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  ملخص البحث:
هدف البحث الحالي إلى تحديد االحتياجات الدينية لطالب الصف األول الثانوي داخل 

ل مميية جم  البيانات وتحديدها المنهج الوصفي من خال المقررات الدينية, واستخدم البحث
المقررات الدينية, وتكونت ومحاولة تفسيرها ليوصول إلى نتائج حول احتياجات الطالب الدينية 

مجمومة البحث من طالب المرحية الثانوية األزهرية الذين درسوا المقرر بمعهد بنين بني غالب 
اللغة العربية , ومن معيمي طالًبا 60اإلمدادي الثانوي األزهري محافظة أسيوط ومددهم

معيًما وموجًها, ولتحقيق  20ليصف األول الثانوي وموجهيها, ومددهم  والدراسات اإلسالمية
هدف البحث تم إمداد قائمة االحتياجات الدينية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي داخل 

ب الصف األول الثانوي مناسًبا لطال احتياًجا دينًيا 25المقررات الدينية, وتوصل البحث إلى 
وفي نهاية البحث تم تقديم التوصيات والمقترحات ذات الصية بما أسفر  داخل المقررات الدينية
 منه البحث من نتائج.

 .االحتياجات الدينية ليطالب, المرحية الثانوية األزهرية الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
The current research aimed to determine the religious needs of 

first-year secondary students within the Religious courses. The 
research used the descriptive analytical approach through the process 
of collecting and identifying data and trying to interpret it to reach results 
about the religious needs of students in the Religious courses. The 
research group consisted of: high school students who studied the 
course at the Boys Bani-Ghaleb Preparatory Secondary Institute, Al-
Azhar Governorate, Assiut Governorate, who numbered 60 students, 
and teachers and mentors of Arabic and Islamic Studies for the first 
secondary grade, who numbered 20 teachers and mentors. To achieve 
the goal of the research, a list of appropriate religious needs for first-
year secondary students was prepared within the Religious courses, and 
the research reached 25 religious needs suitable for first-year 
secondary students within the Religious courses. At the end of the 
research, a set of recommendations and suggestions related to the 
results of the research were presented. 
Keywords: Religious needs of the students, Al-Azhar secondary 
school.  
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 مقدمة:
يظهر في العالم اليوم الكثير من المتغيرات والقضايا واالتجاهات والنظريات المذهبية التي 
تفرض نفسها ميي مجتمعات العالم, ومنها المجتمعات اإلسالمية والعربية والتي قد تأثرت من 

 ات في كافة الجوانب العيمية والسياسية, واالقتصادية, واالجتمامية, والدينية.جراء هذه المتغير 

واألفكار والقضايا التي ظهرت في المجتم ؛ ينبغي أن  واالتجاهاتوهذه المتغيرات  
احتياجات الطالب, وسياسة التعييم, وحاجة المجتم ,  وييبيترامى حتى يؤدي المقرر دوره, 

من المقررات  كل ما يخدم الطالب في تعامالتهم, وما يحتاجون إليه ومن ثم فإنه ينبغي أن تتض
في شتى حياتهم في نسج محكم لحمته وسداه يكون كالبوتقة ينسبك فيها جل ما يقدم ليطالب 

؛ 2004وهذا ما دمت إليه دراسة: )سعيد مبد اهلل,ميى كافة األصعدة في أسيوب متجدد جذاب, 
 (.2016؛ وحوراء حسين, 2011محمد,؛ ومبد الجواد 2008ومصطفى رجب, 

وتعد مميية إدراك احتياجات الطالب المتعددة, وأهمية رمايتها رماية متكامية من المبادئ 
(, وقد تظهر تيك 139, 2010األخالقية في حقوق اإلنسان وحماية كرامته )محمد موض, 

ة ما يحيط بهم؛ وال شك االحتياجات في هيئة تساؤالت دينية  تعبر من احتياجاتهم الدينية لمعرف
, 2007أن إجابة تيك التساؤالت تشب  حاجات الطالب الدينية وتيبيها )مبد الرازق مختار, 

(, وتتنوع االحتياجات التي يحتاجها الطالب: فمنها االحتياجات الفطرية أو الوجدانية التي 132
تجاه, ومنها االحتياجات تجيش بها مشامر الطالب؛ وغاية التربية اإلسالمية أن تستثمر هذا اال

المهارية التي تنظم مالقة اإلنسان م  نفسه أو م  اآلخرين, ومنها االحتياجات المعرفية وتقدمها 
التي ترشد -الدين, النفس, العقل, النسل, المال –التربية اإلسالمية في صورة الكييات الخمس

عيوم األخرى. وهناك احتياجات الطالب إلى أهمية العقل في اكتشاف الجزئيات التي تتمثل في ال
 (.5-6, 2011أخرى كثيرة ال يدركها الطالب إال إذا مرضت أسبابها له )مبد الجواد محمد, 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( يتم التوثيق في هذا البحث كما ييي: )االسم األول والثاني ليمؤلف, سنة النشر, رقم الصفحة( وتفاصيل كل 

 مرج  مثبتة في قائمة المراج 
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              الب؛ كان ربطها ومن خالل هذا التنوع لتيك االحتياجات التي يحتاجها الط
                    بأهداف المقررات المدروسة أبيغ وأحكم في تحقيق مخرجات تيك األهداف

 (. 5, 2011, )مبد الجواد محمد

ومما سبق تظهر أهمية االحتياجات الدينية وأهمية ربطها بالمقررات الدينية؛ حتى تحقق 
أشارت إليه األدبيات والدراسات السابقة من أهمية تيبية أهدافها المرجوة منها, وبناء ميى ما 

 احتياجات الطالب الدينية في المقررات الدينية, كان من الضروري بحث ذلك المتغير وهذا ما
االحتياجات الدينية ليمقررات الدينية لدى طالب الصف  يسعى إليه البحث الحالي وهو جم 

ات الدينية معنية بتقديم تيك القضايا التي تيبي األول الثانوي األزهري؛ وذلك ألن المقرر 
         احتياجاتهم الدينية ومعنية بمواكبة تيك المتغيرات الحديثة بأسيوب جذاب, ولغة مناسبة, 

 وفكر وسطي. 

 مشكلة البحث:
 نبعت مشكلة البحث من خالل الشواهد التالية:

رحية الثانوية, والندوات العيمية مالحظة الباحثين من خالل الزيارات الميدانية لطالب الم - 1
لمعيمي المرحية الثانوية فتم مالحظة افتقار المقررات الدينية في الصف األول الثانوي 

 األزهري إلشباع احتياجات الطالب الدينية.
؛ فقد أصبح من الضروري مراماة االطالع ميى األدبيات التربوية, والدراسات السابقة - 2

نية في المقررات والمناهج الدينية ألهميتها التي أشارت احتياجات الطالب وخاصة الدي
؛ ومان  فارع, 2005؛ ومدلي مزازي, 2004إليها الدراسات التالية: )سعيد مبد اهلل, 

؛ 2013ومحمد جابر,  ؛2011؛ ومبد الجواد محمد,2008؛ ومصطفى رجب, 2007
 وقد أوصت بما ييي:  (2017؛ ونور حميمي, 2015وسيد محمد, 

بط محتوى المقررات الدراسية باحتياجات الطالب؛ لتقوية شعورهم بمشكالت ضرورة ر  -  أ  
 مجتمعهم وقضاياه المعاصرة لإلسهام في حيها. 

االستعانة بمراكز األبحاث والدراسات التربوية األصيية لمراجعة مدخالت ومخرجات  -  ب  
 النظام التعييمي.

تياجات اإلنسان العربي ربط التعييم الديني بخطط التنمية في البالد العربية, واح -  ج  
 المعاصر. 
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ضرورة مراجعة مناهج العيوم الشرمية, في مراحل التعييم قبل الجامعي بين الفترة  -  د  
 واألخرى, وتقويمها وتطويرها وفق ما تقتضيه متطيبات المرحية, ومستجدات العصر. 

هم االهتمام بمجال األنشطة التعييمية التي ترامي حاجات الطالب واهتماماتهم وميول -  ه  
 سواء أكانت صفيَّة أم غير صفيَّة.

إمادة النظر باإلضافة أو التعديل أو الحذف في الموضومات التي أمرب الطالب من  -  و  
 احتياجاتهم لدارستها.

استشارة الخبراء والمختصين في مجال طرائق تدريس اليغة العربية, والدراسات  - 3
 اإلسالمية.

