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املودص
هػػد ت الدراسػػة إل ػ تعػػرؼ قػػيـ الكسػػطية الت ػ يجػػب تعزيزهػػا لػػدم الط ػ ب
الجامعييف مػف قبػؿ أاءػاي هياػة التػريس  ،االطػ ع امػ تحػديات مجتمػا المعر ػة أمػاـ
أاءػػاي هياػػة التػػدريس لتعزيػػز مبػػدأ الكسػػطية بػػيف ط ػ ب اي ػػة الدراسػػة  ،الكشػػؼ اػػف
تحػػػػديات مجتمػػػػا المعر ػػػػة أمػػػػاـ أاءػػػػاي هياػػػػة ا الكقػػػػكؼ امػػػػ الفػػػػركؽ ذات الداللػػػػة
اإلحصااية

قيـ الكسػطية المعػززة لػدل طػ ب اي ػة الدراسػة كالتػ تعػكد لمتريػر ال ػكع

كالمسػتكل التعميمػ لتػػدريس لتعزيػز مبػدأ الكسػػطية بػيف طػ ب اي ػػة الدراسػة  ،الكصػػكؿ
إل التصكر المقترح لتجكيد الكفايات ال زمة ألاءاي هياة التدريس مف أجػؿ تعزيػز قػيـ
الكسػػطية بػػػيف الطػػػ ب الجػػػامعييف  ،اسػػػت دـ البحػػػث المػػػ و الكصػػػف كذلػػػؾ لم يمتػػػ
لطبيعة البحث  ،مكظفان االستبا ة كالمقابمة لتحقيؽ أهدا .
أسفر البحث اف العديػد مػف ال تػااو أهم ػا

يقػكـ أاءػاي هياػة التػدريس

بتطبيؽ مبدأ الكسطية بيف ط ب ـ ك ارن كسػمككان  ،يػزداد المجػاؿ الفكػرم لتطبيػؽ الكسػطية
اف المجاؿ السمكك لدل أاءاي هياػة التػدريس  ،ال تكجػد ػركؽ دالػة إحصػااية حػكؿ
استجابات العي ة تجػا متريػرم الدراسػة ل ال ػكع – المسػتكل التعميمػ ) ،الكصػكؿ لتصػكر
مقترح لتعزبز مبدأ الكسطية بػيف طػ ب كطالبػات قسػـ الدراسػات اإلسػ مية بكميػة التربيػة
كاآلداب – جامعة تبكؾ .
الكلمات المفتاحية  :الكفايات  ،مبدأ الكسطية ،متطمبات مجتما المعر ة.
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The Professional competencies required for a faculty Staff to enhance the
principle of moderation among students of the Faculty of Education and Arts
at the University of Tabuk in the light of requirements of a knowledge society
- A Suggested perception.
Dr.. Gamila Hammoud al-Balawi
Abstract
The study aimed to identify the values that may be strengthened for
undergraduates by members of the teaching staff, challenges of the knowledge
society in front of the faculty members to enhance the principle of moderation
among students of the study sample, reveal the challenges of the knowledge
society in front of the members of the authority to stand on the statistically
significant differences in The values enhanced among students of the study
sample, which are due to the variable of the gender and the educational level of
teaching to enhance the principle of moderation among students of the study
sample, reaching the proposed perception to improve the competencies
necessary for faculty members to enhance the values of the mean among
university students, the research used the descriptive design in order to suit it
The nature of the research, employing the questionnaire and the interview to
achieve its goals.
The search revealed that, the faculty members apply the principle of
moderation among their students intellect and behavior, the intellectual field
increases to apply the moderation of the behavioral field among the faculty
members, there are no statistically significant differences about the responses
of the sample towards the study variables (gender - educational level) , A
proposed vision to reinforce the principle of moderation among students of the
Department of Islamic Studies, Faculty of Education and Arts - University of
Tabuk.
key words :
Competencies, The principle of moderation, Knowledge Society
Requirements.
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ًقدً: ٞ
إف الجامعة
إف قدرت ا ام

ظؿ الفيض المعمكمات

البقاي كالتميز

لـ تعد ه المصدر الكحيد لممعر ة  ،لذا

ظؿ مجتما المعر ة أصبحت تقاس بقدرت ا ام

التعمـ

الجيد  ،كام ذلؾ تريرت ال ظرة التقميدية ل ا مف كك ا مكا ان يتعمـ ي الط ب  ،كيدرس ي

المعممكف  ،كيقكد ي المديركف  ،إل م ظكر أكسا كأشمؿ ي تـ بتعمـ كا ة األطراؼ المع ية

مف قادة كمعمميف كادارييف كط ب إل جا ب األباي كأ راد المجتما المحم  ،كمف مـ تحكلت
إل ما يطمؽ امي مجتما التعمـ ل .) Learning Community
كألف العالـ أصبح غر ة كك ية صريرة تميز سراة االتصاؿ كا قات التأمير كالتأمر
الت

لـ يحدث ل ا مميؿ مف قبؿ  ،إف تأمير تمؾ المتريرات لـ يتكقؼ ا د المجتمعات

المتقدمة قط  ،بؿ تعدا إل المجتمعات األ رم  ،كمف مـ لـ يعد د كل ا لعصر المعمكمات
مجرد يار  ،بؿ أصبح ءركرة ممحة إذ أف المفارقة جمية بيف أف ت يأ لد كل  ،كأف ترك
يد ؿ امي ا مف ال ارج مكتفيف باال ب ار بإمكا يات كاست

ؾ م تجات  ،كما يمكف أف يترتب

ام هذا الكءا مف آمار سمبية ل امار 3005 ،ـ ،ص .)26
كتتفؽ االتجاهات العالمية الحديمة ام

أف هذا العصر كالذم يطمؽ امي اصر

المكجة المالمة أكاصر ما بعد الحدامة سيش د تري ارن شام ن كجذريان
ك

طبيعة اإل تاج كاالست

ؾ  ،ك

طبيعة العمـ كالمعر ة ،

أ ظمة السمطة كاإلدارة كغيرها  ،كيكاد يككف ه اؾ

اتفاؽ ااـ بأف هذا العصر ستقكـ قيادت العقكؿ المفكرة القادرة ام مكاج ة تحديات العصر
كالمتريرات المت حقة كالمتساراة ي  ،كأف التريير يتصااد كيتسارع كيتراكـ كالذم يعتبر
حد ذات اام ن مف اكامؿ الترير .
ك

هذا المءمار جايت الدراسة الحالية لمبحث

الجامع مف أجؿ تعزيز مبدأ الكسطية بيف ط ب

كيفية تطكير أدكار األستاذ

ءكي متطمبات مجتما المعر ة .

ًشلو ٞاهدراش: ٞ
كلك

تحقؽ مؤسسات التعميـ الجامع

كالعشريف  ،كتستطيا تمبيت ا ب جاح ؛ إ

كظااف ا التعميمية كالبحمية

القرف الحادم

يجب امي ا أف تككف قادرة ام

االستجابة

بفاامية لحاجات التعميـ كالتدريب المترير  ،كتكيف ا بما ي اـ الترير الذم ط أر ام التعميـ
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العال  ،كتب

أساليب كصيغ مف الت ظيـ كالكظاافية تتسـ بقدر أكبر مف المرك ة ل الب ؾ

الدكل 3002 ،ـ ،ص .)34
كلما كاف اءك هياة التدريس الجامع اصب العممية التعميمية  ،كأحد أهـ مد
الرايسة الذم يتكقؼ امي

