاحزّبي اٌٛلٛا 
21% 

 %21 أدائٟ ٌٍّٕٙخ ثىفبئخ رٛفر ٌٝ فرصخ 8 11

1. 
٠سزي١  اٌم١بَ ثٙب  اٌزٟأٔٗ ِٓ اٌُّٙ أْ ٠روس اٌفرد عٍٝ اٌّٙٓ 

8 
011% 

12 
 ٠خجرٟٔ اٌّعٍُ عٓ ِسا٠ب ٚع١ٛة اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ

21% 

21 
أوزشييفذ ثبٌفصييً ِٙييبراد ١ِّٚييساد رييحٍٕٟ٘ ٤ْ أحصييً عٍييٝ 

 ٚظ١فخ  رٕبسجٕٟ
011% 

 %22 اٌّغّٛا

وبشاء عمى السالحطات التي أبجاىا السحكسيغ فقج تع اإلبقاء عمى جسيع العبارات  
، والتي اجسع عمييا الخبخاء بأنيا مشاسبة لكياس دور السشيج الخفي في  باالستبانةالػاردة 

تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة االعجادية، وقج تع استخجام معادلة كػبخ لحداب 
%( وىي 93.2ندبة االتفاق بيغ السحكسيغ، وقج بمغت ندبة االتفاق عمى االستبانة ككل )

ستبانة وذلظ بعج إجخاء التعجيالت التي أشار إلييا ندبة مختفعة تجل عمى صالحية اال
السحكسيغ والتي تزسشت تعجيل في صياغة بعس عبارات االستبانة ، وبحلظ فقج أصبحت 

( عبارة مػزعة عمى ثالثة أبعاد 32االستبانة بعج إجخاء تعجيالت السحكسيغ مكػن مغ )
 كالتالي :

 بارات . ( ع12السجال السعخفي ويتكػن مغ ) البعج األول : -
 ( عبارات . 12السجال الػججاني ويتكػن مغ ) البعج الثاني : -

 ( عبارات . 12السجال السياري ويتكػن مغ ) البعج الثالث : -

 –يتع استجابة السفحػصيغ عمى االستبانة مغ خالل خسدة استجابات )مػافق ججا 
 ( .1-2-3-4-5غيخ مػافق ججا( ) –غيخ مػافق  –أحيانا  –مػافق 

وتقدددػم ىدددحه الصخيقدددة فدددي جػىخىدددا عمدددى مقارندددة متػسدددصات  السقارندددة الصخفيدددة :صدددجق ج. 
السجسػعددات التددي حرددمت عمددى أعمددى الددجرجات بالسجسػعددات التددي حرددمت عمددى اقددل الددجرجات ثددع 
حداب داللة الفخوق بيغ ىحه الستػسصات ، وعشجما تربح لتمدظ الفدخوق داللدة إحردائية واضدحة 

ت قدجرًا مصسئشدا لمردجق ؛ ولدحلظ فقدج تدع تختيدب الدجرجات الكميدة يسكغ القػل بأن االستبانة قدج حققد
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االعمدى ،  األربداعي% مغ الجرجات لتسثل مجسػعة 27لالستبانة تختيبًا تشازليًا ، وأخح أعمي وأدني 
فدي السقارندة  Mann-Whitneyاالدنى، وذلظ باستخجام اختبدار مدان وتيشدي  األرباعيومجسػعة 

ت التسييد بيغ شالب السجسػعتيغ كسا ىدػ مػضدح بالجدجول التدالي بيغ الستػسصات لسعخفة معامال
:) ( 

 ا٤رثبعٟا٤عٍٝ، ٚ ا٤رثبعٟدالٌخ اٌفرٚق ث١ٓ ررت اٌّغّٛعبد اٌيرف١خ ) (1عذٚي ) 

 ا٤دٔٝ(

 فٟ اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ  

 ِغّٛعخ ا٤رثبعٟ

 ا٤عٍٝ 

 = ْ03 

 ا٤دٔٝ  ِغّٛعخ ا٤رثبعٟ

 ل١ّخ 03ْ = 

(U) 

 

 ل١ّخ

(W) 

 

 ل١ّخ

(Z) 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ
ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت
 ِزٛسظ اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

10841 210811 1841 014811 18111 0148111 -38411 

داٌخ عٕذ 

ِسزٜٛ 

(1810) 

 (: 2يتزح مغ الججول الدابق )
( بدديغ متػسددصي رتددب مجسػعددة 2.21فددخق ذو داللددة إحرددائية عشددج مدددتػي ) أنددو يػجددج 

األدنددى فددي اسددتبانة السددشيج الخفددي فددي تشسيددة الددػعي  األربدداعياألعمددى ومجسػعددة  األربدداعي
( ، وىدي دالدة عشدج 2.222( بمغدت )U؛ كسدا أن قيسدة ) السيشي لجى شدالب السخحمدة اإلعجاديدة

التسييدددي لالسددتبانة، وىددحا يعشددي تستددع االسددتبانة ( ؛ مسددا يددجل عمددى الرددجق 2.21مدددتػى )
 بجرجة عالية مغ الرجق.

تدع التحقدق مدغ االتدداق الدجاخمي لالسدتبانة  د. صجق االتداق الجاخمي لالستبانة :
( شالبددة 52مددغ خددالل التصبيددق الددحي تددع لالسددتبانة عمددى العيشددة االسددتصالعية التددي قػاميددا )

جرسدددة ............. ، وذلدددظ مدددغ خدددالل حدددداب وشالبدددة مدددغ شدددالب السخحمدددة اإلعجاديدددة بس
 معامالت االرتباط بيغ عبارات االستبانة والجرجة الكمية لمبعج التابع ليا ، وذلظ كسا يمي :
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( ِعبِالد االررجبط ث١ٓ عجبراد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ 2عذٚي ) 

 وً ثعذ عٍٝ حذٌٖذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ ٚدرعبد ا٤ثعبد 

 اٌّغبي اٌٛعذأٟ اٌّغبي اٌّعرفٟ
 اٌّغبي اٌّٙبرٞ

 اٌعجبرح

ِعبًِ اررجبط 

اٌعجبرح ثبٌذرعخ 

 اٌى١ٍخ ٌٍجعذ

 اٌعجبرح

ِعبًِ اررجبط 

اٌعجبرح ثبٌذرعخ 

 اٌى١ٍخ ٌٍجعذ

 اٌعجبرح

ِعبًِ اررجبط 

اٌعجبرح ثبٌذرعخ 

 اٌى١ٍخ ٌٍجعذ

0 18222** 00 18240** 10 18223** 

1 18213** 01 18..5** 11 18223** 

2 1823.** 02 18.12** 12 18221** 

3 182.0** 03 18.21** 13 18252** 

4 18211** 04 18114** 14 182.2** 

5 18212** 05 18112** 15 18252** 

1 18250** 01 18123** 11 18221** 

. 18252** 0. 18.11** 1. 18221** 

2 18213** 02 18132** 12 182.2** 

01 18212** 11 18111** 21 18221** 

 (1810)**( داٌخ عٕذ ِسزٜٛ )

يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بيغ عبارات االستبانة والجرجة الكمية لكل 
( وجسيعيا دالة إحرائية عشج مدتػى 2.994( ، و) 2.725بعج تخاوحت ما بيغ )

(2.21. ) 
لالسدتبانة ، وذلدظ  الجرجة الكمية لكل بعدج والجرجدة الكميدةكسا تع حداب معامالت االرتباط بيغ بيغ 

 :كسا يمي
 ( ِعبِالد االررجبط ث١ٓ اٌذرعخ اٌى١ٍخ ٌىً ثعذ ِٓ اثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخف3ٟعذٚي ) 

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ 

 ٚاٌذرعخ اٌى١ٍخ ٌالسزجبٔخ  

 طِعبًِ االررجب أثعبد االسزجبٔخ

 **18210 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ

 **18210 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ

 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ

 
18220** 

 (1810)**( داٌخ عٕذ ِسزٜٛ ) 

يتزح مغ الججول الدابق أن معامالت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لالستبانة والجرجة 
( وجسيعيا دالة إحرائية 2.971( ، و) 2.921الكمية لكل بعج مغ أبعادىا تخاوحت ما بيغ )