افتقار طالب الصف األول الثانوي  تحددت مشكية البحث الحالي في وفي ضوء ما سبق 
األزهري لالحتياجات الدينية التي تناسبهم؛ ونظًرا ألهمية تيك االحتياجات الدينية ليطالب فإن 

لطالب  االحتياجات الدينية ليمقررات الدينية جم هذا البحث يسعى إلى مالج ذلك من طريق 
ما االحتياجات الدينية التالي:  الصف األول الثانوي األزهري من خالل اإلجابة ميى السؤال

 لطالب الصف األول الثانوي؟

 :البحث مصطلحات
  احتياجات الطالب الدينية:

 القيماحتياجات الطالب الدينية إجرائًيا بأنها: تيك المعارف المنشودة حول يعرف الباحثون 
تصل بأمور الدين والقضايا والمشكالت واالتجاهات والتيارات المذهبية واألنماط السيوكية التي ت

ويحتاج الطالب إلى دراستها في المقررات الدينية ليصف األول الثانوي, والتي تتفق م  مبادئ 
 اإلسالم وقيمه. 

 طالب المرحلة الثانوية:
بطالب المرحية الثانوية إجرائًيا: هم طالب معهد نظًرا لطبيعة البحث الحالي فالمقصود 

موا الدراسة في مرحية التعييم األساسي, المعنيون بتحديد بني غالب اإلمدادي الثانوي الذين أت
احتياجاتهم الدينية في البحث الحالي لتيبيتها داخل مقرراتهم الدينية, وكانت أممارهم ما بين 

 .الخامسة مشرة والثامنة مشرة غالًبا



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022فرباير   -جزء ثاني  –الثاني  العدد  – 38لد اجمل 132

 م2021سبتمرب   – التاسع العدد  – 37لد اجمل

 

 هدف البحث:
 نوي.تحديد االحتياجات الدينية لطالب الصف األول الثا هدف البحث الحالي إلى:

 أهمية البحث:

 :وتظهر أهمية هذا البحث في الجانب التطبيقي بما قد يقدمه لكل من

ييبي البحث احتياجات الطالب الدينية؛ من طريق تزويدهم بقدر من القيم,  المتعلمين: - 1
 والمعارف, واالتجاهات التي تناسبهم. 

لباحثين؛ إلجراء مزيد قد يسامد هذا البحث في فتح مجاالت بحثية جديدة أمام ا الباحثين : - 2
 من الدراسات التي تهدف إلى تيبية احتياجات الطالب الدينية. 

يوجه البحث أنظار مخططي المناهج لالهتمام بتضمين المناهج مخططي المناهج:  - 3
 الحتياجات الطالب الدينية في التعييم مامة, والمقررات الدينية خاصة.

 :البحث محددات
 :ددات التاليةالحالي على المح البحث اقتصر

 االحتياجات الدينية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي. - 1
 الصف األول الثانوي بمعهد بنين بني غالب اإلمدادي الثانوي األزهري. - 2
معيمي اليغة العربية والدراسات اإلسالمية وموجهيها بمعهد بنين بني غالب اإلمدادي  - 3

 الثانوي األزهري.
 الثانوي األزهري في محافظة أسيوط.معهد بنين بني غالب اإلمدادي  - 4
 م. 2021/2022الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  - 5

 أداة البحث:
 )من إعداد الباحثين( تطلب البحث الحالي إعداد األداة اآلتية:

لطالب الصف األول المقررات الدينية قائمة االحتياجات الدينية المناسب توافرها في 
 الثانوي.

 :منهج البحث
ُتخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحيييي بغية الحصول ميى البيانات والمعيومات ُاس

 الالزمة إلتمام البحث, وتفسيرها ليوصول إلى النتائج المطيوبة حول احتياجات الطالب الدينية. 



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
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 اإلطار النظري للبحث
 المحور األول: االحتياجات الدينية:

 :تعريف االحتياجات في اللغة واالصطالح
             الحاجة, واالحتياج: مصدران يحمالن معنى واحًدا, ويرج  أصيهما اليغوي إلى مادة

حاَج الرجُل َيُحوُج وَيِحيُج, والَحْوُج: الطََّيُب, والحوج: )ح و ج( فقد ورد في معجم لسان العرب 
وَأراده, َوَجْمُ  الحاجِة إليه لشَّْيِء: اْحَتاَج الَفْقُر. والُمْحِوُج: الُمْعِدُم ِمْن َقْوٍم َمحاويَج, وَتَحوََّج إلى ا

 (.243, 1994 حاٌج وحاجاٌت )جمال الدين بن منظور,

: مجمومة المعيومات والمهارات واالتجاهات والقيم التربية تعني االحتياجات في ميوم
ية وأنماط السيوك المختيفة التي تمكن الفرد والجمامة من التعامل م  مشكالت الحياة اليوم

 (.49, 2004األساسية )فيية فاروق, وأحمد مبد الفتاح, 

واالحتياجات أيًضا تيك المطالب النفسية والفطرية واالجتمامية األساسية ليوصول إلى 
 السعادة والتكامل والنمو النفسي, التي يحتاجها اإلنسان كاالستقالل والكفاءة والترابط 

(Deci L Edward & Ryan M Richard, 2000, 229.) 

 تتطيبها التي واالتجاهات والمعارف المهارات بين الكائنة الفجوة"هي أيًضا  واالحتياجات
 & ,Tullia Saccheri ) "يمتيكها الفرد التي واالتجاهات والمعارف م  المهارات المواقف

Serge Schmitz, 2008, 38). 

ي مقدار ( معنى االحتياجات الدينية بأنها: "ه152, 2008وأوضح مصطفى رجب )
نقص المعارف والمهارات واالتجاهات في ميوم الشريعة لدى الطالب نتيجة وجود فجوة بين 

يجادها لديه".   المستوى الواقعي والمعايير المنشودة تحقيقها وا 

( احتياجات الطالب الدينية بأنها تيك الموضومات 9-8, 1996ويعرف سيد محمد )
دين ويحتاج الطالب إلى دراستها لتحقيق االستقرار والقضايا والمشكالت التي تتصل بأمور ال

 بحاجاتهم الالزمة لهم. ويوفيالنفسي إزاء هذه االحتياجات بما ييبي مطالب نموهم 
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احتياجات الطالب الدينية إجرائًيا بأنها: تيك المعارف المنشودة حول ويعرف الباحثون 
ة واألنماط السيوكية التي تتصل بأمور والقضايا والمشكالت واالتجاهات والتيارات المذهبي القيم

الدين ويحتاج الطالب إلى دراستها في المقررات الدينية ليصف األول الثانوي, والتي تتفق م  
 مبادئ اإلسالم وقيمه. 

 أهمية دراسة االحتياجات:
             تمثل االحتياجات األشياء الضرورّية التي البّد منها وال يمكن االستغناء منها؛ 
               ولذا كانت لها أهمية في دراستها ويمكن توضيح تيك األهمية بما أورده وفيق صفوت

 ( فيما ييي:162-163, 2001) 

 معرفة الحاجات تدف  اإلنسان وتوجهه إلى ممارسة النشاط الذي يتم من طريق اإلشباع. - 1
شبامها يحدث االستقرار والهدوء لينفس ينشا منها  - 2  االتزان النفسي.معرفة الحاجات وا 
تسامد معرفة حاجات اإلنسان ميى إحداث النمو السييم مند إشباع تيك الحاجات  - 3

 بأسيوب سوي سييم.
معرفة الحاجات تقوم بدور التوجيه لما يقوم به الفرد ومعرفة األسيوب األمثل إلشباع  - 4

 احتياجاته.
مكانات وطا - 5 قات من خالل تسامد الحاجات في التعرف ميى ما لدى الفرد من قدرات وا 

 ما يشبعه منها وفق هذه اإلمكانات. 
دراكه لواقعه وتحقيق رغباته وشعوره  - 6 تسهم الحاجات في مدى استبصار اإلنسان لذاته وا 

 بدرجة الرضا واالرتياح.
 تصنيف االحتياجات داخل النظريات المفسرة للحاجات: 

 نظرية ماسلو:  - 1
من أكثر نظريات التحفيز  ماسيو التي وضعها إبراهام الحاجاتتعد نظرية التدرج في 

شيومًا وقدرة ميى تفسير السيوك اإلنساني في سعيه إلشباع حاجاته المختيفة وتنطيق نظرية 
 :( وهي177, 2004من مدة مسيمات ذكرها سامي سيطي )  ماسيوإبراهام 

أن حاجات اإلنسان غير المشبعة هي ما تدفعه ليسيوك, أما الحاجات المشبعة فال  -  أ  
 .يوك؛ ألنها تترك نومًا من اإلحساس باالتزانتحرك الس
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إن حاجات اإلنسان ليست جميعها بنفس القوة والتأثير, فالحاجات األولية أشد إلحاحًا  -  ب  
 .من الحاجات الثانوية

