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  اإلهــداء
  

  دربي ها لتنیرَ أضیئُ  تُ ئْ تِ فما فَ  تْ التي انطفأَ  إلى الشعلةِ 
  

  - ه اهللا ـــــرحم –الطــــاهـــرة  ي دِ ــــوالروح ى ـــــــإل
  

  اً بّ وحُ  ناناً ــحها تملؤُ  ارةً ــها محبیتَ  جعلتْ  إلى لؤلؤةٍ 
  

  - اهللا  اهـــــرحم –الطــــاهـــرة  ي تدِ ــــوالروح ى ـــــــإل
  

  نامن أجل رفعتِ  تدأبُ  حتْ رَ بَ ا انْ ــم دةٍ ــى أفئــإل
  

   – ادـــــرش –ي ــــزك –ر ــــزاه - رــوتي (زهیـــى إخــإل
  

   - م اهللا ـــــد ) حفظهــــمــحــم – اــــریــزك – مـــاســق
  

  ،إكلیلٌ  ومن الفؤادِ  ،تبجیلٌ  ن الروحِ ـك مـل زهیرُ ــف
  

  .لٌ ـلیـان قــي كائدِ ــك قصــب تُ ــمْ و نظَ ـلو 
  

  وعوناً  اـً ني دفئتْ رَ ـغم ةٍ ــدافئ وبٍ ــلـى قـــإل
  

   - ه ــظهما اللــحف –اء ) ـــة و سنـــي ( زكیــى أخواتــإل
  

  من ها تصل علَّ دراستي  ههدیأُ ، إلى نسیم حیاتي العلیل
  

  حفظه اهللا  (أحمد)زوجي الغالي ... ى قلبهـإلي ــقلب
  

  إلى ولداي  لميوحُ  ،، سعادتيبناء روحيإلى أ
  .حفظهما اهللا ألمتهما )سعبد الرحمن ویونُ (

  

  أعمامي وعائالتهم وعماتي وعائالتهم.و إلى أهلي 
  

  مـهـلسائلی م هدیةً ـهُ لمَ ـوا عـلـن جعــى مــإل
  

  هِ ــتِ ي بإجابَ ــلـِ ى عقـشفَ تَ فاسْ  هُ ن سألتُ ـإلى كل م
  

  اـً رفـي حـنمَ علَّ  نْ ـمَ  لِّ ـإلى ك  يَّ ـلـع لٌّ ـه فضـل نْ ـمَ  لِّ ــى كـإل

  فلسطین كلِّ  .إلى فلسطین ..

  إليكم مجيعا أهدي مثرة هذا البحث
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  شكر وتقدير 
  

هي لك العارفین، ووجهِة الواصلین، إل الحمد هللا حمدًا یلیق بجالله، وعظیم سلطاِنه، إلهِ 
: "من  rشكري، وخالُص محبتي، یا مَیسِّرًا أمَر ِعْلمي ودراستي، وانطالقًا من قول الرسول األعظم 

فالشكر أوًال وآخرًا هللا تعالى أن یسر لي  )7939: 2001،(ابن حنبلال یشكر الناس، ال یشكر اهللا" 
إنجاز هذه الرسالة، فلك الحمد یا رب بعدد ما خلقت من بشر، وما أنزلت من السماء من مطر، 

  وما تساقط على األرض من أوراق الشجر. 

وال یسعني إال أن أتقدم بجزیل الشكر إلى صرِح العلم الشامخ، جامعتي الغراء، الجامعة 
ة العلم، وواحة المتعلمین، التي عملت على خدمة العلم والمتعلمین في كافة اإلسالمیة دوح

  المیادین.

، الذي ما فتَئ بتوجیهاته الفاضل سعادة الدكتور/ داود حلس والشكر الجزیل إلى مشرفي
لم ف، ، وآرائه السدیدةبتوجیهاته الحكیمة والذي جاد وأفاض عليّ  ،السدیدة، یهدیني إلى ما أرنو إلیه

  .اإلرشاد، فكان حقًا مثاًال في العطاء والتوجیه و جیهيجهدًا في إرشادي وتو  یأل

  إلى عضوي لجنة المناقشة: يكما أتقدم بخالص شكري وتقدیر 

  حفظه اهللا. / عاطف اآلغاالفاضل الدكتور

  حفظه اهللا / عمر دحالنالفاضل والدكتور

ا السدیدة، وٕارشاداتهما القیمة، الّلذین تشرفت بموافقتهما على مناقشة الدراسة، وبتوجیهاتهم
  فجزاهما اهللا كل خیر. 

الذي ساعدني في تصحیح  "أبو منتصر" الربعي أن أشكر األستاذ/ جواد یفوتني كما ال
  وبذل في ذلك ثمین جهده ووقته وخبرته. التحلیل اإلحصائي،

الثانویة الشاطئ شهداء وأتقدم بشكري وتقدیري إلى معلمات التربیة اإلسالمیة في مدرسة 
بارك  ،، ولم یبخلن علي بوقتهن وجهدهننجاز تحلیل المحتوىن مساعدة في إلي م لما قدمن للبنات

  .اهللا فیهن

التي أخذت بیدي في  يإسراء الغزال/  صدیقتيلـبأن أتقدم بوافر شكري  كذلكیسعدني و 
  . بارك اهللا فیها، فترجمة ملخص الدراسة

وأبنائهم وزوجاتهم تقدم بالشكر الخالص لعائلتي (إخواني أوفي هذا المقام ال یسعني إال أن 
كانوا داعمین لي خالل دراستي، ومسیرة حیاتي العلمیة والعملیة، فبارك اهللا الذین  )وأخواتي وأبنائهم

  فیهم جمیعًا.
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وعائلتي الصغیرة (ولداي الغالي وخالص شكري ومحبتي وعظیم امتناني أقدُمه لزوجي 
ذین أعطوني من وقتهم الكثیر، وأرجو اهللا تعالى أن أراهما في مثل موضعي عبد الرحمن ویونس) ال

  أن ینفع بهما األمة جمعاء.  Uومكاني هذا، بل ما هو أعلى ، سائلة اهللا 

، وساندني، ولو بكلمة طیبة، وٕاجابة شافیة، ودعوة والشكر موصول إلى كل من دعمني
  .اءصادقة في ظهر الغیب، فجزى اهللا الجمیع خیر الجز 
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  ملخص الدراسة 
  عنوان الدراسة: 

تصور و  ،ویة لالحتیاجات النمائیة للطلبةسالمیة في المرحلة الثانمدى تضمن مقررات التربیة اإل
  .ثرائهامقترح إل

  تساؤالت الدراسة:

  ؟ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةاالحتیاجات النمائیة المطلوب مراعاتها في مقررات الت ما –

للطلبة في  جسمیة(الفسیولوجیة)یة اإلسالمیة لالحتیاجات المقررات الترب تضمنما مدى  –
 ؟المرحلة الثانویة

  ؟المرحلة الثانویةللطلبة في  نفسیةیة اإلسالمیة لالحتیاجات المقررات الترب تضمنما مدى  –

المرحلة للطلبة في  جتماعیةاال یة اإلسالمیة لالحتیاجاتمقررات الترب تضمنما مدى  –
  ؟الثانویة

المرحلة للطلبة في  الفكریة(العقلیة)یة اإلسالمیة لالحتیاجات مقررات الترب تضمنما مدى  –
  ؟الثانویة

  :تیةهداف اآللى تحقیق األإسعت الدراسة الحالیة  :أهداف الدراسة

 ،تحدید قائمة باالحتیاجات النمائیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بالرجوع إلى األدب التربوي .1
 .واقع الذي یعیشه الشعب الفلسطینيوربطه بال

نویة لالحتیاجات النمائیة التعرف على مدى تضمن مقرر التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثا .2
 .للطلبة

سالمیة في المرحلة الثانویة باالحتیاجات النمائیة وضع تصور مقترح إلثراء مقررات التربیة اإل .3
 .للطلبة

   :عینة الدراسة

سالمیة للمرحلة الثانویة (الصف الدراسة من جمیع موضوعات مقررات التربیة اإل تكونت عینة
  والصف الثاني عشر). ،بجزأیه الحادي عشر
  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي . منهج الدراسة
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   : دوات الدراسةأ

 ،قة تحلیل المحتوى، وبطاضمینها مقررات التربیة اإلسالمیةقائمة باالحتیاجات النمائیة الواجب ت
لة الثانویة لالحتیاجات سالمیة للمرحوقد استهدفت الحكم على مدى تضمن مقررات التربیة اإل

  .النمائیة
  : هم نتائج الدراسةأ

، تم تصنیفها في اً ) احتیاج 97ات النمائیة التي بلغت (لى قائمة نهائیة باالحتیاجإالتوصل  .1
اجات، وهي على النحو تیحمجموعة من االیندرج تحت كل مجال  ة،ة مجاالت رئیسربعأ

  :اآلتي

   .اً اجتیحا 15االحتیاجات الجسمیة (الفسیولوجیة): وتندرج تحتها  –

   .اً اجتیحا 27 ویندرج تحتها النفسیة: االحتیاجات –

   . اً اجتیحا36ویندرج تحتها  :االجتماعیة االحتیاجات –

   ًا.اجتیحا 19العقلیة (الفكریة): ویندرج تحتها االحتیاجات –
  

جات النمائیة الواردة في سالمیة للمرحلة الثانویة من االحتیامعظم مقررات التربیة اإلخلت  .2
  ن الكثیر من االحتیاجات تم تناولها بصورة ضمنیة وعابرة.إكما  ،القائمة

على من مقرر التربیة أسالمیة للصف الحادي عشر بنسبة حظي مقرر التربیة اإل .3
  االحتیاجات النمائیة.سالمیة للصف الثاني عشر في تضمن اإل

سالمیة للمرحلة مقررات التربیة اإل ولى فيت االحتیاجات االجتماعیة بالمرتبة األیحظ .4
رتبة الثانیة االحتیاجات ، وتالها في المادي عشر والثاني عشرالثانویة للصفین الح

ًا حظ قل االحتیاجاتأ، وكانت فكریة فقد احتلت المرتبة الثالثةما االحتیاجات الأ، النفسیة
  .الواردة في مقررات التربیة اإلسالمیة االحتیاجات الجسمیة

  

  :أهم التوصیات

 ،، لما له مردود طیبحتیاجات النمائیة للطلبةسالمیة لالضرورة تضمن مقررات التربیة اإل .1
أبنائه شباع احتیاجات إعندما یتم ككل على المجتمع  ، بلعلى الطلبة فحسب لیس

  الضروریة.
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 ،وف المرحلة الثانویة (الحادي عشرسالمیة في صفرات التربیة اإلضرورة تكامل مقر  .2
شباع لى إإومتكامل یؤدي  ،بحیث یتم تضمین االحتیاجات بشكل متوازن والثاني عشر)

  هذه االحتیاجات لدى الطلبة. 

یة مهارات واالهتمام بتنم ،أحوال الطلبةوالفكریة ومراعاة  ،االهتمام باالحتیاجات الجسمیة .3
   العلیا.التفكیر 

ذ بنصائح خبراء ، واألخنساني المهمهذا الجانب اإلألبحاث النفسیة في االستعانة بخالصة ا .4
 علم النفس.

   :هم المقترحاتأ

سالمیة لالحتیاجات النمائیة جراء دراسات مشابهة لبحث مدى تضمن مقررات التربیة اإلإ .1
  خرى.في المراحل الدراسیة األ

اجات الطلبة تیحا سالمیة للمرحلة الثانویة في ضوءهداف تدریس التربیة اإلأتقویم  .2
  ومشكالت المجتمع. 

 شباعها.إ والعمل على تلبیة احتیاجاتهم و  ،داة الدراسة على طلبة المرحلة الجامعیةأتطبیق  .3
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Summary of the study 
 

The Extent To Which Curriculums Of The Islamic Education In The  
Secondary Stage  Of The Developmental Needs Of Students And Set 

Proposal Conception To Enrich It . 
 
 
Study Aim : The current study pursued to  achieve the next goals : 

1- Determine a list of developmental for the students of the  secondary 
stage by returning to educational literature and connecting  it with 
the reality which the Palestinian nation lives it . 

2- Recognize the extent to which curriculums of the Islamic education 
in the  secondary stage  of the developmental needs of students  . 

3- Set proposal conception to enrich curriculums of the Islamic 
education in the secondary stage in developmental needs of students 

 
Sample of the study :  Sample of the study formed from all  subjects  of 
curriculums of the Islamic education in the secondary stage (eleventh 
grade and twelfth grade ) 
 
Method of the study : The researcher used  the descriptive analytical 
method . 
 
Ttools of the study : A list of the developmental needs that must 
include to curriculums of the Islamic education , and card of analysis 
content and it targeted the rule of the extent to which curriculums of the 
Islamic education in the  secondary stage  of the developmental needs . 
 
stailistical manner : The researcher used the percentages and the 
mathematical repletion . 
 
The most important results of the study : 
1-  reach to a finalist list of developmental needs that accomplished (97) 

needs , it was classified to four major fields , each field includes 
group of needs , as follows : 
– The body needs (physiological)  : include 15 needs .  
– Psychological needs : include 27 needs . 
– socially needs : include 36 needs . 
– mentality needs (intellectual) : include 19 needs . 
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2- Second :most of curriculums of the Islamic education in the  
secondary stage  emptied  from  the developmental needs that exist 
in  the list , and many of the needs were addressed in typical and 
transient way . 
 

3- Third : curriculum of the Islamic education of eleventh grade get 
more percentage than : curriculum of the Islamic education of 
twelfth grade in including the developmental needs . 

 
4- The socially needs get the first rank of including  the Islamic 

education of the secondary stage of the eleventh and twelfth grades, 
and followed it in the second rank the psychology needs , but the 
mental needs took the third rank , and the body needs have taken the 
less luck in curriculum of the Islamic education . 

 
The most important recommendations : 

1- The necessity of including curriculum of the Islamic education  of 
developmental needs of students , due to its good output not only 
for the students but also for the community when gratification its 
sons important needs.  

2- The necessity of integration  curriculum of the Islamic education of 
secondary stage (eleventh and twelfth)  where including the needs 
in balance and complete form  leads to gratification these needs of 
the students. 

3- The attention of the body and intellectual needs and  consideration 
the situations of students , the attention of developing  the high  
thinking skill. 

4- The recourse of psychology books  which specialized in important 
humanist side  and taking the advices of psychology experts . 
 
The most important suggestions : 

1- Making similar studies  to research of the extent to which 
curriculums of the Islamic education of the developmental needs of 
other instructional  stages.  

2- Evaluate goals of teaching the Islamic education  of the secondary 
stage according to the students' needs and the community problems 
, apply tool of the study on students of the academic stage and 
work on meet their needs and fill it . 
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  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  أ  القرآنیة یةاآل

  ب  إهداء

  ج  شكر وتقدیر

  هـ  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ح  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

  ي  قائمة المحتویات

  ن  قائمة الجداول

  س  قائمة المالحق

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  1  الفصل األول : اإلطار العام للدراسة

  2  المقدمة

  5  مشكلة الدراسة

  5 أهداف الدراسة 

  5  أهمیة الدراسة 

  6 حدود الدراسة 

  6  مصطلحات الدراسة 

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  10  مقــدمـة
  10  : المحور األول: االحتیاجات النمائیة
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  الصفحة  الموضوع
  10             : أوًال : الحاجة لغة

  10  الحاجة اصطالحاً     
  10   : االحتیاجات النمائیةثانیًا: 

  11  :اجات تیحهرمیة ماسلو لال
  13  :اجات عند العلماءتیحتصنیف اال

  21  المحور الثاني: المراهقة:

  21  :          لغةً المراهقة 
  21  المراهقة اصطالحاً 
  23   :بدء مرحلة المراهقة

  23  :مراحل المراهقة
  24   :دراسة مرحلة المراهقة العائد من

  24   :مساعدة المراهقفي دور األهل، والمربین 
  25  :في المرحلة الثانویة ائیةالنمخصائص ال

  26   :المرحلة الثانویة ةالنمو الجسمي لطلب مظاهرأوًال: 
  27  :دور مقررات التربیة اإلسالمیة في العنایة بالجسم 

  28   :المرحلة الثانویة ةالنمو االنفعالي لطلب مظاهرثانیًا: 
  30  :دور محتوى التربیة اإلسالمیة بالعنایة بالجانب االنفعالي 

  31  :المرحلة الثانویة ةالنمو االجتماعي لطلب مظاهرثالثًا: 
  32  :دور محتوى التربیة اإلسالمیة بتنمیة النمو االجتماعي

  33   :المرحلة الثانویة ةالنمو الفكري (المعرفي) لدى طلب مظاهررابعًا: 
  34  :مظاهر النمو العقلي في فترة المراهقة 

  34  :دور محتوى التربیة اإلسالمیة في تنمیة الجانب الفكري (العقلي)
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  الصفحة  الموضوع
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  المقدمة:

خلق  ،وآخر دعوة ألهل جنته ،جعل الحمد أول كلمة في كتابه ،الحمد هللا رب العالمین
محمد وعلى آل نبینا  ،معلم اإلنسانیة، وهادي البشریة، والصالة والسالم على ، علمه البیاناإلنسان

  .إلى یوم الدین ، والتابعین لهم بإحسان، وصحابته أجمعینالطاهرین ،بیته الطیبین

اهللا علینا بالشریعة الغراء، فأكمل لنا دیننا، وأتم نعمته علینا، فجاءت الشریعة  لقد منَّ 
، سهوعالقته بنف، سالمیة شاملة في أحكامها، كاملة في قواعدها، فنظمت عالقة الفرد بربهاإل

متوازًنا، ال طغیان فیه لجانب  ،متناسًقا ،وعالقته بالكون من حوله تنظیًما رائًعا ومجتمعه، ،وأسرته
وال خلل، فحق لكل مسلم أن یفخر بانتمائه لهذا الدین العظیم، وأن یتشبث  ،على آخر، وال قصور

  ...أما بعد، ونفیس بحبله المتین، وأن یعض علیه بالنواجذ، ویفدیه بكل غالٍ 

 ،والعلم ،العقل وتؤلهوالتقنیة الهائلة،  ،في الوقت الذي تزهو فیه البشریة بإنجازاتها العلمیة  
وتجد ، كبیًرا في عالم المثل والقیم وتقدمها الصناعي، تتراجع تراجعاً  ،وتفخر بحضارتها الحدیثة

واعتبار  ،وٕاهمالها للدین، نظًرا إلغفالها للتربیة الدینیة، وحضارة الوجدان ،إفالًسا في عالم الروح
  )2: 2011  ،(حمد .مسك به ال یتوافق مع حضارة العصرالت

لینقلوها من  ؛الرسل إلى البشریة Uوقد أرسل اهللا ، لقد اهتم اإلسالم بالتربیة اهتمامًا بلیغاً 
  والمعرفة. ،ومن الجهل إلى العلم، الظلمات إلى النور

ق اآلمال في ذلك على التربیة شكالت، وتعلِّ تتطلع إلى الخالص من المإن البشریة الیوم 
، إذ تعمل هذه التربیة على بث روح نسانیةاجات اإلتیحفي تحقیق هذه اال لدورها، سالمیةاإل

هر نفوسهم من طَ ون بالفضائل األخالقیة، فتُ وتجعلهم یتحلَّ  ،وروح الخیر لدى المتعلمین ،اإلنسانیة
ولیة ؤ وتنمي روح المس ،والشرور التي تعاني منها البشریة ،والرذائل ،والجشع ،واألنانیة ،الفردیة
وتعده واجًبا دینًیا على  ،اإلیمان باهللا تعالىبوتربط ذلك ، والجماعیة نحو هذه القضایا ،الفردیة

  ) 38: 2009 ي،(هند برفع المعاناة عنه حیثما كان. ،المسلم نحو أخیه اإلنسان

لیصلح حاله على  ؛خیرة هي أن تصل اإلنسان باهللاواأل ،إن مهمة التربیة اإلسالمیة األولى
وعن طریق ، والكدح المستمرین ،عن طریق الكد ویرقیها ،فیعمرها، وینظم حیاته فیها ،األرض

وهو إذ ، التي منحه اهللا إیاها ،واستغالل كل الطاقات واإلمكانات المدركة ،والتركیب ،التمكین فیها
یرتبط ملكوت األرض وهنا ، س الوقت بعقله وروحه إلى اهللافإنه یكون متجهًا في نف ،یفعل كل هذا

  )78: 2002(مدكور، .بملكوت السماء
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سالمیة یكتسب أهمیته من فمنهاج التربیة اإل ،لمحتواه وتبرز أهمیة المنهاج الدراسي تبعاً 

ي ـالت ،والمثل العلیا ،والقیم ،د من أهم النظم التي تعكس المبادئعَ التي تُ  ،أهمیة التربیة اإلسالمیة
 ،جسمیاً - وبناء شخصیته  ،وتترجمها إلى سلوك إجرائي إلعداد الفرد، سالميجاء بها التشریع اإل

وهي تربیة تهتم بأمور ، والواقعیة ،والتوازن ،یتصف بالشمول بناءً  - واجتماعیاً  ،ونفسیاً  ،وعقلیاً 
 :2010(البداینة،ومتطلبات الجسد. ،وحین متطلبات الر وهي تراعي االنسجام التام ب، الدین والدنیا

60(  

التي یدل مى، ومقرراتها إلى الغایة العظ ،وطرائقها ،وترمي التربیة اإلسالمیة بمناهجها
عداد إ. فغایتها }56{الذاريات:] َوَما َخَلْقُت اِجلنَّ َواِإلْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ [ :علیها قوله تعالى

وهذه الغایة العظیمة للتربیة اإلسالمیة تظهر جلیة  ،جتمعهالنافع لم ،الفرد الصالح في نفسه
 ،الحدیث، الفقه، العقیدة، التفسیر، من خالل فروع التربیة اإلسالمیة (القرآن الكریم ،واضحة
مل بها تفتك ،وتسهم في تحقیقها ،لتخدم هذه الغایة ؛) حیث وضعت مفرداتها في كافة الفروعالسیرة
، والعقلیة ،والسلوكیة ،والروحیة ،واالجتماعیة ،جمیع جوانبها النفسیةشخصیة المتعلم من تربیة 

  )26: 2011(اشتیوة وآخرون ،. كون عابًدا هللا في كل شؤون حیاتهولی

إن الحدیث عن أهداف التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة رهن بمعرفة خصائص النمو 
  .أو االجتماعیة ،أو االنفعالیة ،العقلیةأو  ،سواء اتصلت بالنواحي الجسمیة ،في هذه المرحلة

حیث تبرز ، والعقلیة ،وهذه الخصائص تكشف عن نمو واضح في الجوانب الجسمیة
وتظهر بصورة  ،قل الطالب من المحسوس إلى المجردوینت، العملیات العقلیة العلیا في هذه الفترة

س الطالب نْ فنجد أُ ، الجتماعیةوا ،كما یظهر النمو في النواحي االنفعالیة ،واضحة تغیرات جنسیة
 ،وحب االستقالل في الرأي، واألبطال ،واإلعجاب بالبطولة، بمجتمع الرفاق أكثر من أسرته

  )42: 2010. (األقطش وآخرون،والقرار

مما  والصبا، ،ترجع أهمیة مرحلة المراهقة إلى تمیزها في خصائصها عن مرحلتي الطفولة
 ،بع ذلك وال ینفصل عنه تنوع وظائف المراهق وواجباتهویت ،وتنوع مطالب النمو ،لى تعقیدإیؤدي 

وقد أعطى اإلسالم لهذه المرحلة النمائیة ، وانخراطه في مجتمع الشباب ،تمهیًدا الكتمال نضجه
نمو وتظهر علیه عالماته ( ،أن یبلغ الحلم بمجردف، أهمیة تتناسب مع الواقع النمائي للمراهق

أو  ،الحیض بالنسبة للفتیاتبلوغ أو  ،وتضخم الصوت ،ور الشعر في أماكن معینةظهالجسم، و 
بل غدا فتى في  ًا،أو صبی طفالً لم یعد فبعد ذلك ) كحد أدنى لسن البلوغبلوغ خمسة عشر عاًما 

 ،بسائر مسائل االعتقاد حینه مكلفاً في ویصبح ، ولیة عن كل ما یصدر عنه من سلوكؤ مقام المس
  )12ب.ت:، (الزعبالوي. األحكام التشریعیةو ، والعبادات
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یتهیأ الفرد  التي تستدعي أن، واحتیاجاتها ،إن مرحلة المراهقة  مرحلة عمریة لها متطلباتها

یجعلها مما ، المراهقة تزید في عنفوان الشخصیةف، والقیام بأعبائها ،ولیة فیهاؤ المراهق لتحمل المس
أو  ،أو العقلي ،هذا التحمل على المستوى الجسديسواء كان ، تحمل وتتحمل أكبر من طاقتها

وهذه ، دون زیادة الطاقة الدافعة لتیسیر هذا التحمل، وهذا ال یمكن أن یتم بنجاح، االجتماعي
  )70: 2007(كاظم،  ."أقرب الناس إلیهوهم  ،الطاقة یحتاجها المراهق من والدیه

یؤدي إلى  ،اجات الفردتیحاع یذهب علماء النفس في العصر الحدیث إلى القول بأن إشبا
نتج من تالتي قد  ،واالضطرابات ،أن یشب الفرد متمتعًا بشخصیة سویة خالیة من األمراض

اجات اإلنسان تیحاوال تقتصر ، ویلزم أن یكون هذا اإلشباع معتدًال  ،اجاتتیحالحرمان من إشباع اال
اجات تیحولكن هناك اال، إلخراجوا ،والجنس ،والشراب ،أي الحیویة ،اجات البیولوجیةتیحعلى اال
وتمتعه  ،لفردانفسیة أهمیة كبرى في تحقیق تكیف اجات التیحالكما أن ل ،واالجتماعیة ،النفسیة

  )235: 1987 ،وي(العیس .اجات البیولوجیةتیحتفوق تأثیر االفهي  ،والعقلیة ،بالصحة النفسیة

مع الطلبة مبنیة على معایشة  ،وضع مقررات تربویة إسالمیةومن هنا ترى الباحثة ضرورة 
فهو  ،اهللا هو الخالقوبما أن  ،ویتم ترتیبها حسب مطالب واحتیاجات نمو الطلبة، الواقع المعاصر

َهاتُِكْم َال [ :قال تعالى ، حیثومطالبهم ،اجات الخلقتیحاب الخبیر َواهللاُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ
ُكْم َتْشُكُرونَ َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم  ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدَة َلَعلَّ   }78{النحل:] السَّ

لفصام یقضي على ا ،واالحتیاجات ،على المطالباعتمادًا إن بناء المقررات الدراسیة 
وینشيء عالقة وثیقة  ،بل بین الطالب والمنهج بمفهومه الواسع ،الحاصل بین الطالب والمقرر

والمطالب البشریة  ،اجاتتیحاالكما أن  .واالرتباط الروحي ،والمیل ،الحب على أساس من ،بینهما
أو ، وكیفیة الركوب إما على حیوان، ثابتة األساس، فالحاجة إلى الركوب ثابتة ،متجددة الصور

  .ب فهي متغیرةأو غیر ذلك من وسائل الركو  ،سیارة

الثانویة ودور إشباع االحتیاجات  المرحلة وخطورة ،جاءت هذه الدراسة بناًء على أهمیة
، ومطالب اجاتتیحوضرورة مراعاة مقررات التربیة اإلسالمیة ال، النمائیة في النمو السلیم للطلبة

اإلسالمیة لالحتیاجات النمائیة للمرحلة مدى تضمن مقررات التربیة  معرفةوضرورة  ،النمو فیها
  .هائووضع تصور مقترح إلثرا ،الثانویة

أنها تركزت على للباحثة تضح ا ،یاجات النمائیةهود السابقة في موضوع االحتوبالنظر للج
لقطناني، مثل دراسة (ا ؛وهو مجال الحاجات النفسیة فقط، مجال واحد من مجاالتها المتعددة

الباحثة ورأت  )2005 ،ودراسة (الوطبان وعلي ،)2009الخزندار  ،الخزندار)، ودراسة (2011
  .بهذه الدراسة ثون في موضوع االحتیاجاتأن تكمل ما بدأه الباح
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  مشكلة الدراسة:

  :اآلتيالسؤال الرئیس  لدراسة فيمشكلة امثل تت
  ما مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لالحتیاجات النمائیة للطلبة؟

  :اآلتیةتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعیة یو 

  ؟ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةاالحتیاجات النمائیة المطلوب مراعاتها في مقررات الت ما –
للطلبة في  جسمیة(الفسیولوجیة)یة اإلسالمیة لالحتیاجات المقررات الترب تضمنما مدى  –

 ؟المرحلة الثانویة
  ؟لثانویةالمرحلة اللطلبة في  نفسیةیة اإلسالمیة لالحتیاجات المقررات الترب تضمنما مدى  –
المرحلة للطلبة في  جتماعیةاال یة اإلسالمیة لالحتیاجاتمقررات الترب تضمنما مدى  –

  ؟الثانویة
المرحلة للطلبة في  الفكریة(العقلیة)یة اإلسالمیة لالحتیاجات مقررات الترب تضمنما مدى  –

  ؟الثانویة
ویة باالحتیاجات النمائیة سالمیة في المرحلة الثانما التصور المقترح إلثراء مقررات التربیة اإل –

  ؟للطلبة
 أهداف الدراسة :

  تتحدد أهداف الدراسة فیما یلي:
 ،تحدید قائمة باالحتیاجات النمائیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بالرجوع إلى األدب التربوي –

 .واقع الذي یعیشه الشعب الفلسطینيوربطه بال
 .نویة لالحتیاجات النمائیة للطلبةمدى تضمن مقرر التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثا معرفة –
سالمیة في المرحلة الثانویة باالحتیاجات وضع تصور مقترح إلثراء مقررات التربیة اإل –

 .النمائیة للطلبة

  أهمیة الدراسة :
 :اآلتيدراسة أهمیتها من خالل تستمد هذه ال

التربیة اإلسالمیة في وزارة التربیة والتعلیم بمعلومات عن مدى د مصممي مناهج قد تزو  –
راء مقررات التربیة إوكذلك وضع تصور مقترح ال ،ذه المقررات لالحتیاجات النمائیةمراعاة ه

 باالحتیاجات النمائیة للطلبة.اإلسالمیة 
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ین على بناء مناهج تفید القائم ،قائمة باالحتیاجات النمائیة للمرحلة الثانویة توفیرمن المتوقع  –

وضرورة مراعاة هذه االحتیاجات في بناء مقررات التربیة اإلسالمیة  ،التربیة اإلسالمیة
  وخطورتها. ،للمرحلة الثانویة ألهمیتها

المتزامنة مع  ،هم في مرحلة المراهقةفي كیفیة التعامل مع أبنائ أولیاء األمور قد تساعد –
 .لیجتاز األبناء هذه المرحلة الحرجة بسالم ،المرحلة الثانویة

ثراء مقررات التربیة إتهتم ب ،إلجراء دراسات جدیدة ،تشكل هذه الدراسة منطلقًا للباحثینقد  –
 .تلفةاإلسالمیة في المراحل المخ

وٕاثراء مقررات  ،تمثل هذه الدراسة بدایة علمیة منظمة لعرض االحتیاجات النمائیة للطلبة –
مما یلبي  ،خالل ربطها بواقع المسلم المعاصر من ،یة بهذه االحتیاجاتالتربیة اإلسالم

 .اجاتهمتیحا، كونها تنطلق من ویزید دافعیتهم للدراسة ،اجات الطلبةتیحا

 حدود الدراسة :
 :اآلتیةتم إجراء هذه الدراسة وفق الحدود 

ة الثانویة مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلدراسة مدى تضمن  وهو: الحد الموضوعي –
 .عشر) لالحتیاجات النمائیة للطلبةالصف الثاني  – بجزأیه (الصف الحادي عشر

  .في قطاع غزةالتابعة لوزارة التربیة والتعلیم مدارس الثانویة الحكومیة  :الحد المكاني –

  م).2013- 2012(لعام الدراسي ، لدراسي الثانيصل الف: الالحد الزماني –

  

  مصطلحات الدراسة :
  التربیة اإلسالمیة:ررات مق •

 والثاني عشر) ،سالمیة المقررة للمرحلة الثانویة(الصف الحادي عشرالتربیة اإل مقرراتهي  –
 .م2011/2012علیم الفلسطینیة للعام المعتمدة من وزارة التربیة والت

  طلبة المرحلة الثانویة : •

مدارس الویدرسون في  ،ن من الطالب والطالباتو مكونال ،هم طلبة المرحلة الثانویة –
في فترة  الفترة هذهون في دویع عامًا،)18- 16وتتراوح أعمارهم بین(  ،قطاع غزةالحكومیة ب

 .مراهقةال
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  االحتیاجات النمائیة : •

 اجاتتیحاو  )،جسمیة (فسیولوجیة اجاتتیحاوتنقسم إلى ، اجتیحااالحتیاجات النمائیة هي جمع 
 .)ة(فكری عقلیة اجاتتیحاو  ،اجات اجتماعیةتیحاو  ،نفسیة

  :منها ،وعرفت االحتیاجات النمائیة بالعدید من التعریفات االصطالحیة

 "الحاجة هي الشعور بنقص شيء معین إذا ما وجد تحقق اإلشباع"  –

مثل  ؛وقد تكون هذه الحاجة فسیولوجیة داخلیة، "شعور الكائن الحي باالفتقاد لشيء معین –
أو  ،مثل الحاجة لالنتماء ،أو سیكولوجیة اجتماعیة ،أو الهواء ،أو الماء ،الحاجة للطعام

 )14:  2010(المشهراوي، .ز أو السیطرة"نجااإل

فهي نقطة االنطالق في ، حیث یعمل الفرد على إشباعها ،الحاجة هي التي توجه السلوك" –
 ،یجة ما تحدثه من عدم اتزان داخلهنت، وهي بدایة أي نشاط یقوم به الفرد ،السلوك اإلنساني

سواء في الجانب ، وٕاعادة التوازن ،ث یعمل على البحث عن وسیلة إلشباع الحاجاتحی
 ) 11: 2011، القطناني.( "أو النفسي ،العضوي

تدفع صاحبها إلى التفاعل مع  ،أو النفسي ،وعدم االتزان العضوي ،هي حالة من التوتر" –
تي یشعر بها عندما ال ،من مظاهر القلق والتوتر وتخلصاً  ،لهذه الحاجات بیئته إشباعاً 
 )103 :1999 حسین،و ،. (حرب"حاجة من الحاجات تظهر لدیه

بأنها اجرائیًا االحتیاجات  تعرف الباحثة ،بعد استعراض تعریف الحاجات لبعض العلماء –
وتبعده عن دائرة  ،، تساعده على النمو السلیمهي ما یشعر الفرد باالفتقار إلیه من متطلبات"

  ."والتوتر ،والشعور بالحرمان ،القلق

 التربیة اإلسالمیة : •

تنمیة جمیع جوانب " :التربیة اإلسالمیة هي) أن 17: 1999الرشیدي ( یرى صالح، –
وهذه التنمیة "التربیة ، rالشخصیة تنمیة شاملة متوازنة، وفق كتاب اهللا وسنة رسوله 

 ."بأسلوب آخروقد تتحقق ، اإلسالمیة" قد تتحقق بتدریس العلوم الشرعیة

 ،عملیة تهدف إلى بناء"التربیة اإلسالمیة عبارة عن ) أن 22: 2011ه (ویرى إشتیوة وزمالؤ  –
إعدادًا كامًال من جمیع النواحي في جمیع مراحل نموها للحیاة  ،وٕاعداد الشخصیة المسلمة

وطرق التربیة التي جاء بها اإلسالم  ،واألحكام ،والقیم ،في ضوء المبادئ ،الدنیا واآلخرة
 ."نیفالح
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من  ،، ومتكاملة"تعنى بتربیة الفرد تربیة شاملةاجرائیًا التربیة اإلسالمیة  تعرف الباحثة –

في  واالجتماعیة،، والفكریة، والروحیة، واالعتقادیة ،والعقلیة، الجسمیة ،الناحیة الصحیة
توجه الفرد لما ینفعه في ، كامل متوازنجمیع مراحل نموه، وذلك العتمادها على منهج مت

 ".في اآلخرة إلى الجنة ونعیمها وتطبیقًا، یصل به ،الدنیا عمالً 
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 الفصل الثاني
 النــظــريار ـــاإلط

 

 األربعة. االحتیاجات النمائیة بمجاالتهاالمحور األول: ×

المحور الثاني: المراهقة وخصائص نمو طلبة المرحلة ×

 الثانویة.

 المحور الثالث: المرحلة الثانویة وأهمیتها . ×

 المحور الرابع : التربیة اإلسالمیة ومصادرها. ×
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري للدراسة
  

  مقــدمـة:
  

مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة لما كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على 
ها ،فإن هذا الفصل یمثل الثانویة ووضع تصور مقترح إلثرائ لالحتیاجات النمائیة للطلبة في المرحلة

األرض الصلبة التي تنطلق منها الباحثة معتمدة في إرساء قواعد دراستها ، ووضع أسسها، وتحدید 
لت علیها الباحثة والمتعلقة بمجال الدراسة مما یساعد اجراءاتها ،على األدبیات والدراسات التي تحص

على تعزیز الموضوع وٕاثرائه من منظور تربوي سلیم ،وقد جاءت الخطوط العریضة لهذا الفصل في 
أربعة محاور رئیسیة وهي : االحتیاجات النمائیة ،المراهقة وخصائص نمو طلبة المرحلة الثانویة 

  .بیة اإلسالمیة،المرحلة الثانویة وأهمیتها ،التر 
    

  احملور األول
  االحتياجات النمائية

  لغة : ةاجأوًال : الح
 ."، فالحاجة هي ما تحتاج إلیهوجعله محتاجاً  ،حاج بمعنى افتقر إلیه"لغًة:  ةاجعرف الحی    

  )16: 1965(المنجد ،
  

  ثانیًا: االحتیاجات النمائیة :

. ویعني شعور الثالثینات م النفس فياصطالح أدخله "لیفین " في عل  Need ةالحاج •
: 2008 ،(األشولأي أنها حالة داخل الفرد  شيء،أو یلزمه  ،المرء بأنه ینقصه شيء

اجات الضروریة للبقاء تیح، كما أن االاألمثلة لذلك حاجة الطعام والحب . وبعض)107
إال  ، Primary Need فالطعام یعتبر حاجة أولیة  .اجات األولیةتیحالجسمي تسمى باال

ولكن إشباع هذه  ،  Secondary Need، حیث یعتبر حاجة ثانویة الحب لیس كذلك أن
فعلى الرغم من أنها لیست  ،ضروري للنمو السوي للكائن اآلدمياجات الثانویة تیحاال

إال أنها تأتي عن طریق التعلم لتكون ذات أهمیة وفعالیة  ،ضروریة للبقاء المادي لإلنسان
 .ضل لإلنسانفي التكیف األف
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 ، أوعدم االتزان العضوي، و حالة من التوتر" :هيالحاجة أن  )435: 1990( ویرى زهران •
تخلصًا من مظاهر ، و تدفع صاحبها إلى التفاعل مع بیئته إشباعًا لهذه الحاجات، النفسي
المعني الحاجة بهذا . و حاجة من الحاجات التوتر التي یشعر بها عندما تظهر لدیه، و القلق

 ".المجتمع من جهة أخرى، و البیئة، و اعره من جهةمشو ، تتضمن الفرد
االضطراب  ، أواالفتقار، و حالة من النقص" :بأنهاالحاجة ) 94، 2012( تعرف جودة •

الضیق ، و إن لم تلق إشباعًا أثارت لدى الفرد نوعًا من التوتر ،النفسي ، أوي0111الجسم
لوجود حاجة معینة لدى الكائن الدافع ینشأ نتیجة . و ال یلبث أن یزول متى قضیت الحاجة

 . "الحي
ما یفتقر إلیه الكائن الحي للحفاظ على حیاته " :) بأنها189: 2003یعرفها ماهر علي ( •

، على أن الحاجة "كالحاجة إلى تجنب الخطر لحمایته ، أوالشراب، و إلى الطعام كالحاجة
ضرورة تحقیق هذه حساس الملزم بر إلى شيء ما بل البد من توفر اإللیست مجرد االفتقا

جود و  االفتقار إلى موضوع الحاجة من ، أوبد باإلضافة إلى إدراك النقص إذ ال ،الحاجة
طراب االض، و االفتقار، و هي حالة من النقص.  و وة دافعة محركة تحفز على اإلشباعق

الضیق ال ، و نوعًا من التوترالنفسي إن لم تلَق اشباعًا أثارت لدى الشخص  ، أوالجسمي
 ى أشبعت الحاجة. أن یزول متیلبث 

 :هي االحتیاجاتاجات لبعض العلماء تتوصل الباحثة إلى أن تیحبعد استعراض تعریف اال
، ما یشعر الفرد باالفتقار إلیه من متطلبات تساعده على النمو السلیم ،وتبعده عن دائرة القلق

جانب واحد، وهو  التعریفات في معظمها یأخذ من المالحظ أن .التوتر، و الشعور بالحرمانو 
وجاء هذا التعریف لیربط الحاجات بمطالب النمو األساسیة التي تؤثر تأثیرًا كبیرًا ، الحاجات النفسیة

  . ، والرضایشعر طالب المرحلة الثانویة باالرتیاح حاجاتشباع هذه البإ، و في االستقرار النفسي
  

  اجات :تیحهرمیة ماسلو لال
ة للتعامل مع نظم لیإحدى المحاوالت األص، )1954-1943أعمال "ماسلو" ( جد فيو 

طة الهرمیة اسبوضوح بو ، و أن الحاجات یمكن أن توصف بدقةإلى إذ یشیر ، الحاجات المركبة
مسیطرة عندما ، و بالتالي تصبح الحاجة مهیمنة، و جات البسیطة إلى األكثر تركیباً المرتبة من الحا

  األدنى من هذه الهرمیة.یشبع فقط الحاجات 
وتبعًا " لماسلو" نجد الحاجات الفسیولوجیة أساس نظریة الدافعیة حیث نراها مهیمنة 

یهتمون مثًال طأة هذه  الحاجة ال و  فاألطفال الذین یكونون تحت، مسیطرة في حالة عدم اشباعها
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یة تماعیة العادحیث نجد المدعمات االج، أو حاجات االستحسان االجتماعي ،بحاجات االجتماع

قد ، و ذلكأي الحاجة إلى بیئة آمنة مستقرة تلي ، حاجات األمن، و ذات تأثیر ضعیف على سلوكهم
والتي تكون حیاتهم العائلیة ، الحظ يجود بعض األطفال سیئو  نجد هذه الحاجة تهیمن على

شباب الذین فال، االنتماء، و یلي ذلك الحاجة إلى الحب.  و األبوي مثالً  االنفصالمضطربة بسبب 
عادة ما  الوئام مع زمالئهم في المدرسة،، و الذین ال یشعرون باأللفة، و یشعرون بعدم التقبل

، نجازكما أن حاجات التقدیر عادة ما تشبع من خالل اإل، یصبحون ذوي مشكالت سلوكیة أكثر
رص فیر فتو ، و ة تلك الحاجاتأیدعموا هذه الحاجات عن طریق مكافالمدرسون أن ، و یستطیع اآلباء

