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 ملخص الدراسة

   ةسة الموسومدارت هذه الدرا

  "دور المعلم في تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالب" بـ 

  الثبیتي ناصرد اهللا بن ی بن عبمحمد / الدكتور إعداد

  : مبحث وخاتمة، وفق اآلتي  ووذلك في تمهید

  . لدى الطالب الوسطیة في تنمیة قیم المعلممسؤولیة : المبحث األول

  . لدى الطالبالوسطیةمراحل تنمیة قیم : المبحث الثاني 

م الوسطیة لدى الطالب من وجهة نظر دور المعلم في تنمیة قی: الثالثالمبحث 

  .طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة

 . اإلجراءات المنهجیة للدراسة: األولالمطلب

  . نتائج الدراســــة وتفسیرها ومناقشتها: الثاني المطلب

  .ملخص الدراسة، وأهم التوصیات : وتشمل . الخاتمة

  .وفق ما یليم التوصیات  الدراسة، وأهنتائج  أهمومن بعد ذلك     

  : أهم النتائج 

 أهمیة كبرى في تحقیق األهداف المنشودة التي للمؤسسات التعلیمیةأن  .١

 .تتطلع لها القیادة الرشیدة في المملكة العربیة السعودیة

ً دورا بارزا فيللمعلمأن  .٢ ، تحقیق التوازن الفكري و تعزیز قیم  الوسطیةً

   .السلوكیة و االنحرافات الفكریةالسلوكي للشباب ، وتحصینهم ضدو

 دور المعلم في تنمیة قیم  عن أن العبارات التي تعبرأظهرت النتائج .٣

 من وجهة نظر طالب ثانویة الملك عبداهللا الوسطیة لدى الطالب

 الثالثيوفق مقیاس التدرج ) ١,١٠ – ٢,٦٣(تراوحت متوسطاتها بین 

) ١,٨٢(عبارات ع الجمیحیث بلغ المتوسط العام ل. الذي تم تحدیده

ً، ووفقا للمحك فإن دور المعلم في تنمیة قیم )١,٩٣٩(وانحراف معیاري 
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 من وجهة نظر طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الوسطیة لدى الطالب

 .   متوسطةكان بدرجة  الباحة

  : أهم التوصيات

من في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم إیراد عدد من التوصیات ، 

  :أبرزها 

، وأن ال الشباب  تحصین وتوجیه بدوره في   القیامالمعلم یجب على .١

 .یستسلم للمعوقات التي تحد من دوره في تنشئة الطالب 

التیارات الفكریة   وأن یحرص المعلم على جمع وتفنید شبه الجماعات .٢

  .والثقافات الغربیة ضد قیم الوسطیة

االعتدال من خالل  وقیم التوسطالتأكید على المعلمین بأهمیة تنمیة  .٣

 .المناهج الالصفیة

إدراج القیم اإلسالمیة التي تحث على الوسطیة واالعتدال في المقررات  .٤

  .الشرعیة 

 مدینـة - دراسـة میدانیـة - قیم الوسطیة تنمیة - المعلمدور   :المفتاحیةالكلمات 

  .الباحة 
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Abstract 
The Role of Teacher in Developing Moderation Values among 

Students 
Dr. / Mohammed bin Obaidullah bin Nasser Althobit 

 
This study entitled ‘The Role of Teacher in Developing 
Moderation Values among Students’ is divided into 
introduction, topic and conclusion.  The sample of the study 
is some students enrolled at King Abdullah Secondary 
School in Al-Baha, KSA.  The researcher considers the 
methodology adopted to conduct the study, the study results 
and discussion of these results.  The conclusion contains the 
summary of the study as well as the recommendations.  The 
major results show the great importance of educational 
institutions in achieving the desired objectives planned by 
Saudi authorities. The results also indicate that teachers have 
basic roles in supporting moderation values, causing youth to 
think and behave moderately as well as protecting them 
against behavioral and intellectual deviation.  In addition to 
that, the study shows that the expressions reflecting the role 
of the teacher in developing moderation values among 
students as viewed by students of King Abdullah Secondary 
School range in average between () according to 
the three-level scale used by the researcher.  The general 
mean of all expressions is () with standard deviation 
().  Based on the criterion, the role of the teacher in 
developing moderation values among students as viewed by 
students of King Abdullah Secondary School is average in 
value. The most important recommendations state that 
teachers should play their roles in advising and protecting 
students as far as moderation is concerned. They should not 
surrender when encountered by any difficulties.  Besides, 
teachers are required to fight cultures against moderation 
values.  Moreover, teachers should be ensured to develop 
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moderation values among students through extra curricula 
activities.  Finally, Islamic values asking for moderation 
ought to be included in courses and syllabi of Islamic studies. 
Keywords: The role of the teacher - the development of the 

values of moderation - a field study - Baha city. 
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ّ                                                          إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور         ّ

ُ                                                                 أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فال مضل له، ومن یضلل فال  ّ

ّ                                                                 هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال الله وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا 

   M    ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L عبده ورسوله

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  M ،  )١٠٢: عمران آل(

1         0  /  .28    7   6  5  4  3  9  >  =        <  ;  :  L  

  )٧١-٧٠:األحزاب( M    |  {  z  y  x  w  v  uL ، )١:النساء(

  .......أما بعد 

:  M  :هإن اهللا تعالى میز هذه األمة بالوسطیة بین األمم فقال سبحانف   

E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;F  L) البقرة 

 المسلمین، فقال طوائف أهل السنة والجماعة بالوسطیة بین ثم میز ،)١٤٣:

  " ،ال تزال طائفة من أمتي ظاهرین، على الحق، ال یضرهم من خذلهم

فأهل السنة ،  )١٥٢٣،ص٣ ،ج٢٠٠٦، مسلم ( "حتى یأتي وعد اهللا وهم كذلك

  .أهل توسط واعتدال في كل أمور الدینجملتهم 

والمتأمل لحال المسلمین في القرون األخیرة یجد أن أبرز أنموذج   

ِّ                                                                   لهذه المسیرة الخیرة هي تلكم الدعوة اإلصالحیة المباركة، دعوة التوحید 

 - رحمه اهللا–والسنة، التي قام بها اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

دعم كل ما فیه  و المباركة ، الذین یفخرون برعایةحكام هذه البالدوأیدها 

أهله من المؤسسات والهیئات والمنظمات التي  وخدمة للدین ونصر وعزة

  .فق منهج السلف الصالح وتسیر
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 ومن أبرز هذه المؤسسات التي تتوالها حكومة هذه البالد بالخدمة  

بفضل اهللا تعالى ثم لقد كان  و، المؤسسات التعلیمیة: الرعایة  والدعمو

سخي ورعایة كریمة من لدن خادم الحرمین لقاه من دعم تبفضل ما 

 – األمینومن ولي عهدهآل سعود الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز 

األعمال الجلیلة التي كان  و أن ظهر من الجهود العظیمة– حفظهم اهللا

تعزیز قیم  و،یة شر التوحید والعقیدة الصافیة النقلها كبیر األثر في ن

، وتحقیق ونبذ البدع ومحاربة الشرك بكل أنواعه االعتدال ،   والوسطیة

جهة مواواألخالقي ، وضبط السلوك العام ،  والفكري، واألمن العقدي ،

 والتصدي لكل ما یصدر عن أربابه من  ،الفكر المنحرف والمتطرف

ٕ            ساد وافساد أفكار مضللة، وأراجیف مغرضة، وما ینتج عن ذلك من ف

  .یستهدف المجتمع، وبخاصة فئة الشباب

المؤسسات الثقافیة التي تقدمها  والعلمیةبرامج الالمتأمل في و

االعتدال، تعزیز قیم الوسطیة وكبیر في ال هادور ، یدرك بجالءالتعلیمیة

   . الباطل بشبهاته وشهواته ُ        ومدافعة،  ِ               والتواصي بالحق

تسهم بدور كبیر في سات التعلیمیة المؤسمما الشك فیه أن  و   

شغل أوقات الشباب بما یفیدهم ویحصنهم ضد الهجمات الشرسة 

   .  من قبل أعداء الدینةجهمنالم

 الذي یتضلع المعلم، المؤسسات التعلیمیة ویأتي على رأس هذه    

، ألنه المرتكز األساسي الذي تقوم المدرسةٍ                          بدور كبیر في ترجمة أهداف 

التي الموجهة  و تتم التربیة المقصودةعن طریقه والتعلیمیة،علیه العملیة 

تهدف إلى توجیه خبرات الطالب في المسار الصحیح الموافق لمنهج 

   .اإلسالم القویم 

 على الجوانب المعرفیة فحسب ، بل یقع على المعلمر ال یقتصر دوو
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ى عاتقه مسؤولیة تحصین الطالب بنظام قیمي ثقافي رصین ، والعمل عل

ً                                      لكي یكون مواطنا صالحا في مجتمعه ، تنمیة وعیه بحقوقه وواجباته، ً

ً                                                               قادرا على مواجهة أعداء األمة والتصدي لهجماتهم على منظومة القیم 

  .الوطنیة

ً                                                               واستشعارا من الباحث لواجبه الدعوي والعلمي؛ رأى أن من واجبه أن 

