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 ملخط البحح:

واىميتو في  ىدف البحث التعريف بالمنيج الخفي من حيث مفيومو, وخصائصو, 
العممية التعميمية, والتعرف عمى االدبيات التربوية لموعي الميني, واستقصاء دور المنيج 

 الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية.
استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي, واستخدم استبانة لدور المنيج الخفي في  

( طالب من 022عدادي, وتكونت عينة البحث النيائية من )الوعي الميني لطالب التعميم اال
 طالب المرحمة اإلعدادية.

 وتوصلت نتائر البحح الي:

 ضعف وجود تنمية لممجال المعرفي الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس. .1
 ضعف وجود تنمية لممجال الوجداني الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس . .0

 المياري الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس .ضعف وجود تنمية لممجال  .3

تأكيد عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( عمى وجود تنمية الستبانة الوعي  .6
 الميني ككل لدييم بالمدارس.

( ترجع 2.21وجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة عند مستوى ) .5
ية , والمدارس الخاصة , والمدارس إلى متغير نوع المدرسة  )المدارس الحكوم

الدولية( فكانت المدارس الدولية ىي أعمى نسبة في الوعي الميني وبعدىا الخاصة 
 فالحكومية بالترتيب.

المجموعتين )مجموعة  ( بين2.21وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .4
الذكور(, و)مجموعة اإلناث( لصالح المجموعة األولى مجموعة الذكور في الوعي 

 الميني.
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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 (0.01) translations to the school 

type variable (public schools, private schools, and international 

schools). 

6. There was a statistically significant difference at the level of (0.01) 

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

of the first group. 
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 املكدمة:

التحديات التي تواجو المجتمعات مؤخًرا لبناء االفراد لتكون  يعد تطوير التعميم من اىم
رادة أعمى واىتمام  لدييم القدرة عمى المنافسة العالمية, واإلبداع, مما يتطمب جيًدا أوفر وا 

قدر عالي من  بالنظم التعميمية أكثر مما عميو الحال؛ حتى يكون المخرج التعميمي عمى
 الجودة. 

ة اجتماعية وظيفتيا الرئيسة اكساب الفراد ثقافة مجتمعيم, تعد التربية عممية تنشئو 
كية التي تؤىمو فيكتسب الفرد من خالل المنيج الدراسي الكفاية االجتماعية والصفات السمو 

فالمنيج الدراسي يعبر عن محتوى العممية التعميمية باعتباره الواقع لمحياة في مجتمعو؛ 
 .خبرات والمعارف والميارات والقيمالالتعميمي الذي يعيشو الطالب, ويكتسب من خاللو 

 .واالتجاىات
يعد المنيج المدرسي الوسيمة األساسية التي بواسطتيا يمكن ترجمة األىداف كما 

ونحن عندما نخطط المناىج الدراسية إنما نرسم الطريق والخطط واالتجاىات وتحقيقيا, 
لتكوين جيل يتصف بالصفات التي نرجوىا أو بمعنى آخر نضع اساًسا لمجتمع يمبي الطموح, 
والمنيج بيذه الصورة يجسد فمسفة المجتمع التربوية ويترجميا إلى واقع معنى التربية 

)فتحي يونس, واخرون, ة ومصادرىا المنشودة ليذا المجتمع وطبيعتيا ووسائطيا التربوي
0226) 

ويمعب المنيج الخفي دوًرا ميًما ورئيًسا في العممية التعممية والتعميمية, قد يفوق 
بكثير ما يمعبو المنيج الصريح أو الرسمي, لما لو من فاعمية وتأثير أقوى في تشكيل التالميذ 

إبراىيم يم دينًيا واجتماعًيا وسياسًيا )من المنيج الصريح؛ وذلك ألنو يمعب دورًا ميًما في تربيت
 .(44, 0224فالتو, محمود 

االختيار الصحيح  أن ( 3, 0210)آمال بنت يوسف بن عبد اهلل الفارسي, وأشارت  
لممينة المناسبة أىم أسباب تحقيق الذات والشعور باالستقرار النفسي واالجتماعي 

ات المينية مع التغيرات المستمرة بسوق واالقتصادي, ونظًرا لتطور وتشابك وتشعب المتطمب
العمل فقد أصبح اختيار الفرد لمينتو من االولويات لديو؛ فسعت النظم التعميمية بالدول 
المتقدمة والدول النامية إلى تنمية الوعي الميني؛ لمساعدة الطالب عمى تحديد مينة 

 المستقبل. 



 ................................................................. دور المنهج الخفي في تنمية الوعي المهني

- 614 - 

من الجوانب الميمة في اتخاذ تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية ف
 فيما يتعمق بالمينة التي يرغب في االلتحاق بيا في حياتو العممية لو القرار الميني المناسب

, وىو وسيمة لمتصدي لمنتائج السمبية التي يمكن أن يقع بيا الطالب نتيجة اختياره مستقباًل 
 عمميا أثناء دراستو.يت الخاطئ لمينتو؛ كما يرتبط أيًضا بتمكنو من الميارات التي

ولكن طرق التدريس السائدة بالمرحمة اإلعدادية غالًبا ما تقوم عمى السرد والتمقين  
من جانب المعمم والحفظ والترديد من جانب الطالب, مما يخرج طالًبا ال يستطيعون مواجية 
أي مواقف خارج المألوف, وبالرغم من ذلك ومن خالل مراجعة طرق التدريس والتعميم 
بمدارس المرحمة اإلعدادية وفحص برامجيا ومقرراتيا وجد ضعف في مستوى الطالب وعدم 
مناسبة طرق التدريس, وكذلك ضعف واضح في الوعي الميني لمطالب )أحمد محمد نوبي, 

0210 ,112  .) 
 (   (Taylor,2010 ودراسة ((Mcllveen& Patton,2010 اشارت دراسة و 

كزت عمى زيادة الوعي الميني وكيفية تنظيم المين ر ان سياسات التعميم مؤخًرا 
(  Bartram,et al, 2010,الجديدة في السياسات والممارسات التعميمية, وسعت دراسة )

إلى زيادة الوعي الميني لدى الباحثين في الجامعات من خالل تعزيز الممارسات الجيدة 
 وثقافة التقييم والتدريب.

تاحة الفرص لذا فإن ىناك ضرورة إلى مساعد  ة الطالب عمى اكتشاف المين, وا 
لتدريب أكثر ايجابية وتشويق لتوسيع معرفتيم وتمكينيم من وضع اىداف أكثر واقعية )لين 

 (.33, 0222واسون, 
لمناسب فيما يتعمق يعد الوعي الميني أساًسا ميًما في اتخاذ الفرد القرار الميني ا

مستقباًل, كما أن الوعي الميني يتطمب معرفة في العمل بيا الطالب رغب يبالمينة التي 
 مسبقة بأىمية القرار الميني وما سيترتب عميو مستقباًل, كما يتطمب معرفة بالفرص الدراسة

 المتاحة وكذلك فرص العمل المتاحة.
ويعد الوعي الميني ميًما إذ يفيد طالب التعميم اإلعدادي في التخطيط الجيد  

مية القرار الميني في كونو مناسًبا لمتصدي لمنتيجة السمبية التي لممستقبل الميني, وتبرز أى
يمكن أن يقع فييا الفرد نتيجة اختيار نوع العمل بصورة خاطئة, كنتيجة الصدفة او في ضوء 
اإلجبار الذي تمارسو األسرة عمى األبناء وليذا فان من الضروري أن يكشف الفرد مياراتو 
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لمساعدتو في اكتشاف المين واألعمال التي تنسجم معو)غادة واىتماماتو وقيمو ومزجيا مًعا 
 (.0224سالم, 

عمى ان إدراك الفراد لممين وأوضاعيا المختمفة في كثير من الحيان  Hillويؤكد 
نتيجة النطباعات تكونت لدييم من سن التاسعة حتى سن الثامنة عشر, كما أن كثير من 

ن كانت  المين التي انخرط فييا األفراد كانت نتاج التوعية المينية في المرحمة اإلعدادية؛ وا 
ىناك عالقة كبيرة بين المواد التي يدرسونيا الطالب في المرحمة اإلعدادية وبين قدراتيم عمى 

 (.Hill McGraw, 2000النجاح في الكمية والحياة العممية فيما بعد )
لميارات لتساعده ( تزويد الطالب بالمعارف واRaval, 2014وافترضت دراسة رافال )

لى آخر ويساعده في الوعي الميني, وتوصمت الدراسة إلى أن إفي االنتقال من مستوى 
طالب المدارس الثانوية العميا يحتاجون إلى برامج ارشاد ميني لزيادة الوعي الميني الذي 

 يعد متوسًطا حسب ما أشارت لو النتائج.
والمستمرة في الحياة العممية وسوق  ةعفالوعي الميني ضرورة لمواجو التغيرات السري

العمل حيث إنو يمكن الطالب من إدراك الصالت القائمة بين المعرفة النظرية والعممية, ويربط 
التعميم بدنيا العمل ويساعد التالميذ عمى التعامل مع المواقف العممية واكتساب الميارات 

تحديات المستقبل وسوق العمل الضرورية التي تمكنيم من االندماج في المجتمع ومواجية 
(Emery  Jwelsh, Robert.Chope,2002, .) 

(إلى ضرورة مساعدة الطالب 0214وتوصمت دراسة عياش بن عبد اهلل العنزي )
عمى التعرف عمى ميوليم المينية وكذلك طبيعة التخصصات المينية ومتطمباتيا من قبل 

ات المطروحة في الكميات؛ وذلك ألىمية المرشدين في الكميات التقنية قبل اختيارىم لمتخصص
 اكتشاف ميوليم المينية قبل االستقرار عمى تخصص معين.

اليدف األساسي لممنيج بالتعميم بالمرحمة اإلعدادية ىو إعداد مواطن  ىذا وبما أن
قادر عمى التعامل بنجاح مع العالم الخارجي, لذا كانت الضرورة لتوجيو طالب ىذه المرحمة 
ليس فقط إلى الفيم واالستيعاب لمقضايا والمفاىيم المتعمقة بحياتيم المستقبمية والمينية؛ بل 

التخاذ القرارات الالزمة تجاه المين واختيار أفضميا؛ ومن ىنا برزت وتنمية وعييم الميني 
أىمية تدريب طالب اليوم الذين ىم رجال الغد عمى المناقشة والحوار, وتنمية وعييم الميني 

 (. 441, 0220إلعدادىم لمقيام بدور فعال في حياتيم العممية )نوال محمد شمبي, 
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اء دور المنيج الخفي في تنمية الوعي وىو ما تسعى إليو الدراسة إلى استقص
 الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية.

  : لبححأسئلة ا   

 تنمية في الخفي المنيج دور ما" التالي الرئيس السؤال في البحث مشكمة تتحدد
 الفرعية اسئمة السؤال ىذا من ويتفرع" اإلعدادية؟ المرحمة طالب لدى الميني الوعي
 :التالية

في المجال  ما دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية -1
 المعرفي؟

في المجال  ما دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية -0
 الوجداني؟

في المجال  ما دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية -3
 المياري؟

( 2.25بين استجابات عينة الدراسة عند مستوى )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -6
 الجنس.ترجع إلى متغير 

( 2.25بين استجابات عينة الدراسة عند مستوى )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -5
 .ترجع إلى متغير نوع المدرسة

 أيداف البحح:

 الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية دور المنيج الخفي في تنميةالتعرف عمى  .1
  في المجال المعرفي

 في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية المنيج الخفيعمى دور تعرف ال .0
 في المجال الوجداني

 دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعداديةالتعرف عمى   .3
 في المجال المياري.

 طالب لدى الميني الوعي شف عن تأثير متغير الجنس دور المنيج الخفي في تنميةالك .6
 اإلعدادية. المرحمة
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 المرحمة طالب لدى الميني الوعي تنميةفي الكشف عن تأثير متغير نوع المدرسة  .5
 اإلعدادية

 أينية البحح:

الداعمة أن الوعي الميني يضيف معاِن جديدة لمطالب ولممعمم, ويؤكد القيم المينية  .1
لموقوف عمى جديد في تخصصو مستقبال, حيث يعد من أساسيات تحسين التعميم 

 والتعمم من خالل اكسابو الميارات المينية واألكاديمية.
تسيم تنمية الوعي الميني لمطالب في توجييو نحو الخيار الميني الصحيح  .0

واكب متطمبات مستقباًل, وتزيد من فرص أدائو ألدواره المينية بالشكل المناسب لي
 سوق العمل ومستحدثات العصر.