حتى في حالة إشباع هذه الحاجات یشیر" ماسلو" إلى أن الطفل و مع ذلك ، و النجاح أمام التالمیذ
أي ما یسمیه ، ما یستطیع القیام به، و القلق إال إذا عمل ما یرغب  فیه، و سوف یشعر بعدم الرضا

، لى الفهمتحدث عندما یتمكن األطفال من إشباع الحاجات إ، و بحاجات تحقیق الذات: "و"ماسل
  )109 -108:  2008(األشول ، .المعرفةو 

  
  

  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .هرمیة "ماسلو " للحاجات المعرفیةشكل ل
  

 حاجات الفهم والمعرفة

 حاجات تحقیق الذات

 التقدیر حاجات

 حاجات الحب واالنتماء

 حاجات األمن

 حاجات السیكولوجیة
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 الشراب، ،الفسیولوجیة (الطعام ، أوتبدأ من الحاجات الفطریة یالحظ أن هذه الحاجات

إذ یؤدي عدم إشباعها إلى  ،أكثرها إلحاحًا لدى اإلنسان، و هي أقوى الحاجات، و ..).،الجنسالهواء
 :في المستوى الثاني تأتي الحاجات األمنیة، و ةتعرضه لالضطرابات العضوی، و تهدید حیاته

، ..).الحاجة إلى النظامو  ،القلق، و التحرر من الخوفو  ،ة من المخاطرالحمایو  ،األمان، و (الطمأنینة
  .یؤدي إشباع هذه الحاجات إلى تحقیق النمو النفسي السلیم للفرد اإلنسانيو 

وبإشباع حاجات المستوى الثاني تنبعث حاجات جدیدة في المستوى الثالث من تنظیم 
حاجة في رغبة الفرد في تكوین عالقات تظهر هذه الو  االنتماء،، و هي حاجات الحب، و الحاجات

ثم یأتي  سط الجماعة التي یعیش فیها،، و خاصة في، و التعاطف مع األفراد اآلخرین بوجه عام
یتضمن حاجات ، و ثم یأتي المستوى الخامس، االحترام، و المستوى الرابع لیتضمن حاجات التقدیر

 أو في ،سط الجماعة التي یعمل معهاو ، جوده فيو  تحقیق الذات التي تعني حاجة الفرد إلى إثبات
تظهر هذه و  ،المعرفة، و . أما المستوى السادس فیتضمن حاجات الفهمبین األقران ، أوسط األسرةو 

 یرى ماسلو أن هذه الحاجة تكونو  ،حب االستطالعو  ،معرفة حقائق األمورو  رغبة الكشف،الحاجة 
  ) 100-  99: 2012(جودة ، .رد أكثر مما تكون لدى البعض اآلخاضحة عند بعض األفراو 

الشعور ، و إلى إشباع رغباته لیحقق االستقرار النفسي یتبین من ذلك أن الفرد یسعى
رحلة عمریة هذه المطالب نابعة من التغیرات النمائیة التي یمر بها الفرد من م، و الرضا، و باالرتیاح

  .إلى مرحلة عمریة أخرى
المجاالت و  ،تعرف قدراتهملة جمیع الطلبة ٕان من أبرز أهداف التربیة الحدیثة مساعدو 

الطاقات في ، و وتقدیم خبرات متنوعة لرعایة تلك القدرات ،المهني، و األكثر مناسبة لمستقبلهم العلمي
 2011 علي،و  التمیز.(الجالمدة، و نطاق یصل فیه الطالب إلى مستوى مرتفع من تحقیق الذات

:106(   
  

  تصنیف الحاجات عند العلماء:
الحاجات الفسیولوجیة  :هي الشباب إلى ثالثة أنواع رئیسة الشیباني حاجاتصنف عمر 

، الحاجات النفسیة المتصلة بتنظیم الفرد النفسيو  ،صحته، و توازنه، و یتطلبها نمو الجسم، و العضویة
والحاجات االجتماعیة التي تنبع من الحیاة في توازن نفسي.  ، و یتطلب إرضاؤها تكامل شخصیةو 

افة معینة لها مطالبها الخاصة من الفرد الذي یعیش فیها إذا ما أراد أن یكون عنصرًا ثق، و المجتمع
والحاجة إلى  ،الشراب، و الحاجة إلى الطعام یدخل تحت النوع األول من الحاجات:و  ،متكیفًا معها

یدخل تحت النوعین و  ،غیرها من الحاجات الفسیولوجیة العضویة، و الحاجة إلى النومو  ،الهواء
االنتماء إلى و  ،الحاجة إلى األمنو  ،احدًا :الحاجة إلى الحب، و ن یمكن أن تكون نوعاً رین اللذیاآلخ

، إلى غیر ذلك من الحاجات النفسیة ،الثقة بها، و الحاجة إلى الرضا عن النفس، و جماعة



  النظرياإلطار 

 
14 

 الفصل الثاني
یتوقف إشباعها على الحیاة ، و هي مكتسبة في مجموعها من تفاعل الفرد مع بیئته، و االجتماعیةو 

   )122: 1987. (الشیباني ،جماعة في
  
  :) الحاجات إلى52: 2009قسم (هندي،وی

، فسیولوجیة مثل الحاجة إلى األكل ، أویطلق علیها حاجات بیولوجیةو  :حاجات أساسیة  ) أ
 .الهواء، و الشرابو 

 ،تذوق الجمالو  ،التعبیر عن الذاتو  ،حاجات عقلیة: مثل التعرف إلى أسالیب العمل  ) ب
 .المفاهیم الضروریة الالزمة للحیاة، و العقلیةالتزود بالمهارات و 

 من هذه الحاجات :و  ،اجتماعیة - حاجات نفسیة   ) ت
 .الروحيو  ،العاطفيو  ،االجتماعي، و العقلي، و الحاجة إلى النمو الجسمي - 
 المهنیة.، و الفرق الریاضیة، و إلى جماعة إنسانیة مثل األندیة االنتماءالحاجة إلى  - 
یشعرون ، و یحبونه، و بمعنى أن یحب اإلنسان اآلخرینالحنان ، و الحاجة إلى المحبة - 

 بالعطف نحوه.
ى التصرف في ضوء القانون الحاجة إلى الحریة بمعنى أن یشعر الفرد بأنه قادر عل - 

 .صایةأو و  ،علیه دون حجر
 .الحاجة إلى الشعور بالنجاح - 
 .بدوره بینهم، و الحاجة إلى اعتراف اآلخرین بالفرد - 
 .األمن، و االطمئنانالحاجة إلى  - 
   .فة األشیاء الجدیدة غیر المألوفةمعر ، و االكتشاف ، أواالستطالعالحاجة إلى  - 

  هي :، و ویصنف شبیر الحاجات األساسیة للشباب إلى أربع حاجات

 .ةالحاجات الجسمی .1
 .الحاجات االنفعالیة  .2
 .الحاجات العقلیة .3
 )60- 58: 1989( شبیر،.االجتماعیةالحاجات  .4

االحتیاجات النمائیة لطلبة المرحلة  دب التربوي ترى تقسیموبعد اطالع الباحثة على األ
  هي :أقسام  ةالثانویة إلى أربع

الجسمیة الضروریة ،التي تكفل بقاء  مطالبالهي ، و أوًال :االحتیاجات الجسمیة (الفسیولوجیة ):
یستطیع ال و  ،لهذه الحاجات األولویة في اإلشباعو  ،الشراب، و استمرار نوعه، كالطعام ، أوالفرد

  .خرىمن لم یشبع هذه الحاجات أن یفكر في إشباع أیة حاجة أ
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  اجات الجسمیة :تیحقائمة اال

 .الحاجة إلى الطعام المتوازن •
 .الحاجة إلى الشراب الصحي •
 .الحاجة إلى الهواء النقي •
 .الحاجة إلى النوم •
 .الحاجة إلى الراحة من التعب •
 .الحاجة إلى تخلص الجسم من الفضالت •
 .إلى التوازن في حرارة الجسمالحاجة  •
 المخاطر.، و الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى •
 .الحركة، و الحاجة إلى النشاط •
 .الحاجة إلى اللعب •
 .تدریبها، و الحاجة إلى استخدام الحواس •
 .الحاجة إلى الجنس •
 .الجسمیة، و الحاجة إلى تقبل التغیرات الفسیولوجیة •
 .المتدفقة للجسمرعایة الطاقات ، و الحاجة إلى االهتمام •

النفسي لدى الفرد ، و هي المتطلبات الالزمة إلشباع الجانب الوجداني ثانیًا : االحتیاجات النفسیة:
  )106: 2011علي،، و (الجالمدة

) الحاجات النفسیة بأنها عبارة عن جمیع األشیاء غیر 91: 2004ویعرف عمر المفدى (
   .الرضا، و األمنالمادیة التي یرى الفرد أن تحقیقها له یحقق له 

) الحاجات النفسیة : بأنها تلك األحوال التي یحس 537: 2000وتعرف عواطف شوكت (
  مفیدًا التزانه النفسي. ، و فیها الفرد بفقدان شيء معین یعتبر في نظره ضروریاً 

، وتعرف الباحثة االحتیاجات النفسیة بأنها مطالب نفسیة یشعر الفرد بحاجته إلشباعها
في حالة عدم اشباعها یخلق لدیه و  ،الشعور باألمن، و االتزان النفسي، و قیق الرضاذلك بهدف تحو 

   .اضطرابات شدیدة، و توتر
  .وهناك العدید من االحتیاجات النفسیة لطلبة المرحلة الثانویة
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  -قائمة االحتیاجات النفسیة :

 .الطمأنینة الروحیة، و الحاجة إلى األمن •

 .الحاجة إلى الشعور باحترام الذات •

 .القبول المتبادل، و الحاجة إلى الحب •

 عدم القهر.، و الحاجة إلى اإلحساس باالستقاللیة •

 فق ضوابط شرعیة.و  الحاجة إلى إشباع دوافع الفرد •

 فق ضوابط شرعیة.و  إلى إشباع رغبات الفردالحاجة  •

 .فق ضوابط شرعیةو  الحاجة إلى إشباع میول الفرد •

 ط شرعیة.فق ضواب، و السیطرة، و الحاجة إلى التملك •

 .النجاح، و الحاجة إلى التفوق •

 الحاجة إلى اإلنجاز. •

 خالص.الحاجة إلى اإل •

 .الحاجة إلى الصدق في التعامل •

 المثل.، و الحاجة إلى احترام القیم •

 .الحاجة إلى التوجیه االرشاد •

 .ولیة تجاه اآلخرینؤ حساس بالمسالحاجة إلى اإل •

 التعرف على القدرات.، و الحاجة إلى معرفة الذات •

 .وضوح العالقات، و الحاجة إلى الشعور بالثقة •

 الحاجة إلى درجة من الحیاء في النفوس. •

 .ولیة تجاه الذاتؤ الحاجة إلى االحساس بالمس •

 الترویح عن النفس.، و الحاجة إلى الترفیه •

 الحاجة إلى تحقیق الذات (توكید الذات). •

 الثقة بها.، و الحاجة إلى الرضا عن النفس •
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 التنویع في الحیاة.و  ،الحاجة إلى التطویر •

 الحاجة إلى فهم الذات. •

 الحاجة إلى التذوق الجمالي (حب الجمال). •

 .الحاجة إلى تهذیب الذات •

  

  :االحتیاجات االجتماعیة :ثالثاً 

، هي المتطلبات االجتماعیة هي مطالب النمو التي المرتبطة  بالجانب االجتماعي  
ما تفرضه علیه عالقاته و  ،الجیران، و األصدقاء، و عالقات الفرد مع الجماعة من األسرةو 

  االجتماعیة من تواصل مع من حوله. 
  -قائمة باالحتیاجات االجتماعیة :

 الحاجة إلى التقدیر االجتماعي. •

 الحاجة إلى المنافسة البناءة. •

 .الحاجة إلى التعاون •

 .الحاجة إلى النظام في الحیاة •

 .الحاجة إلى حریة الرأي •

 .المساواةالحاجة إلى  •

 .الحاجة إلى العدل •

 .الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة •

 حب اآلخرین.، و الحاجة إلى الحصول على اعجاب •

 الحاجة إلى القیام بالواجبات. •

 ولیة تجاه األخرین.ؤ الحاجة إلى تحمل المس •

 .الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة •

 .الحاجة إلى تكوین األصدقاء •

 .ظة على العادات االجتماعیة ( ثقافة المجتمع)الحاجة إلى المحاف •
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 .الحاجة إلى اإلرشاد الدیني •

 .الحاجة إلى المحافظة على األخالق اإلسالمیة •

 .الحاجة إلى المحافظة على أداء الشعائر الدینیة •

 .التفرقة، و الحاجة إلى نبذ العنصریة •

 الحاجة إلى تقدیر قیمة الوقت في حیاة المجتمع. •

 .التراث اإلسالمي الحاجة إلى احیاء •

 الجریمة.، و الحاجة إلى حمایة المجتمع من االنحراف •

 الحاجة إلى المشاركة المجتمعیة الفعالة. •

 الحاجة إلى االلتزام بالتشریع اإلسالمي. •

 الحاجة إلى حمایة المجتمع من المخدرات. •

 الحاجة إلى بر الوالدین. •

 .الحاجة إلى المكانة االجتماعیة •

 .العربیة، و الوحدة الوطنیةالحاجة إلى تحقیق  •

 .الحاجة إلى االستقرار األسري •

 الحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (الزواج). •

 .الحاجة إلى العمل بعد التخرج •

 .الحاجة إلى التمسك بالقیم •

 .الحاجة إلى التقبل االجتماعي •

 الحاجة إلى التكیف االجتماعي. •

 .الحاجة إلى الوالدیة •

 الحاجة إلى االستقرار المالي. •

 الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین. •
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  رابعًا: االحتیاجات الفكریة (العقلیة):

شعوره و  ،للفرد في مرحلة عمریة معینةالقدرات العقلیة  احتیاجات ناتجة عن، و هي مطالب نمو
  االبتكار.، و التجریب، و بالحاجة الى االستطالع

  

  :قائمة باالحتیاجات الفكریة (العقلیة )

 االستطالع.، و المعرفةالحاجة إلى حب  •

 القیم الغربیة.، و الحاجة إلى التخلي عن بعض األفكار •

 .الحاجة إلى الحد من انتشار الجهل •

 الحاجة إلى االهتمام باللغة العربیة. •

 الحاجة إلى توفیر معلومات جنسیة صحیحة. •

 .الحاجة إلى تقدیم نماذج مضیئة للشخصیات العلمیة •

 ة.الحاجة إلى تنمیة الوظائف العقلی •

 التجدید (التفكیر االبتكاري).، و الحاجة إلى االبتكار •

 التجریب.، و الحاجة إلى االستطالع •

 حاجة إلى مهارات التعلم الذاتي.لا •

 المعرفة.، و الحاجة إلى استثمار مصادر التعلم •

 .فحص األفكار، و الحاجة إلى اكتساب مهارات البحث العلمي •

 .اختبارها في عالم الواقعو  ،اقتراح الفروض، و الحاجة إلى البحث عن حلول •

 الحاجة إلى مهارات الحصول على المعرفة. •

 .التكتالت العالمیة، و الحاجة إلى التبصر بالتحدیات الفكریة المعاصرة كالعولمة •

 االستشراق.، و الحاجة إلى التبصر بقضایا األمة اإلسالمیة كالوحدة اإلسالمیة •

 .ور إسالمياألدب من منظ، و الحاجة إلى التبصر بقضایا الفن •

 الحاجة إلى طرح الحوارات الفكریة المثمرة. •

 الحاجة إلى األمن الفكري. •
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من تصنیف االحتیاجات النمائیة لطلبة المرحلة الثانویة في أقسامها  بناًء على ما سبق

وجوب االهتمام و  ،على المراهقینالظاهر من آراء العلماء تأثیرها ، و مدى أهمیتها األربعة یتبین
  .نفسیاتهم، و االستقرار في شخصیاتهمو  ،الرضا النفسيو  ،بهدف تحقیق التوازنبإشباعها 

دور ، و خصائص نمو طلبة المرحلة الثانویة، و المراهقة تعرض الباحثة في المحور التالي:و 
   .مقررات التربیة اإلسالمیة بالعنایة بمظاهر النمو لدى طلبة هذه المرحلة
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 احملور الثاين

  طلبة املرحلة الثانوية  منوخصائص ، واملراهقة
  

ذلــك لكونهــا مرحلــة و  ،مرحلــة المراهقــة أهمیــة كبیــرة فــي حیــاة الكــائن اإلنســانيإن ل
مراحـل حرجـة  المعروف أن مراحل االنتقال دائماً و  ،الرشد، و انتقال من الطفولة إلى الرجولة

یـع المجتمعـات اجًبـا فـي جمو  لـذلك كـان االهتمـام بمرحلـة المراهقـة أمـًراو  ،في حیـاة االنسـان
مما یزید من أهمیة مرحلة المراهقة أنها المرحلة التي تنضج فیها القـیم و  ،الراقیة، و المتطورة
تمتـــاز و   .اســـتیعاب، و ففیهـــا یـــتم قبـــول القــیم الدینیـــة عـــن فهـــم، الخلقیـــة، و الدینیـــة، و الروحیــة

ونمــو  "نیــةعلــم الــنفس باســم "الیقظــة الدی مرحلــة المراهقــة بأنهــا أیضــًا مرحلــة مــا یعــرف فــي
، لــذلك تظهـــر لــدى المراهــق كثیـــر مــن النزعــات المثالیـــةو  ،المشــاعر الدینیــة لـــدى المراهــق

، االجتماعیــة، و الخلقیــة، و فالمراهقــة جــدیرة بكــل اهتمــام لتــوفیر الرعایــة الروحیــة   .الخلقیــةو 
 .الــدةة الخفًقـا للتعـالیم اإلسـالمی، و المهنیـة للمـراهقین حتـى یشـبوا رجـاًال صـالحین، و العلمیـةو 

  )5: 1987 ،(العیسوي
  

 ، أواالقتراب من فعل رهق ، ورهق أثقل حمًال ،أي تحمل المسئولیة، وتأتي بمعنى :لغةً المراهقة 
أي شرف على سن  ،ذلك إذا قارب االحتالمو  ،في ذلك یقال راهق الغالم فهو مراهقو  ،الدنو

(ابن  .عشر أحدابن عشر إلى  ذلكو  ،غالم راهق، و كما یقال: جاریة راهقة .اإلنجاب
  )130، 10:ج ـ ه1413،منظور

    

نظرًا الختالف ، نهایته، و ون في تحدید بدایة مرحلة البلوغیختلف المرب المراهقة اصطالحًا:
ویقصد بالبلوغ النضج الجنسي   .عوامل البیئة الجغرافیة الطبیعیة، و العوامل الوراثیة، و الجنس

  )136: 2005(التل ، .الطفولة إلى مرحلة الرشدالذي ینقل الفرد من مرحلة 
  

، یعرف البعض المراهق آخذین بعین االعتبار الناحیة االقتصادیة على الصورة التالیة
هذا و   .سن االعتماد على النفس اقتصادیاً ، و المراهق هو ذلك الفرد الذي تقع سنه بین البلوغ

، المراهقة هي تلك الفترة التي تقع بین سن البلوغأما األنثى فإن فترة ، التعریف یشمل الذكر فقط
  )22: 1981(الحافظ ، .سن الزواجو 
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) التعریف الذي اتفق علیه العلماء للمراهقة هي 22: 2010( أبو شعیرة، و غباري ویذكر

ألنها  ال یمكن تحدید فترة المراهقة بدقة،، و األنوثة ، أوالرجولة، و حالة من النمو تقع بین الطفولة
وبما أن عملیة النمو السیكولوجي  ،فهي متفاوتة، على السرعة الضروریة في النمو الجسميتعتمد 

من غیر السهل أن تقرر هذه المرحلة من حیاة االنسان حتى یصبح النظام الغددي نامیًا ف ،غامضة
مما ال ریب فیه أن هذا االحتمال یجب أن ینتهي في بدایة العشرینات من العمر، و  ،بصورة كلیة

   .اةلمراهقة فترة األفراد الذین هم بالعقد الثاني من الحیاف

) المراهقة عبارة عن مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرجولة، 11: 1987العیسوي (ویعرف 
ویحدث فیها كثیر  تصبح الفتاة المراهقة امرأة،و  ،فهي مرحلة االنتقال التي یصبح فیها المراهق رجالً 

یحدث هذا و  ،الجسمیة، و التغیرات العقلیة، و ظائف الغدد الجنسیةو  من التغیرات التي تطرأ على
  .ائف المختلفةقات مختلفة في الوظأو  النمو في

اكتمال ، و أن المراهقة هي مرحلة عمریة تتوسط بین الطفولة) 26: 2007(ویرى كاظم 
  .اكتمال الشخصیة، و تنتهي بالرشد، و تبدأ بالبلوغو  ،األنوثة ، أوالرجولة

) المراهقة من الناحیة البیولوجیة بأنها "الفترة التي تبدأ من  75 -74: 2009فرج ( رفیع
تقال من مصطلح المراهقة یستخدم في علم النفس على أنها مرحلة اإلن، و تنتهي بالنضج "، و البلوغ

فالمراهقة مرحلة تأهب  النضج،، و ) إلى مرحلة الرشدعداد لمرحلة المراهقةمرحلة الطفولة (مرحلة اإل
 ، أوتمتد في العقد الثاني من حیاة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة تقریباً و  ،لمرحلة الرشد

من السهل تحدید ، و ) سنة21-11عامین (أي بین  ، أوبعد ذلك بعام ، أوعامین ، أوذلك بعام
حدد بالبلوغ یرجع ذلك إلى أن بدایة المراهقة تتو  ،لكن من الصعب تحدید نهایتهاو  ،بدایة المراهقة

  .المختلفةبینما تتحدد نهایتها بالوصول إلى النضج في مظاهر النمو ، الجنسي

كلمة  ،مراهقةتعریف د. مصطفى فهمي لمفهوم ال )17(ب.ت: وینقل الدكتور الزعبالوي
، العقلي، و الجنسي، و معناه التدرج نحو النضج البدني، و المراهقة مشتقة من الفعل الالتیني

احدة من ، و كلمة البلوغ التي تقتصر على ناحیة، و نا یتضح الفرق بین المراهقةهو  ،االنفعاليو 
اكتساب ، و أنه "نضج الغدد التناسلیةبالبلوغ  یمكن تعریفو  ،لناحیة الجنسیةهي ا، و نواحي النمو

  شد. لى فترة االنسان الر معالم جنسیة جدیدة تنتقل بالطفل من فترة الطفولة إ
حرجة ، و التي توافق المرحلة الثانویة في حیاة الشاب مرحلة مهمة إن مرحلة المراهقةولهذا ف

یصان من بي تربیة إسالمیة فإنه رُ ، و الشاب جه فیهاوُ  فإذا ما لها دور كبیر في بناء شخصیة الفرد،
، جسمیة، و فترة تحدث فیها تغیرات حسیة هذه المرحلةأن وتؤكد الدراسات  ،االنحرافات بإذن اهللا

  )95: 2009(العتیبیي،.عقلیة تنقل الفرد من الرجولة إلى الرشد، و اجتماعیة، و انفعالیةو 
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المراهقة مرحلة و  ،الثانویة، و عدادیةفإن فترة المراهقة تقابل مرحلتي التعلیم اإل، وبوجه عام

  )194:1972(زیدان ،.األنوثة ، أوموحدة تمثل فترة االنتقال من الطفولة إلى الرجولة
ولذلك یحتاج  ،متسارعة، و اجتماعي متالحقة، و نفسي، و عقلي، و فهي مرحلة نمو جسمي

مشكالته المتعددة الناجمة عن قلة خبرته في التعامل مع ، و المراهق إلى فهم خصائص مرحلة نموه
  )20: 2010( أبو سعد، .احتیاجاته النمائیة، و متطلبات النمو
ختالف تباط له دوره في ااالر  ، أووهذا االشتراك ،مرحلة الشباب مع مرحلة المراهقة وتبدأ

صورًا متعددة تتباین ، و فقد أثبتت البحوث "أن للمراهقة أشكاالً  ،السمات الشخصیة بین الشباب
وأكدت  األدوار االجتماعیة التي یقوم بها المراهقون في مجتمعهم،، و بتباین الثقافات االجتماعیة

 ،حضره، و المجتمع الواحد بین ریفهالدراسات العدیدة ما مضمونه أن المراهقین یختلفون في إطار 
  )71:2009، (القرشي ."في الطبقات االجتماعیة المختلفةو 
  

  بدء مرحلة المراهقة :
  : منهاعدة، لكن تتأثر بعوامل ، و المراهقة بالبلوغ الجنسيمرحلة  تبدأ

، متوازنتناول الغذاء ال، و مرض، و ما یتصل به من صحة، و التركیب الجسدي العام •
مرحلة باإلضافة إلى عوامل إقلیمیة ففي المناطق الباردة تبدأ في  )الجینیة(الوراثةالعوامل و 

أما في المناطق الحارة في الغالب تكون بدایة  ،) سنة من العمر16- 15(المراهقة من 
 .ة على العمومنس )12- 9المراهقة في سن (

احدة و  یرة النموتو  ن تكونألیس بالضرورة ، و واع النمو األخرىوالنمو الجسمي یسبق أن •
، النفسي، و االجتماعي، و النفسي، و إال أنه بالنهایة یستقر النمو العقلي ،ضمن هذه المرحلة

   .من عمره عشر ةالتاسع ةاالجتماعي لدى بلوغ المراهق عامو 
http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx 
5/3/2013 

  مراحل المراهقة:
نهایة أن  )255: 2010وأبو شعیرة ، ،عن (غباريتنبرغ ، و یلیامو  یرى ما قبل المراهقة: .1

 ،التصرفات غریبة األطوار، و مرحلة الطفولة تتحدد غالبًا بفترة من النمو المتسارع في الجسم
 .البقاء مع مجموعة من نفس الجنس الرغبة فيو 

كذلك یستقل و  ،یصل فیها المراهق الستقرار نوعي من التغیرات البیولوجیة :المراهقة المبكرة .2
 .متخلصًا من القیود المحیطة بذاته

http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx
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ضبط النفس للدخول في ، و التكیف مع المجتمع، و : مرحلة االستقرارالمراهقة المتأخرة .3

  .العمل، و السیاسة تحدید االتجاهات فيو  ،الجماعات
 

  دراسة مرحلة المراهقة : العائد من
البیئة الصالحة للنمو فیها من جمیع ، و في تهیئة الجو دراستنا لمرحلة المراهقةیستفاد من   

 ،الترفیهي، و الریاضي، و نواحي النشاط االجتماعي، و النشاط المدرسي، و للمنهاج طیتخطالالنواحي ف
في تهیئة ویستفید اآلباء من ذلك   .االرتقاء، و تدفعهم نحو التقدمقیم مرغوبة ، و اتجاهات نیتكو و 

المراهقات حتى یمكن لكل منهم أن ینمو النمو ، و بناتهم المراهقین، و همئبناأالجو المناسب لنمو 
األبناء على أساس من الفهم الواضح العمیق ، و بذلك تصبح العالقات بین اآلباءو  ،السلیم السوي

مما یفید في المساعدة على جعل  ،یتأثر بها، و الجتماعیة التي یمر بها المراهقا، و للظروف النفسیة
  ) 150:1972 ،یدان(ز  .یسر، و الرجولة بسالم، و المراهق یعبر الهوة بین الطفولة

  
  مساعدة المراهق :في المربین ، و دور األهل

  .تفهم طبیعة النمو بجمیع أشكاله بهذه المرحلة –
  .االجتماعیة، و العقلیة، و النفسیة، و المادیةتلبیة احتیاجات المراهق  –
  .فتح قنوات التواصل المستمر مع األبناء، و بناء الحوار –
  .موازنة طموحاته مع الواقع، و مساعدة المراهق بتوضیح أهدافه –
، الجسمیة تعزیز المفهوم اإلیجابي للذات لدى المراهق خاصة فیما یتعلق بمفهوم الذات –

 .التغیرات الجسدیة، و النمو السریعمساعدته على تفهم طبیعة و 
، لكیانه عدم توجیه النقد الذي یسبب تهدیداً ، و المحافظة على خصوصیات المراهق –

  .السوي مستقبالً  نموهو 
 .اهتماماته، و لممارسة نشاطاته حسب میوله دعم المراهق، و توفیر جو من الطمأنینة –
كي ال یقع المراهق ؛ هقمرامن الضروري اتفاق الوالدین على أسالیب التعامل مع ال –

 .الدالل المفرط ، أوالشدة، و االبتعاد عن التسلط، و هةحیرة انتهاج الدیمقراطیة الموجَّ  في
المعلومات عن  يال یستق لكي ؛ضرورة تقدیم المعلومات الجنسیة عن طریق األسرة –

 .األفالم الرخیصة، و الكتب طریق
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كمالحظة أي تغیر سلبي على عادات تفعیل سبل الوقایة ، و تحسس المشاكل قبل حدوثها –

 .صبر، و معالجته بتأنٍ ، و المراهق الیومیة
بصورة مستمرة للوقوف على  التعاون مع المدرسة، و التواصل على األهل مد جسر –

 .أیة مشكلة بأمان يتخط، و همئسلوكیات أبنا، و مستوى التحصیل المدرسي
  أي مشكلة متعلقة بأبنائهمفي  المساعدة، و یسعى األهل لطلب المشورة من الضروري أن –
  .ذلك مهما كانت األسباب عدم التأجیل في –

http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx 

5/3/2013 
یمكن استغاللها  ،اإلعدادیة إلى المدرسة الثانویة فترة حرجةیشكل االنتقال من المدرسة و   

صل بین المراهقة و  من قبل المربین لتطبیع المراهقین اجتماعیًا، كما تعتبر هذه المرحلة همزة
إال أن أبرز ما  ،ضع خط فاصل بین مراحل العمر المختلفة، و المتأخرة علمًا بأنه ال یمكن، و المبكرة

اصة في ظهور القدرات الخو  ،كیانه، و یتمثل في استیقاظ إحساس الفرد بذاته تمتاز به هذه المرحلة
  ) 319: 2007(الهنداوي ، .لدیه

  
  في المرحلة الثانویة: ائیةنمالخصائص ال
إذ یترواح أعمار الطلبة في هذه المرحلة ما بین  ،المرحلة الثانویة مرحلة الشباب دتع    
یصحبها قدرة الطالب على ، و فیها عالمات البلوغ بالظهورهي الفترة التي تبدأ ، و ) سنة18 - 17(

، النفسیة، و كتمال القوة البدنیةاخصائصها و  ،كما أن من سماتها ،التعارف مع الغیر، و المشاركة
ٕاشباعها كغریزة ، و ثم ظهور بعض الرغبات في تحقیق الغرائز ،نضج القوة العقلیة إلى حد كبیرو 

  )10:2011(عبد العال، .قاللحب االست، و حب التملكو  ،التناسل
، ر كبیریفهي مرحلة تغی ،عدة مرحلة تقدم نحو النضج في نواح ن مرحلة المراهقةوأل    
النضج و  ،التقدم نحو كل من النضج الجسميو  ،جوانب الشخصیة، و شامل في كافة مظاهرو 

اكتساب ، و تماعيالتطبیع االج، و االستقالل االنفعالي، و نفعاليالنضج االو  ،النضج العقليو  ،الجنسي
القیام ، و تكوین عالقات اجتماعیة جدیدةو  ،تحمل المسؤولیة، و المعاییر السلوكیة االجتماعیة

، تتحمل مسؤولیة توجیه الذا، و الزواج، و المهنة، و واتخاذ القرارات فیما یتعلق بالتعلیم ،باالختبارات
اتخاذ قرارته بنفسه.(معلم ، و تمكنه من التفكیر، و مكاناتهإ ، و من خالل التعرف على قدراته

،114:2009(  

http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx
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تساعد ة مرحلة المراهقة فدراس، تحدید مقوماتها، و نقطة بارزة في تكوین الشخصیة وتعد    

حمایته من ، و سويفي تشجیعه لسلوك الطریق ال المعلمین، و كاآلباءائمین على رعایته الق، و الفرد
تتباین بتباین الثقافات  ،صورًا متعددةو ، أن للمراهقة أشكاالً  دراساتفقد أثبتت ال  .االنحراف

أكدت الدراسات العدیدة ما مضمونه أن و  ،التي یقوم بها المراهقون في مجتمعهم ،االجتماعیة
 في الطبقات االجتماعیة المختلفة.و  ،حضره، و المراهقین یختلفون في إطار المجتمع الواحد بین ریفه

   )71: 2009،(القرشي
، اجتماعیة، و جسمیة، و المرحلة فترة تحدث فیها تغیرات حسیةتؤكد الدراسات أن لهذه     
في و  ،هذا التغیر في مجال االنتماء للجماعةو  ،عقلیة تنقل الفرد من الطفولة إلى الرشد، و انفعالیةو 

یستلزم و  ،مع هذا التغیر تظهر الحاجة إلى التكیف مع الوسط الجدیدو  ،االهتمامات، و مجال القیم
ٕاحالل نماذج أرقى من السلوك تتفق مع ، و ظر في األسالیب الطفولیة السابقةهذا التكیف إعادة الن

فإذا لم یجد المراهق التوجیه  ،األقران، و یحتاج المراهق إلى خبرات جدیدة مع الكبارو  ،حیاة الراشدین
    )61: 2004، (القرني .الفهم الدقیق لمطالبه فقد ینحرف، و المناسب

  
  المرحلة الثانویة : ةالنمو الجسمي لطلب مظاهر :أوالً 
، إن النمو الجسمي لدى طالب المرحلة الثانویة یؤدي إلى إحداث تغیرات جوهریة    
والقوى  لذا یختل اتزان البالغ الختالف السرعة النسبیة للنمو، ،نفسیة في حیاة الطالب، و عضویةو 

لذا  ،لوكه أحیانًا إلى ما یشبه الشذوذیمیل س، و هكذا یشعر البالغ باالرتباكو  ،الجزئیة المصاحبة لها
ألن الفرد یفقد اتزانه الذي كان ؛ خاصة من الناحیة النفسیة، و حلة أحیانًا بالسلبیةتسمى هذه المر 

  )71:2011(حمد ،.یتصف به في الطفولة المتأخرة
 تقترن هذهو  ،یتمیز النمو الجسمي في السنوات األولى من المراهقة بسرعته المذهلةو     

تأتي سرعة النمو الجسمي الكبیرة في المراهقة عقب . و التناظر في النمو ، أوالسرعة بعدم االنتظام
  )156:1972 ،(زیدان .فترة طویلة من النمو الهادئ الرصین الذي تتصف به الطفولة المتأخرة

الغدد ، و كما تنمو الغدة النخامیة، طول القامةو  ،وینتج عن هذا النمو السریع زیادة الوزن
كذلك ینمو الشعر و  ،اللتان تعرفان بغدد الطفولة ،الصنوبریةو  ،وتضمر الغدة التیموسیة التناسلیة،

  )19:1987(العیسوي ، تحت اإلبط.، و فوق العانة
الخمول نتیجة التغیرات الجسمیة ، و أما عن النمو الحركي فإن المراهق یمیل إلى الكسل

تمتاز حركات المراهق و  ،یاء عندما یبدي نشاطًا معیناً اإلع، و سرعان ما یشعر بالتعب، و السریعة



  النظرياإلطار 

 
27 

 الفصل الثاني
قد و  ،األشیاء أثناء حركاته في المنزل، و عدم الدقة فقد یكثر اصطدامه باألثاث، و بعدم االتساق

الوظیفي مما یؤدي ، و یعود ذلك إلى عدم التوازن بین النضج العضويو  ،تسقط األشیاء من بین یدیه
، نقص الثقة بالذات، و التردد، و یعود إلى عوامل نفسیة مثل الحیرة ربماو  ،إلى عدم التوازن الحركي

) یبدأ المراهق لوسطى (المرحلة الثانویة تقریباً وفي نهایة المراهقة ا التفكیر في توقعات اآلخرین،و 
   .االجتماعي، و العصبي، و في التوازن الحركي نتیجة لتحقق النمو العضلي

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=27948  
15/4/2013 

عدم ، و الشعور باإلجهاد، و تخاذل العضالت، و كل هذه التغیرات تؤدي لإلحساس بالتعب    
عصیان من ، و المعلمین على أنه تمرد، و قد یفسره بعض اآلباءو  ،استطاعة بذل الجهد البدني الشدید

  )27:1986(زریق ، .المراهق ضد سلطتهم
  

  ة اإلسالمیة في العنایة بالجسم :دور مقررات التربی
یتوجب على مناهج التربیة اإلسالمیة العنایة بخصائص نمو الطلبة ) 71:2011(حمدترى   
الحدیث ضرار تحقیقًا لتوجیه بالحفاظ على النفس من األ ،سالم إلى الجسمبراز نظرة اإلوإ  ،الجسمیة
: 2008(سنن ابن ماجه ،" أحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف، و المؤمن القوي خیر" الشریف

فالتربیة الجسمیة  ،نسان في كل جانب من جوانب حیاتهإن التربیة اإلسالمیة قد اهتمت باال  .)79
دك وٕان لجس" في قوله rأصل ذلك ما ثبت عن رسول اهللا و  ،جزء ال یتجزأ من التربیة اإلسالمیة

لقد بلغ من اهتمام اإلسالم بهذا الجسد أن بین و  ،)1975: 2003(صحیح البخاري، "◌ً علیك حقا
 ،ما به قوام جسده، و منكحه، و ملبسه، و مشربه، و ما یذر فیما یخص مطعمه، و للمسلم ما یأتي

اعیة من قبل القائمین على و  هو یمر بهذا النمو السریع في جسده یحتاج إلى رعایة، و المراهقو 
 ،النكاح، و اللباس، و الشراب، و من الطعام ما حرم علیه، و ذلك بإیضاح ما أحل اهللا تعالى لهو  ،بیتهتر 
، (الحدري األخرویة حین یخالف أمر اهللا تعالى في مثل هذه األمور.، و تبصیره باألضرار الدنیویةو 

1996 :301(  
فیجب المحافظة  ،عاء النفسو  ألنه ،براز تشجیع االسالم على المحافظة على الجسمإ و 

، التطهر، و المحافظة على الغسلو  ،العلل، و خالیًا من األمراض، و سلیماً ، و قویاً ، و علیه قادراً 
خمس من ( :القائل rذلك سیرًا على هدي المصطفى ، و اتباع العادات الصحیة السلیمةو  ،التطیبو 

 ،قص الشاربو  ،تانالخو  ،: االستحداد-هاأي الفطرة السلیمة التي فطر اهللا الناس علی-الفطرة 

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=27948
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مطالبة المسلم بالمحافظة على قوة و  ،) 49/257(مسلم ،ب.ت:  )تقلیم األظافرو  ،نتف اإلبطو 

، مات التي تهدم الجسم مثل التدخینالبعد عن المحرّ ، و بدنه من خالل التغذیة بالطیبات من األكل
َا [ذلك لقوله تعالى و  ،المیتة، و لحم الخنزیر، و المخدراتو  الَِّذيَن َآَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َيا َأهيُّ

اُه َتْعُبُدونَ ، وَرَزْقنَاُكمْ    .}172{البقرة:] اْشُكُروا هللاِ إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

، ركوب الخیل، و السباحة، و واالهتمام بالبدن عن طریق ممارسة الریاضة مثل الرمایة  
، وهذا ما أكده عمر ابن من الریاضةدعانا اإلسالم لتعلم هذه األنواع و  ،المصارعة، و الجريو 

 :rرد عن الرسول الكریمو ا مو  ،ركوب الخیل"، و السباحة، و الدكم الرمایةأو  علموا" الخطاب في قوله:
  ،)4985: 1999(مسلم ، "أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ،أعدوا لهم ما استطعتم من قوةو "

 ،بالتداوي من األمراض للمحافظة علیه قویًا سلیماً أمرنا ف ،سالم على االهتمام بالجسموشجع اإل
: 2007(سنن ابي داود ، " تداووا فإن اهللا لم یضع داء إال له دواء غیر داء الهرم": rفقال 

3855(.  
ألن فهم مظاهر النمو  ،یة بالتغیرات التي تطرأ على جسدهوالمراهق یحتاج إلى توع  

 تعتبر اعتالًال في ال، و أنها ال تحتاج إلى قلقو  ،الفسیولوجي على أنها تغیرات عادیة أمر مهم
. بعد عن السهر على غیر طاعة اهللا، و نوم، و كما یحتاج المراهق إلى غذاء ،صحة المراهق

  )97: 2009(العتیبي ،
ضع و  اإلسالمف ،أخطر األمور التي یمر بها المراهق الغریزة الجنسیة، و وٕان من أهم  

یحرر و  ،حدهو  یخشى اهللاو  ،المجتمع فیرتبط المسلم بقیم الدین، و دالضوابط لهذه الغریزة لتصون الفر 
الكلمات الغنائیة الهابطة التي تثیر ، و ر اإلسالم الشاب من الموسیقىذفقد ح، نفسه من الشهوات

، منع االختالط بین الرجالو  ،سن االلتزام بالحجابو  ،كما حذر من النظر إلى األجنبیات، الشهوة
، كما نهى اإلسالم عن مصافحة المرأة األجنبیة، غیر المحارملل على النساء حرم الدخو ، و النساءو 

َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن َال َجيُِدوَن [ :قال تعالى، )65: 2004(القرني ، فاإلسالم یدعو إلى العفة.
   }33{النور:] نَِكاًحا َحتَّى ُيْغنَِيُهُم اهللاُ ِمْن َفْضلِِه 

  
  المرحلة الثانویة : ةالنمو االنفعالي لطلب مظاهرثانیًا: 

، یقصد بالنمو االنفعالي هو كل ما یعبر عنه المراهق من الحاجات النفسیة من سرور
سواء كان تحت ظرف  ،انفعال مستمر في حیاة الفرد، و غضب، و خوفو  ،بكاء، و ضحكو  ،ارتیاحو 

  )133:2008(معلم ،.حیاته، و قاته، أو في سائر ، أومعین
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 أغلب هذهو  ،تي تطرأ على المراهقال ،مرحلة المراهقة بالتغیرات االنفعالیة العدیدةتتمیز و 

 ،االنفعاالت من النوع الحاد العنیف الذي یجعل صورة المراهق غیر صورة الطفل الهادئ الودیع
أعني لحدة - في الواقع إن مرحلة المراهقة من هذه الناحیة ، و التي كان علیها في المراحل السابقة

  ) 49:2006(محمود ، .ةتكاد تكون مرحلة میالد جدید - فعاالتها ان
حیطین به مع ذلك فإن المو  ،ومرجع انفعاالت المراهق في معظمها شعوره بأنه أصبح رجالً 

 .قوعه تحت تأثیر العدید من الصراعات النفسیة األخرىو  هذا إلى جانب ،ما زالوا یعاملونه كطفل
  ) 37:1987(العیسوي ،

طبیعة التغیرات و  ،ما یطرأ على جسمهو  ،نجد أن نمو المراهقأخرى من ناحیة و 
فهو یرى التغیرات التي تطرأ على  .الفسیولوجیة التي تتمیز بها  هذه المرحلة تسبب له قلقًا بالغاً 

ید الذي تحدث له هذه یشعر كما لو كان هو الشخص الوحو  ،ال یفهم حقیقة بعضها، و جسمه
 أو ،عن طریق المدرسة ، أوسواء عن طریق أبویه-التي كان یجب أن یعرف المراهق  ،التغیرات