 ( .2.21عشج مدتػى )
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عمددى مددا سددبق يتزددح مددغ الجددجوليغ الدددابقيغ أن معددامالت االرتباشددات بدديغ  وبشدداءا
العبارات والجرجة الكمية لالستبانة وكحلظ بيغ الجرجة الكمية لكل بعج والجرجدة الكميدة لالسدتبانة 

( ؛ وىددػ مدددا يدددجل عمددى تدددخابط وتساسددظ العبدددارات والسحددداور 2.21كميددا دالدددة عشددج مددددتػى )
 إلى أن االستبانة تتستع باتداق داخمي .والجرجة الكمية ؛ مسا يذيخ 

 : يعدج الثبدات مدغ الذدخوط الدديكػمتخية اليامدة التدي تعبدخ عدغ  حداب ثبات االسدتبانة
الجقة في قياس ما يجعى قياسو ، وقج تع حداب ثبات االستبانة بعجة شخق وىدي معامدل 

 الفا كخونباخ ، والتجدئة الشرفية ، وإعادة التصبيق كسا يمي :

استخجم الباحث ىحه الصخيقة في حداب ثبات االستبانة وذلظ  فا كخونباخ :معامل ال . أ
( شالب وشالبة مغ شالب السخحمة اإلعجادية مغ 52بتصبيقو عمى عيشة قػاميا )

نفذ مجتسع الجراسة ومغ خارج عيشة الجراسة األساسية بسجرسة 
عج مغ أبعاد ....................... ، ويػضح الججول ) ( معامالت الثبات لكل ب

االستبانة وكحلظ الجرجة الكمية باستخجام معامل الفا، وقج كان قيسة معامل الفا 
 . 2.987كخونباخ لالستبانة ككل 

كسا تع حداب معامل ثبات االستبانة بصخيقة التجدئة الشرفية  التجدئة الشرفية : . ب
غ مغ خالل حداب معامالت االرتباط بيغ درجات الصالب عمى الشرف الفخدي م

االستبانة ودرجاتيع عمى الشرف الدوجي ، ثع تع استخجام معادلة جػتسان ، 
 والججول التالي يػضح معامالت الثبات :
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 ( ل١ُ ِعبًِ اٌضجبد ٌىً ثعذ ِٓ أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ 4عذٚي )

 اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ ٌٚالسزجبٔخ وىً 

 ا٤ثعبد
عذد 

 اٌعجبراد

ِعبًِ اٌفب 

 ورٚٔجبخ

ِعبًِ اٌزغسئخ 

 إٌصف١خ

 -)سج١رِبْ

 ثراْٚ(

ِعبًِ 

 عٛرّبْ

 182.1 182.1 ..182 01 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ

 18212 .1820 .1821 01 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ

 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ

 
01 18221 18224 18224 

 18244 18244 182.1 21 االسزجبٔخ وىً

وتجل ىحه الكيع عمى أن االستبانة تتستع بجرجة مشاسبة مغ الثبات لكياس دور السشيج الخفي 
في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية ، ومغ ثع ثبات االستبانة ككل ، 

لمتصبيق ويتزح مغ الججول أن الكيع مشاسبة يسكغ الػثػق بيا وتجل عمى صالحية االستبانة 
. 

-Testتع حداب ثبات االستبانة بصخيقة التصبيق وإعادة التصبيق  إعادة التصبيق :ج. 
retest شالب وشالبة ( مغ  52تصبيق االستبانة عمى عجد )  ، حيث قام الباحث بإعادة

 الجراسي ...... بسجرسة ............... .شالب السخحمة اإلعجادية في العام 
٠ٛضح ِعبِالد صجبد أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ  اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ   (5عذٚي )  

 طالة 

 اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ ثير٠مخ إعبدح االمزجبر 

 اٌضجبد ثإعبدح اٌزيج١ك أثعبد االسزجبٔخ َ

 **18240 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ 0

 **18.11 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ 1

 **18210 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ 2

 **18211 االسزجبٔخ وىً

  1810** داٌخ عٕذ ِسزٜٛ دالٌخ 

 
مدغ الثبدات لكيداس دور السدشيج مختفعدة وتجل ىحه الكيع عمى أن االستبانة تتستدع بجرجدة 

 غ ثع ثبات االستبانة ككل الخفي في تشسية  الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية ، وم
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 :أساليب املعاجلة اإلحضائية 

   معادلة كػبخCooper . إليجاد ندب االتفاق بيغ السحكسيغ 
 . أسمػب الفا كخونباخ والتجدئة الشرفية وجػتسان لحداب ثبات االستبانة 
  معامل ارتباط بيخسػنPearson . لحداب ثبات االستبانة بصخيقة إعادة التصبيق 
  اختبار مان وتيشيMann-Whitney  لحداب صجق السقارنة الصخفية في

 االستبانة.
  معامل ارتباط بيخسػنPearson  بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحي

 تشتسي إليو؛ وذلظ لتقجيخ االتداق الجاخمي لالستبانة .
 االنحخاف السعياري إلجخاء السعالجة التكخارات والشدب السئػية، الستػسط الحدابي ،

 .ستبانةية لالاإلحرائ
  ويتشي  –استخجام اختبار مانMann-Whitney  لمعيشتيغ السدتقمتيغ لجراسة

 .، وتحجيج اتجاىيا بيغ السجسػعتيغالفخوق بيغ مجسػعتي الحكػر واالناث 
  اختبار كخوكدال ويمدKruskal-Wallis  لمكذف عغ الفخوق بيغ شالب

السجارس الجولية(، مجسػعات كل مغ )السجارس الحكػمية ، والسجارس الخاصة ، و 
لمتحقق مغ اتجاه الفخوق  Mann-Whitneyكسا وتع استخجام اختبار ما ويتشي 

 بيغ تمظ السجارس.
 . SPSS Ver.22وقج تع معالجة البيانات إحرائيًا باستخجام بخنامج الحدم اإلحرائية 

 نتائج الدراسة امليدانية:

 : ثانيا : املعاجلة اإلحضائية املشتخدمة 

 والشدب السئػيةالتكخارات  .1

 الستػسط الحدابي .2

 االنحخاف السعياري  .3
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 : ثالجا : اعتناد ميزان تكديري وفكا ملكياس ليلرت الجالثي 
 ( ١ِساْ رمذ٠رٞ ٚفمب ٌّم١بس ١ٌىرد اٌخّبسٟ 1عذٚي )

 االرغبٖ اٌعبَ اٌّزٛسظ اٌّرعح االسزغبثخ

ً  08.1  إٌٝ 0ِٓ  غ١ر ِٛافك رّبِبً   عذَ اٌّٛافمخ رّبِب

 عذَ اٌّٛافمخ 1851 إٌٝ  08.0ِٓ  ِٛافكغ١ر 

 اٌّحب٠ذح 2831 إٌٝ 1850 ِٓ ِحب٠ذ

 اٌّٛافمخ 3811  إٌٝ 2830ِٓ  ِٛافك

 ً ً  4811  إٌٝ 3810ِٓ  ِٛافك رّبِب  اٌّٛافمخ رّبِب

وعميو سػف يدتخجم الباحث الستػسط السخجح إلجابات الصالب ) عيشة البحث ( عمى 
السشيج الخفي في تشسية الػعي دور الخساسي بغخض معخفة  العبارات باستخجام مكياس ليكخت

 يشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية.الس
 رابعًا : عرض الهتائج ومهاقشتوا :

ما دور السشيج الخفي في تشسية الػعي  أواًل: اإلجابة عغ الدؤال األول والحي يشز عمى "  
 في السجال السعخفي؟ السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية

السجال : لالستبيان  السحػر األولولإلجابة عغ ىحا الدؤال: يتع عخض الشتائج مغ خالل 
 السعخفي كالتالي :

 اجملال املعريفاحملور األول: 
 ع١ٕخ اٌذراسخ  ع( اٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا .عذٚي )

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ إٌّٙظ اٌخفٟدٚر حٛي اٌّغبي اٌّعرفٟ السزجبٔخ 

 

 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

اٌّزٛس

 ط

االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 ً  رّبِب

غ١ر 

 ِٛافك
 ِحب٠ذ

ِٛاف

 ق

ِٛافك 

 ً  رّبِب

اٌزىرا

 ر

اٌزىرا اٌزىرار

 ر

اٌزىرا

 ر

 اٌزىرار

% % % % % 

ارعيييرف فيييٟ اٌفصيييً  08

ِعٍِٛييبد عييٓ عٍييٟ 

رزٕبسيت  اٌزٟاٌّٙٓ 

ِييييييييييي  ِٙيييييييييييبررٟ 

 ٚلذرار8ٟ

13 5. 33 2 4 

1811 18222 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
2181 2381 1181 384 184 