قاء الضوء عمى المنيج لقد يفيد البحث الحالي مخططي ومطوري المناىج في إ .3
 الخفي كمفيوم وكيفية االستفادة منو في تنمية الوعي الميني

 حدود البحح:

 .الصف الثالث اإلعداديوطالبات طالب ( من 022)  :البشريةحدود  -
 م.0212/ 0214الدراسي األول من العام الدراسي حدود زمانية: الفصل  -
المدارس الحكومية , والمدارس حدود مكانية: مجموعة من المدارس اإلعدادية ) -

ىذه  البتميز بو طياختيار ىذه المرحمة بالذات لما  .(الخاصة , والمدارس الدولية
في  إلى مسايرة الجماعة والرغبة خصائص ونمو؛ حيث يميل المراىق نالمرحمة م

يد الذات, والبحث ع القدوة, ونمو القدرة عمى فيم ومناقشة األمور االجتماعية, أكت
المعنوية ع الخير والشر, دما يميل إلى االتصال الشخصي  تتكون لديو المفاىيمو 

 ة األقران, ويميل المراىق إلى التفكير النقدي, أي أنو يطالب بالدليل عمىكومشار 
 (325, 0215)مريم االحمدي, واًل أعمى مسمماً حقائق األمور وال يقبميا قب

من خالل  حدود موضوعية: تمثمت في دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني -
 لدى طالب المرحمة اإلعدادية. المجال المعرفي والوجداني والمياري
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 استخدم البحح املهًر الوصفي التحليلي.  مهًر البحح:

 متغريات البحح:

 المستقل: المنيج الخفي المتغير
 المتغير التابع: الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية.

 مضطلحات البحح:

 Professional Awareness الوعي املًين:

شعور المتعمم بإمكانية مالئمة وضعو النفسي لمقتضيات المينة, من خالل فيمو 
)زينب  لو ألداء ميامو بكفاءة وفاعمية ألدواره المينية ومتطمباتيا المعرفية والتقنية وأىميتيا

 (. 02111150محمد امين محمد, 
الوعي ىو الحفظ والتقدير والفيم وسالمة اإلدراك, إذ ي الميني أيًضا : ويعرف الوع

يشعر اإلنسان بما في نفسو وبما يحيط بو, والوعي الميني ىو فيم اإلنسان وادراكو لدوره 
يارات ينبغي عميو أن يتقن من م ي الحياه العممية وماالذي يجب أن يقوم بو تجاه مينتو ف

 ( .001, 2102تنعكس عمى دوره في المجتمع )أحمد محمد نوبي, 
 الوعي املًين إدسائًيا:

إدراك طالب  ويتبنى الباحث تعريف كريمة عبد الاله التي ترى الوعي الميني ىو:
المرحمة اإلعدادية لعدد من المفاىيم والميارات والقيم واالتجاىات الخاصة بالمين المختمفة 

عدادىم الختيار مينة المستقبلمن خالل دراستيم  ىو الدرجة التي  ,بيدف توعيتيم مينًيا وا 
د, )كريمة عبد الاله محمو حصل عمييا طالب المرحمة اإلعدادية في مقياس الوعي الميني

0213 ,064 ) . 
 Curriculum    Hiddenًر اخلفي: هامل

المعارف والقيم والمعايير والمعتقدات واألفكار التي يتم تعمميا في المدرسة بشمل 
 .(35, 0215غير مقصود وغير موجود بالمنياج الرسمي )أمل البسام,

ويعرف المنيج الخفي بأنو مجموعة من القيم المكتسبة الناتجة عن التفاعل  
سموك التالميذ, وتؤثر  االجتماعي في المدرسة, وتتم دونما تخطيط وتؤثر بدرجة دبيرة في

أيضا في المنيج الرسمي. فالمجتمع المدرسي يتكون من مجموعة من األفراد تربطيم شبكة 
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ة وتبادل الرأي والخبرة, وتعرف ىذه كفي إطار من المشار  ممونمن العالقات االجتماعية, ويع
 (321, 0215القيم المكتسبة دون تخطيط؛ بالمنيج الخفي.)مريم محمد عابد األحمدي , 

ويتضح مما سبق ان المنيج الخفي صورة لمقيم الشائعة في المجتمع؛ وىو ما يعني 
 بل إنيا مكان لنقل القيمأن المدرسة ليست مكانًا لمتعميم األكاديمي المحض, 

ا فال بد في التي يرى المعممون بوصفيم أعضاء في المجتمع نقميا إلى الطالب. ومن ىن
والتوجيات, التي تؤثر في نوع المنيج الخفي  ن نبدأ بفحص تمك القيمأمعالجة ىذه القضية ب

 الذي يمارس في المدراس وتنعكس عمى المجتمع خراج المدرسة.
 لنهًر اخلفي: تعسيف اإلدسائي ل

التحصيل المدرسي ويتبنى الباحث تعريف محمد القميري بأن المنيج الخفي ىو: 
الثاني بعد التحصيل األكاديمي الذي يعد التحصيل األول )محمد عبد اهلل القيمري, 

0224111) 
 الدزاسات األدهبية اخلاصة بالوعي املًين:

 اإلطاز الهظسي للبحح:

 احملوز األول املهًر اخلفي:

 أوًلا: تعسيف املهًر اخلفي:

 والمنيج الضمني والمنيج الصامت, المنيج منيا كثيرة مسميات الخفي لممنيج
 غير والمنيج المغطى, أو المنيج الرسمي, غير المنيج أحيانا عميو يطمق وقد المستتر,
 دونو المسميات؛ ىذه كل في السبب ولعل اإلضافي, والمنيج المتوقع, غير والتعميم النظامي,
 أىداف, دون منيجاً 
 داخميا تفاعال التربوية بالعممية دلة ذات عديدة أطراف لتفاعل نتيجة ويظير تخطيط, ودون
 ,Sadker and Sadker)بيا المجتمع المحيط وبين بينيا خارجياً  وتفاعالً  بينيا, فيما

2000) 
ويعمل الميج الخفي عمى المفاىيم, والعمميات العقمية, واالتجاىات, والقيم, واألداءات 
التي يتم اكتسابيا طواعية, وبالتالي فإن ليذا المنيج تأثيره القوي عمى المؤسسات التعميمية 

 (.41, 0224حيث يؤدي إلى تغيير توجياتيا في بعض االحيان )محمود الضبع, 
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الثاني بعد التحصيل األكاديمي الذي  تحصيل المدرسيكونو الويعرف المنيج الخفي ب
كافة المعارف واالتجاىات  يعد التحصيل األول" وتعرفو الباحثة إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو
)عمم الدين الخطيب, مقررات الوالقيم والخبرات اإليجابية وغير اإليجابية التي تتضمنيا سمسمة 

0212 ,4) 
  ومسات املهًر اخلفي: خضائط ثانًيا

من خالل التعريفات المتعددة لممنيج الخفي يمكن استخالص بعض السمات لو من 
 (42, 0210)محمد سويمم محمد البسيوني,: أىميا

 منيج غير مكتوب. .1
 ال يخضع لمتخطيط العممي كما في المناىج األخرى. .0
 المنزل....إلخ(. -المعممون -تتعدد مصادره )تفاعل التالميذ .3
 يعتمد عمى المعايشة والممارسة. .6
 تكتسب الخبرات فيو طواعيًة من جانب التالميذ. .5
 يصعب تقويمو, حيث تصعب عمميات القياس والمالحظة فيو. .4
 دائم التغير بتغير النظم التعميمية. .4
يكتسب التالميذ من خاللو كافة الخبرات والميارات والمعارف والميول واالتجاىات والقيم  .4

 ...إلخ.
 التقويم(. -األساليب -المحتوى -دًدا من جية عناصر المنيج )األىدافليس مح .4

يختمف باختالف التالميذ لمفروق الفردية بينيم, كما يختمف باختالف المعمم حيث أنو  .12
 المنفذ لممنيج الرسمي وصاحب خبرات غنية.

 دوز املهًر اخلفي يف العنلية التعلينية: ثالًجا

خفي أكثر قوة من المنيج الظاىر من حيث التأثير يرى بعض المربين ان المنيج ال
 في العممية التعميمية ما يمي: والفاعمية, ومن أىم وظائف المنيج الخفي

 قد يساعد المنيج الخفي في إكساب التالميذ: .1
 اىداف معرفية بمستوياتيا المختمفة. -
 أىداف ميارية مثل السرعة والدقة أثناء القيام بأي عمل. -
 أىداف وجدانية مثل تنمية االتجاىات والقيم. -
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يقوم المنيج بعممية التطبيع االجتماعي لمتالميذ, حيث ينصب نشاط المدرسة    .0
كمؤسسة اجتماعية في التأثير في سموك التالميذ بقصد إكسابيم الميارات العقمية 

عية وىي واالجتماعية والوجدانية والتي تسيم في مجموعيا في عممية التنشئة االجتما
عممية التطبيع االجتماعي لإلنسان أو ىي العممية التي تساعد عمى بناء الشخصية 
التي بمقتضاىا يتحول الفرد من كائن بيولوجي عند مولده إلى كائن اجتماعي يؤثر 

 (.Gordon ,2012في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيو ويتأثر بيا.) 
العممية التعميمية داخل المدرسة, حيث  كما ان لممنيج الخفي دورًا ثقافًيا من خالل .3

 أكدت عمى ذلك نتائج دراسة قامت بيا.
لممنيج الخفي دور في تربية التالميذ خمقًيا, حيث يعد وسيمة فعالة في ىذا الشأن  .6

ويمكننا القول بأن كل درس يمكن أن يكون اخالقًيا حيث يتعمم فيو التالميذ بطريقة 
 خالق.مباشرة أو غير مباشرة القيم واال

كما لممنيج الخفي دور في اكساب التالميذ االتجاىات والسموكيات المرتبطة بالنواحي  .5
 (.46, 0210االقتصادية )محمد سويمم محمد البسيوني,

ويتضح مما سبق أن لممنيج الخفي دور ميم في العممية التعميمية يصل أحياًنا لدور 
مؤخرًا عن بعض السموكيات التي أكبر من المنيج الصريح, فقد يتساءل كثير من الناس 

تصدر عن التالميذ وقد يكون منيا ما يتعارض وأىداف المنيج المدرسي, فظير الكالم عن 
 المنيج الخفي والذي يؤثر عمى سموك واتجاىات وميول التالميذ.

 الفسق بني املهًر الضسيح واملًر اخلفي: زابًعا

تخطيط المنيج الصريح من قبل المعنيين بوزارة التربية والتعميم, أما المنيج  يتم .1
الخفي فيكون معد من خالل المنيج الصريح نفسو؛ ولكن في حقيقتو آني ووقتي 

 يتوقف عمى طبيعة المواقف التربوية في المدرسة وما يصاحبيا من مثيرات لمتعمم.
بارىا تستيدف تحقيق االىداف المعمنة المنيج الصريح دائًما نواتجو إيجابية باعت .0

لمعممية التربوية في ين نجد أن نواتج المنيج الخفي يمكن أن تكون ايجابية كاكتساب 
القيم الدينية واالجتماعية كالصدق, واألمانة, واإلخالص, وتعزيز الوعي الميني, 

 والوعي الصحي, وغيرىا, كما يمكن ان تكون نواتج سمبية.
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ريح إلزامية التحقيق من قبل القائمين عمى العممية التربوية أىداف المنيج الص .3
بالمدرسة, في حين أن محتوى المنيج الخفي اختيارية من حيث تحقيقيا من قبل 

يشجعون عمى تحقيقيا خاصة إذا كانت أىداف ومحتويات  , واحياناً المعممين وغيرىم
 موجبة ومحمودة.

بتغير الموقف التعميمي, أما المنيج الخفي  يتميز المنيج الصريح كونو ثابًتا ال يتغير .6
فانو قد يتغير بتغير الزمان والمكان والفرد, والمتعمم؛ فالمنيج الخفي ليس نتاج بيئة 

)غيداء بنت صالح  معينة او موقف معين, بل إنو يوجد في كل موقف بصورة مختمفة
  (. 042-044, 0216الزىراني, 

 يح والمنيج الخفي في النقاط التالية:ويمكن حصر المقارنة بين المنيج الصر  
أن المنيج الصريح محدد األىداف, بينما المنيج الخفي ال حدود ألىدافو وان كان   .1

 يخرج عن اىداف المجتمع.
المنيج الصريح معموم المصادر, بينما مصادر المنيج الخفي فال حدود لمصادره  .0

 فمصادره المجتمع كمو.
المجتمع بشكل ظاىر ومكتوب, أما المنيج الخفي ان المنيج الصريح ىو المعبر عن  .3

 ىو المعبر عن المجتمع بشكل مستتر او غير مكتوب اي ضمنًيا.
محتوى والوسيمة وطريقة التدريس والنشاط ولكن المنيج الصريح محدد من حيث الأن  .6

   ليس محدد في ىذا الجانب.المنيج الخفي 
تخدمة أما المنيج الخفي فتصعب يمكن قياس المنيج الصريح بأساليب التقويم المس .5

 عممية تقويمية.
ان المنيج الصريح يكون التمميذ واعًيا بينما يفتقد التمميذ ىذا الوعي تجاه المنيج  .4

 ( 41-42, 0210الخفي. )محمد سويمم محمد البسيوني, 
ان المنيج الصريح يتم تخطيط لو دائًما, بينما ال يتم ذلك لممنيج  ويتضح مما سبق     
ي, كما أن نواتجو إيجابية دوًما, في حين أن المنيج الخفي ليس بالضرورة ان يكون الخف

ايجابي النتائج دائًما, أما أىداف المنيج الصريح إلزامية التحقيق من قبل القائمين عمى 
العممية التربوية, بينما ىي اختيارية في حالة اىداف المنيج الخفي وقد يتشجع المربيين 

 كانت حميدة. عمى تحقيقيا اذا
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 ملونات املهًر اخلفي: خامًشا 
ترتيب الفصل ووضع األثاث: حيث أن ترتيب الطالب في الفصل والمناقشة المستمرة  .1

 وتبادل األفكار تؤكد عمى وجود عالقة بين التمميذ في الفصل وتحصيمو األكاديمي.
المدرسية: مثل المكتبة, المختبرات العممية, المسرح وفييا يتعمم التالميذ  المرافق .0

الخبرات ومبادئ وعموم ومعارف خارج المنيج الرسمي, ويمتقي التالميذ بأقرانيم الذين 
 يشاركونيم في الميول واالتجاىات.