 أن كل فرد البد، و أنها طبیعیة- ٕاعداده ، و غیرهما من المؤسسات االجتماعیة المسؤولة عن تربیته
یود ، و التي یشعر بها، و كذلك الحال بالنسبة للتغیرات الداخلیة التي تحدث للمراهقو   .أن یمر بها

غیرهم  من ، أوالمدرسة ن معلميم ، أو یجد من األبوین بالمثلالو  ،أن یفهمها كذلك، و عرفهاأن ی
   ) 49: 1981 (محمود، .تفهیمه إیاها ، أوتشجیعًا على مناقشتها معه

، یتعرض المراهق للصراع النفسي، التغیرات الجنسیة، و ونتیجة للنمو الجسمي المفاجئ
كما تظهر نوبات من ، الكره، و الحبو  ،األنانیة، و الغیرةو  ،الكفر، و التذبذب في المزاج بین التدینو 

تظهر بعض المخاوف المتعلقة بالنمو و   .تطول، و تكثر أحالم الیقظةو  ،الغضب طویلة المدى
 .اكتئاب، و خجل، و قد تنعكس هذه المخاوف على شكل قلق.  و المهني، و االجتماعي، و الجسمي

تساعد في حل و  ،المخاوف، و وتحررها من القلق ،الطمأنینةدة اهللا تبعث في النفس الشك أن عباو 
] َتْطَمئِنُّ ُقُلوُهبُْم بِِذْكِر اهللاِ َأَال بِِذْكِر اهللاِ َتْطَمئِنُّ الُقُلوُب و الَِّذيَن َآَمنُوا[ :قال تعالى ،المشكالت

    }28{الرعد:
 ،هو هبة من اهللاو  ،األمن النفسي، و عبادته طریق اإلیمان، و وهكذا یمكن القول أن تقوى اهللا

 ،المطرد، و نتیجة للنمو الجسمي المفاجئو  ،األخرویة، و تعین اإلنسان للوصول إلى السعادة الدنیویة
لذلك ینبغي تشجیعه على االشتراك في األنشطة الریاضیة ، یشعر المراهق من عدم االتزان الحركي

المراهق عن إجابات ألسئلة من مثل تظهر في هذه المرحلة "أزمة الهویة " حیث یبحث و   .المختلفة
، لذلك ینبغي على الوالدین، "ما سأكون علیه في المستقبل" ، و"ما دوري في المجتمع" ، و"من أنا"
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ما یجب أن یكون علیه في المستقبل في ضوء ، و المربین توجیه أسئلة للمراهق حول مستقبلهو 

  ) 139- 138: 2005، استعداداته. (التل، و میوله، و قدراته
  

  یة بالعنایة بالجانب االنفعالي :دور محتوى التربیة اإلسالم
وقایته من و  ،من أهم أهداف التربیة اإلسالمیة تحقیق التوازن االنفعالي للنشء المسلم

، یماناإل، و غرس الطمأنینةو  ،القلق، و تحریره من الخوفو  ،االنحرافات االنفعالیةو  ،األمراض النفسیة
َتْطَمئِنُّ ُقُلوُهبُْم بِِذْكِر اهللاِ َأَال بِِذْكِر و الَِّذيَن َآَمنُوا[ :عمًال بقوله تعالى ،الشجاعة، و الثقة في نفسهو 

 ،یجاد الشخصیة المسلمة الصالحةإلیتحقق غرض التربیة في   }28{الرعد:] اهللاِ َتْطَمئِنُّ الُقُلوُب 

  .ستخالف في األرضالتي تقوم بمهام اال
، االنفعاالت في الدعوة لتحریم االنفعاالت السلبیة كالغضبتلخص النظرة اإلسالمیة في 

، التوكل، و التوادد، و الشفقة، و یجابیة كالرحمةاستحباب االنفعاالت اإلو  ،االنتقام، و الحسد، و الكراهیةو 
ینهانا  rفالنبي ، الحنیف فضل السبق على العلم الحدیث إلسالملیكون  لكبذو  .األمل، و لرجاءاو 

، فردد مراراً  .ال تغضب :قال ،أوصني" :rأن رجًال قال للنبي  tفعن أبي هریرة  .عن الغضب
  .)6116: 2003،البخاري" (ال تغضب :قال

 الَعافَِني َعِن النَّاسِ و َوالَكاظِِمَني الَغْيظَ [ :لقوله تعالى، دعو لكي یكظم غیظهوالمسلم م
من شأنه أن یبعد عن انفعاالت و  ،شیم المسلم فالعفو من  }134{آل عمران:] اهللاُ ُحيِبُّ اُملْحِسنِنيَ و

] َأْعِرْض َعِن اَجلاِهلِنيَ و ْأُمْر بِالُعْرِف و ُخِذ الَعْفوَ [ :یقول تعالىف، البغضاء، و ماالنتقا، و الحقد
(العیسوي  .أرباب السوء یساعد الفرد على التحلي بالعفو، و فالبعد عن الجاهلیة  }199{األعراف:

،216:1987(   
لكي ، یتأثر بها، و مثل هذا السن یحتاج إلى معرفة األسالیب التي تنفذ إلى قلبهوالشاب في 

كانوا  ولهذا فإن على المربین سواءً   .توجیه انفعاالتهو  ،یتخذها المربي سبیًال إلى ضبط عواطفه
كل و  ،سائل اإلعالم، أو و أئمة المساجد ، أوأو المعلمین في المدارس ،األمهات في البیوت، و اآلباء

ألن الشباب  ،شباب في مثل هذا السن بنظرة خاصةالتوجیه أن ینظروا إلى ال، و ن یعنى بالتربیةم
تغیرت على أثرها في حیاتهم أشیاء  ،جدیدةالفي مثل هذا السن دخلوا مرحلة من مراحل العمر 

 فلیس من الحكمة أن یربي، التعقل في التربیةو  ،یحتاجون معها إلى الحكمة في المعاملة ،كثیرة
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: 1996 ،الصرامة. ( الحدري، و الحزم، و الموقف یستأهل القوة، و العتاب اللطیف، و ینلال، و بالرفق
311 (  

وترى الباحثة أن من الواجب على األشخاص الذین یتعاملون مع المراهقین سواء في 
تقدیر حساسیتهم ، و مناقشتهم، و أِي من مؤسسات المجتمع احترامهم ، أوالمدرسة ، أواألسرة
، بل توظیف التشجیع المناسب، ٕاظهار العیوب، و االنتقاد، و ذلك باالبتعاد عن التجریحو  ،یةالنفس

عطاء المراهق إ ، و شعارهم بمكانتهم في الحیاة االجتماعیةإ و  ،رفع معنویاتهم، و حوارهم، و التقرب لهمو 
  التخلص من تبعات الصراع النفسي للمراهق.و  ،التعبیر عن الذات، و فرصة لالستقاللیة

  
   المرحلة الثانویة: ةالنمو االجتماعي لطلب مظاهرثالثًا: 

العمل ، و عجاب بالبطلإلا، و یغلب على السلوك االجتماعي للمراهق التأثر بمعاییر الجماعة
الرغبة في االستقالل ، و العصیان، و التمردو  ،الرغبة في الظهور بصورة جذابة اجتماعیاً و  ،على تقلیده
یتعین على الوالدین مساعدة أبنائهم و   .القیم االجتماعیة، و األنظمة التمرد على بعضو  ،عن األسرة

تكلیفهم ، و ذلك بتقبل نموهمو  ،خطورتها، و اقتدار نظرًا ألهمیتها، و على تخطي هذه المرحلة بأمان
مساعدتهم على و  ،تجنب معاملتهم على أنهم أطفالو  ،قدراتهمو  ببعض المسؤولیات التي تتناسب

أن ، و الثقة المتبادلة، و مناقشتهم بخصوص مستقبلهم في جو من المودةو  ،ناختیار أصدقاء صالحی
  )140: م2005(التل ،.أفعالهم، و یكونوا هم أنفسهم قدوة صالحة ألبنائهم في أقوالهم

هو یحاول تحقیق ذاته من خالل و  ،یمیل المراهق في هذه المرحلة لمسایرة الجماعةو 
، مسالكهم، و یخضع ألسالیب أصدقائه، و األقران ، أولشلةفهو یلتقي با، المودة، و إحساسه باأللفة

  هو یتحول من الوالء لألسرة إلى جماعة األقران.، و معاییرهمو 
 ،مناقشة المشكالت االجتماعیة، و أي محاولة فهم ،هر الشعور بالمسؤولیة االجتماعیةویظ

المحافظة على سمعة و  ،احترام آرائهم، و التشاور معهم، و التعاون مع الزمالء، و السیاسة العامةو 
  .احترام الواجبات االجتماعیة، و الجماعة

فهو یحاول  ،ة هو تمرده على الراشدین من حولههذه الفتر في لمراهق لومن السمات األخرى 
، وقد یغالي في هذا التحرر فیعصب ،استقالله، و نضجه، و التحرر من سلطة األسرة لیشعرها بفردیته

  )  331، 330: 2007(الهنداوي ، .یتحدى السلطة القائمة، و یتمردو 
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  سالمیة بتنمیة النمو االجتماعي :دور محتوى التربیة اإل

إن الجانب االجتماعي في تكوین شخصیة الفرد یحظى بقسط كبیر من اهتمام التربیة 
كما تؤكد ، فالتربیة اإلسالمیة توجه الطلبة لیكونوا أفرادًا فاعلین مؤثرین في مجتمعاتهم، اإلسالمیة

حضاري ، و نظیف، و ى أسس العالقات االجتماعیة بین المسلمین لتحقیق مجتمع إسالمي مستقرعل
   .متمیز

  ة اإلسالمیة تحقیق ذلك من خالل :ویمكن لمنهج التربی

 .المنافسة الشریفة في نفوس الطلبة، و تقدیم المساعدة، و تعزیز قیم التعاون .1
 .تأكید الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة .2
 .األدبیة، و اللغویة، و العلمیة، و الثقافیة، و إلى تكوین الجماعات اإلسالمیة توجیه الطلبة .3
 .التعاطف، و العدل، و بیان التوجیه القرآني في عالقة المسلم بغیره كالرحمة .4
 ،حقوق الجیران تبصیر الطلبة بتوجیهات األحادیث النبویة في القضایا االجتماعیة مثل: .5

 ،واختیار الزوجة ،التكافل االجتماعيو  ،البیئةالحفاظ على و  ،أسس اختیار الصدیقو 
 .عالقات أفراد األسرة ببعضهمو 

 ،سالمة المجتمع كالمسجد، و التأكید على دور المؤسسات االجتماعیة في الحفاظ على أمن .6
 .وسائل اإلعالم المختلفةو  ،النواديو  ،المدرسةو 

لف الصالح مثل: توقیر قصص الس، و تدعیمها باألدلة الشرعیة، و تعزیز اآلداب االجتماعیة .7
(حمد  .آداب االستئذانو  ،وآداب الحدیث ،صلة األرحامو  ،اإلیثارو  ،رحمة الصغیرو  ،الكبیر
2011  :72  (  

هنا یأتي و  ،تنمو عالقاته باآلخرینو  ،دأ الشباب في هذه المرحلة التفاعل مع المجتمعیبو     
فإن كان الجو ، یتلقاه من المجتمعتنمي ما ، و دور األسرة لتسهم في رسم الشخصیة االجتماعیة

، وٕان كان الجو المنزلي مشحونًا بالمنازعات ،الثبات، و الهدوء، و العطف، و المنزلي یسوده الحب
عدم الثبات ، و فیبدو االضطراب ،ادها انعكس ذلك على سلوك المراهقاضطراب العالقات بین أفر و 

جد من أسرته ما یعیقه و  ف المراهق إذاقد ینحر و  ،مع أفراد المجتمع، و یسوء مع نفسه، و في سلوكه
، (الزعبالوي .یصده عن الصراط المستقیم في تكوین عالقاته االجتماعیة باألخیار، و عن الخیر

  ) 162ب.ت:
یترك له المجال و  ،التأثیر المتبادل، و والمربي الناجح یبني عالقاته مع المراهق على التفاعل    

فالمعسكرات  جه النشاط المختلفة مفیدة،أو  لعلو  ،التنفیذو ، التصمیم، و التفكیر، و العطاء، و لألخذ
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جد أن المعسكرات التربویة مفیدة في عالج و  قدو  ،التربویة تفید المراهق في النمو االجتماعي

ٕاتاحة الفرصة للنمو ، و القیادة فیها، و ین سلوكیًا بشرط تنظیم الجماعاتبالمراهقین المضطر 
  ) 471: 1983منصور، و (عبد السالم ، ه الهادف.االجتماعي السوي الموجَّ 

  المرحلة الثانویة : ةالنمو الفكري (المعرفي) لدى طلب مظاهررابعًا: 
صوله إلى مرحلة التفكیر الشكلي و  هو ،هذه المرحلةفي لعل أبرز ما یمیز تفكیر المراهق     

عن قدرة الفرد  هي تعبرو  ،(العملیات المجردة) التي أشار إلیها بیاجیه في نظریة النمو المعرفي
لعل أهم ما یطرأ على سلوك المراهق العقلي من و  ،المفاهیم غیر المحسوسة، و بالتعامل مع الرموز

، الحركة، و إذ یكتسب المراهق نتیجة لذلك المرونة، هو تحرره من التمركز حول الذات ،تغیر
لهذا التحرر من نتیجة و  ،الحریة بالتفكیر، فهو بذلك یستطیع أن یتصل بأفكاره مع اآلخرینو 

فالمراهق هنا ال یهتم إال ، التحكم بها، و التمركز حول الذات یستطیع المراهق ضبط أفكاره
 ،الحركیة بالتفكیر، و هي نتیجة للمرونةو  ،ثیقة الصلة بالمشكلة موضع االهتمامو  بالمشكالت

، ة التي یصادفهاتعلیالت للظواهر المختلف، و تتضح قدرة المراهق بهذه الفترة على إعطاء تفسیراتو 
  )235: 2010، أبو شعیرةو (غباري،  .تمر بخبرته أو
یعطي المجتمع القابلیة و  ،ج الجسمي هو أكثر نضوجًا عقلیاً إن المراهق األقرب للنض    

، مستقبله، و مؤثرًا ذلك في أحالم المراهق، العقلیة (الذكاء) أهمیة خاصة عن المعطیات األخرى
 ، أولن توصله إلى الطموح كمهندس، نقد اجتماعي عمیقو  ،ینةفاألحالم مع قابلیة عقلیة متد

  )236:  2010أبو شعیرة ،و (غباري،  .طبیب
على إدراك مفهوم ، و یصبح المراهق قادرًا على إدراك المفاهیم المجردة، وفي هذه المرحلة    

حتماالت ضع االو  یصبح قادرًا علىو   .االستقرائي، و االستنتاجي، و على التفكیر العلميو  ،الفرض
لذا ، أحالم الیقظة، و مما یحدو بالبعض إلى السرحان، الممكنة لحل المشكلة. كما تطول مدة االنتباه

كما ینبغي تشجیعهم على  .ینبغي أن یستخدم المربون األسالیب التعلیمیة المتنوعة لجلب انتباههم
(التل  .شراء الكتب الهادفة متنوعة الموضوعات لتسهم في تنمیة شخصیة متوازنة من كافة الجوانب

،2005 :140 (  
التجرید،  ،یم(التعم .ٕان النمو العقلي للمراهق في تناوله لبعض المفاهیم یؤدي إلى التعمیمو     

 ،قابل لالتصال الفكري ،ها عالقة بشؤونهار بمواضیع لیس لقبول الحو ، إدراك مفهوم الزمن
اإلدراك  ،االستذكار، و الحفظ ،اتخاذ القرار ،فهم اآلخرین، و رغبة في فهم النفس، العاطفة، التقمص

یعمم  ،ما یلي: (انتقاء كلماتهتمتاز المفاهیم األخالقیة لدى المراهق ب.  و )المفاهیم األخالقیة، و للقیم



  النظرياإلطار 

 
34 

 الفصل الثاني
یتبع المراهق و  ،،فاألخالق تؤخذ من خصائص الكبار )أخالقیةیتبنى مواقف  ،القیم األخالقیة

  )236: 2010 ،شعیرةأبو و  ،(غباري .االبتعاد عن الضرر، و األخالق لهدف جني الفائدة
  

  النمو العقلي في فترة المراهقة :مظاهر 
حیث وتبدأ قدرات المراهقین بالتمایز  ،دقة من ذي قبل، و اً تصبح القدرات العقلیة أكثر تعبیر     

 ىیبن التعلیم بهذه الفترة أنما یمیز و  ،المعلومات، و اكتساب المهارات، و تزاد القدرة على التحصیل
كذلك و  ،التي كان التعلیم بها یتم بشكل آلي ،على عكس المرحلة السابقة ،على أساس منطقي

مكنه من ا یاد قدرته على االنتباه لفترات أطول ممدتز و  ،تتضح قدرة المراهق على نقد ما یقرأ
، على التعامل مع مفاهیم اجتماعیة مثل الخیر اً وهو كذلك یصبح قادر  ،استیعاب مشكالت كبیرة

ویصل ذكاء  ،تظهر ما یسمى بالقدرات الخاصةو  ،الحریة...، و عدالة الدیمقراطیةال، و الفضیلةو 
مفاهیم كذلك یستطیع المراهق أن یطور و  ،المراهق في نهایة هذه الفترة إلى أعلى قمم النضج

، بوضع تصور عن مهنة المستقبل أیكون قد بدو  ،المفاهیم األخالقیة المختلفة، و المواطنة الصالحة
یمتلك ، و األدبیة، و تبرز اهتمامات المراهق في نهایة هذه المرحلة بالقراءات الفلسفیة الفكریةو 

، أبو شعیرةو  ،غباري( .محاولة إقناعهم، و تقبل اآلخرین، و المراهق القدرة على المناقشة المنطقیة
2010 :238(  

  
  دور محتوى التربیة اإلسالمیة في تنمیة الجانب الفكري (العقلي):

فإن  ،إن كانت القدرات العقلیة عند المراهق في هذه المرحلة من العمر تنمو بهذه السرعة  
على حل قادرة  ،اعده على تأسیس قاعدة عقلیة قویةاستغالل المربي لها من أعظم العوامل التي تس

 ،عن طریق تدریب الشباب على التفكیر السلیم، مناقشة األمور الغامضةو  ،معضالت القضایا
كما أن ، التلقین الذي نشأ علیه في مرحلة الطفولة، و القیاس المنطقي الجید إلى جانب الحفظو 

، المربي الحاذق هو الذي یستطیع استغالل هذا النمو المراهق لتوجیه سلوكه عن طریق الحوار
 .حینما یغطي العقل هیجان العواطف التبعیة التي ما تلبث أن تخبو، و المناقشة بعیدًا عن التلقینو 

  )309: 1996، (الحدري
فإن الطریقة السلیمة  ،صل إلى مرحلة من النضجو  وبما أن الشاب في هذه المرحلة قد  

 ،المراهق فیهنتائجه یرغب و  بالخیرفباإلقناع العقلي ، اإلقناع العقلي، و للتفاهم مع الشاب هو الحوار
من أكثر االنحرافات في مرحلة المراهقة تحصل و  ،فر المراهق منهنعواقبه یو  وباإلقناع العقلي بالشر
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فالمربي الناجح هو الذي یعرف ، نتیجة عدم اقناع المراهق فكریًا بضرورة االلتزام بالقواعد األخالقیة

(القرني  .یسمو بها نحو الفضائلو  ،جهها نحو الخیریو ، و كیف یستثمر قدرة المراهق العقلیة
،2004  :66 -67 (  

قت ، و هي حاجة تظهر في، و ومن مطالب النمو عند المراهقین إشباع الحاجة لالستطالع
مما یعزز دافع االستطالع في مرحلة المراهقة تلك ، و مبكر من حیاة اإلنسان منذ مرحلة الطفولة

فهو ، العقلیة، و خصوصًا في النواحي المعرفیة، و اهق المختلفةالتغیرات التي تحدث لجوانب المر 
، یتطلع المراهق إلى معرفة، و تفحصها، و متمیزة یستطیع بها فهم األشیاء، و یمتلك قدرات جدیدة

  )117: 2008(الزبیدي ،.األسئلة التي تقلقه، و سع  أعمق عن األشیاء التي تواجههأو 
  

  نویة :بة في المرحلة الثاالمضامین المستفادة من خصائص نمو الطل
 استعراض خصائص نمو الطلبة في المرحلة الثانویة من الناحیة الجسمیة من  

بیان دور محتوى مقررات التربیة و  ،والفكریة (العقلیة) ،االجتماعیةو  ،النفسیةو  ،(الفسیولوجیة)
  تستخلص الباحثة ما یلي :، االهتمام بهذه الخصائص، و اإلسالمیة في الرعایة

على محتوى مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة مراعاة خصائص نمو الطلبة یجب  .1
 .دون أن یطغى جانب منها على جانب آخر ،من نواحیها المختلفة بشكل متوازن

 ،أهمیة تضمین مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لحاجات الطلبة الجسمیة .2
 .ریة بحیث یتم إشباع تلك الحاجاتالفكو  ،االجتماعیةو  ،النفسیةو 

، التدریبات التي تعمل على إتاحة الفرصة إلشباع حاجاتهم، و یجب تضمین المحتوى لألنشطة .3
 توجیهها التوجیه السلیم.، و رغباتهمو 

  
  حاجاتهم:، و دور مؤسسات المجتمع في التعامل مع المراهقین

  دور األسرة في حیاة المراهق : ×
األساسیة في بناء هي اللبنة ، و مصغرة للمجتمع اإلسالمي الكبیر إن األسرة المسلمة صورة    

في ظل هذه األسرة یتلقى الطفل بذور ، و مثله العلیا، و مبادئه، و فیها تعد معاییره ،المجتمع المؤمن
، المفاهیم التي یسعى اإلسالم لتعلیمها للنشء، و غرس أساسیات القیم، و مشاعر الخیر، و اإلیمان

  ) 146: 2008حیاني ،(الل .التطبع بهاو 
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فاألسرة هي  ،ومما یدعو إلى االهتمام باألسرة كونها المسؤول عن التنشئة االجتماعیة    

في ، و التطبیع االجتماعي ، أوالنظام األساسي في المجتمع الذي یقوم بعملیة التنشئة االجتماعیة
وهذا هو ما ، السائدة في المجتمعغیرهم تشكیل األطفال في األنماط الثقافیة ، و األسرة یحاول اآلباء

تغرس ، و المختصون بشؤونها كون األسرة هي المكان الذي تستمد القیم، و یدعو إلیه علماء التربیة
ولیة حتى تقوم األسرة ، مستشعرًا للمسؤ فال بد أن یكون مؤهًال بالثقافة الجیدة ،القناعات، و المفاهیم

، رى بعض الباحثین أن تشكیل شخصیة الطفلیو   .تحتل مكانتها المرموقة، و بدورها الفاعل
تدریبه على طریقة ، و العادات االجتماعیة المقبولة، و ٕاكسابه المهارات، و ٕادماجه في المجتمعو 

تبذل في سبیل ، و أن كل ذلك هو ما تقوم به األسرة من لحظة المیالد ،التفكیر السائدة في المجتمع
: 2009( البقمي ، .كما تقوم به األسرة ،یقوم به أحداجب ال و  أنه دور، و ذلك الجهود المتواصلة

76(   

  دور المدرسة في حیاة المراهق : ×

تكون عونًا قویًا على و  ،المدرسة هي مؤسسة تربویة تنقل تراث األمة لألجیال الناشئة    
تمثل و   .تطوره، و خصوصًا في المجتمعات النامیة أداة إلصالح المجتمع ،تقدمه، و نهضة المجتمع

لذا فال  ،هي الجهة المكملة لهذا الدورو  ،میدان الحیاة الواسع، و صل بین األسرةو  سة حلقةالمدر 
اضحة في تربیة الفرد ، و عجب إذا شغلت مركزًا  بارزًا بین المؤسسات التربویة التي تترك آثارًا بارزة

  ) 38: 2011على التكیف مع المجتمع الجدید. (عبد العال ،
، مؤسسات االجتماعیة التي تلعب دورًا خطیرًا في حیاة المراهقینوتعد المدرسة من أهم ال    
عن طریق و  ،أسلوب المعاملةو  ،تستطیع المدرسة عن طریق المواد العلمیةو  ،في تشكیل مستقبلهمو 

كذلك عن طریق األنشطة المختلفة أن تساعد المراهقین على تحقیق و  ،العالقات اإلنسانیة السائدة
عن طریق التعاون و  ،الكثیر من الصراعات التي تحفل بها هذه المرحلة أن تجنبهم، مطالب النمو
في ، و تستطیع المدرسة أن تسهم في حل الكثیر من مشكالت المراهق ، األسرةو  مع الوالدین

من هذا الموقع االستراتیجي تستطیع المدرسة أن و   .اإلعداد للمستقبل، و المهني، و التخطیط التربوي
أن تزوده بالمهارات ، و دوافعه، و رغباته، و أن تهذب من حاجاتهو  ،من التجاربتقدم للمراهق الكثیر 

  ) 387: 1990(الفقي ، .الضروریة إلنجاز مطالب المرحلة
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  دور المسجد في حیاة المراهق : ×

في عملیة التنشئة  مهموله دوره ال ،الشعوب، و مثیل لها بین األمم المسجد مؤسسة فریدة ال    
، خاصة إذا توفرت له اإلمكانات من قوى بشریة ،الجماعات، و لدى األفرادعلى النهج اإلسالمي 

  .ٕامكانات مادیةو 
، كتأدیة صالة الجماعة ،في المسجد یتعلم الطفل أمور دینهف ،ویعد المسجد مدرسة دینیة    
 مة من العبادة األولى هيالحكو  ،فرسالة المسجد األولى هي العبادة ،یعد مدرسة تربویةو . التالوة..و 

 .وهنا یتكامل دور المسجد مع األسرة في إعداد الطفل لیتفاعل مع محیطه بإیجابیة ،التربیة
  )305 : 2011(الخالدي ،

أراده اهللا له، یصبح من أعظم و  ،وعندما یأخذ المسجد مكانه الطبیعي الذي بني من أجله    
فینمو في نفوسهم  ،یرون الراشدین مجتمعین على اهللا فیه، المؤثرات التربویة في نفوس الناشئین

فالمسجد على هذا یعلم الناشئین أن كل  ،االعتزاز بالجماعة اإلسالمیةو  ،الشعور بالمجتمع المسلم
وصادرة عن هدف التربیة اإلسالمیة الشامل الذي هو إخالص  ،مور الحیاة تابعة لالرتباط باهللاأ

(النحالوي  .ال تكلف، و ى في نفوس النشء عفوًا من غیر قصدینغرس هذا المعنو  ،العبودیة هللا
،2006 :110(  

  

  دور جماعة األقران في حیاة المراهق: ×

 ،أثرها البالغ في إكساب القیم األخالقیة، و أكدت التربیة اإلسالمیة على أهمیة الصحبة    
ُسوِل َسبِيًال َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِملُ َعَىل َيَدْيِه َيُقوُل َيا [ :حیث قال تعالى ْذُت َمَع الرَّ َ ْ وَ * َلْيَتنِي اختَّ  َمل

، السوء كحامل المسك، و "مثل الجلیس الصالح: rقال و  ، }28، 27{الفرقان:]  يَالً لِ نًا َخ َال فُ  ذْ ختِ أَ 

نافخ الكیر إما أن و  ،ٕاما أن تبتاع منه ریحًا طیبة، و فحامل المسك إما أن یحذیك نافخ الكیر،و 
). فالناشئ یحقق ذاته من خالل 5018: 2003(البخاري، "أن تجد ریحًا خبیثةٕاما ، و یحرق ثیابك

   .األدوار االجتماعیة، و انتمائه لجماعة األقران فهي تكسب أفرادها االتجاهات
 ،جماًال إلى اختیار أصدقائه من بیئة مشابهة لبیئته بالقیم العائلیةإیمیل المراهق     
 ،إن منافع الصداقة خالل فترة المراهقة عدیدة ....سیاسیةاالعتقادات الو  ،الطموحات التربویةو 
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الشعور ، و وبالتالي تساهم في تخفیف القلق ،د على التفاعل مع ضغوطات المرحلةأهمها أنها تساعو 

  تقدیر الذات.، و الصدق مع اآلخر یساعد على تطویر الهویة، و ٕان االتصال الصریحو  هذا .بالوحدة
 شعور االنتماء یدعم تطویرو  ،یًا في حیاة المراهق االجتماعیةإن الصحبة تلعب دورًا أساس    

ت سلوكیا، و وتوفر الصحبة المحیط المالئم للمراهقین لیكتسبوا قیماً  ،الهویة بعیدًا عن تأثیر العائلة
فعندما یكون المراهق مع رفاقه یضطر ألخذ القرارات معتمدًا  ،مستقلة في غیاب إشراف الراشدین

  ) 237: 2001(مرهج ، .الخاصةعلى مبادئه 
، دور مؤسسات المجتمع في التعامل مع المراهق (األسرة، و مما سبق یتبین مدى أهمیة     

التوجیهات اإلسالمیة التي و  ،بیان مدى تأثیرها على سلوك المراهقو  ،المسجد، األقران) ،المدرسة
ما و  ،سب مع ثقافة مجتمعهوتوجیهه بما یتنا ،المؤسسات في تعاملها مع المراهق تنبثق عن هذه

    .احتیاجاته، و یشبع رغباته
التربیة  فلم تقدم ،قد تقاعست في أداء دورها التربويوالمالحظ أن معظم هذه المؤسسات     

فكان البد  المناهج،و  ة على كاهل المدرسةیمما أدى إلى إلقاء معظم التبع ،اإلسالمیة للنشء بعنایة
فق المنهاج و  التربیة، و األسد في مهمة اإلعداد من التنشئةأن تأخذ التربیة اإلسالمیة نصیب 

، التي تحیط بالنشء من كل حدب ،المزالق المهلكة، و درءًا للمخاطر المحدقة، الرباني السلیم
   .شخصیتها اإلسالمیة المتمیزة، و اقیًا تحفظ به لألمة هویتهاو  لتكون سیاجاً و  ،صوبو 
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  الثالث احملور

  أمهيتها، واملرحلة الثانوية
  

  أهمیة المرحلة الثانویة :
ما و  ومرحلة الطفولة ،تحوز على أهمیتها عند من یعیشها الشك أن كل مرحلة دراسیة  

كذلك المرحلة الجامعیة بالنسبة لطالبها، لكن ، و یقابلها من تعلیم لها أهمیتها في إعداد الطالب
، متعددة تقال بین مراحل دراسیة سابقةان، و المرحلة الثانویة تزید أهمیتها بأنها تمثل مرحلة عبور

لذلك توصف هذه و  ،لمواصلة الدراسة الجامعیة ، أومرحلة الحقة سواء كانت للخروج لسوق العملو 
مرحلة المراهقة ، و "همزة الوصل بین مرحلة المراهقة المبكرة التي تعقب البلوغ :المرحلة بأنها

، (معلم ."لیم الثانوي في نظامنا التعلیميالتعهي تقابل مرحلة و  ،المتأخرة التي تقضي إلى النضج
2008  :107(  

أن المرحلة الثانویة هي قمة الهرم في التعلیم العام الذي )   295: 1996 (ویرى الحدري  
العشرین ، و هي الفترة ما بین السادسة عشرةو  ،یتلوه مباشرة التعلیم الجامعي، و یسبقه التعلیم المتوسط

   .تقریباً 
أن االهتمام بالتعلیم الثانوي أصبح ) 108: 1429(نقًال عن معلم،  صالح كما یرى أحمد  

ال و  ،التقدم نتاج فكرو  ،فالحضارة نتاج عقل، ضرورًة یحتمها التطور الحضاري نحو القرن الجدید
توجیهها لخدمة ، و سبیل لنا في جمیع األقطار العربیة إال أن نوجه عنایتنا نحو الثروة البشریة

     .أهداف المجتمع
فهي مرحلة مفصلیة في  ،أظهرها، و تعد المرحلة الثانویة من أهم المراحل التي یمر بها الطالبو 

، كما تهیئه لالنخراط في سوق العمل ،حیث یقع علیها عبء إعداده للدراسة الجامعیة العلیا، حیاته
    ) 125: 2009(الصعیدي ،.غیرهاو 

الوظائف ، و التي تعد الطالب لمزاولة األعمال صفها بأنها القاعدة، و والمرحلة الثانویة یمكن  
 .المعاهد العلیا، و في الوقت نفسه تعد الطالب لمتابعة السلم التعلیمي في الجامعاتو  ،الصغیرة
  ) 52: 2004،(القرني

 ،ویقع على عاتق المرحلة الثانویة مهمة إعداد الطلبة للحیاة الجامعیة في التعلیم العالي  
سوق ، و كذلك بالنسبة للحیاة المهنیةو  ،معرفة، و الحیاة العامة بما تحتاجه من فهمٕاعدادهم لمواجهة و 

  .ألن عددًا كبیرًا من الطالب تنتهي حیاتهم التعلیمیة النظامیة بنهایة هذه المرحلة ،العمل



  النظرياإلطار 

 
40 

 الفصل الثاني
ولیات تجاه الطلبة في تلك المرحلة ؤ كما یقع على عاتق المرحلة الثانویة العدید من المس  

، تشكیل شخصیته - بإذن اهللا تعالى-هي مرحلة حرجة في حیاة الفرد یتوقف علیها و  ،من نموهم
ولیة الملقاة على ؤ نظرًا للمس، والمرحلة الثانویة تحتل مركز الثقل في النظام التعلیميمظهرها. و 

  ) 92: 2009، ( العتیبي .المجتمع عامًة منها، و أولیاء األمور، و لما یتوقعه الطالبو  ،عاتقها
 ،التنظیم ، أوحتاج هذه المرحلة الدراسیة إلى الكثیر من اإلصالحات سواء في المناهجلذا ت  

اإلعداد للحیاة العملیة. و  ،: اإلعداد لمرحلة تعلیمیة أعلىؤولیتین مزدوجتین همافهي تقوم بمس
  )53:  2004، (القرني

  
  :اآلتیةالبعد االستراتیجي لها في النقاط ، و جمال أهمیة المرحلة الثانویةإویمكن 

لكونها تتیح ، اآلباء على حد سواء، و تتمتع المرحلة الثانویة بمنزلة كبیرة في نفوس األبناء •
 .االجتماعیة للملتحقین بها، و الفرص التعلیمیة

 .االنتاج، و من مراحل التعلیم ألنها تعد للعملمهمة تعد مرحلة  •
، لما یصاحبها من تغیرات جسمیة، هي مرحلة المراهقة، و تغطي مرحلة مهمة من العمر •

ما یتبعها من متطلبات أساسیة لكل ناحیة من هذه النواحي و  ،اجتماعیة، و نفسیة، و عقلیةو 
 .عالقاته، و تحدید سلوكه، و ن شخصیة المراهقالتي تكوّ 

 تعد الطالب لمواصلة التعلیم الجامعي. •
الوفاء بمتطلبات ، و االقتصادي، و ول االجتماعيتعد القوى البشریة الالزمة لتنفیذ خطط التح •

 .التنمیة
، أفكار، و تتأثر بما یجري في المجتمع من أحداث، و تؤثر على جوانب الحیاة المختلفة •

 .التجدیدات التعلیمیة، و كما ترتبط بحركات اإلصالح .عوامل، و أزماتو 
فیهم القدرة على تزرع ، و تعد الطالب للوعي الكامل بالمشكالت التي تعترض مجتمعهم •

 .حلها
القدرات على أداء أنواع ، و االستعدادات، و في المرحلة الثانویة تبرز بوضوح مظاهر القیادة •

ففي آالف الطالب بالمرحلة الثانویة طاقات هائلة كامنة یلزمها ، معینة من المهارات
 .توجیهها، و بلورتها، و تسلیط الضوء علیها، و التنقیب عنها

 .لتحقیق المواطنة الناضجة، و للتنمیة مهمةعامة المرحلة الثانویة د •

  )93-92:  2009)  ( العتیبي ،54-53: 2004، (القرني
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المرحلة الثانویة هي مرحلة التمایز وظهور الشخصیة ، وفیها یبدأ صیاغة  وترى الباحثة أن    

 ،الذاتالفرد وصیاغة مستقبله، وفیها تظهر القدرات وتبرز الذات وتبدأ مرحلة االعتماد على 
، نفسیة، و تغیرات جسمیة، و التي یصاحبها تطورات "المراهقة" الیفع تتالقى هذه المرحلة مع مرحلةو 
لذلك من و  ،حیاته ككل، و لها تأثیر كبیر على الطالب في شخصیتهو  ،فكریة صاخبة، و اجتماعیةو 

كل ما من شأنه على الجهات ذات العالقة أن یقدم له ، و على األسرة، و حق المراهق على التربویین
التناقضات ، و بأقل قدر ممكن من المشكالت، و مساعدته على تجاوز هذه المرحلة الحرجة بسالم

    .التي یمر بها
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  احملور الرابع

  التربية اإلسالمية
  مفهوم التربیة اإلسالمیة:

v تنمیة جمیع جوانب الشخصیة " :التربیة اإلسالمیة هي) أن 17: 1999الرشیدي ( ،یرى صالح
هذه التنمیة "التربیة اإلسالمیة" قد و  ،rسنة رسوله ، و فق كتاب اهللاو  ،تنمیة شاملة متوازنة

 ."قد تتحقق بأسلوب آخرو  ،تتحقق بتدریس العلوم الشرعیة
    

v عملیة تهدف إلى بناء:"التربیة اإلسالمیة عبارة عن) أن 22: 2011ه (زمالؤ ، و ویرى إشتیوة ،
، كامًال من جمیع النواحي في جمیع مراحل نموها للحیاة الدنیإاعداد الشخصیة المسلمة إعدادًا و 
 ."نیفطرق التربیة التي جاء بها اإلسالم الح، و األحكام، و القیم، و اآلخرة في ضوء المبادئو 

  

v عملیة مقصودة تستضيء " :هي) أن التربیة اإلسالمیة 18: 2010ه (زمالؤ ، و ویرى األقطش
 الشخصیة اإلنسانیة جمیعها لتحقق العبودیة هللا سبحانه تهدف إلى تنشئة جوانب، بنور الشریعة

 ،فق طرائق مالئمة، و قوم فیها أفراد ذو كفایة عالیة بتوجیه تعلم أفراد آخرینیو  ،تعالىو 
 ."طرائق تقویم مالئمة، و تعلیمیًا محدداً  مستخدمین محتوىً 

  

v ) اإلیمان باهللاتنشئة الفرد على " :هي) أن التربیة اإلسالمیة 27: 2010ویرى حلس ،
طاقاته حتى یصبح في الدنیا قادرًا على ، و تنشئة تبلغ أقصى ما تسمح به إمكاناته ،وحدانیتهو 

  . "ثوابه، و اهللا اجدیرًا في اآلخرة برض، و على خالفة اهللا في أرضهو  ،أمته، و فعل الخیر لنفسه

من  متكاملة، و ملة"تعنى بتربیة الفرد تربیة شا :التربیة اإلسالمیة وتتأكد هنا حقیقة أن  
االجتماعیة في جمیع مراحل و  ،الفكریةو  ،االعتقادیةو  ،والروحیة ،العقلیةو  ،الناحیة الصحیة الجسمیة

تطبیقًا، ، و توجه الفرد لما ینفعه في الدنیا عمالً ، ذلك العتمادها على منهج متكامل متوازنو  ،نموه
  نعیمها ". ، و یصل به في اآلخرة إلى الجنة

  

  التربیة اإلسالمیة :أهمیة 
أم نظامًا  ،مما الشك فیه أن للتربیة اإلسالمیة أهمیة بالغة سواء باعتبارها مادة دراسیة  

ارتباطها هذا جعلها و  ،تعلیمه، و تعالیمه، و فالتربیة اإلسالمیة ترتبط باإلسالم، تربویًا إسالمیًا متمیزاً 
، المعرفیة، و النفسیة، و أصولها العقدیة، و ةمحورًا في العملیة التربویة، فمبادئ التربیة اإلسالمی
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منها تتحدد فلسفة هذه و  ،اإلسالمي، و تمثل أساس األنظمة التربویة في العالم العربي ،االجتماعیةو 

  )61: 2004(الجالد ، .الحیاة، و اإلنسان، و نظرتها للكون، و األنظمة
    

  مصادر التربیة اإلسالمیة :
 ،منها القرآن الكریمو  ،أمرها هي مصادر اإلسالم نفسهمصادر التربیة اإلسالمیة في حقیقة 

  جتهاد.واال السنة النبویة،و 
  

  القرآن الكریم : أوًال:
أخبار ، و قصص السابقین، و السیر، و القرآن الكریم بما اشتمل علیه من موضوعات العقائد

لمحتوى التربیة  قات اإلنسان یشكل المصدر األساسالتشریعات المنظمة لعال، و األحكام، و الماضین
عین ال ینضب أهدافه فیما یسوق من اآلیات الكریمة مَ ، و مرامیه، و كما أن غایاته، اإلسالمیة

، : تربیة اإلنسان على العبودیة هللاإن من أعظم أهداف القرآن الكریم إذ  .ألهداف التربیة اإلسالمیة
تربیة السلوك على و  ،التدبر، و التذكر، و ما یتبعها من أهداف أخرى كتربیة العقل على التفكیرو 

تزكیة و  ،تقواه، و المیول على استشعار عظمة اهللا، و المشاعر، و تربیة القلبو  ،ستقامةاال، و عتدالاال
  .ترقیة الدوافع الغریزیة في النفس اإلنسانیةو  ،تربیتها على الخیر، و النفس اإلنسانیة

األرض، ، و ما دامت السموات، والقرآن الكریم هو المصدر األول الثابت للتربیة اإلسالمیة  
ْكرَ [ :جعله تبیانًا لكل شيء، قال تعالىو  ،خلوده، و ألن اهللا تعالى تكفل بحفظه ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  إِنَّ

افُِظونَ و ا َلُه َحلَ ْفنَا ِيف َهَذا الُقْرَآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ [، }9{احلجر:] إِنَّ ،  }54{الكهف:] َوَلَقْد َرصَّ

تخاذ القرآن الكریم مرجعًا للتربیة اإلسالمیة من شأنه أن یجعل هذه التربیة قادرة على بلوغ فا
(هندي .لغیرها، و نافعة لذاتها، المتمثلة بإیجاز في بناء شخصیة إسالمیة عابدة لربها ،أهدافها

،2009  :23  (  
  

  ثانیًا : السنة النبویة :
ٕاطاره التطبیقي متمثًال  و  ،متمثًال في القرآن الكریم ،ال یمكن فهم اإلسالم إال بإطاره النظري

مع أن الحدیث الشریف كالقرآن الكریم في كونه لیس كتابًا في التربیة، و   .في السنة النبویة المطهرة
األمة منهجًا ، و رسمت للفردو  ،قد استوعبت الكثیر من المقاصد التربویة rإال أن سنة الرسول 

من خالل أحادیثه العدید من  rفقد قدم الرسول ، ي شؤون الحیاة كلهاتربویًا یهدي إلى الخیر ف
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ن نغترف منه الكثیر في أعینًا رائعًا نستطیع المواقف ما یشكل في جملته مَ ، و التصورات، و اللمحات

، یراعي حاجات الطفولة، ذا أسلوب تربوي فرید، مربیًا عظیماً  rفكان  .التعلیم، و عالم التربیة
، یراعي طبائعهمو  ،ما بینهم من فروق فردیةو  ،طب الناس على قدر عقولهمیخاو  ،طبیعتهاو 
یقرب إلیه من یحب و  ،فیجود بالمال لمن یحبه حتى یتألف قلبه، یتحسس دوافعهم الغریزیة لیشبعهاو 