في تنمیة قیم  مالمعلدور :" ؛ عنوانهامیدانیة یسهم في هذا الجهد بدراسة 

ً                                           ؛سائال اهللا أن تسد هذه الدراسة نقصا؛ أو تهدي "الوسطیة لدى الطالب 

  .حائرا؛ واهللا المستعان؛ وعلیه وحده التكالن



    
 
 

٨٢٦ 
 
 
 

 
 
 
 

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد  

 

 الباحة إنموذجا دينةم"  دراسة ميدانية" ة قيم الوسطية لدى الطالب دور املعلم يف تنمي

، أهدافهاأمهيتها ،و ومشكلتها، ومقدمة  الدراسة ، :فيه والتمهيد

مصطلحاا ، وحدودها، والدراسات السابقة هلا ،  ووتساؤهلا الرئيس،

 .منهج البحثو

 :موضوع الدراسة :  

  الطالب في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور 

 :مشكلة الدراسة:   

ً                                                         ال یخفى على ذي لب خطر التطرف الفكري ، نظرا لآلثار السلبیة          

تسهم في  والفادحة التي یخلفها ، فهو مشكلة تهدد المجتمعات اإلسالمیة ،

  .تدمیر شبابها ، ونشر الفوضى في أرجائها وسلب مقدراتها و أمنهاةزعزع

 تكون  علمیةتتطلب مواجهة التطرف الفكري تطبیق استراتیجیات و        

أحد الركائز األساسیة  المعلممیة التي یعد یجزاء من خطط المؤسسات التعل

 "ٕ                                                                 ، فهو الذي یقوم بالعبء األكبر في تحقیق أهدافها وانجاح برامجها ،هافی

 مخطط خاص بالعملیة يفشل أ  المباشر عن نجاح أولوؤالمسوهو 

،  لهذه األمة األمان صمام ، لذا فهو بحق )٦ص  ،٢٠٠٨أبو هاشم ، (  "التعلیمیة

وطرف ثابت في المعادلة األمنیة بفضل الدور التكاملي الذي حث علیه 

التعلیمیة في تحقیقها لألمن في المجتمع  واإلسالم بین المؤسسات األمنیة

  .سلم ، وهذا ما زاد من إحساس الباحث بواقع المشكلة الم
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تقییم وعلى الرغم من أهمیة الموضوع إال أن الدراسات التي تناولت         

ولذا تتحدد مشكلة  دور المعلم في تنمیة القیم اإلسالمیة تعاني من شح ،

 دور معلم المرحلة الثانویة في تنمیة قیم الوسطیة لدىبالكشف عن        ّ الدراسة  

 . أسئلة الدراسة، ویتأتى ذلك من خالل اإلجابةالطالب

 :  الدراسةأمهية:   

تقییم دور المعلم مضمون البحث في  وإن أهمیة الدراسة تأتي من جوهر    

  :تبرز أهمیة البحث وفق النقاط التالیة وفي تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالب ،

              ي توجیـــه الفـــرد                                            األهمیـــة البالغـــة للقـــیم الدعویـــة ومـــدى إســـهامها فـــ -  ١

ًتوجیها سلیما  ً             ً ً.  

ــــــراز  -  ٢ ــــــر      إب ــــــدور الكبی ــــــة              ال ــــــة      فــــــي                   للمؤســــــسات التعلیمی ــــــیم   ال      تنمی     ق

                   فعالـــة وناجحـــة، فـــي       ثقافیـــة       كقیمـــة               واالســـتفادة منهـــا    ،       اإلســـالمیة

ًعـدادا متكـامال مـن كافـة النـواحي الدینیـة والعقدیــة  إ        الـشباب      إعـداد  ً                                              ً ً

      .                               والسلوكیة والوجدانیة والعقلیة

                                 ات البعـــــد الفكـــــري كـــــالغلو فـــــي الـــــدین                  بـــــروز بعـــــض الظـــــواهر ذ -  ٣

                                            الخــــروج علــــى ولــــي األمــــر ، والتــــي تــــستند إلــــى الفهــــم    و       التكفیــــر و

                                                          المغلوط للجماعات واألحـزاب الدینیـة ، والتـي یـدعي دعاتهـا أنهـم 

  .                                                     على حق ، ویعملون على استدراج غیرهم لهذا الحق المزعوم 

      تعزیـز      فـي       المعلـم     لدور        وتقویم                                 الحاجة إلى إجراء عملیات تحلیل  -  ٤

    .           قیم الوسطیة

               الــــوزراء بــــضرورة        مجلــــس     دعــــوة                         وممــــا یبــــرز أهمیــــة هــــذا األمــــر  -  ٥

       محاربــــة    و                       الخاصـــة ؛ بتعزیــــز الوســــطیة   و                   تـــضافر الجهــــود العامــــة

      صـحیفة  (                               تحصین الشباب من دعاویه المـضللة    و               الفكر المنحرف ،

    .   )     ١١٢٣٣               الجزیرة ، العدد
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  ض         تقــــدیم بعــــ                                         یأمــــل الباحــــث أن تــــسهم نتــــائج هــــذه الدراســــة فــــي  -  ٦

ًتكــون رافــدا علمیــا یــساعد      أن     یأمــل                         التوصــیات والمقترحــات التــي  ً                       ً ً

                  تنمیـــــة قـــــیم الوســـــطیة    و      تحـــــصینه   و      الطالـــــب      توعیـــــة    فـــــي         المعلـــــم

  .                              األمر الذي یكسبها أهمیة أخرى  ،                  االعتدال في شخصیته  و

 

 : الدراسةأهداف:   

               في نشر ثقافة       المعلم                                         تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور     

      علــى                                 ، لمــا لــه مــن دور أساســي فــي التــأثیر      الطــالب              واالعتــدال بــین         الوســطیة 

ـــرئیس إلـــى عـــدة             الـــسلوكیة ،   و                 اتجاهـــاتهم الفكریـــة                                     ویمكـــن تقـــسم هـــذه الهـــدف ال

     :   یلي                أهداف فرعیة كما 

   .                                        في تعمیق المفاهیم اإلسالمیة والقیم الصحیحة         المدرسة           بیان دور - ١

        مـن وجهـة          الطالـب      لـدى                    فـي تعزیـز قـیم الوسـطیة        المعلم       جهود      إبراز–  ٢

   .                                    طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة     نظـر 

      قــیم      تنمیــة   فــي         المعلــم    دور              زیــادة فاعلیــة  ل                    تقــدیم بعــض التوصــیات-  ٣

   .            لدى الطالب       الوسطیة
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 : الدراسةتساؤالت:   

     :              األسئلة التالیة                                         تحاول هذه الدراسة اإلجابة على 

الطالب من وجهة نظـر في تنمیة قیم الوسطیة لدى  المعلمدور ما  - ١

   ؟ طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة

ً                                                            هل توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات استجابات العینة بسبب  - ٢

  ؟اختالف متغیرات الدراسة

 : الدراسةمصطلحات:   

فهم مقاصد الباحث فهم مصطلحات الدراسة مدخل أساس ومهم ل       

ت التي تحتاج توضیح تعریفاتها في هذه ومن المصطلحا واتجاهات بحثه،

  : ما یليالدراسة

 : دور  - ١

                                       الطبقـة مـن الـشيء المـدار بعـضه فـوق بعـض ، :               الدور في اللغـة       

  .)٢٣٨،ص١٩٨٩جممع اللغة العربية  ،(                            الدور النوبة ،و الجمع أدوار و

                                             مجموعة من الممارسات التربویة اإلسالمیة یمكـن أن    " :  هو               وقیل 

                                              د أو جماعــة ؛ إلحــداث تغیــر أو آثــار فــي بنــاء شخــصیة            یقــوم بهــا فــر

  .)١٢،ص١٩٩٨الغامدي ، (  "       المسلم 

                                    ممارســــات ســــلوكیة تعكــــس مــــستلزمات، وشــــروط     "  :         بأنــــه    قیــــل   و      

ــــــل (   "        المجتمــــــع                ومفروضــــــة مــــــن قبــــــل                   خاصــــــة بــــــه، ومــــــصاغة، خلي

  .)٢٢٨،ص١٩٨٢،

  م                                    مجموعــة الممارســات التــي یمارســها المعلــ  :                   یعرفــه الباحــث بأنــه    و    

                                      وســائل تربویــة بهــدف إحــداث تغیــر فــي شخــصیة    و             مــن خــالل أســالیب

  .       الطالب 
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  :المعلم - ٢

المتعامل المباشر مع تالمیذه ، یهیئ لهم مواقف ": هو المعلم   

، ص ١٩٩٤عبود وآخرون ، ( "ً                                               تعلیمیة متنوعة ، ساعیا إلى تحقیق أهداف التربیة

١٤٠(.  