أن الحاجات متدرجة بصورة هرمية, يشترك الناس بصورة واضحة في اندفامهم إلشباع  -  ج  
ينون في قوة اندفامهم إلشباع الحاجات التي الحاجات التي تأتي في قامدة الهرم, ويتبا

 تمتد باتجاه قمة الهرم 
: أن اإلنسان يولد ومعه حاجات خمس تؤثر في كّل ما يقوم به ويفعيه , لكن ماسيوويرى 

أحيانا قد يكون إلحداها أو بعضها السيادة ميى سيوك الفرد وهذه الحاجات كما بينها هاني مبد 
اجات العضوية أو الفسيولوجية, والحاجات األمنية, والحاجات ( هي: الح33, 1998الرحمن ) 

 االجتمامية, وحاجات التقدير, والحاجة إلى تحقيق الذات. 
 نظرية أريك فروم: - 2

اتجه فروم في نظريته إلى أن فهم اإلنسان البد وأن يبنى ميى تحييل حاجات اإلنسان 
وحاجات  .بعة من ظروف وجودهحاجات لإلنسان نا وجودالنابعة من ظروف وجوده وأن هناك 

الحاجة إلى االنتماء, والحاجة إلى التعالي فوق الطبيعة الحيوانية, والحاجة إلى  اإلنسان هي:
االرتباط بالجذور, والحاجة إلى الهوية الشخصية المتميزة, والحاجة إلى اإلطار المرجعي إلدراك 

 (.33-32, 2014العالم وفهمه ) نسرين خميس, 
 موراي: نظرية - 3

ألنها  فسيولوجي؛ أساس ميى ومبنية افتراضي مفهوم هي موراي نظر وجهة من الحاجة
 والحاجة ترف  ليفرد واإلدراكية العقيية القدرات كل وتوجه تنظم الدماغ في كيميائية قوة تتضمن

 ووض  قائمة الحاجة إرضاء طريق من يحققه أن الفرد يحاول الذي والقيق التوتر من مستوى
 االجتمامية( كما نظم الحاجات ثم العقيية الحاجات ثم النفسية ساسية )الحاجاتاأل بالحاجات

                 م  اآلخرين أسماها الحاجات  ومالقاته الطيبة حياة في تؤثر التي بالحاجات قائمة
 (.9, 1983 )أحمد بيقيس, وتوفيق مرمي, ( البينشخصية )

ي قدمت دراسة تحيييية مستفيضة ليحاجات؛ النظريات الت أكثروتعتبر نظرية موراي من 
حيث قام بتصنيفها في أنماط مختيفة إلى حاجات أولية حشوية المنشأ وحاجات أخرى ثانوية 
لي حاجات شعورية وحاجات ال  نفسية المنشأ وأيًضا صنف الحاجات إلى ظاهرة وأخرى كامنة وا 

 (.155, 2000شعورية )أسماء أحمد, وأماني مبد المقصود, 
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 ية كارل روجرز:نظر  - 4
ترى هذه النظرية أن العوامل التي تشكل نمو الفرد مكتسبة أكثر منها حيوية)بيولوجية(؛ 
حيث يتم تأثير هذه العوامل خالل العالقات الشخصية المتبادلة بين الفرد والبيئة, والتي بدورها 

ييه إلى تحقيق الذات ليفرد هو م دافعيتشكل مالم الخبرة والواق  ليفرد, كما ترى أّن أقوى مامل 
الذي يدفعه إلى استغالل طاقاته إلى أقصى مستوى ممكن, وبالتالي يوجه الفرد سيوكه ليتمكن 
من تحقيقها محصورا في بعض المجاالت العضوية, كإشباع الحاجة إلى الطعام, والشراب, 

وتفاميه م  والنوم, واليذة, واالبتعاد من األلم, ثم تتطور هذه الحاجات م  نمو ذات الفرد 
إلى تقدير  والحاجةاآلخرين حتى تتمركز في حاجتين أساسيتين هما الحاجة إلى تقدير اآلخرين 

 (.33, 2014نقال من )ميي بوناب, ونادية بوشاللقالذات من اآلخرين. 

 أنواع احتياجات الطالب الدينية في الفكر اإلسالمي:
اإلسالمية التي ذكرها مبد الجواد تتنوع االحتياجات التي يحتاجها الطالب وفق الرؤية 

 ( إلى ما ييي:5-6, 2011محمد )

وهي التي تجيش بها مشامر الطالب؛ وغاية التربية اإلسالمية أن  احتياجات وجدانية: - 1
تستثمر هذا االتجاه وتنمي اإليجابي منه بطريق مشروع وتعالج السيبي منه ومن تيك 

ت وجدانية تنشا من األثر النفسي ومن االحتياجات الوجدانية ما يأتي في صورة مشكال
 مخاوف البيئة ومن أثر االضطرابات األسرية.

وهي التي تنظم مالقة اإلنسان م  نفسه أو م  اآلخرين, وتهيئه االحتياجات المهارية:  - 2
لحسن الصية باهلل سبحانه وتعالى ويأتي دور العيوم اإلسالمية لتبصير الطالب بهذه 

فسه فيكون نتاجها أن يذلل الطالب طاقته المهارية في مزة االحتياجات وتربيتها في ن
المسيمين وفي بر والديه وفي مسامدة أقاربه وكبار السن والمعاقين وغير ذلك مما يستدمي 

 .الحركة في المشاركة في الجمعيات وأممال الخير والعمل التطومي
الدين, النفس,  –ت الخمسوتقدمها العيوم اإلسالمية في صورة الكييااالحتياجات المعرفية:  - 3

كما ترشد االحتياجات المعرفية الطالب إلى أهمية العقل في  -العقل, النسل, المال
 اكتشاف الجزئيات التي تتمثل في العيوم األخرى.

وهناك احتياجات أخرى كثيرة ال يدركها الطالب إال إذا مرضت أسبابها له تتفرع من        
وم اإلسالمية أن تيبي تيك االحتياجات الواقعة والمتوقعة والظاهرة االحتياجات السابقة وغاية العي
 (.6, 2011والكامنة )مبد الجواد محمد, 



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
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 المحور الثاني: طالب المرحلة الثانوية:
تعرف المرحية الثانوية بأنها: المرحية التي تشغل قمة التعييم العام وييتحق بها الطالب 

سطة بنجاح وتكون الدراسة بها ثالث سنوات, ويدرس الطالب والطالبات الذين أتموا الدراسة المتو 
بهذه المرحية مواد أكثر تخصًصا تتيح لهم قدًرا أوفى من التثقيف العام وتؤهيهم لاللتحاق 

 (.140, 2005)مصطفي مبد القادر,  بالجامعة
 أما من تعريف طالب المرحية الثانوية: فهم األشخاص الذين يدرسون بالمرحية الثانوية 

      سنة من الجنسين  18سنة وال تزيد من  15في مراحل التعييم العام وال تقل أممارهم من 
 (.5, 2016)مشعل حسن, 

ويعرف الباحثون طالب المرحية الثانوية إجرائًيا: بأنهم طالب معهد بني غالب اإلمدادي 
د احتياجاتهم الدينية في الثانوي الذين أتموا الدراسة في مرحية التعييم األساسي, المعنيون بتحدي

البحث الحالي لتيبيتها داخل مقرراتهم الدينية, وكانت أممارهم ما بين الخامسة مشرة والثامنة 
 .مشرة غالًبا

 االحتياجات الدينية لطالب المرحلة الثانوية:
المعرفية والوجدانية والمهارية وبمدى تيبيتها  الطالبهناك اهتمام كبير باحتياجات 

مناهج والمقررات بحاجات التالميذ أصبح أمًرا ال غنى منه وال مفر منه إلنجاح العميية فاهتمام ال
التعييمية ميى الوجه األمثل وحاجات طالب المرحية الثانوية هي فهم ومعرفة التعاليم الدينية 
التي كانوا يأخذونها من قبل من طريق تقييد الكبار, ولكي يصل الطالب إلى الومي الديني 

 :( إلى التالي411, 2013زام الخيقي فإنهم يحتاجون كما ذكر محمد جابر ) وااللت
 تكوين شعور ديني قوي يحقق الطالب في ظيه األمن والسالم العقييين.  - 1
 .تثبيت العقيدة الدينية ليطالب؛ حيث يشك الطالب في هذه المرحية في المعتقدات الدينية - 2
           تتفق م  الصورة العميية ليعالم الذي اكتساب قيم دينية واجتمامية وأخالقية ناضجة  - 3

 يعيش فيه. 
التركيز ميى الجوانب األخالقية لتصحيح أوضامها, واحتاللها لمكانتها التي ينبغي أن  - 4

 .تحتيها في نفوس الطالب؛ حيث توجد العديد من المشكالت األخالقية لديهم
لتعاليم الدينية والجوانب النفسية تزويد المراهق بالمعايير االجتمامية والقيم الخيقية وا - 5

 المتعيقة بالسيوك االجتمامي.