الجدول المدرسي: وفييا يتم تصنيف الطالب حسب اعمارىم وقدراتيم التعميمية,  .3
 عمى تعمم الطالب. زيع الوقت عمى المواد يؤثر أيًضاوتو 

المعمم: غالًبا ما تكون قرارات المعمم ناتجة عن تفاعل عدة عوامل منيا خمفيتو  .6
 الثقافية ومرئياتو عن الطالب والمنيج المكتوب.

انحياز الكتاب المدرسي: المتتبع لبعض الكتب يجد تناقًضا بين ما يدرس في  .5
في العممية التعميمية مما  عن خملالمدرسة وبين ما ىو موجود في الواقع, وىذا يعبر 

يقود الطالب إلى عدم األخذ بتوجييات وتعميمات المدرسة )طو محمد سعيد عبد 
 (. 044, 0216المجيد, 

ن المنيج الخفي لو مكونات عديدة ميمة وال يمكننا التصديق ويتضح مما سبق أ    
بأن عقل الطفل صفحة بيضاء فمممدرسة منيج, ولمتمفزيون منيج, ولكل دين منيج, ولكل 

 فريق لعب منيج ولمدعاية منيج.
طالب احملوز الجاني دوز املهًر اخلفي يف تهنية اجملال املعسيف والودداني واملًازي لدى 

 :اإلعدادياملسحلة 

 اجملال املعسيف: ( أ
لممنيج الخفي دور ميم وقوي في تنمية المجال المعرفي لمطالب بالمرحمة اإلعدادية 

 ومن اىم ما يقوم بيا ما يمي:
 التعميمية األىداف ضمن األعم الغالب في ليا مخططا يكون ال معارف إحداث .1

 (41, 0224لممرحمة اإلعدادية. )محمود الضبع, 
 والممارسات والمعرفة الحقوق عمى لممحافظة األذىان, في معينة أفكار ترسيخ .0

 Anderson,2001)الرسمي. ) المنيج مع جنب جنبا إلى الخاصة
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 اجملال الودداني: ( ب
في تنمية الجانب الوجداني لمطالب بالمرحمة اإلعدادية ج الخفي يممنلمميزات ىناك 

 من خالل:
 .إرساء النظامى ميساعد عو از التربوي يل عمل الجييس وبأن .1
 .اتىينمي القيم واالتجا  .0
 .مينممتعمقية لمم في تحقيق التربية الخييس .3
اكساب الطالب مفاىيم ومواقف جديدة, قد تكون متفقة مع المنيج الرسمي وقد تكون  .6

 (13, 0215متعارضة معو.)إكرام أبو اسماعيل, تيسير الخوالدي, 
 مما التعميم , تمقييم مدة خالل الطمبة يواجييا التي االجتماعي التطبيع عمميات .5

 ).الرسمية التعميم ألنظمة المؤسسية المتطمبات من مجاراة يمكنيم

Anderson,2001) 
ويتضح مما سبق دور المنيج الخفي اإليجابي عمى المجال الوجداني لمطالب ولكن 

 ىناك جانب سمبي يتضح فيما يمي:
 ر فئة المحرومين.يعمم قيم ومواقف الطبقة الوسطى, وال يأخذ باالعتبا .1
 يعيق دور المنيج الرسمي إذا لم يحسن توجييو. .0
 يصعب توجيو المنيج الخفي والحد من أثاره السمبية عمى المتعمم. .3
 ( 04, 0222, فيقد تكون تضميناتو مضادة التجاه التربية الصريحة )صالح مصط .6

 اجملال املًازي: ( ت
 اإلعدادية ومن أدواره: ولممنيج الخفي دور في المجال لمياري لمطالب بالمرحمة

إحداث تحول في السموك نتيجة االلتزام ببعض القواعد التي يفرضيا تدريس بعض  .1
 المقررات.

اكتساب قيم العمل الجماعي والتعاوني من خالل القيام ببعض األنشطة في مادة  .0
 دراسية ما.

يجابية تغيير العادات والتقاليد, سواء التحول في التحول من عادات سمبية لعادات ا .3
أو العكس, أو تبديل بعض المعتقدات وااليدولوجيات, مثل تأثر المتعمم بسموك 
المعمم, أو تأثيره بموقف ما طارئ حدث لزميل, أو موقف تمت دراستو من خل نشاط 
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تعميمي, مثل االيمان باهلل لمن يدرسون تركيب المخ وكيفية عممو. )محمود الضبع, 
0224 ,41) 

 الوعي املًين: الجالحاحملوز 

تعدد التخصصات  أصبح الوعي الميني ضرورة في العصر الرقمي الذي ترتب عميو
؛ لما تحممو المينة من تأثير ايجابي أو سمبي عمى حياة األفراد, كما أن المينية وتطورىا

عمى سوق العمل جعل المتعممين يواجيون صعوبات نتيجة ىذا التغير  طرأيالتغير الذي 
المينة دون تييئة ليا, وتتأثر أفكارىم بعدة عوامل,  يمارس بعض الخريجين المستمر؛ حيث

منيا: قدراتيم المعرفية, ومعموماتيم العامة, وقدرتيم عمى القيام بميام التعميم األكاديمية ؛ 
مما دعي باالىتمام بتنمية الوعي الميني الذي يساىم في إكسابيم المعمومات والخبرات 

   (. 152, 0211ينب محمد أمين, المرتبطة بالمين ) ز 
 تعسيف الوعي املًين: اوًلا 

لعمل ومل ما ىو فيم الفرد لذاتو من ميول وقدرات وقيمو المينية, وفيمو لعالم ا
وىو رؤية الفرد لذاتو ورغبتو في  (.0214يتعمق بو )منى بنت عبد اهلل بن مسعود الينائية, 

اإلقدام عمى سموك ما يتاح نفسًيا لو ويتقبمو موضوعًيا, ويعمل عمى إنجاحو بجميع طاقاتو 
 (.   (Hardaway,2013 الذىنية والنفسية واالجتماعية

 حمددات الوعي املًين:ثانًيا 

من ثم اكتساب الوعي الميني من العوامل الميمة الالزمة لبناء االستعداد الميني, و 
القرار الميني لمطالب مستقباًل ويحدده  ميارات التخطيط واالستكشاف الميني االزمة لصنع

 :( 100, 0216)حمدي أحمد عبد العزيز, مجموعة من المحددات منيا 
 اإلعداد األكاديمي لمفرد. .1
 العالقات األسرية. .0
 العالقات االجتماعية خارج نطاق األسرة. .3
 واالستعداد لمتغيير.الدافعية لمعمل  .6
 حب التحدي والمبادرة. .5
 اليوية المينية لمفرد. .4
 .نمط التفضيل المعرفي والشخصي .4
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 اإلطاز امليداني للبحح:

دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني التعرف عمى  الميدانيىدف التطبيق 
 .لطالب التعميم اإلعدادي من وجية نظر الطالب

 إدساءات البحح

األطر النظرية والدراسات والبحوث المتعمقة بمتغيرات البحث )المنيج الخفي, االطالع عمى 
 والوعي الميني(.

استبانة لدور المنيج الخفي في الوعي الميني البحث والتي تتضمن  اةإعداد أد -1
 .لطالب التعميم االعدادي

 البحث. اةحقق من الكفاءة السيكومترية ألدالت -0
 البحث. اةدألتطبيق  -3
 األساليب اإلحصائية المناسبة لمبحث.اختيار  -6
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. -5
 ضوء نتائج البحث. ياقتراح البحوث والتوصيات ف -4

 مهًر البحح: 

عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضيا,  لإلجابة ياتبع ىذا البحث المنيج الوصف 
النظرية لممنيج الخفي, والوعي الميني, ثم تم بناء استبانة بناء  لألطرحيث تم التعرض 

بناًء عمي استجابات الطالب والخروج  االستبانةعمي ىذه األطر, وفي ضوء ذلك تم تحميل 
 .بالنتائج والتوصيات

 عيهة الدزاسة:

 ( من 52تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )ُطبق طالب المرحمة اإلعدادية ,
)الخصائص  ياوثبات ياىذه الدراسة لمتأكد من صدق فيالمستخدمة  االستبانةعمييم 

 السيكومترية(.
 :تكونت عينة البحث النيائية من عدد 
 .طالب من طالب المرحمة اإلعدادية 022 -
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 أداة البــحـح:

تمثل اليدف من  عمى االستبيان كأداة لجمع البيانات الميدانية .وقد الباحث اعتمد        
المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لطالب التعميم  إعداد ىذا االستبيان التعرف عمى دور

 .  اإلعدادي
 قد مس إعداد االستبياى باملساحل التالية: 

 وذلك من خالل : اقتراح محاور ومجاالت االستبيان .1
المنيج تناولت  يجنبية التالتربوية العربية واأل عمى بعض الدراسات واألدبيات االطالع -أ

 وأنواع, عن مفيوم, يواألجنب يالعرب يفي األدب التربو وما ورد  الخفي والوعي الميني
 .كل منيما متطمبات وأيضا معوقات تنفيذ

بالتعميم اإلعدادي حيث إجراء بعض المقابالت الشخصية المفتوحة مع بعض المسئولين  -ب
بالمنيج الخفي والوعي من خالل ىذه المقابالت التعرف عمى كل ما يتعمق  حاول الباحث

 .الميني لدي الطالب
  ىى: لالستبانةوعمى ضوء ذلك تم تحديد  ثالثة محاور  

 (.اتعبار  12) دور المنيج الخفي في تنمية المجال المعرفي لموعي المينيالمحور األول: 
 (اتعبار  12تنمية المجال الوجداني لموعي الميني )دور المنيج الخفي في المحور الثاني: 
 (اتعبار  12دور المنيج الخفي في تنمية المجال المياري لموعي الميني )المحور الثالث: 

 اخلضائط الشيلومرتية لالستبانة :

 لمتأكد من صدق االستبانة استخدم الباحث أنواع الصدق التالية: حساب صدق االستبانة :
الصدق الظاىري : ويقصد بالصدق الظاىري مدى مناسبة االستبانة ظاىريا لمغرض التي  . أ

, وقد راع الباحث ما (1)وضعت من اجمو , من خالل الفحص المبدئي لمحتوى االستبانة 
 يمي :

 وضوح تعميمات االستبانة . (1
 صالحية العبارات التي تيدف االستبانة لقياسيا . (0

                                                      
, القاىرة ,  البحث في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية( : مناىج 2114عمى ماىر خطاب ) - 0

 .113مكتبة االنجمو المصرية , ص 
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 يقيا وتصحيحيا وتفسير نتائجو بسيولة ويسر .إمكانية طبع االستبانة وتطب (3
حيث عرض الباحث االستبانة عمى مجموعة من المحكمين  صدق المحكمين : . ب

من أساتذة أصول التربية والمناىج وطرق التدريس , بيدف التأكد من ( 0) المتخصصين
صدقيا , وقد أشار السادة المحكمين إلى بعض المالحظات والتي قد تم تعديميا في 

وء أرائيم والتي كان من أىميا تعديل بعض الصياغات , ىذا وقد اتفق المحكمون ض
عمى أن عبارات االستبانة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسو )الكشف عن واقع دور 
المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدي طالب المرحمة االعدادية( , ىذا وقد استبق 

% فأكثر 42صالحيتيا السادة المحكمين بنسبة الباحث عمى العبارات التي اتفق عمى 
 : االستبانة( يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عبارات 1وفيما يمي جدول ) 

  

                                                      
 ممحق ) ( : قائمة المحكمين . - 2



 ................................................................. دور المنهج الخفي في تنمية الوعي المهني

- 636 - 

إٌّٟٙ ٌذٜ طالة  ( ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عٍٝ اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ 1عذٚي )

 اٌّرحٍخ االعذاد٠خ

 ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عجبراد االسزجبٔخ ا٤ثعبد َ

1 

ٟ
ي اٌّعرف

غب
اٌّ

 

رزٕبسيت ِي   اٌزيٟارعرف فٟ اٌفصً عٍيٟ ِعٍِٛيبد عيٓ اٌّٙيٓ 
 ِٙبررٟ ٚلذرارٟ .