 فهو ؛ ً  ااعتبارها نظامأهم عناصر العملیة التعلیمیة ب" : وقیل هو   

 التعلیم والتعلم، وهو القائم مباشرة على تنفیذ  لعملیةالمیسر والمنظم والمطور

 فیها في أي نمط من أنماط  مرغوبمهنة التدریس من أجل إحداث تغیرات

  . ) ٦ ، ص ٢٠١١رفعت وآخرون ،("  ةالسلوك لدى الطالب داخل الجامع

معلم المرحلة الثانویة الذي : سة ٕ                                   واجرائیا یقصد بالمعلم في هذه الدار

  اإلرشاد بهدف تقویم سلوك الطالب  ویقوم بالتوجیه

  

  :القيم  - ٣

: مصدر بمعنى االستقامة ، واالستقامة " القیم  :في اللغة        

﴿ قل إنني هداني ربي  ىقال تعال   ) ٥٠٠ص١٢، ج١٤١٤ابن منظور ، ("االعتدال

ًإلى صراط مستقيم دينا قيما ﴾ ً األزهري ، (   "ً        مستقیما"أي  )١٦١: ة األنعام ، آية سور( ٍ

ً                                              واحدة القیم ، وقوم الشيء تقویما فهو قویم أي " وقیل القیم  )١٣٢، ص٢٠٠١ ّ
.)٢٣٢ ، ص١٩٨٦الرازي  ، ( "مستقیم 

 .    

هي تلك المعاییر التي جاء بها القرآن الكریم "  قیل  :في اإلصالح و    

مسك بها ، وأصبحت محل قبول واهتمام لدى والسنة المطهرة ، وحث على الت

ً                                                                 المسلمین ، إذ تمثل موجها لحیاتهم ، ومرجعا ألحكامهم ، إذ یحدد من  ً

خاللها المقبول وغیر المقبول ، والمستحسن والمستهجن ، والمرغوب فیه 

  . )٤٠،ص ١٩٦٢إسكندر وآخرون ، (  "وغیر المرغوب فیه من األقوال واألفعال 
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 القواعد التي تقوم علیها الحیاة اإلنسانیة ، وتختلف بها عن "وقیل هي       

الحق ، : الحیاة الحیوانیة ، كما تختلف الحضارات بحسب تصورها لها ، مثل

  .)١٣، ص ١٩٩٦الطريقي وآخرون ،("اإلحسان ، الحریة 

  

  :الوسطیة - ٤

 في ُ        متقاربة ٍ             معان، ولكنها ّ     لعدة اللغة في) وسط (كلمة جاءت      

  .ومآلها حقیقتها في ّ       التأمل ندع مدلولها

َ       طرفیه بین ما الشيء وسط": قال ابن منظور        رحلت ِ    إذا: قال، َ

َ          ضربت وسط  و،  ) ٤٢٨ ص٧، ج١٤١٤ابن منظور ، ( وسطا فاجعلوني

، وهو أوسطهم - بسكونها - ْ              ووسط القوم -  بفتح السین -رأسه 

 ، ١٩٧٩فارس ،  ابن ( ً                                    إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محال- ً      حسبا 

  .)١٠٨ص٦ج

 وهو، الشيء طرفي بین لما اسم  ـبالتحریك: الوسط ّ   أن : "وقیل    

 وجلست، الرمح وسط وكسرت، الحبل وسط َ     قبضت: كقولك، منه

َ        وأعدله أفضله: السین بسكون الوسط وأما، الدار وسط ابن منظور ،  (َ

  . ) ٤٦٢ص ٧، ج١٤١٤

  : الشرع في الوسطیة

جمموعـــة مـــن (       والفـــضل        والقـــصد          واالعتـــدال          والخیریـــة     امة      واالســـتق       العـــدل          

                                      العـدل الـذي نـسبة الجوانـب إلیـه كلهـا علـى   :      الوسـط "  :       ، وقیل)٩، ص ٢٠٠٨العلماء،

ْالـسواء، فهـو خیــار الـشيء، ومتــى زاغ عـن الوســط حـصل الجور الموقـع فــي  ــ َ                                                              ْ َ

  .)٧٢٥، ص١٩٩٠املناوي ، (   "              الضالل عن القصد

ن طرفیـن بحیث ال یطغى طرف على  التوازن والتعادل بی": وقیل هي

ٕ                                                            آخر، فال إفراط وال تفریط، وال غلو وال تقصیر، وانما اتباع لألفضل 

  .)٧،ص١٩٩٨هاشم، (  "واألعدل، واألجود واألكمل
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 :الدراسات السابقة:  
مركز الملك فیصل قاعدة البیانات بلقد قام الباحث باالتصال ب      

أقسام قواعد البیانات ب االتصال بللبحوث والدراسات اإلسالمیة ، وكذلك

 ،فلم یقف على دراسة علمیة الثقافة اإلسالمیة في الجامعات السعودیة

 ، الطالب في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور (مسجلة في موضوع 

غیر أنه وجد هناك دراسات لها عالقة غیر مباشره بالموضوع وهي 

  :كالتالي 

  .الم طریق ألمن المجتمعات الوسطیة في اإلس:الدراسة األولى

  .ن علیاتكوش. د .أ: الباحث
  :هدفت هذه الدراسة إلى :  هدف الدراسة

یان الدور الذي تلعبه الوسطیة في حیاة األفراد والشعوب ب - ١

 .والمجتمعات والدول

بیان حقیقة الوسطیة ومجاالتها، وما یترتب علیها من آثار على  - ٢

 .سالمیة اإلحیاة األمة

  :نتائج الدراسة 
إن الوسطیة ال یفهم منها أنها تنحصر في الوسط المادي باعتبارها  -١

ٕموقفا بین طرفین، وانما هي أعم من ذلك وأشمل حیث تشمل جمیع  ً

 .جوانب الحیاة

ًأن االنحراف عن مركز الوسطیة یمنة أو یسرة للقدر المعتبر شرعا  -٢

ًفي أمر من األمور الدینیة یعتبر غلوا، والغلو مذموم شرعا ً. 

 وسطیة اإلسالم هي الطریق الوسط بین طریقین متطرفین، وهي أن -٣

 تتحقق في جمیع الحیاة

دور الجامعة في تعزیز مبدأ الوسطیة بین طالبها من  :الدراسة الثانية

  .خالل أنشطة التربیة اإلسالمیة

  .البشري عایش. د : الباحث



    
 
 

٨٣٣ 
 
 
 

 
 
 
 

باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد  

 

 الباحة إنموذجا دينةم"  دراسة ميدانية" ة قيم الوسطية لدى الطالب دور املعلم يف تنمي

  :هدفت هذه الدراسة إلى :  هدف الدراسة

 .طیة بطریقة عملیة إبراز مفهوم ومنهج الوس -١

بیان الدور المهم للجامعة في تعمیق المفاهیم اإلسالمیة والقیم  -٢

 .الصحیحة 

توضیح أهمیة النشاط الجامعي ودعمه للمقررات والمناهج الدراسیة  -٣

 .كنوع من التكامل الواجب توفره في مؤسساتنا التربویة

فعة التي تقدیم مجموعة من األنشطة والبرامج التربویة اإلسالمیة النا -٤

 .تسعى لتعمیق مفهوم الوسطیة في نفوس طالب الجامعة

  :نتائج الدراسة 

العقیدة، (الوسطیة مفهوم شامل لحیاة المسلم في كافة الركائز  -١

 .)العبادة، األخالق

 الخروج عن مبدأ الوسطیة خروج عن روح اإلسالم بسماحته  -٢

 .هوصفائه وسمو

 ي منها استشعاره عبر العصور، یقتضومتجدد للجامعة دور مهم  -٣

تمع والمساهمة لمج أدوارها خدمة ا أبرزمراجعته كل حین، ومنو

 .األخالق في حمایته وحفظه من كل دخیل ووافد من الفكر والعقائد

طالب المرحلة الجامعیة قادر على البذل والعطاء والتغییر المنضبط  -٤

مج  واإلمكانات له وتزویده بالبرا الظروفإذا ُأحسن توجیهه، وتوفیر

 .واألنشطة النافعة له

  :التعليق على الدراسات السابقة وعالقة الدراسة الحالية بها

 السابقة اتالدراسًالدراسة الحالیة أبعادا جزئیة تقترب بها من     تناولت         

لكن ال یوجد اهتمام كاف بالكشف ، تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالب من ناحیة 
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هو  و في تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالبالثانویةمعلم المرحلة دور عن تحلیل 

 .تحقیقهما تسعى الدراسة الحالیة إلى 

من حیث ً تختلف جذریا عن الدراسة الحالیة ات السابقةدراسالف لذا و        

أهدافها ، والجوانب التي تطرقت إلیها ، والمجتمع الذي تستهدفه ، والبعد 

   . لها الزماني والمكاني والموضوعي

  :الجديد في هذه الدراسة

 في كونها تسعى  من الدراسات السابقةهذه الدراسة انفردت عن غیرها       

  . الطالب في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور براز إل

 :حدود الدراسة:  

  : ّحدد الباحث  الدراسة في هذا الموضوع بالعناصر اآلتیة 

  .الطالب قیم الوسطیة لدى  في تنمیةالمعلمدور  :الحد الموضوعي   -أ 

  .طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة:  الحد البشري –ب 

  .هـ١٤٤١العام :  الحد الزماني –جـ 

   .الباحة منطقة :الحد المكاني -ـهـ

 :أدوات الدراسة:  

 االســتبانةعلــى أداة  ســیعتمد الباحــث فــي القــسم المیــداني مــن هــذه الدراســة       

ّت ، معرضــا عمــا عــداها مــن أدوات البحــث ؛ مــا لــم تــدع ضــرورة لجمــع المعلومــا ً

َّملحة لذلك  ُِ .  