ُهَو الَِّذي َبَعَث ِيف [ :جز القرآن مهمة الرسول التربویة في قوله تعالى، أو قدو  ،الحیاة، و المكانة
يِهمْ و يَِّني َرُسوًال ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتِهِ األُمِّ  ُمُهُم الكَِتاَب و ُيَزكِّ إِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل و اِحلْكَمةَ و ُيَعلِّ

  . }2{اجلمعة:] َلِفي َضَالٍل ُمبِنيٍ 

  
  ثالثًا : االجتهاد :

ال مفر منه في األحكام التي ال نص فیها، إما في  ،االجتهاد أصل من أصول التشریع
، التبصر، و رد في القرآن من آیات تشید بالتعقلو  یؤكد هذا األمر ماو  ،إجماع ، أوصورة استحسان

أفال تتفكرون ) كما یؤكده الحدیث المعروف .أفال تنظرون .أفال تبصرون(  :النظر كقوله تعالىو 
بماذا تقضي إن عرض لك قضاء؟ فقال  :سألهو  ،الیمنأرسله النبي إلى "لمعاذ بن جبل حین 

..فسر .ال آلو، و فقال له الرسول: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأیي، rسنة رسول اهللا ، و بكتاب اهللا
: 1999،(الطیالسي "فق رسول رسول اهللا لما یرضي رسول اهللاو  قال: الحمد هللا الذي، و الرسول
بلوغه ، و rي بعض القضایا في غیبتهم عن النبي إضافة إلى اجتهاد عدد من الصحابة ف )560
  )25، 23: 2009(هندي ، .منهم من صحح خطأه، و فمنهم من أقر على اجتهاده، ذلك

سالمیة یكتسب فمنهاج التربیة اإل ،لمحتواه تبرز أهمیة المنهاج الدراسي تبعاً ومن هنا 
المثل ، و القیم، و التي تعد من أهم النظم التي تعكس المبادئ ،أهمیته من أهمیة التربیة اإلسالمیة

بناء شخصیته ( ، و تترجمها إلى سلوك إجرائي إلعداد الفردو  ،العلیا التي جاء بها التشریع االسالمي
هي تربیة تهتم و  ،الواقعیة، و التوازن، و ) بناء یتصف بالشمولاجتماعیاً ، و نفسیاً ، و عقلیاً ، و جسمیاً 

 ،د.(البداینةمتطلبات الجس، و هي تراعي االنسجام التام بین متطلبات الروحو  ،الدنیا، و بأمور الدین
2010 :60 (  

عظیمة التي یدل علیها مقرراتها إلى الغایة ال، و طرائقها، و وترمي التربیة اإلسالمیة بمناهجها  
عداد الفرد الصالح إفغایتها  .}56{الذاريات:] اِإلْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ و َوَما َخَلْقُت اِجلنَّ [: قوله تعالى

، ال یتحقق هذا إال بسعیه لتحقیق العبودیة الكاملة هللا رب العالمینو ، في نفسه النافع لمجتمعه
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في  فیظهر جلیاً  ،اعتزازه باالنتماء له یترجمه في سلوكیاتهو  ،شعوره بأهمیة الدین في حیاتهو 

في مراتب الدین نحو  یقتفي أثره مرتقیاً ، و rسول الكریم معامالته التي یقتدي فیها بالر ، و أخالقه
  .درجات المحسنین

واضــــحة مـــن خــــالل فــــروع التربیــــة ، و وهـــذه الغایــــة العظیمــــة للتربیــــة اإلســـالمیة تظهــــر جلیــــة
ضعت مفرداتها في كافة و  السیرة ) حیث الحدیث،، الفقه، العقیدة، التفسیر، اإلسالمیة (القرآن الكریم

مل بهـا تربیـة شخصـیة المـتعلم مـن جمیـع جوانبهـا تفتك ،تسهم في تحقیقها، و الغایة الفروع لتخدم هذه
 .ا هللا فـــي كـــل شـــؤون حیاتـــهلیكـــون عابـــدً و  ،العقلیـــة، و الســـلوكیة، و الروحیـــة، و االجتماعیـــة، و النفســـیة
 ) 26: 2011 ،خرونآ، و (اشتیوة

ق هي تحقیو  ،سالمیةة من الغایة النهائیة للتربیة اإلسالمیتستمد غایة مناهج التربیة اإلو 
نسان اد اإلهذه الغایة ال تتحقق إال بإعدو  ،االجتماعیة، و نسان الفردیةالعبودیة هللا تعالى في حیاة اإل
، وجدانه، و ذلك بتربیة إرادتهو   . تعالىفق منهج اهللاو  ترقیتها، و رضالصالح القادر على عمارة األ

دافعه ، و تمكینه من الربط بین ثقافة اإلسالمو  ،قدراته على ضبط نفسهو  ،العقلیة، و طاقاته الجسمیةو 
  .تفكیرهتنمیة ، و قدراته، و عداداتهتستوجیهها إلى العلوم التي تناسب إ، و استثمار مواهبهو  ،الحیاتي

التي تشمل األهداف العامة ، تفصیلها في أهداف منهاج التربیة اإلسالمیة، و ویتم ترجمة هذه الغایة
 .ثم األهداف الخاصة لمنهاج التربیة اإلسالمیة لكل مرحلة من مراحل التعلیم ،للتربیة اإلسالمیة

  )51: 2009(هندي ،
التي و  ،اتیسلوك، و اتجاهات، و مهارات، و واألهداف هي التغییرات المرغوب فیها من معارف

حكام األهداف تتنوع إلى عامة منها اإللمام بأو  ،النشاط، و یقصد إیجادها في المتعلم من خالل العمل
، أهداف خاصة منها مجموعة المعارفو  ،تبصیر المسلم بمنهج اإلسالم، و الدین اإلسالمي

، وجدانیة، و أهداف معرفیةو  ،یجادها في المتعلمإات المقصود یالسلوك، و االتجاهات، و المهاراتو 
  )28: 2005(الشمري ، .اف اجتماعیةأهد، و كذلك أهداف فردیة، و أخرى سلوكیةو 

  

  )53، 51: 2009(هندي ، ربیة اإلسالمیة :أهداف التمصادر اشتقاق 
 وهذه األهداف ترتبط ارتباطاً  :المیة المنبثقة من فلسفة التربیةاألهداف العامة للتربیة اإلس )1

تشكل األغراض العریضة التي یسعى المجتمع إلى و  ،تطلعاته، و ثیقًا بحاجات المجتمعو 
 .تحقیقها
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الوسائل ، و هي األهدافو  :مبحث التربیة اٍإلسالمیةل، و األهداف العامة للمرحلة الدراسیة )2

هي أكثر ارتباطًا بالعمل و  ،التي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى تحقیقها في حیاة الطالب
 التربوي الذي یتم في المدارس.

تختلف هذه الحاجات باختالف المرحلة العمریة و  :متطلبات نموهم، و حاجات الطلبة )3
 هذه الفجوة المتوقعة بین ما هو.  و البیئیة المختلفة، و ماعیةطبیعة ظروفه االجت، و للطالب

یفرض على المناهج ، فقًا لمتطلبات نموهم، و بین ما هو متوقع في سلوك المتعلمین، و اقعو 
 اجات.تیحدورًا ینبغي أن تقوم به إزاء اال

عن تجعلها مختلفة ، فمادة التربیة اإلسالمیة ذات طبیعة خاصة :طبیعة المادة الدراسیة )4
، البحث، و طریقة خاصة في المعرفةو  ،وتتمثل في كونها مجموعة من المفاهیم ،غیرها

 .اقع سلوكي في حیاة الطالبو  تتطلب أن تعمل األهداف على ترجمتها إلىو  ،التفكیرو 
حیث تشكل هذه اآلراء بما تنطوي علیه  :المتخصصین، و المربین، و الخبراء، و آراء العلماء )5

الدراسات العلمیة مصدرًا ، و ناتجة عن البحوث، ارب تربویةتج، و خبرات، و من أفكار
  .الشتقاق أهداف التربیة اإلسالمیة

  
  عامة لمنهاج التربیة اإلسالمیة :األهداف ال

تقویة الروابط بین و  ،تهدف التربیة اإلسالمیة إلى تنشئة األفراد لبلوغ األخالق الفاضلة    
: دة أسس لتحقیق هذه األهداف  منهاالتربیة اإلسالمیة إلى عوتستند  ،بلوغ العلم النافع، و المسلمین

التوازن في إعطاء هذین الجانبین و  ،النفس معَا◌ً ، و شمولیة النظر إلى اإلنسان من ناحیة تربیة العقل
، غرس الوازع الدینيو  ،وتمثل هذه التربیة في الواقع بالممارسة ،الرعایة، و حقهما من جهة العنایة

  )21:  2010 ،(البداینة .التدرج لبلوغ ذلك، و استمراریة السلوكو  ،سلوك ذاتیاً المراقبة على الو 
      

ة رد في الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیو  وفیما یلي أبرز أهداف التربیة اإلسالمیة كما
  ) :11، 10: 1998(في فلسطین 

، الكون، و رتها لإلنساننظو  ،قیمها، و مبادئها، و تعمیق إیمان المتعلمین بعقیدتهم اإلسالمیة –
  .عمالً ، و وانسجام سلوكهم معها قوالً  ،الحیاةو 

 .اجتناب نواهیه، و لتزام بأوامرهمما یدفعه إلى اال ،تعالىو  توثیق صلة الطالب باهللا سبحانه –
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الحیاة مما یعمل على تعمیق إیمانه ، و اإلنسان، و تعریف الطالب بنظرة اإلسالم إلى الكون –

 .اإلسالمالسیر على هدى ، و بربه

، تكفل للجمیع األمن ،توعیة الطالب بأن رسالة اإلسالم رسالة حضاریة إنسانیة راقیة –
 ٕاصالح شؤون الحیاة.، و السعادةو 

المعتز  ،المتمسك بشریعته، و المؤمن بعقیدته ،دینه، و إیجاد المسلم الصالح الواثق بربه –
 .أخالقه، و بقیمه

مجتمعه ، و نفسه، و الخصوصیة تجاه ربه ولیته صفةؤ بناء المسلم الفعال الذي تتعدى مس –
 .فرصة لنشر اإلسالم یةأإلى الشمولیة تجاه العالم كله باغتنام 

صلته بالرسول و  ،منهجاً ، و تفسیراً ، و حفظاً ، و التمسك به تالوة، و توطید صلة الطالب بالقرآن –
e السیر على نهجه، و باالقتداء. 

أن رضا اهللا ال ، و لمجرد دون العملتبصیر الطالب بأن اإلیمان الحق ال یكون بالقول ا –
 یناله اإلنسان إال بالتضحیة في سبیله.

، جوه الحیاة المختلفة: السیاسیةو  المسلمین المتضمن، و وقوف الطالب على تاریخ اإلسالم –
سهام ذلك في الحضارة إمعرفة مدى ، و االعتبار، و ذلك لالقتداءو  ،الحضاریة، و العسكریةو 

 العالمیة.

 السلوك.، و بما یحكم الصلة بین المعتقد، القیمي السلیم للمتعلمینترسیخ اإلطار  –

نبیلة من أجل حمایة ، و سیلة لغایة شریفةو  فهو، إدراك الطالب أهمیة الجهاد في سبیل اهللا –
 .الشرور عن المسلمین، و درء المفاسد، و المقدسات، و الوطن، و الدین

الذي یكسبه قدرة في و  ،أصولهو  ،في طلیعتها الفقه، و تعریف الطالب ببعض علوم اإلسالم –
 .االلتزام بها، و معرفة األحكام الشرعیة

 أخالقًا.، و شریعة، و یجابي عند الطالب نحو التدین بااللتزام باإلسالم عقیدةإتكوین اتجاه  –

، مشكالت، و ما یجتاح المسلمین من هموم، و تعریف الطالب بقضایا العالم اإلسالمي –
 .عدوان، و ظلمو 
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ما یتمخض عن ذلك من تطور ، و اإلیمان، و بعمق الصلة بین حقائق العلمتعریف الطالب  –

 .إیجابي للمجتمعات

 .بیان أثرها في تكوین شخصیتهم، و ترسیخ مكانة اللغة العربیة في نفوس الطالب –

، الطغیان، و ما یحیط بها من ظواهر الكید، و توعیة الطالب توعیة متمیزة بقضیة فلسطین –
 ضیاع.و  ،ما حاق بأهلها من تشریدو 

كل و  ،توعیة الطالب بأن الدین اإلسالمي قادر على مواجهة المستجدات في كل عصر –
  .وأنه هو المنقذ الوحید لإلنسانیة مكان،، و نظمه صالحة لكل زمانو وأن مبادئه ،جیل

  أبرزها : من، ) عددًا كبیرًا من أهداف التربیة اإلسالمیة29، 28: 2005هدى الشمري ( وذكرت

 .اإلعداد الفكري للمسلم، و يالتثقیف العقل –
 .االستعدادات الطبیعیة للطفل، و تنمیة القوى –
 .حسن تربیته أیًا كان جنسه ذكرًا أم أنثى، و االهتمام بقوة النشء –
 .االستعدادات اإلنسانیة، و العمل على توازن القوى –
 .تكوین قاعدة علمیة نظریة للعقیدة اإلسالمیة لدى المتعلم –
 .ة لدى المتعلمإشباع الحاجة إلى المعرف –
 تزوید المتعلم بالمعرفة الدینیة الالزمة له. –
 .لدى المتعلم طأتصحیح المفاهیم الدینیة الخ –
 .محاربة األفكار الهدامة الموجهة ضد الدین اإلسالمي –
 .إشباع العواطف النبیلة لدى المتعلم –
 .القیم غیر المرغوب فیها، و محاربة العواطف –
 .لآلخرین فیما یخص األمور الدینیةتمكین المتعلم من مد ید العون  –
  .تهیئة المسلم السوي اإلیجابي الفاعل في المجتمع –

، ومما سبق ترى الباحثة أهمیة تحدید أهداف التربیة اإلسالمیة بوضوح في ضوء الكتاب  
اختیار المحتوى التعلیمي هذه األهداف تشكل المعاییر التي یتم في ضوئها  إنحیث  ،السنةو 

صوًال إلى تحقیق الغایة ، و الوسائل المعینة، و اختیار أسالیب التدریس المالئمة وكذلك ،المناسب
 ،العامل لمجتمعه، المخلص لوطنه ،العارف بدینه ،المؤمن بربه ،في إیجاد اإلنسان الصالح الكبرى
  عن قضایا أمته. المنافحو  المدافع
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  أهداف تدریس التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة :
یة اإلسالمیة للمرحلة في الخطوط العریضة للمنهاج الفلسطیني األهداف الخاصة لتدریس التربجاء 

  الثانویة :
  في مجال االتصال : - أوالً 

 .التزامه أحكام اإلسالم، و توثیق الصلة باهللا تعالى من خالل العبادات –
ي أساسها السلف الصالح من خالل التحلي بالصفات الحمیدة التو  rتوثیق الصلة بالرسول  –

 .السنة النبویة، و القرآن الكریم
 .هو فخور بها سواًء أكان ذلك في الكتابة أم الخطاب، و یستخدم اللغة العربیة الفصیحة –
 إضافة إلى، القدوة الحسنة، و تقدیم الثقافة اإلسالمیة إلى األمم األخرى من خالل المعرفة –

 .الندوات، و المجالت، و سائل االتصال األخرى كالكتبو 
   .االستفادة من علوم األمم األخرى بما ینسجم مع ثقافة المجتمع المسلم –

  المجال المعرفي : - ثانیاً 

أنه و  ،ال تبدیلو  ،أنه ثابت لم یطرأ علیه تحریفو  ،االعتقاد بأن القرآن الكریم كالم اهللا تعالى –
الوحید و ، أنه الكتاب المقدس، و محفوظ من اهللا تعالى من لدن رسول اهللا إلى قیام الساعة

 .ال تحریف، و نزل من غیر تبدیلالباقي كما أُ 
أن ، و صلت إلینا بطریق علمي فریدو  r القناعة عنده بأن سنة النبي، و حصول الثقة –

 .وثقوا ذلكو  ،میزوا بین الصحیحعلماءنا األفاضل 
دحض و  ،تمكنه من إثبات حجیة السنة النبویةو  ،إدراك مصادر التشریع اإلسالمي المختلفة –

 .المغرضین ضدهاشبهات 
خصوصًا في مجال ، و قدرته على نقض بعض األفكار الدخیلة على الفكر اإلسالمي –

 .االعتقاد
، األرضیة التي ینطلق منها المسلم في تصرفاته على ضوء فهمه، و وضوح األساس –

 .معرفته لخصائص الفكر اإلسالمي الشاملو 
سیاسیة ، و تربویة، و اجتماعیةأحادیث نبویة شریفة تتناول قضایا ، و تفسیر نصوص قرآنیة –

 .ةحَّ لِ مُ 
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أصول الفقه مما یعینه على ، و علوم الحدیث الشریفو  ،معرفة قدر مناسب من علوم القرآن –

 .األحكام الفقهیة، و فهم النصوص الشرعیة
االلتزام بها مما یعینه و  ،معرفة جملة األحكام الشرعیة العلمیة الالزمة في حیاته الیومیة –

 .إلسالمعلى تحقیق شخصیة ا
مالحظة و  ،الصحابة الكرامو  ،سیرة الخلفاء الراشدین، و اإلحاطة بمواقف من سیرة الرسول –

 .مدى ارتباطها بالنصوص الشرعیة الثابتة
 على األخالق اإلسالمیة، ویفهم حدودها الصحیحة، ویعرف دورها في صقلیتعرف  –

شخصیتها، وأنها تؤدي إلى وحدة األمة اإلسالمیة في السلوك، واآلداب باعتبار أن نبینا 
َك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم] تعالى: محمد هو القدوة الحسنة لنا، لقوله   }4{القلم:[َوإِنَّ

ذلك لمرونة قواعده و  ،یرسخ في أذهان الطالب شمولیة اإلسالم لجمیع مناحي الحیاة –
 .أنها قادرة على استیعاب كل جدیدو  خاصة، و العامة

 .من مسئولیة لمواجهتها اما یترتب علیهو  ،یدرك األخطار المحدقة بأمته –

 ،الزاكي، و یعي حقیقة الدور الكبیر الذي تحتله مكانة األسرة المصونة القویة بطابعها النقي –
  .الواجبات، و االنسجام بین الحقوق، و التي بنیت على قواعد من التوازنو 

  

  مجال النمو :في :  ثالثاً 

 النمو العاطفي :  - أ

جعل هذا و  ،سائر المخلوقات األخرى بالعقل، و أن یدرك أن اهللا تعالى میز بین اإلنسان –
 .العقل مناط التكالیف

 .مراتب كل منهما، و الحرام، و عقله للتمییز بین الحاللأن یستخدم  –

، تهقدر ، و لیصل إلى عظمة اهللا تعالى ؛یقف على الشواهد الكونیة متأمًال متفكراً أن  –
 .ٕابداعهو 

 .تعلمه، و الموضوعیة في عمله، و یتحرى الدقة –

التعصب ، و یبتعد عن التقلیدو  ،الحجة الواضحة في حواره مع اآلخرین، و یعتمد الدلیل –
 .األعمى
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 النمو االجتماعي :  -  ب

ْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْص [یتعامل مع المؤمنین على قاعدة  – َام املُ ُقوا اهللاَ و لُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ إِنَّ اتَّ
ُكْم ُتْرَمحُونَ   المساواة أساسین في التعامل بینهم.، و فتكون الثقة،  }10{احلجرات:] َلَعلَّ

 .لنصیحة لمن حولهوأبرز مظهر لذلك ا ،األلفة مع أفراد مجتمعه، و تظهر لدیه روح التعاون –
 .تنمیتها، و یسهم في تحقیق استقرار األسرةو  ،الدیه بما یرضي اهللا تعالىو  یطیع، و یحترم –
 .یحافظ على أسرارهم، و یحسن التعامل مع جیرانه مراعیًا آداب التعامل في اإلسالم –
 .یحرص على ستر عورات المسلمین، و یدعو إلى الفضیلة –
یحول ، و األكاذیب المغرضةو  ،یحارب اإلشاعةو  ،استقراره، و یعمل على سالمة أمن مجتمعه –

 .الفاحشةدون نشر 
فق ما قررته الشریعة من و  ،یحرص على المصلحة العامة كحرصه على المصلحة الخاصة –

 .واجبات، و حقوق
 .ازدهاره مشاركة فاعلة، و مجتمعه نهوضیشارك في  –
لقدرتهم على فهم  ،یبرز الدور الریادي للعرب في حمل رسالة اإلسالم إلى الناس كافة –

 التذكیر بأنه ال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى.مع  r سنة النبيو  ،كتاب اهللا تعالى
یقوم على تكامل األدوار في ، و ینظر إلى الجنسین على أساس من العدل في توزیع المهام –

، واجباته إلى صالح المجتمع، و احد منهما بحقوقهو  الحقوق مما یؤدي التزام كل، و الواجبات
 .تحقیق استقرارهو 

النهي عن المنكر فیكون بذلك فردًا فاعًال في ، و بالمعروفیلتزم على الدوام بواجب األمر  –
  ) 21-17: م1998، (الخطوط العریضة للمنهاج الفلسطیني .مجتمعه

  
  : یةفلسطینالمناهج الس التربیة اإلسالمیة في واقع تدری

 ،السنة، و منطلقات الكتاب، و إن التربیة اإلسالمیة تعد الوسیلة األساسیة لربط المتعلمین بقیم  
السلوكي ، و التشكیل العقدي، و القاعدة األساس للبناء، و كما أنها تمثل الركیزة، وتحقیق االتصال بهما

 ،سقوط ، أولعل أهم ما تهدف إلیه هو تزوید النشء بالحصانة الواقیة من كل انحرافو  ،لألجیال
كذا االرتقاء و  ،اإلخاء، و المحبة، و الحق، و العدل، و العمل، و وتبصرهم بالحیاة القائمة على العلم

یدركوا و  ،یستوعبوا المتغیراتو  ،لیحسنوا مواجهة التحدیات، ترسخ عندهم منهج االعتدال، و بسلوكهم
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(الخطوط العریضة للمنهاج  .مكان، و قدرته على إسعاد اإلنسان في كل زمان، و خلود اإلسالم
  ) 2: 1998الفلسطیني ،

 ،لیمیة المصریة لقطاع غزةالمناهج الدراسیة في فلسطین على الخطة التعاعتمدت   
مع بدایة تولي الفلسطینیین لزمام أمورهم في و  ،والصهیونیة للقدس ،األردنیة للضفة الغربیةو 

) سعوا الستبدال تلك المناهج بمنهاج فلسطیني 1994سلو (أو  األراضي الفلسطینیة بعد اتفاقیة
س في و  ،بدأت الخطط التطویریة لهذا المنهاجو  ،بحت یوضح  اآلتيوالجدول  ،المدارسبدأ یدرَّ

  )75: م2012الحاضر في المنهاج الفلسطیني (أبوجزر، ، و تدریس التربیة اإلسالمیة بین الماضي
  ) 2: 1جدول (

  الحاضر في المنهاج الفلسطیني، و التربیة اإلسالمیة بین الماضي

وجه 
  المقارنة

  المنهاج الحدیثالتربیة اإلسالمیة في   التربیة اإلسالمیة في المنهاج القدیم

  
  
  
  
  

  المعلم 

o  إسناد تدریس مادة التربیة اإلسالمیة
لغیر المتخصصین في الشریعة 

بحیث یكملون نصاب ، اإلسالمیة
هم و  ،التدریس المطلوب منهم إداریاً 

 ،غالبًا ما یكونون معلمي اللغة الغربیة
هذا یكون على حساب نوعیة التدریس و 

ألن هؤالء  ،لى الطلبةالذي یقدم إ
المعلمات ال یمتلكون ، و المعلمین

ة لتدریس مادة التربیة الكفایات الالزم
فلدیهم ضعف تربوي خاص  ،اإلسالمیة

ضعف أكادیمي و  ،بالتربیة اإلسالمیة
  .أیضاً 

o توفر المتخصصین ، و مع المنهاج الحدیث
ما یقومون به من ، و في التربیة اإلسالمیة

أوراق عمل  -محتوىتحلیل -إثراء للمنهاج 
ال یستطیع معلم  ،وس توضیحیةدر  -

  .ال غیره تدریسها، و اللغة العربیة
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وجه 
  المقارنة

  المنهاج الحدیثالتربیة اإلسالمیة في   التربیة اإلسالمیة في المنهاج القدیم

  
  
  
  

المادة 
  التعلیمیة 

o احد للتربیة اإلسالمیةو  یدرس كتاب، 
یرافقه كتب شخصیات للمرحلة 

وشخصیة  ،اإلعدادیة، و االبتدائیة
جود اهللا للمرحلة و  األدلة على، و المسلم
 .الثانویة

o غیر مقسمة بالسهولة،  المواضیع تتسم
 .حداتو  على

o المواضیع التي تتحدث عن الجهاد ،
 .فلسطین تلغى، و القدسو 
o  كان یقتصر استخدام الوسائل التعلیمیة

  .على اللوحة الجداریة

o  الكتاب مقسم إلىفي المرحلة الثانویة 
الحدیث  –العقیدة  –حدات (القرآن الكریم و 

 الفقه -التراجمو  السیر –علومهو  الشریف
النظام  -االجتماعيالنظام  –أصوله و 

 .قتصادي )اال
أما في المرحلة األساسیة العلیا من صف 

حدة و  زیادة، و ) فهي نفس الوحدات10- 5(
كتاب التالوة منفصل ، و الحدیث الشریف

  .عن المادة
أما في مرحلة التعلیم األساسي الدنیا فُقسم 

 –الكتاب إلى وحدات (العقیدة اإلسالمیة 
األخالق والتهذیب –الفقه  –القرآن الكریم 

  تالوة القرآن ) –
o  حدیثًا تغرس في نفس الطالب حب

االنتماء إلیه من خالل المواضیع ، و الوطن
 بل ،القدس، و التي تتحدث عن الجهاد

طبقت كمادة إثراءیه في المناهج و 
 .الفلسطینیة في المدارس الحكومیة

o  تطور استخدام الوسائل التعلیمیة مثل
- LCD –یل أداة التسج–البروجوكتیر 

التي ، و رامج المحوسبةبال–اإلنترنت 
استیعاب المادة التعلیمیة و  ساعدت في فهم

  .بشكل متطور
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وجه 
  المقارنة

  المنهاج الحدیثالتربیة اإلسالمیة في   التربیة اإلسالمیة في المنهاج القدیم

  
  
  
  

، الدرجات
  الحصص و 

o د حصص مادة التربیة دكان ع
اإلسالمیة ثالث حصص للمرحلة 

 .حصتان للمرحلة الثانویة، و األساسیة
o كانت مادة التربیة اإلسالمیة مهمشة ،

إذا ف ،مادة أخرىمستغلة من قبل أي و 
ما تأخر معلمها في المنهج یأخذ حصة 

 .التربیة اإلسالمیة
o  مادة التربیة اإلسالمیة قدیمًا في الصف

نجاح غیر ، و الثاني عشر مادة رسوب
من عشرین ، و داخلة في المجموع

  .درجة

o  حصص مادة التربیة أصبح عدد
حصص للمرحلة  اإلسالمیة أربع

ثالث حصص للمرحلة و  ،األساسیة
 .الثانویة

o  حدیثًا تعد التربیة اإلسالمیة من المواد
 .المهمة

o  مادة التربیة اإلسالمیة حدیثًا في الصف
محسوبة في ، و الثاني عشر معتمدة

  .درجة 100من ، و المجموع

  
)في فلسطین إلى 12 -1وتشیر الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة للصفوف (

بیان ، و تحدید قسماتو  ،تأصیل الهویة، و المرجعیة الشرعیة للطالبأنه یسهم إلى حد كبیر في بناء 
  .مالمح الشخصیة المسلمة

حیث تم  ویشیر مخططو المنهاج الفلسطیني إلى استفادتهم من عدد من الخبرات،
، المغرب العربي، و سوریا، و العراق، و مصر، و االطالع على منهاج التربیة اإلسالمیة في األردن

كما تم االطالع على مشروع ، المناهج التي طورت حدیثًا في هذه الدول خاصة دول الخلیج،و 
قد أشار الفریق الوطني إلى مراعاته و  على خطة المنهاج الفلسطیني األولو  ،توحید المناهج

ٕالى التزامه بجملة من المبادئ التربویة التي ، و ضع األهدافو  خصائصها عند، و لمتطلبات المرحلة
    .غراضهتكفل للمنهاج تحقیق أ

  
  ومن أبرز هذه المبادئ ما یلي :

 .انسجام المادة مع عدد الحصص المقررة لها .1
 .حدة حول محور معینو  بحیث تدور كل ،حداتو  طریق عنعالج موضوعات الكتاب  .2
 .مجاالت المادة، و الشمول بین فروع، و مراعاة مبدأ التكامل .3
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 بشكل خاص.القدس ، و سالمیة بشكل عامالتْاكید على مركزیة فلسطین اإل .4
 .الترابط بین الموضوعات المختلفة، و الترتیب، و مراعاة التنسیق .5
خاصة اللغة ، و بین بقیة المباحث، و سالمیةى التكامل بین التربیة اإللى منحالتْاكید ع .6

 العربیة.
 

(الخطوط  مثله.، و قیمه، و بحیاة المجتمع، و سالمیة بحیاة الطالب بمشكالتهربط التربیة اإل    
  )4- 3: 1998، لمنهاج التربیة االسالمیةالعریضة 

، ویتمثل الخط السابع للخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة في الخطة الدراسیة    
تتألف الخطة الدراسیة لمنهاج التربیة ، و التي تتضمن توزیع الحصص على المراحل المختلفةو 

  :اآلتياإلسالمیة على النحو 
 : من الصف األول حتى الصف الرابع .1

 .احدة للتالوة لكل صف من هذه الصفوفو  حصة •
 .حصتان لمفردات المنهاج األخرى •
 من الصف الخامس حتى العاشر : .2

 .التجوید لكل صف من هذه الصفوف، و احدة للتالوةو  حصة •
 .فروعها، و حصتان للتربیة اإلسالمیة •

بمادة التربیة عدد الحصص مقارنة ، و وتعرض الباحثة في هذا الجزء الهیكلیة العامة للتعلیم
  حیث تقسم إلى:، اإلسالمیة

    
  ):10 - 1تشمل الصفوف (، و مرحلة التعلیم األساسي :أوالً 

، عدد الحصص مقارنة بمادة التربیة اإلسالمیة مرحلة التعلیم األساسي، و الهیكلیة العامة للتعلیم
  )10- 1تشمل الصفوف (و 
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  )2:2جدول (

  بمادة التربیة اإلسالمیةالهیكلیة العامة لتوزیع الحصص مقارنة 
  مرحلة التعلیم األساسي

  
  الصف            

  المواد
مجموع   10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  الحصص
  النسبة

  %9.83  35  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  التربیة اإلسالمیة
  %20.22  72  5  6  6  7  7  7  9  9  8  8  اللغة العربیة

  %10.96  39  5  5  5  4  4  4  3  3  3  3  اللغة اإلنجلیزیة
  %14.61  52  5  5  5  5  5  5  6  6  5  5  الریاضیات

  %11.52  41  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  العلوم العامة
  %9.83  35  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  العلوم االجتماعیة

  %4.49  16  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  الحرف، و الفنون
  %4.49  16  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  التربیة الریاضیة

العلوم ، و التكنولوجیا
  التطبیقیة

-  -  -  -  2  2  2  2  2  2  12  3.37%  

اللغة األجنبیة الثانیة 
  (مادة اختیاریة)

-  -  -  -  4  4  5  5  5  5  28  7.87%  

  %2.25  8  2  2  2  2  -  -  -  -  -  -  البیئة، و الصحة
  %0.56  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الثقافة التقنیة

  %100  356  39  39  39  39  38  38  32  32  30  30  المجموع
  

  
الهیكلیة العامة لتوزیع الحصص مقارنة بمادة التربیة اإلسالمیة بمرحلة التعلیم الناظر في   

األساسي، یالحظ أن نصیب التربیة اإلسالمیة یعد متدني جدًا إذا قورن بباقي المواد، على الرغم من 
أهمیة تدریس التربیة اإلسالمیة في مرحلة التعلیم األساسي ، ودورها في غرس األخالق واآلداب 

سالمیة في نفوس النشء وهم في سن الطفولة ، ممایرسخ هذه األخالق واآلداب في نفوسهم اإل
  وعقولهم.
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  )2: 3جدول(

، مرحلة التعلیم الثانويالهیكلیة العامة لتوزیع الحصص مقارنة بمادة التربیة االسالمیة ثانیًا : 
  ):12 -11شمل الصفوف (و 

  الصف
  المواد

11  
  علوم إنسانیة

  علمي 11
12  

  علوم انسانیة
12  

  علمي
مجموع 
  الحصص

  النسبة

  %8.63  12  3  3  3  3  التربیة اإلسالمیة
  %15.11  21  5  6  5  5  اللغة العربیة

  %15.11  21  5  6  5  5  اللغة اإلنجلیزیة
  %12.95  18  6  4  5  3  الریاضیات

  %1.44  2  -  -  1  1  الفنون
  %2.88  4  1  1  1  1  التربیة الریاضیة 

  %5.76  8  2  2  2  2  تكنولوجیا المعلومات
  %5.76  8  2  2  2  2  االقتصاد، و اإلدارة

  %4.32  6  -  3  -  3  التاریخ 
  %4.32  6  -  3  -  3  الجغرافیا

  %2.88  4  -  2  -  2  القضایا المعاصرة
  %3.60  5  -  2  -  3  الثقافة العلمیة

  %5.76  8  4  -  4  -  الفیزیاء
  %5.76  8  4  -  4  -  الكیمیاء
  %5.76  8  4  -  4  -  األحیاء

  %100  139  36  34  36  33  المجموع

  

بالنظر إلى الهیكلیة العامة لتوزیع الحصص مقارنة بمادة التربیة اإلسالمیة في مرحلة 
التعلیم الثانوي ، نجد أن للتربیة اإلسالمیة ثالث حصص فقط في األسبوع لكل من الصف الحادي 

بمواد أخري مثل: اللغة  عشر والثاني عشر، ویعد هذا العدد من الحصص قلیل جدًا إذا قورن
  العربیة، واللغة اإلنجلیزیة ، والریاضیات .

ذلك على الرغم من أهمیة زیادة حصص التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لدورها الهام 
في تنشئة الطلبة تنشأة إسالمیة ، وعالج سلوكیاتهم الخاطئة ، وترسیخ العقیدة الصحیحة في قلوبهم 

  وعقولهم.  
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تلبي حاجات المتعلمین، و  ،فضل المناهج التعلیمیة هي التي تحقق حاجات المجتمعن أإ 

تنطلق باهتماماتهم، مما ، و وترتبط بواقعهم ،قدراتهم، و فتقدم لهم المعرفة المتنوعة المناسبة ألعمارهم
داد هي إع، و أشمل لمنهاج التربیة اإلسالمیة لتحقیق الغایة منها، و أعم، و یتطلب العنایة بشكل أدق

خراجًا أفضل للكتب بشكل یثیر دافعیة إ ، و من الحصص كبیراً یتطلب ذلك نصابًا و  ،اإلنسان الصالح
، العاطفة الدینیة مما یجسد القیم، و ربطها بالمعرفة، و یحقق التوازن في طرح موضوعاتها، و الطلبة

   .السلوكیات الحمیدة في سلوك هؤالء الطلبةو 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

دراسات تناولت االحتیاجات النمائیة المحور األول: 
 .بجمیع مجاالتها

التربیة اإلسالمیة  منهاجدراسات تناولت المحور الثاني: 
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 الفصل الثالث
  الفصل الثالث

  ةــــابقــــات الســــالدراس
، هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیةالباحثة في  تتناول

وأیضًا ، واإلجراءات ،واألدوات ،بهدف االستفادة من هذه الدراسات من حیث إطارها النظري
الدراسات منها ما یتناول االحتیاجات النمائیة  سواء في التربیة وهذه ، االستفادة من نتائجها

ألن موضوع االحتیاجات(الحاجات) یعد من موضوعات علم  وذلك ،، أو علم النفساإلسالمیة
المرحلة الثانویة على وجه ومن هذه الدراسات ما یتناول منهاج التربیة اإلسالمیة في ، النفس

  .الخصوص

تبین للباحثة عدم  الشبكة العنكبوتیة،من خالل  البحثو ، التربوي االطالع على األدبوبعد 
ل الدراسات تتركز على حیث كانت جُ  ،وجود دراسات تناولت موضوع الدراسة الحالیة بشكل متكامل

  .حتیاجات وهو االحتیاجات النفسیةجزء واحد من اال

الدراسة األولى من نوعها في  - في حدود علم الباحثة - ومن هنا تعد الدراسة الحالیة 
ألربعة المصنفة في وتقسیم االحتیاجات إلى أقسامها ا ،لالحتیاجات النمائیة بشكل متكاملعرضها 

  . كتب علم النفس

  :اآلتیةواتبعت الباحثة في عرضها للدراسات السابقة الطریقة 

  .قدمبًا زمنیًا من األحدث إلى األترتیب الدراسات السابقة داخل كل محور ترتی .1
وأهم النتائج التي توصلت لها ، وأهم اجراءاتها، والهدف منها، عرض عنوان الدراسة .2

 .وأهم التوصیات التي طرحتها الدراسة، الدراسة
 :لدراسات السابقة، بحیث یشملعلى ا منفصل محورالتعقیب في  .3

 .أوجه االتفاق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة –
 .سة الحالیة والدراسات السابقةأوجه االختالف بین الدرا –
  .بیان وجه االستفادة من الدراسات السابقة –

  : توزعت الدراسات في ثالث محاور رئیسیةو 

  یاجات النمائیة بجمیع مجاالتها.تناولت االحت دراسات: المحور األول

 .في المرحلة الثانویة بوجه خاص دراسات تناولت منهاج التربیة اإلسالمیةالمحور الثاني: 

  المحور الثالث: التعقیب على الدراسات السابقة.
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  احملور األول

  دراسات تناولت االحتياجات النمائية جبميع جماالا
  
النفسیة ، و االجتماعیة، و الحاجات الشخصیة: "بعنوان م)،2011دراسة الجالمدة، وعلي ( - 1

المملكة العربیة الطلبة الموهوبین في ، و جهة نظر المعلمینو  لدى الطلبة الموهوبین من
  السعودیة.

   ما یأتي: هدفت الدراسة إلى

، جهة نظر معلمي الطلبة الموهوبینو  الكشف عن أهم الحاجات الشخصیة للموهوبین من –
  الطلبة أنفسهم. و 

، جهة نظر معلمي الطلبة الموهوبینو  الكشف عن أهم الحاجات االجتماعیة للموهوبین من –
  .الطلبة أنفسهمو 

، جهة نظر معلمي الطلبة الموهوبینو  اجات النفسیة للموهوبین منالكشف عن أهم الح –
 .الطلبة أنفسهمو 

النفسیة ) بین عینة ، و االجتماعیة، و جود فروق في الحاجات (الشخصیةو  الكشف عن –
 الطلبة الموهوبین أنفسهم.، و معلمات الطلبة الموهوبین، و معلمي

ن مجتمع وتكوّ أهم حاجات الموهوبین،  لمعرفة، وقد اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي
مراكز الموهوبین بمنطقة القصیم ، و المعلمات العاملین في مدارس، و المعلمینالدراسة من 

عینة من طلبة المرحلة و  ،معلمة من معلمي الموهوبین، و معلماً  )40(بلغ حجم العینة ، و بالسعودیة
 .الموهوبین طالبة من، و طالباً  )120(عددهم ، و الثانویة، و المتوسطة

قلیة كسلر للذكاء لقیاس القدرة العو  اختبار( :الباحثتان أدوات الدراسة اآلتیةاستخدمت 
أعدت مقیاسًا ، و االقتصادي لألسرةو  ومقیاس المستوى االجتماعي ،العامة في الجوانب المعرفیة

ة معلمات الطلب، و النفسیة في صورتین: صورة لمعلمي، و االجتماعیة، و للحاجات الشخصیة
  .)الثانویة، و وصورة للطلبة الموهوبین في المرحلة المتوسطة ،الموهوبین

  :، ما یأتيهم نتائج الدراسةوكان من أ

، النفسیة التي یحتاج إلیها المراهقون، و االجتماعیة، و د من الحاجات الشخصیةوجود عد –
 .شاداإلر ، و منها الحاجة إلى التوجیهو 
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تنمیة قدرات الموهوبین على مواجهة الضغوط أهم الحاجات النفسیة للموهوبین هي  –

 .تطویر مفهوم الذات اإلیجابي، و تنمیة مستوى طموحهم، و النفسیة
، البحث في میادین متخصصة، و التعمق، و إلى تنمیة مهارات التفكیر حاجة المراهقین –

 على تحدید، و تنمیة قدراتهم في إدارة أوقاتهمو ، بفاعلیةالتعبیر عنها ، و تنظیم أفكارهمو 
 أهدافهم المستقبلیة.

  ومن أهم توصیات الدراسة :

عن العمل هتمام من قبل الباحثین الخدمات اإلرشادیة مزیدًا من اال، و منح البرامج اإلثرائیة –
 .  مع هذه الفئة

حریة  منمنحهم مزیدًا ، و إتاحة الفرص أمام الطالب الموهوبین التعبیر عن حاجاتهم –
 .الرأي، و الفكر

؛ البرامج التعلیمیة لرعایة الموهوبین بشكل فعال، و التفكیر ضمن األنشطةإدخال مهارات  –
 .من أجل تطویر شخصیة الموهوبین

 .الحاجة إلى توفیر برامج تعلیمیة خاصة بهم تتسم بالمرونة –

  
عالقتهما بمستوى ، و مفهوم الذات، و الحاجات النفسیة: "بعنوان ،)م2011دراسة القطناني ( - 2

  "األزهر بغزة في ضوء نظریة محددات الذات الطموح لدى طلبة جامعة

  إلى اآلتي:هدفت الدراسة 

 .الطموح لدى أفراد العینة، و مفهوم الذاتو  ،لتعرف إلى مستوى الحاجات النفسیةا –
الطموح لدى أفراد ، و مفهوم الذاتو  ،عالقة بین مستوى الحاجات النفسیةالتعرف إلى ال –

 العینة.
باختالف مستوى الحاجات والذي یختلف العینة الكشف عن مستوى الطموح لدى أفراد  –

 ).منخفض –النفسیة (مرتفع 
باختالف مستوى مفهوم الذات والذي یختلف الكشف عن مستوى الطموح لدى أفراد العینة  –

 منخفض). –(مرتفع 
مستوى الطموح ، و مفهوم الذات، و في الحاجات النفسیة اً التعرف إذا ما كان هناك فروق –

 .المستوى الدراسي) ،الكلیة،تعزى إلى (الجنس
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مفهوم الذات على ، و التعرف إذا ما كان هناك أثر دال للتفاعل بین الحاجات النفسیة –

 .مستوى الطموح

، مدى امتالك العینة لمتغیرات الدراسة معرفةاستخدم الباحث المنهج الوصفي من أجل وقد 
من طالب  ،طالبة، و ) طالباً 530(ولقد بلغت عینة الدراسة  .لتوضیح العالقة بین المتغیراتو 

  .الكلیات األدبیة، و موزعین على الكلیات العلمیة ،مجتمع الدراسة والذین یمثّلون، جامعة األزهر

مقیاس مفهوم ، و هي: مقیاس الحاجات النفسیة ؛مقاییس ةاتبع الباحث في دراسته ثالثولقد 
   إلجابة عن تساؤالت الدراسة.ا، و ومقیاس مستوى الطموح بهدف اختبار فروض الدراسة الذات،

  من أهم نتائج الدراسة :و 

، دبیةحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الكلیات األإجود فروق ذات داللة و  عدم –
 .الحاجة للكفاءة، و العلمیة في الحاجة لالستقاللیةو 

تبعًا لمتغیر  ،في جمیع أبعاد الحاجات النفسیة جود فروق ذات داللة إحصائیةو  عدم –
 المستوى الدراسي ألفراد العینة.