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
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الحماية من التيارات الفكرية المعارضة التي تهدف إلى النيل من هؤالء الشباب, وذلك  - 6
بتعييمهم أمور دينهم, والفهم الصحيح ليشريعة السمحاء, والموضومات الدينية التي تفي 

لطالب ويحتاجونها, فتعمل ميى تكوين الشعور وتشب  كل هذه الحاجات التي يشعر بها ا
الديني لديهم, كما تعمل ميى تثبيت العقيدة بدراسة الموضومات التي تعمل ميى تثبيتها, 
كما إنها تسهم في حل مشكالت األخالق, وتعطي الطالب العديد من المعايير األخالقية 

 فهي ثرية بالمعايير والقيم في هذا الجانب.
( إلى االحتياجات التي يحتاجها الطالب من العيم 159, 2011يف )وأشارت إمتماد خ

 الديني, لمعرفة حكم اهلل تعالى فيما يحتاجونه وهذه االحتياجات هي: 

 .الحاجة إلى المعرفة والمعيومات - 1
 .الحاجة إلى النصح واإلرشاد الديني - 2
 .الحاجة إلى تعيم سيوكيات دينية جديدة - 3
 .الحاجة إلى القدوة الحسنة - 4
 .جة إلى الرضاالحا - 5
 .الحاجة إلى الومي االجتمامي بأهمية الفتوى - 6
 .الحاجة إلى التعبير من الذات - 7
 الحاجة إلى التقدير االجتمامي. - 8
 أهمية دراسة احتياجات الطالب الدينية لطالب الثانوية: 

تبدو أهمية دراسة احتياجات الطالب الدينية في المرحية الثانوية؛ ألن هذه المرحية تحتل 
هذه األهمية من أوجه مدة: ميى رأسها أن طالبها  وتأتيخاصة في السيم التعييمي,  أهمية

الميتحقين بها في بداية مرحية الشباب, وفيها يؤسسون لفكرهم مامة ولفكرهم الديني خاصة 
( ويمكن بيان أهمية دراسة احتياجات الطالب في المقرر بما ذكره 405, 2013)محمد جابر, 
 ( فيما ييي:25-5, 2005مدلي مزازي ) 

تعمل دراسة احتياجات الطالب ميى مسامدة المقرر في أداء دوره في تيبية حاجات  - 1
 ومتطيبات المتعيمين العقائدية وسد ما لديهم من فراغ ديني.

تعمل دراسة احتياجات الطالب ميى تقديم اإلجابات من تساؤالت الطالب واستفساراتهم  - 2
 التي تشب  تعطشهم الديني والفكري.

 بيان حقيقة المفاهيم اإلسالمية وتصوراتها وما تحميه من معان واتجاهات.  - 3



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
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حماية الطالب من الحيرة الفكرية التي تصاحب المتعيمين في تيك المرحية نتيجة لألفكار  - 4
 واالتجاهات الثقافية الوافدة التي تسعي لمحو ثقافتهم والنيل من مقيدتهم. 

بيان وجهة النظر اإلسالمية دون تعصب أو تفريط أو تبصير المتعيمين بالدموات الهدامة و  - 5
 .مغاالة

تعمل دراسة احتياجات الطالب الدينية ميى تقوية شعور الطالب نحو دينهم وتوجيه  - 6
 حياتهم بأسيوب ميمي سييم.

حداث التوازن واإليجابية في فكر  - 7 تأصيل الفكر اإلسالمي األصيل في ذهن المتعيمين وا 
 الطالب.

ة واألخالق الكريمة في نفوس المتعيمين وبيان السيوكيات المنحرفة غرس القيم النبيي - 8
 والممارسات غير الصحيحة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية. 

سد ما لدى المتعيمين من فراغ ديني بما يتناسب م  متطيبات حياتهم وربط المحتوى   - 9
 التعييمي بواقعهم وربطهم بكتاب اهلل وسنة رسوله.

 ة الحتياجات الطالب الدينية:الدراسات السابق
استعان الباحثون ببعض الدراسات السابقة المحيية والعربية ذات العالقة باحتياجات 
الطالب الدينية؛ لبناء الخيفية النظرية ليبحث, وبناء أداة البحث وتتضمن كل دراسة: ذكر 

ي نهاية تيك الدراسات أهدافها, والمنهج المتب , وأدواتها, ثم مرض أهم النتائج, والتوصيات, وف
 المعروضة, وقد اتب  التسيسل التاريخي في مرض الدراسات السابقة وترتيبها.

إلى تيبية حاجات ومتطيبات المتعيمين من المفاهيم  ( هدفت2005دراسة مدلي مزازي.)
المعاصرة وتصويب ما لدى المعيمين من مفاهيم غير صحيحة, واستخدم الباحث المنهج 

مفهوما من  33ي, واستخدم من األدوات استبانتين ليمفاهيم المعاصرة تكونت من الوصفي التحييي
المفاهيم المعاصرة واستمارة تحييل المضمون لتحييل محتوى كتب التربية اإلسالمية بالمرحية 
الثانوية في ضوء المفاهيم المعاصرة في منهج التربية الدينية وتوصيت الدراسة إلى أن المفاهيم 

لواجب توافرها في محتوي منهج التربية الدينية اإلسالمية من وجهة نظر مينة الدراسة المعاصرة ا
مفاهيم معاصرة ترتيبها من حيث أهميتها ونسبتها المئوية وهي:  8من الطالب والمعيمين هي 

الجهاد, واإلرهاب, والعولمة, والحرية, والعيم, والزواج, والغيو والتطرف, والعيمانية, وقد أوصت 
مداد معيميه بما يؤهيهم ليقيام بالدور الد راسة بضرورة االهتمام بمنهج التربية الدينية وتطويره وا 

 المنوط بهم تجاه حاجات ومتطيبات المتعيمين المعاصرة.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022فرباير   -جزء ثاني  –الثاني  العدد  – 38لد اجمل 140

 م2021سبتمرب   – التاسع العدد  – 37لد اجمل

 

( هدفت إلى بناء منهج الثقافة اإلسالمية لطالب الكييات 2007دراسة مان  فارع )
ات الطالب وأهداف الكييات, واستخدمت المنهج العسكرية بالجمهورية اليمنية في ضوء احتياج

الوصفي القائم ميى جم  المعيومات من طريق أداة الدراسة وهي االستبانة الموجهة لطيبة 
الكييات العسكرية لمعرفة احتياجات الطالب وتوصيت الدراسة إلى: قائمة باحتياجات طالب 

أنه ال توجد فروق ذات داللة موزمة ميى ست مجاالت, و  116الكييات العسكرية مكونة من 
إحصائية بين آراء مينات الكييات العسكرية الثالث )الحربية, البحرية, الطيران( حول درجة 
االحتياج لفقرات مجاالت القائمة الخاصة بمفردات مقرر الثقافة اإلسالمية, وأن هناك فروق ذات 

حتياج لفقرات المجالين األول داللة إحصائية بين آراء الطالب وآراء المدرسين حول درجة اال
 والثالث لصالح المدرسين.

( هدفت إلى بيان مدى مراماة محتوى كتب التربية الدينية 2008دراسة مصطفى رجب )
اإلسالمية في المرحية الثانوية بصفوفها الثالثة الحتياجات الطالب الدينية واستخدم المنهج 

ييل محتوى التربية الدينية في ضوء قائمة الوصفي وكانت أداة الدراسة: استبانة وأداة لتح
االحتياجات وتوصيت الدراسة إلى: قائمة االحتياجات الدينية ليطالب في مادة التربية الدينية 

           موضوما دينيا وتوصي الدراسة في ضوء نتائج 45اإلسالمية بيغ مدد االحتياجات فيها 
اإلسالمية في مراحل التعييم المختيفة في ضوء  البحث بـ ضرورة التقويم المستمر لكتب التربية

احتياجات الطالب كذلك ضرورة ربط الموضومات الدينية بواق  حياة الطالب واالهتمام بالنشطة 
 الدينية المختيفة. 