 :منهج البحث:  

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج التحلیلــي والــذي عرفــه بــدوي       

تجمیـــع الحقـــائق والمعلومـــات ثـــم مقارنتهـــا " بقولـــه بأنـــه المـــنهج الـــذي یعتمـــد علـــى 

، ویعـد  )٣٥١ ، ص٢٠٠٧عبدالحمیـد، (  "ات المقبولة وتفسیرها للوصول إلى التعلیم

 هذا المنهج أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مـشكلة
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ٕاخـــضاعها للدراســـة الدقیقـــة للوصـــول إلـــى اســـتنتاجات تـــساعد فـــي تطـــویر الواقـــع و

  .المدروس

  :بما یلي ویمكن إجمال أهم الخطوات البحثیة التي راعاها الباحث في بحثه 

  .عزو اآلیات القرآنیة الكریمة إلى سورها وذكر رقم اآلیة  ) ١

تخـــریج األحادیـــث مـــن كتـــب الـــسنة والحكـــم علیهـــا مـــن خـــالل مـــا ذكـــره أهـــل  ) ٢

  .االختصاص في هذا الفن 

ًتوثیــق المعلومــات أیــا كانــت ، ســواء أكانــت مــن المــصادر الــسابقة أم المراجــع ) ٣ ّ

 .الحدیثة 

 .لفنیة للدراسة عمل الفهارس ا) ٤

 :البحثخطة :  

  :تضمن البحث تمهید ومبحث وخاتمة، وفق الخطة التالیة

أهمیتها ،و أهدافها ، وتساؤلها  ومشكلتها، ومقدمة  الدراسة ،: یشمل والتمهید

  .مصطلحاتها ، وحدودها، والدراسات السابقة لها ، ومنهج البحث والرئیس،

   لدى الطالب الوسطیةتنمیة قیم  في المعلممسؤولیة : المبحث األول

  . لدى الطالبالوسطیةمراحل تنمیة قیم : المبحث الثاني 

من وجهة نظر  في تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالب المعلمدور : الثالثالمبحث 

  .الباحةطالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة 

 . اإلجراءات المنهجیة للدراسة: األولالمطلب

  : الدراســــة وتفسیرها ومناقشتها نتائج: الثاني المطلب

  .ملخص الدراسة، وأهم التوصیات : وتشمل . الخاتمة
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  املبحث األول

   لدى الطالب اجلامعيالوسطية يف تنمية قيم املعلممسؤولية  

  

مع تعدد وسائل العلم والثقافة وتنوع الواقع بین مظاهر الخیر والشر، 

، وتعدد الوسائل واألسالیب التي قلب ومع سهولة التعرض لالنحرافات السلوكیة 

بها األعداء المفاهیم، وأفسدوا بها التصورات، ونشروا المبادئ الهدامة التي تسعى 

   .إلحالل السلوك المنحرف في المجتمع المسلم

ًوفي الوقت الذي تمر فیه بالدنا بمرحلة حساسة جدا، أكد المختصون من        

ًللتربیة ونظم التعلیم دورا رئیساالعلماء والدعاة والتربویین أن  ًممیزا في إكساب  وً

  . هذا الجیل ما یعنیه بعد اهللا على مواجهة تلك التحدیات

 التربوي قبل دورها التعلیمي، فهي تعد ذات المدرسةوهنا یأتي دور 

ًأهمیة بالغة في المجتمع ؛ألنها تلعب دورا هاما في بناء الفرد وتشكیل سلوكه،  ً

  .ظم وأسالیب تربویة وكفایة متخصصة ومدربةبما تملك من ن

 أحد الركائز األساسیة في منظومة التعلیم ، فهو الذي یقوم المعلمویعد 

وهو المسئول المباشر عن " ٕبالعبء األكبر في تحقیق أهدافها وانجاح برامجها ،

 ، ٢٠٠٨أبو هاشم ، ( ."نجاح أو فشل أي مخطط خاص بالعملیة التعلیمیة

  ).٦ص

 على نقل المعلومة ، وتلقین الطالب المعلمر مسؤولیات وال تقتص

المعارف بهدف الحفظ واالستذكار ، بل تتعدى ذلك ، لتشمل إعداد الطالب 

النفسیة والدینیة ، واالجتماعیة ، والثقافیة، : وتنشئته من جمیع جوانب شخصیته 

 منحرف وطنه ، وعلى مواجهة كل فكر وًلیكون قادرا على خدمة دینه ، وأمته ،

  .بما یملك من علم ، وقیم ، وثوابت یعتز بها ویدافع عنها
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 دور عظیم یقوم به، ومسؤولیات جسام یتضلع بها للمعلملهذا نجد أن 

تجاه طالبه ومجتمعه ووطنه، وهي مسؤولیات ترتبط بالدور التربوي والتعلیمي 

یجابي، الذي یقوم على اإلصالح واإلرشاد، وتقویم الفكر، وتنمیة السلوك اإل

ثوابته ، ووقایة الطالب  ووغرس القیم النبیلة المنبثقة من عقیدة المجتمع

ُوتحصینهم ضد مختلف االنحرافات الفكریة والسلوكیة، ومعالجة من أصابه شيء 
ُمن تلك االنحرافات، والتي هي ضد عقیدة المجتمع وقیمه، ومعارضة لمصلحة 

  . ضر الفرد والمجتمع والدولةُالوطن وتوجهاته، قبل أن تترجم إلى أفعال ت

 مسؤولیة وطنیة على جانب كبیر من معلم التربیة اإلسالمیةویقع على 

 وغرس مفاهیمها المرتكزة على الوسطیةًاألهمیة خصوصا فیما یتعلق بقیم 

  .السنة والثوابت الدینیة المنبثقة من نصوص الوحیین الكتاب

تمع ، والتحدیات و في ظل األحداث الراهنة التي طرأت على المج

العالمیة ، وما  یترتب علیها من  واالجتماعیة والفكریة والسیاسیة واإلقلیمیة

ًممارسات مسیئة تمثل تهدیدا لثوابتنا الراسخة ، وعبثا بمقومات أمننا الوطني ،  ً

 تنمیة  القیم اإلسالمیة في نفوس أبنائه الطالب ، المعلمفإن ذلك یتطلب من 

لدخیلة وحمایتهم من األفكار والممارسات التي تتعارض من وتحصینهم من القیم ا

  . ثواب المجتمع ووحدته

 وترسیخها لدى الوسطیة في تنمیة قیم المعلمویرى الباحث أن مهمة 

 مهمة جلیلة، ومسؤولیة جسیمة السیما في زمن تالطمت المرحلة الثانویةطالب 

د واإلفساد، فتحصینهم فیه األمواج وتزاحمت به الفتن وكثرت فیه دواعي الفسا

ضد المتغیرات السلبیة من أهم وأولى المسائل المطروحة في میدان التعلیم، بل 

  . هي قضیة من أعظم وأجل األولویات التي یعنى بها اساتذة الثقافة اإلسالمیة
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  املبحث الثاين

   لدى الطالب اجلامعيالوسطيةمراحل تنمية قيم 

  :متهيـــــد

 الوسطیة في نفس الطالب الجامعي من خالل تمر عملیة بناء قیم

مراحل مختلفة تبدأ بإدراك الطالب لقیمة الوسطیة من خالل التوعیة بها، حتى 

ًیصل إلى عملیة التعزیز واإلتقان، لتصبح القیمة سلوكا عملیا یمارسها الطالب  ً

  .بشكل تلقائي بال تصنع أو تكلف

  :).٥٢، ص٢٠٠٦،الدیب ( وهذه المراحل هي

 التوعیة وتعني اإلثارة والتعریف والتحفیزمرحلة .  

 مرحلة الفهم واالستیعاب.  

 مرحلة التدریب.  

 مرحلة التعزیز واإلتقان.  

  :مرحلة التوعية: المرحلة األولى

وتشمل التوعیة الشاملة للطالب الجامعي بقیم الوسطیة ، من حیث ماهیتها      

تطبیقها في سلوكه، ویمكن وأهمیتها وعناصرها، وعاقبة التخلي عنها، وحثه على 

: ألستاذ الثقافة اإلسالمیة أن یبني القیم الوسطیة من خالل الخطوات التالیة

   ).٩٩الدیب ، ص( ) اإلثارة، التعریف، التحفیز(

  .جذب انتباه واهتمام الطالب الجامعي لقیم الوسطیة لتحتل بؤرة تفكیره:  اإلثارة-أ

  .ن أهمیتها ومجاالت تطبیقهاتعریف القیمة الوسطیة وبیا:  التعریف-ب

حث الطالب الجامعي على التمسك بهذه القیمة وتطبیقها بصورة :  التحفیز- ج

صحیحة وفق المنهج القویم، وذلك من خالل بیان فضلها وأثرها في حیاته ، 

  .وكذلك بیان العواقب المترتبة على التخلي عنها
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  .)٥٩ ، ص ٢٠٠٦،الحازمي ( :مؤشرات النجاح لمرحلة التوعیة

  السؤال، (إظهار االهتمام بقیم الوسطیة بمحاولة معرفة كل شيء عنها

  ) .والقراءة، واالطالع، ومشاهدة برامج عنها

  ُاالهتمام وحسن اإلنصات عند تناول قیم الوسطیة ، والتفاعل والمشاركة

  .في الحوار والنقاش

 التمسك المبدئي ببعض جوانب هذه القیم ومحاوالت الحفاظ علیها.  

