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تصور ملنهج مقرتح يف علم النفس لطالب املرحلة اإلعدادية يف ضوء 
 أبعاد الرتبية املستقبلية واحلاجات النفسية للطالب

 إعداد
 سامه عربي حممد حممد عماردكتور/ أ

 علم النفس المساعد سـج وطرق التدريـمناه استاذ
 جامعة أسيوط –كلية التربية 

 ملخص الدراسة:
لــي وضــو تصــور لمــنهج مقتــرح فــي علــم الــنفس لطــالب المرحلــة هــدفت الدراســة         

ولقــد تــم بنــاء  للطــالب اإلعداديــة فــي ضــوء أبعــاد التربيــة المســتقبلية والحاجــات النفســية 
اســـتبانة أبعـــاد التربيـــة المســـتقبلية واســـتبانة الحاجـــات النفســـية الال مـــة لطـــالب المرحلـــة 

ــة المســتقبل اإلعداديــة  ــل لتحديــد أبعــاد التربي ية والحاجــات النفســية الضــرورية لطــالب وذل
ــنفس فــي ضــو ها  ــم ال ــرح فــي عل ــة والتــي يبنــي المــنهج المقت ــة اإلعدادي وتوصــلت  المرحل

أهميــة مــنهج علــم الــنفس لطــالب المرحلــة اإلعداديــة فــي ضــوء أبعــاد التربيــة  لــ  النتــا ج 
تربية المستقبلية أبعاد ال أيضًا  ل توصلت الدراسة و المستقبلية والحاجات النفسية للطالب  

الال مة لطالب المرحلة اإلعدادية والتي يبني فـي ضـو ها المـنهج المقتـرح فـي علـم الـنفس 
  لـــ توصـــلت الدراســـة كمـــا ( بعـــد فرعـــي  19( أبعـــاد مســـتقبلية  ـــملت )5)  لـــ المقتـــرح 

الحاجات النفسية الال مة لطالب المرحلة اإلعدادية والتي يبني في ضو ها المنهج المقتـرح 
( حاجـة نفسـية فرعيـة  33( حاجات نفسية ر يسـة  ـملت )7)  ل علم النفس المقترح في 

ولقــد تــم وضــو تصــور لمــنهج مقتــرح فــي علــم الــنفس ي ــمر ا هــدا  والمحتــو  وطــرق 
التدريس وا ن طة والوسا ر التعليمية ونظم التقـويم وبمـا يراعـي أبعـاد التربيـة المسـتقبلية 

 نتا ج الدراسة  عل والحاجات النفسية للطالب بناًء 

 -أبعـاد التربيـة المسـتقبلية  -المرحلـة اإلعداديـة  -الكلمات المفتاحية: مـنهج علـم الـنفس
 الحاجات النفسية 
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A visualization of a proposed curriculum in psychology 

for middle school students in the light of the future 

education dimensions and psychological needs of students 

Dr/ Osama Arabi Mohamed Mohamed Ammar 
Assistant professor of psychology curricula and methodology 

Faculty of Education – Assiut University  

Abstract: 
    The study aimed to create a visualization of a proposed 
curriculum in psychology for middle school students in the light of 
the dimensions of future education and the psychological needs of 
students, and a questionnaire has been built for the future 
education dimensions and a questionnaire for the psychological 
needs of prep students, in order to determine the dimensions of 
future education and the psychological needs necessary for middle 
school students, which builds The proposed curriculum in 

psychology in light of it  
The results reached: 
• The importance of the psychology curriculum for middle school 
students in the light of the dimensions of future education and the 
psychological needs of students. 
• The study reached the dimensions of future education necessary 
for middle school students, in the light of which the proposed 
curriculum in the proposed psychology builds to (5) future 
dimensions that included (19) sub-dimensions. 
• The study found the psychological needs of middle school 
students, in the light of which the proposed curriculum in the 
proposed psychology builds to (7) major psychological needs, which 
included (33) psychological needs. 
• A concept was proposed for a proposed curriculum in psychology 
that includes objectives, content, teaching methods, activities, 
teaching aids and assessment systems in a manner that takes into 
account the dimensions of future education and the psychological 
needs of students based on the results of the study. 
Keywords: curriculum in psychology- middle school - the future 

education dimensions - psychological needs 
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 مقدمة الدراسة:
ن المرحلــة ااعداديــة فــي حيــاب كــر طالــب تعتبــر مرحلــة انتقاليــة أ ــل فيــه  ممــا ا

ــة  ــة والتــي هــي اعــداد وتحضــير  المســتقبلية هامــة جــدا فــي مســيرته التعليمي هــذا المرحل
ا هــنأللمرحلـة الاانويــة تعتبـر حلقــة الوصـر وال ــريان الر يسـي فــي حيـاب طالبنــا و صوصـا 

 هميتها أومن هنا تنبو  ي والوعجير المراهقة والكبر بداية مرحلة 
ومو هذا ا همية للمرحلة اإلعدادية  ا أنه ا يوجد منهج لعلم النفس لطالب هـذا 

الب ـر   ومحاولـة  حـدال الترييـر  هملسـلوكالطـالب فهـم المرحلة والذ  يمكنهم مـن  يـادب 
سـتها  والتعدير الال مين لهذا السلول؛ وهذا يعني  معالجة الظـواهر التـي يجـب فهمهـا ودرا

( Kendra C ,2018لحـدواها  ولقـد حـدد )باإلضـافة  لـ  الك ـن عـن ا سـباب الكامنـة 
  أهمية دراسة علم النفس فيما يلي:

  دراســة علــم الــنفس فــي تطــوير مهــارات التواصــر الفع ــا  مــو  فــ ن التواصــر:تطــوير مهــارات
ر علـم اآل رين  أ  من  ال  فهـم أعمـل لكيفي ـة تعبيـر ا فـراد عـن نفسـهم  وبالتـا لي يطـو 

الــنفس مــن وعــي الفــرد بكنمــاط الكــالم ومهــارات ااتصــا  الم تلفــة  كمــا يســاهم تعلــم علــم 
 النفس في  يادب قدرب الفرد عل  التحد ل وااستماع الفع ا  مو اآل رين 

  يســـاعد علـــم الـــنفس فـــي  يـــادب قـــدرب الفـــرد علـــ  معالجـــة : حيـــل التفكيـــرتنميـــة مهـــارات
للوصـو  لنتـا ج أكاـر دق ـة مست دمًا م تلـن العمليـات العقليـة دب المعلومات من  وايا متعد  

 الترل ب عل  أ   تحد  يواجهه في المستقبر  في ومواوقة  كما يساعد التفكير 

  ب ــكر فــي  يــادب القــدرب علــي الــتعلم تســاعد دراســة علــم الــنفس فــي :  كمــا  عمليــة الــتعل م
ااجتماعي   واللرة  والعاطفة الب ري ة   متكامر  وذلل لفهم طبيعة السلول الب ر  والتفاعر

وحت  عمليات ات اذ القرار  حيل  ن  فهم طبيعة وظيفة الدماغ من  ال  علم النفس تعتبر 
 علمية  الت صصات م تلن الذات فا دب عظيمة للطلبة الذين يدرسون 

  ة تساعد دراسـة علـم الـنفس فـي فهـم الـذات وذلـل مـن  ـال  تعلـم كيفي ـ: حيل فهم النفس
تكوين ال  صي ة والتنمية  باإلضـافة  لـ  كيفي ـة تـكا ر السـلول الب ـر   بالعديـد مـن العوامـر 
المجتمعي ة والاقافي ة  وبذلل يسـاعد علـم الـنفس فـي فهـم عميـل للعديـد مـن المـيارات التـي 

ة    تيار عل  حياب الفرد ال اص 

  الفـرد حـو  العديـد مـن  تساعد دراسة علـم الـنفس فـي  يـادب بصـيرب: فهم ا مراض العقلية
ــم  ــا يعــ   عل ــة ت ــ ي  الحــاات النفســي ة  وطــرق عالجهــا  كم ــة  وكيفي ا مــراض العقلي 
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النفس الصحة العقلي ة  ويعلم كيفي ة الحد  من التـوتر  باإلضـافة  لـ  اكتسـاب طـرق لتع يـ  
ة الفرد    الذاكرب  و يادب سعادب وصح 

  س عل  فهم أكبر  ساليب البحل النفسي  يساعد علم النفحيل فهم أعمل  ساليب البحل
المت بعــة عنــد محاولــة فهــم وتفســير اادعــاءات التــي يمكــن قراءتهــا فــي الكتــب والبــرامج 
التلف يوني ـة وا فـالم ب ــكر أوضـا  وبالتـالي القــدرب علـ  التفريـل مــا بـين الحقيقـة وال يــا  

 ال عبي ة والك ن عن القص  ال يالي ة التي تحيط ببعض  رافات علم النفس 
من ناحية أ ر  ف ن المستقبر كعلم أصبا مهمًا في ضوء الحاجـة الماسـة لمعرفـة 
المستقبر ومواجهة م كالته بطـرح ال يـارات والبـدا ر التـي تمكـن مـن السـيطرب عليه)قاسـم 

(, حيــل  ن دراســة موضــوعات المســتقبر تعمــر علــي الحفــا  علــي 2018محمــد النعيمــي, 
 (  (Floyd, J, 2012ي  يادب تكيفهم مو البي ة المحيطة تحسين حياب الب ر, وتسهم ف

مـن أبـر  المفكـرين والـذ  يعـد  - دجـار مـورانإل اليونسـكوهي ة تكلين وحدا بذلل 
بوضو تصور  بعاد التربيـة  -التي تواجه التربيةالمستقبلية بدراسة التحديات  الذين اهتموا

 أبعــادســبو فيهــا فــي كتابــه تربيــة المســتقبر  وقــد عــد  المســتقبلية والتــي ظهــرت فيمــا بعــد
والتــي يجــب أن تراعــي فــي عمليــة التربيــة, ســميت فيمــا ي عــر    تواجههــا التربيــة مســتقبالً 
ــة المســتقبلية  ــيم ال ــرط أهمهــا بكبعــاد التربي ــر  وتعل صــالح طــرق التفكي ــة المعرفــة  وا  تنقي

ــــيم الفهــــم اإلنســــاني عبــــد المقصــــود ســــالم ) اإلنســــاني  وتعلــــيم الهويــــة ا رضــــية  وتعل
وأصبا من المهم مراعاب أبعاد التربية المستقبلية في التعليم بر ودعت  (54, 2012جعفر,

وأبعـــاد التربيـــة  يتما ـــ بمـــا هي ـــة اليونســـكو  لـــي تصـــميم وتطـــوير المنـــاهج الدراســـية 
 المستقبلية 

وتقـــدم لنـــا الكايـــر مـــن  للســـلول  كمحـــرلكـــذلل تظهـــر أهميـــة الحاجـــات النفســـية 
( أن 189, 2007 بــراهيم محمــود بــدر ) ســلول  وذكــرالتفســيرات لمــا يمــر بــه الطالــب مــن 

النمـو وللصـحة النفسـية ولتكامـر ال  صـية ولكـن  استمرار  باع الحاجة مطلب ضرور  
ن تعــارض مــو ر بــات الفــرد وأهدافــه بحســب مرحلــة النمــو التــي يمــر بهــا الفــرد تتكامــر دو

 حاجات الفرد مو مطالب نموا 
مما سبل يتضا أهمية دراسة طـالب المرحلـة اإلعداديـة لمـنهج فـي علـم الـنفس   

 أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية لطالب المرحلة   عل يبني 

 

https://mathj.journals.ekb.eg/
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 الدراسة:مشكلة 
أهـــدافه,  مــن حيــل اإلعــداد ت م ــكلة الدراســة مــن متابعــة الباحــل للتعلــيم ظهــر 

عل  أنـه جـ ء مـن التعلـيم اإلل امـي  اإلعداد  ل  التعليم  رييته, رسالته, حيل يمكن النظر
ووظا فـه مـن حيـل السـعي  لـ  تنميـة طاقـات  فلسـفتهلتحقيل  وا ساسي لجميو المواطنين

 :(2020و ارب التربية والتعليم ) ةتحقيل ا هدا  التالي التالميذ وقدراتهم بما يمكنهم من
  النمو في هذا المستوى من التعليم مراحر يواكبمتابعة أهدا  المرحلة اابتدا ية بما  -

ترسيخ القيم الدينية وفهم الدين فهما صحيحا وتعميل ما حصله التلميذ منهـا فـي المرحلـة  -
 .ا ول 

 .الديمقراطيةت تنمية وتدعيم ااتجاهات والممارسا -

تنمية مهارات ااتصا  والتواصر من  ال  ااهتمام بترسيخ مهارات اللرـة العربيـة ككسـاس  -
للتواصر مو الحضارات  مد الً  باعتبارهالتدعيم الهوية القومية  وااهتمام باللرات ا جنبية 

 العالمية

 .أساسياتها عطاء أولويات متقدمة لعلوم المستقبر والتعمل في  -

 الم تلفة  مهارات التفكيرتنمية  -

 .للوطنتدعيم مقومات الهوية القومية  وال  صية المصرية واانتماء  -

النمو التي يمر بها  ومتطلبات مرحلةتنمية الميو  وااتجاهات الذاتية الم تلفة بما يتالءم  -
  .التالميذ