 أِزٍييه ِعرفييخ وبف١ييخ 18

ِييييٓ مييييالي ِعٍّييييٟ 

اٌّٙيٓ ِزيٍجبد  عٓ

 فٟ اٌّسزمج8ً

00 11 55 11 15 

 اٌّحب٠ذح .0801 1823
484 2481 2281 0284 0281 
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

اٌّزٛس

 ط

االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 ً  رّبِب

غ١ر 

 ِٛافك
 ِحب٠ذ

ِٛاف

 ق

ِٛافك 

 ً  رّبِب

اٌزىرا

 ر

اٌزىرا اٌزىرار

 ر

اٌزىرا

 ر

 اٌزىرار

% % % % % 

رسييييييييييييييبعذٟٔ ءراع  28

ثّعرفيييييييخ  ِعٍّيييييييٟ

ِعٍِٛيييييييييبد عيييييييييٓ 

اٌزخصصييييييييييييييييييييبد 

 8ا١ٌّٕٙخ

001 11 32 01 1 

08.4 08141 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4481 0284 1384 581 081 

ارعيييرف فيييٟ اٌفصيييً  38

ِعٍِٛبد وبف١خ عٍٟ 

 اٌزييييٟعييييٓ اٌّٙييييٓ 

رزيٍيييييييت ِٙيييييييبراد 

 8ِٚٛا٘ت ِحذدح

001 21 33 04 0 

08.3 08135 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4481 0481 1181 184 184 

أسيييييييزي١  ِعرفيييييييخ  48

رٕبسييت  اٌزييٟاٌّٙييٓ 

وال اٌغٕس١ٓ ٚأمزبر 

 اٌزيييييييييييٟإٌّٙيييييييييييخ 

 8ٟٕرٕبسج

1 55 13 12 21 

 اٌّحب٠ذح 08120 2811

284 2281 2181 0084 0481 

ِييٓ مييالي اٌّذرسييخ  58

ِسا٠ييب ارعييرف عٍييٟ 

إٌّٙيييخ اٌّسيييزمج١ٍخ 

 8ٚع١ٛثٙب

001 31 22 05 0 

0812 08111 

عذَ 

اٌّٛافمخ 

 184 81. 0584 1181 4481 رّبِب

ِيييييٓ ميييييالي أِزٍييييه  18

ِعٍِٛيييبد اٌّذرسيييخ 

وبف١ييييخ عييييٓ اٌييييذمً 

رحممييٗ  اٌزييٟاٌّييبدٞ 

 8اٌّسزمج١ٍخ اٌّٙٓ

01. 20 21 11 3 

0820 08030 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4381 0484 0.84 0181 181 

سييييييبعذٟٔ ِعٍّييييييٟ  8.

ن ِعرفييخ أِييزالعٍييٟ 

اٌزخصصييييييبد  فييييييٟ

 اٌزييييييييييٟا١ٌّٕٙييييييييييخ 

٠حزبعٙيييييييب سيييييييٛق 

 8اٌعًّ

0 2 23 .1 04 

 اٌّٛافمخ 18511 2845

184 084 3181 3284 184 

ٌذٜ اٌّعرفخ اٌىبف١خ  28

ثٕيييييييييييٛا اٌعّيييييييييييً 

إٌّبسيييييت ٌزحم١يييييك 

طّٛحيييييييييييييييييييييييييبرٟ 

 اٌشخص١خ8

012 21 20 11 2 

08.5 08014 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4384 0.84 0484 0181 084 
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ِعرفزييييييٟ ثيج١عييييييخ  018

شخصيييي١زٟ رّىٕٕييييٟ 

ِيييٓ امز١يييبر اٌعّيييً 

 إٌّبست8

0 5 21 21 2 

 اٌّٛافمخ 18541 2840

184 281 3581 3581 384 

 81.2. 1832 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر ا٤ٚي
عذَ 

 اٌّٛافمخ

يتزح مغ السؤشخات اإلحردائية لمسحدػر األول )السجدال السعخفدي( السدتبانة دور السدشيج 
 الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية أن :

( ؛ وىػ يؤكج عمى 8.789بانحخاف معياري قجره )( 2.43بمغ ) الستػسط العام : .1
عجم مػافقة عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( عمى وجػد تشسية لمسجال 
السعخفي الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس ؛ وذلظ لكػن الستػسط السخجح 

بخ عغ اتجاه عجم ( وىى تع2.62 إلى 1.81لمسحػر يقع ضسغ فئة السكياس )
فقة مغ وجية نطخ عيشة االستبيان، وأن وجية نطخ العيشة تسيل إلى االتجاه السػا

 الدمبي بالشدبة لحلظ السجال مغ حيث مجى مسارستو بالسجارس .

( بستػسصات 12،  8يػجج مدتػى مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة األولى : .2
 3.41ط )( وىى مغ مؤشخات الفئة الخابعة لمستػس3.56إلى  3.51تخاوحت بيغ )

( والتي تؤكج عمى مػافقة عيشة االستبيان عمى تمظ العبارات وإشارة لػجػد 4.22 إلى
تمظ السسارسات بالسجرسة بجرجة كبيخة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى 

 االتجاه االيجابي نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع.

مػعي السجال السعخفي ل شسيةلمسعمع دور في ت ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن
عميو تخررات السصمػبة بدػق العسل, كسا المعمػمات عغ  عميو تقجيعالسيشي لجى شالبو ف

يدعى لتشسية السجال السعخفي السداعجة في تحجيج ما يالئسيع مغ أعسال؛ ولكغ السعمع لع 
 لمػعي السيشي لجى العيشة, وذلظ مغ وجية نطخ العيشة.
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( بستػسصات تخاوحت بيغ 5،  2يػجج اتجاه محايج عمى نصاق البشػد ) السختبة الثانية : 
( 3.42 إلى 2.61( وىى مغ مؤشخات الفئة الثالثة لمستػسط )3.22إلى  2.94)

والتي تؤكج عمى عجم تأكج عيشة االستبيان عمى تمظ العبارات وإشارة لػجػد تمظ 
االستبيان تسيل إلى  السسارسات بالسجرسة بجرجة غيخ مؤكجة ، وأن وجية نطخ عيشة

 االتجاه السحايج نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع.

العيشة ال تستمظ معمػمات كافية عغ متصمبات سػق ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
 العسل بالسدتقبل, وال تستمظ السعخفة الكافية عسا يشاسب كل جشذ مغ أعسال ويعدو ذلظ لعجم

 ىتسام بتػضيحيا ليع, وىي تعج مغ أىجاف السشيج الخفي.قيام السعمع باال تأكجىع مغ
( 9،  7،  4،  3،  1يػجج اتجاه عجم مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة الثالثة :

 1.81( وىى مغ مؤشخات الفئة الثانية لمستػسط )2.22إلى  1.84بستػسصات تخاوحت بيغ )
تمظ العبارات بالسجرسة ، وإشارة  ( والتي تؤكج عمى رفس عيشة االستبيان لسسارسة2.62 إلى

لعجم وجػد تمظ السسارسات بالسجرسة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه 
 الدمبي نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع .

عجم اىتسام السعمع بالجانب السعخفي لمسشيج الخفي ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
الصالب في التعخف عمى ما يشاسب كل شالب مغ اعسال لسياراتو والحي يتصمب مشو مداعجة 

وقجراتو, كسا أنو ال يقجم لمصالب معمػمات وافية عغ التخررات السيشية, وال عسا تحققو 
السيغ مغ دخل مادي, وكسا أن السعمع ال يقجم مداعجة لصالبو في معخفة نػع العسل السشاسب 

 ة نطخ العيشة.لصسػحات كل شالب الذخرية؛ وذلظ مغ وجي
(  والحي جاء بستػسط 6يػجج اتجاه بعجم السػافقة تساما عمى نصاق البشج ) السختبة الخابعة :

( والتي تؤكج عمى الخفس 1.82 إلى 1( وىػ مغ مؤشخات الفئة االولى لمستػسط )1.79)
وجػد  التام والسؤكج مغ عيشة االستبيان لػجػد مسارسة لتمظ العبارة بالسجرسة ، وإشارة لعجم

تمظ السسارسة بالسجرسة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه الدمبي نحػ وجػد 
 تمظ السسارسات بسجارسيع .

يعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن لمسعمع دور في تشسية الجانب السعخفي في السشيج الخفي و 
مدايا وعيػب كل ميشة مدتقبمية ولكشو ال يقػم بو مغ وجية نطخ العيشة فشخاه ال يقػم بتقجيع 

 ًقا.ملصالبو مص
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 ( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر ا٤ٚي اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌّعرفٟ ِٓ االسزجبٔخ0شىً ) 

 اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

ما دور السشيج الخفي في تشسية  ثانيًا: اإلجابة عغ الدؤال الثاني والحي يشز عمى "
 في السجال الػججاني؟ الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية

: الثاني لالستبيان السحػر ولإلجابة عغ ىحا الدؤال: تع عخض الشتائج مغ خالل 
 السجال الػججاني كالتالي :
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 اجملال الودداني: الجانياحملور 
 ع١ٕخ اٌذراسخ  ع( اٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا 2عذٚي )

إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ دٚر حٛي اٌّغبي اٌٛعذأٟ السزجبٔخ 

 اإلعذاد٠خ

 

 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

 االرغبٖ

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 ً  رّبِب

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 ً  رّبِب

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

أْ  أرشذٟٔ اٌّعٍُ

ٕ٘بن ثعض اٌّٙٓ 

رزيٍت اٌزفبعً ِ  

 8 إٌبس

00 51 52 12 21 

 اٌّحب٠ذح 08012 1821

484 2284 2384 0084 0481 

فصٍٟ فٟ  سبعذٟٔ

 اٌزٟألذر إٌّٙخ أْ 

ثغض إٌظر  أرغجٙب

عٓ ٔظرح اٌّغزّ  

 ٌٙب

24 .5 40 12 4 

 اٌّحب٠ذح 182.5 1822
0184 3281 1484 0084 184 

اٌم١ُ  أعٟ فٟ فصٍٟ

 اٌزٟٚاٌسٍٛو١بد 

٠ٕجغٟ أْ ٠سٍىٙب 

اٌّٛظف ١ٌحمك 

 ٔغبحٗ إٌّٟٙ

0 2 20 .1 12 

 اٌّٛافمخ .1811 2851

184 084 3484 3081 0084 

أرشذٟٔ اٌّعٍُ إٌٟ 

حرص عٍٝ امز١بر اٌ

ِسزمجٍٟ إٌّٟٙ 

اٌ ٜ ٠حمك لجٛالً 

 اعزّبع١بً 

0 2 20 .4 11 

 اٌّٛافمخ 18112 2851
184 084 3484 3184 0181 

أِزٍه أفىبراً ع١ذح 

ِٓ مالي ِذرسزٟ 

عٓ اٌّىبٔخ 

 اٌزٟاالعزّبع١خ 

رحممٙب إٌّٙخ 

 ٌٍعب١ٍِٓ ف١ٙب

02 55 5. 12 21 

 اٌّحب٠ذح 08033 1825

584 2281 2381 0084 0481 

 ٌٍّذرسخأعزمذ ثأْ 

رعس٠س  فٟدٚر 

االرغبٖ ٔحٛ اٌزع١ٍُ 

 إٌّٟٙ

3 4 .2 21 01 

 اٌّٛافمخ 18121 2840
181 184 3384 3481 581 
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أرٜ أْ اٌعًّ ِٓ 
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1814 08134 

عذَ 

 284 0084 1381 81. 4281 اٌّٛافمخ

أعزمذ أٔٗ عٕذ امز١بر 

اٌفرد ٌّٕٙخ ِع١ٕخ 

٠غت أْ ٠خزبر 

 ٠حجٙب اٌزٟإٌّٙخ 

015 05 32 15 2 

1811 08022 
عذَ 

 084 0281 1384 81. 4281 اٌّٛافمخ

عٕذِب أٌزحك ثعًّ 

اٌّسزمجً فأوضر  فٟ

شئ ٠ّٕٟٙ ٘ٛ 

االسزّزبا ثٕٛا 

 اٌعًّ
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 اٌّحب٠ذح 08011 2811
284 2481 2481 0084 0481 

سأوْٛ سع١ذاً عٕذِب 

أعًّ ثّٕٙخ أسزي١  

ِٓ مالٌٙب ِسبعذح 

 ا٢مر٠ٓ 8

010 11 31 13 02 

1803 08221 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4184 0181 1081 0181 584 

 اٌّحب٠ذح 28155 18.1 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر اٌضبٟٔ

لمسحػر الثداني )السجدال الػجدجاني( السدتبانة دور يتزح مغ السؤشخات اإلحرائية 
 السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية أن :

( ؛ وىػ يؤكج عمى عجم تأكيج 9.266( بانحخاف معياري قجره )2.82بمغ ) الستػسط العام : .1
ػججاني الخاص بالػعي عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( عمى وجػد تشسية لمسجال ال

السيشي لجييع بالسجارس ؛ وذلظ لكػن الستػسط السخجح لمسحػر يقع ضسغ فئة السكياس 
( وىى تعتبخ عغ اتجاه محايج مغ وجية نطخ عيشة االستبيان، وأن وجية 3.42 إلى 2.61)

 نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه السحايج بالشدبة لحلظ السجال مغ حيث مجى مسارستو
 بالسجارس .
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( بستػسصات 16،  14،  13يػجج مدتػى مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة األولى : .2
 إلى 3.41( وىى مغ مؤشخات الفئة الخابعة لمستػسط )3.62إلى  3.51تخاوحت بيغ )

( والتي تؤكج عمى مػافقة عيشة االستبيان عمى تمظ العبارات وإشارة لػجػد تمظ 4.22
بجرجة كبيخة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه االيجابي السسارسات بالسجرسة 

 نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع.

السجال الػججاني لمسشيج الخفي ييتع بو السعمع ويداعج ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
أن يدمكيا  يشبغي التيالصالب ويشسي اتجاىاتو وقيسو ويداعجه في معخفة الكيع والدمػكيات 

حخص عمى اختيار , كسا ان السعمع يخشج الصالب إلي الالسػضف ليحقق نجاحو السيشي
تعديد االتجاه نحػ التعميع  فيدور  مسا يجعل لمسجرسة مدتقبمي السيشي يحقق قبػاًل اجتساعياً 

 مغ وجية نطخ العيشة. السيشي
( بستػسصات 19،  15،  12،  11يػجج اتجاه محايج عمى نصاق البشػد ) السختبة الثانية : .3

 إلى 2.61( وىى مغ مؤشخات الفئة الثالثة لمستػسط )3.22إلى  2.97تخاوحت بيغ )
( والتي تؤكج عمى عجم تأكج عيشة االستبيان عمى تمظ العبارات وإشارة لػجػد تمظ 3.42

 السسارسات بالسجرسة بجرجة غيخ مؤكجة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه
 السحايج نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع.

شالبو بالسيغ  بإرشادالعيشة تخى أن السعمع يقػم ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
التي تتصمب تفاعل مع الشاس, كسا يداعج الصالب في اختيار ميشة السدتقبل بغس الشطخ عغ 

تحققيا  التيأفكارًا جيجة عغ السكانة االجتساعية رأي السجتسع بيا, ويداعج شالبو في امتالك 
, كسا يخشج السعمع شالبو إلى االستستاع بسيشتو بالسدتقبل ىػ أىع غاية, السيشة لمعامميغ فييا

 وذلظ مغ وجية نطخ العيشة.
( بستػسصات 22،  18،  17يػجج اتجاه عجم مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة الثالثة : .3

 إلى 1.81( وىى مغ مؤشخات الفئة الثانية لمستػسط )2.14إلى  2.22تخاوحت بيغ )
( والتي تؤكج عمى رفس عيشة االستبيان لسسارسة تمظ العبارات بالسجرسة ، وإشارة لعجم 2.62

وجػد تمظ السسارسات بالسجرسة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه الدمبي 
 نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع .
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عجم اىتسام السعمع بتػعية الصالب بأىسية العسل  ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن
في حياة الفخد, كسا أن السعمع لع يقع بتػجيو شالبو إلى السيغ التي يحبيا كال مشيع, ولع ييتع 
كحلظ بتػجيييع لسجى الدعادة التي يعيذيا أحجىع عشجما يعسل بسيشة يداعج مغ خالليا 