09% 

2 
أِزٍيه ِعرفييخ وبف١ييخ ِييٓ مييالي ِعٍّييٟ عييٓ ِزيٍجييبد اٌّٙييٓ فييٟ 

 اٌّسزمجً 
199% 

3 
رسيييبعذٟٔ ءراع ِعٍّيييٟ ثّعرفيييخ ِعٍِٛيييبد عيييٓ اٌزخصصيييبد 

 ا١ٌّٕٙخ
09% 

4 
رزيٍيت  اٌزيٟارعرف فٟ اٌفصً عٍٟ ِعٍِٛبد وبف١خ عيٓ اٌّٙيٓ 

 ِٙبراد ِٚٛا٘ت ِحذدح
09% 

5 
رٕبست ويال اٌغٕسي١ٓ ٚأمزيبر إٌّٙيخ  اٌزٟأسزي١  ِعرفخ اٌّٙٓ 

 رٕبسجٕٟ اٌزٟ
09% 

6 
ِيييٓ ميييالي اٌّذرسيييخ ارعيييرف عٍيييٟ ِسا٠يييب إٌّٙيييخ اٌّسيييزمج١ٍخ 

 ٚع١ٛثٙب
199% 

7 
 اٌزِٟعٍِٛبد وبف١خ عٓ اٌذمً اٌّبدٞ  أِزٍه ِٓ مالي اٌّذرسخ
 رحممٗ اٌّٙٓ اٌّسزمج١ٍخ

199% 

0 
اٌزخصصييبد ا١ٌّٕٙييخ  فييِٟييزالن ِعرفييخ اسييبعذٟٔ ِعٍّييٟ عٍييٟ 

 ٠حزبعٙب سٛق اٌعًّ اٌزٟ
09% 

0 
ٌييذٜ اٌّعرفييخ اٌىبف١ييخ ثٕييٛا اٌعّييً إٌّبسييت ٌزحم١ييك طّٛحييبرٟ 

 اٌشخص١خ
09% 

 %199 امز١بر اٌعًّ إٌّبستِعرفزٟ ثيج١عخ شخص١زٟ رّىٕٕٟ ِٓ  19

11 

ٟ
عذأ

ٛ
ي اٌ

غب
اٌّ

 

 %09 أرشذٟٔ اٌّعٍُ أْ ٕ٘بن ثعض اٌّٙٓ رزيٍت اٌزفبعً ِ  إٌبس

12 
أرغجٙب ثغض إٌظر عٓ  اٌزٟسبعذٟٔ فصٍٟ فٟ أْ ألذر إٌّٙخ 

 ٔظرح اٌّغزّ  ٌٙب
199% 

13 
٠ٕجغيييٟ أْ ٠سيييٍىٙب  اٌزيييٟأعيييٟ فيييٟ فصيييٍٟ اٌمييي١ُ ٚاٌسيييٍٛو١بد 

 اٌّٛظف ١ٌحمك ٔغبحٗ إٌّٟٙ
09% 

14 
أرشذٟٔ اٌّعٍُ إٌٟ اٌحرص عٍٝ امز١بر ِسزمجٍٟ إٌّٙيٟ اٌي ٜ 

 ٠حمك لجٛالً اعزّبع١بً 
199% 

15 
أِزٍه أفىيبراً ع١يذح ِيٓ ميالي ِذرسيزٟ عيٓ اٌّىبٔيخ االعزّبع١يخ 

 رحممٙب إٌّٙخ ٌٍعب١ٍِٓ ف١ٙب اٌزٟ
09% 

 %09 رعس٠س االرغبٖ ٔحٛ اٌزع١ٍُ إٌّٟٙ فٟثأْ ٌٍّذرسخ دٚر  أعزمذ 16

 %199 ح١بح اٌفرد . فٟأرٜ أْ اٌعًّ ِٓ ا٤ِٛر اٌّّٙخ  17

10 
أعزمذ أٔٗ عٕذ امز١بر اٌفرد ٌّٕٙخ ِع١ٕخ ٠غيت أْ ٠خزيبر إٌّٙيخ 

 %09 ٠حجٙب اٌزٟ

10 
٠ّٕٟٙ ٘ٛ االسزّزبا  اٌّسزمجً فأوضر شئ فٟعٕذِب أٌزحك ثعًّ 

 ثٕٛا اٌعًّ 
199% 

29 
سأوْٛ سع١ذاً عٕذِب أعًّ ثّٕٙيخ أسيزي١  ِيٓ مالٌٙيب ِسيبعذح 

 ا٢مر٠ٓ .
09% 

ي  21
غب
اٌّ

ٞ
اٌّٙبر

عٍّيٟ  فيٟليذ ريٛاعٕٟٙ  اٌزيٟأِزٍه اٌميذرح عٍيٝ حيً اٌّشيىالد  
 اٌّسزمجٍٟ

199% 

 %199 رسبعذٟٔ اٌّذرسخ فٟ أْ أميظ ٌيّٛحبرٟ ٚا٘زّبِبرٟ ا١ٌّٕٙخ 22

 %09 عٍّٟ فٟرعٍّذ ثبٌفصً أْ أٚظف شرٚط اٌسالِخ ا١ٌّٕٙخ  23

 %09 رسبعذٟٔ اٌّذرسخ عٍٟ امز١بر ِٕٙزٟ اٌّسزمج١ٍخ 24
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 ٔست االرفبق ث١ٓ اٌّحى١ّٓ عجبراد االسزجبٔخ ا٤ثعبد َ

 %199 أوزسجذ ثبٌّذرسخ ِٙبرح وبف١خ ٌٍّفبضٍخ ث١ٓ اٌّٙٓ 25

26 
سييبمزبر٘ب رمٍييً  اٌزييٟأشييعر أْ اٌّعٍِٛييبد اٌىبف١ييخ عييٓ إٌّٙييخ 

 اٌخيأ فٟاحزّبي اٌٛلٛا 
09% 

 %09 أدائٟ ٌٍّٕٙخ ثىفبئخ رٛفر ٌٝ فرصخ . 27

 %199 ٠سزي١  اٌم١بَ ثٙب  اٌزٟأٔٗ ِٓ اٌُّٙ أْ ٠روس اٌفرد عٍٝ اٌّٙٓ  20

 %09 ٠خجرٟٔ اٌّعٍُ عٓ ِسا٠ب ٚع١ٛة اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ 20

39 
أوزشييفذ ثبٌفصييً ِٙييبراد ١ِّٚييساد رييحٍٕٟ٘ ٤ْ أحصييً عٍييٝ 

 ٚظ١فخ  رٕبسجٕٟ
199% 

 %03 اٌّغّٛا

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكمين فقد تم اإلبقاء عمى جميع العبارات  
, والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس دور المنيج الخفي في  باالستبانةالواردة 

تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة االعدادية, وقد تم استخدام معادلة كوبر لحساب 
%( وىي 43.2نسبة االتفاق بين المحكمين, وقد بمغت نسبة االتفاق عمى االستبانة ككل )

ستبانة وذلك بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا نسبة مرتفعة تدل عمى صالحية اال
المحكمين والتي تضمنت تعديل في صياغة بعض عبارات االستبانة , وبذلك فقد أصبحت 

( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد 32االستبانة بعد إجراء تعديالت المحكمين مكون من )
 كالتالي :

 بارات . ( ع12المجال المعرفي ويتكون من ) البعد األول : -
 ( عبارات . 12المجال الوجداني ويتكون من ) البعد الثاني : -

 ( عبارات . 12المجال المياري ويتكون من ) البعد الثالث : -

 –يتم استجابة المفحوصين عمى االستبانة من خالل خمسة استجابات )موافق جدا 
 ( .1-0-3-6-5غير موافق جدا( ) –غير موافق  –أحيانا  –موافق 

وتقةوم ىةذه الطريقةة فةي جوىرىةا عمةى مقارنةة متوسةطات  المقارنة الطرفيةة :صدق ج. 
المجموعةةةات التةةةي حصةةةمت عمةةةى أعمةةةى الةةةدرجات بالمجموعةةةات التةةةي حصةةةمت عمةةةى اقةةةل 
الةةدرجات ثةةم حسةةاب داللةةة الفةةروق بةةين ىةةذه المتوسةةطات , وعنةةدما تصةةبح لتمةةك الفةةروق 

ت قدرًا مطمئنا لمصةدق ؛ ولةذلك داللة إحصائية واضحة يمكن القول بأن االستبانة قد حقق
% مةةن 04فقةةد تةةم ترتيةةب الةةدرجات الكميةةة لالسةةتبانة ترتيبةةًا تنازليةةًا , وأخةةذ أعمةةي وأدنةةي 

االدنةى, وذلةك باسةتخدام  األربةاعياالعمةى , ومجموعةة  األربةاعيالدرجات لتمثل مجموعة 
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فةةي المقارنةةة بةةين المتوسةةطات لمعرفةةة معةةامالت  Mann-Whitneyاختبةةار مةةان وتينةةي 
 التمييز بين طالب المجموعتين كما ىو موضح بالجدول التالي ) (:

 ا٤رثبعٟا٤عٍٝ، ٚ ا٤رثبعٟدالٌخ اٌفرٚق ث١ٓ ررت اٌّغّٛعبد اٌيرف١خ ) (2عذٚي ) 

 ا٤دٔٝ(

 إلعذاد٠خ فٟ اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ ا 

 ِغّٛعخ ا٤رثبعٟ

 ا٤عٍٝ 

 = ْ14 

 ا٤دٔٝ  ِغّٛعخ ا٤رثبعٟ

 = ْ14 

 ل١ّخ

(U) 

 

 ل١ّخ

(W) 

 

 ل١ّخ

(Z) 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت
 ِزٛسظ اٌررت

ِغّٛا 

     اٌررت

21.59 391.99 7.59 195.99 9.999 195.999 
-

4.527 

داٌخ عٕذ 

ِسزٜٛ 

(9.91) 

 (: 0السابق )يتضح من الجدول 
( بةةين متوسةةطي رتةةب مجموعةةة 2.21أنةةو يوجةةد فةةرق ذو داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوي ) 

األدنةةى فةةي اسةةتبانة المةةنيج الخفةةي فةةي تنميةةة الةةوعي  األربةةاعياألعمةةى ومجموعةةة  األربةةاعي
( , وىةي دالةة عنةد 2.222( بمغةت )U؛ كمةا أن قيمةة ) الميني لدى طةالب المرحمةة اإلعداديةة

ممةةا يةةدل عمةةى الصةةدق التمييةةزي لالسةةتبانة, وىةةذا يعنةةي تمتةةع االسةةتبانة  ( ؛2.21مسةةتوى )
 بدرجة عالية من الصدق.

تم التحقق من االتساق الداخمي لالستبانة من خةالل  د. صدق االتساق الداخمي لالستبانة :
( طالبةةة وطالبةةة مةةن 52التطبيةق الةةذي تةةم لالسةةتبانة عمةى العينةةة االسةةتطالعية التةةي قواميةا )

لمرحمةة اإلعداديةة بمدرسةة ............. , وذلةك مةن خةالل حسةاب معةامالت االرتبةاط طالب ا
 بين عبارات االستبانة والدرجة الكمية لمبعد التابع ليا , وذلك كما يمي :
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( ِعبِالد االررجبط ث١ٓ عجبراد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ 3عذٚي ) 

 ٠خ ٚدرعبد ا٤ثعبد وً ثعذ عٍٝ حذٌٖذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد

 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

1 9.030** 11 9.051** 21 9.004** 

2 9.074** 12 9.006** 22 9.004** 

3 9.040** 13 9.070** 23 9.009** 

4 9.001** 14 9.039** 24 9.060** 

5 9.072** 15 9.795** 25 9.003** 

6 9.073** 16 9.720** 26 9.060** 

7 9.061** 17 9.704** 27 9.002** 

0 9.060** 10 9.097** 20 9.009** 

0 9.094** 10 9.740** 20 9.003** 

19 9.093** 29 9.779** 39 9.002** 

 (9.91)**( داٌخ عٕذ ِسزٜٛ )

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين عبارات االستبانة والدرجة الكمية لكل 
ا دالة إحصائية عند مستوى ( وجميعي2.446( , و) 2.425بعد تراوحت ما بين )

(2.21). 
لالسةتبانة , وذلةك  معامالت االرتباط بين بين الدرجة الكمية لكل بعةد والدرجةة الكميةةكما تم حساب 

 :كما يمي
 ( ِعبِالد االررجبط ث١ٓ اٌذرعخ اٌى١ٍخ ٌىً ثعذ ِٓ اثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخف4ٟعذٚي ) 

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ 

 ٚاٌذرعخ اٌى١ٍخ ٌالسزجبٔخ  

 ِعبًِ االررجبط د االسزجبٔخأثعب

 **9.071 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ

 **9.021 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ

 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ

 
9.031** 

 (9.91)**( داٌخ عٕذ ِسزٜٛ ) 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لالستبانة والدرجة 
( وجميعيا دالة إحصائية 2.441( , و) 2.401الكمية لكل بعد من أبعادىا تراوحت ما بين )

 ( .2.21عند مستوى )
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وبنةةاءا عمةةى مةةا سةةبق يتضةةح مةةن الجةةدولين السةةابقين أن معةةامالت االرتباطةةات بةةين 
والدرجة الكمية لالستبانة وكذلك بين الدرجة الكمية لكل بعةد والدرجةة الكميةة لالسةتبانة  العبارات

( ؛ وىةةةو مةةةا يةةةدل عمةةةى تةةةرابط وتماسةةةك العبةةةارات والمحةةةاور 2.21كميةةةا دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى )
 والدرجة الكمية ؛ مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع باتساق داخمي .