تقان  - بداع كساب التالميذ عادات وسلوكيات العمر من بذ  ودقة وا   .وا 

 .الجماليميو  وااتجاهات ال اصة بالتذوق تنمية ال -

    كساب التالميذ المعلومات والمهارات وااتجاهات التي تبصرهم بالمحافظة عل  سالمة -
ويعتبـــر مـــنهج علـــم الـــنفس وبمـــا ي ـــمله مـــن أهـــدا  ومحتـــو  وأن ـــطة ونظـــم 

 كســـاب الطـــالب الكايـــر مـــن  تســـاهم فـــيتقـــويم أحـــد المنـــاهج المهمـــة للطـــالب والتـــي 
ار  وال بـــرات والمهـــارات ويســـع   لـــ  تحقيـــل العديـــد مـــن ا هـــدا  والتـــي تتماـــر والمعـــ
 في:
    بحدواه   والتنبيضبط سلول ا فراد 

 دراسة أنواع السلول اإلنساني   

   مساعدب ا فراد في انتقاء طرق التفكير وأنواعها 
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 مساعدب الطـالب فـي اسـتامار أوقـاتهم بالطريقـة الصـحيحة فـي الدراسـة  واكتسـاب 
 في تنظيم أنماط حياتهم المعي ي ة الم تلفة   طالبالمعرفة  ومساعد ال

  دراسة القوانين التي تيار في الظـواهر النفسـية  وتفسـيرها  والتنبـي بهـا  ومحاولـة
 تعديلها  ذا كانت تحتاج تعدير  

   بناء عالقات قا مة عل  ااحترام المتباد  بين ا فراد والجماعات الم تلفة 

 وسوعات السيكولوجية في ميـادين الحيـاب التعليميـة الم تلفـة  كالكتـب  توظين الم
 .والمناهج  والوسا ر التعليمي ة الم تلفة

وعلــــ  الــــر م مــــن تلــــل ا هميــــة ال اصــــة بالمرحلــــة اإلعداديــــة وأهميــــة مــــنهج 
ــــة  ــــنفس بالمرحل ــــم ال ــــنهج لعل ــــه ا يوجــــد م ــــنفس  ا أن ــــم ال ــــة عل ــــن  اإلعدادي ــــذلل ل وب

 مكتسبات المهمة لدراسة منهج علم النفس السابل ذكرها يستفيد الطالب بال

ذا كانت التربية تقوم بدور مهم ا يمكن   فاله برض النظـر عـن بعـض سـلبيات  وا 
التطبيل الفعا  لعملية التربية والذ  ييد   لي ضـعن النتـا ج, فـ ن التربيـة أصـبحت تتجـه 

أن التربية هـي  اعتبارران  لي نحو تحوات عميقة في أنماط الحياب  لي أن حدا ب د ار مو 
قوب المستقبر  نها واحدب من ا دوات ا كار قوب لتحقيـل الترييـر سـواء فـي طـرق التفكيـر 

والجوانب النفسية أو في الحيـاب ب ـكر عـام, فـي سـبير ذلـل دعـت  ااجتماعيةأو العالقات 
المي حــو  منظمـة اليونسـكو  لـي وضـو رييـه فـي تربيـة المسـتقبر ك سـهام فـي الحـوار العـ

طريقة  عادب توجيه التربية نحو تنمية مستدامة تمالت فيما عر  بكبعاد التربية المستقبلية 
 ودعت اليونسكو  لي مراعاب أبعاد التربية المستقبلية في تصميم المناهج المدرسية 

وعلي الجانب ا  ر ف ن للحاجات النفسـية لطـالب المرحلـة اإلعداديـة أهميـة كبيـرب 
حيــل أن للحاجــات النفســية دورًا مهمــًا فــي الســلول الــذ  يقــوم بــه  لمدرســي افــي المــنهج 

الطالب, فالطالب الذ  يستطيو تحقيل حاجاته النفسية ب ـكر مناسـب, فـ ن سـلوكه يتميـ  
نفسـية  ذا  اضـطراباتبالصحة والراحة النفسية, وقد يتسم السلول بالقلل والتوتر أو تحدل 

 لم ت بو هذا الحاجات  
تــم تطبيقهـــا علــي أســـاتذب علــم الـــنفس  - اســـتطالعيةالباحـــل بدراســة ولقــد قــام 

تتعلل بمد  أهميـة دراسـة  -والمناهج وطرق التدريس وال براء في ميدان التربية والتعليم 
ــنفس  ــم ال ــة اإلعداديــة لمــنهج فــي عل مــو أبعــاد التربيــة المســتقبلية  يتما ــ طــالب المرحل

  لي: استطالعاوالحاجات النفسية للطالب, وتوصلت نتا ج 
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  أهمية وجود منهج لعلم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية 

 ــا ــم تنظيمــه  ا يوجــد م ــا ت ــة  ذا م ــة اإلعدادي ــنفس بالمرحل ــم ال ــو مــن دراســة مقــرر لعل يمن
 ومراحر النمو العقلي لد  طالب هذا المرحلة  يتما  وتدريسه بال كر الذ  

  فـــي ضـــوء أبعـــاد التربيـــة  - هميتهـــا نظـــراً  –أهميـــة مراجعـــة منـــاهج المرحلـــة اإلعداديـــة
مـو  يتما ـ المستقبلية ومراعاب الحاجات النفسية لديهم والعمر علي تطوير المقـررات بمـا 

 ذلل 

  الجانـــب العملـــي وااهـــدا  المرتبطـــة بالمهـــارات  علـــ ضـــرورب تركيـــ  مـــنهج علـــم الـــنفس
 الجانب النظر  فقط  عل مقرر يرك   كونهالحياتية للطالب أكار من 

 تحقيـل أهـدا  مـنهج علـم الـنفس لطـالب   لـ الجانب النظر  لن ييد   عل ي  المقرر ترك
 هذا المرحلة 

ــم الــنفس         ــنهج عل ــذلل أهميــة م ــة وك ــة اإلعدادي ــي ضــوء فلســفة وأهــدا  المرحل وف
للطالب من ناحية, وأهمية أبعاد التربية المستقبلية والحاجـات النفسـية للطـالب وفـي حـدود 

ا توجــد دراســات تناولــت وضــو تصــور لمــنهج فــي علــم الــنفس لطــالب  علــم الباحــل بكنــه
المرحلــة اإلعداديــة تبــر  الحاجــة  لــ   جــراء الدراســة الحاليــة  وذلــل لوضــو تصــور مقتــرح 
لمقرر علم النفس لطالب المرحلة اإلعداديـة فـي ضـوء أبعـاد التربيـة المسـتقبلية والحاجـات 

ة الدراسة فـي السـيا  الـر يس التـالي :   مـا النفسية للطالب  وبالتالي يمكن صيا ة م كل
التصور لمـنهج مقتـرح فـي علـم الـنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي ضـوء أبعـاد التربيـة 

 المستقبلية والحاجات النفسية للطالب ؟ 
 أس لة الدراسة: تتمار أس لة الدراسة فيما يلي :

حلة اإلعدادية من  ـال  ما أبعاد التربية المستقبلية المطلوب تحقيقها لطالب المر  -1
 منهج علم النفس؟

ما الحاجات النفسية المطلوب   باعها لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  منهج  -2
 علم النفس؟

علـم الـنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي ضـوء  لمـنهج فـيما التصور المقتـرح  -3
 أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب؟

 الدراسة  ل : تفالدراسة: هدأهدا  
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التعر  عل  أبعاد التربية المستقبلية المطلوب تحقيقها لطالب المرحلـة اإلعداديـة  -1
 من  ال  منهج علم النفس 

التعر  عل  الحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعدادية والتي يمكن   باعها من  -2
  ال  منهج علم النفس 

داديــة فــي ضــوء أبعــاد وضــو تصــور لمــنهج مقتــرح فــي علــم الــنفس للمرحلــة اإلع -3
 التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب 

 أهمية الدراسة :

أهمية البحل من  ـال  تناولـه لمرحلـة دراسـية مهمـة مـن مراحـر التعلـيم أا  تكتي -4
 وهي المرحلة اإلعدادية  

ـــي يمكـــن  -5 ـــة المســـتقبلية الت ـــاد التربي ـــاهج قا مـــة بكبع يقـــدم البحـــل لواضـــعي المن
 في تحديد موضوعات محتوى مناهج علم النفس في المراحر الم تلفة  بها ااستر اد

يقدم البحل لواضعي المناهج قا مة بالحاجات النفسـية لطـالب المرحلـة اإلعداديـة  -6
بهـا فـي تحديـد موضـوعات محتـوى منـاهج علـم الـنفس فـي المراحـر  ااستر ـادالتي يمكن 
 الم تلفة 

ات النفســـية للطـــالب التـــي يمكـــن يقـــدم البحـــل لواضـــعي المنـــاهج قا مـــة بالحاجـــ -7
 المراحر الم تلفة  فيااستر اد بها في وضو مناهج علم النفس 

تقديم تصور مقتـرح لمـنهج فـي علـم الـنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي ضـوء  -8
 أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب 

هـدا  التـي يكتسـبها  عادب النظـر فـي تنظـيم مـنهج المرحلـة اإلعداديـة لي ـمر ا  -9
الطالب من  ال  مقرر علم النفس والذ  يعد في ضوء أبعاد التربية المستقبلية والحاجات 

 النفسية للطالب 

 است دام المنهج الوصفي في: الدراسة: تممنهج البحل في 
  ــاهج عــداد المن ــر فــي تصــميم وا  ــ  اإلطــار النظــر  للدراســة والتــي تتما الوقــو  عل

الـنفس ب ـكر  ـا  وكـذلل أبعـاد التربيـة المسـتقبلية والحاجـات  لـمعـام وعالدراسية ب كر 
 النفسية للطالب 
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  وضو تصور منهج علم الـنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي ضـوء أبعـاد التربيـة
 المستقبلية والحاجات النفسية للطالب 

 الباحل ب عداد ا دوات التالية: قام الدراسة:أدوات 
 المستقبلية       ) عداد الباحل(أبعاد التربية  ةبناء استبان -1
 ) عداد الباحل( بناء استبانة الحاجات النفسية الال مة لطالب المرحلة اإلعدادية  -2

الت م الباحل فـي  جراءاتـه بمحتـوى علـم الـنفس وأبعـاد التربيـة المسـتقبلية,  حدود الدراسة:
 والحاجات النفسية الال مة لطالب المرحلة اإلعدادية  

 سة :مصطلحات الدرا
 المنهج المقترح في علم النفس:  -

 المقصـودب الممارسـات أو والن ـاطاتال بـرات  جميـويعر  المـنهج ب ـكر عـام بكنـه        
 التعليميـة النتاجـات تحقيـل علـ  المتعل مـين لمسـاعدب المدرسـة توفرهـا التـي المقصـودب و ير

  (9  ٢٠١٠ السعود ) الد  قدراتهم تستطيعه ما أفضر  ل  المن ودب
 ويعر  الباحل المنهج المقترح في علم النفس بكنه  تصميم مقترح لجملة ال برات

المربيـة فــي علــم الــنفس ممــااًل فــي ا هــدا  والمحتــو  والوســا ر وا ن ــطة والتقــويم يقــدم 
 لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب 

 تقبلية : أبعاد التربية المس -
 المبـــاد  مجموعـــة  نهـــا (49 ,2004) صـــا   أحمـــد بـــن الـــرحمن عبـــد ويعرفهـــا

 والتعليميــة التربويــة ا نظمــة مواءمــة بموجبهــا يــتم التــي والعمليــات والممارســات وا ســس
ــاءب لتســتجيب ــة بكف ــات وفعالي ــة لمتطلب ــة وااقتصــادية السياســية وتحــدياتها العولم  والتقني
  والحضارية
 وا ســس المبــاد   مجموعــةتعــر  أبعــاد التربيــة المســتقبلية بكنها ولرــرض البحــل 

 تنميــة مــو لتتما ــي اإلعداديــة المرحلــة لطــالب الــنفس علــم مقــرر ضــو ها فــي يبنــي التــي
 مستقباًل   حدواها المحتمر التربوية للتحديات واستجابة الطالب وقدرات مهارات

 الحاجات النفسية:  -
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والتـي يجـب  للفرد المطالب ا ساسية للنمو النفسي تعر  الحاجات النفسية بكنها  
يصبا سعيدًا وناجحًا في حياته وعدم تحقيقها أو عدم   باعها ييد   لي  حت أن يتعلمها 

 ( 2016, 10المع  حماد,)الحياب ال قاء والف ر في 
 عبـارب عـن المطالـب ا ساسـية  بكنهـا:ولررض هذا البحل تعر  الحاجات النفسية 

سي لطالب المرحلة اإلعدادية والتي يهـد  مـنهج علـم الـنفس إل ـباعها ليصـبا للنمو النف
 ناجحًا وسعيدًا وبما يحقل ا هدا  المقصودب للمنهج المدرسي 

 : جراءات الدراسة وأدواتها
حيل قام الباحل ب عداد أدوات الدراسة  والتحقل من صـدقها واباتهـا  و طـوات تطبيقهـا   