جاح العممية التعميمية

ت ا

بمكغ غايات ا  ،كتحقيؽ دكرها

تطكير مجتمعات ا ؛ كذلؾ لمكاج ة العصر الذم يعيش ي  ،قد ألقت هذ التريرات بظ ل ا
ام

أكصا

حت

صارت جكدة أية كمية جامعية متعمقة بأاءاي هياة التدريس ب ا أكالنل

حسف 3006 ،ـ ،ص.)3

كيممؿ أاءاي هياة التدريس أهـ ا اصر م ظكمة التعميـ العال

كالجامع

ك

،

المصدر لمعمـ كالمعر ة كالمقا ة  ،كمركز التكجي كالقدكة كال مكذج لمط ب ؛ حيث أ ـ الم كط
ب ـ القياـ بأهـ أدكارها ككظااف ا المترابطة المتكاممة كالمتمممة
ك دمة المجتما  ،لذلؾ
الجامعة

ـ األساس

تحقيؽ رسالت ا العممية

التعميـ كالبحث العمم

تحسيف كتطكير األداي ب ا  ،كأهـ ءماف ل جاح
أداي كظااف ا  ،لذا تسع الجامعات إل إاداد كت مية

أا ءاي هياة التدريس لمكاج ة التد ؽ المعر

 ،كسراة قؿ التك كلكجيا  ،ك قؿ ال برات مف

أجؿ التكيؼ ما الكاقا  ،كاصر العكلمة المتسارع لمترير  ،كتمبية حاجات المجتما ل ال ياة
القكمية لءماف جكدة التعميـ كاالاتماد 3008 ،ـ ،ص .)34
كأكدت دراسة لالعتيب 3008،ـ ،ص )3أف الكفايت األ
جا باف م ماف مف الم ظكمة األكاديمية ؛ أل

قية كالتق ية لألستاذ الجامع

بقدر ما يككف لدم األستاذ الجامع

هذيف

ال كايف مف الكفايات بقدرما يؤدم أدكار األكاديمية مف تعميمية كبحمية ك دمية بشكؿ أكمر
تمي ازن  ،الكفايات األ

قية تعتبر ءابطان لمتكجي ات الفكرية كالبحمية كال دمية لعءك هياة

التدريس  ،كل ذا كمما اتسـ األستاذ الجامع بكفايات أ

قية كممان أصبح مؤم ارن بشكؿ إيجاب

المجتما  ،كمكج ا بفاامية لط ب مف

ؿ كك قدكة حس ة

كمما الشؾ ي أف جاح التعميـ الجػامع

ػ هػذا الػدكر يعتمػد بشػكؿ أساسػ امػ مػدل

مػػا يت ػكا ر ل ػ مػػف ا اصػػر جيػػدة مػػف أاءػػاي هياػػة التػػدريس،

الفكر كالسمكؾ .

ػػـ الع صػػر الػػرايس ػ أداي

الجامعات  ،كمف أهـ جكا ب هذا الػدكر الم ػكط ب ػـ االهتمػاـ بالجا ػب الكجػدا

لمطالػب،

ػك

مػػف الجكا ػػب األساسػػية الت ػ ي بر ػ ت ميت ػػا باالتجػػا الصػػحيح لرػػرض تعػػديؿ كتطػػكير سػػمكؾ
الطالب بما يتماش ما تعاليـ كأحكاـ الشػريعة اإلسػ مية  ،كمػا العػادات كالتقاليػد االجتماايػة
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السػػاادة ػ المجتمػػا كأقرهػػا الػػديف اإلسػ م  ،كتيعػػد راايػػة كتكجيػ هػػذا الجا ػػب مػػف ش صػػية
الطالػػب أمػػر م ػػـ جػػدا أل ػ مػػف

لػ يسػػتطيا اف يكػػكف مكاط ػػا صػػالحا كا سػػا ا ممتزمػػا  ،أك

يككف اكس ذلؾ ،كقد أشارت بعض الدراسات إل أ

يكجد العديد مف األسباب التػ قػد تػؤدم

إل ابتعاد البعض اػف الكسػطية م ا ا شػراؿ األسػتاذ الجػامع بتػدريس المقػررات دكف ال ظػر
ل كاية التفكير الت يجػب إكسػاب ا لمطػ ب ،الزيػادة الكبيػرة ػ أاػداد الطػ ب كتكدسػ ـ دا ػؿ
القااات ،ا تقاؿ مف كـ التعميـ مف مف كـ شامؿ ي دؼ إل ت مية القػدرات العقميػة كاالجتماايػة
كالدي ية كتعديؿ سمكك ـ كأ كارهـ ك قا لمف كـ الكسطية إل مف كـ يعتمد امػ

قػؿ المعمكمػات

مف األستاذ لمطالب ،ءعؼ الع قات اإل سا ية بيف الط ب كأاءاي هياة التدريس بالجامعػة ،
قمة كا بعض الط ب بأمكر دي ـ ممػا قػد يسػ ـ ػ قبػكل ـ لأل كػار غيػر السػميمة التػ قػد
تؤدم لمتطرؼ الفكرم.لاطية3000،ـ،ص ص .)07-05
إف الكسػػطية مػ و كممارسػػة مرصػػكدة ػ اإلسػ ـ  ،ػػالجميا يتفػػؽ امػ أف اإلسػ ـ ديػػف
كسػػط

ػػ ال ظريػػة  ،كلكػػف يمكػػف م حظػػػة أف القءػػية تكاج ػػا ػػ التطبيػػؽ الػػذم يممػػػؿ

السػمكؾ اإل سػا حيػث يتفااػؿ هػذا السػمكؾ مػػا المػؤمرات ال ارجيػة  ،ػ إجبػار كال إكػ ار ػ
ػر ى ً ػ الػػد ً
ػف ا ْل ىر ػ ۖ ى ىمػ ْػف ىي ْكفيػ ْػر
الشػػريعة الر ػراي قػػال تعػػال ال إً ْكػ ىا
اف ُ
الر ْ
شػ يػد ًمػ ى
يف ۖ قىػ ْػد تىىب ػي ى
ً
ػؾ ًبػا ْلعركًة ا ْلػكمْقى ا ىال ا ْ ًفصػاـ لى ػا ۖ كالماػ ي ً
ً ً
ً
ػيـ آيػة
ًبالطاا يغكت ىكيي ْؤ ًم ْف ًبالما ىقىد ْ
ى ى ى
ى
ى
س ى يْ ى ي
استى ْم ى
سػمياه ىام ه
 345سكرة البقرة .

كبما أف المجتما الحال هك مجتمػا المعر ػة الػذم يسػتطيا كػؿ ػرد يػ تكليػد المعمكمػات
كالمعػػػارؼ كالكصػػػكؿ إلي ػػػا بحيػػػث يػػػتمكف كػػػؿ األ ػػػراد كالشػػػعكب مػػػف تسػػػ ير كامػػػؿ إمكا ػػػات ـ
لت ميت ـ م يان ،كتحسيف كاية حيات ـ ،كيتأت ذلؾ اف طريػؽ حريػة الػرأم كالتعبيػر كالت ظػيـ
كال شر الكامؿ لمتعميـ الجيد ،كالتحكؿ حك إ تاج المعر ة لالمميج 3003 ،ـ ،ص .)070

كأكػػدت دراسػػة ل جػػدكم ،3003 ،ص ص ) 4-2أف مػػف متطمبػػات مجتمػػا المعر ػػة شػػر
مقا ت ػػا ؛ حيػػث إف ا تشػػار المعر ػػة بػػيف م سػػكب المؤسسػػات التعميميػػة مػػف ػ ؿ التػػدريبات
كالمقايات  ،كال دكات كتبادؿ األ كار  ،كالمعايير كالمعتقدات المقا ية ا ا.
ك ظػػػ ارن لتحػػػديات كمتطمبػػػات مجتمػػػا المعر ػػػة ألاءػػػاي هياػػػة التػػػدريس ،أصػػػبح مبػػػدأ الػػػتعمـ

المسػتمر مػدم الحيػاة مػف المفػاهيـ الجديػدة التػ أد مت ػا بعػض الػدكؿ ػ االتحػاد األكركبػ