( هدفت إلى وض  تصور مقترح لتيبية 2014دراسة تغريد مبد اهلل, ومواطف لبني )
ية المستدامة لثالث مناطق تعييمية مختيفة بمدينة جدة, من االحتياجات التعييمية المرتبطة بالتنم

خالل مقررات التربية األسرية بالمرحية المتوسطة, واستخدمت المنهج الوصفي, وتمثيت أدوات 
-البحث في استمارتين لتقييم الممارسات البيئية لدى التيميذات في المناطق التعييمية الثالث 

قها ميى مينة الدراسة وتوصيت الدراسة إلى: وجود فروق بمدينة جدة تم تطبي -حدود البحث
ذات داللة إحصائية بين األوساط الحسابية الستجابات التيميذات ميى استمارة تقييم الممارسات 
البيئية في بعض المجاالت, سامدت النتائج في تحديد االحتياجات التعييمية المرتبطة بالتنمية 

فقا ألهمية التعامل معها في إطار مقررات التربية األسرية, المستدامة, وتشخيصها, وترتيبها و 
وتم وض  تصور ألسيوب تيبية االحتياجات التعييمية المختيفة المرتبطة بالتنمية المستدامة في 

 المناطق التعييمية الثالث  بمدينة جدة, من خالل مقررات التربية األسرية بالمرحية المتوسطة.



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( هدفت إلى بناء برنامج تعييمي قائم ميى 2017ري )دراسة نور حميمي, ومحمد صب
الوسائط المتعددة في تعيم مفردات اليغة العربية وتعييمها مبر برنامج موودل في ضوء احتياجات 
الطيبة في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا, واستخدم الباحث أداة رئيسة, وهي: استبانة تحييل 

سة إلى: استبانة احتياجات الدارسين والمحاضرين نحو تطوير احتياجات الطالب وتوصيت الدرا
عربية وتعيمها مبر برنامج موودل, وأيًضا دمج نتائج الوسائط المتعددة في تعييم مفردات اليغة ال

هذه االحتياجات م  النظريات والمبادئ والخطوات التي سيكها الباحثان من الخبراء في مجال 
تعييم اليغة العربية وتقنية التعييم, ووضحت الدراسة إجراءات تصميم البرنامج الحاسوبي وتطويره 

سائط المتعددة في تعييم مفردات اليغة العربية وتعيمها في مراحيها الخمس من أجل تطوير الو 
 مبر برنامج نموذج تصميمي موودل.

ويتفق هذه البحث م  الدراسات السابقة في أن بناء كل مقرر يجب أن يرامي طبيعة 
الدراسات السابقة وقد أفادت بما يمثل احتياجاتهم وييبي متطيباتهم,  إليهمالمتعيمين فيما يقدم 

الباحثين في جوانب مديدة منها بناء الخيفية النظرية ليدراسة, وبناء أداة الدراسة قائمة المعروضة 
احتياجات الطالب الدينية, كذا االستفادة من منهجية تيك الدراسات في طريقة مرض النتائج, 

 وفي مناقشتها.

 إجراءات البحث 
صف األول الثانوي قائمة االحتياجات الدينية المناسبة للمقررات الدينية لطالب ال

 األزهري.
تطيب تحقيق هدف البحث إمداد قائمة باالحتياجات الدينية المناسبة ليمقررات الدينية 
لطالب الصف األول الثانوي وقد تم إمدادها وفق مجمومة من اإلجراءات تتمثل في: تحديد 

ل إلى الصورة الهدف من القائمة, ومصادر اشتقاقها, والصورة المبدئية لها, ثم ضبطها ليتوص
 النهائية. ويمكن مرض تيك اإلجراءات وبيانها ميى النحو التالي:

 الهدف من القائمة: - 1
تهدف هذه القائمة إلى تحديد االحتياجات الدينية المناسبة ليمقررات الدينية لطالب 

 الصف األول الثانوي األزهري.



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصادر إعداد القائمة: - 2
لطالب الصف األول الثانوي من خالل مجمومة  قام الباحثون بإمداد االحتياجات الدينية

 من المصادر هي:
تعميق اإليمان والقنامة العيمية والفكرية لدى والتي تتمثل في الدينية فيسفة المناهج  -  أ  

وغرس المنامة من  .الطالب بربه مز وجل, ونبيه مييه الصالة والسالم, ودينه اإلسالم
إمداد الطالب بحصيية من خالل  والمنحرفة منهالتأثر سيبيًا بالتيارات المعادية لإلسالم 

من المعارف والعيوم المتعيقة باإلسالم بوصفه دينًا ماما شاماًل صالحًا ليبشرية في كل 
 زمان ومكان, بصورة تحصن المسيم.

الدراسات واألبحاث التربوية السابقة, واألدبيات المتخصصة التي تناولت احتياجات  -  ب  
لدينية خاصة ومن هذه الدراسات دراسة: محمود مبده الطالب مامة واحتياجاتهم ا

(, 2008(, ومصطفى رجب )2004)بن مبد اهلل , ومحمد وسعيد مبد اهلل(, 2002)
 (.2017(, ونور حميمي, ومحمد صبري. )2013وأحمد إسماميل, ومان  فارع. )

في خصائص طالب المرحية الثانوية واحتياجاتهم الدينية والخيقية حيث إنهم  مراجعة -  ج  
حاجة إلى اكتساب قيم دينية تتفق م  الصورة العميية ليعالم الذي يعيش فيه. وكذا 
              التركيز ميى الجوانب األخالقية لتصحيح أوضامها, واحتاللها لمكانتها التي ينبغي 
أن تحتيها في نفوس الطالب, حيث توجد العديد من المشكالت األخالقية لديهم. 

 ( 405 -404, 2013)محمد جابر, 
تقديم استبانة مفتوحة لطالب الصف األول الثانوي ولمعيمي اليغة العربية والدراسات  -  د  

المناسبة  اإلسالمي وموجهيها لجم  االحتياجات الدينية لطالب الصف األول الثانوي
 وهو: -طالًبا 60وكان مددهم -وتضمنت االستبانة سؤااًل ليطالب ليمقررات الدينية 
المقررات ممكن من الموضومات الدينية التي تحتاج لدراستها داخل   اكتب أكبر مدد

 .الدينية
 وهو: -معلما وموجها 20عددهم  -وسؤاالا آخراا للمعلمين والموجهين 

لمقررات ما االحتياجات الدينية لطالب الصف األول الثانوي التي يمكن أن تتضمنها ا
 .الدينية

اهج وطرق تدريس اليغة العربية والتربية تم استشارة بعض المختصين في مجال المن -  ه  
اإلسالمية واإلفادة من آرائهم في كيفية رصد وتحديد احتياجات الطالب الدينية التي 

 تتناسب م  طالب المرحية الثانوية األزهرية.



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والدراسات واألبحاث التربوية السابقة, واألدبيات ليمقررات الدينية ومن خالل فيسفة 
مراجعة خصائص طالب ت احتياجات الطالب الدينية ومن خالل المتخصصة التي تناول

المرحية الثانوية واحتياجاتهم الدينية والخيقية ومن خالل ما جاء في نتائج االستبانة المفتوحة 
ليطالب والمعيمين والموجهين تم حصر االحتياجات الدينية المناسبة لطالب الصف األول 

 الثانوي ووضعها في قائمة مبدئية.  

 الصورة المبدئية للقائمة:  - 3
االحتياجات الدينية ليطالب في ضوء المصادر السابقة إلمداد القائمة تم التوصل إلى 

احتياًجا يعبر من احتياجاتهم الدينية والتي يمكن تضمينها  91في صورة قائمة مبدئية مكونة من 
مجااًل  21مجاالت رئيسة و 6وقد تم توزي  االحتياجات الدينية ميى لمقررات الدينية وتحقيقها با

 فرمًيا, وبهذا أصبحت القائمة المبدئية جاهزة  لعرضها ميى السادة المحكمين. 

 االحتياجات الدينية ليطالب ميى المجاالت الرئيسة. توزي والجدول التالي يوضح 

 (1جدول )

الصورة  توزيع االحتياجات الدينية للطالب على المجاالت الرئيسة للثقافة اإلسالمية في
 المبدئية للقائمة

 دينيةمدد االحتياجات ال مدد المجاالت الفرمية المجاالت الرئيسة ليثقافة اإلسالمية م
 3 2 ماهية الثقافة اإلسالمية 
 5 5 النظم اإلسالمية 
 31 5 القيم 
 27 4 قضايا الفكر اإلسالمي 
النظريات والمذهبيات الفكرية  

 والشبهات
3 10 

 15 2 المشكالت العصرية 
 91 21 المجموع
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 تحكيم القائمة وضبطها:  - 4

( 20( ثمانية وثالثين محكًما منهم )38تم مرض القائمة في صورتها المبدئية ميى )

من المختصين في مناهج وطرائق تدريس اليغة العربية والتربية اإلسالمية بالجامعات  محكًما

ف من موجهي اليغة العربية والتربية ( محكًما من المختصين في التدريس باألزهر الشري18و)

اإلسالمية ومعيميها؛ وذلك بهدف التوصل إلى قائمة االحتياجات الدينية لطالب الصف األول 

الثانوي في شكيها النهائي واألخذ بآرائهم فيما يتعيق بالتعديل والحذف واإلضافة؛ حيث ُطيب من 

جراء التعديالت الال  زمة والمناسبة من حيث:المحكمين االطالع ميى القائمة وا 

 مدى مناسبة االحتياجات الدينية لطالب الصف األول الثانوي. -  أ  

 مدى اتساق االحتياجات الدينية م  مجاالت الثقافة اإلسالمية الرئيسة والفرمية. -  ب  

 مدى سالمة الصياغة العيمية واليغوية. -  ج  

ال أو إبداء إضافة ما يرونه من مجاالت رئيسة أو فرمية واالحتياجات المتعيقة بكل مج -  د  

 أي مالحظات حول المجاالت واالحتياجات الموضومة بالقائمة.