 اآلتي:وتتمار أدوات الدراسة في 
  عداد استبانة أبعاد التربية المستقبلية: -1
للتعـر  علـ  أبعـاد التربيـة المسـتقبلية الـال م توافرهـا  ااسـتبانةهد  ااستبانة :هدفت  -أ

 بمنهج علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية  
علـــ  ا طـــر النظريـــة  ااســـتبانةمصـــادر بنـــاء ااســـتبانة :اعتمـــد الباحـــل فـــي بنـــاء  -ب

سات السابقة في مجا   عداد المناهج والمقررات وكذلل أبعاد التربية المستقبلية  مار والدرا
 Alkin & Mc Niel, (2002 د ــار مــوران ) (,2001) دراســة ســعيد عبــد   حــارب

(2002,)et al ,(2006) Spiel,C. ( 2012عبد المقصود سالم ) 
ورتها ا ولية بحيل ت ـمر قا مـة في ص ااستبانةالصورب ا ولية لالستبانة: تم  عداد  -ج

بكبعاد التربية المستقبلية والعناصـر الفرعيـة تحـت كـر ب عـد, وتـم تحديـد بـدا ر أمـام كـر ب عـد 
لتحديــد ضــروريتها بدرجــة )كبيــرب وتك ــذ اــالل درجــات  متوســطة وتك ــذ درجتــان  ضــعيفة 

 وتك ذ درجة واحدب( 

محكمـــين  حيـــل تـــم عـــرض صـــدق ااســـتبانة :اعتمـــد الباحـــل علـــ  صـــدق الســـادب ال -د
المقياس عل  مجموعـة مـن السـادب المحكمـين فـي المنـاهج وطـرق التـدريس وال بـراء فـي 

 ( محكمين 13ميدان التربية والتعليم للتككد من صدقه بل  عددهم )
وقد قام الباحل بفح  استجابات السادب المحكمـين وحسـاب نسـب اتفـاق المحكمـين علـ  

  وهي كمـا فـي % 75نالت نسبة أكار من  التيلباحل ا بعاد أبعاد ااستبيان  وقد انتقي ا
 ( يوضا ذلل  1جدو )
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 (1جدو  )

 نسب اتفاق السادب المحكمين عل  أبعاد التربية المستقبلية الال مة 
 لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  منهج علم النفس 

 النسب الم وية   أبعاد التربية المستقبلية م

 
1 
2 
3 
4 
5 

 تنقية المعرفة: عد ااو  :الب
 مصادر المعرفة 

 طرق اكتساب المعرفة 
 أ طاء اكتساب المعرفة 

 كيفية اإلستفادب من التعلم 
 قوانين اإلدرال وتنقية المعرفة 

100% 
92,3% 
92,3% 
76,9% 
92,3% 
92,3% 

 
1 
2 
3 
4 

 

 البعد الااني:  صالح التفكير:د البع
 انواع التفكير 

  مراحر عملية التفكير
 التدريب علي انواع التفكير 

 التفكير في الت طيط للمستقبر 

100% 
92,3% 
92,3% 
100% 
100% 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 البعد الاالل:تعليم ال رط اإلنساني:
 الوعي النفسي 

 أ حادية النظرب  لي النفس وسلبياتها 
  درال الفروق الفردية 

 قبو  النفس وقبو  ا  ر 
 تدريب النفس علي التعايش 

92,3% 
84,6% 
84,6% 
92,3% 
100% 
100% 

 
1 
2 

 البعد الرابو:تعليم الهوية ا رضية: 
 عملية اإلتصا  اإلنساني 

 كيفية التواصر اانساني  

92,3% 
84,6% 
84,6% 
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 النسب الم وية   أبعاد التربية المستقبلية م

1 
 
1 
2 
3 

 البعد ال امس :تعليم الفهم:
 ااستدا  والتدريب عليه 
 ااستنباط والتدريب عليه 
  معوقات الفهم الصحيا

100% 
100% 
100% 
92,3% 

فـي رراء السـادب المحكمـين,  ااتفاق( التباين في درجات ونسب 1ويتضا من جدو  )     
وقد  تفل السـادب المحكمـين علـ  أهميـة بعـض ا بعـاد السـابل ذكرهـا فـي الجـدو  السـابل 
وعدم أهمية بعض ا بعاد مار ا بعاد المرتبطـة بالجانـب الجررافـي للهويـة ا رضـية وكـذلل 

ب ا  القـي المـرتبط بالناحيـة العقديـة والدينيـة وهـي جوانـب ليسـت ذات صـلة بمـنهج الجان
علم النفس, وقد تم عمر التعـديالت وأصـبا عـدد ابعـاد التربيـة المسـتقبلية الال مـة لطـالب 

( 19( يتضــمن)5المرحلــة اإلعداديــة والتــي يبنــي عليهــا المــنهج المقتــرح فــي علــم الــنفس )
 موضوع فرعي 

قيــاس : وقــد قــام الباحــل بتطبيــل ااســتبيان علــ  عينــة اســتطالعية قوامهــا ابــات الم -هـــ
ــد اســت دم 13) ــنفس  وق ــم ال ــدريس ومعلمــي ومــوجهي عل ــة الت ( مــن الســادب أعضــاء هي 

  وتــم تطبيــل ااســتبيان مــرب أ ــرى ةااســتبانالباحــل طريقــة  عــادب اا تبــار لحســاب ابــات 
ــام الباحــل بحســاب معامــر ارت ــاط درجــات التطبيــل ا و  والتطبيــل علــ  نفــس العينــة وق ب

 ( وهو معامر ابات مناسب يمكن الواوق به 0,79الااني  ووصر معامر الابات  ل  )
  عداد استبانة  الحاجات النفسية الضرورية لطالب المرحلة اإلعدادية  -2
هد  ااستبانة: تهد  ااسـتبانة  لـ  الوقـو  علـ  الحاجـات النفسـية لطـالب المرحلـة  -أ
 عدادية  اإل
 الباحل في بناء ااستبيان عل  المصادر اآلتية : دااستبانة: اعتممصادر بناء  -ب

ــنفس والدراســات  - ــم ال الكتــب المنهجيــة المت صصــة فــي المنــاهج وطــرق التــدريس وعل
ــة  ــة اإلعدادي ماــر دراســة  الســابقة فــي مجــا  الحاجــات النفســية و صــا   طــالب المرحل

Baybars,M & Kocakulah,M (2009( نـــوا  الظفـــر ,)فاطمـــة بنـــت 2012 ,)
 ( 2016(, المع  حماد )2014سلطان )
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الصورب ا ولية لالستبانة : تم  عداد ااستبانة في صورتها ا ولية بالحاجات النفسـية  -ج
الضرورية لطـالب المرحلـة اإلعداديـة, وأمـام كـر حاجـة االاـة بـدا ر وهـي كالتـالي )مهمـة, 

يطلـب مـن المحكـم  ضـافة أ  حاجـات  ااستبانةفي نهاية مهمة  لي حد ما,  ير مهمة( و 
 نفسية يراها مناسبة ولم تذكر 

صـــدق ااســـتبانة :اعتمـــد الباحـــل علـــ  صـــدق الســـادب المحكمـــين  حيـــل تـــم عـــرض  -د
ــام الباحــل  ــد ق ــ  صــدقه, وق ــ  مجموعــة مــن الســادب المحكمــين للوقــو  عل ااســتبانة عل

اتفـاقهم  وانتقـي الباحـل العبـارات التـي  بفح  استجابات السادب المحكمين وحسـاب نسـب
 ( 2  وهي كما في جدو  )% 75نالت نسبة اتفاق أكار من 

 (2جدو  )
  نسب ااتفاق بين السادب المحكمين عل  استبانة الحاجات النفسية

 النسبة الم وية الحاجات النفسية 
 %92,3  ااجتماعيةالحاجة  لي التقدير والمكانة  1
أهمية بين ال مالء  باكتساالحاجة  أ  100% 
 %100 الحاجة للمناق ة مو ا  رين إلظهار وجهة نظر   ب
 %84,6 الحاجة لفهم كيفية التكاير في ا  رين  ج
 %92,3  ااجتماعيوال جر  اانطواءالحاجة للت ل  من مظاهر  د
 %76,9  ااجتماعيالحاجة لفهم ميكاني مات التقدير  ه
الذاتتحقيل   ل الحاجة  2  92,3% 
 %92,3 الحاجة الي ات اذ القرار  أ
فهم النفس   ل الحاجة  ب  84,6% 
 %100 الحاجة للنظر للذات ب كر  يجابي  ج
الذات  عل  لالعتمادالحاجة  د  100% 
التعبير عن ذاتي   ل الحاجة  ه  92,3% 
ال عور بالقيمة   ل الحاجة  و  92,3% 
اإلنجا   ل الحاجة  3  100% 
ترتيب ا ولويات   ل لحاجة ا أ  92,3% 
 %92,3 الحاجة لتحقيل ا هدا   ب
 %100 الحاجة للنجاح   ج
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التعلم الفعالة  استراتيجياتالحاجة  د  84,6% 
 %100 الحاجة للطموح الذاتي  ه
اانتماءالحاجة  لي الحب و  4  100% 
للمدرسة  لالنتماءالحاجة  أ  100% 
 %92,3  للوطن لالنتماءالحاجة  ب
لفريل العمر  لالنتماءالحاجة  ج  100% 
لقيم ومباد  وأ القيات المجتمو  لالنتماءالحاجة  د  84,6% 
المعرفة والاقافة    ل الحاجة  5  92,3% 
 %92,3 الحاجة لمتابعة العلم والمعرفة الجديدب  أ
 %92,3 الحاجة للمعار  النفسية  ب
من علي اإلنترنت  النظريات النفسية استطالعالحاجة  ج  76,9% 
 %76,6 الحاجة للبحل عن المعار  النفسية  د
 %92,3 الحاجة لمعرفة كين يتعلم  ه
 %100 الحاجة  لي ا من النفسي  6
 %92,3 الحاجة لحب ا  رين والراحة النفسية  أ
 %76,9 الحاجة لدراسة جوانب ا مان النفسي  ب
واقو الحاجة للتوا ن بين الطموحات وال ج  92,3% 
سوية  اجتماعيةالحاجة إلقامة عالقات  د  92,3% 
 %100 الحاجة لمواجهة الم او   ه
 %92,3 الحاجة  لي التذوق الجمالي  7
 %92,3 الحاجة لتنمية الحس الجمالي  أ
 %76,9 الحاجة لتنمية الجانب الوجداني  ب
 %92,3 الحاجة إلدرال جما  النفس  ج

 المحكمين في رراء  ااتفاقفي نسب  اا تال ( مدى 3  )يتضا من جدو       
وقد تم عمر التعديالت التي أ ار  ليها السادب المحكمين بتابيت الحاجات التي نالت اتفاق 

وتم حذ  مادون ذلل من حاجات فسيولوجية  ير مرتبطة, وتم دمج  %75أكار من 
يها أصبا عدد الحاجات النفسية بعض الحاجات النفسية, وبعد  جراء التعديالت الم ار  ل

 ( حاجة فرعية  33( ت مر )7الر يسة )
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ابــات ااســتبانة :قــام الباحــل بتطبيــل ااســتبانة علــ  عينــة اســتطالعية مــن الســادب  -هـــ
 ااستبانةأعضاء هي ة التدريس ومعلمي وموجهي علم النفس  وقد تم حساب معامر ابات 

( 0,78ينة نفسها, وبل  معامر ابـات اا تبـار )من  ال   عادب تطبيقها مرب أ رى عل  الع
 تقريبًا وهو معامر ابات مناسب  

 اإلطار النظري :
 أبعاد التربية المستقبلية ومنهج علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية:

ذا كانت أبعاد  عصرنا حي ًا كبيراً  فييك ذ التفكير ف  المستقبر  من اهتمام الناس  وا 
والمستقبر عبر ديناميكية  الماضيا نًا موضوعيًا  يتواصر فيه ال مان الاالاة تعد ك
ما  ا  يرم  بظال  م كالته عل  كاهر القرن الجديد م كاًل  الماضيالحاضر  ف ن القرن 

بذلل عا قًا ف  وجه الب رية يرتفو يومًا بعد يوم  من  ال  ما  لفته الم كالت المحيطة 
 والباحاين واب رية يلق  رواجًا كبيرًا لدى العلماء بمستقبر ال ااهتمامف ن  باإلنسان لذا

معالجته  ا من  ال  ريية واضحة لما يريدا  ا يمكنبالمستقبر  ااهتمام ل ان مار هذا 
الميملة  الترير والتوقعاتهذا المستقبر  وأدوات هذا  فيتكايرا  مستقبله ومدىاإلنسان من 

لم يدرل أهمية علوم  تطورا  نتحقيل  قادر اعل من ذلل  كما ان العالم لن يكون 
ن اهم ما يمي  التربية ويجعلها تمار  2012 52المستقبر)عبد المقصود سالم   (  وا 

يقوم عليها  التيالتنمية الب رية  فيانها تسهم  –مكانة متمي ب بين العلوم اانسانية 
لتنمية الب رية ا هيالمجتمو وعل  ذلل اصبحت مهمة التربية من  ال  مناهجها الدراسية 