كاليابػاف كككريػا كغيػػرهـ؛ لب ػاي قػدرات أاءػػاي هياػة التػدريس ،كالتػ تتطمػب مكاصػفات معي ػػة
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حيػث يحتػاج قػد ارن كبيػ ارن مػف المعر ػة العمميػة  ،كالم ػارة العمميػةل حسػف  ،3000 ،ص ص-2

.)3

يش ػ د العػػالـ ػ األلفيػػة المالمػػة تري ػرات متسػػاراة ػ ميػػاديف الحيػػاة الم تمفػػة
ال زااػػػات العرقيػػػة كالطاافيػػػة  ،ءػػػ اػػػف بػػػركز المتطػػػر يف ػػػ

ػػاؾ

ػػػكاح الحيػػػاة االجتماايػػػة

كم ا،كب اصػػة الدي يػػة كالسياسػػية  ،كمػػف أكمػػر اػػات المجتمػػا تػػأم ارن ب ػػذ التريػػرات هػػـ اػػة

المرحمة الجامعية ،ذ المرحمة تيعػد األ طػر كاألهػـ امػ
الشباب  ،كب اصة ما كاف م ـ
المجتمػػػػػا ،حيػػػػػث تتميػػػػػز بالصػػػػػراع بػػػػػيف القػػػػػيـ كالممػػػػػؿ كبػػػػػيف المػػػػػادم كال زااػػػػػات الفرديػػػػػة
لالحقبا 3000،ـ،ص.)04
حي مػػا ي شػػأ الشػػباب ػ ظػػؿ مجمكاػػة مػػف المبػػادئ كالقػػيـ ،كيتربػ امي ػػا جػػدها ػ
تصػػر ات ك ػ شػػؤكف حيات ػ  ،س ػكاي أكا ػػت إيجابيػػة أك سػػمبية،ام هػػذا يجػػب تربيػػة الشػػباب
المسمـ تربية صحيحة ال غمك ي ا كال تفريط لالجكير0884،ـ،ص.)35
كلعػػؿ األحػػداث اإلرهابيػػة المؤلمػػة كالم حر ػػة اػػف الم ػ و الصػػحيح الت ػ كقعػػت سػػابقا،
كال زالت تقا

م تمؼ دكؿ العالـ ،تؤكد كتعط مؤشػر لحجػـ األ طػار التػ ربمػا ا زلػؽ ي ػا

أب اؤ ا ،ك اصة الشباب م ـ مف
كسطية الديف اإلس م .
ك

البعػد اػف
ؿ التركيو أل كػار كم ػاهو م الفػة كبعيػدة كػؿ ي

هذا اإلطار تحددت مشكمة الدراسة الحالية

ءكي البحث اف كفايت مأمكلة لدم

أاءاي هياة التدريس لتعزيز مبدأ الكسطية بيف ط ب كمية التربية كاآلداب بجامعة تبكؾ
ءكي متطمبات مجتما المعر ة .
لذا تسع الدراسة الحالية إل اإلجابة اف التساؤؿ الرايس التال
ما التصكر المقترح لتجكيد الكفايات الم ية لدم أاءػاي هياػة التػدريس مػف أجػؿ تعزيػز مبػدأ
الكسطية بيف ط ب كمية التربية كاآلداب بجامعة تبكؾ

ءكي متطمبات مجتما المعر ة ؟

كيتفرع مف هذا التساؤؿ الرايس األسامة الفراية التالية
 ما أهـ قيـ الكسطية الت يجػب تعزيزهػا لػدم الطػ ب الجػامعييف مػف قبػؿ أاءػاي هياػةالتريس؟
 مػا الكفايػات الم يػة الكاجػػب تكا رهػا لػدم أاءػػاي هياػة التػدريس مػػف أجػؿ تعزيػز مبػػدأالكسطية بيف الط ب الجامعييف

ءكي تحديات مجتما المعر ة ؟
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 ما تحديات مجتما المعر ة أماـ أاءاي هياة التدريس لتعزيز مبدأ الكسطية بػيف طػ باي ة الدراسة ؟
 إلػ أم مػػدم تكجػػد ػركؽ ذات داللػػة إحصػػااية ػ قػػيـ الكسػػطية المعػززة لػػدم طػ باي ة الدراسة تعكد لمتريرات ل ال كع -المستكم التعميم )؟
 ما التصكر المقترح لتجكيد الكفايات ال زمة ألاءاي هياة التدريس مف أجؿ تعزيػز قػيـالكسطية بيف الط ب الجامعييف ؟

أٓداف اهدراش:ٞ
سعت الدراسة الحالية لتحقيؽ األهداؼ التالية
 تعػػرؼ قػػيـ الكسػػطية التػ يجػػب تعزيزهػػا لػػدم الطػ ب الجػػامعييف مػػف قبػػؿ أاءػػاي هياػػةالتريس.
 االط ع ام كاقا الكفايات الم ية الكاجب تكا رها لدم أاءاي هياػة التػدريس مػف أجػؿتعزيز مبدأ الكسطية بيف الط ب الجامعييف

ءكي تحديات مجتما المعر ة.

 الكشؼ اف تحػديات مجتمػا المعر ػة أمػاـ أاءػاي هياػة التػدريس لتعزيػز مبػدأ الكسػطيةبيف ط ب اي ة الدراسة.
 -الكقكؼ ام الفركؽ ذات الداللة اإلحصااية

قػيـ الكسػطية المعػززة لػدل طػ ب اي ػة

الدراسة كالت تعكد لمترير ال كع كالمستكل التعميم .
 الكصكؿ إل التصكر المقترح لتجكيد الكفايػات ال زمػة ألاءػاي هياػة التػدريس مػف أجػؿتعزيز قيـ الكسطية بيف الط ب الجامعييف.

أٌٓ ٞٚاهدراش: ٞ
بعت أهمية الدراسة مما يم
 اكتسب المكءكع أهميت مف أهمية الكفايات كالت تممؿ المكػكف األساسػ لتطػكير األداياإلدارم كاألكاديم .
 مف أهمية الفاة الت تت اكل ا الدراسةلالشباب) كك ا تؤدل دكر المكج ل طػكات الترييػرالمجتما كالقااد لمسيرة التطكير كالتحديث

ب ية المجتما.

 م ػف أهميػػة المكءػػكع الػػذم ت اقش ػ  ،ألف تحقيػػؽ مبػػدأ الكسػػطية بػػيف أ ػراد المجتمػػا ييعػػدءركرة اجتمااية كتربكية

ءكي ا تشار مظاهر الرمك كالتطرؼ كالع ؼ.
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 -قد تس ـ

تعريؼ أاءاي هياة التدريس بالجامعػات بػأهـ السػمات التػ ي برػ تكا رهػا

لدي ـ كالت تساهـ

تعزيز مبدأ الكسطية بيف ط ب ـ.

 قػػد تفيػػد ػ تكجي ػ أ ظػػار جم ػػكر البػػاحميف إل ػ إج ػراي دراسػػات أ ػػرل تتب ػ أسػػاليبكاستراتيجيات م اسبة لتعزيز مبدأ الكسطية بيف أ راد المجتما.
 أ ػػػا جػػػايت اسػػػتجابة لتكصػػػيات العديػػػد مػػػف الدراسػػػات كاألبحػػػاث التػػػ قػػػدمت لػػػبعضالمؤتمرات العممية كالتربكية

أ حاي م تمفة مف العالـ العرب .

 كمػػف األهميػػة التطبيقيػػة ال ػػزكؿ إل ػ أرض الكاقػػا ل قػػؿ أراي كأ كػػار ط ػ ب اي ػػة الدراسػػةبقصد تحميم ا .