 : ن الشةروط السةيكومترية اليامةة التةي تعبةر عةن يعةد الثبةات مة حساب ثبات االسةتبانة
الدقة في قياس ما يدعى قياسو , وقد تم حساب ثبات االستبانة بعدة طةرق وىةي معامةل 

عادة التطبيق كما يمي :  الفا كرونباخ , والتجزئة النصفية , وا 

استخدم الباحث ىذه الطريقة في حساب ثبات االستبانة وذلك  معامل الفا كرونباخ : . أ
( طالب وطالبة من طالب المرحمة اإلعدادية من 52قو عمى عينة قواميا )بتطبي

نفس مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة األساسية بمدرسة 
....................... , ويوضح الجدول ) ( معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد 

يمة معامل الفا االستبانة وكذلك الدرجة الكمية باستخدام معامل الفا, وقد كان ق
 . 2.444كرونباخ لالستبانة ككل 

كما تم حساب معامل ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية  التجزئة النصفية : . ب
من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات الطالب عمى النصف الفردي من 
االستبانة ودرجاتيم عمى النصف الزوجي , ثم تم استخدام معادلة جوتمان , 

 لجدول التالي يوضح معامالت الثبات :وا

( ل١ُ ِعبًِ اٌضجبد ٌىً ثعذ ِٓ أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ 5عذٚي )  

 اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ ٌٚالسزجبٔخ وىً

 ا٤ثعبد
عذد 

 اٌعجبراد

ِعبًِ اٌفب 

 ورٚٔجبخ

ِعبًِ اٌزغسئخ 

 إٌصف١خ

 -)سج١رِبْ

 ثراْٚ(

ِعبًِ 

 عٛرّبْ

 9.009 9.009 9.000 19 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ

 9.090 9.010 9.020 19 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ

 9.005 9.005 9.007 19 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ

 9.055 9.055 9.007 39 االسزجبٔخ وىً

وتدل ىذه القيم عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس دور 
المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية , ومن ثم ثبات 
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االستبانة ككل , ويتضح من الجدول أن القيم مناسبة يمكن الوثوق بيا وتدل عمى صالحية 
 .لمتطبيقاالستبانة 

عادة التطبيق  التطبيق :إعادة ج.  -Testتم حساب ثبات االستبانة بطريقة التطبيق وا 
retest طالب وطالبة ( من  52تطبيق االستبانة عمى عدد )  , حيث قام الباحث بإعادة

 الدراسي ...... بمدرسة ............... .طالب المرحمة اإلعدادية في العام 
٠ٛضح ِعبِالد صجبد أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ ر١ّٕخ  اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ   (6عذٚي )  

 طالة 

 اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ ثير٠مخ إعبدح االمزجبر 

 اٌضجبد ثإعبدح اٌزيج١ك أثعبد االسزجبٔخ َ

 **9.051 اٌّحٛر ا٤ٚي: اٌّغبي اٌّعرفٟ 1

 **9.077 اٌّحٛر اٌضبٟٔ: اٌّغبي اٌٛعذأٟ 2

 **9.071 اٌّحٛر اٌضبٌش: اٌّغبي اٌّٙبرٞ 3

 **9.077 االسزجبٔخ وىً

  9.91** داٌخ عٕذ ِسزٜٛ دالٌخ 

مةن الثبةات لقيةاس دور المةنيج مرتفعةة وتدل ىذه القيم عمةى أن االسةتبانة تتمتةع بدرجةة 
 ن ثم ثبات االستبانة ككل الخفي في تنمية  الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية , وم

 :أساليب املعاجلة اإلحضائية 

   معادلة كوبرCooper . إليجاد نسب االتفاق بين المحكمين 
 . أسموب الفا كرونباخ والتجزئة النصفية وجوتمان لحساب ثبات االستبانة 
  معامل ارتباط بيرسونPearson . لحساب ثبات االستبانة بطريقة إعادة التطبيق 
  اختبار مان وتينيMann-Whitney  لحساب صدق المقارنة الطرفية في

 االستبانة.
  معامل ارتباط بيرسونPearson  بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي

 تنتمي إليو؛ وذلك لتقدير االتساق الداخمي لالستبانة .
 االنحراف المعياري إلجراء المعالجة التكرارات والنسب المئوية, المتوسط الحسابي ,

 .ستبانةية لالاإلحصائ
  ويتني  –استخدام اختبار مانMann-Whitney  لمعينتين المستقمتين لدراسة

 ., وتحديد اتجاىيا بين المجموعتينالفروق بين مجموعتي الذكور واالناث 
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  اختبار كروكسال ويمزKruskal-Wallis  لمكشف عن الفروق بين طالب
المدارس الدولية(, مجموعات كل من )المدارس الحكومية , والمدارس الخاصة , و 

لمتحقق من اتجاه الفروق  Mann-Whitneyكما وتم استخدام اختبار ما ويتني 
 بين تمك المدارس.

 . SPSS Ver.22وقد تم معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 
 نتائر الدزاسة امليدانية:

 : ثانيا : املعاجلة اإلحضائية املشتخدمة 

 والنسب المئويةالتكرارات  .1

 المتوسط الحسابي .0

 االنحراف المعياري .3

 ثالجا : اعتناد ميزاى تكديسي وفكا ملكياض ليلست الجالثي :
 ( ١ِساْ رمذ٠رٞ ٚفمب ٌّم١بس ١ٌىرد اٌخّبسٟ 7عذٚي )

 االرغبٖ اٌعبَ اٌّزٛسظ اٌّرعح االسزغبثخ

 عذَ اٌّٛافمخ رّبِبً  1.09  إٌٝ 1ِٓ  غ١ر ِٛافك رّبِبً 

 عذَ اٌّٛافمخ 2.69 إٌٝ  1.01ِٓ  ِٛافكغ١ر 

 اٌّحب٠ذح 3.49 إٌٝ 2.61 ِٓ ِحب٠ذ

 اٌّٛافمخ 4.29  إٌٝ 3.41ِٓ  ِٛافك

 اٌّٛافمخ رّبِبً  5.99  إٌٝ 4.21ِٓ  ِٛافك رّبِبً 

وعميو سوف يستخدم الباحث المتوسط المرجح إلجابات الطالب ) عينة البحث ( عمى 
المنيج الخفي في تنمية الوعي دور الخماسي بغرض معرفة  العبارات باستخدام مقياس ليكرت

 يني لدى طالب المرحمة اإلعدادية.الم
 زابعًا : عسض الهتائر ومهاقشتًا :

ما دوز املهًر اخلفي يف تهنية الوعي املًين لدى  أواًل: اإلدابة عو الشؤال األول والري يهط على "  

 يف اجملال املعسيف؟ طالب املسحلة اإلعدادية

المجال : لالستبيان  المحور األولولإلجابة عن ىذا السؤال: يتم عرض النتائج من خالل 
 المعرفي كالتالي :
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 اجملال املعسيفاحملوز األول: 

 ع١ٕخ اٌذراسخ  ع( اٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا 0عذٚي )

 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 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِحب٠ذ

ِٛاف

 ق

ِٛافك 

 رّبِبً 

اٌزىرا

 ر

اٌزىرا اٌزىرار

 ر

اٌزىرا

 ر

 اٌزىرار

% % % % % 

ارعيييرف فيييٟ اٌفصيييً  .1

ِعٍِٛييبد عييٓ عٍييٟ 

رزٕبسيت  اٌزٟاٌّٙٓ 

ِييييييييييي  ِٙيييييييييييبررٟ 

 ٚلذرارٟ.

74 60 44 0 5 

2.92 9.000 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
37.9 34.9 22.9 4.5 2.5 

 أِزٍييه ِعرفييخ وبف١ييخ .2

ِييييٓ مييييالي ِعٍّييييٟ 

اٌّٙيٓ ِزيٍجبد  عٓ

 فٟ اٌّسزمجً.

11 79 66 27 26 

 اٌّحب٠ذح 1.190 2.04
5.5 35.9 33.9 13.5 13.9 

رسييييييييييييييبعذٟٔ ءراع  .3

ثّعرفيييييييخ  ِعٍّيييييييٟ

ِعٍِٛيييييييييبد عيييييييييٓ 

اٌزخصصييييييييييييييييييييبد 

 .ا١ٌّٕٙخ

119 27 40 12 2 

1.05 1.952 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
55.9 13.5 24.5 6.9 1.9 

ارعيييرف فيييٟ اٌفصيييً  .4

ِعٍِٛبد وبف١خ عٍٟ 

 اٌزييييٟعييييٓ اٌّٙييييٓ 

رزيٍيييييييت ِٙيييييييبراد 

 .ِٚٛا٘ت ِحذدح

119 39 44 15 1 

1.04 1.946 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
55.9 15.9 22.9 7.5 9.5 

أسيييييييزي١  ِعرفيييييييخ  .5

رٕبسييت  اٌزييٟاٌّٙييٓ 

وال اٌغٕس١ٓ ٚأمزبر 

 اٌزيييييييييييٟإٌّٙيييييييييييخ 

 ٕٟ.رٕبسج

7 66 74 23 39 

 اٌّحب٠ذح 1.901 3.92

3.5 33.9 37.9 11.5 15.9 

ِييٓ مييالي اٌّذرسييخ  .6

ِسا٠ييب ارعييرف عٍييٟ 

إٌّٙيييخ اٌّسيييزمج١ٍخ 

 .ٚع١ٛثٙب

119 49 33 16 1 

1.70 1.929 

عذَ 

اٌّٛافمخ 

 9.5 0.9 16.5 29.9 55.9 رّبِب

ِيييييٓ ميييييالي أِزٍييييه  .7

ِعٍِٛيييبد اٌّذرسيييخ 

وبف١ييييخ عييييٓ اٌييييذمً 

رحممييٗ  اٌزييٟاٌّييبدٞ 

 .اٌّسزمج١ٍخ اٌّٙٓ

190 31 37 29 4 

1.01 1.141 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
54.9 15.5 10.5 19.9 2.9 
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

اٌّزٛس

 ط

االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِحب٠ذ

ِٛاف

 ق

ِٛافك 

 رّبِبً 

اٌزىرا

 ر

اٌزىرا اٌزىرار

 ر

اٌزىرا

 ر

 اٌزىرار

% % % % % 

سييييييبعذٟٔ ِعٍّييييييٟ  .0

ن ِعرفييخ أِييزالعٍييٟ 

اٌزخصصييييييبد  فييييييٟ

 اٌزييييييييييٟا١ٌّٕٙييييييييييخ 

٠حزبعٙيييييييب سيييييييٛق 

 .اٌعًّ

1 3 04 07 15 

 اٌّٛافمخ 9.677 3.56

9.5 1.5 47.9 43.5 7.5 

ٌذٜ اٌّعرفخ اٌىبف١خ  .0

ثٕيييييييييييٛا اٌعّيييييييييييً 

إٌّبسيييييت ٌزحم١يييييك 

طّٛحيييييييييييييييييييييييييبرٟ 

 اٌشخص١خ.

190 37 31 29 3 

1.06 1.195 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
54.5 10.5 15.5 19.9 1.5 

ِعرفزييييييٟ ثيج١عييييييخ  .19

شخصيييي١زٟ رّىٕٕييييٟ 

ِيييٓ امز١يييبر اٌعّيييً 

 إٌّبست.

1 6 02 02 0 

 اٌّٛافمخ 9.657 3.51

9.5 3.9 46.9 46.9 4.5 

 0.700 2.43 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر ا٤ٚي
عذَ 

 اٌّٛافمخ

يتضح من المؤشرات اإلحصةائية لممحةور األول )المجةال المعرفةي( السةتبانة دور المةنيج 
 الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية أن :

( ؛ وىو يؤكد عمى 4.444بانحراف معياري قدره )( 0.63بمغ ) المتوسط العام : .1
عدم موافقة عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( عمى وجود تنمية لممجال 
المعرفي الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس ؛ وذلك لكون المتوسط المرجح 

بر عن اتجاه عدم ( وىى تع0.42 إلى 1.41لممحور يقع ضمن فئة المقياس )
فقة من وجية نظر عينة االستبيان, وأن وجية نظر العينة تميل إلى االتجاه الموا

 السمبي بالنسبة لذلك المجال من حيث مدى ممارستو بالمدارس .