جميو المراحر التعليمية  فيمن  ال  توسيو مدارل الطالب للتعامر مو المستقبر 
 (  2018 54الم تلفة )وفاء سلطان المطيرى  

ولما ي هدا عالمنا اليوم ال  انبااق عصر جديد يسم  عصر الاورب التكنولوجية 
ترير وسرعته المتوقو حدواهما تسير بسرعة مت ايدب وبعبارب ا رى  ن حجم ال والتيالاالاة 

تكون  تعلمنا  ولذللحياتنا وأساليب  مناحي ال  العقد القادم سيكون كبيرًا وسي ر بكر 
رعد كريم )والع رين التربية المستقبلية أفضر الحلو  لمواجهة تحديات القرن الواحد 

 ( 2012محمد  
 مفهوم التربية المستقبلية:

https://mathj.journals.ekb.eg/


قترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد التربية المستقبلية تصور لمنهج م
 أسامه عربي محمد محمد عمار                                               والحاجات النفسية للطالب

 

90 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/               المجلد 35 العدد 4 الجزء 1 اكتوبر 2020 م 

ووع  عام لمساعدب  تربو  عل  أنها جهد  (2012 5عرفتها )رعد كريم محمد 
وسياساتها واستراتيجياتها وعملياتها  وتجديد أهدافهاالميسسات التربوية عل  تطوير 

 المكمو  محددات الواقو وطموحات المستقبر   طار ون اطها  في
 أبعاد التربية المستقبلية:

 :يليلقد تم تحديد أبعاد التربية المستقبلية فيما 
: ويتناو  هذا البعد توصين للقضية أو الم كلة موضو الدراسة من افيالجرر البعد 

 الطالب م تلن جوانبها مما يوفر ال لفية المعرفية الكامنة لدى 
ومراحر ظهور الم كلة أو  التاري ي: ويعرض هذا البعد التطور التاري يالبعد 
 القضية 

لمتريرات القضية أو الم كلة  ااقتصاديةويتناو  هذا البعد ا همية  ااقتصاد :البعد 
 المترتبة عل  وجود هذا الم كلة  ااقتصاديةكما يتناو  اآلاار 

هذا البعد لدور التكنولوجيا ف  تقديم حلو  عملية  التكنولوجي: ويتطرق البعد 
 الم كلة للقضاء عل  
ويتناو  هذا البعد اآلاار السياسية المترتبة عل  استمرار هذا السياسي: البعد 

  كلة الم
يعرض  البي ة  كماويعرض هذا البعد لآلاار السلبية للم كلة عل   :البي يالبعد 

 حلها حا  تفاقم الم كلة وعدم  فيللسيناريوهات المستقبلية 
ويعرض لحلو  وبدا ر ومقترحات مبتكرب وممكنة  البعد ال ا  بالريية المستقبلية:

 (  35-34 2016بد الوارل  للقضاء عل  هذا الم كالت والقضايا )ايمان محمد ع
من أبعاد التربية المستقبلية  ر ر  ( مجموعة 2015 263ويضين )عمار لوصين 

عرض المستقبالت  –نماذج المحاكاب  –السيناريو –باست دام أحد أساليب التنبي )دلف  
, البعد السياسي, البعد ااقتصاد البعد  ,ااجتماعي , البعدالحيو  وه  )البعد  البديلة(

 (النفسي, البعد تكنولوجيال
 المعار  ااساسية الواجب توافرها ف  التربية المستقبلية:

هنال معار  سبعة أساسية يتوجب عل  تربية المستقبر ا  ذ بها ف  كر مجتمو 
بحسب القواعد والطرق ال اصة بكر   قصاء  وذللوا  وف  كر اقافة بدون استاناء 

 :كاآلتي (2002 ار موران )كما حددها  د وهيمجتمو وبكر اقافة 
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 )ال طك والوهم(  المعرفيأنواع العم  -1
 المعرفة المال مة   مباد  -2
 اإلنساني تعليم ال رط -3
 تعليم الهوية ا رضية -4
 مواجهة الاليقينيات  -5
 تعليم الفهم  -6
 أ الق الجنس الب رى  -7

 المستقبلية:أهمية التربية 
  والع رين الحاد مجتمو القرن  فيالبقاء اامن  مفتاح باعتبارهاتنطلل أهميتها 

د فيه عالم يت اي فيكما أنها تربية  املة وكاملة قادرب عل  تهي ة ا فراد للم اركة العقلية 
كما يتحتم عليها أن الكافية من أجر التنمية )هالة سعيد عبد   تكاير العلم والتكنولوجيا

 ( 2018 214  العاطي
الجديدب للمعلم ا دوار وار المعلم التقليدية والتركي  عل  وف  ضوء التحو  من أد

يصبا بمقتضاها المدير المس و  عن تسيير فصله  حيل سيدبر عملية التعلم  التي
 ويدير المناهج الدراسية  ويدير تقويم وتنمية التالميذ  ومن هنا تحدل تحوات جذرية ف  

لعملية التعليمية وم ططًا لها  وموجهًا با ً وظا ن المعلم ليصبا بمقتضاها المعلم  بيرا
ومنسقًا للمعار  وبذا يتقل  المعلم كملقن للمعلومات وكمصدر أو  للمعرفة  سيصبا 

 التربو   والتكنولوجي (Teacher Aide) ل  جانب ذلل المعلم المعين 
(Technologist Educational ( والمبرمجProgrammer  اامر الذى يقود ال)

(   2017 339مكانتها المجتمعية)ضياء الدين  اهر   وبالتاليلمعلم ارتفاع مهنة ا
 ( أدوارًا ا رى لمعلم المستقبر منها:2009 790)الدمنهور  ويقترح محمد محمود 

تعتمد عل  تريير أدوار المعلم بصفة عامة وف  مدرسة  الريية: وهيفلسفة -1
  المستقبر بصفة  اصة

 وميسرًا للعملية التعليمية   مدرسة المستقبر قا داً  فيالمعلم  -2
 المعلم مبتكرًا ومبدعًا  -3
  المدرسيالمعلم قا د لعملية ااتصا  والتواصر مو البي ة المحلية والمجتمو  -4
 المعلم القدوب   -5
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 المعلم اإلنسان  -6
 والمستدامة عل  التنمية المهنية المستمرب  معلم مدرسة المستقبر قادراً -7
مجا  الحاسوب ووسا ر ااتصا  وجميو وسا ر ااتصاات  فيالمعلم ال بير -8
 المتاحة 
 معلم مدرسة المستقبر لديه القدرب عل  صنو وات اذ القرار   -9 

 معلم مدرسة المستقبر يتذوق الوقت ويديرا بفاعلية   -10
 (  اانفعاليمعلم مدرسة المستقبر منضبط انفعاليًا)الابات  -11
ة المستقبر   صية دافعة ولديه الحماس والد ء ان يكون معلم مدرس -12
 وروح الفكاهة  الوجداني
عن أدوار المتعلم المستقبلية  عبر تقرير اليونسكو )التعليم ذلل الكن  المكنون( وقد

 :(114-112 2014)صالح الدين عرفة محمود  كالتالي وه 
م فرب ومصنفة معلومات  باكتسابهذا النمط من التعلم يهتم و  تعلم لتعر : أوًا:

تقان أدوات المعرفة ذاتها بدرجة أقر وت تلن عملية اكتساب المعرفة للفرد  بدرجة أقر وا 
 فيفالعلم  كين تعر ؟ ا لماذا تعر ؟ عصر المعلومات عنها من قبر من  ال : في

 تعلم الفرد كين يعلم نفسه ذاتيًا  أ عصر المعلومات هو ممارسة العمر والتعلم 
 المعرفة يعن   يادب  ا تراكم المعلومات

 نطاقها تكامر المعرفة واتساع 
 المعرفة مداومة اكتساب 

 الصمود   اء التعقد 
 تنمية المهارات الذهنية 

أجر تكهير  بينهما من ا فكال ن التعلم للمعرفة والتعلم للعمر  تعلم لتعمر: اانيًا:
التعلم والعمر بالجوانب  بط بينالفرد لتلبية مطالب مجتمو المعرفة والمعلومات ويرتبط الترا

 :التالية
  المعلوماتيالتعامر مو عالم الواقو وعالم الفضاء  (1
العمر  مجتمو المعلومات والمعرفة أطوار عديدب: فيفالعمر  :تعدد أطوار العمر (2
 العمر أاناء التنقر والحركة  –الجماعيالعمر –عن بعد 
 التعلم من  ال  العمر ومن أجله  (3
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 : تعلم لتكون:االااً 
  صنة التعليم :بكن تجعر المتعلم ا المعلم هو محور عملية التعليم ومالءمة  (1

 البرامج التعليمية لمطالب وحاجات المتعلم وبما يتناسب مو استعدادات المتعلم وقدراته 
  تنمية القدرب عل  اصدار القرارات (2
  تنمية ال عور بالمس ولية الفردية (3
 داع تنمية اإلب (4

 عن طريل: تعلم لت ارل اآل رين : رابعًا:
 الت ل  من ن عات العصبية والعنن  (1
 اكت ا  اآل ر من  ال  اكت ا  الذات  (2
 تنمية مهارات الحوار مو اآل ر  (3
 م اركة اآل رين  فيتنمية الر بة  (4

 الحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  منهج علم النفس:  
اطار حصوله عل   فيعلمية ومعرفية وهذا  هيا ساس  فيجات المتعلم  ن حا

 فيوهذا الذى يراد  ليتوجه بذلل نحو سوق العمر   الدراسي هادب مستوى تعكس مسارا 
يتم عن طريل الحضور  التقليد  التعليميوالنظام   الب ا حيان من كر عملية تعليمية 

عرفتها  التيومو التطورات المتسارعة   بااعتماد عل  المعلمين وفل مناهج معينة
أصبا  تباع نفس ا سلوب والطرق المتعلقة بالتعليم تلق  العديد من  مجتمعات اليوم 

العمر  كما أنها  و سوق العصر  ا تواكبترى ان طرق التعليم التقليدية  والتي اانتقادات
بية عل  عكس الكاير من والحديل هنا يمس الدو  العر  أو ت بو حاجات المتعلم  ا ترط 

 تجاو ت هذا اا كاليات بسنوات   التيالدو  المتقدمة 
اا منة  با تال ويرى  براء مرك  ال برات المهنية انه ت تلن الحاجات لدى المتعلم 

وحت  ا مكنة وا يمكن أن ن طط ونضو استراتيجية تعليمية بدون ربطها بالحاجات 
 الضرور   مر يتعلل بالعملية التعليمية حيل أصبا من المعرفية والعملية للمتعلم  ان ا

العالم  يستطيو  فييجاد جير واع بما يدور التعليم وطرق التدريس إل فياورب   حدال
 الفكر  المجا   فيمواجهة التحديات العالمية  اصة  فيالحفا  عل  هويته الوطنية 

  تحقيل التنمية ال املة  ويحتم ذلل العمر عل والقياد والمهارى  والمعملي والعلمي
 وتطوير الميسسات التربوية والتعليمية  والتركي  عل  اهم مكونات )التنمية الب رية(
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التدريس والتعلم  في يالمنظوم بااتجااومراك  البحل والمعرفة والتدريب وكذلل ا  ذ 
حدال اورب عل  طرا ل التدريس )دحمان  سمير    ( 2019 35وا 

ان –منها واسرته  تلبيها  ويتوقوات ينتظر من المدرسة ان وللمتعلم ر بات وحاج
وهيكت فضاءاتها لترجمة تلل  اانتصاراتتنميها لديه والمدرسة انتدبت نفسها لتحقيل تلل 

 ل  أفل أوسو  التربو   التعليميدورها  -بذلل –الحاجات  ال  واقو ملموس  فتجاو ت 
 والاوابت  المباد سخ وفضاء أرحب  ت رع القيم  وتنم  المهارات  وتر 

فتعمر المدرسة   التعلم وتلق  المعار  والمهارات أوا  ر بةوييم المتعلم المدرسة 
 ال  سنوات تمدرسه   نها  فيت ودها  التيجاهدب عل  تحسين مداركه وتحسين كفاياته 

 مراحر عمرا فيتلقاا  الفضاء ا و  بعد البيت الذى تناط به مسيولية   تمام وتقويم ما
ا ول  بين أسرته ومحيطه  وه  ذات الفضاء الموكو  بمهمة تتبعه عبر مستويات 

مجتمعه  مسيوا عن سالمته  فيالتمدرس الم تلفة تصاعديا  ل  أن ت رجه فاعال 
 ( 137-136 2015اقتصاديا واجتماعيا واقافيا وسياسيًا و       )عبد الكريم الرحيوى,

عبد الرحمن بن محمود عبد الع ي  )ااتي  فيوتتمار حاجات التالميذ 
 (:2016 122عليو 
 السليم : العقليالحاجة ال  النمو -1

وفيما يقوم به من محاوات   لالستطالعحبه  فيوتظهر هذا الحاجة عند الطفر 
 التعلم ومحاولته  ومحاواته القيام بعمر ا  ياء بنفسه  بالحر والتركيب والك ن والتقليد 