ًِٔج اهدراش: ٞ
است دمت الباحمة المػ و الكصػف كذلػؾ لم يمتػ لطبيعػة الدراسػة  ،كتػـ تكظيفػ

ػ

جمػػػا البيا ػػػات كتحميم ػػػا لمكقػػػكؼ امػػػ الكفايػػػات الكاجػػػب تكا رهػػػا  ،إءػػػا ة إلػػػ البحػػػث اػػػف
الدراسات ذات الصمة كتحميم ا  ،ككيفية الربط بيف السابؽ كال حؽ ليبدأ العمـ مف حيػث ا ت ػ
اآل ر .

أدٗات اهدراش : ٞاألدا ٝاألٗىل :
ظ ارن لطبيعػة هػذ الدراسػة أم كك ػا كصػفية  ،قامػت الباحمػة بإاػداد اسػتبا اػف الكفايػات

الفكرية كالسمككية لدل اءك هياة التدريس  ،كأمرها

تعزيز مبدأ الكسػطية بػيف الطمبػة كتػـ

اشتقاؽ كب اي قرات االستبا ة مف الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكءكع كمف األدب ال ظػرم
مجاؿ الكسطية كمكا ت ا

اإلس ـ ،كجايت محاكر االستبا ة ام ال حك التال

 -0الكفاية الفكرية كتشمؿ ابارات مف . 06-0
 -3الكفاية السمككية كتشمؿ ابارات مف . 37-07

األدا ٝاهجاُ: ٞٚ
قامت الباحمة بتصميـ اسػتمارة مقابمػة مق ػة تػـ تكزيع ػا امػ اي ػة مػف أاءػاي هياػة
التػػدريس الػػذيف يقكمػػكف بالتػػدريس لط ػ ب كطالبػػات قسػػـ الدراسػػات اإلس ػ مية ؛ حت ػ يتس ػ
لمباحمػػة مطابقػػة تػػااو االسػػتبا ة كاسػػتمارة المقابمػػة المق ػػة ؛ كصػكالن لمتصػػكر المقتػػرح لتفعيػػؿ
هذا الدكر الم كط بعءك هياة التدريس .
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صدق أدٗات اهدراش: ٞ
قامت الباحمة بتكزيا أداة الدراسة ل االستبا ة) بصكرت ا األكلية امػ اػدد مػف أاءػاي
هياػػة التػػدريس الم تصػػيف ل ػػادة مػػف آراا ػػـ كأ كػارهـ كم حظػػات ـ مػػف حيػػث درجػػة م يمػػة
البعػد  ،كقامػت الباحمػة بتعػديؿ كحػذؼ
الفقرات كصياغت ا لركيان  ،كدرجػة ا تمػاي كػؿ قػرة ل ػذا ي
كاءا ة كا ة التعدي ت حت كصمت إل صكرت ا ال ااية .

 ثبات أدا ٝاهدراش: ٞ
كلمتحقؽ مف مبات األداة تػـ اسػت داـ معادلػة ألفػا كرك بػاخ لمبػات االسػتبا ة  ،كتكصػمت

الباحمة إل مبات االستبا ة ككؿ ل ) 0.73هك معامؿ و
ااؿ يعكؿ امي .

 حدٗد اهدراش: ٞ
تتممؿ حدكد الدراسة يما يم

-

الحد المكا

جامعة تبكؾ ،كمية التربية كاآلداب ،قسـ الدراسات اإلس مية.

الحد الزما

العاـ الدراس ل0330/0330ق)

الحػػد البشػػرم كيشػػتمؿ امػ طػ ب كطالبػػات المسػػتكل المالػػث كالرايػػا كالسػػابا كالمػػامف بقسػػـ
الدراسات اإلس مية ،كأاءاي هياة التدريس بقسـ الدراسات اإلس مية بجامعة تبكؾ.

 ع ِٞٚاهدراش: ٞ
تككف مجتما الدراسة مف طمبة كمية التربية كاآلداب

ت صص الدراسات اإلس مية مػف

المسػػػػػػػتكل المالػػػػػػػث كالرابػػػػػػػا كمػػػػػػػف المسػػػػػػػتكل السػػػػػػػابا كالمػػػػػػػامف ذكػػػػػػػك ارن كا ػػػػػػػاث لمعػػػػػػػاـ

الجامع ل0330/0330ق).

اقتصػػرت الدراسػػة امػػ اي ػػة مػػف طػػ ب كطالبػػات قسػػـ الدراسػػات اإلسػػ مية  ،كذلػػؾ
لتطبيػػؽ األداة األكلػ  ،أمػػا األداة الما يػػة طبقػػت امػ أاءػػاي هياػػة التػػدريس بقسػػـ الدراسػػات
االس مية كالجدكؿ التال يكءح بيا ات العي ة األكل

- 200 -

الكفايات المهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز مبدأ الوسطية ................................................

ً

ظذٗه ()1
ذ٘صٝغ اىؼْٞح ؼغة ٍرغٞشاخ اىذساعح
اىَغر٘ ٙاىرؼيَٜٞ
اىْ٘ع
ٍِ
ٍِ
اىَغر٘ ٙاىَغر٘ٙ
إّاز
رم٘س
8-7
4-3

ػْٞح ا١داج اٗ١ىٚ
ػْٞح طالب
ٗطاىثاخ قغٌ
اىذساعاخ
اإلعالٍٞح تنيٞح
اىرشتٞح ٗاٟداب

اىؼذد

اىْغثح

55

55

55

55

155

%011

-

155

-

155

155

%155

 املعاجل ٞاإلحصا:ٞٚ٢
قامت الباحمة بتفريغ االسػتبا ات ال اصػة بػاألداة األكلػ التػ تػـ الحصػكؿ امي ػا بصػكرة
مجممػػة لمعي ػػة ،ككػػذلؾ مػػا متريػرات الدراسػػة  ،كتػػـ اسػػت داـ األسػػاليب اإلحصػػااية ػ معالجػػة
بيا ات الدراسة كالتال
 است دمت الباحمة المتكسط الحساب كاال حراؼ المعيارم . اسػػػت دمت الباحمػػػة المتكسػػػطات الحسػػػابية كاال ح ار ػػػات المعياريػػػة لترتيػػػب العبػػػارات حسػػػبأهميت ا دا ؿ المحاكر .
 اسػػت دمت الباحمػػة ظػػاـ اإلرباايػػات لمعر ػػة قػػاط القػػكة كالءػػعؼ ػ مػػدل تطبيػػؽ مبػػدأالكسطية لدل أاءاي هياة التدريس بيف ط ب ـ .
 اسػػت دمت الباحمػػة ا تبػػار لت) لحسػػاب ػػركؽ المتكسػػطات كداللت ػػا اإلحصػػااية ػ حالػػةالعي ات المتساكية .

ً * صطوخات اهدراش: ٞ
 - 1اهلفاٙات :
تعددت تعريفات الباحميف لمف كـ الكفاية  ،كتكػاد تقتػرب معظػـ هػذ التعريفػات مػف بعءػ ا
البعض  ،لذا إف مع

الكفاية لرة يشير إل مع ػ االسػتر اي يقػاؿ كفػ الشػ ي يكفيػ كفايػة

ػك كػػاؼ إذا حصػػؿ بػ االسػػتر اي اػػف غيػر  ،كالكفايػػة تع ػ الحػػد األد ػ لػ داي المطمػػكب ل
الفيكم  ،د.ت .)426 ،
الكفايػػة تءػػـ شػػكميف كػػامف كظػػاهر  ،الكفايػػة ػ شػػكم ا الكػػامف ه ػ القػػدرة الت ػ
تتءػػمف مجمكاػػة مػػف الم ػػارات كالمعػػارؼ كالمفػػاهيـ كاالتجاهػػات التػ يتطمب ػػا امػػؿ مػػا بحػػث
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يػػؤدم أداي ممالي ػان  ،كهػػذ القػػدرة تصػػاغ ػ شػػكؿ تصػػؼ السػػمكؾ المطمػػكب بحيػػث تحػػدد هػػذ
األهداؼ مطالب األداي الت ي بر أف يؤدي ا الفرد .