 هار بعض القلق وعدم الرضا عند التخلف عن التمسك بها أو إظ

 .مشاهدة سلوكیات مناقضة لها

  

  

  :مرحلة الفهم واالستيعاب: المرحلة الثانية

وتعني فهم الطالب الجامعي لقیم الوسطیة وحقائقها وغایاتها ومقاصدها، 

وكیفیة ومجاالت تطبیقها، واإللمام الجید بالشبهات وصور االنحراف عند تطبیقها 

مواجهة ذلك والتغلب علیه، ویمكن لعضو هیئة التدریس أن یبني قیم الوسطیة 

  :من خالل الخطوات التالیة

  التأصیل الشرعي للقیمة، وضرب نماذج مختلفة لها من سیرة النبي -١

  .وسلف األمة الصالح

أن یتمثل أستاذ الثقافة اإلسالمیة تلك القیمة ، بحیث یكون قدوة ونموذجا  -٢

  .ًحیا لطالبه

التصدي للشبه التي تتعرض لها منظومة القیمة الوسطیة وتعریتها أمام  -٣

  .الطالب

  ).١١٢ ،ص ٢٠٠٦،الدیب( :مؤشرات النجاح لمرحلة الفهم واالستیعاب
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  تكوین تصورات واضحة وصحیحة وكاملة عن القیمة تتضح في

  .آراء المتعلم وتعلیقاته المختلفة حول القیمة

  التمسك بالقیمة واالجتهاد في تطبیقهاالمسارعة إلى.  

 قلة أو عدم وجود انحرافات إثناء التطبیق.  

 سرعة االستجابة للتوجیه والتصویب.  

  التعاون مع اآلخرین في تصحیح وتعمیق المفاهیم الخاصة

  .بالقیمة

  :مرحلة التدريب: المرحلة الثالثة

بعة من أستاذ الثقافة وهذه المرحلة تحتاج إلى قدر كبیر من التعاون والمتا     

ٕاإلسالمیة حتى یتمكن الطالب الجامعي من استیفاء التدریب علیها واتقانها 

بالصورة الصحیحة، ومن ثم التطبیق العملي والممارسة الحقیقیة لقیم الوسطیة في 

مجال المشاعر واألحاسیس واألفكار واالهتمامات واأللفاظ والسلوكیات، ویمكن 

  :میة أن یبني القیم الوسطیة من خالل الخطوات التالیةألستاذ الثقافة اإلسال

  وجود بیئة تعلیمیة مساعدة تسمح بالتدرب على هذه القیمة

  .وممارستها

 المتابعة المباشرة وغیر المباشرة للطالب.  

 تفعیل المناسبات واألحداث للتدریب على قیم الوسطیة.  

 سطیة التزام منهجیة التدرج والترقي في التدریب على قیم الو

  .وتطبیقها

  .)٦١ ، ص ٢٠٠٦ ،الحازمي( : مؤشرات النجاح لمرحلة التدريب

 االستجابة السریعة للتصحیح والتوجیه.  

 التقدم المستمر في مستوى تنفیذ القیمة.  

 التفاعل مع األنشطة التي تتم.  
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 الذاتیة في تطبیق القیمة.  

  :مرحلة التعزيز واإلتقان: المرحلة الرابعة

لة یتم الفهم وتحسین مستوى التطبیق العملي لقیم وفي هذه المرح

الوسطیة مع تدعیم الذاتیة، وهو ما یسمى باإلتقان التطبیقي، الذي  یستوجب من 

أستاذ الثقافة اإلسالمیة استخدام أسلوب التعزیز والتدعیم الذي یعد من أهم 

، وشرط ٕمبادئ واجراءات تعدیل السلوك  لكونه یعمل على تقویة النتائج المرغوبة

  .ضروري لفاعلیة تكرارها

ویكون التعزیز في هذه المرحلة على ضربین، إما تعزیز یهدف إلى 

إضافة مثیرات إیجابیة أو تعزیز یهدف إلى إزالة مثیرات سلبیة، ویمكن ألستاذ 

  :الثقافة اإلسالمیة أن یبني قیم الوسطیة من خالل الخطوات التالیة

 الب الجامعة ومستواهم العلميًأن یكون التعزیز مناسبا ألعمار ط.  

  ًاستخدم التعزیز بعد حدوث السلوك المرغوب مباشرة ، لیكون أكثر وقعا

  .في نفس الطالب

 مناسبة المعززات المستخدمة مع نوعیة االستجابات المرغوبة.  

  التنویع في استخدام المعززات، حتى ال یشعر طالب الجامعة بالرتابة

   .والملل من هذا األسلوب

  ).١٢١ ،ص ٢٠٠٦،الدیب( :ات النجاح لمرحلة التعزيز واإلتقانمؤشر

 الممارسة الذاتیة.  

 تقدیم النموذج القدوة في ممارسة القیمة.  

 اإلحساس باالنتماء إلى القیمة، ومن ثم دعوة اآلخرین إلیها.  

  ،الحرص على التعاون مع اآلخرین وتدریبهم على ممارسة هذه القیمة

من معارف وخبرات ومهارات في تطبیق هذه وتقدیم ما لدى الطالب 

  .القیمة
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  الثالثاملبحث 

 من وجهة نظر دور املعلم يف تنمية قيم الوسطية لدى الطالب

  الباحةطالب قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة 
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة : األولالمطلب

یث منهج الدراسة اإلجراءات المنهجیة للدراسة، من ح الباحث هنا تناول     ی

الذي استخدمه الباحث، وتحدید مجتمعه وعینته، وأدواته من حیث بنائها، 

واإلجراءات المتبعة في تطبیقها والتأكد من صدقها وثباتها، وأسالیب المعالجة 

  :اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات، وهي على النحو التالي

  :منهج الدراسة : ًأوال

منهج الدراسة، وفیما یلي توضیح : ء على جانب أساسي، وهوویشتمل هذا الجز

  :له 

بأنه ذوقان استخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي، حیث ذكر      

أسلوب في البحث یتم من خالله جمع معلومات وبیانات        " : عبارة عن

 التعرف إلى وذلك بقصد، أو واقع ما، أو شيء ما، ٍأو حادثة ما، عن ظاهرة ما

الظاهرة التي ندرسها وتحدید الوضع الحالي لها والتعرف إلى جوانب القوة 

والضعف فیها من أجل معرفة مدى صالحیة هذا الوضع أو مدى الحاجة 

  .)١٨٦ ، ص٢٠١٦ذوقان وآخرون،  ( "إلحداث تغییرات جزئیة أو أساسیة فیه

ّمجتمع الدراسة والعينة: ًثانيا َ ُ:  

 :مجتمع الدراسة. أ

َتكون مجتمع الدراسة من     ُ َ طالب ثانویة الملك شخص ،  یمثلون  )٢٤٨ (َّ

   .عبداهللا بمنطقة الباحة
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  :عينة الدراسة. ب

طالب ثانویة الملك شخص ،  یمثلون ) ١٠٠ (تكونت عینة الدراسة من    

، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وتم جمع جمیع  عبداهللا بمنطقة الباحة

 وبلغت .طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة على ستبانات الموزعةاال

من مجتمع الدراسة، وتعتبر هذه النسبة صالحة لتمثیل مجتمع %) ٤٠,٣(نسبتهم 

  .الدراسة

  :أداة الدراسة: ًثالثا

  :ویشمل هذا الجزء على الجوانب التالیة

  ):االستبانة(خطوات بناء أداة الدراسة 

لباحث على االستبانة كأداة لجمع البیانات والمعلومات المتعلقة اعتمد ا      

ًبالدراسة، حیث تعد االستبانة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداما وشیوعا  ً

  :ً، وتم إعداد أداة الدراسة وفقا للخطوات التالیةفي البحوث الوصفیة المسحیة

  :الهدف من أداة الدراسة

 في تنمیة المعلمدور التعرف على : راسة بما یليتمثل الهدف من أداة الد     

طالب قسم الدراسات اإلسالمیة  نظر من وجهة الطالبقیم الوسطیة لدى 

  .الباحةبجامعة 

 :صياغة فقرات أداة الدراسة

ُّروعي في اختیار فقرات أداة الدراسة التنوع، األدب النظري، مراجعة بعد      

َّوأن یكون لكل فقرة هدف محدد یق ُ ًیس مجاال محددا في كل ّ محور من محاور ً

 .أداة الدراسة

في صورتها األولیة تم ) االستبانة(بعد أن وضع الباحث أداة الدراسة و     

من أعضاء محكمین ) ١٠( بلغ عددهم عرضها على مجموعة من المحكمین

الثقافة  والمتخصصین في الدعوة والجامعات السعودیة ،هیئة التدریس من أساتذة 
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، وذلك للتأكد من مدى مناسبة المفردات والفقرات، )١(اإلسالمیة ، ملحق 