الطالبات ، و جود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعتي الطالبو  عدم –
  .درجته الكلیة، و في جمیع أبعاد مفهوم الذات

  من أهم توصیات الدراسة :

كي  ؛نائهمالمجتمع بشكل عام على توفیر األجواء المناسبة ألب، و أن یعمل كل من اآلباء –
 .بشكل سلیم یستطیعوا إشباع حاجاتهم النفسیة

لى تكوین مساعدتهم ع، و م أفرادهامؤسسات المجتمع بشكل عام على دع، و تعمل األسرة –
 .مفهوم إیجابي عن ذواتهم

أن تعمل الجامعات على تقدیم كل ما یلزم لطلبتها من خدمات تساعدهم على معرفة  –
تتناسب مع التي  ،ضع الخطط المستقبلیةو  ى كیفیةوتدریبهم عل إمكانیاتهم الحقیقیة،

 .یعوا تحقیق ذلك الطموح بشكل سلیمكي یستططموحهم؛ 
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لبیة دور نظام تعلیم المعاقین بصریًا في ت: "بعنوانم)، 2010أحمد (، و دراسة عابدین - 3

  .االحتیاجات التربویة لطالبه"

  اآلتي: الدراسة إلى تهدف

في  الخاصة بالمعاقین بصریًا في مدارس التربیة البصریةتحدید االحتیاجات التربویة  –
 .المتطلبات الالزمة لتلبیتها، و مصر

 اقع نظام تعلیم المعاقین بصریًا في ضوء االحتیاجات التربویة لطالبه.و  رصد –

تیاجات التربویة لتحدید االح ؛واتخذت االستبیان أداة لها ،اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
من العاملین في تعلیم المعاقین عامًال ) 122وتكونت عینة الدراسة من (، للمعاقین بصریاً 

  .التدریسهیئة  ًا من) عضو 15(و ،) معلمًا وموجهاً 104، منهم (بصریاً 

  -ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

من خالل مدارس  ىال تلب ن االحتیاجات التربویة الخاصة بالمعاقین بصریًا بمستوى عالٍ إ –
 .التربیة البصریة

 متوفرةإن المتطلبات التعلیمیة الالزمة لتلبیة االحتیاجات التربویة للمعاقین بصریًا غیر  –
  .بمدارس التربیة البصریة بمستوى عالٍ 

  :وتوصلت الدراسة إلى التوصیات اآلتیة

 .اغة أهداف مدارس التربیة البصریةضرورة مشاركة المعاق بصریًا في صی –
(االنتقال من العام إلى  ،مثل ؛ظیف أسالیب التعلیم التي تعتمد على مبادئ علم النفستو  –

 من المحسوس إلى المجرد ).و  –الخاص 
   

دى طلبة المرحلة الثانویة الحاجات النفسیة ل، بعنوان: "م )2009دراسة الخزندار، الخزندار ( - 4
  بغزة"

  اآلتي: تهدف الدراسة إلى

 .ة المرحلة الثانویة في مدارس غزةالنفسیة شیوعًا لدى طلبمعرفة أكثر الحاجات  –
 .دى طلبة المرحلة الثانویة في غزةالتعرف إلى أهم الحاجات النفسیة ل –
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التي تعزى  ،التعرف إلى الفروق في الحاجات لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدارس غزة –

 أدبي). لمتغیر التخصص (علمي،

من جمیع  قد تكون مجتمع الدراسة، و الدراسة المنهج الوصفيي هذه اتبعت الباحثتان ف
واستخدمت الباحثتان أداة دراستهما استبانة لتحدید الحاجات بة المرحلة الثانویة بمدینة غزة، طل
  .سیة لطلبة المرحلة الثانویة بغزةالنف
  من أهم نتائج الدراسة :و 

الحصول على شهادة الثانویة  ،انویةن أكثر الحاجات النفسیة شیوعًا لدى طلبة المرحلة الثإ –
تلیها الدراسة الثانویة، ، و یساعد على تحقیق متطلبات الحیاة في المرتبة األولى، مما العامة
تلیها الدراسة الثانویة تمكن الفرد من ، و تحقق للفرد التخصص في دراسة معینةحیث 

 .سلیم، و اعٍ و  الحصول على قدر من الثقافة یساعده على العمل في الحیاة بأسلوب
األدبي في مجموع ، و حصائیة بین طلبة القسم العلميإجود فروق ذات داللة و  عدم –

 .الحاجات النفسیة

  :أهم توصیات الدراسة

وضعها ، و رشات عمل لدراسة الحاجات النفسیة لدى طالب المرحلة الثانویةو  ضرورة عقد –
 .في بؤرة التركیز

، ترتیب مقابالت بین الشباب، و في المجتمعتفعیل دورها ، و العنایة بالقیادات الشابة –
 .ولینؤ المسو 

  .لدیهم األجواء لتنمیة روح المبادرةالعمل على تهیئة ، و تماعیة للشبابتعزیز المشاركة االج –
 

تصور مقترح لتلبیة االحتیاجات التربویة الوالدیة ، بعنوان: ")2009محمد (، و دراسة عابدین - 5
  .  المراهقین" الديو  المرتبطة بتعلیم األبناء لدى

الدي و  لدىالمرتبطة بتعلیم األبناء  ،یةالدراسة إلى تحدید االحتیاجات التربویة الوالد تهدف
وضع تصور مقترح لتلبیة االحتیاجات التربویة المرتبطة ، وكذلك هدفت إلى في مصر المراهقین

 .الدي المراهقینو  بتعلیم األبناء لدى

استخدم ، و فردٍ  )500(العینة  بلغتحیث ، الدراسةفي المنهج الوصفي واتبع الباحث 
  الدي المراهقین.و  لتحدید االحتیاجات التربویة لدىأداة للدراسة  اً انیاستب الباحثان
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  ومن أهم نتائج الدراسة:

یمكن أن یرجع إلى تضخم حجم المشكالت المرتبطة ، ن مستوى االحتیاج العالي جداً إ –
 .الساحة التعلیمیة ارة حالیًا علىبقضایا التعلیم المث

معاناة ، و مناخ غیر سويإلى  باألسرة یؤدي في أسالیب المعاملة الوالدیة، ن القصورإ –
 .اإلهمال، و األطفال من سوء المعاملة

  

  ."حاجاتهم اإلرشادیة، و مشكالت طلبة المرحلة الثانویة: "بعنوان ،)2008 ،دراسة ( رزق - 6

في  لدى عینة من طلبة المرحلة الثانویةالتعرف على نوعیة المشكالت إلى هدفت الدراسة 
 لتتمكن من ؛اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیليو  .أهم الحاجات اإلرشادیة، و محافظات سوریا

صفوف المرحلة الثانویة  تألف مجتمع الدراسة من. وقد تفسیر بیاناتها، و هرة المدروسةصف الظاو 
 .الثالث الثانوي، و األدبیة للصفین الثاني، و العلمیةوتخصص الصفوف  الثالثة من كال الجنسین،

طالبة من المستویات الثالثة لهذه المرحلة من ، و ) طالباً 423( تكونت عینة الدراسة من
  .دبياأل، و من التخصصین العلمي، و الجنسین أیضاً 

، التي تنطوي على أعدت الباحثة لتحقیق أهداف الدراسة استبانة لقیاس هذه المشكالتوقد 
  .متنوعةمجاالت 

  ومن أهم نتائج الدراسة :

ثم  ،ثم األسریة ،الشخصیة، و ثم االنفعالیة ،المشكالت الدراسیة هي أكثر المشكالت حدةإن  –
 .البیئیة، و أخیرًا الصحیة، و االجتماعیة

فق متغیر الصف الدراسي ، و حصائیة بین مشكالت أفراد العینةإوجود فروق ذات داللة  –
 الصحي البیئي.، و الشخصي االنفعالي، و في المجال الدراسيفقط 

ال على صعید متغیر الجنس بالنسبة ، و األدبیة، و لیس هناك فروق بین التخصصات العلمیة –
  .للمشكالت التي عبر عنها الطلبة في هذه المرحلة

  ومن أهم توصیات الدراسة :

 كافة.القیام بدراسة شاملة عن مشكالت طلبة المرحلة الثانویة في المحافظات السوریة  –

 القیام بدراسة لمشكالت الطلبة في مختلف المراحل الدراسیة. –
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، على تكوین عادات دراسیة مناسبة، مساعدة الطلبة من خالل ساعات اإلرشاد الجمعي –

  .الدراسیة الطارئة تحصنهم ضد مختلف المشكالت

  
العامة كما الحاجات اإلرشادیة لطلبة الشهادة " :بعنوان )،2006علي (، و دراسة العادلي - 7

  . طالبات محافظة مسقط"، و یراها طالب

خالل من  ،مرحلة الشهادة العامةتحدید الحاجات اإلرشادیة لطلبة إلى  الدراسة تهدف
الثانیة ، و ل مجتمع الدراسة من طلبة السنتین الحادیة عشرةوتشكَّ  .اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

  .طالبة، و ) طالباً 237ملت عینة البحث (ش، و عشرة ضمن المدارس الثانویة في محافظة مسقط

من إعداد الباحثین بعد إجراء  ،وكانت أداة الدراسة استبانة لتحدید الحاجات اإلرشادیة
   شملت عینة من طلبة المرحلة الثانویة. ،دراسة استطالعیة

  ومن أهم نتائج الدراسة:

تتطلب ، دیةإرشاالتي تشكل حاجات  ،من بعض المشكالت عاني طلبة المدارس الثانویةی –
 .في الخدمات اإلرشادیةالتدخل من االختصاصیین 

المجال ، و الشخصيو  المجال الذاتي هي: ؛تتوزع هذه المشكالت على أربعة مجاالت رئیسة –
 .لمجال االقتصاديا، و المجال االجتماعي، و التربوي

المدارس من طلبة  اإلناث، و لم تظهر أیة فروق إحصائیة بین الحاجات اإلرشادیة للذكور –
 .الثانویة

  :ومن أهم توصیات الدراسة

، المتمثلة باختیار المقررات الدراسیة، و إعداد برامج إرشادیة لخفض المشكالت التربویة –
 .التوافق الدراسي، و ستذكارعادات اال، و عالقتها بالدراسة المستقبلیةو 

تعریف ، و ستقبلیةاإلعداد للمهن الم، و إعداد برامج توجیه مهني تهدف إلى تعزیز قیم العمل –
 .لبة بالفرص المتاحة لهم مستقبالً الط

، الصحیة، و معالجة المشكالت الشخصیة، و إعداد برامج إرشادیة تهدف إلى خفض –
، سوء التوافق الشخصي، و خصوصًا ما یتعلق منها باالضطرابات النفسیة، و االجتماعیةو 
 االجتماعي.و 
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لحاجات النفسیة بین الجنسین في اق والفر ": ، بعنوان)م2005علي (، و دراسة الوطبان - 8

  .لبات الجامعة في المجتمع السعودي"طا، و األساسیة لدى طالب

الطالبات ، و هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحاجات النفسیة الكامنة لدى كل من الطالب
في  ةبمن الطل لكشف عن االختالف في الحاجات النفسیة بین الجنسینالسعودیین، وكذلك ا

لدى طالب أهمیتها ، و الحاجات النفسیة انتشاراً معرفة أكثر عودیة، باإلضافة إلى الجامعات الس
إضافة إلى تحدید أوجه التشابه في الحاجات النفسیة ، سین في المجتمع السعوديالجامعة من الجن

 التي قد تكون موجودة في التركیب االجتماعي الواحد.

التي تم اشتقاقها عینة الدراسة تكونت ما فی  .واتبع الباحثان المنهج الوصفي في دراستهما
، االجتماعیة بفرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالقصیم، و طلبة كلیة العلوم العربیة من
  .طالبة، و ) طالباً 264( هابلغ إجمالي عدد، و طالبات كلیة التربیة للبنات بالقصیمو 

  .النفسیة للشبابمقیاس الحاجات أداة الدراسة كواستخدم الباحثان 
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

هذا ، و من أربع حاجات محل التساؤلنسبیًا على اإلناث في ثالث حاجات، تفوق الذكور  –
 یدل على أن النتائج تسیر في صالح الذكور.

لمعاضدة إلى لالحاجة ، و یرجع تفوق اإلناث على الذكور في الحاجة إلى المحبة –
 إلناث بصورة عامة.الخصائص الشخصیة الممیزة ل

قد یكون االختالف في طریقة ، و بنفس القدر تقریبًا في الجنسین، و الحاجات النفسیة موجودة –
ضوحًا من النساء في التعبیر عن و  حیث یمكن أن یكون الرجال أكثر ،التعبیر عنها

  .، تبعًا للدور االجتماعيحاجاتهم النفسیة

  أهم التوصیات لهذه الدراسة:

 التعلیمیة للشباب.، و اوت باألهمیة تبعًا للمستویات االجتماعیةأن الحاجات تتف –

  
  ,Helena Thuneberg )2004(: Self-Determination دراسة هیلینا تونبرج  - 9

Motivation and the fulfillment of the Psychological Needs at School 
نفسیة إشباع الحاجات الدرجة ، و الدراسة التعرف على العالقة بین البیئة المدرسیةهدفت 

  .في ضوء نظریة محددات الذات
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، المتوسطة، و من طالب المدارس اإلعدادیةطالبًا ) 1069(تكونت عینة الدراسة من 

المدینة  ،التحصیل العلمي ،السن ،التعلیم العام مقابل الخاص، الجنس( كانت متغیرات الدراسةو 
  .)ىمقابل البلدة الصغیرة من فنلندا مقابل بلدان أخر 

  . SRQ-Aاستخدمت الباحثة اختبار تنظیم الذات األكادیمي و 
  أهم نتائج الدراسة :

بمعنى ، اً أظهرت نتائج االختبار بجانب نتائج أخرى أن مؤشر االستقاللیة النسبي بقي سلبی –
التالمیذ ذوي  بالتحدید، و أن التالمیذ في المتوسط كانوا غیر مستقلین أكثر من مستقلین

 .االحتیاجات الخاصة
الذین لدیهم احتیاجات  ،األوضاع الحرجة التي یعاني منها الطالبإلى  الدراسةأشارت  –

، أن األنماط غیر المستقلة تمیل إلى نسخ استراتیجیات إیذاء الذات، و سلوكیة، و عاطفیة
 التعلم بالتوجیهات.و 

  

 )Baard et al )2004آخرون ، و دراسة باول بارد -10
 Intrinsic need satisfaction: a motivational basis of performance and well-

being in tow work setting  
، هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الحاجات النفسیة في ضوء محددات الذات

  االكتئاب) في ضوء تدعیم استقاللیة العاملین من قبل المدیر.، و الصحة العامة (القلقو 

من العاملین في المصارف المالیة في الوالیات  ) عامالً 59(تكونت عینة الدراسة من و 
ومقیاس  ،)1999ریان ، و إعداد (دیسيمن االستقالل ، و استخدم الباحثون مقیاس التوجه، وقد المتحدة

مقیاس إشباع الحاجات ، و )1989آخرون ، و إعداد( دیسي ،تدعیم االستقاللیة من قبل المدیر
  ).1979هلر ، و االكتئاب ) من إعداد (جولدبرغ، و مقیاس الصحة العامة (القلق، و األساسیة

  :أهم نتائج الدراسةوكان من 

ٕاشباع ، و كل من إشباع الحاجة لالستقالل، و االكتئاب، و وجود عالقة سالبة بین القلق –
  .الحاجة للكفاءة

 ،الحاجة للكفاءة، و الحاجة لالستقالل :ثبین الحاجات الثالدالة موجبة جود عالقة و  –
 .والحاجة لالنتماء

ٕاشباع الحاجة ، و وجود عالقة دالة احصائیًا بین تدعیم االستقالل من قبل المدیر –
 .االنتماء، و الحاجة للكفاءة، و لالستقالل
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 ) Gange )2003دراسة مارلین جان  -11
The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior 

engagement  
  

التوجه ، و هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین التدعیم الوالدي الستقالل األبناء
  ٕاشباع الحاجات النفسیة.، و االستقاللي

واستخدمت الباحثة  ،من طلبة علم النفس بالجامعةطالبًا  )119(تكونت عینة الدراسة من و 
مقیاس ، و )1985ریان ، و إعداد (دیسي، من مقیاس التوجه العام، و مقیاس األنشطة االجتماعیة
من إعداد  ،مقیاس إشباع الحاجة العام، و )1999إعداد (روبینز من  ،التدعیم الوالدي لالستقالل

  .)1993آخرون ، و (إالردي
  - أهم نتائج هذه الدراسة :

 الحاجة لالنتماء.، و الحاجة للكفاءة، و وجود عالقة موجبة بین إشباع الحاجة لالستقالل –
، من هذه الحاجات الثالث ارتباطات دالة إحصائیًا مع توجه الشخص لالستقالل لكل –

 .تدعیم األب الستقالل األبناء، و تدعیم األمو 
توجه الشخص ، و بین درجة إشباع الحاجة النفسیة العامة ،توجد عالقة موجبة دالة إحصائیاً  –

حاجة ، و حاجة الكفاءةو ، الحاجة لالستقالل، و تدعیم األب الستقالل األبناء، و لالستقالل
  اإلنتماء.

  
  .سط العمر"و  الحاجات النفسیة لمرحلةم)، بعنوان: "2002الجمعة (، و دراسة المفدى -12

، في مصر سط العمرو  لى الحاجات النفسیة لألفراد في مرحلةلتعرف إهدفت الدراسة ا
الحاجات النفسیة  سط العمر في ترتیبو  اإلناث في مرحلة، و التعرف إلى الفروق بین الذكوروكذلك 

المقترحات إلمكانیة تطویر ، و تقدیم مجموعة من التوصیات، إضافة إلى لك من حیث األهمیة
 .مقدمة لهذ الفئة العمریة المحددةأو األنشطة ال ،البرامج

الحاجات النفسیة لدى على حیث تم التعرف  ؛اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المقارنو 
الحاجات النفسیة بین العینات الفرعیة المصنفة حسب متغیرات من ثم مقارنة ، و عینة البحث

  البحث.
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المستوى  العمر، استمارة بیانات أولیة شملت الجنس،عبارة عن أدوات الدراسة وكانت 

عداد إمقیاسًا للحاجات النفسیة من عدد األفراد في األسرة، وكذلك ، و طبیعة العمل التعلیمي،
  ع توضیح المقصود بكل منها.م ،عشرین حاجةو  ن ضم ستةالباحثی

  ومن أهم نتائج الدراسة :

، من حیث أهمیتها بین الذكور ،جود فروق دالة احصائیًا في ترتیب الحاجات النفسیةو  عدم –
 .) سنة50-31(اإلناث في المرحلة العمریة بین و 

- 41(الفئة العمریة بین ، و )40- 31(ال توجد فروق دالة احصائیًا بین الفئة العمریة من  –
 .أهمیتها، و في ترتیب هذه الحاجات) 50

حاجاتهم النفسیة من  اإلناث في ترتیب، و لوحظ من التحلیالت اإلحصائیة تشابه الذكور –
  .حیث األهمیة

  ومن أهم توصیات الدراسة :

االجتماعیة على زیادة ، و التربویة، و المهتمین في المجاالت النفسیة، و تشجیع الباحثین –
 .تطبیقاً ، و بحثاً االهتمام بهذه الفئة 

، مع التركیز على تربیة الضمیر الدیني ،، أو اآلباءاإلرشاد األسري لألبناء، و أهمیة التوجیه –
 .الوازع األخالقيو 

األنشطة من أجل إشباع حاجات هذه الفئة سواء كانوا ، و عمل الفعالیات، و عقد المحاضرات –
 أو إناثًا. ،ذكوراً 

  

  )Reis et al)2000آخرون ، و دراسة هاري ریس -13
the role of autonomy,  competence,  and relatedness. Personality and social 

psychology  
، والحاجات النفسیة ،الرفاهیة الیومیة، و لكشف عن العالقة بین السعادةاهدفت هذه الدراسة 

  فق نظریة محددات الذات.و 

ممن تراوحت أعمارهم ما  ،من طلبة علم النفس ) طالباً 67(تكونت عینة الدراسة من وقد 
استخدم الباحثون مقیاس محددات ، و )عاماً 29(منهم تحت سن  )%86(، و) عاماً 68- 17(بین 
، إعداد(میكولینسرمن مقیاس التواصل االجتماعي ، و )1996دیسي ، و إعداد (شیلدون ، منالذات

  .هو مقیاس السعادة الیومیة، و )1995آخرون و 
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  ذه الدراسة :أهم نتائج ه

جة اكل من الح، و وجود عالقة دالة إحصائیًا بین مستوى السعادة الیومیة من جانب –
نه كلما زاد مستوى أأي  ،، من جانب آخرالحاجة لالنتماء، و الحاجة للكفاءة، و لالستقالل

 .زادت درجة إشباع الحاجات الثالث، السعادة
  .الحاجة لالنتماء، و الحاجة للكفاءةٕاشباع ، و جود عالقة موجبة بین التواصل االجتماعيو  –

  

  )Sheldon & Elliot )1999  ألیوت ، و دراسة شلدون -14
the Self Concordance model  

العالقة  إلىالتعرف ، و سیةلكشف عن الفروق بین الجنسین في الحاجات النفاالدراسة هدفت 
  .بینهما

النفس بجامعة روشستر  مطالبة من طلبة عل، و اً طالب )152(الدراسة من  ةتكونت عینقد و 
، مقیاس الحاجات الدراسیة، و استخدمت الدراسة مقیاس إشباع الحاجات األساسیةحیث  ،األمریكیة

  ریان ).، و هما من إعداد (دیسيو 
  أهم نتائج الدراسة :

 ن إشباع الحاجة للكفاءة لدى الذكور أعلى من إشباعها لدى اإلناث.إ –
 .الحاجة لالنتماء، و لالستقاللیوجد فروق بین الجنسین في الحاجة  ال –
 .إشباع الحاجة لالنتماء لدى اإلناث أعلى من إشباعها لدى الذكور –
الحاجة ، و الحاجة لالستقالل، و حصائیًا بین الحاجة للكفاءةإجود عالقة موجبة دالة و  –

 لالنتماء.
 

، الحاجات النفسیة لطلبة المرحلة الثانویة: "بعنوان ،)1999حسین (، و دراسة حرب -15
  . "باب إعاقة إشباعهاأسو 

، في مصر حلة الثانویةالدراسة إلى التعرف على الحاجات النفسیة لطلبة المر  تهدف
 .في المرحلة الثانویةمقارنة أهمیة الحاجات النفسیة للطالب بالحاجات النفسیة للطالبات و 

استخدم الباحثان و  .تحلیلها، و واتبع الباحثان المنهج الوصفي القائم على رصد الظاهرة
واستبیان أسباب إعاقة  ،النفسیة لطلبة المرحلة الثانویةمقیاس الحاجات اآلتیة: (أدوات الدراسة 
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، واستبیان المستوى االقتصادي ،جهة نظرهم)و  إشباع الحاجات النفسیة لطلبة المرحلة الثانویة (من

  .داد هذه األدوات من قبل الباحثینعإتم ، و االجتماعيو 

الثالث الثانوي من ، و طالبة من الصفین الثاني، و طالبٍ  )400(ة الدراسة من تكونت عین
  .األدبي من المدارس الثانویة، و القسمین العلمي

  ومن أهم نتائج الدراسة:

مثل ، ة لدى طلبة المرحلة الثانویة طلبًا لإلشباعحَّ هناك مجموعة من الحاجات النفسیة الملِ  –
الحاجة إلى االلتحاق ، و الحاجة إلى التقدیر االجتماعي، و التفوق، و الحاجة إلى النجاح

 بالجامعة. 
؛ الطالبات، و همیة بعض الحاجات النفسیة بین الطالبأل توجد فروق دالة إحصائیاً  –

 .الحاجة إلى االحترام، و كالحاجة إلى االلتحاق بالجامعة
الحاجات توجد فروق دالة إحصائیًا في أهمیة بعض أسباب إعاقة إشباع كل حاجة من  –

 .الطالبات، و النفسیة بین الطالب

  :ومن أهم توصیات الدراسة

العملیة القائمین على ، و طلبة من قبل المعلمیناالهتمام بتنمیة دافع اإلنجاز للتعلم لدى ال –
 التعلیمیة.

ٕاشباعها بالطرق السویة ، و تناقش حاجات الشباب ياللقاءات الت، و االهتمام بتنظیم الندوات –
 المتاحة.

تبصیر الشباب بالجهات ، و تمام بتدریب المعلمین على أسالیب تناول مشكالت الطلبةااله –
 .التي یمكن أن ترشدهم في حل مشكالتهم

حسن ، و تعقل، و تناولها بحكمة، و ضرورة اهتمام األسرة باالستماع لمشكالت أبنائها –
 استماع.

 بمبادئ دینه. المدرسة حتى ینشأ الشباب متمسكاً ، و تنمیة الوازع الدیني في األسرة –
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تقویم محتوى مقرر تفسیر القرآن الكریم بالمرحلة "بعنوان:  ،)م1997(دراسة الطریفي  -16

  ."مطالب نموهم، و الثانویة في ضوء احتیاجات الطالب

مطالب نمو طالب المرحلة ، و تتضمن حاجاتمعاییر إعداد قائمة هدفت الدراسة إلى 
للوقوف على مدى  ،الكریم لطالب المرحلة الثانویة القرآن تقویم محتوى مقرر تفسیر، وكذلك الثانویة

الضعف في محتوى مقرر ، و ید أوجه القوةدتح، إضافة إلى المعاییرابقة هذا المحتوى لهذه مط
اقتراح محتوى لمقرر تفسیر القرآن ، و المعاییرتفسیر القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة في ضوء هذه 

  المقترحة. للمعاییرإذا تبین عدم مطابقته  ،یة في ضوء النتائجالكریم لطالب المرحلة الثانو 

حیث قام الباحث بتحلیل  ؛الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي تبعاوقد 
  .مطالب نمو المرحلة الثانویة، و محتوى مقرر تفسیر القرآن الكریم في ضوء قائمة بحاجات

المقررة على طالب المرحلة الثانویة  رالتفسی كتبمن عینتها ، و وقد تكون مجتمع الدراسة
، بناء قائمة تتضمن حاجات( ي:كاآلتوكانت أدوات هذه الدراسة  .مملكة العربیة السعودیةفي ال

فرها في اهي من رأي الباحث المعاییر الواجب تو ، و –بنین  - مطالب نمو طالب المرحلة الثانویة و 
تحلیل محتوى ، و قرآن الكریم في المرحلة الثانویةسیر القد شملت جمیع مقررات تف، و مقررات التفسیر
  .)مطالب نموهم، و الكریم في ضوء قائمة حاجات الطالب القرآنمقررات تفسیر 

  :اآلتیةنتائج الأهم وتوصلت الدراسة إلى 

 ة بشكل كبیر في تعریف الطالب بشكلأسهم محتوى القرآن الكریم في المرحلة الثانوی –
 .الحرام، و بتزویده باآلیات التي تتحدث عن الحالل العالقة مع المرأة

 االبتكار.، و التجدید، و أسهم المحتوى في التدرب على أسلوب التفكیر العلمي –
 .مساعدتهم، و محاولة فهمهم، و تعوید الطالب على حسن التعامل مع اآلخرین –
 .لمفهوم الصحیح للصراع في األدیانالطالب با تزوید –
السهر، ، و المشرب، و السراف في المأكلعدم او  ،لى الریاضةلم یتطرق إطالقًا للحث ع –

 .والتأهیل المهني أي اكتساب المهنة، فوائده، و موجباته، و التطوع )، و الصیام (الفرض

  :الدراسة أهم توصیاتوكان من 

حاجات نمو التالمیذ بالمرحلة الثانویة في ، و االستفادة من هذه المعاییر المشتقة من مطالب –
حیث أن هذه المعاییر توضح ، محتویات كتب العلوم الشرعیة بصفة عامة عملیة تقویم

 الموضوعات التي ینبغي أن تكون علیها هذه الكتب.
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أو اآلیات القرآنیة عند إعادة صیاغة محتوى مقرر تفسیر القرآن  ،أن یتم اختیار السور –

لیس ، و ذه المرحلةمطالب نمو التالمیذ في ه، و الكریم بالمرحلة الثانویة بناًء على حاجات
 .أو آیة على أخرى ،ذلك بتقدیم سورة، و للقرآن الكریم يعلى أساس الترتیب الموضوع

، أن یسهم محتوى مقرر تفسیر القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة مستقبًال بما هو من حاجات –
 أو تضمنه لكن بصورة لم یتضمنه المقرر الحالي،، و مطالب نمو التالمیذ في هذه المرحلةو 

 .ضعیفة

 

مصادر إشباع الحاجات النفسیة للشباب في المرحلتین : "بعنوان ،)1993دراسة المفدى ( -17
  .الثانویة بدول الخلیج العربیة"، و المتوسطة

 )19 - 13(لتعرف إلى مصادر إشباع الحاجات النفسیة للشباب من سن اهدفت الدراسة 
  .بمكتب التربیة العربي لدول الخلیجالثانویة في الدول األعضاء ، و في المرحلتین المتوسطة

الثانویة الذین تقع ، و هو مجموع طالب المرحلتین المتوسطة، و وتمثل مجتمع الدراسة بالعینة
مكتب التربیة العربي لدول عامًا في عواصم الدول األعضاء في  )19- 13(أعمارهم بین سن 

  .الخلیج

، إلشباع الحاجات النفسیة للشباب ،مصادر ت الدراسة استبانة تحتوي على عشراستخدم
  من إعداد الباحث نفسه.

  ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

األربعة األولى إلشباع الحاجات مصادر الاألسرة من ، و اداتالعب، و األصدقاء، و المدرسة –
 من حیث ما تحققه من إشباع للحاجات النفسیة للشباب.النفسیة، 

خیر من حیث تحقیقه إلشباع الحاجات النفسیة الفیدیو كان المصدر األ، و إن التلفزیون –
 الطالبات في كلتا المرحلتین.، و لجمیع الطالب

في المرحلة ، و الطالبات في المرحلة المتوسطة، و ظهرت فروق دالة إحصائیًا بین الطالب –
 .ط ما تحققه بعض المصادر من إشباعالثانویة في متوس

ط ما تحققه المرحلة الثانویة في متوس، و ةظهرت فروق دالة إحصائیًا بین المرحلة المتوسط –
  . أو الطالباتسواء للطالب  ،بعض المصادر من إشباع



  الدراسات السابقة

 
76 

 الفصل الثالث
  ومن أهم توصیات الدراسة :

األسباب التي تجعل بعض مصادر إشباع الحاجات النفسیة في مرحلة أهم من معرفة  –
 كذلك سبب اختالف أهمیتها باختالف الجنس.، و مرحلة أخرى

حاجة من الحاجات النفسیة دراسة دور مصادر إشباع الحاجات النفسیة في إشباع كل  –
 .على حدة

  

، مصادر إشباعها لدى طالب، و الحاجات النفسیة: "بعنوان، )1991دراسة شوكت ( -18
  .طالبات الجامعة"و 

، طالبات الجامعة، و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحاجات النفسیة لدى طالب
  .السن، و باعها في ضوء متغیري الجنسمصادر إشو 

طالبات من جامعة عین ، و طالب، و تم اختیار عینة الدراسة من شباب الجامعةوقد 
  .طالبة، و طالباً  )149(بلغ عدد العینة ، و جامعة األزهر، و شمس

، مقیاس الحاجات النفسیة؛ األول: عداد الباحثةإواعتمدت الدراسة على مقیاسین من 
  .صادر إشباع الحاجات النفسیةمقیاس م :الثانيو 

  ومن أهم نتائج الدراسة :

الحاجات النفسیة الخاصة باإلناث، ، و جات النفسیة باختالف الجنسیوجد اختالف في الحا –
، فمنها: أما الحاجات الخاصة بالذكور ،العدل، و المساواة، و رشاداإل، و التوجیه ،الترفیه :مثل

 .وتحقیق الذات العمل بعد التخرج، ،القیادة
االجتماعیة ، و أخذت الحاجة إلى الزواج ترتیبًا متأخرًا نظرًا لظروف الحیاة اإلقتصادیة –

بالتالي جاء الزواج في ، و قت مبكر لدى الجنسینو  ول دون تحقیقها فيالصعبة التي تحُ 
 .لمصدر الثاني لإلشباع بعد األسرةا
 ،هي األسرة، امعة من الجنسیینمن أهم مصادر إشباع الحاجات النفسیة لدى طالب الج –

 .، ثم األصدقاءیلیها الزواج
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  احملور الثاين

 ناولت منهاج التربية اإلسالميةالدراسات اليت ت
): بعنوان آداب االختالف المتضمنة بمحتوى التربیة اإلسالمیة 2012دراسة أبو جزر ( - 1

  .مدى اكتساب الطلبة لها، و للمرحلة الثانویة في ضوء الفكر اإلسالمي

هدفت الدراسة إلى تحدید آداب االختالف الالزم توافرها في محتوى التربیة اإلسالمیة 
التعرف إلى مدى توافر آداب االختالف في الثانویة في ضوء الفكر اإلسالمي، وكذلك  للمرحلة

الكشف عن مدى ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة، إضافة إلى ضوء الفكر االسالمي في محتوى الت
 .ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةاب الطلبة آلداب االختالف المتضمنة في محتوى التاكتس

من محتوى كتب التربیة  الدراسةو عینة ن مجتمع تكوّ ، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي
) 440وعددهم ( یونس الثانویة بمدارس محافظة خان طلبة المرحلةعینة عشوائیة من و  ،اإلسالمیة

ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء قائمة بآداب االختالف الواجب  ،طالبًا و طالبة
اختبار استهدف الكشف عن مدى ، و بطاقة تحلیل المحتوى، و تضمینها محتوى التربیة اإلسالمیة

  .اإلسالمیةمتضمنة بمحتوى التربیة اكتساب طلبة المرحلة الثانویة آلداب االختالف ال
  ومن أهم نتائج الدراسة :

حظي محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر بنسبة أعلى من محتوى كتاب  –
 .التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر في تضمن آداب االختالف

یلي ذلك المجال األول  ،الف االجتماعیة " المرتبة األولىاحتل المجال الثالث "آداب االخت –
في   "الثاني "آداب االختالف األخالقیةثم المجال  ،العملیة "، و االختالف العلمیة"آداب 

  .ثم جاء المجال الرابع "آداب االختالف النفسیة " في المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة

  : ومن أهم توصیات الدراسة
حاجات تلبیة ، و ضرورة بناء محتوى كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء اآلداب اإلسالمیة –

 .رغبات الطلبة، و المجتمع
ورش العمل فیما یتعلق ، و عقد الندوات، و العمل على تفعیل دور األنشطة الطالبیة –

ع هذه المعطیات بتطور الحاجة التطور م، و الغزو الثقافي، و أدب االختالف، و باالختالف
 .لها
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المفاهیم األمنیة ثراء محتوى التربیة االسالمیة ببعض ): بعنوان أثر إ2012دراسة الفي ( - 2

  .في اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها

التي ینبغي تضمینها في محتوى كتاب  ،هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بأهم المفاهیم األمنیة
مدى تضمن الكتاب لعناصر  التحقق منتربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر، وكذلك هدفت إلى ال

ثراء محتوى إأثر تاج إلى إثراء، وكذلك هدفت إلى معرفة هیم التي تحالمفا لمعرفة أهمالقائمة؛ 
 التربیة اإلسالمیة ببعض المفاهیم األمنیة في اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها.

ن الثانویة للبنین كعینة اختار مدرسة كمال عدوا، و اتبع الباحث في دراسته المنهج التجریبي
اآلخر كمجموعة ضابطة، وقد قام ، و جریبیةحدهما كمجموعة تأ ؛حیث استخدم فصلین ،للدراسة

ٕاعداد المادة ، و بتحلیل محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر بجزأیهالباحث 
  .اكتساب الطلبة للمفاهیم األمنیة االختبار الخاص لقیاس مدى، و اإلثرائیة

  ومن أهم نتائج الدراسة :

تم  ) مفهومًا،72بلغ عددها (، و الفكريمضامین األمن ، و التوصل إلى قائمة بأهم مفاهیم –
 .تحت كل مجال مجموعة من المفاهیم یندرج ،سبعة مجاالت رئیسة تصنیفها إلى

فبعض  ،توى للمضامین الواردة في القائمةاضح في مدى تضمن المحو  وجود تباین –
 .بعضها خال منه المحتوى، و جد بصورة ضمنیةو  بعضها، و اضحةو  جد بصورةو  المضامین

زیادة مضامینه للموضوعات ن منهاج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة بحاجة إلى إ –
 .األمنیة

  :ومن أهم توصیات الدراسة

مفاهیم األمن الفكري ، و العمل على تفعیل منهاج التربیة اإلسالمیة في التربیة األمنیة عامة –
 .خاصة

لكي تلبي حاجة الطلبة  ؛فیةكا، و أن یعالج المحتوى مفاهیم األمن الفكري بصورة صریحة –
 .العابرة لها، و فال یكتفي باإلشارات العرضیة ،في الفهم العمیق تشبع رغباتهم، و المعرفیة

 العمل على تحقیق نوع من التوازن بین المفاهیم التي من شأنها تعزیز األمن الفكري. –

ناسب مع بما یت، و العمل على تطویر محتوى التربیة اإلسالمیة في ضوء األمن الفكري –
 متطلبات العصر.
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مدى تضمن محتوى التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة : "بعنوان )،2011دراسة حمد ( - 3
  ."لقضایا فقه الواقع

التي ینبغي تضمینها في كتب التربیة  ،هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بأهم قضایا فقه الواقع
التحقق من مدى تضمن قضایا فقه الواقع في میة للمرحلة الثانویة في فلسطین، وكذلك اإلسال

 .انویةمحتویات كتب المرحلة الث

الدراسة هو  قد كانت عینة، و دراستها المنهج الوصفي التحلیلي اتبعت الباحثة فيوقد 
بیة اإلسالمیة بالمرحلة معلمي التر ) من 72(، وبیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویةمحتوى كتب التر 

  .الثانویة

أدوات الدراسة بناء قائمة بقضایا فقه الواقع الواجب تضمینها لمحتوى التربیة وكانت 
آراء المعلمین حول أهمیة  علىواستبانة استهدفت التعرف  ،بطاقة تحلیل المحتوى، و اإلسالمیة

  .دراسة الطلبة لقضایا فقه الواقع

  سة :ومن أهم نتائج الدرا

تم ، نها لمحتوى التربیة اإلسالمیةالواجب تضمیالتوصل إلى قائمة نهائیة بقضایا فقه الواقع  –
 .تصنیفها في عشر مجاالت رئیسة

خلت معظم محتویات كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة من قضایا فقه الواقع الواردة  –
 .القضایا تم تناولها بصورة عابرة كما أن الكثیر من، في القائمة

بنسبة أعلى من محتوى كتاب  ،الثاني عشرحظي محتوى كتاب التربیة اإلسالمیة للصف  –
 .اقعالصف الحادي عشر في تضمن قضایا فقه الو 

العسكري بالمرتبة األولى في أهمیة دراسة الطلبة له ، و االقتصادي، و حظي المجال السیاسي –
احتلت ، و فمجال األحوال الشخصیة ،ثم تاله مجال العبادات ،جهة نظر المعلمینو  من

  بینما احتل المرتبة األخیرة المجال الفكري.، بل األخیرةقضایا الطب المرتبة ق
  ومن أهم توصیات الدراسة :

بحیث یتم عرض  ،ضرورة تكامل مقررات التربیة اإلسالمیة في صفوف المرحلة الثانویة –
 .فق تنظیم هرمي متوازن، و القضایا

، ت المجتمعتلبیة حاجا، و ضرورة بناء محتوى كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء فقه الواقع –
 .رغبات الطلبةو 

 .تجاوبًا مع تطور الواقعالتنویع فیها ، و استخدام طرائق التدریس الحدیثة –
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مدى تضمن كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة : "بعنوانم)، 2011( دراسة عبد العال - 4
  ."لموضوعات التربیة الجنسیة في ضوء التصور اإلسالمي لها

ثانویة لموضوعات مدى احتواء كتب التربیة اإلسالمیة بالمرحلة ال الدراسة إلى معرفةهدفت 
ة دى توافق موضوعات التربیة الجنسیة الواردة في كتب التربیالتربیة الجنسیة، وكذلك معرفة م

الوقوف على مدى أهمیة دراسة طلبة المرحلة الثانویة اإلسالمیة للتصور اإلسالمي لها، إضافة إلى 
 .جهة نظر المعلمینو  جنسیة منلموضوعات التربیة ال

الدراسة من كتب التربیة وعینة ن مجتمع تكوَّ ، و اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي
  .بیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویةمعلمي التر ) من 64(، واإلسالمیة بالمرحلة الثانویة

ب تضمینها محتوى الواج ،ناء قائمة بموضوعات التربیة الجنسیةأما أدوات الدراسة فكانت ب
قد استهدفت الحكم على مدى تضمن محتوى كتب ، و بطاقة تحلیل محتوى، و كتب التربیة اإلسالمیة

استبانة استهدفت التعرف على آراء ، و التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة لموضوعات التربیة الجنسیة
  .طرحتها الباحثةالمعلمین حول أهمیة دراسة الطلبة لموضوعات التربیة الجنسیة التي 

  ومن أهم نتائج هذه الدراسة :

تم  ثمانین موضوعًا،و  بلغت أربعة ،یة بموضوعات التربیة الجنسیةالتوصل إلى قائمة نهائ –
 .تحت كل مجال مجموعة من الموضوعاتیندرج ، و تصنیفها في أربعة عشر مجاًال رئیساً 

 .اإلفادة في تربیة المراهقین، و أهمیة العنایة بضوابط التربیة الجنسیة في اإلسالم –

 .وجیهها في موضوع التربیة الجنسیةت، و وضرورة مساعدة المراهق أهمیة مرحلة المراهقة، –

مضمون لموضوعات  بحاجة إلى إثراء، ن منهاج التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویةإ –
 .التربیة الجنسیة

بنسبة أعلى من  ني )حظي كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر (الجزء الثا –
 كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر.، و محتوى (الجزء األول)

ك المجال ذل یتلو، الجنسیة" المرتبة األولى ةالغریز احتل المجال األول "موقف اإلسالم من  –
  .لتحتل المرتبة الثالثة "لمجال السادس "التبرج في اإلسالمثم ا ،الثاني عشر "االستئذان"
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  هم توصیات الدراسة :ومن أ

العمل على تفعیل دور منهاج التربیة اإلسالمیة في التربیة الجنسیة بأن تتضمن كتب  –
مقرونًا بموقف  التربیة اإلسالمیة موضوعات توضح موقف اإلسالم من الغریزة الجنسیة

 .الفقهاء المسلمین
 .المرحلة التربیة الجنسیة حسب هذهتدرج موضوعات ، و الشمولیة، و مراعاة التوازن –
 التطویر باستمرار.، و خضاع محتوى التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة للمتابعةإ –
تنویع طرائق التدریس في تناول موضوعات التربیة ، و استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة –

 الجنسیة. 
  