كمػػا ار ت ػػا ل الفػػت كم 3002 ،ـ،ص  )23الكفاي ػات ام ػ أ ػػا قػػدرات عبػػر ا ػػا
بعبارات سمككية تشمؿ مجمكاة م اـ ل معر ية – كم ارية – ككجدا ية ) تككف األداي ال ػاا
المتكقػػػا إ جػػػاز بمسػػػتكم معػػػيف مػػػف احيػػػة الفااميػػػة  ،كيمكػػػف م حظت ػػػا كتقكيم ػػػا بكسػػػااؿ
الم حظة الم تمفة .
كمػػا ار ت ػػا ل ام ػ 3007 ،ـ ،ص  )07بأ ػػا قػػدرات مكتسػػبة تتكػػكف مػػف أهػػداؼ
كم ارات يعمؿ الش ص ام تكظيف ا

مكاج ة مشاكم لمتكيؼ ما متطمبات العصر .

 اهتعرٙف اإلجرا ٛ٢هولفاٙات :
يقصد بالكفاية ػ هػذ الدراسػة القػدرة امػ أداي كتعزيػز قػيـ مبػدأ الكسػطية مػف قبػؿ
أاءػػػاي هياػػػة التػػػدريس بكميػػػة التربيػػػة كاآلداب – جامعػػػة تبػػػكؾ  ،كمػػػف مػػػـ تشػػػتمؿ
الكفايات ام م تمؼ قدرات أاءاي التدريس المرتبطة بأداي م مت التعميمية .

 - 2اه٘شط: ٞٚ
ار ا الشاطب بأ ا الطريؽ الكسط األاػدؿ  ،اآل ػذ مػف الطػر يف بقسػط ال ميػؿ يػ جػار
ام مكاز ة تقتء

جميا المكمفيف غاية االاتداؿ  .لالشاطب 0306،ق ،ص.)368

 التعريؼ اإلجراا لمكسطية
تميؿ الباحمة لمتعريؼ القااؿ بأف الكسػطية حالػة محمػكدة تعصػـ الفػرد مػف الميػؿ إلػ
جػػا ب اإل ػراط كالتفػػريط  ،أك ه ػ الت ػكازف كالتعػػادؿ بػػيف الطػػر يف  ،بحيػػث ال يطر ػ
طػػرؼ امػػ آ ػػر  ،ػ إ ػػراط كال تفػػريط  ،كال غمػػك كال تقصػػير كا مػػا اتبػػاع لأل ءػػؿ
كاألادؿ كاألجكد كاألكمؿ لالم اكم 3003،ـ  ،ص)634

 - 3جمتٌع املعرف: ٞ
مجتما المعر ة ذلؾ المجتما الػذم يقػكـ امػ اسػتر ؿ المعر ػة كػأهـ مػكرد لمت ميػة ،

ػك

مجتما يستطيا ي كؿ رد تكليد المعمكمات كالمعارؼ كالكصكؿ إليػ بحيػث يػتمكف كػؿ األ ػراد
كالشػػعكب مػػف تس ػ ير كامػػؿ إمكا يػػات ـ لت ميػػت ـ م يػان  ،كتحسػػيف كايػػة حيػػات ـ ل القر ػ ،
راج 3004،ـ.)57-55 ،
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 اهتعرٙف اإلجرا ٛ٢جملتٌع املعرف: ٞ
يقصد بجتما المعر ة ػ الدراسػة الحاليػة ا تشػار المعر ػة بػيف م سػكب كميػة التربيػة
كاآلداب بجامعة تبكؾ مف

ؿ التدريبات كالمقايات كال دكات كتبادؿ األ كار كالمعػايير

كالمعتقدات المقا ية ا ا.

 اهدراشات اهصابق: ٞ
كلقد حظ مكءكع الكسطية باهتماـ البػاحميف الػذيف ظػركا إليػ مػف زكايػا متعػددة ،لػذلؾ
تعرض الباحمة اددان مف الدراسات الت ت اكلت هذا المكءكع كتعرج بدراسػة اػف كفػاية ال ياػة

التدريسية كأ رم لمجتما المعر ة كذلؾ كالتال

 - 1دراشـ ٞفـ ْ Enhancing Teacher Efficacy and Resiliency Through : Fern
2003( Professional Developmentم):
هد ت إل تعزيػز كفػاية كمرك ػة المعممػيف مػف ػ ؿ مجتمعػات الػتعمـ الم يػة  ،كمػا هػد ت
إل تعرؼ التأميرات ام

ااميات كمرك ة ال ياة التدريسية شماؿ كارككالي ا.

كأشارت ال تااو إل أف أاءاي هياة التدريس لـ يكف لدي ـ معتقػدات االيػة بشػأف ػااميت ـ
الجماايػػة  ،كلػػـ تتريػػر تمػػؾ المعتقػػدات مػػف بدايػػة العػػاـ حت ػ
ركؽ

ايت ػ  ،كلػػـ تشػػر ال تػػااو إل ػ

المعتقدات بيف المعمميف .

 - 2دراش ٞاجلِاب :ٛاه٘شطٗ ٞٚاالعتداي خ اهدُٚا ٗشعاد ٝاملآي (:)َ2002
هد ت الدراسة إل بيػاف معػا

الكسػطية باإلسػ ـ كأهػدا ا ك صااصػ ا كأهميت ػا باإلءػا ة

إل بياف أسباب الرمك كمظاهر  .كقد مصت الدراسة ل تااو مف أهم ا
أف كػػؿ أمػػر يػ غمػػك أك إ ػراط

ػػك ػػركج اػػف الكسػػطية ،الصػراط المسػػتقيـ يممػػؿ قمػػة

الكسطية كأام درجات ا،أف االستقامة ام م و اهلل هك اػيف الكسػطية كجكهرهػا األصػيؿ،أف
مػػػف صػػػااص التشػػػريا اإلسػػػ م أ ػػػ ربػػػا

المصػػػدر  ،كشػػػامؿ لجميػػػا مجػػػاالت ال شػػػاط

اإل سا .
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 - 3دراشـ ٞرزق :اه٘شــطً ٞٚـدخى هبِــاًِ ١ــآج اهتـارٙذ اإلشــةً ٛاجلاًعٚــ ٞمل٘اجٔـ ٞاهفلــر املتطــرف
(:)َ2011
هد ت الدراسة إل تعرؼ حقيقة الفكر المتطرؼ كمظاهر  ،باإلءػا ة إلػ معر ػة حقيقػة
الكسطية

اإلس ـ كأبعادها التربكية  ،كصكالن إل الػدكر الػذم مػف الممكػف أف تؤديػ م ػاهو
داـ الفكر الكسط كمكاج ة الفكر المتطرؼ ،كتكصمت الدراسة إل

التاريخ اإلس م

ءركرة إاػادة ال ظػر ػ أهػداؼ تعمػيـ التػاريخ اإلسػ م

ػ المرحمػة الجامعيػة بحيػث تكػكف

أكمر تفاا ن ما القءايا المعاصرة ،ءركرة تحقيؽ الكسطية
تتءمف أ ءػؿ مػا ػ المػكركث المقػا

التكازف

ا تيار محتػكل الم ػاهو بحيػث

كأ ءػؿ مػا حققػ التقػدـ العممػ

ػ العصػر الحػديث،

التدريس كالتعمـ بيف مقا ة الذاكرة  ،كمقا ة التفكير كاإلبداع ،التركيز امػ األ شػطة

ال م جية لدكرها

داـ الكسطية

الفكر كالسمكؾ ،ك أف التشػريا اإلسػ م رسػـ م جػان

كاءحان لمكسطية  ،كألزـ المسمميف بالتمسػؾ بػ  ،أف التشػريا اإلسػ م جعػؿ الكسػطية مػ و

إل

قااـ ام الف ـ الصحيح ب إ راط كال تفريط.