 تعديل القائمة وفق آراء المحكمين والتوصل للصورة النهائية: - 5

بعد مرض القائمة ميى المحكمين تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقهم ميى 

( وذلك من خالل معادلة 2االحتياجات الدينية ليطالب ومجاالتها الرئيسة كما يتضح بالجدول )

 (:cooperكوبر ) 

 عدد الموافقين                                 

 100×           نسبة االتفاق =     

 )عدد الموافقين + عدد غير الموافقين (                    



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رررر   

 (2جدول )
الصف األول  األوزان النسبية لكل احتياج من احتياجات الطالب الدينية المناسبة لطالب

 الثانوي

االحتياجات الدينية لطالب الصف  م
 األول الثانوي

 نسبة االتفاق
 (38)مدد المحكمين

المجال الرئيس الذي تنتمي إليه 
 االحتياجات الدينية

 ماهية الثقافة اإلسالمية %92.1 الثقافة اإلسالمية. 1
 اإلسالميةماهية الثقافة  %39.4 الخصائص المنهجية ليثقافة اإلسالمية. 2
شمولية اإلسالم لنظم الحياة لتكاميه  3

 وتميزه.
 ماهية الثقافة اإلسالمية 63.1%

 النظم اإلسالمية %55.2 األلوهية وحاجة البشر إلرسال الرسل. 4
وسائل التربية األخالقية ومعيار القيم  5

 النظم اإلسالمية %81.5 اإلسالمية.

االجتمــــاع البشـــــري مــــن منظـــــور الثقافـــــة  6
 إلسالمية.ا

 النظم اإلسالمية 55.2%

الســــــــيطة والحكــــــــم واإلدارة فــــــــي النظــــــــام  7
 اإلسالمي والنظم الوضعية.

 النظم اإلسالمية 55.2%

أســــــس الفكــــــر االقتصــــــادي فــــــي النظــــــام  8
 اإلسالمي.

 النظم اإلسالمية 55.2%

 القيم %81.5 العبودية هلل. 9
 القيم %73.6 الحق. 10
 القيم %73.6 .التدبر والتأمل الديني 11
 القيم %78.9 المساواة. 12
 القيم %39.4 الجمال.  13
 القيم %81.5 السالم. 14
 القيم %73.6 العمل. 15
 القيم %57.8 األمن. 16
ممار األرض. 17  القيم %73.6 االستخالف وا 
 القيم %78.9 الحرية. 18
 القيم %73.6 بر الوالدين وصية الرحم. 19
 القيم %57.8 األسرة.الزواج وبناء  20



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االحتياجات الدينية لطالب الصف  م
 األول الثانوي

 نسبة االتفاق
 (38)مدد المحكمين

المجال الرئيس الذي تنتمي إليه 
 االحتياجات الدينية

 القيم %55.2 األخوة والصداقة. 21
 القيم %73.6 المشاركة والتعاون. 22
 القيم %78.9 التكافل والتعاطف. 23
 القيم %100 أدب الحوار. 24
 القيم %73.6 آداب االستئذان. 25
 القيم %78.9 العيم والمعرفة. 26
 القيم %78.9 اإلتقان واإلبداع. 27
 القيم %100 ة والمثل.القدو  28
 القيم %73.6 الرماية والمسئولية. 29
 القيم %73.6 النجاح. 30
 القيم %86.8 التقوى. 31
 القيم %73.6 األمانة. 32
 القيم %73.6 الصدق. 33
 القيم %73.6 الرحمة. 34
 القيم %68.4 الوفاء. 35
 القيم %68.4 النظافة. 36
 القيم %68.4 الصبر. 37
 القيم %73.6 صح.الن 38
 القيم %68.4 العدالة.  39
 قضايا الفكر اإلسالمي %50 الخالق ونظرية الوجود. 40
 قضايا الفكر اإلسالمي %81.5 حقوق اإلنسان. 41
 قضايا الفكر اإلسالمي %44.7 تعيم التقانة الحديثة. 42
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 الهوية اإلسالمية. 43
مي وطرائق إحيائه التراث اإلسال 44

 وتجديده.
 قضايا الفكر اإلسالمي 89.4%

 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 الغزو الفكري. 45
 قضايا الفكر اإلسالمي %94.7 العولمة والتغريب الثقافي. 46
 قضايا الفكر اإلسالمي %55.2 الزيادة السكانية.  47
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 اليغة العربية. 48
 قضايا الفكر اإلسالمي %89.4 المواطنة. 49
 قضايا الفكر اإلسالمي %47.3 اإلجهاض.  50



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رررر   

االحتياجات الدينية لطالب الصف  م
 األول الثانوي

 نسبة االتفاق
 (38)مدد المحكمين

المجال الرئيس الذي تنتمي إليه 
 االحتياجات الدينية

 قضايا الفكر اإلسالمي %47.3 طفل األنابيب. 51
 قضايا الفكر اإلسالمي %47.3 االستنساخ. 52
 قضايا الفكر اإلسالمي %39.4 الرحم االصطنامي. 53
 قضايا الفكر اإلسالمي %47.3 بي  األمضاء. 54
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 التبرع باألمضاء. 55
 قضايا الفكر اإلسالمي %39.4 القتل الرحيم. 56
 قضايا الفكر اإلسالمي %92.1 تجديد الخطاب الديني. 57
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 الحاكمية والتشري  في القران الكريم. 58
 سالميقضايا الفكر اإل %81.5 الخالفة اإلسالمية. 59
 قضايا الفكر اإلسالمي %84.2 التكفير. 60
 قضايا الفكر اإلسالمي %81.5 الجهاد. 61
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 المعامالت البنكية. 62
 قضايا الفكر اإلسالمي %81.5 الهجرة. 63
 قضايا الفكر اإلسالمي %73.6 دار االسالم والحرب. 64
 اإلسالميقضايا الفكر  %73.6 الحجاب. 65
 قضايا الفكر اإلسالمي %68.4 ممل المرأة. 66
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %50 العيمانية.  67
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %42.1 االستشراق. 68
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %42.1  الشيومية. 69
 مذهبيات الفكرية والشبهاتالنظريات وال %73.6 الصوفية. 70
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %81.5 السيفية. 71
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %73.6 الشيعة. 72
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %50 الشبهات التي أثيرت حول القران.  73
 يات والمذهبيات الفكرية والشبهاتالنظر  %50 .الشبهات التي أثيرت حول السنة 74

الشبهات التي أثيرت حول الصحابة  75
 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات %47.3 وأمالم الفكر اإلسالمي.

الشبهات المثارة حول أحداث التاريخي  76
 اإلسالمي.

