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 ديرـــــتقالر و ـــــشكال

ه، علينا أن نتذكر من  كنانوا ما نحلم ب إلىنا وفتحت أمامنا الطرق، ووصلنا ممهما تقد  

رنننا لهننم، فالكلمننات سننتمرار... فمهمننا عب  نجاحنننا... منن  سنناندنا وأمسننل  ينندنا لاسننب  

 تبقى عاجزة ع  التعبير.

وهننا أنننا قنند عننارفت علننى إنهننا  رسننالتي، فننا يسننعني إل أن أتقنندم بجزينن  ال نن ر      

ان، لم  نطقت األلس  بأفضنالها، ولمن  خطنت األينادص  وصنفها، ولمن  وخالص العرف

حضنرة المربني  إلنىهمتهنا،  ، وعلنو  جسدت الروح معانيها، نظ  مقصنري  أمنام روعتهنا

حقكننم  يفنني م  ننو سنننينة، فنن ن قلنت عنن راا ف نن رص لالفاضن  النندكتور عننودة عبنند الجنواد أ

 ع  التعبير.... حقاا سعيتم فكان السعي م  وراا، وإن جف حبرص 

ف،  نننر   دوا لننننا أن المعلنننم لنننيس فقنننو  عطنننا  الننندرو   ننن  لتربينننة جيننن  م  مننن  أك ننن إلنننىو 

عطينننة أ نننو  الننندكتور أتقننندم بال ننن ر ل سننناتذة أعضنننا  لجننننة المناق نننةأن اسنننمحوا لننني 

 .الرسالة على تفضلهم بقبول مناق ة ،عماد الزهيرص  الدكتوراألستاذ و  ال يخ،

قة، ل يخفت  ريقها عنا لحظةا واحدة، نترقن  إضنا تها م  ر اجو ح في سمائنا دوماا نلو   وت  

بقلننوش عنن،وفة، فنسننعد  لمعانهننا فنني سننما  العلننم والمعرفننة كنن  سنناعة، فاسننتحقت وب نن  

األسنتاذ الندكتور فتحني  ،لكم أساتذتي أتقندم بال ن ررفع اسمها في العليا ... فخر أن ي  

 جروان، والدكتور معي  نصراوي .



 ه
 

ان أن ي ننون عننمعةا ينيننر  هننا درش الحننائري ، ويأخننذ بأيننديهم ليقننودهم جمينن م منن  ا نسنن

ًاا  هننم أمننوال الف نن  والقصننور... األمننان  ننر   إلننى كنن  منن  النندكتور عمنناد  إلننى، متجنناو

 متنان.حمد العمرص، جزي  ال  ر وخالص الالخلي ، والدكتور أ

ًارة التربيننننة رون معننننناه، ولع نننندا  أ نننننا م يحصنننندونه، لكننننم أ  قنننند  وللنجنننناح أ نننننا م ي   سننننرة و

م للننوا  الجامعننة/ محافظننة العاصننمة، ومديريننة بمديريننة التربيننة والتعلنني متمثلننةا  والتعلننيم،

والطننناش علنننى  العبننندت لتكنولوجينننا المعلومنننات التعلنننيم الخننناك، ومركنننز الملكنننة رانينننا

 وتحلي  البيانات. روها لتطبيق إجرا ات هذه الرسالةالخدمات الجليلة التي وف  
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 داءــــاإله

 ة ...القلب الطيب ... والنفس األبي  صاحبي  إلى

 حفظهما هللا ورعاهما ... والدي   إلىبتسامة الفريدة النقية ... واال

 ضيء فكري ي   .. وكانا لي نبراسا  .بالتربية في الصغر تعهداني 

 مي حفظكما هللا.أ  بي و أ  بالنصح والتوجيه في الكبر ... 

 في السجايا. الغيث في العطايا ... ويسبق الحياة   نافس  نتما من ي  أ

 

 ساتذتي الكرام ... أ إلى

 وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة... ،كل من علمني حرفا   إلى

 ة رسالة الماجستير...ي ثمرة جهدي ونتاج رسالتي المتواضعهدأ   ليكم جميعا  إ

 

 قصيدة ... نجاز... ولكل شكرٍ فلكل مبدٍع إ

 .وتقدير شكر   مقام مقال ...  ولكل نجاحٍ ولكل 

 

 الباحثة
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باتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو  وعالقته  االجتماعيالفكري في وسائل التواصل  التعصُّ