 لظ مغ وجية نطخ العيشة.اآلخخيغ, وذ

 
( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر اٌضبٟٔ اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌٛعذأٟ ِٓ  1شىً )

 االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

ما دور السشيج الخفي في تشسية الػعي  ثالثًا: اإلجابة عغ الدؤال الثالث والحي يشز عمى "
 في السجال السياري؟ السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية

السجال : الثالث لالستبيان السحػر ولإلجابة عغ ىحا الدؤال: تع عخض الشتائج مغ خالل 
 السياري كالتالي :

 اجملال املواري: الجالحاحملور 
 ع١ٕخ اٌذراسخ  عٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا اٌزىراراد  (01عذٚي ) 

إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ دٚر حٛي اٌّغبي اٌّٙبرٞ السزجبٔخ 

 اإلعذاد٠خ
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ
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 اٌّسزمج8ٍٟ

رسيييبعذٟٔ  018

 اٌّذرسخ فٟ أْ

أميييييييييييييييييييييييييظ 

ٌيّٛحيييييييييييييبرٟ 

ٚا٘زّبِيييييييييييبرٟ 

 8ا١ٌّٕٙخ

40 1. 45 2 5 

1810 18213 
عذَ 

 281 384 1.81 2281 1484 اٌّٛافمخ

رعٍّييييييييييذ  028

ثبٌفصيييييييييييييً أْ 

أٚظيييف شيييرٚط 

اٌسيييييييييييييييييييالِخ 

 فييييييٟا١ٌّٕٙييييييخ 

 8عٍّٟ

011 11 43 02 3 

0822 08005 
عذَ 

 181 584 1181 0081 284 اٌّٛافمخ

رسيييبعذٟٔ  038

اٌّذرسيييخ عٍيييٟ 

ِٕٙزيييٟ  امز١يييبر

 8اٌّسزمج١ٍخ
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0821 08042 
عذَ 

 284 481 1.84 0184 4184 اٌّٛافمخ

 أوزسيييييييجذ 048
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عيييييييٓ ِسا٠يييييييب 

ٚع١ٛة اٌّٙيٓ 

 اٌّخزٍفخ8
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0820 08022 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
4381 0481 0.84 0081 084 

أوزشيييييييييييييييييفذ  118

ثبٌفصيييييييييييييييييييً 

ِٙييييييييييييييييييبراد 

١ِّٚييييييييييييييساد 

ريييييييييحٍٕٟ٘ ٤ْ 

أحصيييييً عٍيييييٝ 

ٚظ١فيييييييييييييييييييييخ  

 رٕبسج8ٟٕ

0. 51 51 12 21 

 اٌّحب٠ذح 080.5 1821
281 2284 2081 0084 0481 

 28102 1841 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر اٌضبٌش
عذَ 

 اٌّٛافمخ

يتزح مغ السؤشخات اإلحرائية لمسحػر الثالث )السجدال السيداري( السدتبانة دور السدشيج 
 الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية أن :

( ؛ وىػ يؤكج عمى 9.213( بانحخاف معياري قجره )2.52بمغ ) :الستػسط العام  .1
عجم مػافقة عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( عمى وجػد تشسية لمسجال 
السياري الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس ؛ وذلظ لكػن الستػسط السخجح 

تجاه عجم ( وىى تعتبخ عغ ا2.62 إلى 1.81لمسحػر يقع ضسغ فئة السكياس )
السػافقة مغ وجية نطخ عيشة الجراسة، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى 

 االتجاه الدمبي بالشدبة لحلظ السجال مغ حيث مجى مسارستو بالسجارس .
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( بستػسصات 28،  27يػجج مدتػى مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة األولى : .2
 3.41الفئة الخابعة لمستػسط ) ( وىى مغ مؤشخات3.57إلى  3.56تخاوحت بيغ )

( والتي تؤكج عمى مػافقة عيشة االستبيان عمى تمظ العبارات وإشارة لػجػد 4.22 إلى
تمظ السسارسات بالسجرسة بجرجة كبيخة ، وأن وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى 

 االتجاه االيجابي نحػ وجػد تمظ السسارسات بسجارسيع.

لى أن لمسشيج الخفي مجال مياري ييتع بو السعمع مغ ىحه الشتيجة إ ويعدو الباحث
تعخيف الصالب أن أداءه لمسيشة بكفاءة يتيح لو فخصة العسل بالسدتقبل, كسا يحجد خالل 

 ويخكد الصالب عمى السيشة التي يدتصيع الكيام بيا وذلظ مغ وجو نطخ العيشة.
( بستؾسظات 31،  25يؾجج اتجاه محايج عمى نظاق البشؾد ) السختبة الثانية : .3

 إلى 2.61( وىى مؽ مؤشخات الفئة الثالثة لمستؾسط )2.91إلى  2.91تخاوحت بيؽ )
( والتي تؤكج عمى عجم تأكج عيشة االستبيان عمى تمػ العبارات وإشارة لؾجؾد تمػ 3.41

السسارسات بالسجرسة بجرجة غيخ مؤكجة ، وأن وجية نغخ عيشة االستبيان تسيل إلى 
 حؾ وجؾد تمػ السسارسات بسجارسيؼ.االتجاه السحايج ن

لمسعمؼ دور في تحقيق الجانب السياري في السشيج ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
لمسفاضمة الخفي ولكؽ العيشة تخى انو ال يقؾم بو كسا يجب فالظمب ال يكتدب ميارة كافية 

كسا يجب, وذلػ مؽ , وال يكتذف ما يسيده مؽ ميارات تؤىمو لؾعيفة ما تشاسبو بيؽ السيؽ
 وجية نغخ العيشة.

 24،  23،  22،  21يػجج اتجاه عجم مػافقة عمى نصاق البشػد ) السختبة الثالثة : .4
( وىى مغ مؤشخات الفئة 2.21إلى  1.92( بستػسصات تخاوحت بيغ )29،  26، 

( والتي تؤكج عمى رفس عيشة االستبيان 2.62 إلى 1.81الثانية لمستػسط )
عبارات بالسجرسة ، وإشارة لعجم وجػد تمظ السسارسات بالسجرسة ، وأن لسسارسة تمظ ال

وجية نطخ عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه الدمبي نحػ وجػد تمظ السسارسات 
 بسجارسيع .

لمسعمع دور في الجانب السياري لمسشيج الخفي  ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
 تػاجوقج  التيالقجرة عمى حل السذكالت  كامتال تجعمو حخيز عمى مداعجة الصب عمى 

 التخصيطكسا تجعمو حخيز عمى مداعجة شالبو في  السدتقبمي,  عسميع في شالبو 
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لصسػحاتيع واىتساماتيع السيشية, ليذ ذلظ فحدب بل عمى السعمع مداعجة الصالب عمى 
عغ  و السدتقبمي, واختيار ىحا العسل, عسم فيشخوط الدالمة السيشية  كيفية تػضيف

شخيق تػفيخ السعمػمات الكافية عغ السيشة التي سيختارىا الصالب لمتقميل مغ احتسال 
الػقػع في الخصأ , وأن يخبخ شالبو عغ عيػب ومسيدات السيغ السختمفة, ولكغ السعمع ال 

 يقػم بيحا الجور مغ وجية نطخ العيشة.
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( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر اٌضبٌش اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌّٙبرٞ ِٓ  2شىً )

 االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

 أبعاد االستبانة كلل :
 اٌخفٟ اٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٌزح١ًٍ أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ (00عذٚي ) 

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ وىً 

َ 
 

 ِضّْٛ اٌّحٛر

اٌّزٛسظ 

 اٌّرعح

االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

 درعخ

 اٌّّبرسخ

 ِٕخفضخ  81.2. 1832 اٌّغبي اٌّعرفٟ 0

 ِزٛسيخ 28155 18.1 اٌّغبي اٌٛعذأٟ 1

 ِٕخفضخ 28102 1841 اٌّغبي اٌّٙبرٞ 2

 ِزٛسيخ 158512 .184 ٌالسزجبٔخ وىًاٌّزٛسظ اٌّرعح 

يتزح مغ السؤشخات اإلحرائية الستبانة دور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي 
 لجى شالب السخحمة اإلعجادية أن :

( ؛ وىؾ 26.619( بانحخاف معياري قجره )2.58الستؾسط السخجح لالستبانة ككل بمغ ) .1
يؤكج عمى عجم تأكيج عيشة االستبيان )طالب السخحمة اإلعجادية( عمى وجؾد تشسية 
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الستبانة الؾعي السيشي ككل لجييؼ بالسجارس ؛ وذلػ لكؾن الستؾسط السخجح لالستبانة 
( وىى تعتبخ عؽ اتجاه محايج مؽ وجية 3.41 إلى 2.61ككل يقع ضسؽ فئة السكياس )

نغخ عيشة االستبيان، وأن وجية نغخ الظالب عيشة االستبيان تسيل إلى االتجاه السحايج 
 بالشدبة لالستبانة ككل مؽ حيث مجى مسارستو بالسجارس .