من حیث عدد الفقرات، ) االستبانة(والنظر في مدى كفایة أداة الدراسة 

ِّبدراسة مالحظات المحكمین، واقتراحاتهم، وأجر وقام الباحث، وشمولیتها
 بعض ىُ

ل صیاغة بعض ، كحذف بعض الفقرات وتعدیهمّالتعدیالت في ضوء توصیات

  .الفقرات

  :الصورة النهائية ألداة الدراسة

أصبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائیة لقیاس ما وضعت له،       

 في تنمیة قیم المعلمدور على  فقرات االستبانة التي استخدمت للتعرف توتضمن

 لباحةطالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة ا نظر من وجهة الطالبالوسطیة لدى 

نعم،  (الثالثيفقرة، ویستجاب علیها وفق التدرج ) ١٢( من نهائیة، في صورتها ال

. ، وبهذا اكتسبت أداة الدراسة مصداقیتها، وأصبحت صالحة للتطبیق)ًأحیانا، ال

ٕتم طباعة أداة الدراسة، واخراجها بصورة تالئم و    .عینة الدراسةَّ

  :العينة االستطالعية

طالبا من ) ٢٠(دراسة على عینة استطالعیة تكونت من تم تطبیق أداة ال     

 ، لغایات استخراج الصدق والثبات طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة

  .ألداة الدراسة، وقد تم استبعادهم من العینة األساسیة

  

  : صدق أداة الدراسة

  :تم قیاس صدق أداة الدراسة من خالل

 :صدق المحتوى أو الصدق الظاهري. أ

ّاعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكمین، واجراء التعدیالت بمثابة        ٕ ِّ
ُ

َّالصدق الظاهري، وصدق المحتوى لألداة، واعتبر الباحث أن األداة صالحة  ّ ّ

  .لقیاس ما وضعت له
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  :داةصدق االتساق الداخلي لفقرات األ. ب

أداة الدراسة ت فقرة من فقراتم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل      

والتأكد من عدم فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس، مدى ارتباط كل من خالل إیجاد 

التداخل بینها، وتحقق الباحث من ذلك بإیجاد معامالت االرتباط باستخدام 

 جمیعو) ٠.٧٦٩ - ٠.٦٢٥( حیث تراوحت بین معامل االرتباط بیرسون،

فقرات أداة ل على قوة التماسك الداخلي ُّویدل ذلك ،ة مرتفع األبعاد ارتباطتمعامال

   .الدراسة

  :ثبات أداة الدراسة

 باستخدام معادلة َّتم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطریقة الفا كرونباخ     

 في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلملدور ، وقد بلغ الثبات الكلي سبیرمان براون

، )٠,٩٠١( داهللا بمنطقة الباحةطالب ثانویة الملك عب نظر من وجهة الطالب

  .وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة: ًرابعا

  :قام الباحث باتباع اإلجراءات التالیة في عملیة التطبیق

طـــالب ثانویـــة الملـــك  عینـــة الدراســـة قـــام الباحـــث بتطبیـــق أداة الدراســـة علـــى -١

 .عبداهللا بمنطقة الباحة

ّ تفریـغ البیانـات المتحـصلة علـى أداة الدراسـة، والمتعلقـة بكـل اسـتجابة مـن َّتـم -٢ ُ ُِّ

 . الدراسةعینةاستجابات أفراد 

ّتمــت عملیــة التفریــغ وفــق المعــاییر المحــددة فــي أداة الدراســة، حیــث أعطــي  -٣ ْ َّ

حیــث أعطــي لالســتجابة فــي وفــق التــدرج  لكــل فقــرة مــا یناســبها مــن التــدرج،

 ).١، ٢، ٣ (، درجة تقابلهاالثالثي

الـــــــرزم اإلحـــــــصائیة للعلـــــــوم َّتـــــــم إجـــــــراء التحلـــــــیالت اإلحـــــــصائیة باســـــــتخدام  -٤

 ).SPSS(االجتماعیة 
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  :المعالجات اإلحصائية: ًخامسا

، وتمثلت )SPSS(قام الباحث باستخدام الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة    

  :فیما یلي

 واالنحرافات وتمثل في استخراج المتوسطات الحسابیة: اإلحصاء الوصفي

من  الطالب في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور المعیاریة للتعرف على 

  .طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة نظر وجهة

 = ١/٣-٣إن مدى الفئة في التدرج الثالثي هو   :معیار الحكم على النتائج

٠.٦٧ = ٢/٣  

  )٢(جدول 

  معیار الحكم المعتمد للحكم على النتائج

  التقدیر  المتوسط

  درجة ضعیفة  ١,٦٧ إلى أقل من ١

  درجة متوسطة  ٢,٣٤ إلى أقل من ١,٦٧من 

  درجة عالیة  ٣ إلى ٢,٣٤من 

  

  : نتائج الدراســــة وتفسيرها ومناقشتها: الثانيالمطلب

تناول الباحث تحلیل نتائج الدراسة، وذلك من خالل عرض استجابات ی       

 باستخدام مفاهیم ًالدراسة، ومعالجتها إحصائیا ساؤالت الدراسة على تعینةأفراد 

وتحلیلها وتفسیرها في النتائج ًاإلحصاء الوصفي وأسالیبه اإلحصائیة، وصوال إلى 

 في تنمیة قیم المعلمدور على بالتعرف  المتعلقةضوء األطر النظریة للدراسة 

  .نطقة الباحةطالب ثانویة الملك عبداهللا بم من وجهة نظر الطالبالوسطیة لدى 

  : وتفسيره ومناقشتهاألول سؤال  الإجابة  -١
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 الطالب في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور ما : ینص السؤال على

  ؟طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحةمن وجهة نظر 

َّتم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ل ا هذا السؤنلإلجابة عو

 في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور  بارات التي تمثل الععالمعیاریة لجمی

  .طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة من وجهة نظر الطالب
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 )٣(جدول 

 في تنمیة قیم الوسطیة المعلمدور لّالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  .باحةطالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة ال من وجهة نظر الطالبلدى 

 

 الترتیب

العبارة 

في 

 المقیاس

  ترتیب العبارة

ًتنازلیا حسب 

 المتوسطات

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 التقدیر

١ ١ 

یوجه الطالب للرجوع إلى 

 مصدري التشریع الكتاب

  .السنة و

٠.٦٦٩ ٢.٦٣ 
درجة 

 عالیة

٥ ٢ 

یبین للطالب سمات قیم 

العدل  والوسطیة كالخیریة

. 

٠.٧٧٩ ٢.٥٨ 
درجة 

 عالیة

٣ ٣ 
یوظف المقرر لتعزیز قیم 

 . االعتدال والتوسط
٠.٩٢١ ٢.٣٩ 

درجة 

 عالیة

٨ ٤  

یربي الطالب على 

االقتداء بسلف األمة 

 .الصالح

٠.٧٧١ ٢.٢٩ 
درجة 

 متوسطة

٦ ٥ 

یبین للطالب اآلثار 

اإلیجابیة لقیم الوسطیة 

 .على الفرد والمجتمع

١.١٧٠ ٢.٢٦ 
درجة 

 متوسطة

٢ ٦  
یم الوسطیة بقضایا یربط ق

 .األمن المجتمعي
١.١٩٠ ٢.٢٠ 

درجة 

 متوسطة

٤ ٧ 

 یبین خطورة التفریط

االفراط في االلتزام بالقیم و

 .اإلسالمیة

١.٢٠٠ ٢.١٢ 
درجة 

 متوسطة
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 الباحة إنموذجا دينةم"  دراسة ميدانية" ة قيم الوسطية لدى الطالب دور املعلم يف تنمي

 الترتیب

العبارة 

في 

 المقیاس

  ترتیب العبارة

ًتنازلیا حسب 

 المتوسطات

  المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 التقدیر

١٢ ٨ 

یصحح المفاهیم الشرعیة 

التي یقع فیها التباس 

  .على الطالب

١.٢٥٠ ٢.٠٩ 
درجة 

 متوسطة

٩ ٩  

یوجه الطالب التباع 

 الوسطیة في جمیع منهج

  .شؤون الحیاة

١.٢٥٠ ٢.٠٣ 
درجة 

 متوسطة

٧ ١٠ 
ینشر ثقافة التسامح بین 

 .الطالب 
١.٧٠١ ١.٩٢ 

درجة 

 متوسطة

١١ ١١  

یوظف األنشطة الالصفیة 

  ولتعزیز قیم التوسط

 .االعتدال

١.٨٤١ ١.٨١ 
درجة 

 متوسطة

١٠ ١٢  

 یحذر من مظاهر العنف

التطرف في المجتمع و

 .المسلم

١.٩٦١ ١.١٠ 
درجة 

 ضعیفة

  ١.٩٣٩  ١.٨٢ المتوسط اإلجمالي    
درجة 

 متوسطة
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 في المعلمدور   عنیتبین من الجدول السابق أن العبارات التي تعبر