مدى تضمن منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة ": ، بعنوان)م2010دراسة قیطة ( - 5
  .مدى اكتساب الطلبة لها"، و فاهیم حقوق اإلنسانلم

هدفت الدراسة إلى تحدید مفاهیم حقوق اإلنسان الواجب توافرها في محتوى منهاج التربیة 
  .مدى اكتساب الطلبة لها، و اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

 عینةنت تكوّ ، و اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي لمناسبته لموضوع الدراسة
ربیة محتوى منهاج الت، و طلبة المرحلة الثانویة في محافظة خانیونس ) من475( الدراسة من

  .اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

نسان الواجب تحلیل المحتوى لقیاس مفاهیم حقوق اإل أدوات الدراسة واستخدم الباحث
عداد اختبار لقیاس مدى اكتساب إب وقام ،ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةتوافرها في محتوى الت

  .حقوق اإلنسان المتضمنة في المقررالطلبة لمفاهیم 

  ومن أهم نتائج الدراسة :

شر مفاهیم حقوق اإلنسان المتوافرة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للصف الحادي ع –
ي الجزء ف، و وهذا یدل على االهتمام الكبیر في هذا الجانب )تكراراً  48الجزء األول كانت (

 ).تكراراً  52الثاني كانت (
لصف الثاني عشر سالمیة لوافرة في محتوى منهاج التربیة اإلنسان المتمفاهیم حقوق اإل –

  .على أن بعض المفاهیم غیر موجودة وهذا یدل )تكراراً  51كانت (

  أهم توصیات الدراسة :

دل بین مفاهیم بما یضمن توزیع عا ،إعادة النظر في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة –
 .میع مجاالتهاحقوق اإلنسان في ج
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، تركیزها على الحقوق الثقافیة، و زیادة اهتمام كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة –

، التنمویة لما لها من دور في التوعیة بالحقوق، و الحقوق االقتصادیة، و االجتماعیةو 
 .المعرفةو 

میة للمرحلة األساسیة لمعرفة مفاهیم حقوق جراء دراسات على محتوى كتب التربیة اإلسالإ –
 .ان التي تتضمنها كتب هذه المرحلةاإلنس

  
األمن الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة " :، بعنوانم)2010دراسة العتیبي ( - 6

  ."الثانویة (دراسة میدانیة )

 المرحلة الثانویةإلسالمیة في احتواء مقررات التربیة ا إلى معرفة مدىالدراسة  تهدف
مدى إسهام مقررات التربیة اإلسالمیة ، وكذلك في المملكة العربیة السعودیة ن الفكريمضامین األمل

مدى ممارسة معلمي التربیة و ي لتحدیات األمن الفكري المعاصرة، في المرحلة الثانویة في التصد
 .تعزیزها لدى الطالب، و فكريبراز مضامین األمن الإاإلسالمیة في المرحلة الثانویة لدورهم في 

معلمي التربیة  كانت عینة الدراسة، و اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحيقد و 
تمثلت أداة الدراسة في قیاس درجة توافر و  . اإلسالمیة في المرحلة الثانویة بمنطقة مكة المكرمة

سهام مقررات التربیة إس درجة كذلك قیا، و مضامین األمن الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة
وكذلك قیاس درجة ممارسة  ،لتصدي للتحدیات الفكریة المعاصرةاإلسالمیة في المرحلة الثانویة في ا

  .إبراز مضامین األمن الفكريمعلمي التربیة اإلسالمیة لدورهم في 

  ومن أهم نتائج الدراسة:

الفكریة  إسهام مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة في التصدي للتحدیات  –
 ).المعاصرة (بدرجة متوسطة

تعزیزها لدى الطالب ، و قیام معلمي التربیة اإلسالمیة في إبراز مضامین األمن الفكري –
 ).مدینة مكة المكرمة (بدرجة متوسطةب

  ومن أهم توصیات الدراسة :

 .االنتماء الوطني في نفوس الطالب تعمیق، و بتقویة الوازع الدینياالهتمام  –
المتعلقة  ،زیادة محتوى مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة بمضامین األمن –

المضامین المتعلقة بكیفیة التصدي ، و بتوضیح عالقة األمة اإلسالمیة مع غیرها من األمم
 لتحدیات األمن الفكري.
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المفاهیم الوقائیة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة : "بعنوان ،)م2010( فدراسة الشری - 7

  ."مدى اكتساب الطلبة لها، و للمرحلة الثانویة

المفاهیم الوقائیة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة إلى تعرف الهدفت الدراسة 
  .مدى اكتساب الطلبة لها، و الثانویة

ألنه من أكثر المناهج البحثیة مالءمة لموضوع  ؛ي التحلیليواتبع الباحث المنهج الوصف
: إعداد اختبار لقیاس مدى اكتساب طلبة الصف الثاني كانت أدوات الدراسة، كاآلتي، و الدراسة

ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف تكوّ ٕاعداد قائمة تحلیل محتوى. بینما ، و عشر للمفاهیم الوقائیة
  .ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةمحتوى منهاج التو ، غزةقطاع الثاني عشر في محافظات 

طالبة من طلبة الصف الثاني عشر بقسمیه ، و ) طالباً 380وبلغ عدد عینة الدراسة (
  .العلمي، و األدبي

  ومن أهم نتائج الدراسة :

 .%)93.11(قدره بوزن نسبي  ،المرتبة األولىاحتلت المفاهیم الوقائیة الجسمیة  –

 %).81.14بوزن نسبي قدره ( ،المرتبة الثانیة الوقائیة السیاسیة لمفاهیماحتلت ا –

وكذلك %)، 76.93بوزن نسبي قدره ( ،لمفاهیم الوقائیة االجتماعیة المرتبة الثالثةاحتلت ا –
 .%)74.94( المفاهیم الوقائیة الفكریة بوزن نسبي قدره

خیرًا المفاهیم الوقائیة وأ ،%)72.96، بوزن نسبي قدره(ثم جاءت المفاهیم الوقائیة النفسیة –
 %).68.10األمنیة بوزن نسبي قدره(

، المفاهیم الوقائیة األمنیة، و وكانت الفروق لصالح المتوسط في المفاهیم الوقائیة النفسیة –
 %).75هذا یعني أن مدى اكتساب الطلبة في هذین البعدین أقل من (و 

، السیاسیة، و الجسمیة، و اعیةوكانت الفروق لصالح المتوسط في المفاهیم الوقائیة االجتم –
 .في الدرجة الكلیةو 

 .اثاإلناث حیث كانت لصالح اإلن، و توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور –

لقد كانت الفروق لصالح ، و العلمي، و كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الفرع األدبي –
 الفرع العلمي.
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  ومن أهم توصیات الدراسة :

نهاج م، و المفاهیم الوقائیة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة بصفة عامةضرورة تضمین  –
 .المرحلة الثانویة بصفة خاصة

 .نفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویةال، و االهتمام برفع مستوى المفاهیم الوقائیة األمنیة –

ین بحیث یراعي التوازن ب ،إعادة النظر في المحتوى الحالي لمنهاج التربیة اإلسالمیة –
 .المفاهیم

، القضایا التي تشكل أبعاد المفاهیم الوقائیة للدراسة المستفیضة، و إخضاع الموضوعات –
، لخصائص الطلبة المعرفیة، و فقًا للمرحلة التعلیمیة، و العمل على تصنیفها تبعًا ألهمیتهاو 
 .النفسیةو 

  
ضوء  الثانویة فيتقویم مقررات الفقه في المرحلة ، بعنوان: ")م2008( دراسة المالكي  - 8

  .المستجدات الفقهیة المعاصرة"

التي ینبغي تضمینها في مقررات  ،هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بأهم المستجدات الفقهیة
التحقق من مدى تضمین قه لطالب المرحلة الثانویة (بنین) بالمملكة العربیة السعودیة، وكذلك الف
فقه لجمیع بناء تصور مقترح لتطویر مقررات الإلى ه المستجدات في المقررات الحالیة، إضافة هذ

 .صفوف المرحلة الثانویة

كانت أدوات الدراسة قائمة بالمستجدات ، و اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي
  .مقررات الفقه بالمرحلة الثانویة بطاقة تحلیل لمحتوى ،الالزمة لطالب المرحلة الثانویة الفقهیة

  الدراسة :من أهم نتائج 

تم تصنیفها  ،اً سبعین مستجدو  التوصل إلى قائمة نهائیة بالمستجدات الفقهیة بلغت خمسة –
 .المستجدات یندرج تحت كل مجال مجموعة من، و مجاالت رئیسة ةفي سبع

قهیة الواردة في الدراسة خلت مناهج الفقه في المرحلة الثانویة من معظم المستجدات الف –
 .الحالیة

ه لطالب الصف الثاني الثانوي بأعلى نسبة تضمین في هذه حظي محتوى الفق –
 .ثم األول، یلیه محتوى الصف الثالث، المستجدات
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إال في الصف الثالث  ،لم یعط محتوى الفقه معلومات نظریة حول طبیعة الفقه كعلم –

 .في موضوعات الفصل الدراسي الثانيضع هذه المعلومات و  تم، و الثانوي

الثالثة  لتضمین هذه المستجدات في محتوى كتب الفقه بالصفوفتم بناء تصور مقترح  –
 .لطالب المرحلة الثانویة

  أهم توصیات الدراسة :

بتحدید طة العلوم المنو من ألنها جدات الحدیثة؛ ضرورة بناء مناهج الفقه في ضوء المست –
 .األحكام لهذه المستجدات

یعة هذا فال ترجأ المعلومات النظریة حول طب ،ضرورة أن تكون هناك رؤیة لبناء هذا العلم –
 .العلم إلى نهایة المرحلة

  ، التي تقرب الحكم الفقهي للطالب.استعانة المعلم بالعدید من الوسائل التعلیمیة –

 .البحث عن حكم فقهي لها، و تكلیف الطالب بتجمیع بعض المستجدات الفقهیة –
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 احملور الثالث

  السابقةالتعقيب على الدراسات 
  

  من خالل ما یلي: ویتم توضیح عالقة الدراسة الحالیة بالدراسة السابقة
  أوًال : من حیث األهداف:

راسة (الجالمدة، د مثل ،وضوعها الرئیسمفي تناولت االحتیاجات معظم الدراسات السابقة 
(الطریفي، والتعرف على الحاجات النمائیة للطلبة، ودراسة  ) فكان هدفها الكشف2011وعلي، 
) حیث هدفت إلى إعداد قائمة لحاجات، ومطالب نمو طلبة المرحلة الثانویة، واقتصرت 1997

 ؛وهوالحاجات النفسیة بأبعاد مختلفة ،معظم هذه الدراسات على تناول نوع واحد من الحاجات
جة إشباع فكان هدفها التعرف على العالقة بین البیئة المدرسیة، ودر  )2004كدراسة (هیلینا تنبرج، 

التي  )2004ودراسة (باول بارد، وآخرون،  الحاجات النفسیة في ضوء نظریة محددات الذات،
هدفت إلى الكشف عن العالقة بین الحاجات النفسیة في ضوء محددات الذات، والصحة العامة 

، ودراسة (مارلین جان (القلق، واالكتئاب) في ضوء تدعیم استقاللیة العاملین من قبل المدیر
حیث هدفت إلى الكشف عن العالقة بین التدعیم الوالدي الستقالل األبناء، والتوجه  )2003

كان هدفها الكشف  )2000، ودراسة (هاري ریس، وآخروناالستقاللي، وٕاشباع الحاجات النفسیة
وفق نظریة محددات الذات، ودراسة  فاهیة الیومیة، والحاجات النفسیةعن العالقة بین السعادة، والر 

حیث هدفت إلى معرفة أكثر الحاجات النفسیة شیوعًا لدى طلبة  )2009الخزندار و ،(الخزندار
المرحلة الثانویة في مدارس غزة، والتعرف إلى أهم الحاجات النفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة في 

لتعرف إلى الحاجات النفسیة لألفراد في ) حیث كان هدفها ا2002غزة، ودراسة (المفدى، والجمعة 
مرحلة وسط العمر، وكذلك التعرف إلى الفروق بین الذكور، واإلناث في مرحلة وسط العمر في 

  ترتیب الحاجات النفسیة من حیث األهمیة.

أما الدراسة الحالیة فقد هدفت إلى التعرف على مدى تضمن مقررات التربیة االسالمیة في 
، وتتفق مع دراسة (الجالمدة،و لالحتیاجات النمائیة ووضع تصور مقترح الثرائهاالمرحلة الثانویة 

) في هدف الدراسة 2009)، ودراسة (الخزندار،والخزندار1997) ودراسة (الطریفي، 2011علي، 
  . من تحدید االحتیاجات للطلبة
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  ثانیًا: من حیث المنهج :

م نفس منهج الدراسة الحالیة، وهو ااستخدبالدراسات السابقة  اتفقت الدراسة الحالیة مع
  ألنه المنهج األنسب لهذا النوع من الدراسات. ؛التحلیليالمنهج الوصفي 

 
  ثالثًا: من حیث األدوات:

بناء  أدوات الدراسة وهي:في استخدام  مع معظم الدراسات السابقة الدراسة الحالیة تاتفق
  .بطاقة تحلیل المحتوىو ، ة المرحلة الثانویةتحدید الحاجات النمائیة الالزمة لطلبمناسبة ل قائمة

  رابعًا: من حیث العینات:

فمثًال استخدمت دراسة  ،توصلت الباحثة إلى أن كل دراسة استخدمت عینة خاصة بها
معلمي ومعلمات الطلبة الموهوبین، ومجموعة من الطلبة أنفسهم، واستخدمت  )الجالمدة، وعلي(

طلبة المرحلة الثانویة في غزة،  )الخزندارو الخزندار،(هر، ودراسة طلبة جامعة األز  )القطناني(دراسة 
  استخدمت مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في فلسطین. )حمد(أما دراسة 

  .كعینة للدراسة أما الدراسة الحالیة فقد استخدمت مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

  من حیث النتائج: خامسًا:

بشكل خاص أنها تركز على عرض الحاجات النفسیة الدراسات السابقة  أظهرت نتائج         
عاتها على حساب باقي االحتیاجات، وعلیه فإن دراسة الباحثة الحالیة ستنفرد في ومرا

   هذا النقص وتكمل الحاجات المنقوصة.ذاتها،وستغطي 

وكذلك في  ،وٕاجراءات الدراسة ،لنظريوقد أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اإلطار ا
  :اآلتيوذلك على النحو  ،نتائج وتوصیات الدراسة

أفادت الباحثة بدرجة كبیرة من الدراسات السابقة في الوقوف على بعض االحتیاجات  .1
 .نمائیة للطلبة، وتقسیمها لمجاالتال

 ،والتوصیات ،أفادت أیضًا من الدراسات السابقة مجمًال من الجانب النظري واإلجراءات .2
  .، وكذلك ستستفید في تفسیر النتائجوالنتائج

  ما تمیزت به هذه الدراسة عن غیرها:

في حدود علم الباحثة "مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في إن موضوع هذه الدراسة  .1
 المرحلة الثانویة لالحتیاجات النمائیة للطلبة وتصور مقترح إلثرائها" لم تتم دراسته من قبل في

 الوطن العربي، إذ لم تجد الباحثة أي دراسة عربیة على اإلطالق لمثل هذا الموضوع .
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تبین للباحثة أن معظم الدراسات اقتصرت على مجال االحتیاجات النفسیة بشكل خاص،  .2

 كدراسة الخزندار، والخزندار، ودراسة القطناني.

 تناولت الموضوع بشكل - حسب علم الباحثة-  نها أول دراسة في فلسطین والوطن العربي إ .3
شباع مما یشكل سبقًا في تحدیث مقررات التربیة اإلسالمیة إل ،متكامل في مجاالته األربعة

 ومعایشة حیاتهم، وكذلك لتربطهم ارتباطًا حیاتیًا. ،احتیاجات الطلبة

أسهمت هذه الدراسة في إثراء مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة بقائمة لمجاالت  .4
 حتیاجات النمائیة األربعة، ووضع تصور مقترح إلثراء هذه المقررات باالحتیاجات النمائیة.اال

تمیزت هذه الدراسة في الكشف عن مدى تضمن الدروس المقررة على منهاج التربیة  .5
 اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لالحتیاجات النمائیة للطلبة.
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
  

ومن تبعتها الباحثة في تنفیذ الدراسة، ایتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي   
 ،وٕاعداد أدوات الدراسة ،ذلك تعریف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحدید عینة الدراسة

التي استخدمت في  ، واألسالیب اإلحصائیة، وثباتها، وبیان إجراءات الدراسةوالتأكد من صدقها
  .معالجة النتائج، وفیما یأتي وصف لهذه اإلجراءات

  منهج الدراسة :

، كون هذا المنهج هو أنسب المناهج للتعامل مع ثة المنهج الوصفي التحلیلياتبعت الباح
الظاهرة، أو والتفسیر العلمي المنظم لوصف  ،"وهو أحد أشكال التحلیل ،إجراءات الدراسة الحالیة

)، والذي تحاول 324: 2000وٕاخضاعها للدراسات الدقیقة" (ملحم،  ،وتحلیلها ،وتصنیفها ،المشكلة
الباحثة من خالله وصف مقررات التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة كما هي، والقیام بتحلیل 

(مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة محتواها للتعرف على موضوع الدراسة 
وبیان العالقة  ،وتحلیل بیاناتها )، ووضع تصور مقترح إلثرائهاطلبةالثانویة لالحتیاجات النمائیة لل

  ، واآلثار التي تحدثها.، والعملیات التي تتضمنهاواآلراء التي تطرح حولها ،بین مكوناتها

 مجتمع الدراسة :

، ویطلق مجتمع البحث یة مجتمعه الخاص الذي یتعامل معهلكل بحث من البحوث التربو     
 أو مبانٍ  ،أو كتب ،ئج البحث سواء أكان مجموعة أفرادأن تعمم علیه نتا"على كل ما یمكن 

  :مجتمع الدراسة الحالیة یتكون من وفي ضوء هذا المفهوم فإن) ، 66: 2006. (حلس،"دراسیة

المقررة على طلبة المرحلة الثانویة بقسمیها  - كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة:    
) وبیان هذه المقررات 2011طباعة وزارة التربیة والتعلیم في فلسطین ( ي،العلوم اإلنسانیة والعلم

  :كاآلتي

 الجزء األول. ،)2011( ،كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر .1
 الجزء الثاني. ،)2011( ،كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر .2
 .)2011إلسالمیة للصف الثاني عشر، (كتاب التربیة ا .3
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  راسة :عینة الد

طلبة  عینة الدراسة كل ما تضمنه محتوى كتب التربیة اإلسالمیة المقررة علىتشمل     
، وكتاب الصف كتاب للصف الحادي عشر، ویتكون من جزأین :المرحلة الثانویة، وعددها كتابان

  الثاني عشر یتكون من كتاب واحد لطول العام الدراسي.
  

 أدوات الدراسة :

  :ماوه ،ن للدراسةیقامت الباحثة بإعداد أداتلتحقیق أهداف الدراسة 

قائمة باالحتیاجات النمائیة لطلبة المرحلة الثانویة والتي ینبغي تضمینها منهاج التربیة  .1
وقد تم عرضها على السادة  ،مجاالت ةاإلسالمیة لهذه المرحلة، والتي تم تقسیمها إلى أربع

 ).4انظر ملحق رقم ( محكمًا متخصصًا. )23(البالغ عددهم  ،المحكمین

  بطاقة تحلیل لمحتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة . .2

  :، وخطوات تطبیقهاوفیما یلي شرح مفصل ألدوات الدراسة
  أوًال: قائمة االحتیاجات النمائیة :

 الهدف من القائمة: .1

ة اإلسالمیة التي ینبغي تضمینها لمقررات التربی ،استهدفت القائمة تحدید االحتیاجات النمائیة
  ، واتخاذها معیارًا لتحلیل مقررات التربیة اإلسالمیة التي یدرسها الطلبة.في المرحلة الثانویة

 مصادر اشتقاق القائمة: .2

  وهي: ،اعتمدت الباحثة في بناء القائمة على العدید من المصادر

 القرآن الكریم.  - أ

 السنة النبویة.  - ب

 .قة ذات العالقة بالدراسة الحالیةالسابالدراسات   - ت

 .التي تناولت االحتیاجات النمائیةواألدبیات  ،والمراجع ،المصادر  - ث

 ).1998الخطوط العریضة لمنهاج التربیة اإلسالمیة في فلسطین(  -  ج
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 ومطالب نمو طلبة المرحلة الثانویة. ،الخصائص النمائیة  -  ح

  

الدراسة (مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة استهلت الباحثة القائمة بمقدمة توضح عنوان  .3
 والهدف منها، ،تصور مقترح إلثرائها)، و في المرحلة الثانویة لالحتیاجات النمائیة للطلبة

، والمصادر التي استندت إلیها الباحثة في ائیةوالتعریف اإلجرائي لمصطلح االحتیاجات النم
 إبداء آرائهم فیه حول: بناء القائمة، وما ترجو فیه من السادة المحكمین

 مدى انتماء الحاجة الفرعیة إلى المجال الرئیس الذي تنتمي إلیه. –
 .ه الحاجة لطلبة المرحلة الثانویةمدى أهمیة هذ –
 وسالمة الصیاغة لهذه الحاجات. ،الدقة اللغویة –
 .ف ما یرونه مناسبًا لهذه الدراسةأو حذ ،أو إضافة ،تعدیل –

یندرج تحتها حاجات هذا  ،مجاالت ةصورتها األولیة من أربعوقد تكونت القائمة في     
ات النمائیة وقد بلغت قائمة الحاج ،لحاجات النمائیة التي تنتمي إلیهویتفرع من كل تقسیم ا المجال،

سادة المحكمین ) حاجة من الحاجات النمائیة، وبعد عرض القائمة على ال84في صورتها األولیة (
والتعدیل تم  ،واإلضافة ،والحذف ،، وٕاجراء التعدیالت)1ملحق رقم ( انظر .في صورتها األولیة

االحتیاجات النمائیة بعد التعدیل. ) حاجة من 96، وقد بلغت (وصل إلى الصورة النهائیة للقائمةالت
  :جاءت االحتیاجات النمائیة كما یأتي)، وقد 2انظر الملحق رقم (

 حاجة. 14حتها یة (الفسیولوجیة): وتندرج تاالحتیاجات الجسم  - أ
 حاجة. 27ویندرج تحتها  :االحتیاجات النفسیة  - ب
 .حاجة36ویندرج تحتها  االحتیاجات االجتماعیة:  - ت
 حاجة. 19 االحتیاجات العقلیة (الفكریة): ویندرج تحتها  - ث

 
v : ضبط القائمة 

 ،وصالحیتها لتحقیق هدف الدراسة ،وشمولها ،: للتأكد من صدق القائمة صدق األداة  - أ
 الباحثة نوعین من الصدق:اعتمدت وقد 

 :الصدق الظاهري .1
: 2008ویقصد به مدى انتماء القائمة إلى المجال المعرفي نفسه الذي توجد فیه (المالكي ،

  ) بمعنى أن هذه القضایا ال تنتمي إلى مجال آخر.113
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 : صدق المحكمین .2

) 84(والتي كانت تحتوي على  ،حیث قامت الباحثة بعرض القائمة في صورتها األولیة
والمختصین في تخصصات  ،حاجة من االحتیاجات النمائیة على مجموعة من المحكمین

  متنوعة:

 وطرق التدریس العامة. ،في المناهج اختصاصیین ،أساتذة  - أ
 وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة . ،ین في مناهجیصصاختا ،أساتذة  - ب
 ین في أصول التربیة.اصیختصا ،أساتذة  - ت
 لنفس.ین في علم ایصصاختا ،أساتذة  - ث
 مشرفین تربویین في التربیة اإلسالمیة .  -  ج
 معلمي التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة.  -  ح

وبعد استرجاع القائمة من المحكمین وجدت الباحثة أن جمیع المحكمین أجمعوا على     
عن  ، وأن هذه القائمة تعبر عموماً یة اإلسالمیةأهمیة مراعاة احتیاجات الطلبة في تدریس الترب

جراء التعدیالت علیها، إومن ثم  ،وعند تفریغ استجابات المحكمین ،االحتیاجات النمائیة للطلبة
حیة القائمة لتحقیق ، وأجمعوا على صالض القائمة على ثالثة من المحكمینقامت الباحثة بعر 

  لالطالع على الصورة النهائیة للقائمة. )2. انظر الملحق رقم(هدف الدراسة

  

  :تحلیل المحتوىثانیًا: بطاقة 

ومن ثم البدء بتحلیل  )،3قامت الباحثة بإعداد بطاقة التحلیل كما جاء في الملحق رقم (      
  :اآلتیة، وذلك من خالل اإلجراءات سالمیة للمرحلة الثانویة بفلسطینمحتوى كتب التربیة اإل

v تحدید الهدف من التحلیل: 
حلة الثانویة بفلسطین إلى تحدید مدى یهدف تحلیل محتوى مقررات التربیة اإلسالمیة للمر 

سهام كل محتوى من إ، وبیان مدى ائیة للطلبة في المرحلة الثانویةتضمنها لالحتیاجات النم
  .احتیاجات الطلبة بأكبر قدر ممكن محتویات الكتب الثالثة في مراعاة

v التحلیل تحدید فئة: 
، محتوى كتب التربیة اإلسالمیةالتحلیل في هذه الدراسة في الفكرة الواردة في  وتمثلت فئة

  وتعریفاتها اإلجرائیة .
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v التحلیل تحدید وحدة: 

وباعتبارها  ،باعتبارها وحدة ذات معنى ،الحالیة على الفقرة كوحدة للتحلیل اعتمدت الدراسة
أو أكثر من  ،، وبالتالي یمكن أن یشتمل على حاجةغیرة كالكلمة وال كبیرة كالموضوعلیست ص

  ئیة في محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة.االحتیاجات النما
v تحدید عینة التحلیل: 

والعلوم  ،للمرحلة الثانویة لألقسام العلميتمثلت عینة التحلیل في كتب التربیة اإلسالمیة 
، والفرع الشرعي، وتتمثل في كتب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر (الجزأین اإلنسانیة

  والصف الثاني عشر.األول والثاني) 
v :توصیف هذه الكتب 

  :، وهي كالتاليقامت الباحثة بعرض الموضوعات التي اشتمل علیها كل كتاب

 أوًال: كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر :الجزء األول:

  تكون هذا الكتاب من مائة وعشر ورقات من القطع الكبیر، ویتكون من ست وحدات، وهي:
 :لكریم وعلومه، وموضوعاته كما یليالقرآن االوحدة األولى:  - 1

 ).1إعجاز القرآن ( - 
 ).2إعجاز القرآن ( - 
 ).11- 1سورة اإلسراء  ( - 
  ).22-12سورة اإلسراء ( - 
 ).38-23سورة اإلسراء  ( - 

 :یأتيوموضوعاتها كما  ،حدة الثانیة: العقیدة اإلسالمیةالو  - 2
 .العقیدة اإلسالمیة من خصائص - 
 لى وجود اهللا.أسالیب القرآن في االستدالل ع - 
 أسالیب القرآن في االستدالل على البعث. - 
 اإلیمان بالكتب السماویة. - 

 :یأتي، وموضوعاته كما الحدیث الشریف وعلومه :الوحدة الثالثة - 3
 .حجیة السنة النبویة - 
 والضر بید اهللا). ،حدیث (النفع - 
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 وبیان حقوقهم). ،حدیث (تعظیم حرمات المؤمنین - 

 :یأتي، وموضوعاتها كما النبویة الشریفةالرابعة: السیرة الوحدة  - 4
 ).1الرسول القدوة ( - 
 ).2الرسول القدوة( - 
 عثمان بن عفان. - 

 :یأتيالوحدة الخامسة: الفقه اإلسالمي، وموضوعاتها كما  - 5
 نظام العقوبات في اإلسالم. - 
 الحدود. - 
 القصاص. - 
 التعزیر. - 

 :كر اإلسالمي، وموضوعاتها كما یأتيالف :الوحدة السادسة - 6
 المسؤولیة.تحمل  - 
 اإلسالم والعالقات الدولیة. - 
 .اإلسالم واإلعالم - 

  الجزء الثاني:تربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر، كتاب ال :ثانیاً 

  ، ویتكون من ست وحدات:ائة واثنین ورقة من القطع الكبیرن هذا الكتاب من متكوّ 

 الوحدة األولى :القرآن الكریم. - 1
 ).10- 1سورة النور( - 
 ).26-11النور(سورة  - 
 ).34-27سورة النور ( - 
 ).46-35سورة النور( - 
 ).57-47سورة النور( - 
 ).64-58سورة النور( - 
 الوحدة الثانیة: العقیدة اإلسالمیة. - 2
 .rثبات نبوة محمداألدلة النقلیة على إ - 
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 .rثبات نبوة محمدإاألدلة العقلیة على  - 
 الوحدة الثالثة :الحدیث الشریف. - 3
 .بطانة الخیر، وبطانة الشر - 
 وبشرى بالنصر. ،ثبات - 
 للشباب. rمن وصایا الرسول  - 
 والسیر. ،الوحدة الرابعة: التراجم - 4
 علي بن أبي طالب. - 
 .rمن صحابة رسول اهللا  - 
 .r من صحابیات رسول اهللا - 
 الوحدة الخامسة: الفقه اإلسالمي. - 5
 النظام االجتماعي. - 
 ).1الزواج ( - 
 ).2الزواج ( - 
 المحرمات من النساء. - 
 القضاء في اإلسالم. - 
 والتهذیب. ،الوحدة السادسة: الفكر اإلسالمي - 6
 موقف اإلسالم من العولمة. - 
 أدب االختالف والخطاب. - 
  التسامح الدیني في اإلسالم.  - 

  ثالثًا: كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر:

ویتكون من مائة واثنین وستین ورقة من القطع الكبیر،  ،ویتكون من جزء واحد فقط
  وحدات:ویتكون من سبع 

 :الوحدة األولى: القرآن الكریم - 1
 أساسیات في فهم القرآن الكریم. - 
 .التربیة اإلیمانیة - 
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 .وحدة األمة اإلسالمیة - 
 .توثیق المعامالت - 
 (دروس وعبر).uقصة آدم  - 
 والعبد الصالح. ،قصة موسى - 
 ).83-76قصة قارون (القصص  - 
 سنن اهللا في المجتمعات كما عرضها القرآن الكریم. - 
 .لكریم على البشریةأثر القرآن ا - 
 ).13-1سورة الرعد( - 
 ).29- 14سورة الرعد( - 
 ).43- 30سورة الرعد( - 
 الوحدة الثانیة :العقیدة اإلسالمیة: - 2
 .رآن الكریم في عرض قضیة األلوهیةمنهج الق - 
 التصور اإلسالمي عن الرسل (علیهم السالم). - 
 ونواقضه. ،اإلیمان حقیقته - 
 والبراء. ،الوالء - 
 أثر اإلیمان في الحیاة. - 
 الحدیث الشریف: :الوحدة الثالثة - 3
 أساسیات في فهم السنة النبویة. - 
 محاربة العلماء الوضع في الحدیث الشریف. - 
 .في التربیة rمنهج الرسول - 
 .هات نبویة في المسؤولیة واإلدارةتوجی - 
 األعمال التي ال ینقطع ثوابها. - 
 موقف اإلسالم من البدع. - 
 والتراجم: ،الوحدة الرابعة :السیر - 4
 .r مواقف صحابة رسول اهللامن  - 
 والخالفة الراشدة. ،دور المرأة في عصر النبوة - 
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 عمر بن عبد العزیز. - 
 ابن تیمیة. - 
 من علماء المسلمین في العصر الحدیث. - 
 من علماء فلسطین. - 
 وأصوله: ،: الفقهالوحدة الخامسة - 5
 .مقاصد الشریعة اإلسالمیة - 
 االجتهاد. - 
 تاریخ االجتهاد في اإلسالم. - 
 ت في اإلسالم.نظام العبادا - 
 النظام االجتماعي: :الوحدة السادسة - 6
 تنظیم اإلسالم للعالقة بین الرجل والمرأة. - 
 الطالق. - 
 التفریق بین الزوجین. - 
 ).1قضایا معاصرة في فقه األحوال الشخصیة( - 
 ).2قضایا معاصرة في فقه األحوال الشخصیة( - 
 عنایة اإلسالم بذوي االحتیاجات الخاصة. - 
 النظام االقتصادي: :الوحدة السابعة - 7
 النظام االقتصادي في اإلسالم. - 
 موقف اإلسالم من الربا. - 
 ).1قضایا معاصرة في فقه المعامالت( - 
 ).2قضایا معاصرة في فقه المعامالت( - 

     قائمة االحتیاجات النمائیة التي سیتم تحلیل المحتوى بناًء علیها:

  اجات الجسمیة :تیحقائمة اال

 .زنالحاجة إلى الطعام المتوا •
 الحاجة إلى الشراب الصحي. •
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 .الحاجة إلى الهواء النقي •
 .الحاجة إلى النوم •
 .الحاجة إلى الراحة من التعب •
 .الحاجة إلى تخلص الجسم من الفضالت •
 .الحاجة إلى التوازن في حرارة الجسم •
 المخاطر.، و الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى •
 .الحركة، و الحاجة إلى النشاط •
 .الحاجة إلى اللعب •
 .تدریبها، و الحاجة إلى استخدام الحواس •
 الحاجة إلى الجنس. •
 الحاجة إلى تقبل التغیرات الفسیولوجیة، والجسمیة. •
 الحاجة إلى االهتمام، ورعایة الطاقات المتدفقة للجسم. •

  
  قائمة االحتیاجات النفسیة :                     

 الحاجة إلى األمن، والطمأنینة الروحیة. •
 لشعور باحترام الذات.الحاجة إلى ا •
 إلى الحب، والقبول المتبادل. الحاجة •
 الحاجة إلى اإلحساس باالستقاللیة، وعدم القهر. •
 الحاجة إلى إشباع دوافع الفرد وفق ضوابط شرعیة. •
 فق ضوابط شرعیة.و  إلى إشباع رغبات الفردالحاجة  •
 .فق ضوابط شرعیةو  الحاجة إلى إشباع میول الفرد •
 فق ضوابط شرعیة.، و السیطرةو  ،الحاجة إلى التملك •
 .النجاح، و الحاجة إلى التفوق •
 الحاجة إلى اإلنجاز. •
 خالص.الحاجة إلى اإل •
 .الحاجة إلى الصدق في التعامل •
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 المثل.، و الحاجة إلى احترام القیم •
 .الحاجة إلى التوجیه االرشاد •
 .ولیة تجاه اآلخرینؤ حساس بالمسالحاجة إلى اإل •
 التعرف على القدرات.، و الحاجة إلى معرفة الذات •
 .وضوح العالقات، و الحاجة إلى الشعور بالثقة •
 الحاجة إلى درجة من الحیاء في النفوس. •
 .ولیة تجاه الذاتؤ الحاجة إلى االحساس بالمس •
 الترویح عن النفس.، و الحاجة إلى الترفیه •
 الحاجة إلى تحقیق الذات (توكید الذات). •
 الثقة بها.، و الحاجة إلى الرضا عن النفس •
 التنویع في الحیاة.، و الحاجة إلى التطویر •
 الحاجة إلى فهم الذات. •
 الحاجة إلى التذوق الجمالي (حب الجمال). •
 .الحاجة إلى تهذیب الذات •

  
  قائمة باالحتیاجات االجتماعیة :

 الحاجة إلى التقدیر االجتماعي. •
 الحاجة إلى المنافسة البناءة. •
 .الحاجة إلى التعاون •
 .في الحیاةالحاجة إلى النظام  •
 .الحاجة إلى حریة الرأي •
 .الحاجة إلى المساواة •
 .الحاجة إلى العدل •
 .الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة •
 حب اآلخرین.، و الحاجة إلى الحصول على اعجاب •
 الحاجة إلى القیام بالواجبات. •
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 ولیة تجاه األخرین.ؤ الحاجة إلى تحمل المس •
 .الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة •
 .الحاجة إلى تكوین األصدقاء •
 .الحاجة إلى المحافظة على العادات االجتماعیة ( ثقافة المجتمع) •
 .الحاجة إلى اإلرشاد الدیني •
 .الحاجة إلى المحافظة على األخالق اإلسالمیة •
 .الحاجة إلى المحافظة على أداء الشعائر الدینیة •
 .التفرقة، و الحاجة إلى نبذ العنصریة •
 قیمة الوقت في حیاة المجتمع. الحاجة إلى تقدیر •
 .الحاجة إلى احیاء التراث اإلسالمي •
 الجریمة.، و الحاجة إلى حمایة المجتمع من االنحراف •
 الحاجة إلى المشاركة المجتمعیة الفعالة. •
 الحاجة إلى االلتزام بالتشریع اإلسالمي. •
 الحاجة إلى حمایة المجتمع من المخدرات. •
 الحاجة إلى بر الوالدین. •
 .الحاجة إلى المكانة االجتماعیة •
 .العربیة، و الحاجة إلى تحقیق الوحدة الوطنیة •
 .الحاجة إلى االستقرار األسري •
 الحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (الزواج). •
 .الحاجة إلى العمل بعد التخرج •
 .الحاجة إلى التمسك بالقیم •
 .الحاجة إلى التقبل االجتماعي •
 الحاجة إلى التكیف االجتماعي. •
 .الحاجة إلى الوالدیة •
 الحاجة إلى االستقرار المالي. •
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 الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین. •

  
  :)الفكریة (العقلیةاالحتیاجات قائمة 

 االستطالع.، و الحاجة إلى حب المعرفة •
 القیم الغربیة.، و الحاجة إلى التخلي عن بعض األفكار •
 .الحاجة إلى الحد من انتشار الجهل •
 باللغة العربیة.الحاجة إلى االهتمام  •
 الحاجة إلى توفیر معلومات جنسیة صحیحة. •
 .الحاجة إلى تقدیم نماذج مضیئة للشخصیات العلمیة •
 الحاجة إلى تنمیة الوظائف العقلیة. •
 التجدید (التفكیر االبتكاري).، و الحاجة إلى االبتكار •
 التجریب.، و الحاجة إلى االستطالع •
 حاجة إلى مهارات التعلم الذاتي.لا •
 المعرفة.، و الحاجة إلى استثمار مصادر التعلم •
 .فحص األفكار، و الحاجة إلى اكتساب مهارات البحث العلمي •
 .اختبارها في عالم الواقع، و اقتراح الفروض، و الحاجة إلى البحث عن حلول •
 الحاجة إلى مهارات الحصول على المعرفة. •
 .التكتالت العالمیةو  ،الحاجة إلى التبصر بالتحدیات الفكریة المعاصرة كالعولمة •
 االستشراق.، و الحاجة إلى التبصر بقضایا األمة اإلسالمیة كالوحدة اإلسالمیة •
 .األدب من منظور إسالمي، و الحاجة إلى التبصر بقضایا الفن •
 الحاجة إلى طرح الحوارات الفكریة المثمرة. •
 الحاجة إلى األمن الفكري. •

  
  
  



  الطریقة واإلجراءات

 
103 

 الرابعالفصل 
  

 :خطوات تحلیل المحتوى

  ة:اآلتیوفقًا للخطوات  –عینة التحلیل  –تم تحلیل الكتب 

ها مدى تضمن، فهي بمجموعها یمكن أن تكشف عن اعتبار كتب العینة وحدة واحدة .1
 لالحتیاجات النمائیة في مقررات التربیة اإلسالمیة.

 اعتماد الفقرة وحدة للتحلیل. .2

لدراسة ، وتم تضمینها لالحتیاجات النمائیة التي توصلت إلیها اتصمیم بطاقة للتحلیل .3
الحالیة، وخصصت بها فراغات لرصد تواجد كل حاجة على حدة، وحساب النسبة المئویة 

، وجرى قیاس صدقها بعرضها على السادة جات المتواجدة ، ثم بیان ترتیبهالالحتیا
 المحكمین.

 اعتبار كل حاجة من الحاجات المتضمنة في بطاقة التحلیل وحدة للعد. .4

وتحدید كونها متضمنة  ،، حیث تم تحلیل كل فقراتهتحلیل محتوى كل كتاب على حدة .5
 لالحتیاجات النمائیة المتضمنة في القائمة أم ال.