 : ماءاانتالحاجة ال  -2
وات اذ هذا اإل باع وسيلة  الحياب المدرسية فر  كايرب إل باع هذا الحاجة  فيو 

 فيهذا ان تكون فر  هذا اإل باع  السليمة  ويتطلبلتوجيه نمو التالميذ الوجهات 
مار:  –فيها توجيهات تناسب حالة كر تلميذ  دقيل  وتكون الحياب المدرسية تحت   را  

 بهم الواحدب  يًا  اصًا تالميذ المدرسة  است دام
 الحاجة  ل  المحبة والحنان:-3

المدرسة  فيعندما ي عر التلميذ انه محبوب لما يقوم به من أوجه الن اط الم تلفة 
نبكن المدرسين يحبونه ويعطفون عليه ويعملون عل  –  دارب المدرسة تعاونهم  اسعادا  وا 

هاتهم وتدريسهم وت داد فا دته يقبر عل  هياء المدرسين وعل  توجي هذا  ف نهعل  
 منهم 
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 م تلفة:التعبير بوسا ر  فيالحاجة ال  الحرية -4
التعبير عن قواا واستعداداته وميوله عن طريل  فيالتلميذ ي عر بالحاجة ال  الحرية 

 والموسيق   ومحاولة الرسم  والرناء  والتقليد  والتماير  والكالم  الحركة  واللعب 
تتيا فرصًا لقيام  المدرسيالمنهج  فيومحاولة عمر المجسمات ومراعاب هذا الحاجة 

المعمر  فيالملعب  و  فيحجرب الدراسة  و  فييسما بالتعبير الحر  ذاتيالتالميذ بن اط 
الحفالت  فيال يارات والرحالت  والندوات  و  فيالجماعات المدرسية الم تلفة  و  فيو 

وقدراته ومواهبه وميوله ويساعد  يظهر استعدادات كر تلميذهذا الن اط أن  في ويراع  
 عل  تنميتها تحت ا را  وتوجيه سديدين  

نما هنال عدب مصادر تستق  منها ومن   ن حاجات المتعلمين ا تكت  من فراغ وا 
 أهمها:

  ااقتصاديةالعوامر  -
 المتطلبات ا كاديمية  -
  رى ا فهم الاقافات  -
  اا تبارات فيالنجاح  -
 بالمجتمعات ا  رى  اتصا ا -
 (  2019 122)سعيدب عمر محمد اان    تلبية  روط ال دمة والتوظين -

 ويمكن تحديد حاجات المتعلمين وفل امرين هما :
وانمـا يقـوم بمسـاعدب  ان المدرس ايقوم بوضو حاجات المتعلمين أو اقتراحها مـن نفسـه   -1

 طالبه عل  تحديد حاجاتهم والتعر   ليها 

تقـوم أطـرا   ومـن هنـا حاجاتـه بنفسـه  يسـتطيو تحديـد الحـاات  ابعـض  فـيرس أن الدا -2
 ( 123،2019  اانيأ رى بمساعدته عل  معرفة حاجاته وبلورتها )سعيدب عمر محمد 

 لطالب المرحلة اإلعدادية:  علم النفسمنهج أهمية 
ذا راعــي مــنهج علــم الــنفس  بعــاد التربيــة المســتقبلية والحاجــات ا        لنفســية لطــالب وا 

علم النفس أهمية كبيرب في حياب ا فـراد والمجتمعـات الم تلفـة  المرحلة اإلعدادية نجد أن ل
  (:2018)بدر الدين عامود, تكمن أهميته فيو 

 والتنبي بحدواههسيطرب عل  سلوكقدرب الطالب علي ال  . 

 الب ر  والحيواني السلوك من دراسة أنواع م تلفة. 
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  عل  ا تيار طرق وأنواع التفكير الطالبمساعدب. 

 ســاعد الطــالب فـــي اســتامار وقـــتهم بالطريقــة الصــحيحة فـــي الدراســة واكتســـاب ي
 .تنظيم أنماط الحياب الم تلفة المعرفة ومساعدب ا فراد في

  دراسة القوانين التي تيار عل  الظواهر النفسـية  والتنبـي بهـا  و ـرحها  ومحاولـة
 .تعديلها  ذا كانت بحاجة  ل  تعدير

 بناء العالقات القا مة عل  ااحترام المتباد  بين ا فراد والجماعات الم تلفة. 

 مار الكتب ة من الحياب التعليميةاات م تلفاست دام الموسوعات النفسية في مج  
 .والمناهج وا ساليب التعليمية الم تلفة

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 اإلجابة عن أس لة الدراسة: تم التوصر  ليها من  ال  التيعرض للنتا ج  يليفيما      

ــة عــن الســيا  ا و : والــذ  يــن  علــ    مــا أبعــاد التربيــة المســتقبلية المطلــوب  لإلجاب
 قيقها لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  منهج علم النفس؟تح

ومن  ال  عرض  ستبانة أبعاد التربية المستقبلية علـي السـادب المحكمـين توصـلت        
الدراسة  ل  قا مة بكبعاد التربية المستقبلية الضرورية لطالب المرحلة اإلعدادية مـن  ـال  

 عاد التربية المستقبلية من: وتكونت أب النفس المنهج المقترح في علم 
تنقية المعرفة: البعد ااو :  

 البعد الااني:  صالح التفكير:

 البعد الاالل: تعليم ال رط اإلنساني:

 البعد الرابو: تعليم الهوية ا رضية:

 البعد ال امس: تعليم الفهم:

والتـي يبنـي  ( يوضا قا مة بكبعاد التربية المستقبلية ومحتواها الال مة3وفيما يلي جدو  )
 :ضو هاالتصور المقترح لمنهج علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في 

 
  )3جدو  )
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أبعاد التربية المستقبلية الضرورية من  ال  المنهج المقترح في علم النفس والنسب 
 الم وية  همية البعد لطالب المرحلة اإلعدادية 

 النسب الم وية  أبعاد التربية المستقبلية م

 
1 
2 
3 
4 
5 

 تنقية المعرفة: البعد ااو  :
 مصادر المعرفة 

 طرق اكتساب المعرفة 
 أ طاء اكتساب المعرفة 

 من التعلم  ااستفادبكيفية 
 قوانين اإلدرال وتنقية المعرفة 

100% 
90,9% 
100% 
90,9% 
100% 
81,8% 

 
1 
2 
3 
4 

 

 الااني:  صالح التفكير:د البع
 انواع التفكير 

 فكير مراحر عملية الت
 انواع التفكير  عل التدريب 

 التفكير في الت طيط للمستقبر 

100% 
100% 
90,9% 
100% 
90,9% 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 تعليم ال رط اإلنساني: البعد الاالل:
 الوعي النفسي 
 النفس وسلبياتها   ل أ حادية النظرب 

  درال الفروق الفردية 
 قبو  النفس وقبو  ا  ر 

  التعايش عل تدريب النفس 

90,9% 
90,9% 
90,9% 
100% 
100% 
100% 

 
1 
2 
1 

 تعليم الهوية ا رضية:  البعد الرابو:
 اإلنساني  ااتصا عملية 

 كيفية التواصر اانساني  

81,8% 
81,8% 
81,8% 

 
1 
2 

 تعليم الفهم: البعد ال امس :
 ااستدا  والتدريب عليه 
 ااستنباط والتدريب عليه 

100% 
100% 
100% 

https://mathj.journals.ekb.eg/


قترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد التربية المستقبلية تصور لمنهج م
 أسامه عربي محمد محمد عمار                                               والحاجات النفسية للطالب

 

98 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/               المجلد 35 العدد 4 الجزء 1 اكتوبر 2020 م 

 النسب الم وية  أبعاد التربية المستقبلية م

 %90,9  معوقات الفهم الصحيا 3

 يلي:( يتضا ما 3ومن جدو  )
( أبعاد ر يسة من أبعاد التربية المستقبلية المطلوب تحقيقها مـن  ـال  3) عل  ملت  -

 منهج مقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية 

 - صـالح التفكيــر  –حيـل حصــلت أبعـاد التربيــة المسـتقبلية المرتبطــة )تنقيـة المعرفــة  -
ــيم ال ــة تعل ــي نســبة أهمي ــي أعل ــيم ال ــرط اإلنســاني(  %100فهــم ( عل ــد ) تعل , وجــاء ب ع

, مما يد  %81,8, وجاء ب عد تعليم الهوية ا رضية بكهمية بنسبة %90,9بكهمية بنسبة 
علــي أهميــة هــذا ا بعــاد لطــالب المرحلــة اإلعداديــة وضــرورب بنــاء مــنهج مقتــرح فــي علــم 

 وء أبعاد التربية المستقبلية النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في ض

 اكتســابوبالنسـبة للموضــوعات الفرعيــة لبعــد تنقيــة المعرفـة فقــد كانــت ا علــي )طــرق  -
 –, ام جاءت )مصادر المعرفة %100أهمية  التعلم( بنسبةمن  ااستفادبكيفية  –المعرفة 
بنسـبة , اـم جـاءت قـوانين اإلدرال وتنقيـة المعرفـة %90,9المعرفة( بنسبة  اكتسابأ طاء 

  %81,8أهمية بلرت 

 –)أنواع التفكير  ا عل وبالنسبة للموضوعات الفرعية لبعد  صالح التفكير فقد كانت   -
 –, اــم جــاءت )مراحــر عمليــة التفكيــر %100أهميــة  التفكيــر( بنســبةالتــدريب علــي انــواع 

  %90,9التفكير في الت طيط للمستقبر( بنسبة 

) درال  ا علــ لــيم ال ــرط اإلنســاني فقــد كانــت وبالنســبة للموضــوعات الفرعيــة لبعــد تع -
تدريب النفس علي التعايش(  بنسبة أهمية  –قبو  النفس وقبو  اا ر  –الفروق الفردية 

ـــنفس وســـلبياتها( بنســـبة  –, اـــم جـــاءت )الـــوعي النفســـي 100% ـــة النظـــرب  لـــي ال أحادي
90,9%  

)عمليـة  ا علـ كانـت  وبالنسبة للموضـوعات الفرعيـة لبعـد تعلـيم الهويـة ا رضـية فقـد -
   %81,8أهمية  اإلنساني( بنسبةكيفية التواصر  –ااتصا  اانساني 

والتـدريب  ااسـتدا ) ا علـ وبالنسبة للموضوعات الفرعية لبعد تعليم الفهم فقد كانت  -
اـــم جـــاءت )معوقـــات الفهـــم   %100أهميـــة  عليـــه( بنســـبةوالتـــدريب  ااســـتنباط –عليـــه 

  %90,9الصحيا( بنسبة 
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بكبعــاد التربيــة المســتقبلية ال مــس وموضــوعاتها الفرعيــة فــي وضــو  ا  ــذولقــد تــم        
مقترح منهج علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية ومراعاب النسب الم وية  همية كـر بعـد 

 من ا بعاد وأهمية كر من الموضوعات المندرجة تحت كر ب عد  

  مـا الحاجـات النفسـية المطلـوب   ــباعها  والـذ  يـن  علـ  لإلجابـة عـن السـيا  الاـاني:
 النفس؟لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  منهج علم 

قا مــة   لــ ال بــراء توصــلت  علــ ومــن  ــال  عــرض اســتبانة الحاجــات النفســية        
ــم  ــنهج عل ــة مــن  ــال  م ــة اإلعدادي ــوب   ــباعها لطــالب المرحل بالحاجــات النفســية المطل

 يوضا ذلل  (4النفس وفيما يلي جدو  )
 (4جدو  )

الحاجات النفسية الال م   باعها لطالب المرحلة اإلعدادية من  ال  المنهج المقترح في 
 علم النفس

 النسبة الم وية الحاجات النفسية 
 %90,9  ااجتماعيةالحاجة  لي التقدير والمكانة  1
أهمية بين ال مالء  اكتسابالحاجة  أ  100% 
ا  رين إلظهار وجهة نظر  الحاجة للمناق ة مو  ب  100% 
 %81,8 الحاجة لفهم كيفية التكاير في ا  رين  ج
 %90,9  ااجتماعيوال جر  اانطواءالحاجة للت ل  من مظاهر  د
 %72,7  ااجتماعيالحاجة لفهم ميكاني مات التقدير  ه
 %90,9 الحاجة  لي تحقيل الذات 2
ات اذ القرار   ل الحاجة  أ  90,9% 
فهم النفس   ل الحاجة  ب  81,8% 
 %100 الحاجة للنظر للذات ب كر  يجابي  ج
 %100 الحاجة لإلعتماد علي الذات  د
التعبير عن ذاتي   ل الحاجة  ه  90,9% 
ال عور بالقيمة   ل الحاجة  و  100% 
اإلنجا   ل الحاجة  3  100% 
ترتيب ا ولويات   ل الحاجة  أ  90,9% 
ا هدا   الحاجة لتحقيل ب  100% 
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 %100 الحاجة للنجاح   ج
التعلم الفعالة  استراتيجياتالحاجة  د  81,8% 
 %100 الحاجة للطموح الذاتي  ه
اانتماءالحب و   ل الحاجة  4  100% 
للمدرسة  لالنتماءالحاجة  أ  100% 
للوطن  لالنتماءالحاجة  ب  90,9% 
لفريل العمر  لالنتماءالحاجة  ج  100% 
لقيم ومباد  وأ القيات المجتمو  لالنتماءحاجة ال د  90,9% 
المعرفة والاقافة    ل الحاجة  5  90,9% 
 %90,9 الحاجة لمتابعة العلم والمعرفة الجديدب  أ
 %90,9 الحاجة للمعار  النفسية  ب
النظريات النفسية من علي اإلنترنت  استطالعالحاجة  ج  81,8% 
النفسية  الحاجة للبحل عن المعار  د  81,8% 
 %100 الحاجة لمعرفة كين يتعلم  ه
ا من النفسي   ل الحاجة  6  100% 
 %100 الحاجة لحب ا  رين والراحة النفسية  أ
 %81,8 الحاجة لدراسة جوانب ا مان النفسي  ب
 %90,9 الحاجة للتوا ن بين الطموحات والواقو  ج
سوية  اجتماعيةالحاجة إلقامة عالقات  د  90,9% 
 %100 الحاجة لمواجهة الم او   ه
 %9 90  الجماليالتذوق   ل الحاجة  7
 %90,9 الحاجة لتنمية الحس الجمالي  أ
 %81,8 الحاجة لتنمية الجانب الوجداني  ب
 %90,9 الحاجة إلدرال جما  النفس  ج