 النظريات والمذهبيات الفكرية والشبهات 42.1%

 عصريةالمشكالت ال %73.6 اإلشامة.  77



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االحتياجات الدينية لطالب الصف  م
 األول الثانوي

 نسبة االتفاق
 (38)مدد المحكمين

المجال الرئيس الذي تنتمي إليه 
 االحتياجات الدينية

 المشكالت العصرية %100 التدخين واإلدمان.  78
 المشكالت العصرية %73.6 الجريمة. 79
 المشكالت العصرية %100 التحرش. 80
 المشكالت العصرية %68.4 الغش. 81
 المشكالت العصرية %68.4 اإلسراف. 82
 المشكالت العصرية %73.6 االحتكار. 83
القرصنة السرقة المالية والعيمية و  84

 اإللكترونية.
 المشكالت العصرية 68.4%

 المشكالت العصرية %100 اإلباحية. 85
 المشكالت العصرية %94.7 العادة السرية. 86
 المشكالت العصرية %73.6 القومية والتعصب.  87
 المشكالت العصرية %94.7 العنف واإلرهاب. 88
 المشكالت العصرية %94.7 اإللحاد الديني. 89
 المشكالت العصرية %92.1 التنمر. 90
 المشكالت العصرية %89.4 .االنتحار 91

وبعد حساب األوزان النسبية لكل احتياج من احتياجات الطالب الدينية المناسبة لطالب      
%  80الصف األول الثانوي تم حذف بعض االحتياجات التي لم تصل نسبة االتفاق مييها إلى 

كما أشار  -ل الحاجات الحقيقية لطالب الصف األول الثانوي وأيضا ألنها األقرب إلى تمثي
أنها تعبر من مدم مالءمتها لعمر الطالب أو  -بعض المحكمين تعيياًل لبعض اختياراتهم 

نما مجال دراستها منهج  بسبب دراستها مسبًقا أو مدم اتفاقها م  مجاالت الثقافة اإلسالمية وا 
  حقيقيا  ليطالب.  آخر أو أنها ال تمثل احتياجا 

 نتائج البحث
تم التوصل إلى احتياجات الطالب الدينية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي  

احتياًجا  25ست مجاالت رئيسة, تشتمل ميى  6األزهري في صورة قائمة نهائية, تحتوي ميى 
هدف من القائمة, دينًيا وفق مجمومة من اإلجراءات التي قام بها الباحثون تتمثل في: تحديد ال

ومصادر اشتقاقها, والصورة المبدئية لها, ثم ضبطها ليتوصل إلى الصورة النهائية وفقا آلراء 
 المحكمين بالحذف والتعديل حتى أصبحت القائمة في صورتها النهائية  كما في الجدول التالي:



 أ.د/ أحمد سيد محمد إبراهيم       
 د/ صابر عالم عثمان عالم   جات الدينية لطالب المرحلة الثانوية األزهريةاالحتيا

 مصطفى أحمد حمدان محمدأ/                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رررر   

 (3جدول )
 االحتياجات الدينية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي

 احتياجات الطالب الدينية مجاالت فرمية الثقافة اإلسالميةمجاالت 
 الثقافة اإلسالمية. 1 التمهيد ( ماهية الثقافة اإلسالمية1)

 التربية األخالقية. 2 نظم األخالق ( النظم اإلسالمية2)

(3) 
 القيم

 العبودية هلل. 3 )أ( قيم مييا
 السالم. 4 )ب( قيم حضارية
 أدب الحوار. 5 )ج( قيم اجتمامية
 القدوة والمثل. 6 )د( قيم تربوية
 التقوى. 7 )ه( قيم خيقية

 
(4) 

 قضايا الفكر اإلسالمي
 

 حقوق اإلنسان. 8 )أ(قضايا مامة

 )ب( قضايا حضارية
 

 التراث اإلسالمي. 9
 العولمة. 10
 المواطنة. 11

 )ج( قضايا دينية
 

 تجديد الخطاب الديني. 12
 الخالفة اإلسالمية. 13

 التكفير. 14
 اد.الجه 15
 الهجرة. 16

(النظريات والمذهبيات الفكرية 5)
 السيفية. 17 المذهبيات واالتجاهات الفكرية والشبهات

(6) 
 المشكالت العصرية

 

 )أ(المشكالت السيوكية
 

 التدخين واإلدمان.  18
 التحرش. 19
 اإلباحية. 20
 العادة السرية. 21

 )ب( فكرية
 

 العنف واإلرهاب. 22
 اإللحاد. 23
 التنمر. 24
 النتحار.ا 25



 اسيوط جامعة – التربية لكلية العلمية المجلة
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ويتضح من الجدول السابق أن االحتياجات الدينية التي تم التوصل إليها في صورتها 
اإلسالمية الرئيسة ولكن بنسب متباينة حيث إن مجال  الثقافةالنهائية تم توزيعها ميى مجاالت 

وق احتياجات دينية وهي: حق 9قضايا الفكر اإلسالمي يأتي في المرتبة األولى ألنه يحتوي ميى 
اإلنسان, والتراث اإلسالمي, والعولمة, والمواطنة, تجديد الخطاب الديني, والخالفة اإلسالمية, 

المشكالت العصرية حيث يحتوي ميى  والتكفير, والجهاد, والهجرة. يييه في المرتبة الثانية مجال
والعنف احتياجات دينية وهي: التدخين واإلدمان, والتحرش, واإلباحية, والعادة السرية,  8

 5يييه في المرتبة الثالثة مجال القيم حيث يحتوي ميى  واإلرهاب, واإللحاد, والتنمر, واالنتحار.
احتياجات دينية وهي: العبودية هلل, والسالم, وأدب الحوار, والقدوة والمثل, والتقوى. وباقي 

ني ويعزو مجاالت الثقافة اإلسالمية الثالثة جاءت في مرتبة واحدة لكل مجال احتياج دي
الباحثون اختيارات المحكمين لالحتياجات في كل مجال ألنها األقرب إلى تمثيل الحاجات 
الحقيقية لطالب الصف األول الثانوي وأن ما مداها مما جاء في القائمة المبدئية منها ما ال 
           يناسب ممر الطالب في تيك المرحية مثل: الشبهات الفكرية والقضايا البيوأخالقية

وبعض النظم اإلسالمية  الوجود)الفقهية المعاصرة( وبعض القضايا العامة مثل الخالق ونظرية 
مثل نظم االجتماع, ونظم السياسة, ونظم االقتصاد, ومنها ما قد تم دراسته بالصف الثالث 

 مثل: بر الوالدين, وصية الرحم, والرحمة والصبر, واألمانة. اإلمدادي
الموضومات أهمية في دراستها ما يتعيق بمشكالت الطالب أن أكثر  أيًضاويتضح 

وسيوكياتهم مثل: التدخين واإلدمان, والتحرش, واإلباحية, وما يتعيق بالقيم مثل: أدب الحوار, 
 %.100والقدوة والمثل؛ حيث حصيت ميى أميى نسبة موافقة ليمحكمين بنسبة 

ق م  بعض ما جاء في دراسة وتيك االحتياجات الدينية التي توصل إليها البحث تتف 
( التي جمعت المفاهيم المعاصرة الواجب توافرها في محتوي منهج التربية 2005)مدلي مزازي, 

مفاهيم  8الدينية اإلسالمية من وجهة نظر مينة الدراسة من الطالب والمعيمين وكان فيها 
 -العولمة  -رهاب اإل -معاصرة تم ترتيبها من حيث أهميتها ونسبتها المئوية وهي:)الجهاد 

والعيمانية( والتي تقابل قضايا الفكر اإلسالمي  –الغيو والتطرف  -الزواج  –العيم  -الحرية 
          التي تم التوصل إليها في البحث, وكذا في تمثيل بعض القيم التي يحتاج إليها طالب 

 المرحية الثانوية.
(, تغريد مبد 2008مصطفى رجب ) وكذا تتفق م  باقي الدراسات السابقة مثل: دراسة 

في أهمية مراماة محتوى  (2017(, نور حميمي, ومحمد صبري )2014اهلل, ومواطف لبني) 
كتب التربية الدينية اإلسالمية في المرحية الثانوية بصفوفها الثالثة الحتياجات الطالب الدينية 

ييم المختيفة في ضوء احتياجات وضرورة التقويم المستمر لكتب التربية اإلسالمية في مراحل التع
 الطالب, كذلك ضرورة ربط الموضومات الدينية بواق  حياة الطالب.

وبذلك يكون قد تمت اإلجابة من سؤال البحث والذي نصه: ما االحتياجات الدينية 
 لطالب الصف األول الثانوي؟
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 توصيات البحث ومقترحاته
: توصيات البحث:  أوالا

 ث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:في ضوء ما توصل إليه البح
ضرورة تيبية االحتياجات الدينية لدى طالب الصف األول الثانوي بتقديمها في المقررات  - 1

 الدينية.
االهتمام بالمقررات الدينية من قبل الوزارات التعييمية والهيئات التربوية لمواكبة التحديات  - 2

 المختيفة المحيطة بالطالب والمجتم .
ة التقويم المستمر لكتب التربية اإلسالمية في مراحل التعييم المختيفة في ضوء ضرور  - 3

 احتياجات الطالب.
االهتمام بتحديد االحتياجات الدينية لدى المتعيمين في المراحل الدراسية المختيفة من قبل  - 4

 المؤسسات التربوية لما لها من أهمية في حياة المتعيمين.
 احتياجات الطالب الدينية. مراماة اختيار موضومات تحقق - 5

 ثانياا: البحوث المقترحة:
 في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح دراسة الموضومات التالية:

 تطوير المقررات الدينية لطالب الصف األول الثانوي في ضوء احتياجات الطالب الدينية. - 1
 لدينية.تقويم المقررات الدينية لطالبات الصف األول الثانوي في ضوء احتياجاتهن ا - 2
تقويم مقرر التفسير والحديث لدى طالب المرحية الثانوية في ضوء احتياجات الطالب  - 3

 الدينية.
تحييل محتوى المقررات الدينية في المرحية اإلمدادية والمرحية الثانوية في ضوء احتياجات  - 4

 الطالب الدينية.
ء احتياجاتهم الدينية فاميية برنامج مقترح لتنمية القيم لطالب الصف األول الثانوي في ضو  - 5

 وفيسفة المنهج.
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 :المراجع قائمة
 :العربية المراجع  - 1

(. االحتياجات الثقافية لطالب الكييات 2013أحمد إسماميل مقبل, ومان  فارع المسيمي. )
مجلة الدراسات العسكرية من مقرر الثقافة اإلسالمية بالجمهورية اليمنية. 