طالب ثانویة الملك عبداهللا  من وجهة نظر الطالبتنمیة قیم الوسطیة لدى 

لتدرج وفق مقیاس ا) ١,١٠ – ٢,٦٣(تراوحت متوسطاتها بین  بمنطقة الباحة

) ١,٨٢(عبارات جمیع الحیث بلغ المتوسط العام ل.  الذي تم تحدیدهالثالثي

 في تنمیة قیم الوسطیة المعلمدور ً، ووفقا للمحك فإن )١,٩٣٩(وانحراف معیاري 

كان  طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة من وجهة نظر الطالبلدى 

فراد عینة الدراسة على عبارات استجابات أتفاوت جمیع ، ویالحظ متوسطةبدرجة 

  بدرجة عالیةالعبارات  وفق المحك الذي تم وضعه، حیث جاءتبعدهذا ال

   .ضعیفة ومتوسطةو

 ستجابات أفراد عینة الدراسة على عباراتال وتراوحت االنحرافات المعیاریة       

طالب ، وهذا یدل على تفاوت استجابات )١,٩٦١ – ٠,٦٦٩(االستبانة بین 

، حیث إن العبارات التي انحرافها المعیاري  یة الملك عبداهللا بمنطقة الباحةثانو

منخفض كانت درجة الموافقة علیها عالیة ومتوسطة، بینما العبارات التي 

انحرافاتها المعیاریة مرتفعة كان هناك تشتت في درجة الموافقة علیها، وبالتالي 

  .ابتعدت عن المتوسط الموزون

  :عبارات الستجابات أفراد عینة الدراسة على النحو التالي أربعوكانت أعلى 

: " والتي تنص على) ٢,٦٣(، بمتوسط بلغ )١(احتلت المرتبة األولى العبارة     

ویرجع السبب في ، "السنة  ویوجه الطالب للرجوع إلى مصدري التشریع الكتاب

 ،من كل فتنة   النجاة " السنة والكتاب"  ألن في التمسك بمصدري التشریع ذلك

والمخرج من كل كرب ، والفالح في الدنیا واآلخرة ،  والرجوع لهما كفیل بحفظ 

السنة هما مصدران أساسیان  والمجتمع في أمنه وفكره ،  كما أن الكتاب والفرد

، أسسها وسماتها  وللقیم اإلسالمیة ومنهما تستقي منظومة القیم اإلسالمیة أهدافها

یبین " التي تنص على  و)٢,٥٨(، بمتوسط بلغ )٥(ثانیة العبارة واحتلت المرتبة ال
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وذلك ألن لقیم الوسطیة في  ،"العدل  وللطالب سمات قیم الوسطیة كالخیریة

 السماحة واالستقامة والعدل وخصائص تمیزها من أهمها الخیریة واإلسالم سمات

 -  بحمد اهللا -سلف الصالح َّونجد أهل السنة المتبعین لمنهج ال  ،التیسر والیسرو

ُ الفاضلة، فهم العدول األخیار في العقیدة والعبادة السماتَّتحققت فیهم هذه 

 )٢,٣٩(، بمتوسط بلغ )٣(واحتلت المرتبة الثالثة العبارة  ، واألخالق والمواقف

ال شك أن  و،" االعتدال ویوظف المقرر لتعزیز قیم التوسط" التي تنص على و

 نمط تفكیره وسي یضطلع بدور كبیر في تشكیل شخصیة الطالبالمقرر المدر

 اإلسالمیة النقیة التي تسعى إلى بناء الفرد  المسلم السوي ، القیمبما ینسجم مع 

القیم  ؛ أنها ال تكتفي فقط بعرض المقررات المدرسیة في المملكةومن ممیزات 

رسوخا ال  سه ونف الطالبترسیخها في قلب ، بل تسعى أیضا إلى اإلسالمیة

 ولذلك أكد الطالب أن المعلم احسن استغاللها كوسیلة ،یزعزعه أي عارض 

، )٨(واحتلت المرتبة الرابعة العبارة  االعتدال ومساعدة له في تنمیة قیم الوسطیة

یربي الطالب على االقتداء بسلف األمة " التي تنص على  و)٢,٢٩(بمتوسط بلغ 

إلى إدراك المعلم لحاجة الطالب إلى مثال ة یشیر أفرد العین  حیث، "الصالح

یطبقها واقعا معاشا  و وجعله یقبل علیها،واقعي یدعم القیم اإلسالمیة في نفسه

 إلى القدوات في عصرنا الحاضر أحوج ما تكون اإلسالمیة األمة ففي حیاته ، 

 و عن اإلفراط أالبعیدالمنهج اإلسالمي الوسطي  بأبنائها إلىالحسنة، للرجوع 

  .التفریط

  

 :  عبارات الستجابات أفراد عینة الدراسة كانت على النحو التاليأربعأما أدنى 

والتي تنص ) ١,١٠(، بمتوسط بلغ )١٠(احتلت المرتبة الثانیة عشر العبارة      

وربما یعود السبب  " التطرف في المجتمع المسلم ویحذر من مظاهر العنف"على 

لخوض في المسائل المتعلقة بالسیاسة ، إما لعدم  خوف المعلم من افي ذلك إلى
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 العنفمظاهر  وسبابأو لتعدد أمواجهة األفكار الهدامة، قدرته العلمیة على 

 إلى تظافر الجهود مع فالمؤسسات التعلمیة في حاجة ماسةبذلك  والتطرف ،و

عة متاب والوقائیة، ومؤسسات المجتمع األخرى لوضع الخطط والبرامج اإلنمائیة

، )١١(، واحتلت المرتبة الحادیة عشر العبارة في البیئة المدرسیة تطبیقها 

یوظف األنشطة الالصفیة لتعزیز قیم " والتي تنص على ) ١,٨١(بمتوسط بلغ 

 إلى انشغال  ویرى الباحث أن السبب في ذلك ربما یعود  االعتدال والتوسط

التي تحكم عمل  والمتجددةات غیاب االستراتیجیالمعلم بالمقرر الدراسي ، وكذلك 

 قصورها عن التفاعل مع شریحة الشباب ، و،البرامج الثقافیة  واألنشطة الصفیة

تلبیتها لرغباتهم ، ویؤكد الباحث على ضرورة  وعدم مراعاتها الهتماماتهمو

بما  األنشطة الصفیةاستطالع آراء الشباب بهدف التعرف على ما یریدونه من 

یعود بالنفع على مجتمعهم ،   واحتلت المرتبة العاشرة  ویصب في مصلحتهم

ینشر ثقافة التسامح بین " والتي تنص على ) ١,٩٢(، بمتوسط بلغ )٧(العبارة 

 أن المعلم لم یكن له تأثیر فعال حیال نحو نشر ثقافة  ویرى الباحث"الطالب  

الهادفة إلى لتدریبیة ا ویعزو ذلك إلى انعدام البرامج العلمیة والتسامح بین الطالب

 من األهمیة بمكان أن هأن معالجة القصور لدى المعلم ، ویؤكد الباحث على

 ولعل ما شهده القرن ، تعزیز قیم التسامح بین طالبه ویعمل المعلم على نشر

العنف ، یؤكد  وحروب دمویة بسبب إیدیولوجیات الكراهیة  والعشرین من عنف

 ،مؤسساته  وبكل مكوناته التسامح في المجتمع تعزیز قیمة وعلى أهمیة نشر

 القیم والمبادئ ویتأكد هذا األمر في البیئة المدرسیة فهي الجهة المعنیة بتنمیة

، )٩(واحتلت المرتبة التاسعة العبارة ،  لدى الطالب بالدرجة األولىاإلسالمیة 

طیة في یوجه الطالب التباع منهج الوس" والتي تنص على ) ٢,٠٣(بمتوسط بلغ 

 المهام المدرسیة و ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن األعباء"جمیع شؤون الحیاة

طول المنهج تحد من دور المعلم في مناقشة القضایا الفكریة خارج المقرر و
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منهج الوسطیة في التباع أهمیة توجیه الطالب یؤكد الباحث على  والمدرسي ،

 عند بعض الطالب یشكل انحرافاً  دد في الدینالتش وحیاتهم الیومیة ، سیما الغلو

فكریا عن منهج الوسطیة الذي یدعو إلیه اإلسالم ، لذا یرى الباحث توجیه 

  .أمني ومطلبشرعیة الطالب إلى المنهج الوسط ضرورة 

 :   إجابة السؤال الثاني وتفسیره ومناقشته- ٢       

لة إحصائیة بین هل توجد فروق ذات دال: ینص السؤال الثاني على     

 في تنمیة قیم المعلمدور متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول 

من وجهة نظر طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة المواطنة لدى الطالب 

  الدراسة ؟ً تبعا لمتغیرالباحة

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین 

 في تنمیة قیم المواطنة المعلمفراد عینة الدراسة حول دور ّمتوسطات استجابات أ

ًتبعا  طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحةلدى الطالب من وجهة نظر 