 يلي:( يتضا ما 4ومن جدو  )
اديـة مطلـوب تحقيقهـا مـن  ـال  ( حاجات نفسية لطـالب المرحلـة اإلعد7) عل  ملت  -

 منهج مقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية 
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حيـــل حصـــلت الحاجـــات النفســـية لطـــالب المرحلـــة اإلعداديـــة المرتبطـــة )الحاجـــة  لـــي  -
الحاجــة  لــي ا مــن النفســي( علــي أعلــي نســبة  -والحــب  اانتمــاءالحاجــة  لــي -اإلنجــا  
الحاجـة  لـي تحقيـل  -ااجتماعيـةقـدير والمكانـة الحاجـة  لـي الت, وجاءت ) %100أهمية 
, %90,9الحاجة للتذوق اإلنساني( بكهمية بنسـبة  -الحاجة  لي المعرفة والاقافة - الذات

مما يد  علي أهمية هذا الحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعداديـة وضـرورب بنـاء مـنهج 
 اجات النفسية للطالب مقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء الح

الحاجــة  لــي التقــدير والمكانــة وبالنســبة للحاجــات الفرعيــة للحاجــة النفســية الر يســة ) -
أهميـة  اكتسـابللحاجـات النفسـية )الحاجـة  ا علـ ( فقـد بلرـت نسـب ا هميـة ااجتماعية
, %100الحاجة للمناق ة مو ا  رين إلظهار وجهة نظر (  بنسبة أهميـة  –بين ال مالء 

, اـم %90,9( بنسـبة ااجتمـاعيوال جـر  اانطواءجاءت )الحاجة للت ل  من مظاهر  ام
, ام جاءت )الحاجـة %81,8جاءت )الحاجة لفهم كيفية التكاير في اا رين( بنسبة أهمية 

  %72,7( بنسبة أهمية بلرت ااجتماعيلفهم ميكاني مات التقدير 

( فقـد تحقيـل الـذات  لـ الحاجـة سـة )وبالنسبة للحاجات الفرعيـة للحاجـة النفسـية الر ي -
 –للحاجــات النفســية )الحاجــة للنظــر ب ــكر  يجــابي للــذات  ا علــ بلرــت نســب ا هميــة 

اـم جـاءت   %100أهميـة  بالقيمة( بنسـبةالحاجة لل عور  –الذات  عل  لالعتمادالحاجة 
)الحاجة ام جاءت   %90,9الحاجة للتعبير عن الذات( بنسبة  –ات اذ القرار   ل )الحاجة 

  %81,8لفهم النفس( بنسبة أهمية 

( فقـد بلرـت الحاجـة  لـي اإلنجـا وبالنسبة للحاجات الفرعية للحاجـة النفسـية الر يسـة ) -
 - الحاجــة للنجــاح –للحاجــات النفســية )الحاجــة لتحقيــل ا هــدا   ا علــ نســب ا هميــة 

تيـب ا ولويـات( , ام جـاءت )الحاجـة  لـي تر %100الحاجة للطموح الذاتي(  بنسبة أهمية 
  %81,8التعلم الفعالة( بنسبة أهمية  استراتيجيات, ام جاءت )الحاجة %90,9بنسبة 

( فقـد واانتمـاءالحاجة  لي الحب وبالنسبة للحاجات الفرعية للحاجة النفسية الر يسة ) -
الحاجـــة  –للمدرســـة  لالنتمـــاءللحاجـــات النفســـية )الحاجـــة  ا علـــ بلرـــت نســـب ا هميـــة 

 –للـــوطن  لالنتمـــاء, اـــم جـــاءت )الحاجـــة %100بنســـبة أهميـــة  فريـــل العمـــر(لالنتمـــاء ل
  %90,9لقيم ومباد  و أ القيات المجتمو( بنسبة  لالنتماءالحاجة 

( فقد الحاجة  لي المعرفة والاقافةوبالنسبة للحاجات الفرعية للحاجة النفسية الر يسة ) -
عرفـة كيـن يـتعلم( بنسـبة أهميـة للحاجـات النفسـية )الحاجـة لم ا علـ بلرت نسب ا هميـة 
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الحاجـة للمعـار  النفسـية(  –ام جاءت )الحاجـة لمتابعـة العلـم والمعرفـة الجديـدب   100%
 –النظريــات النفســية مــن علــي اإلنترنــت  اســتطالعاــم جــاءت )الحاجــة   %90,9بنســبة 

  %81,8الحاجة للبحل عن المعار  النفسية( بنسبة أهمية 

( فقـد الحاجـة  لـي ا مـن النفسـيللحاجة النفسية الر يسـة ) وبالنسبة للحاجات الفرعية -
 –للحاجــات النفسـية )الحاجــة لحــب ا  ـرين والراحــة النفســية  ا علــ بلرـت نســب ا هميـة 
, اـــم جـــاءت )الحاجـــة للتـــوا ن بـــين %100أهميـــة  الم ـــاو ( بنســـبةالحاجـــة لمواجهـــة 
, اـم جـاءت %90,9بنسـبة  سـوية( اجتماعيـةالحاجة إلقامة عالقات  –الطموحات والواقو 

   %81,8)الحاجة لدراسة جوانب ا مان النفسي( بنسبة أهمية 

( فقد التذوق الجمالي  ل الحاجة وبالنسبة للحاجات الفرعية للحاجة النفسية الر يسة ) -
الحاجـة  –للحاجـات النفسـية )الحاجـة لتنميـة الحـس الجمـالي  ا علـ بلرت نسـب ا هميـة 

ام جاءت )الحاجة لتنميـة الجانـب الوجـداني( بنسـبة   %90,9سبة إلدرال جما  النفس( بن
  %81,8أهمية 

كر ما سبل ي ـير الـ  أن هنـال حاجـات نفسـية أكاـر ضـرورية مـن حاجـات نفسـية        
بالحاجــات النفســية الر يســة والفرعيــة فــي وضــو مقتــرح مــنهج علــم  ا  ــذولقــد تــم  أ ــر  

النسـب الم ويـة  هميـة كـر حاجـة مـن الحاجـات  النفس لطالب المرحلة اإلعداديـة ومراعـاب
 النفسية 

  ما التصور المقترح لمنهج في علـم الـنفس  عل ين   الاالل: والذ لإلجابة عن السيا  
  لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب؟

 طالب المرحلة اإلعدادية:الهد  من بناء تصور مقترح لمنهج علم النفس ل -1
يتمار الهد  من بناء تصور مقترح لمقرر علـم الـنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديـة 
في الترلب عل  جوانب القصور في  عداد طالب المرحلة اإلعدادية والتي يمكن لمقرر علـم 
النفس أن يحققها في ضوء أبعاد التربية المستقبلية وا  باع بعض الحاجات النفسية لديهم 

 تحقيقها  عل تحقيل أهدا  دراسة علم النفس لم تعمر مقررات أ ر   عل والتي ترك  

 التصور لمنهج مقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية في صورته ا ولية : -2
تم وضو تصور لمقـرر مقتـرح فـي علـم الـنفس  حيـل تـم تحديـد العناصـر الر يسـة 

 عنصر:ي في كر المكونة للتصور  ومن ام مراعاب ما يل
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عـــداد طالـــب المرحلـــة  -أ مراعـــاب تـــوافر أبعـــاد التربيـــة المســـتقبلية الال مـــة لتكـــوين وا 
 اإلعدادية  

 مراعاب توافر جوانب   باع الحاجات النفسية لد  طالب المرحلة اإلعدادية  -ب
والحاجــات  المرحلــة التنــوع فــي طرا ــل التــدريس الحدياــة  والتــي تناســب طبيعــة  -ج

  وااستظهارات تحقيل أهدا  المقرر بعيدًا عن الحفظ النفسية للطالب ورلي

بنـــاء قاعـــدب ا ن ـــطة التربويـــة والوســـا ر التعليميـــة بحيـــل تراعـــي أبعـــاد التربيـــة  -د
 المستقبلية والحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعدادية 

 تقنين التصور للمنهج المقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية: -3 

التصـور للمقـرر المقتـرح فـي علـم الـنفس للمرحلـة اإلعداديـة علـ  حيل تم عرض 
مجموعة من المحكمين لمعرفة رراءهم في عناصر ومكونـات التصـور المقتـرح لمـنهج علـم 
الــنفس لطــالب المرحلــة اإلعداديــة فــي ضــوء أبعــاد التربيــة المســتقبلية والحاجــات النفســية 

بــه المحكمــون مــن تعــدير وحــذ  أو لطــالب المرحلــة  وقــد قــام الباحــل بتعــدير مــا أوصــ  
  ضافة  

 التصور للمنهج المقترح في علم النفس للمرحلة اإلعدادية في صورته النها ية : -4
للتصور المقترح لمنهج علـم الـنفس للمرحلـة  يما يل اقتراحفي ضوء التعديالت تم 

 اإلعدادية: 
للمرحلـــة اإلعداديـــة  أوًا : الجوانـــب ا ساســـية فـــي التصـــور المقتـــرح لمـــنهج علـــم الـــنفس

 وأهدافه:

تضــــمين المــــنهج المقتــــرح  بعــــاد التربيــــة المســــتقبلية الال مــــة لطــــالب المرحلــــة  -
 اإلعدادية 

 الحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعدادية  عل بناء المنهج  -

وحتــي يــيتي المقــرر المقتــرح ل هــدا   فقــط عــدم التركيــ  علــي الجوانــب المعرفيــة  -
 بد من التركي  علي الجوانب الوجدانية والمهارية ب كر كبير التي وضو من أجلها ا

ــرح  - ــ ضــرورب أن يعمــر المــنهج المقت ــة  عل ــد  طــالب  ااتجاهــاتتنمي ــة ل اإليجابي
 المرحلة اإلعدادية 

 ضرورب الربط بين  برات الطالب السابقة والالحقة  -

 ربط جوانب المنهج المقترح بال برات المرتبطة بحياب الطالب  -
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 و  المنهج المقترح علي  اارب التفكير لد  الطالب قدرب محت -

ـــرح لفـــر   - ـــيا المـــنهج المقت ـــ  حـــر  ااكت ـــا ضـــرورب أن يت ـــة القـــدرب عل وتنمي
  الم كالت

الربط بين ما سـو  يدرسـه الطالـب فـي مقـرر المـنهج المقتـرح مـن جوانـب نظريـة  -
 والجوانب العملية  

ت اإليجابيــة فــي نفــوس ضــرورب أن يعمــر المحتــو  علــ  تنميــة القــيم وااتجاهــا -
 الطالب 

 ااســـــتدالي اــــارب تفكيــــر الطــــالب  علــــ تضــــمين المــــنهج لموضــــوعات تعمــــر  -
 والمستقبلي 

ــة  - ــة المعرفــة ككحــد أبعــاد التربي ــات تمكــين الطــالب مــن تنقي تضــمين المحتــو   لي
 المستقبلية 

 المعرفة  اكتسابرليات  عل تدريب الطالب  -

 فة المعر  انتقاء عل تنمية قدرب الطالب  -

  لمام الطالب بفلسفة قبو  النفس وقبو  ا  ر  -

 التعايش  عل تهي ة الطالب للتواصر اإلنساني والقدرب  -

 الذات وتحقيل الطموح الذاتي  عل  ااعتماد عل التدريب  -

 ات اذ القرار  عل التدريب  -

  درال جما  النفس  عل تدريب الطالب  -
 تنمية الحس الجمالي لدر  الطالب  -

 مواجهة الم او    عل ب تدريب الطال -
 اانيا: محتو  المنهج المقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية:

ــة المســتقبلية والحاجــات النفســية لطــالب  ــاد التربي ــد راعــ  الباحــل تضــمين أبع وق
 المرحلة اإلعدادية في محتو  المنهج في ضوء ما أ ار  ليه ال براء كالتالي:

معرفيــة فقــط بــر ابــد مــن ترطيــة الجوانــب المعرفيــة عــدم التركيــ  علــي الجوانــب ال -
 والوجدانية والمهارية للسلول 

ـــة لكـــر محتـــو  الموضـــوعات  - عـــدم التعمـــل فـــي الجانـــب الفلســـفي وا طـــر النظري
 المقترحة بقدر التدريب العملي والممارسي للجانب السلوكي عليها  
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  اارب تفكير الطالب  عل تضمين المحتو  لتدريبات تعمر  -

 ن المحتو   سس التعايش وقبو  النفس وقبو  ا  ر تضمي -

 يقدم ترذية راجعة للطالب في كر مرحلة من مراحر المحتو   -

 تضمين المحتو  لموضوعات ا من النفسي ومواجهة الم او   -

 لد  الطالب   اانتماءتضمين المحتو  لموضوعات تحقل  -

 يجابية اإل وااتجاهاتضرورب أن يعمر المحتو  عل  تنمية القيم  -

 تضمين المقرر القدرب عل  تحديد ا هدا  ووسا ر تحقيقها وترتيب ا ولويات  -

صيا ة المحتو  بطريقة تساعد في تنمية أنواع التفكير الم تلفـة مهـارات التفكيـر  -
 في الحياب اليومية  واست دامه

 تضمين المحتو  لموضوعات تنمي الحس الجمالي لد  الطالب  -

 واإلبداع  لالكت ا الفرصة  تتيا موضوعات المحتو   -

ومما سبل وفي ضـوء أبعـاد التربيـة المسـتقبلية والحاجـات النفسـية لطـالب المرحلـة        
اإلعداديـة توصـر الباحـل للمحتــو  المقتـرح لمـنهج علـم الــنفس لطـالب المرحلـة اإلعداديــة 

 (:5كما في جدو  )
 (5جدو  )

 عدادية وتو يعه علي العام الدراسيمحتو  مقترح لمنهج علم النفس لطالب المرحلة اإل
 عدد الحص  المحتــــــــــــــــــو   الوحدات والدروس

 المقترحة 
 حصة 15 المعرفة والوعي النفسي الوحدب ا ولي
 الدرس ا و 
 الدرس الااني
 الدرس الاالل
 الدرس الرابو

 الدرس ال امس
 الدرس السادس

 اكتساب المعرفة واإلدرال  عل التدريب 
 يفية تنقية المعرفة ك

 مفهوم الوعي النفسي 
 قبو  النفس وقبو  ا  ر 

 التواصر اإلنساني 
 التعايش  عل القدرب 

 حصة 12 التفكير عل التدريب  الوحدب الاانية
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 الدرس ااو 
 الدرس الااني
 الدرس الاالل
 الدرس الرابو

 الدرس ال امس
 الدرس السادس

 ماهية التفكير
 ر مراحر عملية التفكي

 أنواع التفكير 
 ااستداليالتفكير  عل التدريب 
 ااستنباطيالتفكير  عل التدريب 
 التفكير المستقبلي عل التدريب 

 حصة 15 تحقيل الذات واإلنجا  النفسي الوحدب الاالاة
 الدرس ا و 
 الدرس الااني
 الدرس الاالل
 الدرس الرابو

 الدرس ال امس

 تالذا عل  ااعتماد عل التدريب 
 تحديد ا هدا  في ضوء ا ولويات 

 كيفية تحقيل الطموح الذاتي 
 ات اذ القرار  عل التدريب 

 استراتيجيات التعلم الفعا  

 حص  7 ا من النفسي الوحد الرابعة 
 الدرس ا و  
 الدرس الااني
 الدرس الاالل
 الدرس الرابو

 ماهية ا من النفسي
 اسس ا من النفسي

 تنقية المعار 
 جهة الم او موا

 حصة 11 اإلنتماء والتنمية الوجدانية الوحدب ال امسة 
 الدرس ا و 
 الدرس الااني
 الدرس الاالل
 الدرس الرابو

 الدرس ال امس

 مفهوم الوجدان وعالقته بالجما 
  درال جما  النفس 
 تنمية الحس الجمالي

 اانتماءمفهوم 
 اانتماءقيم  عل تدريب النفس 

 التدريس للمنهج المقترح في علم النفس للمرحلة اإلعدادية: طرا ل االاًا:

وبمــا أن طرا ــل التــدريس أحــد أهــم مكونــات المــنهج  وتعتبــر عامــر مهــم لتحقيــل 
لــذلل تــم وضــو تصــور لمــا ينبرــي أن يتــوفر فــي طــرق التــدريس الال مــة  المقــرر أهــدا  
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عنـه نتـا ج تطبيـل  والمناسبة لتدريس محتو  مقرر علم النفس المقتـرح وذلـل بمـا ك ـفت
 استبانات أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية للطالب وهو:

ابد أن ي تار معلم علم النفس لطرا ل التدريس التي تحقل أهـدا  المقـرر والـذ   -
  ـباع الحاجـات النفسـية لـد  طـالب المرحلـة  علـ وتعمـر  المسـتقبلية  مر أبعاد التربية 

 اإلعدادية 

والتـي  المعرفـي تحقيـل أهـدا  الجانـب  علـ التـدريس التـي تركـ  البعد عن طـرق  -
 ترك  علي حفظ الطالب للمعلومات وفقط 

طريقــة واحــدب طــوا  فتــرب تــدريس  علــ التنويــو فــي طــرق التــدريس وعــدم التركيــ   -
 المقرر 

يجابيتــه والبعــد عــن  علــ طــرق التــدريس التــي تقــوم  علــ التركيــ   - ن ــاط طالــب وا 
تتوافـــل وأبعـــاد التربيـــة  كـــون دور الطالـــب فيهـــا ســـلبي والتـــي اطرا ـــل التـــدريس التـــي ي

 المستقبلية وا ت بو الحاجات النفسية لد  طالب المرحلة اإلعدادية 

التوسو في طرق التدريس التي تكسب طـالب المرحلـة اإلعداديـة للمهـارات العقليـة  -
 جوب الم تلفة بما يساعد في تحقيل ا هدا  المر  واانفعالية وااجتماعية

ويجــب علــي معلــم علــم الــنفس أانــاء قيامــه بالتــدريس لتحقيــل أهــدا  مــنهج علــم الــنفس 
المقتــرح لطــالب المرحلــة اإلعداديــة فــي ضــوء أبعــاد التربيــة المســتقبلية والحاجــات النفســية 

 للطالب:
 التـي الم ـكالت عل  حر الطالب لمساعدب معلم علم النفس قبر من الدا م ااستعداد  بداء 

 وا مان  بااطم نانا  عور  لديهم يولد مما لهم  الوجدانية والم اركةتواجههم 

 يجـذبهم وا الطـالب وجـدان فـي ييار ا فهذا ا سلوب التلقين عل  التدريس طرق  تعتمد أا 

 وجدانهم وبالتالي ا ي بو الحاجات النفسية للطالب  يحرل وا الدرس  ل 

 ميادين في الجهد لينطلل وميسرب سهلة عادب  ل  السلوكي الهد  قدرب المعلم علي تحوير 

 يوجـه أن المعلـم   صـيته لـذلل ينبرـي علـ  ينمـي الـذ  السـو   والسـلول مـن العمـر جديدب

وبمـا يحقـل أبعـاد  واانفعاليـة السـلوكية عـاداتهم مـن كايـر فـي النظـر يعيـدوا أن  لـ طالبـه 
 التربية المستقبلية 

 مو  مال هم  المساواب قدم عل الطالب  افيه يكون  معلم علم النفس لعالقات ممارسة 
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  تقـان دون  التاليـة المهـارب  لـ المهـارات  علـ معلم علـم الـنفس فـي التـدريب  انتقا عدم  

 عـن فضـال وال جـر واارتبـال ااسـتعداد عدم من الطالب نوًعا لدى يولد مما السابقة  المهارب

 ا مان  عدم

 ااجتماعية  المكانة  ل  وصوله  ال  من نيةالوجدا طالب المرحلة اإلعدادية حاجات   باع
 واانتماء وبما يحقل الحاجات النفسية للطالب  و عورا با من في الفصر

  سلول من المك وذب الحية با مالة والموضوعات المناهج علم النفس ربط معلم ينبري عل 

 الصالا  ا ار ومن الحياب من مدرسة والمقتبسة الناس

  ليهـا اانجـذاب علـ  الطـالب تحمـر ممتعـة  ـيقة قصـ  فسية  لـ الن الموضوعات تحو  

 بلهفة م رقة وصور مواقن من تعرضه ما التقاط  ل  عدسات عقولهم وتدفو  مداركهم وتفتا

 .واهتمام

 ااجتماعيـة ممـا يـيد   البي ـة موضـوعات مـن كايـر نحـو  يجابيـة نفسـية اتجاهـات تنميـة
 ل مان النفسي ومواجهة الم او  

  التـي السـليمة التربويـة بـالطرق  ومعالجتهـا نقـ  جوانب لد  الطالب من ما عل  الوقو 

حساسـه النفسـية والصـحة اارتيـاح والطمكنينـة مـن نوًعـا التلميـذ نفـس فـي تجعـر  و ـعورا وا 

 .وااحترام والتقدير بااهتمام

 هويـة وتحقيـل بـه   اصـة مكانـة اكتسـاب لـه وتـوفر ااسـتقاللية  علـ  مسـاعدب الطـالب 

 له  مي بمت

  للطـالب فـي هـذا  الوجدانيـة ااحتياجـات أهـم مـن وهـي  الطـالب لـدى الـذات مفهـوم تنميـة
 المرحلة 

 عطـايهم نفوسـهم فـي و رع الاقـة التالميـذ لـدى الطمكنينـة بـل  منهبـك  يجابيـة  يحـاءات وا 
 .وااجتهادبالجد  المهارات سيتقنون 
 لنفس لطالب المرحلة اإلعدادية:الوسا ر التعليمية للمنهج المقترح في علم ا رابعًا:

وفـــي ضـــوء اامكانيـــات المتاحـــة يقتـــرح الباحـــل لتـــدريس المقـــرر المقتـــرح بعـــض 
( و ــبكات 2,0الوســا ر والمســتحداات التكنولوجيــة مــن تعلــم  لكترونــي وتطبيقــات الويــب ) 

 باإلضافة  لي ما يل م من وسا ر تقليدية ك فافيات و را ط معرفية بما ااجتماعيالتواصر 
يــيد   لــي تحقيــل أهــدا  المقــرر فــي ضــوء أبعــاد التربيــة المســتقبلية والحاجــات النفســية 

 لطالب المرحلة اإلعدادية 
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 ا ن طة التعليمية للمنهج المقترح في علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية: رابعًا:
واقتــــرح الباحــــل بعــــض ا ن ــــطة المال مــــة للمقــــرر المقتــــرح فــــي علــــم الــــنفس 

لــــة اإلعداديــــة ماــــر  قامــــة التماليــــات ولعــــب ا دوار ممــــا يكســــب الطــــالب لطــــالب المرح
ــــــات النفســــــية  ــــــة وا  ــــــباع الحاج ــــــارات الحياتي ــــــن الطــــــالب بعمــــــر  لــــــديهم المه وتكي

 المقتــــرح م ططــــات مفاهيميــــة وعقــــد مناق ــــات حــــو  موضــــوعات مقــــرر علــــم الــــنفس 
ـــة المســـتقبلية الضـــرور  ـــاد التربي ـــل أبع ـــي تحقي ـــي تســـاهم ف ـــر ا ن ـــطة الت ية لطـــالب وك

 المرحلة اإلعدادية وا  باع الحاجات النفسية لديهم  
 امسًا : نظم وأساليب التقويم المطلوبـة للمـنهج المقتـرح فـي علـم الـنفس لطـالب المرحلـة 

 اإلعدادية:
ـــة اإلعداديـــة         ـــنفس لطـــالب المرحل ـــم ال ـــدا  المقـــرر المقتـــرح فـــي عل ولتحقيـــل اه

 ة التقويم:في مجمر عملي يما يلابد من مراعاب 
ــــــظ  - ــــــب الحف ــــــيس جان ــــــي تق ــــــة والت ــــــويم التقليدي عــــــدم صــــــالحية أســــــاليب التق

ـــة اإلعداديـــة تـــم فـــي  فقـــط  وااســـتظهار ـــم الـــنفس للمرحل فـــي حـــين أن اقتـــراح مقـــرر عل
ـــة المســـتقبلية والحاجـــات النفســـية لطـــالب المرحلـــة  ـــة ضـــوء أبعـــاد التربي وهـــذا  اإلعدادي

ـــظ  ـــل والحف ـــي تقيســـه  وااســـتظهارا يتواف ـــرب الت ـــرغ فك ـــي تف ـــة والت ـــويم التقليدي نظـــم التق
 اقتراح مقرر في علم النفس من محتواها   

 علــــ قبليــــة تســــاهم فــــي تســــكين الطــــالب  ا تبــــارات علــــ أن ي ــــتمر التقــــويم  -
 حاجاتهم النفسية وأبعاد التربية المستقبلية لديهم 