 تفریغ نتائج التحلیل في جدول لكل محتوى من محتویات الكتب الثالثة. .6
 

 : المحتوى تحلیل أداة صدق

 بنود ذاتھا ھي القائمة بنود كون التحلیل لبطاقة كصدق القائمة صدق الباحثة اعتمدت
، فقد استخدمت صدق المحكمین القائمة اعتماد على بناءً  جرى التحلیل وألن التحلیل؛ بطاقة

 .للقائمة المتضمنة في أداة التحلیل

  : المحتوى تحلیل أداة ثبات

 : اآلتیة الخطوات باتباع) المحتوى تحلیل بطاقة( األداة ثبات من للتأكد الباحثة قامت

 ،نفسها القواعد باتباع مرات عدة التحلیل تم إذا نفسها للنتائج الوصول التحلیل بثبات یقصد    
 في من باحث أكثر التحلیل أجرى إذا نفسها للنتائج الوصول أو نفسه، الباحث قبل من واإلجراءات

 ، اآلخر عن مستقالً  بالعمل باحث كل یقوم أن على نفسها، واإلجراءات القواعد متبعاً  ،واحد وقت
  یأتي) كما 255، 2004طعیمة ( حددهما طریقتان وهناك
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 بدایة التحلیل في الباحثان یلتقي الحالة هذه مثل وفي :باحثان ذاتها المادة بتحلیل یقوم أن :ىاألول

 نهایة في ثم یلتقیان الدراسة، موضع المادة بتحلیل منهما كل ینفرد ثم ،وٕاجراءاته أسسه على لالتفاق

 . منهما كل إلیها توصل التي النتائج بین العالقة لبیان التحلیل

 هذه الحالة مثل وفي متباعدتین، فترتین على مرتین نفسها المادة بتحلیل الباحث یقوم أن: ةالثانی

 . التحلیل ثبات قیاس في الزمن عامل یستخدم

لضمان  بسیط تعدیل إجراء مع -  التحلیل ثبات لحساب األولى الطریقة الباحثة اعتمدت وقد    
 تحلیل مع بالتزامن المحتویات من محتوى كل بتحلیل الباحثة قامت إذ - أكبر بشكل النتائج في الدقة

 التي والقواعد األسس ذات كان على وٕان  - منفرداً  تحلیل كل یكون بحیث ،ومتمیزین خبیرین معلمین

 درجة حساب ثم، مرات ثالث تم تحلیله محتوى كل أن بمعنى - المعلمین مع الباحثة علیها اتفقت

 . الثالثة التحلیالت بین االتفاق

  Holestyھولستي  معادلة باستخدام األفراد عبر االتساق ثبات بحساب الباحثة قامت    

  : على تنص والتي

 معامل الثبات =
 عدد نقاط االتفاق               

 ×100 
 عدد نقاط االتفاق + عدد نقاط االختالف

   ) یوضح ذلك:2والجدول (

  )4 :4( جدول
  یوضح معامالت االتفاق (الثبات) عبر األفراد في تحلیل كتاب التربیة 

  اإلسالمیة للصف الحادي عشر (الجزء األول)

المحلل  الباحثة 
 األول

ثبات التحلیل الباحثة 
 والباحثة األولى

المحلل 
 الثاني

ثبات التحلیل الباحثة 
 والباحثة الثانیة

معامل الثبات 
  الكلي

 94.7 93.0 53 96.49 55 57 الجزء األول

      

 ھذا على ویطلق ،عالٍ  معامل وھذا % 94.7 كان االتفاق معامل أن السابق الجدول یبین    

 شخص مع نفسھا النتائج إلى المحلل وصول بھ یقصد و ،األفراد عبر باالتساق الثبات من النوع
  .األداة ثبات یؤكد مما نفسھا، التحلیل عملیة إجراءات تطبیق عند آخر
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 الفصل اخلامس

 تفسريهاونتائج الدراسة 
 ومناقشتها

 

تصور مقترح إلثراء مقررات التربیة اإلسالمیة 
 باالحتیاجات النمائیة

 

 توصیات الدراسة
 

 مقترحات الدراسة
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  الفصل اخلامس
  ومناقشتها نتائج الدراسة وتفسريها

  
كما یتناول وضع تصور ومناقشتها،  ،عرضًا لنتائج الدراسة، وتفسیرها یتضمن هذا الفصل    

، ومن ثم یتناول ثراء مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة باالحتیاجات النمائیةمقترح إل
  ، والمقترحات التي طرحتها الباحثة بناًء على نتائج الدراسة.توصیات الدراسة

  
  نتائج الدراسة :

  :سؤال األول، والذي ینص على اآلتيأوًال : النتائج المتعلقة بال
  ؟ربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویةما االحتیاجات النمائیة المطلوب مراعاتها في مقررات الت

وقد أجابت الباحثة عن هذا السؤال بإعداد قائمة باالحتیاجات النمائیة لطلبة المرحلة 
ربیة ومراعاتها في مقررات الت ،ي االحتیاجات التي ترى الباحثة ضرورة تضمینهاالثانویة، وه

دادها للقائمة على األدب وذلك ألهمیتها، ولقد استندت الباحثة في إع اإلسالمیة للمرحلة الثانویة
حیث  ،ثة بإعداد بنود القائمة، وفي ضوء ذلك قامت الباحالتربوي، واالطالع على الدراسات السابقة

تندرج تحتها االحتیاجات النمائیة للطلبة الالزم توافرها في محتوى  ،مجاالت ةتصنیفها إلى أربع تم
  وهي: ،التربیة اإلسالمیة

 حاجة. )14یولوجیة): ویندرج تحتها(االحتیاجات الجسمیة (الفس - 
 حاجة. )27النفسیة: ویندرج تحتها(االحتیاجات  - 
 حاجة. )36(االحتیاجات االجتماعیة : ویندرج تحتها - 
  حاجة. )19(ریة (العقلیة): ویندرج تحتها االحتیاجات الفك - 

تخصصات مختلفة في المناهج ب ،ماً محكّ  )23وقد تم تحكیم هذه القائمة بعرضها على (    
، ومعلمي إلسالمیة، وعلم النفس، ومن مشرفي التربیة اق التدریس العامة، وأصول التربیةوطر 

الملحق  -) فقرة 84عدد فقرات القائمة قبل التحكیم (نویة، وكان التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثا
 ،والحذف ،اء التعدیالتوٕاجر  ،وبعد تحكیم القائمة - یظهر القائمة في صورتها األولیة )1رقم (

  ) یظهر القائمة في صورتها النهائیة.  2والملحق رقم ( ،) فقرة96بلغت القائمة ( واإلضافة
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  والذي ینص على: ،ة بالسؤال الثانيثانیًا : النتائج المتعلق

للطلبة في لمرحلة الثانویة لالحتیاجات النمائیة في اسالمیة مقررات التربیة اإل ضمنما مدى ت
  ؟هذه المرحلة

 ،سالمیة للمرحلة الثانویةتحلیل محتوى مقررات التربیة اإلب قامت الباحثة هذا السؤال، نلإلجابة ع
 لصف الثاني عشر،، وكتاب ايبجزأیه األول والثان عشرلصف الحادي والذي یشمل كتابي ا
 .والنسب المئویة ،وتم استخدام التكرارات من المقررات لالحتیاجات النمائیة،للكشف عن مدى تض

  توضح ذلك.اآلتیة والجداول 
  أوًال: فیما یتعلق باالحتیاجات النمائیة لطلبة الثانویة بشكل عام:

  )5: 5جدول (
  والنسب المئویة لالحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقررات التربیة  ،التكرارات

  اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 

 البیان
 االحتیاجات النمائیة للطلبة

المجموع 
 الفكریة االجتماعیة النفسیة الجسمیة  الكلي

 ك ك ك ك
 207 42 102 48 15 التكرار

 100  20,29  49,28 23,19 7,25  النسبة المئویة
      

االحتیاجات النمائیة تكرار بلغ مجموع  :یأتيما یتضح ) 5:5(رقمالجدول من خالل     
الحادي عشر بجزأیه األول الصف المتضمنة في مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة 

  :كما یأتي) احتیاجًا موزعة 207(والصف الثاني عشر،  ،والثاني
 ).7,25بنسبة مئویة ( ةجسمی حاجة) 15( .1
  ).20,29بنسبة مئویة ( ةفكری ة) حاج42( .2
  ).23,19بنسبة مئویة ( ةنفسی جةحا) 48( .3

  ).49,28بنسبة مئویة ( ةاجتماعی ةحاج) 102( .4

الحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقررات في نوعیة ا اً ن هناك تفاوتإوبالتالي یمكن القول     
ویالحظ أن االحتیاجات الجسمیة أخذت أقل نسبة في  ،التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

االحتیاجات النمائیة، على الرغم من أهمیتها في نمو الفرد نموًا سلیمًا مؤثرًا في جوانب النمو 
 ،وتعامل الفرد مع محیطه ،األخرى، وتركیز واضعي المناهج على االحتیاجات االجتماعیة
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األخرى، مما یوجب إعادة النظر في توزیع  ومجتمعه على حساب االحتیاجات في المجاالت

بحیث یتم فیه مراعاة جمیع  ،نة على مقررات التربیة اإلسالمیةاالحتیاجات النمائیة بصورة متواز 
 االحتیاجات بشكل متوازن.

   
  ونوعیة االحتیاجات: ة لطلبة الثانویة حسب الصفثانیًا: فیما یتعلق باالحتیاجات النمائی

  )5: 6الجدول (
والنسب المئویة لالحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة  ،التكرارات

  والنوعیة الثانویة حسب الصف

  الصف 
 

 االحتیاجات النمائیة للطلبة
المجموع 

 الكلي
النسبة 
 الفكریة االجتماعیة النفسیة الجسمیة المئویة

 % ك % ك  % ك  % ك
 51.21 106 5.80 12 27.54 57 14.49 30 3.38 7 الحادي عشر
 48.79 101 14.49 30 21.74 45 8.70 18 3.86 8 الثاني عشر

 100.00 207 20.29 42 49.28 102 23.19 48 7.25 15  المجموع الكلي

  
  فیما یتعلق باالحتیاجات النمائیة حسب الصف:

 ،النمائیة على كل صف على حدةتوزیع االحتیاجات  )5: 6رقم ( الجدولتضح من قراءة ی    
 التربیة اإلسالمیة للصف الحادي عشر یاجات النمائیة المتضمنة في مقرربلغ مجموع االحتحیث 

كذلك بلغ مجموع االحتیاجات النمائیة  ،)51.21، بنسبة مئویة(حاجة) 106(بجزأیه األول والثاني 
  ).48.79(بنسبة مئویة  ،حاجة )101المتضمنة في مقرر التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر(

ها ة إلى حد كبیر، في تضمننسبة كال المقررین تكاد تكون متقارب وهذا یوضح أن    
النسبة المئویة في كال  ونجد أن االحتیاجات الجسمیة جاءت بنفس ،لالحتیاجات النمائیة بشكل عام

ات التربیة وتحتاج مقرر  ،وهي نسبة قلیلة جدًا بالنسبة ألهمیة االحتیاجات الجسمیة ،المقررین
أن االحتیاجات  ویكشف الجدول أیضاً  ،بیر في هذا الجانب من االحتیاجاتراء كاالسالمیة إلث

النفسیة جاءت في الصف الحادي عشر بجزأیه أعلى بكثیر منها في الصف الثاني عشر، وتعد في 
ني عشر خصوصًا لكنها تحتاج إلثراء في الصف الثا ،متوسطها الطبیعي في الصف الحادي عشر

فالبد من  ،، وبدایة اندماجهم مع المجتمعبة في هذا الصف للمرحلة الثانویةنهاء الطلإلقربهم 
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، ویبین الجدول أن االحتیاجات االجتماعیة جاءت بأعلى نفسیًا لهذا االنخراط واالندماج تهیئتهم

مام من القائمین على ویعزى هذا االهت )،49.28سالمیة بشكل عام (نسبة في مقررات التربیة اإل
أما بالنسبة لالحتیاجات الفكریة  ،، ونبذ الفرقة والتشتتالمناهج إلى حرصهم على الترابط المجتمعي

فكانت نسبة الصف الحادي عشر بجزأیه أقل بكثیر من الصف الثاني عشر، وهذا یدل على عدم 
لعقلیة وتزداد القدرة على حیث یزداد نمو القدرات ا ،المقررات للطبیعة العمریة للطلبةمراعاة 

  .، والحكم على األشیاءواالستنتاج ،االستدالل
  :حیث ،الحتیاجات النمائیة لطلبة الثانویة حسب نوعیة االحتیاجاتلیلي تفنید فیما و 
في المرحلة الثانویة  الجسمیة المتضمنة في مقرر التربیة اإلسالمیة حتیاجاتبلغ مجموع اال    

 ،)3.38للصف الحادي عشر بنسبة مئویة ( حاجات) 7( :كاآلتيموزعة  ،حاجة) 15( بشكل عام
  ).3.86عشر بنسبة مئویة ( للصف الثاني حاجات) 8(و
في المرحلة الثانویة بشكل  التربیة اإلسالمیة جات النفسیة المتضمنة في مقرراتیحبلغ مجموع االو 

، )14.49( للصف الحادي عشر بنسبة مئویة حاجة) 30(:كاآلتيموزعة  ،حاجة) 48( عام
  ).8.70للصف الثاني عشر بنسبة مئویة ( ة) حاج18(و
 ،حاجة) 102االجتماعیة المتضمنة في مقرر التربیة اإلسالمیة (بلغ مجموع االحتیاجات و     

) 57( :كاآلتيموزعة  سالمیة للمرحلة الثانویةات الواردة في مقررات التربیة اإلوهي أعلى االحتیاج
للصف الثاني عشر بنسبة  حاجة) 45(و ،)27.54للصف الحادي عشر بنسبة مئویة ( حاجة
  ).21.74(مئویة 

موزعة  ة) حاج42سالمیة (المتضمنة في مقرر التربیة اإلفكریة االحتیاجات ال بلغ مجموعو     
لصف الثاني ل ةاجح) 30(و ،)5.80للصف الحادي عشر بنسبة مئویة ( ة) حاج12( :كاآلتي
 ).14.49بنسبة مئویة ( عشر

الحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقررات في نوعیة ا اً ن هناك تفاوتوبالتالي یمكن القول إ    
  .ةتربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویال
      

ونوعیة  ،ب الجزءحسللصف الحادي عشر فیما یتعلق باالحتیاجات النمائیة لطلبة الثانویة  أما
  االحتیاجات:
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  )5: 7(جدول 

  والنسب المئویة لالحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقررات التربیة اإلسالمیة  ،التكرارات
  لة الثانویة حسب الجزء،والنوعیةللمرح

  

  الصف واألجزاء
 

 االحتیاجات النمائیة للطلبة
المجموع 

 الكلي
النسبة 
 الفكریة االجتماعیة النفسیة الجسمیة المئویة

 % ك % ك % ك %  ك

الحادي 
 عشر

 53.8 57 7.5 8 25.5  27 18.9 20 1.9 2 األول
 46.2 49 3.8 4 28.3 30 9.4 10 4.7 5 الثاني

 100.0 106 11.3 12 53.8 57 28.3 30 6.6  7 المجموع 
مجموع االحتیاجات النمائیة المتضمنة في مقرر  أن )5: 7رقم ( یتضح من الجدول السابق    

  :كاآلتيموزعة  ،ة) حاج106الحادي عشر(یة للصف التربیة اإلسالم

بنسبة  ةجسمی ةاج) ح2(موزعة إلى  ،)53.8یة(ألول بنسبة مئو في الجزء ا ة) حاج57( –
بنسبة  اجتماعیة ة) حاج27، و()18.9بنسبة مئویة ( نفسیة ة) حاج20(، و )1.9مئویة (
  ).7.5بنسبة مئویة ( فكریة ات) حاج8(، و )25.5مئویة (

 یةجسم اتحاج )5(يتكاآلموزع ، )46.2في الجزء الثاني بنسبة مئویة ( ة) حاج49( –
 اجتماعیة ة) حاج30، و()9.4بنسبة مئویة ( نفسیة ات) حاج10(، و )4.7بنسبة مئویة (
  ).3.8(بنسبة مئویة فكریة ات) حاج4(، و)28.3بنسبة مئویة (

حاجات الواردة في ویتضح من خالل هذا الجدول أن االحتیاجات الجسمیة كانت أقل ال    
اقي ) وهي أقل النسب مقارنًة بب1.9حیث تضمن الجزء األول ما نسبته ( ،الصف الحادي عشر

نسبة  )، ویوضح الجدول أن3.8ا(، ویلیها االحتیاجات الفكریة في الجزء الثاني ونسبتهاالحتیاجات
الجزء الثاني حیث جاءت االحتیاجات االجتماعیة في  ،النسب االحتیاجات االجتماعیة أعلى

ثراء إعلى النسب المئویة في الجدول السابق، ومن هنا ترى الباحثة ضرورة أوهي  ،)28.3بنسبة(
والجزء األول بشكل خاص وذلك  ،شر باالحتیاجات الجسمیة بشكل عاممقرر الصف الحادي ع

النمو  وللمراهق خصوصًا، وتأثیرها على باقي جوانب، شباع االحتیاجات الجسمیة للفردإألهمیة 
ن التدني ثراء المقرر باالحتیاجات الفكریة التي كانت نسبتها بالدرجة الثانیة مإالمختلفة، وضرورة 

 ،وتبصیر الطلبة بمشاكل عصرهم ،، وذلك لمدى أهمیتها في توعیةبعد االحتیاجات الجسمیة
  .ةوالمشاركة في حل مشكالت األمة اإلسالمی ،وجعلهم قادرین على حل مشكالتهم ،وأمتهم
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في مقررات التربیة اإلسالمیة للصف الحادي ت النمائیة ثالثًا: فیما یتعلق بتفنید نوعیة االحتیاجا

  ، والصف الثاني عشر.عشر بجزأیه
  )5: 8(جدول       

 .(الفسیولوجیة)  : االحتیاجات الجسمیةالمجال األول

  االحتیاجات الجسمیة (الفسیولوجیة)  الرقم

الصف الحادي 
  )1عشر(

الحادي لصف ا
  )2عشر(

لصف الثاني ا
  عشر

جود
مو

جود  
مو

یر 
غ

  

جود
مو

جود  
مو

یر 
غ

  

جود
مو

جود  
مو

یر 
غ

  

  ×    ×    ×    .الحاجة إلى الطعام المتوازن   .1
    ×  ×    ×    .الحاجة إلى الشراب الصحي   .2
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى الهواء النقي   .3
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى النوم   .4
    ×  ×    ×    .الحاجة إلى الراحة من التعب   .5
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى تخلص الجسم من الفضالت   .6
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى التوازن في حرارة الجسم   .7
الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى    .8

  والمخاطر.
×      ×  ×    

    ×    ×  ×    .الحاجة إلى النشاط والحركة   .9
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى اللعب   .10
    ×  ×    ×     .وتدریبها الحواس الحاجة إلى استخدام   .11
    ×      ×  ×    .الحاجة إلى الجنس   .12
الحاجة إلى تقبل التغیرات الفسیولوجیة    .13

  .والجسمیة
  ×    ×    ×  

ورعایة الطاقات  ،الحاجة إلى االهتمام   .14
  .المتدفقة للجسم

  ×  ×      ×  

    

سالمیة للصفین ) یتضح أن مقررات التربیة اإل5: 8م (بالقراءة التفصیلیة للجدول رق  
حاجات ، والصف الثاني عشر قد خلت تمامًا من العدید من الاألول والثاني الحادي عشر بجزأیه

، حیث خال الجزء األول للصف الحادي عشر تمامًا من الحاجات الجسمیة بالرغم من أهمیتها
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والمخاطر) وكان ورودها  ،إال من حاجة واحدة (الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى ،الجسمیة
 -في الجزء الثاني ثالث حاجات فقط (الحاجة إلى النشاط والحركة ، ووردبصورة عابرة ضمنیاً 

،أما الصف الثاني م ورعایة الطاقات المتدفقة للجسم)والحاجة إلى االهتما - الحاجة إلى الجنس 
ثراء مقررات التربیة االسالمیة وترى الباحثة ضرورة إ جاء فیه ست حاجات جسمیة،عشر 

ء ال وألن التربیة الجسمیة جز  ،المهم في نمو الفرد نموًا سلیماً ها ودور  ،بالحاجات الجسمیة ألهمیتها
ئمین على ن لجسدك علیك حقًا) ، وضرورة رجوع القاإ(: r، وقوله یتجزأ من التربیة اإلسالمیة
التي تناقش وتستعرض االحتیاجات  ،سالمیة إلى مؤلفات علم النفستخطیط مناهج التربیة اإل

  ثرائها بما یفید طلبة المرحلة الثانویة.  إ في وضع المناهج و النمائیة، لالستفادة منها 
  )5: 9(جدول 
  النفسیة تالحتیاجاالمجال الثاني : ا

  االحتیاجات النفسیة  الرقم

الصف الحادي 
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

    ×    ×  ×    .والطمأنینة الروحیة ،الحاجة إلى األمن   .1
    ×  ×      ×  .الحاجة إلى الشعور باحترام الذات   .2
    ×    ×  ×    .والقبول المتبادل ،الحاجة إلى الحب   .3
  ×      ×    ×  .وعدم القهر ،الحاجة إلى اإلحساس باالستقاللیة   .4
 الحاجة إلى إشباع دوافع الفرد وفق ضوابط   .5

  .شرعیة
×    ×      ×  

رغبات الفرد وفق ضوابط الحاجة إلى إشباع    .6
  .شرعیة

×    ×    ×    

الحاجة إلى إشباع میول الفرد وفق ضوابط    .7
  .شرعیة

  ×    × ×   

   × ×    ×    .والراحة ،الحاجة إلى توفیر السرور   .8
والسیطرة وفق ضوابط  ،الحاجة إلى التملك   .9

  .شرعیة
×      × ×   

   × ×    ×    .والنجاح ،الحاجة إلى التفوق   .10
  ×   ×     ×  .نجازالحاجة إلى اإل   .11
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  االحتیاجات النفسیة  الرقم

الصف الحادي 
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

    × ×     ×  .الحاجة إلى اإلخالص   .12
    × ×     ×  .الحاجة إلى الصدق في التعامل   .13
  ×   ×    ×    .والمثل ،الحاجة إلى احترام القیم   .14
    ×    ×    ×  .واإلرشاد ،الحاجة إلى التوجیه   .15
  ×   ×      ×  .ولیة تجاه اآلخرینؤ الحاجة إلى اإلحساس بالمس   .16
   × ×    ×    .والتعرف على القدرات ،الحاجة إلى معرفة الذات   .17
   × ×     ×  .ووضح العالقات ،الحاجة إلى الشعور بالثقة   .18
  ×   ×     ×  .الحاجة إلى درجة من الحیاء في النفوس   .19
    × ×     ×  .الحاجة إلى اإلحساس بالمسئولیة تجاه الذات   .20
  ×   ×    ×    .والترویح عن النفس ،الحاجة إلى الترفیه   .21
  ×   ×      ×  .الذات (توكید الذات)الحاجة إلى تحقیق    .22
    × ×    ×    الحاجة إلى الرضا عن النفس والثقة بها.   .23
   ×    ×  ×    .والتنویع في الحیاة ،الحاجة إلى التطویر   .24
   ×  ×    ×    .الحاجة إلى فهم الذات   .25
  ×      ×   ×  .الحاجة إلى التذوق الجمالي (حب الجمال)   .26
    ×    ×   ×  .الحاجة إلى تهذیب الذات   .27

  
) أنه على الرغم من أهمیة االحتیاجات النفسیة في 5: 9(رقم یتضح من الجدول السابق     

سالمیة أن مقرر التربیة اإل الباحثة جدت ،واستقراره النفسي والروحي ،نسانتشكیل شخصیة اإل
الحاجة  :د من الحاجات مثلوتجاهل العدی ،لم یراِع هذه االحتیاجات بصورة كافیة للمرحلة الثانویة

ت ، وتضمن المقررات لالحتیاجا، والترویح عن النفس، والحاجة إلى الترفیهإلى احترام القیم والمثل
والحاجة  ، وعدم القهر،مثل: الحاجة إلى اإلحساس باالستقاللیة ،كان تضمنًا عابرًا من غیر توسع

حیث تكررت  ،حةالحاجة إلى توفیر السرور والراو  ،إلى إشباع میول الفرد وفق ضوابط شرعیة
وخاصة في ظل ما نعیشه  ،ي إلشباع هذه االحتیاجات للمراهقال یكفو ، الحاجات مرة واحدة فقط
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ن الجرائم التي تحدث بمردود وانتشار الكثیر م یر بین الناس،ن انتشار لألمراض النفسیة بشكل كبم

  نفسي. 
لكه هذه المرحلة تمتق لما وترى الباحثة أنه من الضروري العنایة بالجوانب النفسیة للمراه    

  .إلى صراع في تفكیرهیؤدي بدوره  ، األمر الذيمن صراع نفسي بین انفعاالته
  )5: 10(جدول 

  الثالث: االحتیاجات االجتماعیة لمجالا

  االحتیاجات االجتماعیة  الرقم

الصف الحادي 
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

  

 غیر
جود

مو
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

    ×  ×      ×  .الحاجة إلى التقدیر االجتماعي   .1
    ×  ×    ×    .الحاجة إلى المنافسة البناءة   .2
    ×    ×    ×  .الحاجة إلى التعاون   .3
    ×  ×    ×    .الحاجة إلى النظام في الحیاة   .4
    ×    ×    ×  .الحاجة إلى حریة الرأي   .5
    ×    ×  ×    .الحاجة إلى المساواة   .6
    ×    ×    ×  .العدلالحاجة إلى    .7
    ×    ×    ×  .الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة   .8
الحاجة إلى الحصول على إعجاب وحب    .9

  اآلخرین
×      ×    ×  

    ×    ×    ×  الحاجة إلى القیام بالواجبات    .10
    ×    ×    ×  الحاجة إلى تحمل المسئولیة تجاه اآلخرین   .11
    ×    ×    ×  الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة   .12
  ×        ×  ×    الحاجة إلى تكوین األصدقاء   .13
الحاجة إلى المحافظة على العادات االجتماعیة    .14

  (ثقافة المجتمع)
  ×  ×    ×    

    ×    ×    ×  الحاجة إلى اإلرشاد الدیني   .15
    ×    ×  ×    الحاجة إلى المحافظة على األخالق اإلسالمیة   .16
    ×    ×    ×  الحاجة إلى المحافظة على أداء الشعائر الدینیة   .17
  ×      ×    ×  الحاجة إلى نبذ العنصریة والتفرق   .18
  ×      ×  ×    الحاجة إلى تقدیر قیمة الوقت في حیاة المجتمع   .19
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الصف الحادي   االحتیاجات االجتماعیة  الرقم
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

  ×    ×    ×    الحاجة إلى إحیاء التراث اإلسالمي   .20
    ×    ×  ×    الحاجة إلى حمایة المجتمع من االنحراف والجریمة   .21
    ×    ×    ×  الحاجة إلى المشاركة المجتمعیة الفعالة   .22
    ×    ×  ×    إلى االلتزام بالتشریع اإلسالميالحاجة    .23
    ×  ×    ×    الحاجة إلى حمایة المجتمع من المخدرات   .24
    ×  ×      ×  الحاجة إلى بر الوالدین   .25
    ×  ×      ×  الحاجة إلى المكانة االجتماعیة   .26
    ×  ×    ×    الحاجة إلى تحقیق الوحدة الوطنیة والعربیة   .27
    ×  ×    ×    الحاجة إلى االستقرار األسري   .28
    ×  ×      ×  الحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (الزواج)   .29
  ×      ×      ×  الحاجة إلى العمل بعد التخرج   .30
    ×    ×  ×    الحاجة إلى التمسك بالقیم   .31
    ×  ×      ×  الحاجة إلى التقبل االجتماعي   .32
  ×      ×  ×    الحاجة إلى التكیف االجتماعي   .33
    ×    ×  ×    الحاجة إلى الوالدیة   .34
    ×  ×    ×    الماليالحاجة إلى االستقرار    .35
    ×  ×      ×  الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین   .36

  

أن االحتیاجات االجتماعیة كان لها نصیب األسد  )5: 10رقم ( الجدول السابق یتضح من    
ي عشر ما في مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة، حیث جاء في الجزء األول للصف الحاد

المجموع لم تحصل علیه أي نوع من االحتیاجات األخرى في ، وهذا ) حاجة27مجموع تكراره (
إال أن هناك  ،سالمیة لهذه المرحلة، وعلى الرغم من هذا العدد من التكراراتمقررات التربیة اإل

  ،، مثل الحاجة إلى المنافسة البناءةلجزء األول على الرغم من أهمیتهاحاجات لم یتضمنها ا
الحاجة إلى المحافظة على العادات و  صدقاء،الحاجة الى تكوین األو  والحاجة إلى النظام في الحیاة،

 الحاجة الى االلتزام بالتشریع االسالمي،، و بالقیم الحاجة الى التمسك، و االجتماعیة (ثقافة المجتمع)
ن ، وهناك عدد م) حاجة30تكررت الحاجات بمجموع ( أما الجزء الثاني للصف الحادي عشر فقد

لى بر والحاجة إ ة الى حمایة المجتمع من المخدرات،: الحاجالمقرر، مثلالحاجات لم یتضمنه 
لى إالحاجة ، و لى تحقیق الوحدة الوطنیةإالحاجة ، و لى المكانة االجتماعیةإالحاجة ، و الوالدین

 لى العمل بعد التخرج،إالحاجة ، و لى تكوین أسرة سعیدة (الزواج) إالحاجة ، و االستقرار األسري
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على نسبة أوهو  ،) حاجة45بمجموع تكرار للحاجات ( الثاني عشر وجاء مقرر الصف
، وهناك عدد من الحاجات سالمیةطالق في مقررات التربیة اإلنواعها على اإلألالحتیاجات بكافة 

، الحاجة إلى الحصول على إعجاب وحب اآلخرین :تضمنها مقرر الصف الثاني عشر مثللم ی
تقدیر قیمة الوقت  إلىالحاجة إلى نبذ العنصریة والتفریق، و جة الحا، و الحاجة إلى تكوین األصدقاءو 

الحاجة ، و الحاجة إلى العمل بعد التخرجسالمي، و حیاء التراث اإلإلى إالحاجة ، و في حیاة المجتمع
. وتعزو الباحثة اهتمام واضعي المناهج بالجانب االجتماعي على حساب إلى التكیف االجتماعي

، ، واالبتعاد عن الفرقة والتشتتم على نسیج المجتمع ووحدتهإلى حرصهالجوانب األخرى 
لى اهتمام خبراء المناهج إ، وكذلك یعزى ي ظل ما یعایشه من ظروف االحتاللخصوصًا ف

ومع من حوله من  ،یجب تهیئته للتفاعل مع مجتمعه ،عضاء المجتمعأبالمراهق كعضو مهم من 
  أفراد. 

  )5: 11جدول (
  :االحتیاجات الفكریة (العقلیة ).المجال الرابع 

  االحتیاجات الفكریة(العقلیة)  الرقم

الصف الحادي 
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

جود
مو

جود  
 مو

غیر
  

    ×  ×    ×    الحاجة إلى حب المعرفة واالستطالع   .1
 الحاجة إلى التخلي عن بعض األفكار والقیم   .2

  الغربیة
  ×  ×    ×    

    ×  ×    ×    الحاجة إلى الحد من انتشار الجهل   .3
    ×    ×  ×    الحاجة إلى االهتمام باللغة العربیة   .4
    ×  ×    ×    الحاجة إلى توفیر معلومات جنسیة صحیحة   .5
الحاجة إلى تقدیم نماذج مضیئة للشخصیات    .6

  العلمیة
  ×  ×    ×    

    ×  ×      ×  الحاجة إلى تنمیة الوظائف العقلیة   .7
والتجدید (التفكیر  ،الحاجة إلى االبتكار   .8

  االبتكاري)
  ×    ×  ×    

    ×  ×    ×    والتجریب ،الحاجة إلى االستطالع   .9
    ×  ×    ×    الحاجة إلى مهارات التعلم الذاتي   .10
    ×  ×      ×  والمعرفة ،الحاجة إلى استثمار مصادر التعلم   .11
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الصف الحادي   االحتیاجات الفكریة(العقلیة)  الرقم
  )1عشر(

صف الحادي ال
  )2عشر(

صف الثاني ال
  عشر

 ،الحاجة إلى اكتساب مهارات البحث العلمي   .12
  وفحص األفكار

×      ×  ×    

واقتراح  ،الحاجة إلى البحث عن حلول   .13
  .واختبارها في عالم الواقع ،الفروض

  ×    ×  ×    

    ×  ×    ×    .الحاجة إلى مهارات الحصول على المعرفة   .14
الحاجة إلى التبصر بالتحدیات الفكریة المعاصرة    .15

  .والتكتالت العالمیة ،كالعولمة
×      ×    ×  

اإلسالمیة الحاجة إلى التبصر بقضایا األمة    .16
  االستشراق.و  ،كالوحدة اإلسالمیة

×    ×      ×  

واألدب من  ،الحاجة إلى التبصر بقضایا الفن   .17
  .منظور إسالمي

  ×    ×    ×  

    ×  ×    ×    .الحاجة إلى طرح الحوارات الفكریة المثمرة   .18
  ×    ×    ×    .الحاجة إلى األمن الفكري   .19
  
همیة تضمین مقررات التربیة أبالرغم من أنه  )5: 11رقم (یتضح من الجدول السابق     
نه أال إ، ، ولفئة المراهقین بشكل خاصسالمیة بشكل عاممة اإلسالمیة لالحتیاجات الفكریة لألاإل

ن هذه االحتیاجات لم تحظ باالهتمام الكافي في أتالحظ الباحثة  ،ومن خالل قراءة الجدول السابق
ول للصف الحادي عشر قد خال من لجزء األن اإحیث  ،سالمیة للمرحلة الثانویةمقررات التربیة اإل

أصل ول من لم یتطرق لها الجزء األ ،) حاجة14وعددها ( ،معظم االحتیاجات الواردة في القائمة
حسن أ، ولم یكن الجزء الثاني بة دون تعمقوما تم تضمنه جاء بصورة عابرة وضمنی ،)حاجة19(

ما مقرر الصف أ، ) حاجات4یتضمن سوى(، ولم حیث خال من االحتیاجات الفكریة تقریباً  ،حاالً 
، سد في تضمن االحتیاجات الفكریةنه كان له نصیب األأالثاني عشر فیتضح من الجدول السابق 

ن إحیث  ،سالمیة للمرحلة الثانویةنه ال یوجد توازن في تضمن مقررات التربیة اإلأوترى الباحثة 
بكثیر من الصف الحادي عشر على أ لالحتیاجات الفكریة بنسبة مقرر الصف الثاني متضمناً 

وترى الباحثة ضرورة تربیة المراهق على  ،ضعفًا وانفصاًال عن واقع الطلبة وهذا یعكس ،بجزأیه
عمال عقله في إ ، و ، وتروٍ ، وتحذیره من اتباع فكر غیره دون تحقق، واتباع الدلیلاستخدام عقله

  وتحري الصواب في تصرفاته. ،مور من حولهوالتفكر بمجریات األ ،متهأمسائل 
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  :، والذي ینص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثاً 

سالمیة في المرحلة الثانویة باالحتیاجات النمائیة ما التصور المقترح إلثراء مقررات التربیة اإل
  ؟لبةللط

ونتائجها التي تشیر إلى محدودیة تضمن مقررات التربیة  ،انطالقًا من واقع الدراسة  
ثراء ن هناك حاجة ماسة لوضع تصور مقترح إلإ، فلة الثانویة لالحتیاجات النمائیةسالمیة للمرحاإل

والذي قد یسهم في تطویر  ،حلة باالحتیاجات النمائیة للطلبةسالمیة في هذه المر مقررات التربیة اإل
نستخلص  ،، ومن خالل ما سبق من نتائجلهذه المرحلة من هذا الجانبثالث محتویات الكتب ال

  :تياآل المقترح

ن تراعي هذه أ، ویجب سالمیة للمرحلة الثانویةیجب زیادة االهتمام بمقررات التربیة اإل
، والتي جتماعیة، الفكریة)(الجسمیة، النفسیة، اال بعة لالحتیاجات النمائیةر المقررات المجاالت األ

، ، وبشكل كبیر جداً لیهاإن مقررات التربیة االسالمیة للمرحلة الثانویة تفتقر أالدراسة وضحت أ
  ثرائها بما یتالءم واحتیاجات الطلبة:إوالعمل على 

v راء المقررات باالحتیاجات إث: االحتیاجات الجسمیة: ترى الباحثة بضرورة ففي المجال األول
 :ةیاآلت

 الطعام المتوازن.إلى  الحاجة - 

 .إلى الشراب الصحي ةالحاج - 

 الهواء النقي.إلى  الحاجة - 

 .إلى النوم الحاجة - 

 الراحة من التعب.إلى  الحاجة - 

 .إلى تخلص الجسم من الفضالت الحاجة - 

 التوازن في حرارة الجسم.إلى  الحاجة - 

 اللعب.إلى  الحاجة - 

 استخدام الحواس وتدریبها.إلى  الحاجة - 

 والجسمیة. ،تقبل التغیرات الفسیولوجیةإلى  الحاجة - 

  ورعایة الطاقات المتدفقة للجسم. ،االهتمامإلى  الحاجة - 
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v ثراء مقررات التربیة إنه یجب أترى الباحثة  ،وفي المجال الثاني: االحتیاجات النفسیة

 :اآلتیةسالمیة للمرحلة الثانویة باالحتیاجات النفسیة اإل

 وعدم القهر. ،حساس باالستقاللیةاإلإلى  الحاجة - 

 شباع میول الفرد وفق ضوابط شرعیة.إلى إ الحاجة - 

 والراحة. ،توفیر السرورإلى  الحاجة - 

 .، والسیطرة وفق ضوابط شرعیةالتملكإلى  الحاجة - 

 والنجاح. ،التفوقإلى  الحاجة - 

 نجاز.اإلإلى  الحاجة - 
 خالص.إلى اإل الحاجة - 
 الصدق في التعامل.إلى  الحاجة - 
 والمثل. ،احترام القیمإلى  الحاجة - 
 خرین.ولیة تجاه اآلإلى اإلحساس بالمسؤ  الحاجة - 
 والتعرف على القدرات. ،معرفة الذاتإلى  الحاجة - 
 درجة من الحیاء في النفوس.إلى  الحاجة - 
 والترویح عن النفس. ،الترفیهإلى  الحاجة - 
 .(توكید الذات) تحقیق الذاتإلى  الحاجة - 

 والثقة بها. ،الرضا عن النفسإلى  الحاجة - 

 والتنویع في الحیاة . ،التطویرإلى  الحاجة - 

 فهم الذات.إلى  الحاجة - 

  التذوق الجمالي (حب الجمال).إلى  الحاجة - 
v ثراء مقررات التربیة إضرورة إلى  وترى الباحثة ،االحتیاجات االجتماعیة :أما المجال الثالث

 :تیةسالمیة باالحتیاجات االجتماعیة اآلاإل

 .اعيالتقدیر االجتمإلى  الحاجة - 

 المنافسة البناءة.إلى  الحاجة - 

 النظام في الحیاة.إلى  الحاجة - 

 خرین.عجاب وحب اآلإلى إ الحاجة - 
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 صدقاء.تكوین األإلى  الحاجة - 

 تقدیر قیمة الوقت في حیاة المجتمع.إلى  الحاجة - 

 سالمي.حیاء التراث اإلإلى إ الحاجة - 

 حمایة المجتمع من المخدرات.إلى  الحاجة - 

 عربیة.تحقیق الوحدة الوطنیة والإلى  الحاجة - 

 سري.إلى االستقرار األ الحاجة - 

 العمل بعد التخرج.إلى  الحاجة - 

 التكیف االجتماعي.إلى  الحاجة - 

  االستقرار المالي.إلى  الحاجة - 
v سالمیة ثراء مقررات التربیة اإلإترى الباحثة ضرورة  ،: االحتیاجات الفكریةأما المجال الرابع

 ة:تیللمرحلة الثانویة باالحتیاجات الفكریة اآل

 واالستطالع. ،حب المعرفةإلى  الحاجة - 

 الحد من انتشار الجهل.إلى  الحاجة - 

 توفیر معلومات جنسیة صحیحة.إلى  الحاجة - 

 والتجدید (التفكیر االبتكاري) ،االبتكارإلى  الحاجة - 

 االستطالع والتجریب.إلى  الحاجة - 

 .إلى مهارات التعلم الذاتي الحاجة - 

 واختبارها في عالم الواقع. ،واقتراح الفروض ،البحث عن حلولإلى  الحاجة - 

 مهارات الحصول على المعرفة.إلى  الحاجة - 

 .والتكتالت العالمیة ،التبصر بالتحدیات الفكریة المعاصرة  كالعولمةإلى  الحاجة - 

 سالمي.إدب من منظور ، واألالفن االتبصر بقضایإلى  الحاجة - 

 طرح الحوارات الفكریة المثمرة.إلى  الحاجة - 

  من الفكري.إلى األ اجةالح - 
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  التوصیات والمقترحات

  

  :توصیات الدراسة :أوالً 

  :إلى التوصیات اآلتیة خلصت الباحثة ،في ضوء النتائج السابقة

، لما له مردود طیب میة لالحتیاجات النمائیة للطلبةسالضرورة تضمن مقررات التربیة اإل .1
 ه الضروریة.أبنائشباع احتیاجات إعلى المجتمع عندما یتم  ، بلال على الطلبة فحسب

 سالمیة في صفوف المرحلة الثانویة (الحادي عشر،ضرورة تكامل مقررات التربیة اإل .2
شباع هذه إلى إ بحیث یتم تضمین االحتیاجات بشكل متوازن ومتكامل یؤدي والثاني عشر)

 االحتیاجات لدى الطلبة.

ام بتنمیة مهارات واالهتم ،حوال الطلبةأومراعاة  ،والفكریة ،االهتمام باالحتیاجات الجسمیة .3
 .التفكیر العلیا

خذ بنصائح واأل ،نساني المهماالستعانة بكتب علم النفس المتخصصة بهذا الجانب اإل .4
 خبراء علم النفس.

واستخدام  ،، والمرحلة العمریةخذ بتنویع طرائق التدریس بما یتناسب مع حاجة الطلبةاأل .5
والتشدد في المعاملة  ،عن التشنج بعیداً  ،على النمو السلیم دوسائل علمیة متطورة تساع

 واالجتماعیة مع الطلبة. ،النفسیة

ندیة عالم، واألسرة، والمدرسة، والمسجد، واإلتفعیل دور المؤسسات التربویة مثل: األ .6
 الریاضیة، والثقافیة في تنشئة الشباب.

ن طلبة أل ،المرحلة الثانویة یة فيسالمسس النفسیة في مقررات التربیة اإلوتعزیز األ ،دعم .7
 المرحلة الثانویة یمثلون في خصائص نموهم سن المراهقة.

  

  استكماًال لنتائج الدراسة وتوصیاتها تقترح الباحثة ما یلي : : مقترحات الدراسة : ثانیاً 

سالمیة لالحتیاجات النمائیة جراء دراسات مشابهة لبحث مدى تضمن مقررات التربیة اإلإ .1
 .خرىراحل الدراسیة األفي الم



  نتائج الدراسة وتفسیرها ومناقشتها

 
122 

 الفصل الخامس
ومشكالت  ،سالمیة للمرحلة الثانویة في ضوء حاجات الطلبةهداف تدریس التربیة اإلأتقویم  .2

 المجتمع.

 شباعها.إ والعمل على تلبیة احتیاجاتهم و  ،داة الدراسة على طلبة المرحلة الجامعیةأتطبیق  .3

مؤثرة على خرى أیرات شباع االحتیاجات النمائیة بمتغإجراء دراسة للتعرف على عالقة إ .4
 .طلبة المرحلة الثانویة

شباع االحتیاجات النمائیة إجراء دراسة للتعرف على دور المؤسسات التربویة في إ .5
 للمراهقین.
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  المراجعالمصادر و 
 .القرآن الكریم •

  المصادر: - أوًال 

): سنن ابن ماجة،  الطبعة الثانیة،  2008ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ( .1
 مكتبة المعارف، الریاض.

 هـ): لسان العرب، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.1413ابن منظور، محمد مكرم ( .2
 

 ،مؤسسة الرسالة.  13): مسند أحمد ابن حنبل .ج 2001(ابن حنبل ،أحمد  .3

) :صحیح البخاري، 2003البخاري، أبوعبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ( .4
 مكتبة اإلیمان، مصر.

)  2007السجستاني، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو( .5
 یة، مكتبة المعارف، الریاض.سنن أبي داود، الطبعة الثان

 

 ،دار هجر، مصر. 1): مسند أبوداود الطیالسي، ج1999الطیالسي،أبو داود ( .6

): صحیح مسلم، 1999النیسابوري، محمد أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري ( .7
  الطبعة األولى، دار االرقم، بیروت.

   الكتب والمراجع: - ثانیاً 

   ): المراهقون المزعجون، االبداع الفكري.2010(أبو سعد، مصطفى  .8

، دار صفاء 1): مناهج التربیة اإلسالمیة وأسالیب تدریسها، ط2011ه (اشتیوة، فوزي وزمالؤ  .9
 للنشر، عمان.

 ): علم نفس النمو، مكتبة االنجلو، مصر.2008األشول، عادل عز الدین ( .10

التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة، ): المرجع في تدریس 2010ه(األقطش، یحیى وزمالؤ  .11
 ، دار الفكر، عمان.1ط
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بناء أنموذج لتقویم منهج التربیة اإلسالمیة،  الطبعة  ):2010البداینة، یحیى مرحیل ( .12
 األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان.