، كما تم كلیةال لمتغیر) T-Test( ت اَّلمتغیرات الدراسة، تم استخدام اختبار

، وفیما مستوى الدراسيال لمتغیر) ANOVA(استخدام تحلیل التباین األحادي 

  .یلي نتائج هذا السؤال

) ٠.٠٥ = ( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ال یوجد

 في تنمیة قیم المواطنة المعلمبین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول دور 

طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة باختالف متغیر لدى الطالب من 

  .المرحلة الدراسیة
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  اخلامتة

  : وتشمل

  .الدراسة نتائج - ١

  .المقترحات و أهم التوصیات- ٢

والصالة والسالم على المبعوث  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات،           

  : وبعد لعباد اهللا بالرحمات،

 في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور "فقد دار هذا البحث الموسوم بـ         

تحدث الباحث  ، تلوه هذه الخاتمةتووتمهید مقدمة سبقه ت مبحثعلى  "الطالب

 في تنمیة قیم الوسطیة لدى المعلمدور : عن من هذه الدراسة األول في المبحث 

توصل  و،طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة الباحة من وجهة نظر الطالب

  : إلى النتائج التالیةاالباحث من خالله

  نتائج الدراسة : ًأوال

 وهي على النحو  فیما یلي النتائج التي توصلت إلیها الدراسةیعرض الباحث

  :التالي 

أهمیة كبرى في تحقیق األهداف المنشودة التي  للمؤسسات التعلیمیةأن  .١

 . المملكة العربیة السعودیةالقیادة الرشیدة فيتتطلع لها 

ًدورا بارزا في للمعلمأن  .٢  ،تحقیق التوازن الفكري و تعزیز قیم  الوسطیةً

   .السلوكیة والسلوكي للشباب ، وتحصینهم ضد االنحرافات الفكریةو

 في تنمیة قیم المعلمدور   عن أن العبارات التي تعبرأظهرت النتائج .٣

طالب ثانویة الملك عبداهللا بمنطقة  من وجهة نظر الطالبالوسطیة لدى 
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وفق مقیاس التدرج ) ١,١٠ – ٢,٦٣( تراوحت متوسطاتها بین الباحة

عبارات جمیع الحیث بلغ المتوسط العام ل. الذي تم تحدیده الثالثي

 في المعلمدور ً، ووفقا للمحك فإن )١,٩٣٩(وانحراف معیاري ) ١,٨٢(

طالب ثانویة الملك  من وجهة نظر الطالبتنمیة قیم الوسطیة لدى 

   . متوسطةكان بدرجة  عبداهللا بمنطقة الباحة

 إحصائیة عند مستوى فروق ذات داللةأظهرت النتائج أنه الیوجد  .٤

بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول دور ) ٠.٠٥ = (الداللة 

طالب ثانویة الملك  في تنمیة قیم المواطنة لدى الطالب من المعلم

 .عبداهللا بمنطقة الباحة باختالف متغیر المرحلة الدراسیة

  

 

  :  والمقترحات التوصيات-ًثانيا 

ت عنها الدراسة تم إیراد عدد من التوصیات التي في ضوء النتائج التي أسفر    

،  في تنمیة قیم الوسطیة لدى الطالب المعلمدور یمكن أن تسهم في زیادة فاعلیة 

 :وهي كما یلي

، وأن ال الشباب  تحصین وتوجیه بدوره في   القیامالمعلم یجب على .١

 .یستسلم للمعوقات التي تحد من دوره في تنشئة الطالب 

التیارات الفكریة   ولم على جمع وتفنید شبه الجماعاتأن یحرص المع .٢

  .والثقافات الغربیة ضد قیم الوسطیة

االعتدال من خالل  والتأكید على المعلمین بأهمیة تنمیة قیم التوسط .٣

 .المناهج الالصفیة

إدراج القیم اإلسالمیة التي تحث على الوسطیة واالعتدال في المقررات  .٤

  .الشرعیة 
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  ومن خالل هذه الدراسة والدراسات التربویةسسات أن تحرص المؤ .٥

 االعتدال ولتعزیز قیم الوسطیةالالحقة لها على بناء استراتیجیة شاملة  

 .في نفوس الناشئة

 تدریس إلیهم الموكل المعلمینضرورة العنایة والدقة عند اختیار  .٦

القیم  ، ألنهم المحور الحیوي الذي ال یمكن تنفیذ تنمیة المقررات الشرعیة

 التي تضمنها المقرر إال من خاللهم

البیت للقیام ببرامج مشتركة لتعزیز القیم  والبد من التكامل بین المدرسة .٧

 .اإلسالمیة لدى الطالب 

 عن للكشف مقیاس بناء أو عینات جدیدة ، تشمل مماثلة ةإجراء دراس .٨

 . نحو قیم التوسط واالعتدال  الطالباتجاها
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 فهرس املراجع   

  قرآن الكریمال

  :الكتب 

إبراهیم إسكندر وآخرون ، قیمنـا االجتماعیـة وأثرهـا فـي تكـوین الشخـصیة  )١

 . م١٩٦٢، القاهرة ، مصر ،مكتبة األنجلو المصریة،

تطبیقاتهـا فـي العملیـة  وإبراهیم الدیب ، أسس ومهارات بناء القیم التربویـة )٢

 .م٢٠٠٦التعلیمیة، مؤسسة أم القرى ،المنصور ،مصر ،

عبــد الـسالم هــارون ، ، دار : ارس ،  معجــم مقـاییس اللغــة، تحقیـقابـن فـ  ) ٣

  .   م١٩٧٩الفكر،

  . هـ١٤١٤ابن منظور ، لسان العرب ،بیروت، لبنان دار صادر، )٤

  . م١٩٩٨ ، القاهرة، مصر ، دار الرشاد، ،أحمـد هاشم، وسطیة اإلسالم   ) ٥

                                                           الـــسید محمـــد أبـــو هاشـــم ، تـــصور مقتـــرح للمقومـــات الشخـــصیة والمهنیـــة  )٦

                                                             روریة لمعلــم التعلــیم العــام فــي ضــوء متطلبــات العولمــة ، الــسعودیة،    الــض

   . م    ٢٠٠٨                  جامعة الملك سعود، 

منال الحاج ، سمات األستاذ الجامعي المتسم بالوسطیة . أ وصفاء رفعت )٧

،  أبحــاث مــؤتمر دور الجامعــات العربیــة فــي تعزیــز مبــدأ الوســطیة بــین 

  . م٢٠١١السعودیة جامعة طیبة،  . الشباب العربي

عبــدالرحمن الغامــدي ، دور األســرة المــسلمة فــي تربیــة أوالدهــا فــي مرحلــة  )٨

 . م   ١٩٩٨التوزیع ،  والبلوغ ، دار الخریجي للنشر

عبــود وآخـــرون ، إدارة المدرســـة االبتدائیــة  ، مكتبـــة النهـــضة المـــصریة ،  )٩

 .م١٩٩٤القاهرة ، مصر ،

ــــه وأســــ )١٠ ــــان وآخــــرون، البحــــث العلمــــي مفهومــــه وأدوات ــــدات ذوق الیبه عبی

  .م٢٠١٦، دار الفكر،  عمان، األردن) ١٨٦(،
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 .م١٩٨٩مجمع اللغة العربیة ، دور المعجم الوجیز ، القاهرة ، مصر )١١

أثــــر القــــرآن الكــــریم فــــي تحقیــــق (مجموعــــة مــــن العلمــــاء، بحــــوث نــــدوة   )  ١٢

ــــو ــــشئون اإلســــالمیة واألوقــــاف )الوســــطیة ودفــــع الغل ، الــــسعودیة ،وزارة ال

  .م٢٠٠٨والدعوة واإلرشاد ،

 األزهــري ، معجــم تهــذیب اللغــة ، تحقیــق ریــاض زكــي ، ، لبنــان محمــد )١٣

 .م٢٠٠١دار المعرفة ، بیروت ،

محمــد الــرازي  ، مختــار الــصحاح ، تحقیــق محمــود خــاطر،  بیــروت،  )١٤

 .م ١٩٨٦لبنان مكتبة لبنان  ،

محمـــد . د: محمـــد المنـــاوي ، التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، تحقیـــق  )  ١٥

  .م١٩٩٠ار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، د) ٧٢٥(الدایة، 

الـــسعودیة ، : محمـــد عبدالحمیـــد، تحلیـــل المحتـــوى فـــي بحـــوث اإلعـــالم )١٦

 . م٢٠٠٧عالم الكتاب ،

مــرام الحــازمي ، موقــف طــالب الجامعــة مــن بعــض القــیم التربویــة فــي  )١٧

  . م٢٠٠٦المجتمع السعودي، السعودیة ، جامعة أم القرى ،

  ح   )     ١٥٢٣ / ٣ (               نظــــر الفاریــــابي ،  :                           مــــسلم ، صــــحیح مــــسلم ،  تحقیــــق   )  ١٨

    .  م    ٢٠٠٦          دار طیبة ،  )     ١٩٢٠ (

 .م١٩٨٢معن خلیل ، دور نقد الفكر االجتماعي دار اآلفاق الجدیدة ، )١٩
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