-3دراسة شكية دكر م ػاهو التربيػة البد يػة كالرياءػية ػ تعزيػز مبدأالكسػطية لػدل الطػ ب
ل3000ـ)
هد ت الدراسة إل تعرؼ أهـ قيـ الكسطية الت ت مي ػا م ػاهو التربيػة البد يػة لمطػ ب ػ
المػػػدارس الجزااريػػػة كالسػػػعكدية ،باإلءػػػا ة إلػػػ معر ػػػة درجػػػة التكا ػػػؽ بػػػيف قػػػيـ تعزيػػػز مبػػػدأ
الكسطية لدل الشباب الت تقدم ا التربية البد ية ،كالقيـ الت تقدم ا الشريعة اإلسػ مية .كقػد
تكصمت الدراسة إل ما يم
تتكا ؽ قيـ تعزيز الكسطية لالتػكازف كاالتػزاف كاالاتػداؿ) التػ يقػدم ا مػ و التربيػة البد يػة
الرياءية المعتمد

التعمػيـ العػاـ ػ الجزااػر ك ػ المممكػة العربيػة السػعكدية مػا قػيـ تعزيػز

مبػػدأ الكسػػطية التػ تقػػدم ا الشػػريعة اإلسػ مية  ،يػػداـ مػ و التربيػػة البد يػػة كالرياءػػية ػ
التعميـ العاـ

المممكة كالجزاار ت مية قيـ المكاط ة الصالحة.
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- 5دراش ٞاهباتو :ٛمسات األشتاذ اجلاًع ٛاملتصٍ باه٘شطً"ٞٚؤمتر دٗراجلاًعات اهعرب ٞٚيف تعسٙـس
ًبدأ اه٘شط ٞٚبني اهشباب اهعرب:)َ2011( ٛ
هد ت الدراسة إل تعرؼ أبرز سمات األستاذ الجػامع المتسػـ بالكسػطية ،كقػد تكصػمت
الدراسة إل
ءركرة اتصػاؼ األسػتاذ الجػامع بالكسػطية ػ أ

قػ كسػمكك  ،ءػركرة التزامػ بالتكسػط

ػػػ لباسػػػ كم اقشػػػات العمميػػػة ،ءػػػركرة التزامػػػ بالتكسػػػط ػػػ حكمػػػ امػػػ األشػػػ اص ،أف
الكسطية قاادة اظيمة مف قكااد الشرع كمقصد مف مقاصد اإلس ـ.
 - 6دراش ٞاهقرُٗ ، ٛفراج  :اهتٌِ ٞٚاملِٔ ٞٚملعوٌـ ٛاملـدارط اهوٚوٚـ ٞندِٙـ ٞتبـ٘ن يف ـ٘ ١مجتمػا

املعرف:)َ2015( ٞ
هػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ تعػػػرؼ مجتمػػػا المعر ػػػة كا عكاسػػػات امػػػ الت ميػػػة الم يػػػة لمعممػػػ
المػػدارس الميميػػة  ،كءػػا العديػػد مػػف التكصػػيات لت ميػػة معمم ػ المػػدارس الميميػػة بمدي ػػة تبػػكؾ
م يان

ءكي مجتما المعر ة .

كأشارت ال تػااو إلػ أ ػ ال تكجػد ػركؽ ذات داللػة إحصػااية بػيف اسػتجابات اي ػة الدراسػة

حػػػكؿ مف ػػػكـ الت ميػػػة الم يػػػة  ،كأيءػػػان أبعػػػاد الت ميػػػة الم يػػػة  ،كأكصػػػت الدراسػػػة بمرااػػػاة
صااص المتعمـ  ،كتمبية متطمبات ال مااية .

 - 7دراش ٞحصـّ  :دٗر أعضـا٣ٚٓ ١ـ ٞاهتـدرٙض بلوٚـات اهرتبٚـ ٞنصـر يف بِـا ١جمتٌـع اهـتعوٍ املٔـ
(:)َ2017
هػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ الكشػػػؼ اػػػف طبيعػػػة ك صػػػااص مجتمعػػػات الػػػتعمـ الم يػػػة  ،كدكر
أاءاي هياة التدريس بكميات التربية

مصر

ب اا  ،كمدم ممارسة هذا الػدكر بػا ت ؼ

متريرات ال كع  ،كالدرجة العممية  ،كمكاف الحصكؿ ام الدكتك ار  ،كمكقا الكمية .
كتكصػػمت الدراسػػة ػ

تااج ػػا إل ػ أف أاءػػاي هياػػة الت ػدريس بكميػػات التربيػػة بالجامعػػات

المصرية يمارسكف أدكارهـ

ب اي مجتما التعمـ الم ػ بصػكرة متكسػطة  ،كأف الفػركؽ ػ

اسػػػتجابات أاءػػػاي هياػػػة التػػػدريس كا ػػػت ػػػ صػػػالح اإل ػػػاث  ،كالب ػػػ الداامػػػة كا ػػػت أامػػػ
ممارسة مف غيرها لب اي مجتما التعمـ .
 -7دراسػػة ام ػ

الكفايػػات ال زمػػة لتحقيػػؽ الػػدمو الرقم ػ لمكبػػار بمصػػر ػ ءػػكي م ػػارات

القرف الحادم كالعشريف ل3007ـ)
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هد ت الدراسة إل تعرؼ كاقا الدمو الرقم بمصر؛ لكءا تصكر مقترح لمكفايات ال زمػة
لتحقيػػؽ الػػدمو الرقم ػ لمكبػػار ػ مصػػر ػ ءػػكي م ػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف؛ لػػتعمـ
الكفايات الرقمية كتفعيم ا

جميا مؤسسات التعمـ سكاي كا ت رسمية أك غير رسمية .

تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ العديػػػد مػػػف ال تػػػااو الكيفيػػػة كالكميػػػة كأهم ػػػا أف الطػػػ ب يممكػػػكف
م ػارات الػتعمـ كاإلبػداع ب سػبة تتػراكح مػا بػيف  -%05إلػ  ، %64ككػذلؾ يمتمكػكف الكفايػات
الرقمية .

 - 2دراشــ ٞحرٙــس :تصــ٘ر ًقــرتح هتفعٚــى تــدرٙل ًعوٌــ ٛاملرحوــ ٞاإلعدادٙــ ٞأثِــا ١ا دًــ ٞيف ــ٘١
ًتطوبات جمتٌع املعرف:)َ2012( ٞ
هد ت الدراسة إلػ الكقػكؼ امػ تػدريب معممػ المرحمػة اإلاداديػة أم ػاي ال دمػة بمحا ظػة
الكادم الجديد

ءكي متطمبات مجتما المعر ة  ،إءا ة إل الكصػكؿ لتصػكر مقتػرح لتفعيػؿ

تدريب معمم المرحمة اإلادادية بمحا ظة الكادم الجديد

متطمبات مجتما المعر ة .

تكصػػمت الدراسػػة إلػػ العديػػد مػػف ال تػػااو أهم ػػا قمػػة األسػػاليب الحديمػػة لتفعيػػؿ الشػػراكة
المجتمعيػػة ػ تػػدريب المعممػػيف كالت ػ تتمش ػ مػػا المعر ػػة  ،قمػػة إتاحػػة الفػػرص ػ تػػدريب
المعمميف حكؿ إ شػاي مشػركاات ت ػدـ التػدريب  ،ءػعؼ تركيػز التػدريب امػ تكظيػؼ المكقػا
تمق االستفسارات اف التدريب .