يشي كسفيؾم يعج ججيج مؽ نؾعو وان الؾعي الس ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن
ن لؼ يجركؾه كسا يجب أما ان السشيج الخفي ال يظالب السعمؼ بتحقيق غاياتو كسا ىؾ السعمسؾ 

ييتسؾن بو وبأىجافو, ونفذ القؾل يشظبق الحال في السشيج الرخيح, وىحا ما جعل السعمسيؽ ال 
  عمى الؾعي السيشي الحي يجيمو كثيخون مؽ السعمسيؽ.

متؾسظة عمى نظاق السحؾر الثاني الحي السختبة األولى : يؾجج مدتؾى مسارسة بجرجة  .1
السجال الؾججاني باستبانة دور السشيج الخفي في تشسية الؾعي السيشي لجى  يذيخ إلى

( وانحخاف معياري قجره 2.82طالب السخحمة اإلعجادية ؛ فقج جاء ذلػ السجال بستؾسط )
والتي تؤكج ( 3.41 إلى 2.61( ، وىؾ يعج مؽ مؤشخات الفئة الثالثة لمستؾسط )9.116)

عمى وجؾد مسارسة مؽ الجرجة الستؾسظة عمى نظاق ذلػ السجال، وأن وجية نغخ عيشة 
 سسارسة ذلػ السجال بسجارسيؼ.بالشدبة ل الجراسة تسيل إلى االتجاه السحايج

لمسشيج الخفي جانب وججاني يعج أىؼ جؾانبو فيؾ ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن 
ىات والكيؼ, وييتؼ بو السعمسيؽ ولكؽ ليذ كسا يجب؛ وعيخ السدؤول عؽ السيؾل واالتجا

ذلػ في آراء العيشة حيث يغخس السعمؼ فييؼ االتجاه لمتفكيخ في ميشة السدتقبل كسا يغخس 
ولكؽ البج مؽ تشسية وعي السعمؼ بكل مؽ  بو االىتسامو بيؼ ميؾل دوافع لمؾعي السيشي 

 .ىيتو وأىسيتو لمظالبالسشيج الخفي واىجافو وكحلػ الؾعي السيشي وما
السختبة الثانية : يؾجج مدتؾى مسارسة بجرجة مشخفزة عمى نظاق كل مؽ السحؾر األول 

عمى التؾالي ؛ فقج جاء  ان عؽ السجال السعخفي والسجال الؾججانيوالسحؾر الثالث المحان يعبخ 
وانحخاف ( 2.51بستؾسط ) السجال السياري باالستبانةالسحؾر الثالث الحي يذيخ إلى 

السجال ، وأخيخا جاء في التختيب السحؾر األول الحي كان يذيخ إلى ( 9.113معياري قجره )
، وكالىسا يعج  (8.789( وانحخاف معياري قجره )2.43) السعخفي فقج جاء بستؾسط قجره

( والتي تؤكج عمى وجؾد مسارسة مؽ 2.61إلى  1.81مؽ مؤشخات الفئة الثانية لمستؾسط )
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خفزة عمى نظاق ىاتيؽ السحؾريؽ ، وأن وجية نغخ عيشة االستبيان تسيل إلى الجرجة السش
 السجاليؽ بالسجارس  . ىاذيؽاالتجاه الدمبي بالشدبة لسجى مسارسة 

الجانبان السعخفي والسياري لمسشيج الخفي  لؼ يشاال نفذ  ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن
ميسا يأتيان في مختبة تمي السجال الؾججاني, اىتسام السعمؼ بالشدبة لمؾعي السيشي مسا جع

ويخجع ذلػ لقمة ادراك السعمؼ ألىجاف ومجالت السشيج الخفي كسا يتزح مؽ ذلػ عجم 
 إلسام السعمؼ بأىسية ومالية الؾعي السيشي لمظالب.

 ( : 4وىؾ ما يتزح مؽ خالل الذكل التالي ) 

 
االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد ِحبٚر 3شىً ) 

 ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

رابعدددًا: اإلجابدددة عدددغ الددددؤال الخابدددع والدددحي يدددشز عمدددى " ىدددل تػجدددج فدددخوق ذات داللدددة 
 الجشذ. ( تخجع إلى متغيخ 2.25بيغ استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى )إحرائية 

عدخض الشتدائج مدغ خدالل اسدتجابات كدل مدغ البشديغ والبشدات كسدا  ولإلجابة عغ ىحا الدؤال: تع
 يمي:

لمعيشتيغ السدتقمتيغ لجراسة الفخوق  Mann-Whitneyويتشي  –تع استخجام اختبار مان 
 وتحجيج اتجاىيا بيغ السجسػعتيغ ، وفيسا يمي تػضيح لتأثيخ الجشذ بالشدبة لمسجسػعتيغ :

( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر اٌغٕس عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ Uّخ )( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل01١عذٚي ) 

 إٌّٟٙ 

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ ا٤ٌٚٝ

 ذكور

 = ْ.4 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 إناث

 = ْ004 

 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

   مج     مه  ي   مج     وجد ني   مج     مع في

2.43 

2.82 

2.5 

   متو ط
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ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

 008432- 5.218111 1118111 5.21811 42821 02112811 044822 اٌغٕس

داٌخ عٕذ 

ِسزٜٛ 

1810 

( بيغ 2.21يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )
السجسػعتيغ )مجسػعة الحكػر( ، و )مجسػعة اإلناث( لرالح السجسػعة األولى مجسػعة 

 الحكػر .
 وىػ ما يتزح مغ خالل الذكل التالي ) ( :

0

20

40

60

80

100

120

 ن     

    ى  

 
( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد اٌ وٛر ٚاإلٔبس ع١ٕخ االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ  4شىً )

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

خامدًا: اإلجابة عغ الدؤال الخدامذ والدحي يدشز عمدى " ىدل تػجدج فدخوق ذات داللدة 
ندػع خجدع إلدى متغيدخ ( ت2.25بيغ استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى )إحرائية 
 السجرسة. 

ولإلجابددة عددغ ىددحا الدددؤال: تددع عددخض الشتددائج مددغ خددالل اسددتجابات كددل مددغ البشدديغ 
 والبشات في السجارس الجولية والخاصة والحكػمية  كسا يمي:

لمكذدف عدغ الفدخوق  Kruskal-Wallisقام الباحدث باسدتخجام اختبدار كخوكددال ويمدد 
بيغ شالب مجسػعات كل مغ )السجارس الحكػمية ، والسدجارس الخاصدة ، والسدجارس الجوليدة(، 

لمتحقدق مدغ اتجداه الفدخوق بديغ تمدظ  Mann-Whitneyكسا وتع اسدتخجام اختبدار مدا ويتشدي 
 السجارس، وقج تع ىحا عمى الشحػ اآلتي:
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اٌزٟ ررع  إٌٝ ِزغ١ر  خغبثبرُٙ عٍٝ االسزجبٔراسخ فٟ اسز( اٌفرٚق ث١ٓ أفراد ع١ٕخ اٌذ 02عذٚي )

 ٔٛا اٌّذرسخ ثبسزخذاَ امزجبر ورٚسىبي ٠ٍٚس

 اٌذالٌخ 1ل١ّخ وب ِزٛسظ اٌررت اٌعذد إٌٛا

 44843 001 اٌّذارس اٌحى١ِٛخ

04.8102 
داٌخ عٕذ ِسزٜٛ 

1810 
 032850 54 اٌّذارس اٌخبصخ

 0.5815 14 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

مددغ الجددجول الدددابق وجددػد فددخوق دالددة إحرددائيا بدديغ اسددتجابات عيشددة الجراسددة عشددج  يتزددح
 ( تخجع إلى متغيخ نػع السجرسة .2.21مدتػى )