 ) : علم النفس التربوي في االسالم، دار النفائس، األردن.2005التل، شادیة ( .13

، 1): تدریس التربیة اإلسالمیة األسس والنظریة واألسالیب العلمیة، ط2004الجالد، ماجد ( .14
 دار المسیرة، عمان.

، 3): تدریس التربیة اإلسالمیة األسس النظریة واألسالیب العملیة، ط2011(الجالد، ماجد  .15
 دار المسیرة، عمان.

 ة األقصى.جامع 3): الصحة النفسیة، ط2012جودة، آمال عبد القادر( .16

 بیروت. –المراهق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  ):1981الحافظ، نوري ( .17

): دلیل الباحث في تنظیم وتوضیح البحث العلمي في العلوم السلوكیة،  2006حلس، داود ( .18
 الجامعة اإلسالمیة، غزة.

 ة. ): محاضرات في طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة، آفاق، غز 2010( حلس، داود .19

 ): تربیة األطفال في اإلسالم أسسها وتطبیقاتها، وائل للنشر،  عمان.2011الخالدي، جمال( .20

): المراهقة والتحلیل النفسي: ظواهر المرهقة، ومشاكلها 1995الدیدي، عبد الغني ( .21
 بیروت . –وخفایاها، دار الفكر اللبناني 

 دمشق.، دار الفكر، 2) :خفایا المراهقة، ط1986زریق، معروف ( .22

،  رسالة 4تربیة المراهق بین االسالم وعلم النفس، ط الزعبالوي، محمد السید (ب.ت): .23
 الریاض. –دكتوراة، مكتبة التوبة 

  ، عالم الكتب، القاهرة.5): علم نفس الطفولة والمراهقة، ط1990زهران، حامد ( .24

  .1): النمو النفسي للطفل والمراهق، ط1972زیدان، محمد( .25

، مؤسسة 1): مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمي في عالجها، ط1989شبیر، ولید ( .26
 الرسالة بیروت. 
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 ، دار الشروق، عمان.2): طرق تدریس التربیة اإلسالمیة، ط2005الشمري، هدى ( .27

، الدار العربیة 3): األسس النفسیة والتربویة لرعایة الشباب، ط1987الشیباني، عمر ( .28
 للكتاب، لیبیا.

): التربیة اإلسالمیة وتدریس العلوم الشرعیة، مكتبة 1999لرشیدي، سعد (صالح، سمیر وا .29
  الفالح، الكویت.

): تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة: مفهومه واسسه 2004طعیمة، رشدي أحمد ( .30
  واستخداماته، دار الفكر العربي، القاهرة.

   . 12ر التربویة ـلة سفیـا، سلسـطه، شحاتة (ب.ت): أبناؤنا في مرحلة البلوغ وما بعده .31

، جدة، 3): النمو من الطفولة إلى المراهقة، ط1983عبد السالم، فاروق ومنصور، محمد ( .32
 دار تهامة للنشر.

 ، دار المسیرة، عمان.2): أصول التربیة اإلسالمیة، ط2010علي، سعید ( .33

مكتبة  ،2): الخدمة االجتماعیة في رعایة الشباب، ط2003علي، ماهر أبو المعاطي ( .34
 زهراء الشرق.

 الكویت. –سیكولوجیة المراهق المسلم، دار الوثائق  ):1987العیسوي، عبد الرحمن ( .35

سیكولوجیا النمو اإلنساني بین الطفولة والمراهقة،  ):2010غباري، ثائر، وأبو شعیرة، خالد ( .36
  مكتبة المجتمع العربي .

ثانویة في ظل تحدیات القرن ): منهج  المدرسة ال2009فرج، عبد اللطیف بن حسین ( .37
 عمان. –، دار الثقافة 3العشرین، ط

): دراسات في سیكولوجیا النمو، دار القلم للنشر والتوزیع، 1990الفقي، حامد عبد العزیز ( .38
 الكویت.

،  دار السالم 2كیف نتعامل مع أبناؤنا، ط–): سلسلة التفكیر الناجح 2007كاظم، محمد ( .39
 مصر. –
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 )المراهقة وخصائصها ومشكالتها، دار المعارف .1981وجیه ( محمود،  ابراهیم .40

 ، مكتبة المجتمع العربي .1) : المراهقة، ط2006محمود، محمد إقبال ( .41

، مكتبة الفالح، 2): منهج التربیة اإلسالمیة أصوله وتطبیقاته، ط2002مدكور، علي ( .42
 الكویت.

ة، أكادیمیا انترناشیونال للنشر ): أوالدنا من الوالدة حتى المراهق2001مرهج، ریتا ( .43
  والطباعة.

): مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، دار المسیرة للنشر، عمان، 2000ملحم، سامي ( .44
 األردن .

): أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبها في البیت والمدرسة 2006النحالوي، عبد الرحمن ( .45
 ، دار الفكر، دمشق.24والمجتمع، ط

، دار الكتاب 6) :علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، ط2007علي فالح (الهنداوي،  .46
 الجامعي، العین.

 ، دار الفكر، عمان.1): طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة، ط2009هندي، صالح ذیاب ( .47

 ثالثًا: الرسائل العلمیة:

مرحلة ): آداب االختالف المتضمنة بمحتوى التربیة اإلسالمیة لل2012أبو جزر، منى ( .48
الثانویة في ضوء الفكر اإلسالمي ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستیر منشورة، 

 الجامعة اإلسالمیة، غزة.

): مشكالت طلبة المرحلة الثانویة بمحافظة غزة وسبل عالجها 2003إسعید، دانیال ( .49
 في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، رسالة ماجستیر،  الجامعة اإلسالمیة، غزة.

): إسهام األسرة في تنمیة القیم االجتماعیة لدى الشباب، رسالة 2009البقمي، مثیب ( .50
 ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة.

): التربیة الوقائیة في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة 1996الحدري، خلیل بن عبد اهللا ( .51
 الثانویة منها، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
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) :مدى تضمن محتوى التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة لقضایا فقه 2011حمد، هیام ( .52
 الواقع، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة.

دراسة  - ): أسس التوجیه واإلرشاد من منظور التربیة اإلسالمیة 2008الزبیدي، عبد اهللا ( .53
 رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى.  - تأصیلیة

): المفاهیم الوقائیة المتضمنة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة 2010الشریف، محمد ( .54
 سالمیة، غزة.للمرحلة الثانویة ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستیر، الجامعة اإل

): األسالیب التربویة النبویة المتبعة في التوجیه وتعدیل 2009الصعیدي، فواز بن مبیریك ( .55
السلوك وكیفیة تفعیلها مع طالب المرحلة الثانویة بنین "تصور مقترح"، رسالة ماجستیر 

 . مكة المكرمةمنشورة، جامعة أم القرى، 

القرآن الكریم بالمرحلة الثانویة في ضوء ): تقویم مقرر تفسیر 1998الطریفي، حمود ( .56
احتیاجات الطالب ومطالب نموهم، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة الملك سعود 

  بالمملكة العربیة السعودیة.

مدى تضمن كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة  ):2011عبد العال، أسمهان ( .57
اإلسالمي لها، رسالة ماجستیر، كلیة لموضوعات التربیة الجنسیة  في ضوء التصور 

 التربیة، الجامعة اإلسالمیة.

): بعض الدوافع والحاجات ومشاعر النقص وعالقتها 1989عبد الوهاب، عبد الناصر ( .58
بالشعور باالغتراب لدى طلبة المرحلة الثانویة العامة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة 

 دمیاط.

الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة  ): األمن2009العتیبي، سعد ( .59
 (دراسة میدانیة)، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

األسالیب التربویة لتنمیة خلق العفة لدى الشباب وتطبیقاتها  ):2009القرشي، عبد الباري ( .60
 لتربیة، جامعة أم القرى.في ضوء التربیة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، كلیة ا

): القیم التربویة المتضمنة في النصوص الشعریة المقررة في أدب 2004القرني، حسن ( .61
 .جامعة أم القرىالمرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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) : الحاجات النفسیة ومفهوم الذات وعالقتهما بمستوى 2011القطناني، عالء سمیر ( .62
امعة األزهر بغزة في ضوء نظریة محددات الذات، رسالة ماجستیر، الطموح لدى طلبة ج
  جامعة األزهر بغزة.

): مدى تضمن منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة لمفاهیم حقوق 2010قیطة، محمد ( .63
 اإلنسان ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة. 

): أثر اثراء محتوى التربیة اإلسالمیة ببعض المفاهیم األمنیة في 2012(الفي، محمود  .64
 اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها، رسالة ماجستیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

): المضامین التربویة المستنبطة من صلح الحدیبیة وتطبیقاتها 2008اللحیاني، هدى ( .65
 لة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة.التربویة في األسرة والمدرسة، رسا

): تقویم مقررات الفقه في المرحلة الثانویة في ضوء المستجدات 2008المالكي، عدنان ( .66
 الفقهیة المعاصرة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى.

): مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانویة للقیم األخالقیة من وجهة نظر 2004مرتجى، عاهد ( .67
 هم في محافظة غزة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة األزهر.معلمی

): الدافع المعرفي والبیئة الصفیة وعالقتهما بالتفكیر التأملي لدى 2010المشهراوي، بسام ( .68
 طلبة المرحلة الثانویة في مدینة غزة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة األزهر، غزة.

التربویة لتعظیم البلد الحرام لطالب المرحلة  األسالیب ):2008معلم، وسیم عبد الرحمن ( .69
الثانویة بالعاصمة المقدسة من خالل األنشطة غیر الصفیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، 

 جامعة أم القرى.

  المجالت العلمیة: -رابعاً 

): الحاجات الشخصیة واالجتماعیة والنفسیة لدى 2011الجالمدة، فوزیة وعلي، نجوى ( .70
الطلبة الموهوبین من وجهة نظر المعلمین والطلبة الموهوبین في المملكة العربیة السعودیة، 

 .97،  ص1، ع 19، مج مجلة العلوم التربویة مصر

ة المرحلة الثانویة وأسباب ): الحاجات النفسیة لطلب1999حرب، عادل وحسین، عادل ( .71
 ، مصر.مجلة  طفولة یولیوإعاقة إشباعها (من وجهة نظرهم)، 
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): الحاجات النفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة 2009الخزندار، نائلة والخزندار، انتصار ( .72
 .مجلة التربیةبغزة، 

راسة میدانیة ): مشكالت طلبة المرحلة الثانویة وحاجاتهم اإلرشادیة (د2008رزق، أمینة ( .73
مجلة جامعة على عینة من الطلبة في محافظة دمشق) رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

  .2، ع 24مج دمشق، 

): الحاجات النفسیة ومصادر إشباعها لدى طالب وطالبات 2000شوكت، عواطف ( .74
 .533، القاهرة،  ص4، ع 10، مج مجلة دراسات نفسیة ، - دراسة مقارنة- الجامعة 

): دور نظام تعلیم المعاقین بصریًا في تلبیة 2010ود وأحمد، محمد (عابدین، محم .75
 .66، جامعة الزقازیق، ع مجلة كلیة التربیةاالحتیاجات التربویة لطالبه. 

): تصور مقترح لتلبیة االحتیاجات التربویة المرتبطة 2009عابدین، محمود ومحمد، هالة ( .76
 .64، جامعة الزقازیق، عكلیة التربیةمجلة بتعلیم األبناء لدى والدي المراهقین، 

): الحاجات االرشادیة لطلبة الشهادة العامة كما یراها 2006العادلي، كاظم وعلي، عالهن ( .77
 .13ع مجلة رسالة التربیة، طالب وطالبات محافظة مسقط، 

) : مصادر إشباع الحاجات النفسیة للشباب في المرحلتین المتوسطة 2004المفدى، عمر ( .78
 .46الریاض، عمجلة رسالة الخلیج العربي، والثانویة بدول الخلیج، 

مجلة ): الحاجات النفسیة لمرحلة وسط العمر،  2002المفدى، عمر والجمعة، سلیمان ( .79
 .41جامعة الزقازیق، عكلیة التربیة، 

): الفرق بین الجنسین في الحاجات النفسیة األساسیة 2005الوطبان، محمد وعلي، جمال ( .80
، جامعة الزقازیق، مجلة كلیة التربیةلدى طلبة وطالبات الجامعة في المجتمع السعودي، 

 .49ع

  األدلة: -خامساً 

 ) الخطوط العریضة لمنهاج التربیة1999الفریق الوطني لمبحث التربیة اإلسالمیة ( .81
  )، مركز تطویر المناهج، فلسطین.12-1اإلسالمیة للصفوف (

): التربیة االسالمیة للصف الحادي عشر، (الجزء 2011وزارة التربیة والتعلیم العالي ( .82
  ) مركز تطویر المناهج، فلسطین.2الجزء  -1
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 المراجع

): التربیة االسالمیة للصف الثاني عشر، مركز 2011وزارة التربیة والتعلیم العالي ( .83
 ویر المناهج، فلسطین.تط
  

  المراجع االجنبیة:  - سادساً 
84. Baard,  P.,  Deci,  E.,  & Rany, R.,  (2004): Intrinsic need satisfaction: a 

motivational basis of performance and well-being in tow work setting.,  
Journal of applied social psychology, Vol. 34,  No 10. 

85. Gange,  M.,  (2003): The role of autonomy support and autonomy orientation 
in prosocial behavior engagement,  Motivational and Emotion,  Vol.27 No. 

86. Helena,  T.,  (2004): Self-Determination,  Motivation and the fulfillment 
of the Psychological Needs at School,  Special Education, Faculty of 
Behavioral Science,  University of Helsinki,  Finland. 

87. Reis, H.,  Sheldon, K., Gable.S., Rosco,  J.&Rayan, R.,  (2000): Daily will 
being : the role of autonomy,  competence,  and relatedness. Personality 
and social psychology,  Vo126..No.4. 

88. Sheldon,  K. & Elliot,  A.,  (1999): Coal striving,  need satisfaction,  And 
longitudinal well-being : the Self Concordance model. Journal of 
Personality and Social Psychology Vol.76.   
  

  سابعًا: المواقع االلكترونیة:

89. http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx 

90. http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=27948      

http://www.dha.gov.ae/Ar/healtheducation/articles/pages/teenager.aspx
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=27948
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 المـالحـق
  )1ملحق رقم (

 القائمة بصورتها االولیة 
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  ة ــالمیــة اإلســالجامع
  التربیة  –كلیة الدراسات العلیا 

  قسم المناهج وطرق تدریس التربیة االسالمیة
   حفظه اهللا/ _________________________   السید 

هج وطرق تدریس التربیة تقوم الباحثة بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في المنا
ت النمائیة رحلة الثانویة لالحتیاجامدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في الم" :بعنوان، اإلسالمیة

   ."ثرائهاللطلبة وتصور مقترح إل
وهذا یتطلب بناء قائمة باالحتیاجات النمائیة الواجب توافرها في محتوى كتب التربیة 

والهدف من هذه القائمة تحدید ، وذلك لیتم تحلیل المنهاج في ضوئها، اإلسالمیة للمرحلة الثانویة
وقد استعنت في تجمیع ، طلبة في المرحلة الثانویة المتمثلة بمرحلة المراهقةاالحتیاجات النمائیة لل

           .دب التربوي والدراسات السابقةهذه القائمة باأل
أو  ،وعدم االتزان العضوي ،هي حالة من التوتر -ویقصد باالحتیاجات النمائیة للطلبة :

من مظاهر القلق  وتخلصاً  ،لهذه الحاجات النفسي تدفع صاحبها إلى التفاعل مع بیئته إشباعاً 
                                          والتوتر التي یشعر بها عندما تظهر لدیه حاجة من الحاجات. 

وٕالیكم ، تحكیمهائمة على سیادتكم لالطالع علیها و ولذلك تتشرف الباحثة بعرض هذه القا
المطلوب منكم برجاء تحكیم هذه و  ، مرحلة الثانویةاآلن قائمة بآداب االختالف الالزمة لطلبة ال

  القائمة من حیث:
 .إلى المجال الذي تمثله لحاجةمدى انتماء ا •
 .مدى أهمیتها •
 سالمتها لغویًا وتعبیریًا . •

.إضافة أو تعدیل ما ترونه مناسبا بهذا  المناسب االختیار أمام) Pوذلك بوضع عالمة ( 
  .الخصوص

الشكر ووافر التقدیر لسیادتكم، و تسأل اهللا تعالى أن یمن علیكم بعظیم وتتقدم الباحثة بجزیل 
  فضله وأن یبارك فیكم ویجزیكم خیر الجزاء.

  الباحثة: سعاد عبد الجلیل مصطفى عبد العال.
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة

  للمرحلة الثانویة 

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 إلى تعدل لغویا

  

  (األولیة): االحتیاجات الفسیولوجیةأوُال: 
               الحاجة إلى الطعام .   .1

               .الحاجة إلى الشراب   .2

               .الحاجة إلى الهواء   .3

                .الحاجة إلى النوم   .4

               الحاجة إلى الراحة من التعب.   .5

تبرز  –(تبول الحاجة إلى طرح الفضالت    .6
 تعرق ). –

              

الحاجة إلى المحافظة على حرارة أو برودة    .7
 .معینة للجسم

              

الحاجة إلى المحافظة على ضغط معین    .8
 .سمللج

              

الحاجة إلى حمایة الجسم من اإلصابات    .9
 والتخلص من األلم.

              

               الحاجة إلى النشاط والحركة واللعب.   .10

               إلى استخدام الحواس.الحاجة    .11

               الحاجة إلى الجنس.   .12

  اجات النفسیةتیحاال: ثانیاُ 

               الحاجة إلى األمن والطمأنینة .   .13

الحاجة إلى التقدیر اإلجتماعي واحترام    .14
 الذات.

              

               .الحاجة إلى الحب والقبول   .15

حریة الداخلیة الحاجة إلى اإلحساس بال   .16
 .وعدم القهر

              

وافع والمیول شباع الدإ الحاجة إلى   .17
 .والرغبات لدى الفرد
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة

  للمرحلة الثانویة 

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 إلى تعدل لغویا

لسرور والراحة الحاجة إلى توفیر ا   .18
 . والتخلص من األلم

              

               .الحاجة إلى التنافس الشریف   .19

               .اجة إلى التفوق والنجاح واإلنجازالح   .20

               الحاجة إلى التعاون.   .21

               اإلخالص والصدق .الحاجة إلى    .22

               .حاجة إلى حب المعرفة و اإلستطالعال   .23

               .الحاجة إلى التملك أو السیطرة   .24

                .الحاجة إلى احترام القیم والمثل   .25

                .الحاجة إلى النظام في الحیاة   .26

الحاجة إلى اإلحساس بالمسئوولیة تجاه    .27
  .وتجاه اآلخرینالذات، 

              

ة أنفسنا وأفكارنا وحدود الحاجة إلى معرف   .28
  .قدراتنا

              

ووضوح  ،الثقةالحاجة إلى الصدق و    .29
  .العالقات والمعامالت

              

درجة من الحیاء والخجل في الحاجة إلى    .30
  .النفوس

              

                .ى التوجیه واإلرشادالحاجة إل   .31

                .الحاجة إلى حریة الرأي   .32

                .المساواة والعدلالحاجة إلى    .33

                .الحاجة إلى رضا الوالدین   .34

                .ة إلى الترفیه والترویح عن النفسالحاج   .35

                ).جة إلى تحقیق الذات (توكید الذاتالحا   .36

                الحاجة إلى الرضا عن النفس والثقة بها.   .37
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة

  للمرحلة الثانویة 

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 إلى تعدل لغویا

                .إلى التغییر والتنویع في الحیاة الحاجة   .38

                .إلى فهم النفسالحاجة    .39

                .الحاجة إلى الطمأنینة الروحیة   .40

                .الحاجة إلى التطویر   .41
  االجتماعیة االحتیاجاتثالثًا: 

الحاجة إلى اإلجتماع مع الغیر وتكوین    .42
 عالقات اجتماعیة حسنة .

              

الحاجة إلى الحصول على اعجاب وحب    .43
 اآلخرین .

              

القیام بالواجبات وتحمل الحاجة إلى    .44
 المسؤولیة تجاه الغیر .

              

               الحاجة إلى اإلنتماء إلى الجماعة .   .45

               الحاجة إلى تكوین األصدقاء .     .46

الحاجة إلى المحافظة على األخالق    .47
 والعادات اإلجتماعیة .

              

الحاجة إلى المحافظة على النظم    .48
 والطقوس الدینیة السائدة .

              

               الحاجة إلى تربیة إسالمیة صحیحة .   .49

               الحاجة إلى نبذ الرشاوي والوساطات .   .50

               الحاجة إلى نبذ اإلقلیمیة والتفرقة .   .51

               الحاجة إلى إرشاد دیني .   .52

               الحاجة إلى إحترام الوقت (الوقت) .   .53

عن بعض األفكار  الحاجة إلى التخلي   .54
 .والقیم األجنبیة

              

الحاجة إلى إحیاء التراث ومعالم الحضارة    .55
 اإلسالمیة .
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة

  للمرحلة الثانویة 

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 إلى تعدل لغویا

الحاجة إلى الحد من سلبیة الشباب    .56
 وضعف المشاركة .

              

الحاجة إلى اإللتزام بالقانون والتشریع    .57
 اإلسالمي

              

               .ة إلى الحد من اإلنحراف والجریمةالحاج   .58

               الحاجة إلى الحد من إنتشار اإلدمان .   .59

               الحاجة إلى اإلستقالل الذاتي .    .60

               .الحاجة إلى بر الوالدین    .61

               الحاجة إلى المكانة اإلجتماعیة .   .62

               الحاجة إلى خطةعربیة موحدة وشاملة .   .63

               الحاجة إلى المعاملة المناسبة .   .64

               إلى اإلستقرار األسري . الحاجة   .65

               ).الزواجالحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (   .66

               .الحاجة إلى القیادة أو الزعامة   .67

               الحاجة إلى العمل بعد التخرج.   .68

               .الحاجة إلى تهذیب الذات   .69

               الحاجة إلى القیم.   .70

               الحاجة إلى التقبل االجتماعي.   .71

               الحاجة إلى التكیف اإلجتماعي.   .72

               الحاجة إلى األمومة.   .73

               الحاجة إلى اإلستقرار المالي.   .74

               الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین.   .75

  .الرغبة في مساعدة اآلخرین   .76
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة

  للمرحلة الثانویة 

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 إلى تعدل لغویا

  رابعًا: االحتیاجات الفكریة  
               .االهتمام باللغة العربیة   .77

توفیر قدر من حریة ة إلى الحاج   .78
 .الصحافة

              

ة إلى توفیر معلومات جنسیة الحاج   .79
 .صحیحة

              

               .رفع شأن العلماء والمتعلمین   .80

               الحاجة إلى المعرفة و االطالع.   .81

               .حاجة إلى النمو العقلي واالبتكارال   .82

               .إلى إتاحة الفرصة لتعلیم الفتیاتالحاجة    .83

               .من انتشار األمیة والجهل الحد   .84
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 المـالحـق

  )2ملحق (
 القائمة بصورتها النهائیة
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ة اإلسالمیة ــالجامع
  ةـــة التربیــكلی

  الدراسات العلیا  عمادة 
  قسم المناهج وطرق تدریس التربیة االسالمیة

  

  لمحترم / ____________________ االسید 
  

ج بإعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناه سعاد عبد الجلیل عبد العال . الباحثةتقوم 
" مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة بعنوان ، وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة 

  "  إلثرائهاالثانویة لالحتیاجات النمائیة للطلبة وتصور مقترح 
  

باالحتیاجات النمائیة الواجب توافرها في محتوى كتب التربیة وهذا یتطلب بناء قائمة 
  وذلك لیتم تحلیل المنهاج في ضوئها . ، اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

والهدف من هذه القائمة تحدید االحتیاجات النمائیة للطلبة في المرحلة الثانویة المتمثلة 
 بوي والدراسات السابقة. التر  باألدبقائمة هذه الجمع في  عانت الباحثة وقد است، بمرحلة المراهقة

والتي ، هي المطالب األساسیة للنمو النفسي المتوازن للفرد - ویقصد باالحتیاجات النمائیة للطلبة :
وعدم تحقیقها أو عدم إشباعها یؤدي ، یجب أن یتعلمها الفرد حتى یصبح سعیدًا وناجحًا في حیاته

  إلى الشقاء والفشل في الحیاة.
  من حیث:، تتشرف الباحثة بعرض هذه القائمة على سیادتكم لالطالع علیها و تحكیمها ولذلك 

 مدى انتماء الحاجة إلى المجال الذي تمثله . •
 مدى أهمیتها . •
 سالمتها لغویًا وتعبیریًا . •

) أمام االختیار المناسب .إضافة أو تعدیل ما ترونه مناسبا بهذا Pوذلك بوضع عالمة ( 
  الخصوص.
سأل اهللا تعالى أن یمن علیكم بعظیم فضله وأن یبارك وأالشكر ووافر التقدیر لسیادتكم،  لولكم جزی

  فیكم ویجزیكم خیر الجزاء.
  الباحثة 

  سعاد عبد الجلیل مصطفى عبد العال. 
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 المـالحـق

  

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 لغویا

 تعدل
 إلى

  

  (األولیة): االحتیاجات الفسیولوجیةأوُال: 
                الحاجة إلى الطعام المتوازن.   .1

               الحاجة إلى الشراب الصحي.   .2

               الحاجة إلى الهواء النقي.   .3

                الحاجة إلى النوم  .   .4

               الحاجة إلى الراحة من التعب .   .5

               الحاجة إلى تخلص الجسم من الفضالت.   .6

               الحاجة إلى التوازن في حرارة الجسم.   .7

الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى    .8
 والمخاطر.

              

               الحاجة إلى النشاط والحركة.   .9

               الحاجة إلى اللعب .   .10

               الحاجة إلى استخدام الحواس وتدریبها.   .11

               إلى الجنس .الحاجة    .12

الحاجة إلى تقبل التغیرات الفسیولوجیة و    .13
  الجسمیة.

              

الحاجة إلى االهتمام ورعایة الطاقات    .14
  المتدفقة للجسم.

              

  النفسیة االحتیاجات ثانیُا: 

               الحاجة إلى األمن و الطمأنینة الروحیة.   .15

               الحاجة إلى الشعور باحترام الذات.   .16

               .المتبادلالحاجة إلى الحب والقبول    .17

اإلحساس باالستقاللیة وعدم الحاجة إلى    .18
 .القهر
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  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 لغویا

 تعدل
 إلى

الحاجة إلى اشباع دوافع  الفرد وفق ضوابط    .19
 شرعیة

              

الفرد وفق ضوابط  رغباتالحاجة إلى اشباع    .20
  شرعیة . 

              

الفرد وفق ضوابط  میولالحاجة إلى اشباع    .21
  شرعیة .

              

               الحاجة إلى توفیر السرور والراحة .    .22

الحاجة إلى التملك والسیطرة وفق ضوابط    .23
 شرعیة.

              

               الحاجة إلى التفوق والنجاح .   .24

                الحاجة إلى اإلنجاز.   .25

               الحاجة إلى االخالص.   .26

               الحاجة إلى الصدق في التعامل .   .27

               القیم والمثل.الحاجة إلى احترام    .28

               .رشاد اال التوجیه الحاجة إلى   .29

الحاجة إلى االحساس بالمسئولیة تجاه    .30
 اآلخرین .

              

الحاجة إلى معرفة الذات والتعرف على    .31
 القدرات.

              

               .لى الشعور بالثقة ووضوح العالقاتالحاجة إ   .32

               الحاجة إلى درجة من الحیاء في النفوس.   .33

االحساس بالمسئولیة تجاه الحاجة إلى    .34
  الذات .

              

                الحاجة إلى الترفیه والترویح عن النفس.    .35

                الحاجة إلى تحقیق الذات (توكید الذات).   .36

               الحاجة إلى الرضا عن النفس والثقة بها.    .37
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 لغویا

 تعدل
 إلى

               الحاجة إلى التطویر والتنویع في الحیاة.   .38

               الحاجة إلى فهم الذات.   .39

                .(حب الجمال)الحاجة إلى التذوق الجمالي    .40

               . تهذیب الذاتالحاجة إلى    .41

  ثالثًا: االحتیاجات االجتماعیة 
               الحاجة إلى التقدیر االجتماعي.   .42

               الحاجة إلى المنافسة البناءة.   .43

               الحاجة إلى التعاون .   .44

               الحاجة إلى النظام في الحیاة .   .45

               الحاجة إلى حریة الرأي .   .46

                الحاجة إلى المساواة .   .47

                الحاجة إلى العدل .   .48

               . إلى تكوین عالقات اجتماعیة ناجحةالحاجة    .49

الحاجة إلى الحصول على اعجاب وحب    .50
 اآلخرین.

              

               بالواجبات  .الحاجة إلى القیام    .51

                الحاجة إلى تحمل المسئولیة تجاه األخرین.   .52

               الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة .   .53

               الحاجة إلى تكوین األصدقاء .   .54

الحاجة إلى المحافظة على العادات    .55
 االجتماعیة ( ثقافة المجتمع) .

              

               الحاجة إلى اإلرشاد الدیني .   .56

               .المحافظة على األخالق اإلسالمیةالحاجة إلى    .57

الحاجة إلى المحافظة على أداء الشعائر    .58
 الدینیة .
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 لغویا

 تعدل
 إلى

               الحاجة إلى نبذ العنصریة والتفرقة .   .59

الحاجة إلى تقدیر قیمة الوقت في حیاة    .60
 المجتمع.

              

               الحاجة إلى احیاء التراث اإلسالمي .   .61

الحاجة إلى حمایة المجتمع من االنحراف    .62
  والجریمة. 

              

                الحاجة إلى المشاركة المجتمعیة الفعالة.   .63

               الحاجة إلى االلتزام بالتشریع اإلسالمي.    .64

               الحاجة إلى حمایة المجتمع من المخدرات.   .65

               الحاجة إلى بر الوالدین.   .66

                االجتماعیة .الحاجة إلى المكانة    .67

               .ى تحقیق الوحدة الوطنیة والعربیةالحاجة إل   .68

               الحاجة إلى االستقرار األسري .   .69

               الحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (الزواج).   .70

               الحاجة إلى العمل بعد التخرج .   .71

               الحاجة إلى التمسك بالقیم .   .72

               االجتماعي .الحاجة إلى التقبل    .73

                الحاجة إلى التكیف االجتماعي.   .74

                الحاجة إلى الوالدیة .   .75

               الحاجة إلى االستقرار المالي.    .76

               الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین.   .77

  رابعًا: االحتیاجات الفكریة (العقلیة) 
               الحاجة إلى حب المعرفة و االستطالع.   .78

الحاجة إلى التخلي عن بعض األفكار والقیم    .79
 الغربیة.

              



 مـالحق الدراسـة

 
144 

 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة

  الصیاغة  مدى األهمیة  مدى االنتماء

 ال تنتمي
 تنتمي

 مهمة
 غیر مهمة جدا

 مهمة
 سلیمة
 لغویا

 تعدل
 إلى

               الحاجة إلى الحد من انتشار الجهل .   .80

               الحاجة إلى االهتمام باللغة العربیة.   .81

               الحاجة إلى توفیر معلومات جنسیة صحیحة.   .82

الحاجة إلى تقدیم نماذج مضیئة    .83
  للشخصیات العلمیة .

              

                إلى تنمیة الوظائف العقلیة. الحاجة   .84

الحاجة إلى االبتكار والتجدید (التفكیر    .85
 االبتكاري). 

              

               الحاجة إلى االستطالع و التجریب.   .86

               الحاجة إلى مهارات التعلم الذاتي.   .87

                الحاجة إلى استثمار مصادر التعلم والمعرفة.   .88

البحث العلمي الحاجة إلى اكتساب مهارات    .89
 وفحص األفكار .

              

الحاجة إلى البحث عن حلول واقتراح    .90
 الفروض واختبارها في عالم الواقع .

              

               الحاجة إلى مهارات الحصول على المعرفة.   .91

الحاجة إلى التبصر بالتحدیات الفكریة    .92
 .رة كالعولمة والتكتالت العالمیة المعاص

              

التبصر بقضایا األمة اإلسالمیة الحاجة إلى    .93
 كالوحدة اإلسالمیة واالستشراق.

              

الحاجة إلى التبصر بقضایا الفن واألدب    .94
 من منظور إسالمي .

              

               الحاجة إلى طرح الحوارات الفكریة المثمرة.   .95

                الحاجة إلى األمن الفكري.    .96
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 المـالحـق

  
  )3الملحق رقم( 

  بطاقة تحلیل المحتوى

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  األستاذ الفاضل ...........المحترم 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  

تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة وهي 
النمائیة للطلبة "مدى تضمن مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة لالحتیاجات بعنوان  

  وتصور مقترح إلثرائها "

  -وتقوم الباحثة بتحلیل محتوى مقررات التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة وهي :

  أوًال : كتاب الحادي عشر الجزء األول .    

  كتاب الحادي عشر الجزء الثاني .           

  : كتاب الثاني عشر . ثانیاً     

حتوى في حالة وجود أٍي من الحاجات الرجاء وضع اسم الدرس ورقم : عند تحلیل الممالحظة هامة
  الصفحة .

  أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن یكون ذلك في میزان حسناتكم .

  

                                                       /1  /2013  

  الباحثة  : سعاد عبد الجلیل مصطفى عبد العال.
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 المـالحـق

  

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة
  الصف/ _____ الجزء/ ______

 غیر موجود  موجود

  (األولیة): أوُال: االحتیاجات الفسیولوجیة
     الحاجة إلى الطعام المتوازن.   .1

     الحاجة إلى الشراب الصحي.   .2

     الحاجة إلى الهواء النقي.   .3

      الحاجة إلى النوم  .   .4

     إلى الراحة من التعب .الحاجة    .5

     الحاجة إلى تخلص الجسم من الفضالت.   .6

     الحاجة إلى التوازن في حرارة الجسم.   .7

     الحاجة إلى حمایة الجسم من األذى والمخاطر.   .8

     الحاجة إلى النشاط والحركة.   .9

     الحاجة إلى اللعب .   .10

     الحاجة إلى استخدام الحواس وتدریبها.   .11

     الجنس .الحاجة إلى    .12

      الحاجة إلى تقبل التغیرات الفسیولوجیة و الجسمیة.   .13

      الحاجة إلى االهتمام ورعایة الطاقات المتدفقة للجسم.   .14

  النفسیة االحتیاجات ثانیُا: 

     الحاجة إلى األمن و الطمأنینة الروحیة.   .15

     الحاجة إلى الشعور باحترام الذات.   .16

     .المتبادلالحاجة إلى الحب والقبول    .17

     الحاجة إلى اإلحساس باالستقاللیة وعدم القهر .   .18

     شباع دوافع  الفرد وفق ضوابط شرعیةإالحاجة إلى    .19

      شباع رغبات الفرد وفق ضوابط شرعیة .إالحاجة إلى    .20

      شباع میول الفرد وفق ضوابط شرعیة .إالحاجة إلى    .21
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة
  الصف/ _____ الجزء/ ______

 غیر موجود  موجود

     الحاجة إلى توفیر السرور والراحة .    .22

     الحاجة إلى التملك والسیطرة وفق ضوابط شرعیة.   .23

     الحاجة إلى التفوق والنجاح .   .24

      الحاجة إلى اإلنجاز.   .25

     الحاجة إلى االخالص.   .26

     الحاجة إلى الصدق في التعامل .   .27

     الحاجة إلى احترام القیم والمثل.   .28

     .رشاد اال التوجیه الحاجة إلى   .29

     بالمسئولیة تجاه اآلخرین .الحاجة إلى االحساس    .30

     الحاجة إلى معرفة الذات والتعرف على القدرات.   .31

     الحاجة إلى الشعور بالثقة ووضوح العالقات .   .32

     الحاجة إلى درجة من الحیاء في النفوس.   .33

      االحساس بالمسئولیة تجاه الذات .الحاجة إلى    .34

      الحاجة إلى الترفیه والترویح عن النفس.    .35

      الحاجة إلى تحقیق الذات (توكید الذات).   .36

     الحاجة إلى الرضا عن النفس والثقة بها.    .37

     الحاجة إلى التطویر والتنویع في الحیاة.   .38

     الحاجة إلى فهم الذات.   .39

      .(حب الجمال)الحاجة إلى التذوق الجمالي    .40

     الحاجة إلى تهذیب الذات .   .41

  ثالثًا: االحتیاجات االجتماعیة 
     الحاجة إلى التقدیر االجتماعي.   .42

     الحاجة إلى المنافسة البناءة.   .43

     الحاجة إلى التعاون .   .44
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة
  الصف/ _____ الجزء/ ______

 غیر موجود  موجود

     الحاجة إلى النظام في الحیاة .   .45

     الحاجة إلى حریة الرأي .   .46

      الحاجة إلى المساواة .   .47

      الحاجة إلى العدل .   .48

     الحاجة إلى تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة .    .49

     الحاجة إلى الحصول على اعجاب وحب اآلخرین.   .50

     الحاجة إلى القیام بالواجبات  .   .51

      الحاجة إلى تحمل المسئولیة تجاه األخرین.   .52

     الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة .   .53

     الحاجة إلى تكوین األصدقاء .   .54

الحاجة إلى المحافظة على العادات االجتماعیة ( ثقافة    .55
 المجتمع) .

    

     الحاجة إلى اإلرشاد الدیني .   .56

     الحاجة إلى المحافظة على األخالق اإلسالمیة .   .57

     الحاجة إلى المحافظة على أداء الشعائر الدینیة .   .58

     الحاجة إلى نبذ العنصریة والتفرقة .   .59

     الحاجة إلى تقدیر قیمة الوقت في حیاة المجتمع.   .60

     .الحاجة إلى احیاء التراث اإلسالمي    .61

      الحاجة إلى حمایة المجتمع من االنحراف والجریمة.    .62

      الحاجة إلى المشاركة المجتمعیة الفعالة.   .63

     الحاجة إلى االلتزام بالتشریع اإلسالمي.    .64

     الحاجة إلى حمایة المجتمع من المخدرات.   .65

     الحاجة إلى بر الوالدین.   .66

      الحاجة إلى المكانة االجتماعیة .   .67

     الحاجة إلى تحقیق الوحدة الوطنیة والعربیة .   .68
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة
  الصف/ _____ الجزء/ ______

 غیر موجود  موجود

     الحاجة إلى االستقرار األسري .   .69

     الحاجة إلى تكوین أسرة سعیدة (الزواج).   .70

     الحاجة إلى العمل بعد التخرج .   .71

     الحاجة إلى التمسك بالقیم .   .72

     الحاجة إلى التقبل االجتماعي .   .73

      الحاجة إلى التكیف االجتماعي.   .74

      الحاجة إلى الوالدیة .   .75

     الحاجة إلى االستقرار المالي.    .76

     الحاجة إلى التأثیر في اآلخرین.   .77

  رابعًا: االحتیاجات الفكریة (العقلیة)
     الحاجة إلى حب المعرفة و االستطالع.   .78

     الحاجة إلى التخلي عن بعض األفكار والقیم الغربیة.   .79

     . الحاجة إلى الحد من انتشار الجهل   .80

     الحاجة إلى االهتمام باللغة العربیة.   .81

     الحاجة إلى توفیر معلومات جنسیة صحیحة.   .82

      الحاجة إلى تقدیم نماذج مضیئة للشخصیات العلمیة .   .83

      الحاجة إلى تنمیة الوظائف العقلیة.   .84

     الحاجة إلى االبتكار والتجدید (التفكیر االبتكاري).    .85

     التجریب. الحاجة إلى االستطالع و   .86

     الحاجة إلى مهارات التعلم الذاتي.   .87

      الحاجة إلى استثمار مصادر التعلم والمعرفة.   .88

     الحاجة إلى اكتساب مهارات البحث العلمي وفحص األفكار .   .89

الحاجة إلى البحث عن حلول واقتراح الفروض واختبارها في    .90
 عالم الواقع .
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 المـالحـق

  م
  قائمة باالحتیاجات النمائیة 

  للمرحلة الثانویة
  الصف/ _____ الجزء/ ______

 غیر موجود  موجود

     المعرفة.الحاجة إلى مهارات الحصول على    .91

الحاجة إلى التبصر بالتحدیات الفكریة المعاصرة كالعولمة    .92
     والتكتالت العالمیة .

الحاجة إلى التبصر بقضایا األمة اإلسالمیة كالوحدة    .93
     اإلسالمیة واالستشراق.

     .ایا الفن واألدب من منظور إسالميالحاجة إلى التبصر بقض   .94

     المثمرة. الحاجة إلى طرح الحوارات الفكریة   .95

      الحاجة إلى األمن الفكري.    .96
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 المـالحـق

  )4الملحق رقم ( 

  قائمة االحتیاجات النمائیة.ل قائمة بأسماء السادة المحكمین
  

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  الرقم 

  الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق تدریس  أستاذ دكتور  فتحیة اللولو.   .1

  الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق تدریس  أستاذ دكتور  اآلغا.عبد المعطي    .2

  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  أستاذ دكتور  محمود أبو دف .   .3

  الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق تدریس  أستاذ مشارك  محمد زقوت .   .4

  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  أستاذ مشارك  فایز شلدان .   .5

  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  مشاركأستاذ   حمدان الصوفي .   .6

  الجامعة االسالمیة  علم النفس  أستاذ مشارك  عبد الفتاح الهمص .   .7

  الجامعة االسالمیة  علم النفس  أستاذ مشارك  جمیل الطهراوي .   .8

  الجامعة اإلسالمیة  علم النفس  أستاذ مساعد  ختام السحار .   .9

  اإلسالمیةالجامعة   علم النفس  أستاذ مساعد  نبیل دخان . .10

  الجامعة االسالمیة  علم النفس  أستاذ مساعد  عاطف اآلغا. .11

  وكالة الغوث الدولیة  مناهج وطرق تدریس  أستاذ مساعد  نایف العطار . .12

  الجامعة اإلسالمیة  أصول التربیة  ماجستیر  مروان حمد. .13

مدیریة التربیة والتعلیم   شریعة  ماجستیر  تامر الرمالوي. .14
  غرب غزة

مدیریة التربیة والتعلیم   الحدیث الشریف  ماجستیر  .رندة زینو  .15
  غرب غزة
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 المـالحـق

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  الرقم 

  مدرسة حكومیة برفح  مناهج وطرق تدریس  ماجستیر  هیام حمد. .16

  جامعة األمة  تربیة اسالمیة  ماجستیر  نصر الدین مدوخ. .17

  مدرسة حكومیة بغزة.  تربیة إسالمیة  ماجستیر  فدوى الصفدي . .18

  مدرسة حكومیة بغزة  الدینأصول   وسببكالوری  هنیة األستاذ. .19

  مدرسة حكومیة بغزة  أصول الدین  بكالوریوس  عبیر الهلیس . .20

  مدرسة حكومیة بغزة  لغة عربیة  بكالوریوس  عدنان االخشم . .21
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 المـالحـق
  )5ملحق رقم (

  التربیة والتعلیم العاليخطاب تسهیل مهمة من الجامعة اإلسالمیة إلى وزارة 
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 المـالحـق
  )6ملحق رقم (

  خطاب تسهیل مهمة لتطبیق أداة الدراسة على العینة في مدیریة غرب غزة

 