ـــــد    ـــــباع  - ـــــاس م ـــــة لقي ـــــات المالحظ ـــــويم لت ـــــمر بطاق ـــــو أســـــاليب التق تنوي
وت ــــمر ااســــتبانات ومقــــاييس التقــــدير  اإلعداديــــة لنفســــية لطــــالب المرحلــــة الحاجــــات ا

 لجوانب وسمات ال  صية 

ت  يصــــية لت ــــ ي  الطــــالب ذو  صــــعوبات  ا تبــــارات علــــ ي ــــتمر التقــــويم  -
 التعلم والتي قد يستفيد منها في باقي المقررات 

طبيـــل لـــذلل مـــن المهـــم ت العليـــا ي ـــتمر التقـــويم علـــ  قيـــاس العمليـــات العقليـــة  -
 ا تبارات لقياس مهارات التفكير الم تلفة 

تحديـــــد جوانـــــب القـــــوب وجوانـــــب الضـــــعن  علـــــ اســـــت دام أدوات تقـــــويم تعمـــــر  -
 لدى الطالب 
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أليــــة إل بــــار الطــــالب بمــــد  تقــــدمهم والتــــي قــــد تنمــــي  علــــ ي ــــتمر التقــــويم  -
يـــة الترذ علـــ لـــديهم مهـــارات التفكيـــر مـــا وراء المعرفـــي والـــذ  يمتـــد أاـــرا لتنميـــة القـــدرب 

 الراجعة في باقي المواد الدراسية 

 يتم تفعير نتا ج التقويم لتحسين أداء الطالب  -
ـــــة المســـــتقبلية والحاجـــــات النفســـــية         ـــــد راعـــــ  الباحـــــل تضـــــمين أبعـــــاد التربي وق

 (:6للطالب في تقويم المقرر كما في جدو  )
 (6جدو  )

 تقويم مقرر علم النفس لطالب المرحلة اإلعدادية
 أساليب التقويم المقترحة يممستو  التقو
 تقويم الجانب

 المعرفي 
-التفكيرعلي  التدريب-النفسيتحصيلية لوحدات المحتو  )المعرفة والوعي  ا تبارات
 والتنمية الوجدانية (  اانتماء -النفسي  ا من-النفسيالذات واإلنجا   تحقيل
 التفكير المستقبلي(  – ااستداليالتفكير )التفكير  ا تبار
 ات اذ القرار  ا تبار

 تقويم الجانب
 الوجداني 

 مقياس ا من النفسي 
 التعايش  عل مقياس القدرب 

  اانتماءمقياس 
 مقياس تحقيل الذات 

 الجمالي  المقننة للحسالمالحظة 
 تقويم الجانب

 المهار   
 مواجهة الم او   عل قياس القدرب 

 اتالذ عل  ااعتماد عل المالحظة المقننة للقدرب 

مستويات وأساليب التقويم من الهد  ا ساسي للمنهج المقترح وهو البناء  انباقت       
علي  بااعتمادعلي أبعاد التربية المستقبلية والحاجات النفسية لطالب المرحلة اإلعدادية 

 علي الجانب المعرفي فقط   ااقتصارالتدريب علي الجوانب الوجدانية والمهارية وعدم 

 :التوصيات
  ـــــن المراحـــــر ـــــنفس بم تل ـــــم ال ـــــررات عل ضـــــرورب وضـــــو تصـــــورات لتطـــــوير مق

 مو التطورات الحالية  يتما  الدراسية في التعليم العام والتعليم الفني بما 

  ــــررات أو ــــيم المق ــــي محــــاوات تقي ــــة المســــتقبلية ف ــــاد التربي ضــــرورب مراعــــاب أبع
 تطويرها 
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 ـــ ـــة و ب ـــات التربي ـــدريس بكلي ـــة الت ـــين أعضـــاء هي  ـــيم التعـــاون ب ـــة والتعل راء التربي
ـــنفس وتطـــوير مـــا يحتـــاج  ـــم ال وكـــذلل المعلمـــين والطـــالب فـــي مراجعـــة كافـــة مقـــررات عل

 التطوير 

  فـــال يمكـــن وضـــو مقـــرر فـــي علـــم الـــنفس  المـــنهج أهميـــة التكامـــر بـــين عناصـــر
, هالمقــــــرر  وأن ــــــطتلطــــــالب المرحلــــــة اإلعداديــــــة بعيــــــدًا عــــــن طــــــرق تــــــدريس هــــــذا 

, وكــــذلل نظــــم التقــــويم, وبالتــــالي وحتــــي يمكــــن تحقيــــل والوســــا ر التعليميــــة المســــاعدب
ـــــم الـــــنفس المقتـــــر  رورب ا  ـــــذ بالتصـــــور ح للمرحلـــــة اإلعداديـــــة ضـــــأهـــــدا  مقـــــرر عل
 المقترح م تماًل لكر عناصر المنهج 

  ـــة ـــاد التربي ـــه وأبع ـــو ومتطلبات ـــة المجتم ـــي طبيع والحاجـــات  المســـتقبلية النظـــر  ل
 رر في علم النفس وضو تصور مقترح لمق للطالب أاناءالنفسية 

  ــــي ــــة ف ــــة اإلعدادي ــــنفس لطــــالب المرحل ــــم ال ــــي عل ــــرح ف ــــم وضــــو تصــــور مقت ت
ضــــوء أبعــــاد التربيــــة المســــتقبلية والحاجــــات النفســــية للطــــالب ليكــــون مرجعــــًا للجــــان 

 منه    لالستفادب عداد وتطوير المقررات الدراسية 
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 املراجع:
جات النفسية والصحة النفسـية لل ـباب الجـامعي فـي (: العالقة بين الحا2007 براهيم محمود بدر)

التعلــيم الجــامعي فــي مجتمــو المعرفــة ال ــامس  المــيتمر الــدولي  المتريــرات ضــوء بعــض 
  216 -185القاهرب,  ةوالتحديات, جامعالفر  
المســتقبر   ترجمــة: تربيــة المســتقبر  المعــار  الســبو الضــرورية لتربيــة : (2002 د ــار مــوران )
 دار توبقا  للن ر  الدار البيضاء: منير الحجوج  ل ق   ع ي 
(: بعــض الحاجـــات والم ــكالت النفســـية لــد  الموهـــوبين وعالقتهــا بدافعيـــة 2016المعــ  حمـــاد )

 السودان  النيلين جامعة  التربية كلية  دكتوراا رسالة  الذات اإلنجا  وتقدير 
( STSE) نولوجيـا والمجتمـو والبي ـةمد ر العلـم والتك م(: است دا2016 يمان محمد عبد الوارل )

بكبعاد است ـرا  المسـتقبر  والوعي المستقبليتدريس الجررافيا لتنمية مهارات التفكير  في
 و  يوليــ75الــنفس  العــددالتربيــة وعلــم  فــيعربيــة  الاانويــة  دراســاتلــدى طــالب المرحلــة 

2016      17-58  
متاح  العرب  دم ل اتحاد الكتاب  ين الع ر النفس في القرن  م(: عل2018بدر الدين عامود)

  www.education.iugaza.edu.psفي:
تلبيـــة الحاجـــات والر بـــات العلميـــة والمعرفيـــة  فـــي الرقمـــي(: دور التعلـــيم 2019دحمـــان  ســـمير )
    2019(  مـارس8العـدد)  والنفسـية  الج ا ـرالمجلة العربية للعلـوم التربويـة  للمتعلم 
  25-38  

ـــريم محمـــد ) ـــة المســـتقبلية ودورهـــا : (2012رعـــد ك ـــيالتربي ـــرن  ف  الحـــاد مواجهـــة تحـــديات الق
  16-1      54 العدد  والع رين  ديال 

 ظبي   وأب الاقافي المجتمو المستقبر  مستقبر التعليم وتعليم  (:2001سعيد عبد   حارب)
 اصــة  اللرــة العربيــة   ــراض متعلمــي(: تحليــر حاجــات طــالب 2019ســعيدب عمــر محمــد اــان  )

  131-113     ( 1)د  العد20 التربوية  مجالعلوم  مجلة
 الدراســيقــيم وأهــدا  وأ ــراض المــنهج  فــي عــادب التفكيــر : (2014صــالح الــدين عرفــة محمــود )

المصـرية  ة(  الجمعيـريى وتوجهـات المنـاهج  والع رون: تطويرالاالل  العلمي)الميتمر 
    131-89      2014ا سطس   1مجالتدريس  للمناهج وطرق 

 العربــيالمركــ    المصــر  مالمــا مســتقبلية  جنــدب ت ــريعية للتعلــيم : (2017ضــياء الــدين  اهــر )
  386-311     2017 أكتوبر 109العدد  24مج  للتعليم والتنمية 

https://mathj.journals.ekb.eg/
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تربية العولمة وعولمة التربية: ريية استراتيجية تربويـة فـي  (:2004) عبد الرحمن بن أحمد صا  
ورقـة عمــر مقدمــة  لـ  نــدوب العولمـة وأولويــات التربيــة التـي تنظمهــا كليــة  العولمــة  مـن 
  هـ 1425 ,)د  ن( ,سعود( جامعة الملل –التربية

ضـوء المـنهج  في(: تطوير تدريس مادب الفرا ض 2016عبد الرحمن بن محمود عبد الع ي  عليو )
 رســالة ماجســتير  واحتياجــات المتعلمــين    توالرياضــياالفــرا ض  مــادتيبــين  التكــاملي

 جامعة المدينة العالمية  كلية التربية  مالي يا 

ــوى ) ــريم الرحي ــد الك ــات المدرســة 2015عب ــتعلم ومرري ــة (: حاجــات الم ــوم التربي ــة عل ــدد  مجل  الع
  143-136     2015اكتوبر  ( 63)

مـنهج  فـيتوظيـن مفهـوم تربيـة المسـتقبر عنـد  دجـار مـوران : (2012)جعفـرعبد المقصود سـالم 
  80-52    31العدد  16مج بحول ودراسات التجديد   التربية اإلسالمية

مجلـد  مقارنة مفاهيمية  مجلة العلـوم اإلنسـانية  : ااست رافيةالدراسات : (2015عمار لوصين )
  270-255      2015  ديسمبر 44ب  عدد

د  ع ـر فـي (: الحاجـات النفسـية للمتفـوقين تحصـيال فـي الصـن الحـا2014فاطمة بنت سـلطان)
المجلـة العربيـة عمـان  بعـد ا ساسـي بمنطقـة  ـما  ال ـرقية بسـلطنة  مدارس التعليم مـا

   89-54, 9العدد  ال امس المجلد للتطوير  
في الدراسات المستقبلية , مجلة كليـة التجـارب  وااقتصاد(: المستقبر 2018قاسم محمد النعيمي )
 /http://www.ust.edu/open/library فـي  متـاح صـنعاء  جامعـة وااقتصـاد 

pdf 
مدرســة المســتقبر )المــيتمر  فــيرييــة مقترحــة  دوار المعلــم : (2009)   محمــد محمــود الــدمنهور 

التعليم وتحديات المسـتقبر( جمعية الاقافـة مـن أجـر -ا و  الدولي -الرابو العربي العلمي
  789-770     2009 ابرير  2التنمية وجامعة سوهاج  مج

ضـوء أبعـاد التربيـة المسـتقبلية  فيفاعلية وحدب تاري ية مطورب : (2019عل  معبد )محمود كما  
ــوع  بالقضــايا المســتقبلية ــة مهــارات است ــرا  المســتقبر وال ــة  لتنمي ــذ المرحل ــدى تالمي ل

 فبرايــــر 2 العــــدد 35مــــج جامعــــة اســــيوط  المجلــــة العلميــــة بكليــــة التربيــــة   اإلعداديــــة
2019     1-18  
والحاجــات النفســية لــد  طلبــة الصــن  ااجتماعيــةالعالقــة بــين المهــارات  (:2012نــوا  الظفــر )

العا ر بدولة الكويت )دراسة مقارنـة بـين الطلبـة العـاديين وذو  صـعوبات الـتعلم ( مجلـة 
 الرابو  دالعا ر, العداتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس, المجلد 
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والـذكاء  الفكـر  مقترح لتنمية ابعـاد ا مـن  تدريبيرنامج فعالية ب: (2018) العاطيهالة سعيد عبد 
 ضـوء تحـديات التربيـة المسـتقبلية  فـي المن لـي ااقتصـادلدى الطالبات معلمات  ا  القي

  235-193     2018ابرير   10العدد  مجاات التربية النوعية  فيبحول عربية 
 نقـاًل عــن والتعلــيم موقـو و ارب التربيـة د   اإلعــدا(: فلســفة التعلـيم 2020و ارب التربيـة والتعلـيم )

http://moe.gov.eg/depertments/kindergartens_primary_edu/Prep

.html  
 الاـانو  للصـن ا و  تحلير محتوى مقرر الفي يـاء : (2018)   وفاء بنت سلطان بن نجاء المطير 

يونيـــو   61التربيـــة وعلـــم الـــنفس  العـــدد المســـتقبلي  رســـالةضـــوء مهـــارات التفكيـــر  فـــي
2018    53-77  
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