 . 74_  15,  38ا. ع: جامعة العيوم والتكنولوجياالجتماعية
 . ممان: دار الفرقان.الميسر في علم النفس التربوي(. 1983أحمد بيقيس, وتوفيق مرمي. )

(. دراسة الحاجات النفسية لدى األطفال 2000أسماء أحمد السرسي, وأماني مبد المقصود. )
جامعة مين  -. كيية التربية. مجلة كلية التربيةفي مراحل تعييمية متباينة

 . 183_  151, 4, ج24صر. ع شمس. م
(. دور برامج الفتاوى بالفضائيات العربية في تيبية 2011إمتماد خيف معبد مبد الحميد. )

. معهد مجلة دراسات الطفولةاحتياجات مينة من المراهقين المصريين. 
_  155, 51, ع 14الدراسات العييا ليطفولة جامعة مين شمس. مج 

167 . 
(. تيبية االحتياجات التعييمية المرتبطة بالتنمية 2014ومواطف لبني. ) تغريد مبد اهلل ممران,

المستدامة من خالل مقررات التربية األسرية في ثالث مناطق تعييمية 
 . 268_  221,  8. جامعة المدينة العالمية. عمجلة مجمعمختيفة. 

 2ب(, ج مادة )خ ط 1. ج3. طلسان العرب(. 1994جمال الدين بن منظور األنصاري. )
مادة  13مادة )ث ق ف(, ج 9مادة )ج د د(, ج  3مادة )ح و ج(, ج 

 ) د ي ن(. بيروت: دار صادر.
(. تطوير منهج التربية الدينية اإلسالمية في المرحية الثانوية في 2016حوراء حسين رزاق. )

مجلة كلية التربية في العلوم ضوء معايير مقترحة في جمهورية العراق. 
_  409, 1, ع4جامعة مين شمس مصر. مج  -ية التربية . كيالتربوية
444 . 

 ..القاهرة: دار الفكر2. طاإلدارة التربوية المعاصرة(. 2004سامي سيطي مريفج. )
(. برنامج مقترح في الثقافة 2004سعيد مبد اهلل الفي, ومحمد بن مبد اهلل الجغيمان. )

مجلة تهم التعييمية. اإلسالمية لطالب المرحية الثانوية في ضوء احتياجا
,  37الجمعية المصرية ليقراءة والمعرفة. مصر. ع القراءة والمعرفة. 

162 - _204 . 
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(. تصور مقترح لمحتوى كتب التربية الدينية اإلسالمية بالمرحية 2015سيد محمد سنجي. )
 -. كيية التربية مجلة كلية التربيةالثانوية في ضوء السنن اإللهية. 

 .345_  279,  104, ع26ر, مججامعة بنها. مص
(. تقويم منهج التربية اإلسالمية بالمرحية الثانوية العامة في 1996سيد محمد سيد سنجي. )

. كيية رسالة ماجستير غير منشورةضوء حاجات الطالب الدينية. 
 فرع بنها جامعة الزقازيق. مصر. -التربية
التربية اإلسالمية واألهداف البديية في  (. تقويم أهداف مادة2011مبد الجواد محمد الحردان. )

ضــــــــوء احتياجات الطـــــالب ومشكالتهم بالمرحية اإلمدادية في سوريا. 
. المنظمة العربية ليتربية والثقافة والعيوم. رسالة ماجستير غير منشورة

 القاهرة. 
الشرمية في ضوء (. دراسة تحيييية لمحتوى مقررات العيوم 2007مبد الرازق مختار محمود. )

 مجلة القراءة والمعرفة.التساؤالت الدينية لتالميذ المرحية االبتدائية. 
 . 167_  122,  64مصر, ع 

(. تقــــويم منهج الــتربية الدينية اإلسالمية بالمرحــــــــــية الثانــــــــوية في 2005مدلي مزازي جيهــــوم. )
. كيية جــــــلة البحوث النفسية والتربويةمضـوء المفـــاهــــــــيم المعاصرة. 

 . 83_  2, 3, ع 20جامعة المنوفية, مصر. مج  -التربية
(. الحاجات النفسية ومفهوم الذات ومالقتهما بمستوى 2014ميي بوناب, ونادية بوشاللق. )

الطموح في ضوء نظـرية محددات الذات: دراسة ميدانية لدى مينة من 
جامعة قاصدي  رسالة ماجستير غير منشورة. .طـــيبة جامــعة بجاية

 مرباح, ورقية. 
معجم مصطلحات التربية لفظاا (. 2004فيية فاروق مبده, وأحمد مبد الفتاح الزكي. )

ا.  اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطبامة والنشر. واصطالحا
لعسكرية (. بناء منهج الثقافة اإلسالمية لطالب الكييات ا2007مان  فارع المسيمي. )

رسالة بالجمهورية اليمنية في ضوء احتياجات الطالب وأهداف الكييات. 
 . جامعة صنعاء. صنعاء. ماجستير غير منشورة

(. تقويم منهج التربية اإلسالمية ليصف األول الثانوي بدولة اإلمارات 2013محمد جابر قاسم. )
- أسيوطمجلة كلية التربية بالعربية المتحدة ميى ضوء آراء الطالب. 

 .445_ 403, ص ص 3, ع29مصر, مج
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يناس محمود حامد. ) (. دور 2010محمد موض إبراهيم, نهى مصطفى محروس إبراهيم, وا 
بعض المسرحيات المقدمة ميى مسرح الطفل في إشباع بعض احتياجات 

 -معهد الدراسات العييا ليطفولة  . دراسات الطفولة.الطفل المصري
 . 149_  139,  46ع  ,13جامعة مين شمس. مصر. مج 

(. أثر برنامج في الثقافة اإلسالمية في تنمية القيم لمواجهة 2002محمود مبده أحمد فرج. )
 -. كيية التربيةمجلة التربيةتحديات العولمة لدى طالب كييات التربية. 

 .178_  133, 1, ج114جامعة األزهر. ع
ها االجتمامية من وجهة نظر طالب (. األجهزة الذكية وآثار 2016مشعل حسن حميد الحربى. )

كيية  -: جامعة مين شمس مجلة القراءة والمعرفةالمرحية الثانوية. 
 . 17_ 1,  180الجمعية المصرية ليقراءة والمعرفة, ع -التربية 

(. تحييل كتب التربية الدينية اإلسالمية بالمرحية الثانوية العامة 2008مصطفى رجب سالم. )
. الجمعية المصرية مجلة القراءة والمعرفةالب. في ضوء احتياجات الط

 . 185_  145,  73مصر , ع-ليقراءة والمعرفة
التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر (. 2005مصطفي مبد القادر زيادة. )

 . الرياض: مكتبة الرشد.3. طواستشراف المستقبل
ومالقتها بقيق المستقبل لدى المراهقين (. إشباع الحاجات النفسية 2014نسرين خميس محمد. )

األيتام المقيمين في المؤسسات اإليوائية وغير اإليوائية بمحافظات غزة: 
الجامعة  -. كيية التربية. رسالة ماجستير غير منشورةدراسة مقارنة

 اإلسالمية بغزة. فيسطين.
ئم ميى الوسائط (. بناء برنامج تعييمي قا2017نور حميمي بن زين الدين, ومحمد صبري. )

المتعددة في تعيم مفردات اليغة العربية وتعييمها مبر برنامج موودل في 
مجلة ضوء احتياجات الطيبة في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا. 

 -: جامعة القدس المفتوحةجامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
 . 156_ 147,  41فيسطين. ع

. ممان: دار وائل اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي(. 1998. )هاني مبد الرحمن الطويل
 ليطبامة والنشر.

 . القاهرة: دار العيم والثقافة.أبناؤنا وصحتهم النفسية(. 2001وفيق صفوت مختار.)
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