 ( :6وىػ ما يتزح مغ خالل الذكل التالي ) 

0

20

40

60

80

100

120

140

           و                             ىم  

    ى  

 
الخاصة ، السجارس سجارس ( السجرج التكخاري لستػسصات شالب كل مغ )السجارس الحكػمية ، ال6شكل ) 
 عيشة االستبانة الخاصة بجور السشيج الخفي في تشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية الجولية(

ولمكذف عغ الفخوق بديغ السجسػعدات الثالثدة قدام الباحدث بعسدل مجسػعدة مدغ السقارندات بديغ 
 يمي : كسا Mann-Whitneyكل زوج مغ السجسػعات باستخجام اختبار مان ويتشي 
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 : الفروق بني اجملنوعة األوىل والجانية 

ث١ٓ  ( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا اٌّذرسخU( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ ) 03عذٚي )

 اٌّغّٛعز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ ا٤ٌٚٝ

 المدارس الحكومية

 = ْ001 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 المدارس الخاصة

 = ْ5 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

اٌّذرس

 ح

4484

3 

501281

1 

03182

3 

212081

1 

3811

1 

5012811

1 

-

00815

2 

داٌخ 

عٕذ 

ِسزٛ

 ٜ

1810 

( بيغ 2.21ج مدتػى )يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق ذو داللة إحرائية عش
 األولى والثانية ( لرالح السجسػعة الثانية التي تعبخ عغ السجارس الخاصة .السجسػعتيغ )

 : الفروق بني اجملنوعة األوىل والجالجة 

( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا اٌّذرسخ ث١ٓ U( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ ) 04عذٚي )

 اٌّغّٛعز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 ا٤ٌٚٝ اٌّغّٛعخ

 اٌّذارس اٌحى١ِٛخ

 = ْ001 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

 = ْ14 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

 اٌّذرسخ
44843 5012811 012811 2114811 18111 50148111 

-

18.22 

داٌخ عٕذ 

ِسزٜٛ 

1810 

( بيغ 2.21ج مدتػى )مغ الججول الدابق وجػد فخق ذو داللة إحرائية عش يتزح
 األولى والثالثة ( لرالح السجسػعة الثالثة التي تعبخ عغ السجارس الجولية .السجسػعتيغ )
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 : الفروق بني اجملنوعة الجانية والجالجة 

اٌّذرسخ ث١ٓ ( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا U( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ )05عذٚي ) 

 اٌّغّٛعز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 اٌّذارس اٌخبصخ

 = ْ54 

 اٌّغّٛعخ اٌضبٌضخ

 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

 = ْ14 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

 اٌّذرسخ
22851 10..841 15815 0215841 328411 10..8411 

-

58232 

داٌخ 

عٕذ 

ِسزٜٛ 

1810 

( بيغ 2.21يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى )
 الثانية والثالثة ( لرالح السجسػعة الثالثة التي تعبخ عغ السجارس الجولية .السجسػعتيغ )

 :خالصة الهتائج 

( بانحخاف معياري 2.43لمسجال السعخفي الخاص بالػعي السيشي )بمغ الستػسط العام  .1
( ؛ وىػ يؤكج عمى عجم مػافقة عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( 8.789قجره )

 عمى وجػد تشسية لمسجال السعخفي الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس.

( بانحخاف معياري 2.82)بمغ الستػسط العام لمسجال الػججاني الخاص بالػعي السيشي  .2
( ؛ وىػ يؤكج عمى عجم تأكيج عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( 9.266قجره )

 عمى وجػد تشسية لمسجال الػججاني الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس .

( بانحخاف معياري 2.52بمغ الستػسط العام لمسجال السياري الخاص بالػعي السيشي ) .3
؛ وىػ يؤكج عمى عجم مػافقة عيشة االستبيان )شالب السخحمة اإلعجادية( ( 9.213قجره )

 عمى وجػد تشسية لمسجال السياري الخاص بالػعي السيشي لجييع بالسجارس .

( ؛ وىػ 26.629( بانحخاف معياري قجره )2.58بمغ الستػسط السخجح لالستبانة ككل ) .4
اإلعجادية( عمى وجػد تشسية يؤكج عمى عجم تأكيج عيشة االستبيان )شالب السخحمة 

 الستبانة الػعي السيشي ككل لجييع بالسجارس.

( تخجع إلى 2.21وجج فخوق دالة إحرائيا بيغ استجابات عيشة الجراسة عشج مدتػى ) .5
)السجارس الحكػمية ، والسجارس الخاصة ، والسجارس الجولية( فكانت  متغيخ نػع السجرسة 

 لػعي السيشي وبعجىا الخاصة فالحكػمية بالتختيب.السجارس الجولية ىي أعمى ندبة في ا
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( بيغ السجسػعتيغ )مجسػعة الحكػر(، 2.21وجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػى ) .6
 .في الػعي السيشيو)مجسػعة اإلناث( لرالح السجسػعة األولى مجسػعة الحكػر 

 التوصيات 

ودوره في تشسية الػعي  ب عمى أىجاف السشيج الخفي وأىسيتويتجر  يشبغي عمى السعمع أن  .1
عمى السعمع العسل عمى زيادة وعيو بالسدتججات سيشي لجى شالب السخحمة اإلعجادية, و ال

 في سػق العسل أواًل بأول.
عمى السعمع مداعجة الصالب عمى فيع وتقجيخ قجراتيع وتحجيج ما يسكغ أن يشاسبيع مغ  .2

 اعسال في السدتقبل, وما يشاسب كل جشذ.

االىتسام بالجانب السعخفي لمسشيج الخفي والحي يتصمب مشو مداعجة الصالب عمى السعمع  .3
في التعخف عمى ما يشاسب كل شالب مغ اعسال لسياراتو وقجراتو, ويقجم لمصالب معمػمات 
وافية عغ التخررات السيشية, وعسا تحققو السيغ مغ دخل مادي, وكسا عميو تقجيع 

 لسشاسب لمصسػحات الذخرية كل شالب.السداعجة لصالبو في معخفة نػع العسل ا

 عمى السعمع  مداعجة الصالب في معخفة مدايا وعيػب كل ميشة مدتقبمية لصالبو مصمًقا. .4
ضخورة اىتسام السعمع بالسجال الػججاني لمسشيج الخفي فيشسي ميػل الصالب واتجاىاتو  .5

ف ليحقق يشبغي أن يدمكيا السػض التيوقيسو ويداعجه في معخفة الكيع والدمػكيات 
 .نجاحو السيشي

 ميشتو السدتقبمية .حخص عمى اختيار كسا ان السعمع عميو تػجيو الصالب إلي ال .6
عمى أن السعمع يقػم بإرشاد شالبو بالسيغ التي تتصمب تفاعل مع الشاس, كسا يداعج  .7

الصالب في اختيار ميشة السدتقبل بغس الشطخ عغ رأي السجتسع بيا, ويداعج شالبو في 
 .تحققيا السيشة لمعامميغ فييا التيكارًا جيجة عغ السكانة االجتساعية أفامتالك 

 أن يخشج السعمع شالبو إلى االستستاع بسيشتو بالسدتقبل ىي أىع غاية. .8

أن ييتع السعمع بتػعية الصالب بأىسية العسل في حياة الفخد, كسا أن السعمع يقػم  بتػجيو  .9
عيتيع بسجى الدعادة التي يعيذيا أحجىع شالبو إلى السيغ التي يحبيا كال مشيع, وتػ 

 عشجما يعسل بسيشة يداعج مغ خالليا اآلخخيغ.
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أن ييتع السعمع بالسشيج الخفي وخاصة بسجالو مياري مغ خالل تعخيف الصالب أن  .12
أداءه لمسيشة بكفاءة يتيح لو فخصة العسل بالسدتقبل, كسا يحجد ويخكد الصالب عمى 

 . السيشة التي يدتصيع الكيام بيا
أن لمسعمع دور في تحقيق الجانب السياري في السشيج الخفي وعميو أن يقػم بو كسا  .11

, وان يكتذف ما يسيده مغ لمسفاضمة بيغ السيغيجب فيداعجه ليكتدب ميارة كافية 
 ميارات تؤىمو لػضيفة ما تشاسبو كسا يجب.