( بمتوسطات 12,  4يوجد مستوى موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة األولى : .0
 3.61ط )( وىى من مؤشرات الفئة الرابعة لممتوس3.54إلى  3.51تراوحت بين )

شارة لوجود 6.02 إلى ( والتي تؤكد عمى موافقة عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 



 ................................................................. دور المنهج الخفي في تنمية الوعي المهني

- 663 - 

تمك الممارسات بالمدرسة بدرجة كبيرة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى 
 االتجاه االيجابي نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.

موعي المجال المعرفي ل نميةلممعمم دور في ت ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن
عميو تخصصات المطموبة بسوق العمل, كما المعمومات عن  عميو تقديمالميني لدى طالبو ف

يسعى لتنمية المجال المعرفي المساعدة في تحديد ما يالئميم من أعمال؛ ولكن المعمم لم 
 لموعي الميني لدى العينة, وذلك من وجية نظر العينة.

( بمتوسطات تراوحت بين 5,  0يوجد اتجاه محايد عمى نطاق البنود ) المرتبة الثانية : 
( 3.62 إلى 0.41( وىى من مؤشرات الفئة الثالثة لممتوسط )3.20إلى  0.46)

شارة لوجود تمك  والتي تؤكد عمى عدم تأكد عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 
االستبيان تميل إلى  الممارسات بالمدرسة بدرجة غير مؤكدة , وأن وجية نظر عينة

 االتجاه المحايد نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.

العينة ال تمتمك معمومات كافية عن متطمبات سوق ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
 العمل بالمستقبل, وال تمتمك المعرفة الكافية عما يناسب كل جنس من أعمال ويعزو ذلك لعدم

 ىتمام بتوضيحيا ليم, وىي تعد من أىداف المنيج الخفي.قيام المعمم باال تأكدىم من
( 4,  4,  6,  3,  1يوجد اتجاه عدم موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة الثالثة :

 1.41( وىى من مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط )0.20إلى  1.46بمتوسطات تراوحت بين )
شارة  ( والتي تؤكد عمى رفض عينة االستبيان لممارسة0.42 إلى تمك العبارات بالمدرسة , وا 

لعدم وجود تمك الممارسات بالمدرسة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه 
 السمبي نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم .

عدم اىتمام المعمم بالجانب المعرفي لممنيج الخفي ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
الطالب في التعرف عمى ما يناسب كل طالب من اعمال لمياراتو والذي يتطمب منو مساعدة 

وقدراتو, كما أنو ال يقدم لمطالب معمومات وافية عن التخصصات المينية, وال عما تحققو 
المين من دخل مادي, وكما أن المعمم ال يقدم مساعدة لطالبو في معرفة نوع العمل المناسب 

 ة نظر العينة.لطموحات كل طالب الشخصية؛ وذلك من وجي
(  والذي جاء بمتوسط 4يوجد اتجاه بعدم الموافقة تماما عمى نطاق البند ) المرتبة الرابعة :

( والتي تؤكد عمى الرفض 1.42 إلى 1( وىو من مؤشرات الفئة االولى لممتوسط )1.44)
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شارة لعدم وجود  التام والمؤكد من عينة االستبيان لوجود ممارسة لتمك العبارة بالمدرسة , وا 
تمك الممارسة بالمدرسة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه السمبي نحو وجود 

 تمك الممارسات بمدارسيم .

يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن لممعمم دور في تنمية الجانب المعرفي في المنيج الخفي و 
مزايا وعيوب كل مينة مستقبمية ولكنو ال يقوم بو من وجية نظر العينة فنراه ال يقوم بتقديم 

 ًقا.ملطالبو مط
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( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر ا٤ٚي اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌّعرفٟ ِٓ 1شىً ) 

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

ما دوز املهًر اخلفي يف تهنية الوعي املًين لدى  ثانيًا: اإلدابة عو الشؤال الجاني والري يهط على "

 يف اجملال الودداني؟ طالب املسحلة اإلعدادية

: الثاني لالستبيان المحور ولإلجابة عن ىذا السؤال: تم عرض النتائج من خالل 
 المجال الوجداني كالتالي :
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 اجملال الودداني: الجانياحملوز 
 ع١ٕخ اٌذراسخ  ع( اٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا 0عذٚي )

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 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 رّبِبً 

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

أرشذٟٔ اٌّعٍُ أْ 

ٕ٘بن ثعض اٌّٙٓ 

رزيٍت اٌزفبعً ِ  

 إٌبس. 

11 67 60 23 39 
 اٌّحب٠ذح 1.120 2.07

5.5 33.5 34.5 11.5 15.9 

فصٍٟ فٟ  سبعذٟٔ

 اٌزٟأْ ألذر إٌّٙخ 

أرغجٙب ثغض إٌظر 

عٓ ٔظرح اٌّغزّ  

 ٌٙب

35 06 51 23 5 

 اٌّحب٠ذح 9.006 2.30
17.5 43.9 25.5 11.5 2.5 

أعٟ فٟ فصٍٟ اٌم١ُ 

 اٌزٟٚاٌسٍٛو١بد 

٠ٕجغٟ أْ ٠سٍىٙب 

اٌّٛظف ١ٌحمك 

 ٔغبحٗ إٌّٟٙ

1 3 01 02 23 

 اٌّٛافمخ 9.720 3.62

9.5 1.5 45.5 41.9 11.5 

أرشذٟٔ اٌّعٍُ إٌٟ 

اٌحرص عٍٝ امز١بر 

ِسزمجٍٟ إٌّٟٙ 

اٌ ٜ ٠حمك لجٛالً 

 اعزّبع١بً 

1 3 01 05 29 

 اٌّٛافمخ 9.790 3.69

9.5 1.5 45.5 42.5 19.9 

أِزٍه أفىبراً ع١ذح ِٓ 

مالي ِذرسزٟ عٓ 

اٌّىبٔخ االعزّبع١خ 

رحممٙب إٌّٙخ  اٌزٟ

 ٌٍعب١ٍِٓ ف١ٙب

13 66 60 23 39 

 اٌّحب٠ذح 1.144 2.06

6.5 33.9 34.9 11.5 15.9 

أعزمذ ثأْ ٌٍّذرسخ 

رعس٠س االرغبٖ  فٟدٚر 

 ٔحٛ اٌزع١ٍُ إٌّٟٙ

4 5 00 09 12 
 اٌّٛافمخ 9.737 3.51

2.9 2.5 44.5 45.9 6.9 

أرٜ أْ اٌعًّ ِٓ 

 فٟا٤ِٛر اٌّّٙخ 

 ح١بح اٌفرد .

196 16 40 23 7 
2.95 1.245 

عذَ 

 3.5 11.5 24.9 0.9 53.9 اٌّٛافمخ
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

 االرغبٖ

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 رّبِبً 

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

أعزمذ أٔٗ عٕذ امز١بر 

اٌفرد ٌّٕٙخ ِع١ٕخ 

٠غت أْ ٠خزبر إٌّٙخ 

 ٠حجٙب اٌزٟ

196 16 40 26 3 

2.92 1.100 
عذَ 

 1.5 13.9 24.5 0.9 53.9 اٌّٛافمخ

عٕذِب أٌزحك ثعًّ 

اٌّسزمجً فأوضر  فٟ

شئ ٠ّٕٟٙ ٘ٛ 

االسزّزبا ثٕٛا 

 اٌعًّ

7 79 79 23 39 

 اٌّحب٠ذح 1.199 3.99
3.5 35.9 35.9 11.5 15.9 

سأوْٛ سع١ذاً عٕذِب 

أعًّ ثّٕٙخ أسزي١  

ِٓ مالٌٙب ِسبعذح 

 ا٢مر٠ٓ .

191 29 42 24 13 

2.14 1.339 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
59.5 19.9 21.9 12.9 6.5 

 اٌّحب٠ذح 0.966 2.02 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر اٌضبٟٔ

لممحور الثةاني )المجةال الوجةداني( السةتبانة دور يتضح من المؤشرات اإلحصائية 
 المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية أن :

( ؛ وىو يؤكد عمى عدم 4.244( بانحراف معياري قدره )0.40بمغ ) المتوسط العام : .1
وجداني تأكيد عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( عمى وجود تنمية لممجال ال

الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس ؛ وذلك لكون المتوسط المرجح لممحور يقع ضمن 
( وىى تعتبر عن اتجاه محايد من وجية نظر عينة 3.62 إلى 0.41فئة المقياس )

االستبيان, وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه المحايد بالنسبة لذلك المجال 
 بالمدارس . من حيث مدى ممارستو

( بمتوسطات 14,  16,  13يوجد مستوى موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة األولى : .0
 إلى 3.61( وىى من مؤشرات الفئة الرابعة لممتوسط )3.40إلى  3.51تراوحت بين )

شارة لوجود تمك 6.02 ( والتي تؤكد عمى موافقة عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 
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بدرجة كبيرة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه االيجابي الممارسات بالمدرسة 
 نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.

المجال الوجداني لممنيج الخفي ييتم بو المعمم ويساعد ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
أن يسمكيا  ينبغي التيالطالب وينمي اتجاىاتو وقيمو ويساعده في معرفة القيم والسموكيات 

حرص عمى اختيار , كما ان المعمم يرشد الطالب إلي الالموظف ليحقق نجاحو الميني
تعزيز االتجاه نحو التعميم  فيدور  مما يجعل لممدرسة مستقبمي الميني يحقق قبواًل اجتماعياً 

 من وجية نظر العينة. الميني
( بمتوسطات 14,  15,  10,  11يوجد اتجاه محايد عمى نطاق البنود ) المرتبة الثانية : .3

 إلى 0.41( وىى من مؤشرات الفئة الثالثة لممتوسط )3.22إلى  0.44تراوحت بين )
شارة لوجود تمك 3.62 ( والتي تؤكد عمى عدم تأكد عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 

 الممارسات بالمدرسة بدرجة غير مؤكدة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه
 المحايد نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.

طالبو بالمين  بإرشادالعينة ترى أن المعمم يقوم ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
التي تتطمب تفاعل مع الناس, كما يساعد الطالب في اختيار مينة المستقبل بغض النظر عن 

تحققيا  التيأفكارًا جيدة عن المكانة االجتماعية رأي المجتمع بيا, ويساعد طالبو في امتالك 
, كما يرشد المعمم طالبو إلى االستمتاع بمينتو بالمستقبل ىو أىم غاية, المينة لمعاممين فييا

 وذلك من وجية نظر العينة.
( بمتوسطات 02,  14,  14يوجد اتجاه عدم موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة الثالثة : .3

 إلى 1.41( وىى من مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط )0.16إلى  0.20تراوحت بين )
شارة لعدم 0.42 ( والتي تؤكد عمى رفض عينة االستبيان لممارسة تمك العبارات بالمدرسة , وا 

وجود تمك الممارسات بالمدرسة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه السمبي 
 نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم .

عدم اىتمام المعمم بتوعية الطالب بأىمية العمل  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن
في حياة الفرد, كما أن المعمم لم يقم بتوجيو طالبو إلى المين التي يحبيا كال منيم, ولم ييتم 
كذلك بتوجيييم لمدى السعادة التي يعيشيا أحدىم عندما يعمل بمينة يساعد من خالليا 

 لك من وجية نظر العينة.اآلخرين, وذ
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( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر اٌضبٟٔ اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌٛعذأٟ ِٓ  2شىً )

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

ما دوز املهًر اخلفي يف تهنية الوعي املًين لدى  ثالجًا: اإلدابة عو الشؤال الجالح والري يهط على "

 يف اجملال املًازي؟ طالب املسحلة اإلعدادية

المجال : الثالث لالستبيان المحور ولإلجابة عن ىذا السؤال: تم عرض النتائج من خالل 
 المياري كالتالي :

 اجملال املًازي: الجالحاحملوز 
 ع١ٕخ اٌذراسخ  عٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛسظ ٚاالٔحراف اٌّع١برٞ ٣ٌرا اٌزىراراد  (19عذٚي ) 

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

 اإلعذاد٠خ

 

 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 رّبِبً 

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

أِيييزٍ .11

ن اٌمييذرح عٍييٝ 

حييً اٌّشييىالد 

لييييييييييذ  اٌزييييييييييٟ

 فيييٟريييٛاعٕٟٙ 

عٍّيييييييييييييييييييييييٟ 

 اٌّسزمجٍٟ.