 بالمنهج الخفي في األردن

 الطالبة إعداد

 رلى نهاد عبد هللا حزين

 إشراف 

 عودة عبد الجواد أبوسنينة الدكتور

 الملخص

 الفكرص في وسائ   التعصُّ الثانوية نحو اتجاهات طلبة المرحلة  تعرُّف إلىدراسة هذه ال هدفت     

تم اختيار عينة ع وائية  ،وم  أج  تحقيق الهدف .وعاقته بالمنهج الخفي في األردن الجتماعيالتواص  

  لغ عدد  العينة الجامعة، حيثطقة لوا  الح ومية ضم  منالمدار  الخاصة و  الثانوية فيم  طلبة المرحلة 

تحقيق األهداف، حيث تكونت م  داة لجمع البيانات و كألهذا ال،رض  استبانةا  تم  نو  وطالبة. طال  (300)

 استخرال صدقتم ، و الجتماعيوعاقتها  وسائ  التواص   المنهج الخفيالفكرص و  التعصُّ فقرة تقيس  (33)

  .وثبات األداة 

،  درجة متوسطة نتكا الفكرص  التعصُّ المستول الكلي لتجاهات الطلبة نحو  أن إلىالدراسة  توصلت 

حيث يتكون لدل  ،الفكرص  التعصُّ ضم  الفئة التي ترفض  هيو  ،(3.24)حسا ي المتوسو حيث  لغ ال

  الفكرص. التعصُّ طاش المرحلة الثانوية اتجاهات سلبية باتجاه 



 ن
 

 ني أثبتنت أنفيما يتعلق بالسناال الثناالمنهج الخفي، و الفكرص و  التعصُّ عاقة ارتباطية  ي   ظهر الدراسةلم ت  

يعنود الفنرق و  ،السنلطة الم نرفة إلنى الطلبنة للتعصن  الفكنرص تعنزل  هناتلتوجُّ  إحصنائيةذات دللنة  اا هناك فروق

هنننات الطلبنننة جنننود فنننروق لتوجُّ أظهنننرت النتنننائج عننندم و  ،عننن  سننناال الدراسنننة الثالنننثو  ،نحنننو المننندار  الح ومينننة

نن  إحصننائيةذات دللننة  اأن هننناك فروقانن أثبننت ،سنناال الدراسننة األخيننر مننا. أالصننف إلننى  الفكننرص تعننزل للتعصُّ

 . يعود الفرق نحو ا ناثالجنس و  إلى   الفكرص تعزل هات الطلبة للتعصُّ لتوجُّ 

نن مواجهننة ًيننادة الننوعي الفكننرص و علننى أوصننت الدراسننة   ننذ ننرامج منن  خننال  التعصُّ ًارة التربيننة منن   ت نف  قبنن  و

ا لهنم من  تنأثير ، لمنبنةللمننهج الخفني من  قبن  المعلمني  للطلا يجنا ي  ًينادة الندورو ال نباش،  والتعليم تستهدف

 لبة.يجا ية للطإ ونق  رسائ 
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Abstract 

  The aim of this study is to identify the attitudes of secondary students 

toward intellectual extremism in social media and its relationship to the hidden 

curriculum in Jordan. In order to achieve the purpose of the study, a random 

sample of secondary students was selected from the public and private schools in 

the district of Aljamiha. The sample consisted of (300) males and females students. 

A questionnaire was constructed for this purpose as a tool for data collection and 

achieving objectives. The questionnaire consisted of (33) items measuring 

intellectual extremism, hidden curriculum and its relationship to social 

communication means. Reliability and validity were extracted. The study 

concluded that the overall level of students attitudes towards intellectual extremism 



 ع
 

was moderate with an average of (3.24). It is among the category that rejects 

intellectual extremism, where the secondary school students have negative 

attitudes towards intellectual extremism.  

 

    As for the first question, the study does not show a correlation between the 

ideological extremism and the hidden curriculum.  As for the second question, 

there are statistically significant differences of the attitudes of the students towards 

intellectual extremism attributed to the supervising authority and in favor of the 

public schools. For the third question, the results show that there are no differences 

in the attitudes towards intellectual extremism attributed to the class. As for the last 

question, the study showed that there are significant differences in the attitudes of 

students towards intellectual extremism attributed to gender and that difference is 

in favor of females. 

      The study recommended; increasing intellectual awareness and facing 

extremism through programs implemented by the Ministry of Education targeting 

youth and increasing the positive role of the hidden curriculum by teachers because 

they have a positive effect and sending positive messages to the students. 

 

 

 

 

 