اإللكترك

 اهتعوٚق عو ٛاهدراشات اهصابق: ٞ
يسير التعميؽ

م مة محاكر

 اجملاالت اهيت غطتٔا اهدراشات اهصابق: ٞ
ي حػظ مػػف اسػػتعراض أدبيػات هػػذ الدراسػػات أ ػا إمػػا دراسػات ظريػة تأصػػيمي ت اكلػػت
الكفايػػػػة ألاءػػػػاي ال ياػػػػة التريسػػػػية ممػػػػؿ دراسػػػػة يػػػػرف  Fernل3002ـ)  ،كدراسػػػػة امػػػػ
ل3007ـ)  ،كه ػػاؾ دراسػػات ت اكلػػت مبػػدأ الكسػػطية ممػػؿ دراسػػةلالج اب 3008ـ) بي مػػا ه ػػاؾ
دراسػػػات ت اكلػػػت دكر الم ػػػاهو الدراسػػػية ػػػ تعزيػػػز قػػػيـ الكسػػػطية بػػػيف الطػػػ ب ممػػػؿ دراسػػػة
لرزؽ3000ـ) كدراسػػة لشػػكية3000ـ)  ،ك ػ المقابػػؿ ه ػػاؾ دراسػػات ت اكلػػت المكءػػكع مػػف
حيث أبرز السمات الت يجب أف تتك ر باألستاذ الجامع ليككف قاد ارن امػ ت ميػة كتعزيػز مبػدأ

الكسػػطية بػػيف ط بػ ممػػؿ دراسػػةلالباتم 3000ـ) ،كه ػػاؾ دراسػػات ت اكلػػت دكر أاءػػاي هياػػة
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التدريس

ب اي مجتما التعمـ الم ػ ممػؿ دراسػة لحسػف 3006ـ) ،كه ػاؾ دراسػات ت اكلػت

متطمبات مجتما المعر ة ممؿ دراسة ل القر

 ،ك راج 3004ـ)  ،كدراسة لحريز 3008ـ ).

لذا يتءح مػف ت ػاكؿ الدراسػات السػابقة لممكءػكع – لػـ تكجػد دراسػة سػابقة ت اكلػت المتريػرات
مجتمعة ام حد امـ الباحمة سكم الدراسة الحالية – كهك المب ة الت ستءاؼ لمعمـ .
 أكج الشب كاال ت ؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقةتشػػاب ت الدراسػػة الحاليػػة مػػا الدراسػػات السػػابقة ػ ت ػػاكؿ معظػػـ متريرات ػػا  ،كلكػػف ا تمفػػت
ا ـ أف الدراسة جمعت كػؿ المتريػرات السػابقة ػ دراسػة كاحػدة ممػا يكسػب ا المقػؿ العممػ ،
إءا ة إل ا ت ؼ الترير المعر

كالزماف كالمكاف كالعي ة .

 مدم استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقةاسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة ػ االطػ ع األدبيػػات التربكيػػة  ،كب ػػاي
األدكات  ،كالمعالجات اإلحصااية كغيرها .

اإلطار اهِظر: ٜ
احتػكل اإلطػار ال ظػرم امػ العديػد مػػف األدبيػات المتعمقػة بمتريػرات الدراسػة  ،كالدراسػػة
تمق امي ا الءكي مف

ؿ ما يأت

أٗالً ً :فَٔ٘ اهلفاًٗ ٞٙباد ١٠حتدٙدٓا :
الكفاية

المرة كف يكف كفاية ،إذا قاـ باألمر ،يقاؿ كفا األمر إذا قاـ ي مقام  ،ك ػ

الحػديث الشػريؼ مػف قػ أر اآليتػيف مػف سػكرة البقػػرة ػ ليمػة كفتػا  ،أم أغت ػا اػف قيػاـ الميػػؿ،
كقيؿ تكفياف الشر كتقياف المكرك  ،ككفاؾ الش ي يكفيؾ كاكتفيت ب ل ابف م ظػكر 0888 ،ـ،
ص .)020
تعرؼ الكفاية

االصط ح ام أ ا القدرة ام أداي امؿ أك م مة مػا بفااميػة أم بأقػؿ

ما يمكف مف الج د كالتكمفة كبأقص ما يمكف مف األمر ل اريشة 3002 ،ـ  ،ص .)30
تعػرؼ الكفايػػة امػ أ ػػا قػدرات مكتسػػبة تسػػمح بالسػػمكؾ كالعمػؿ ػ سػػياؽ معػػيف ،كيتكػػكف
محتكاهػػا مػػف معػػارؼ كقػػدرات كاتجاهػػات م دمجػػة بشػػكؿ مركػػب ،كمػػا يقػػكـ الفػػرد الػػذم اكتسػػب ا
بتكظيف ا قصد مكاج ة مشكمة ما كحم ا

كءعية محددة ل الدريو 3002 ،ـ ،ص .)05
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ً بادئ حتدٙد اهلفاٙات :
يمكػػػػػػػف االاتمػػػػػػػادام جممػػػػػػػة المبػػػػػػػادلي التػػػػػػػ تحػػػػػػػدد الكفايػػػػػػػات تمممػػػػػػػت ػػػػػػػ
ل.) p p37-55, 2006, Implementing pedagogy of integration

 اهتدرج :ا د تحديد مجمكاػة مػف الكفايػات التػ سػكؼ يػتـ اكتسػاب ا ػ

تػرة معي ػة ،ا ط قػان

مػػف مءػػاميف معي ػػة ،ك ػ إطػػار كءػػعيات إشػػكاليات معي ػػة ،كيجػػب ام ػ القػػااـ بتحديػػد تمػػؾ
الكفايات أف يقكـ بترتيب ا مف البسيطة إل المعقدة.

 اهرتابط ٗاهتٌاشم:الكفايات التػ تػـ تحديػدها يجػب أف يػربط بي ػا ػيط رابػط يسػ ؿ مع ػا تحقيػؽ درجػة
األداي المطمكبة ابر ترات متتالية.

 عدَ اهفصى بني اجلاُبني اهِظرٗ ٜاهتطبٚق:ٛاػػدـ الفصػػؿ بػػيف الجػػا بيف ال ظػػرم ال ػػاص بتقػػديـ الكفايػػة مػػف حيػػث الطبيعػػة كال ػػكع
كالع قة ما باق المعارؼ كالكفايات األ ػرل ،كالجا ػب التطبيقػ المػرتبط باإل جػازات كاألدايات
الت ػ تبػػرهف ام ػ أف الفػػرد تمك ػف ع ػ ن مػػف تمػػؾ الكفايػػة أك الكفايػػات كبالمكاصػػفات المطمكبػػة.

 اه٘ظٚف:ٞيقصػػػػد ب ػػػػا أف الكفايػػػػات التػػػػ سػػػػيتـ تحديػػػػدها يجػػػػب أف يسػػػػتجيب لحاجػػػػات الفػػػػرد
الذاتية،كال متطمبات كظيفت  ،كذلؾ ألف مستكل تككيف الذات يظ ر ام مستكل التشريؿ مػف
حيػػث اكتسػػاب الم ػػارات كاظ ارهػػا امػ شػػكؿ أدايات تتصػػؼ بالءػػبط كالدقػػة كتحقيػػؽ اإل تػػاج
المطمكب بأقؿ ج د ككقت كتكمفة مادية كذه ية.

ثاُٚاً ً :فَٔ٘ اه٘شط ٞٚهػٗ ٞاصطةحاً :
كسػػط )
الكسػػطية ػ المرػػة مػػأ كذة مػػف مػػادة كسػػط كتػػأت ام ػ كز ػػيف األكؿ ل ْ
ل
بسػػككف السػػيف  ،تكػػكف ظر ػان بمع ػ ل بػػيف ) ل ابػػف م ظػػكر  ،د ت  ،ص ،)335المػػا
متعددة تككف اسمان لما بيف طر ػ الشػ ي كم ػ قػكل ـ

كسط ) بفتح السيف كتأت لمعا
ى
قبءت كسط الحبؿ  ،كجمست كسط الدار ،صفة بمع ػ

يػار كأ ءػؿ كأجػكد كأحسػف  ،أكسػط

القػػكـ أ ءػػم ـ كأشػػر ـ حسػػبان  .لأبكالحس ػف 0330،هػػػ ،ج  ،) 007/5بمع ػ اػػدؿ أكسػػط

الش ي أادل  ،بمع

الش ي الذم بيف الجيد كالردمي  .لالرازم 0888،ـ ، ،ص.)63
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كهذا يع

أف الكسطية تع

التعادؿ كالتكازف بيف طر يف متقابميف  ،أك أمريف متءاديف .