62 72 40 19 0 

2.15 1.945 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
31.9 36.9 24.9 5.9 4.9 

رسيييب .12

عذٟٔ اٌّذرسخ 

أمييييظ  فيييٟ أْ

ٌيّٛحيييييييييييبرٟ 

ٚا٘زّبِيييييييييبرٟ 

 .ا١ٌّٕٙخ

51 70 56 0 6 

2.21 9.074 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
25.5 30.9 20.9 4.5 3.9 

0
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 رّبِبً 

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

رعٍيّ .13

د ثبٌفصييييً أْ 

أٚظييف شييرٚط 

اٌسييييييييييييييييييالِخ 

 فيييييٟا١ٌّٕٙيييييخ 

 .عٍّٟ

197 22 54 13 4 

1.03 1.116 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
3.5 11.9 27.9 6.5 2.9 

رسيييب .14

عذٟٔ اٌّذرسخ 

 امز١يييييبرعٍيييييٟ 

ِٕٙزيييييييييييييييييييييٟ 

 .اٌّسزمج١ٍخ

195 21 57 19 7 

1.07 1.153 
عذَ 

 3.5 5.9 20.5 19.5 52.5 اٌّٛافمخ

أويييييز .15

 سيييييييييييييييييييييييييجذ

ثبٌّذرسييييييييييييييخ 

ِٙييييبرح وبف١ييييخ 

ٌٍّفبضييٍخ ثيي١ٓ 

 .اٌّٙٓ

10 66 63 23 39 

 اٌّحب٠ذح 1.174 2.01
0.9 33.9 31.5 11.5 15.9 

أشييع .16

ر أْ 

اٌّعٍِٛييييييييييييبد 

اٌىبف١يييييخ عيييييٓ 

 اٌزيييييٟإٌّٙيييييخ 

رمًٍ  ر٘بببمزس

احزّبي اٌٛلٛا 

 .اٌخيأ فٟ

197 32 49 16 5 

1.09 1.139 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
53.5 16.9 29.9 0.9 2.5 

أدائ .17

ٞ ٌٍّٕٙييييييييييييييخ 

ثىفبئخ رٛفر ٌٝ 

 فرصخ .

1 6 09 06 17 

 اٌّٛافمخ 9.713 3.56

9.5 3.9 45.9 43.9 0.5 

أٔييييٗ  .10

ِيييٓ اٌّٙيييُ أْ 

٠روييييييس اٌفييييييرد 

عٍيييييٝ اٌّٙيييييٓ 

٠سيييزي١   اٌزيييٟ

 اٌم١بَ ثٙب.

1 4 00 03 13 

 اٌّٛافمخ 9.660 3.57
9.5 2.9 44.5 46.5 6.5 

٠يييييخ .10

 1.130 1.01 3 22 37 39 190ثرٔييييٟ اٌّعٍييييُ 
عذَ 

 اٌّٛافمخ
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 ِضّْٛ اٌجٕذ

 االسزغبثبد

 اٌّزٛسظ
االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

االرغبٖ 

 اٌعبَ

غ١ر 

ِٛافك 

 رّبِبً 

غ١ر 

 ِٛافك
 ِٛافك ِحب٠ذ

ِٛافك 

 رّبِبً 

 اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار اٌزىرار

% % % % % 

عيييييييٓ ِسا٠يييييييب 

ٚع١ٛة اٌّٙيٓ 

 اٌّخزٍفخ.

54.9 15.9 10.5 11.9 1.5 

أويييييز .29

شييفذ ثبٌفصيييً 

ِٙييييييييييييييييييبراد 

١ِّٚييييييييييييييساد 

ريييييييييحٍٕٟ٘ ٤ْ 

أحصيييييً عٍيييييٝ 

ٚظ١فيييييييييييييييييييييخ  

 رٕبسجٕٟ.

10 67 62 23 39 

 اٌّحب٠ذح 1.106 2.09

0.9 33.5 31.9 11.5 15.9 

 0.913 2.59 اٌّزٛسظ اٌّرعح ٌٍّحٛر اٌضبٌش
عذَ 

 اٌّٛافمخ

يتضح من المؤشرات اإلحصائية لممحور الثالث )المجةال الميةاري( السةتبانة دور المةنيج 
 الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية أن :

( ؛ وىو يؤكد عمى 4.213( بانحراف معياري قدره )0.52بمغ ) :المتوسط العام  .1
عدم موافقة عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( عمى وجود تنمية لممجال 
المياري الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس ؛ وذلك لكون المتوسط المرجح 

تجاه عدم ( وىى تعتبر عن ا0.42 إلى 1.41لممحور يقع ضمن فئة المقياس )
الموافقة من وجية نظر عينة الدراسة, وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى 

 االتجاه السمبي بالنسبة لذلك المجال من حيث مدى ممارستو بالمدارس .

( بمتوسطات 04,  04يوجد مستوى موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة األولى : .0
 3.61الفئة الرابعة لممتوسط ) ( وىى من مؤشرات3.54إلى  3.54تراوحت بين )

شارة لوجود 6.02 إلى ( والتي تؤكد عمى موافقة عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 
تمك الممارسات بالمدرسة بدرجة كبيرة , وأن وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى 

 االتجاه االيجابي نحو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.
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لى أن لممنيج الخفي مجال مياري ييتم بو المعمم من ىذه النتيجة إ ويعزو الباحث
تعريف الطالب أن أداءه لممينة بكفاءة يتيح لو فرصة العمل بالمستقبل, كما يحدد خالل 

 ويركز الطالب عمى المينة التي يستطيع القيام بيا وذلك من وجو نظر العينة.
( بمتوسطات 32,  05يوجد اتجاه محايد عمى نطاق البنود ) المرتبة الثانية : .3

 0.41( وىى من مؤشرات الفئة الثالثة لممتوسط )0.41إلى  0.42تراوحت بين )
شارة 3.62 إلى ( والتي تؤكد عمى عدم تأكد عينة االستبيان عمى تمك العبارات وا 

لوجود تمك الممارسات بالمدرسة بدرجة غير مؤكدة , وأن وجية نظر عينة االستبيان 
 حو وجود تمك الممارسات بمدارسيم.تميل إلى االتجاه المحايد ن

لممعمم دور في تحقيق الجانب المياري في ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
المنيج الخفي ولكن العينة ترى انو ال يقوم بو كما يجب فالطمب ال يكتسب ميارة كافية 

كما , وال يكتشف ما يميزه من ميارات تؤىمو لوظيفة ما تناسبو لممفاضمة بين المين
 يجب, وذلك من وجية نظر العينة.

 06,  03,  00,  01يوجد اتجاه عدم موافقة عمى نطاق البنود ) المرتبة الثالثة : .6
( وىى من مؤشرات الفئة 0.01إلى  1.42( بمتوسطات تراوحت بين )04,  04, 

( والتي تؤكد عمى رفض عينة االستبيان 0.42 إلى 1.41الثانية لممتوسط )
شارة لعدم وجود تمك الممارسات بالمدرسة , وأن لممارسة تمك ال عبارات بالمدرسة , وا 

وجية نظر عينة االستبيان تميل إلى االتجاه السمبي نحو وجود تمك الممارسات 
 بمدارسيم .

لممعمم دور في الجانب المياري لممنيج الخفي  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
 تواجوقد  التيالقدرة عمى حل المشكالت  امتالكتجعمو حريص عمى مساعدة الطب عمى 

 التخطيطكما تجعمو حريص عمى مساعدة طالبو في  المستقبمي,  عمميم في طالبو 
لطموحاتيم واىتماماتيم المينية, ليس ذلك فحسب بل عمى المعمم مساعدة الطالب عمى 

عن  لعمل, و المستقبمي, واختيار ىذا اعمم فيشروط السالمة المينية  كيفية توظيف
طريق توفير المعمومات الكافية عن المينة التي سيختارىا الطالب لمتقميل من احتمال 

الوقوع في الخطأ , وأن يخبر طالبو عن عيوب ومميزات المين المختمفة, ولكن المعمم ال 
 يقوم بيذا الدور من وجية نظر العينة.
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( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد اٌّحٛر اٌضبٌش اٌّزعٍك ثبٌّغبي اٌّٙبرٞ ِٓ  3شىً )

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

 أبعاد االستبانة كلل :
ٟاٌزىراراد ٚإٌست اٌّئ٠ٛخ ٌزح١ًٍ أثعبد اسزجبٔخ دٚر إٌّٙظ اٌخف (11عذٚي )   

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ وىً

َ 
 

 ِضّْٛ اٌّحٛر

اٌّزٛسظ 

 اٌّرعح

االٔحراف 

 اٌّع١برٞ

 درعخ

 اٌّّبرسخ

 ِٕخفضخ  0.700 2.43 اٌّغبي اٌّعرفٟ 1

 ِزٛسيخ 0.966 2.02 اٌّغبي اٌٛعذأٟ 2

 ِٕخفضخ 0.913 2.59 اٌّغبي اٌّٙبرٞ 3

 ِزٛسيخ 26.690 2.50 وىًاٌّزٛسظ اٌّرعح ٌالسزجبٔخ 

يتضح من المؤشرات اإلحصائية الستبانة دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني 
 لدى طالب المرحمة اإلعدادية أن :

( ؛ وىو 04.424( بانحراف معياري قدره )0.54المتوسط المرجح لالستبانة ككل بمغ ) .1
اإلعدادية( عمى وجود تنمية يؤكد عمى عدم تأكيد عينة االستبيان )طالب المرحمة 

الستبانة الوعي الميني ككل لدييم بالمدارس ؛ وذلك لكون المتوسط المرجح لالستبانة 
( وىى تعتبر عن اتجاه محايد من 3.62 إلى 0.41ككل يقع ضمن فئة المقياس )

وجية نظر عينة االستبيان, وأن وجية نظر الطالب عينة االستبيان تميل إلى االتجاه 
 بالنسبة لالستبانة ككل من حيث مدى ممارستو بالمدارس . المحايد
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يني كمفيوم يعد جديد من نوعو وان الوعي الم ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن
المعممون لم يدركوه كما يجب أما ان المنيج الخفي ال يطالب المعمم بتحقيق غاياتو كما ىو 

ييتمون بو وبأىدافو, ونفس القول  الحال في المنيج الصريح, وىذا ما جعل المعممين ال
  ينطبق عمى الوعي الميني الذي يجيمو كثيرون من المعممين.

المرتبة األولى : يوجد مستوى ممارسة بدرجة متوسطة عمى نطاق المحور الثاني الذي  .1
المجال الوجداني باستبانة دور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى  يشير إلى

( وانحراف معياري قدره 0.40عدادية ؛ فقد جاء ذلك المجال بمتوسط )طالب المرحمة اإل
( والتي 3.62 إلى 0.41( , وىو يعد من مؤشرات الفئة الثالثة لممتوسط )4.224)

تؤكد عمى وجود ممارسة من الدرجة المتوسطة عمى نطاق ذلك المجال, وأن وجية نظر 
 ممارسة ذلك المجال بمدارسيم.بالنسبة ل عينة الدراسة تميل إلى االتجاه المحايد

لممنيج الخفي جانب وجداني يعد أىم جوانبو فيو ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن 
المسؤول عن الميول واالتجاىات والقيم, وييتم بو المعممين ولكن ليس كما يجب؛ وظير 

ما ذلك في آراء العينة حيث يغرس المعمم فييم االتجاه لمتفكير في مينة المستقبل ك
ولكن البد من تنمية وعي المعمم بكل  بو االىتمامو يغرس بيم ميول دوافع لموعي الميني 

 .من المنيج الخفي واىدافو وكذلك الوعي الميني وماىيتو وأىميتو لمطالب
المرتبة الثانية : يوجد مستوى ممارسة بدرجة منخفضة عمى نطاق كل من المحور األول 

عمى التوالي ؛ فقد  عن المجال المعرفي والمجال الوجدانيان والمحور الثالث المذان يعبر 
( وانحراف 0.52بمتوسط ) المجال المياري باالستبانةجاء المحور الثالث الذي يشير إلى 

, وأخيرا جاء في الترتيب المحور األول الذي كان يشير إلى ( 4.213معياري قدره )
,  (4.444وانحراف معياري قدره )( 0.63) المجال المعرفي فقد جاء بمتوسط قدره

( والتي تؤكد عمى 0.42إلى  1.41وكالىما يعد من مؤشرات الفئة الثانية لممتوسط )
وجود ممارسة من الدرجة المنخفضة عمى نطاق ىاتين المحورين , وأن وجية نظر عينة 

 س  .المجالين بالمدار  ىاذيناالستبيان تميل إلى االتجاه السمبي بالنسبة لمدى ممارسة 

الجانبان المعرفي والمياري لممنيج الخفي  لم يناال  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن
نفس اىتمام المعمم بالنسبة لموعي الميني مما جعميما يأتيان في مرتبة تمي المجال 
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الوجداني, ويرجع ذلك لقمة ادراك المعمم ألىداف ومجالت المنيج الخفي كما يتضح من 
 معمم بأىمية وماىية الوعي الميني لمطالب.ذلك عدم إلمام ال

 ( : 6وىو ما يتضح من خالل الشكل التالي ) 

 
( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد عجبراد ِحبٚر االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ فٟ 4شىً ) 

 ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

بني استذابات : اإلدابة عو الشؤال السابع والري يهط على " يل تودد فسوق ذات داللة إحضائية زابعًا

 اجلهص. ( تسدع إىل متغري 2.25عيهة الدزاسة عهد مشتوى )

ولإلجابة عن ىذا السؤال: تم عةرض النتةائج مةن خةالل اسةتجابات كةل مةن البنةين والبنةات كمةا 
 يمي:

لمعينتين المستقمتين لدراسة الفروق  Mann-Whitneyويتني  –تم استخدام اختبار مان 
 وتحديد اتجاىيا بين المجموعتين , وفيما يمي توضيح لتأثير الجنس بالنسبة لممجموعتين :

( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر اٌغٕس عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ U( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ )12عذٚي ) 

 إٌّٟٙ 

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ ا٤ٌٚٝ

 ذكور

 = ْ05 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 إناث

 = ْ115 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

 6007.999 227.999 6007.99 50.07 13293.99 155.33 اٌغٕس
-

11.543 

داٌخ 

عٕذ 

ِسزٜٛ 

9.91 

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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( بين 2.21من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) يتضح
المجموعتين )مجموعة الذكور( , و )مجموعة اإلناث( لصالح المجموعة األولى مجموعة 

 الذكور .
 وىو ما يتضح من خالل الشكل التالي ) ( :

0

20

40

60

80
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120

 ن     

    ى  

 
( اٌّذرط اٌزىرارٞ ٌّزٛسيبد اٌ وٛر ٚاإلٔبس ع١ٕخ االسزجبٔخ اٌخبصخ ثذٚر إٌّٙظ اٌخفٟ  5شىً )

 فٟ ر١ّٕخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ ٌذٜ طالة اٌّرحٍخ اإلعذاد٠خ

بـني  خامشًا: اإلدابـة عـو الشـؤال اخلـامص والـري يـهط علـى " يـل تودـد فـسوق ذات داللـة إحضـائية             

 نوع املدزسة. سدع إىل متغري ( ت2.25استذابات عيهة الدزاسة عهد مشتوى )

ولإلجابةةة عةةن ىةةذا السةةؤال: تةةم عةةرض النتةةائج مةةن خةةالل اسةةتجابات كةةل مةةن البنةةين 
 والبنات في المدارس الدولية والخاصة والحكومية  كما يمي:

لمكشةف عةن الفةروق  Kruskal-Wallisقام الباحث باسةتخدام اختبةار كروكسةال ويمةز 
لحكومية , والمةدارس الخاصةة , والمةدارس الدوليةة(, بين طالب مجموعات كل من )المدارس ا

لمتحقةق مةن اتجةاه الفةروق بةين تمةك  Mann-Whitneyكما وتم اسةتخدام اختبةار مةا ويتنةي 
 المدارس, وقد تم ىذا عمى النحو اآلتي:
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اٌزٟ ررع  إٌٝ ِزغ١ر ٔٛا  خراسخ فٟ اسزغبثبرُٙ عٍٝ االسزجبٔ( اٌفرٚق ث١ٓ أفراد ع١ٕخ اٌذ 13عذٚي )

 اٌّذرسخ ثبسزخذاَ امزجبر ورٚسىبي ٠ٍٚس

 اٌذالٌخ 2ل١ّخ وب ِزٛسظ اٌررت اٌعذد إٌٛا

 55.54 119 اٌّذارس اٌحى١ِٛخ

150.910 
داٌخ عٕذ ِسزٜٛ 

9.91 
 143.61 65 اٌّذارس اٌخبصخ

 106.26 25 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

مةةن الجةةدول السةةابق وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائيا بةةين اسةةتجابات عينةةة الدراسةةة عنةةد  يتضةةح
 ( ترجع إلى متغير نوع المدرسة .2.21مستوى )

 ( :4وىو ما يتضح من خالل الشكل التالي ) 
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الخاصة , المدارس مدارس ( المدرج التكراري لمتوسطات طالب كل من )المدارس الحكومية , ال4شكل ) 
 عينة االستبانة الخاصة بدور المنيج الخفي في تنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية الدولية(

ولمكشف عن الفروق بةين المجموعةات الثالثةة قةام الباحةث بعمةل مجموعةة مةن المقارنةات بةين 
 يمي : كما Mann-Whitneyكل زوج من المجموعات باستخدام اختبار مان ويتني 

 الفسوق بني اجملنوعة األوىل والجانية :

ث١ٓ  ( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا اٌّذرسخU( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ ) 14عذٚي )

 اٌّغّٛعز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ ا٤ٌٚٝ

 اٌّذارس اٌحى١ِٛخ

 = ْ119 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 اٌّذارس اٌخبصخ

 ْ =6 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

 اٌّذرسخ
55.54 6190.99 142.04 0201.99 4.999 6190.999 

-

11.963 

داٌخ 

عٕذ 

ِسزٜٛ 

9.91 
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( بين 2.21د مستوى )يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية عن
 األولى والثانية ( لصالح المجموعة الثانية التي تعبر عن المدارس الخاصة .المجموعتين )

 : الفسوق بني اجملنوعة األوىل والجالجة 

( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا اٌّذرسخ ث١ٓ U( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ ) 15عذٚي )

 اٌّغّٛعز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 ا٤ٌٚٝ اٌّغّٛعخ

 اٌّذارس اٌحى١ِٛخ

 = ْ119 

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

 = ْ25 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

 اٌّذرسخ
55.54 6190.99 123.99 3975.99 9.999 6195.999 

-

7.030 

داٌخ عٕذ 

ِسزٜٛ 

9.91 

( بين 2.21د مستوى )من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية عن يتضح
 األولى والثالثة ( لصالح المجموعة الثالثة التي تعبر عن المدارس الدولية .المجموعتين )

 : الفسوق بني اجملنوعة الجانية والجالجة 

اٌّذرسخ ث١ٓ ( ٚدالٌزٙب ٌّزغ١ر ٔٛا U( ِزٛسيبد اٌررت ِٚغّٛعٙب ٚل١ّخ )16عذٚي ) 

 اٌّغّٛعز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ عٍٝ اسزجبٔخ اٌٛعٟ إٌّٟٙ

 اٌّزغ١ر

 اٌّغّٛعخ اٌضب١ٔخ

 اٌّذارس اٌخبصخ

 = ْ65 

 اٌّغّٛعخ اٌضبٌضخ

 اٌّذارس اٌذ١ٌٚخ

 = ْ25 
 ل١ّخ

(U ) 
(W) (Z) اٌذالٌخ 

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ِزٛسظ 

 اٌررت

ِغّٛا 

 اٌررت

ٔٛا 

 اٌّذرسخ
33.67 2100.59 76.26 1096.59 43.599 2100.599 

-

6.043 

داٌخ 

عٕذ 

ِسزٜٛ 

9.91 

( بين 2.21يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )
 الثانية والثالثة ( لصالح المجموعة الثالثة التي تعبر عن المدارس الدولية .المجموعتين )
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 :خالصة الهتائر 

( بانحراف معياري 0.63لممجال المعرفي الخاص بالوعي الميني )بمغ المتوسط العام  .1
( ؛ وىو يؤكد عمى عدم موافقة عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( 4.444قدره )

 عمى وجود تنمية لممجال المعرفي الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس.

( بانحراف معياري 0.40)بمغ المتوسط العام لممجال الوجداني الخاص بالوعي الميني  .0
( ؛ وىو يؤكد عمى عدم تأكيد عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( 4.244قدره )

 عمى وجود تنمية لممجال الوجداني الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس .

( بانحراف معياري 0.52بمغ المتوسط العام لممجال المياري الخاص بالوعي الميني ) .3
؛ وىو يؤكد عمى عدم موافقة عينة االستبيان )طالب المرحمة اإلعدادية( ( 4.213قدره )

 عمى وجود تنمية لممجال المياري الخاص بالوعي الميني لدييم بالمدارس .

( ؛ وىو 04.424( بانحراف معياري قدره )0.54بمغ المتوسط المرجح لالستبانة ككل ) .6
اإلعدادية( عمى وجود تنمية يؤكد عمى عدم تأكيد عينة االستبيان )طالب المرحمة 

 الستبانة الوعي الميني ككل لدييم بالمدارس.

( ترجع إلى 2.21وجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة عند مستوى ) .5
)المدارس الحكومية , والمدارس الخاصة , والمدارس الدولية( فكانت  متغير نوع المدرسة 

 لوعي الميني وبعدىا الخاصة فالحكومية بالترتيب.المدارس الدولية ىي أعمى نسبة في ا
( بين المجموعتين )مجموعة الذكور(, 2.21وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .4

 .في الوعي المينيو)مجموعة اإلناث( لصالح المجموعة األولى مجموعة الذكور 
 التوصيات 

ودوره في تنمية الوعي  ب عمى أىداف المنيج الخفي وأىميتويتدر  ينبغي عمى المعمم أن  .1
عمى المعمم العمل عمى زيادة وعيو بالمستجدات ميني لدى طالب المرحمة اإلعدادية, و ال

 في سوق العمل أواًل بأول.
عمى المعمم مساعدة الطالب عمى فيم وتقدير قدراتيم وتحديد ما يمكن أن يناسبيم من  .0

 اعمال في المستقبل, وما يناسب كل جنس.

مام بالجانب المعرفي لممنيج الخفي والذي يتطمب منو مساعدة الطالب عمى المعمم االىت .3
في التعرف عمى ما يناسب كل طالب من اعمال لمياراتو وقدراتو, ويقدم لمطالب معمومات 
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وافية عن التخصصات المينية, وعما تحققو المين من دخل مادي, وكما عميو تقديم 
 ب لمطموحات الشخصية كل طالب.المساعدة لطالبو في معرفة نوع العمل المناس

 عمى المعمم  مساعدة الطالب في معرفة مزايا وعيوب كل مينة مستقبمية لطالبو مطمًقا. .6
ضرورة اىتمام المعمم بالمجال الوجداني لممنيج الخفي فينمي ميول الطالب واتجاىاتو  .5

قق ينبغي أن يسمكيا الموظف ليح التيوقيمو ويساعده في معرفة القيم والسموكيات 
 .نجاحو الميني

 مينتو المستقبمية .حرص عمى اختيار كما ان المعمم عميو توجيو الطالب إلي ال .4
عمى أن المعمم يقوم بإرشاد طالبو بالمين التي تتطمب تفاعل مع الناس, كما يساعد  .4

الطالب في اختيار مينة المستقبل بغض النظر عن رأي المجتمع بيا, ويساعد طالبو في 
 .تحققيا المينة لمعاممين فييا التيجيدة عن المكانة االجتماعية  أفكاراً امتالك 

 أن يرشد المعمم طالبو إلى االستمتاع بمينتو بالمستقبل ىي أىم غاية. .4

 أن ييتم المعمم بتوعية الطالب بأىمية العمل في حياة الفرد, كما أن المعمم يقوم  بتوجيو .4
طالبو إلى المين التي يحبيا كال منيم, وتوعيتيم بمدى السعادة التي يعيشيا أحدىم 

 عندما يعمل بمينة يساعد من خالليا اآلخرين.

أن ييتم المعمم بالمنيج الخفي وخاصة بمجالو مياري من خالل تعريف الطالب أن أداءه  .12
الطالب عمى المينة  لممينة بكفاءة يتيح لو فرصة العمل بالمستقبل, كما يحدد ويركز

 التي يستطيع القيام بيا .
أن لممعمم دور في تحقيق الجانب المياري في المنيج الخفي وعميو أن يقوم بو كما  .11

, وان يكتشف ما يميزه من لممفاضمة بين المينيجب فيساعده ليكتسب ميارة كافية 
 ميارات تؤىمو لوظيفة ما تناسبو كما يجب.

المياري لممنيج الخفي تجعمو حريص عمى مساعدة الطالب أن  لممعمم دور في الجانب  .10
عمميم المستقبمي,   في طالبو  تواجوقد  التيالقدرة عمى حل المشكالت  عمى امتالك

 كما تجعمو حريص عمى مساعدة طالبو في التخطيط لطموحاتيم واىتماماتيم المينية.
و عمم فيمينية شروط السالمة ال عمى المعمم مساعدة الطالب عمى كيفية توظيف .13

المستقبمي, واختيار ىذا العمل,  عن طريق توفير المعمومات الكافية عن المينة التي 
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سيختارىا الطالب لمتقميل من احتمال الوقوع في الخطأ , وأن يخبر طالبو عن عيوب 
 ومميزات المين المختمفة.

واالتجاىات أن لممنيج الخفي جانب وجداني يعد أىم جوانبو فيو المسؤول عن الميول  .16
والقيم, ويجب أن ييتم بو المعممين حيث يغرس المعمم فييم االتجاه لمتفكير في مينة 
المستقبل كما يغرس بيم ميول دوافع لموعي الميني واالىتمام بو ولكن البد من تنمية 
وعي المعمم بكل من المنيج الخفي واىدافو وكذلك الوعي الميني وماىيتو وأىميتو 

 لمطالب.

 خ املكرتحةالبحو

 .دور المنيج الخفي في تنمية قيم المواطنة لطالب المرحمة اإلعدادية 
 .استراتيجية مقترحة لتنمية الوعي الميني لدى طالب المرحمة الثانوية 
 .دور الجامعة في تنمية الوعي الميني لدى طالبيا, جامعة سوىاج نموذًجا 

 والنظافة لدى طالب  -والتعاون -تفعيل دور المنيج الخفي في تنمية قيم التسامح
 المرحمة االبتدائية.
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