لمسشيج الخفي تجعمو حخيز عمى مداعجة  أن  لمسعمع دور في الجانب السياري  .12
عسميع  في شالبو  تػاجوقج  التيالقجرة عمى حل السذكالت  الصالب عمى امتالك

السدتقبمي,  كسا تجعمو حخيز عمى مداعجة شالبو في التخصيط لصسػحاتيع واىتساماتيع 
 السيشية.

و عسم يفشخوط الدالمة السيشية  عمى السعمع مداعجة الصالب عمى كيفية تػضيف .13
السدتقبمي, واختيار ىحا العسل,  عغ شخيق تػفيخ السعمػمات الكافية عغ السيشة التي 
سيختارىا الصالب لمتقميل مغ احتسال الػقػع في الخصأ , وأن يخبخ شالبو عغ عيػب 

 ومسيدات السيغ السختمفة.
أن لمسشيج الخفي جانب وججاني يعج أىع جػانبو فيػ السدؤول عغ السيػل  .14

ىات والكيع, ويجب أن ييتع بو السعمسيغ حيث يغخس السعمع فييع االتجاه لمتفكيخ واالتجا
في ميشة السدتقبل كسا يغخس بيع ميػل دوافع لمػعي السيشي واالىتسام بو ولكغ البج مغ 
تشسية وعي السعمع بكل مغ السشيج الخفي واىجافو وكحلظ الػعي السيشي وماىيتو وأىسيتو 

 لمصالب.
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 حةالبحوخ املكرت

 .دور السشيج الخفي في تشسية قيع السػاششة لصالب السخحمة اإلعجادية 
 .استخاتيجية مقتخحة لتشسية الػعي السيشي لجى شالب السخحمة الثانػية 
 .دور الجامعة في تشسية الػعي السيشي لجى شالبيا, جامعة سػىاج نسػذًجا 

 والشطافة لجى شالب  -والتعاون  -تفعيل دور السشيج الخفي في تشسية قيع التدامح
 السخحمة االبتجائية.
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 املرادع:

 املرادع العربية:

(: السشيج السدتتخ ودوره في العسمية التخبؾية في السجرسة االبتجائية, مكة 2118إبخاليؼ محسؾد فالتو )
 السكخمة: مظابع بيادر.

(: أثخ السشغؼ التسييجي اإللكتخوني في الؾعي السيشي والسيارات العسمية لظالب 2112دمحم نؾبي) أحسج
العمػم التخبػية والشفدية, جامعة البحخيغ, مخكد الشذخ  الثانؾي الرشاعي بالبحخيؽ, مجمة

 .4, ع13العمسي, مج
اللكتخوني, مجمة االكاديسية ( السشيج الخفي في التعميؼ ا2115أكخام أبؾ إسساعيل, وتيديخ الخؾالجي)

 . 13لمجراسات االجتساعية واإلندانية, ع
(: السشيج الخفي وعالقتو بعسمية التظبيع االجتساعي لجى طالبات السخحمة االبتجائية 2115أمل البدام )

في مجيشة الخياض: دراسة اثشؾجخافية, مجمة رسائل الخميج العخبي, مكتب التخبية العخبي, 
 . 137, ع36ي

(: نسؾذج مقتخح لرشع القخار السيشي بسجال العسال اإللكتخونية 2114جي أحسج عبج العديد )حس
وفاعميتو في تشسية ميارات االستعجاد السيشي لظالب السجراس الفشية التجارية, مجمة كمية 

 .25, مج 99التخبية, جامعة بشيا, كمية التخبية, ع
السخحمة الثانؾية نحؾ التعرب الفكخي في وسائل  اتجاىات طمبة (:2217رلي نياد عبج هللا حديغ )

التؾاصل االجتساعي وعالقتو بالسشيج الخفي في األردن. رسالة ماجدتيخ, كمية العمؾم التخبؾية 
 والشفدية, جامعة عسان العخبية. 

(: أثخ ميام الؾيب في تشسية الؾعي السيشي وميارة إدارة الؾقت لجى طالب 2111زيشب دمحم أميؽ دمحم )
 .5, ع21تكشؾلؾجيا التعميؼ, مجمة كمية التخبية, جامعة االسكشجرية, مج

(: دور السشيج الخفي في تعديد العسمية التخبؾية في السجارس العخبية, 2114طو دمحم سعيج عبج السجيج, )
 , األردن.2, ع15مجمة الجخش لمبحؾث والجراسات, مج

رشادي ميشي يدتشج إلى االتجاه الشغخي التظؾري (: فاعمية بخنامج ا2117عياش بؽ عبج هللا العشدي )
لخفع مدتؾى الؾعي السيشي لجى طالب الكميات التقشية بالسسمكة العخبية الدعؾدية, مجمة العمؾم 

 .2, ع29التخبؾية, جامعة السمػ سعؾد, كمية التخبية, مج
ؾمي لمبحؾث قدؼ (, التجريب السيشي بيؽ الؾاقع والظسؾح, القاىخة: السخكد الق2116غادة سالؼ, 

 الجراسات.
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 High(: الكيؼ الستزسشة سمدة كتب المغة اإلنجميدية السظؾرة )2114غيجاء بشت صالح الدىخاني )
Flying ,بالسسمكة العخبية الدعؾدية في ضؾء نؾاتج السشيج الخفي: دراسة وصفية تحميمية )

خكد تظؾيخ التعميؼ مجمة دراسات في التعميؼ الجامعي, جامعة عيؽ شسذ, كمية التخبية, م
 .27الجامعي, ع

 : داراضالخيعشاصخىا وأسديا وتشغيسيا( ج الجراسية )اىلسش( ا2111) فيصالح مرظ
 .السخيخ

(: السشيج: األسذ, السكؾنات, التشغيسات, التظؾيخ, 2114فتحي يؾنذ , محسؾد الشاقة, دمحم السفتي )
 عسان: دار الفكخ لمظباعة والشذخ.

(: وحجة مقتخحة في الفيدياء لتشسية الؾعي السيشي والحكاء الظبيعي 2113محسؾد دمحم )كخيسة عبج الاله 
في ضؾء اىجاف التخبية السيشية لجى طالب السخحمة الثانؾية الرشاعية, السجمة التخبؾية, جامعة 

 .33سؾىاج, كمية التخبية, ج
رؤية استذخافية  –جولي األول (: السشيج الخفي, السؤتسخ العمسي ال2112دمحم سؾيمؼ دمحم البديؾني)

لسدتقبل التعميؼ في مرخ والعالؼ العخبي في ضؾء التغيخات السجتسعية السعاصخة, جامعة 
 , فبخايخ.1السشرؾرة, كمية التخبية ومخكد الجراسات السعخفية بالقاىخة, مج

 .11ص, الكؾيت, 21(: السشيج الخفي, مجمة السذؾار, الكؾيت, ع2117دمحم عبج هللا الكيسخي)
 (: السشاىج التعميسية)صشاعتيا وتقؾيسيا( القاىخة: مكتبة األنجمؾ السرخية.2116محسؾد الزبع, )

(: فاعمية بخنامج مقتخح في تشسية مفيؾم السشيج الخفي وتحميمو وتؾعيفو 2115مخيؼ دمحم عايج األحسجي)
 .  3, ع11معمسات السخحمة الستؾسظة, مجمة جامعة طيبة لمعمؾم التخبؾية, س لجى

(: فاعمية بخنامج تؾجييي ميشي لتشسية الؾعي السيشي لجى 2118مشى بشت عبج هللا بؽ مدعؾد اليشائية ) 
طمبة الرف التاسع بسحافغة جشؾب الباطشة في سمظشة عسا, مجمة الجراسات التخبؾية والشفدية, 

 .2, ع12جامعة السمػ قابؾس, مج
بخوفيل وأساليب صشع القخار وبعض طخق التجريذ  (: أثخ التفاعل بيؽ كل مؽ2112نؾال دمحم شمبي)

عمى التحريل وتشسية ميارة اتخاذ القخار في بعض القزايا البيؾلؾجية ذات الظبيعة الججلية 
 .897 -878, 2, جدء 2, مج2لجى طالب السخحمة الثانؾية, مجمة البحث التخبؾي, ع
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