كمما سبؽ يمكف ال مكص إل أف المع

المركم لمكسطية يتممؿ

 ،قد أستقر ا د العرب أ ـ إذا أطمقكا كممة ل كسط ) أرادكا معا

معا

مت كاػة كمتقاربػة

ال ير  ،كالعػدؿ  ،كالجػكدة

 ،كالر عػػة  ،كالمكا ػػة العاليػػة  ،كالعػػرب تصػػؼ اءػػؿ ال سػػب بأ ػ كسػػط ػ قكم ػ  ،أم مػػف
أايا ـ  ،كهك مف أكسط قكم أم مف يارهـ كأشر ـ  .لالقرقكر 0303 ،هػ  ،ص.)000

* اه٘شط ٞٚيف االصطةح :
الكسطية

العرؼ العمم  ،هػ االتػزاف كاالاتػداؿ ػ األقػكاؿ  ،كاأل عػاؿ  ،كالتصػر ات

كم ا  ،مف كاف كذلؾ

ك متسـ بالكسطية  ،كمف غال  ،أك قصر اف ذلؾ ،

ك ارج اػف

حدها إل أءدادها  .لسعيد 3000 ،ـ  ،ص.)60
كار ا آ ركف بأ ا حالة محمكدة تعصـ الفرد مف الميؿ إل جػا ب اإل ػراط كالتفػريط ،
أك ه التكازف كالتعادؿ بيف الطر يف  ،بحيث ال يطر طرؼ ام آ ر ،

إ ػراط كال تفػريط ،

كال غمػػػك كال تقصػػػير كا مػػػا اتبػػػاع لأل ءػػػؿ كاألاػػػدؿ كاألجػػػكد كاألكمػػػؿ  .لالم ػػػاكم 3003،ـ ،
،ص )634لالكفكم 0308،هػ  ،ص.)827
كار ا الشاطب بأ ا الطريؽ الكسط األادؿ ،اآل ذ مف الطر يف بقسط ال ميػؿ يػ جػار
ام مكاز ة تقتء

جميا المكمفيف غاية االاتداؿ  .لالشاطب 0306،ق ،ص.)368

كام ذلؾ ال يصح إط ؽ مصطمح الكسطية ام أمر إال إذا تكا رت ي الم مح التالية
ال يريػػػة كهػػػ تحقيػػػؽ اإليمػػػاف الشػػػامؿ يحكطػػػ األمػػػر بػػػالمعركؼ كال ػػػ اػػػف الم كػػػر ،
االسػػتقامة كهػ لػػزكـ المػ و المسػػتقيـ بػ ا حػراؼ  ،الكسػػطية ال تع ػ الت ػػازؿ أك التميػػا
أبدان  ،البي ية كذلؾ كاءػح ػ كػؿ أبػكاب الػديف  ،ػالطرؼ المسػتقيـ بػيف طريقػ المرءػكب
امػػي ـ كالءػػاليف ،اليسػػر أك ر ػػا الحػػرج كه ػ سػػمة الزم ػة لمكسػػطية  ،العػػدؿ كالحكمػػة ػ
لك عاف 3000،ـ  ،ص ص.)33-33

* ًبادئ اه٘شطًٗ ٞٚظآرٓا :
الكسطية مبدأ إسػ م  ،كهػ العػ ج الشػا

لحػاالت اال حػراؼ كااللتػكاي كالتطػرؼ ...

كل ذا كصفت الداكة اإلس مية بالكسطية كل ا مبادئ كميرة كمظػاهر أكمػر ػ العصػر الحػديث
مف أهم ا ل أحمد  ،أحمد 3005،ـ ،ص.)58
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الت ػزاـ الحػػد كالص ػكاب كالعػػدؿ كالفطػػرة كالم ػ و الصػػحيح ،كاػػدـ تجػػاكز الحػػد الػػذم ي ػػالؼ
الفطػػرة كالمرك ػػة كالتكيػػؼ  ،كمرااػػاة كاقػػا العصػػر كتريػػر أحكالػ  ،الكسػػطية ظػػاـ إل ػ ي اسػػب
طػػرة اإل سػػاف ،الكسػػطية ل ػػا القػػدرة ام ػ التجديػػد كالمرك ػػة كالتكيػػؼ كمرااػػاة كاقػػا العصػػر ،
الكسػطية مػ و شػػرا بعػث اهلل بػ سػاار الرسػػؿ امػي ـ السػ ـ كسػػياج قػكل ءػػد الكقػكع ػ
ب ػرامف الرمػػك كاإل راط،الكسػػطية كاالاتػػداؿ يب ػرآف مػػف ال ػػكل  ،كيعتمػػداف ام ػ العمػػـ الراسػػخ ،
الكسطية شريعة العدؿ

األحكاـ كالتصر ات  ،ل آؿ الشيخ 3003 ،ـ  ،ص. )00-6

الكسػػػطية اإلسػػػ مية احتػػػكت امػػػ مجمكاػػػة مػػػف المبػػػادئ التػػػ تكفػػػؿ ال ػػػكض باألمػػػة إف
حا ظت امي ا كم ا لداكد 3008،ـ،ص)60
التػػػكازف بػػػيف حػػػؽ الفػػػرد كالجمااػػػة  ،التػػػكازف ػػػ حػػػؽ الممكيػػػة  ،تكسػػػيا دااػػػرة العفػػػك أك
المباحات  ،كتءييؽ داارة المم كع  ،التػكازف بػيف المابػت كالمتريػر مػف األحكػاـ  ،التػدرج كاػدـ
التسرع  ،المكاز ة بيف المصالح كالمفاسد  ،المكاز ة بيف العمؿ لمد يا كاآل رة  ،المسػاهمة ػ
ال ير كالتعاكف ام البر مػا كػؿ ال ػاس بػا ت ؼ أديػا ـ كأ كػارهـ كمعتقػدات ـ  ،قبػكؿ اآل ػر
كالتعػػايش مع ػ مػػاداـ لػػيس معادي ػان كال محارب ػان ،ااتمػػاد مبػػدأ الحكمػػة كالمكاظػػة الحس ػ ة ػ

الحركة لمداكة  ،كال طاب كالمجادلة ما كؿ األطياؼ كالتيارات الفكرية  ،المكاامػة بػيف التمسػؾ

باألصػؿ كاالتصػاؿ بالعصػر  ،أك المكاز ػة بػيف األصػالة كالتجديػد ،قػد الػذات كالمراجعػة كقبػػكؿ
ال قد اآل ر ،ال زكؿ إل كاقا ال اس كمشاكم ـ العممية كتقديـ البرامو العممية الكاقعية .



خصا٢ص اه٘شط: ٞٚ
يمكف إجماؿ صااص الكسطية اإلس مية

اآلت

ل طاهر 3007 ،ـ  ،ص)77

الت ػكازف بػػيف حقػػكؽ الجسػػـ كحقػػكؽ الػػركح  ،اليسػػر كر ػػا الحػػرج ػ العبػػادة كالتكػػاليؼ ،
التسامح كالسػماحة مػا الم ػالفيف ػ الػديف  ،السػعة كالمرك ػة ػ التشػريا  ،التطػكر كقبػكؿ
المتريرات الحءارية  ،تحقيؽ الس ـ العػادؿ لمبشػرية ،الحػكار مػا الحءػارات ال التصػادـ مع ػا

.ثاهجاً :أٍٓ أدٗار األشتاذ اجلاًع ٛهتعسٙس ًبدأ اه٘شط ٞٚبني طةبٕ :
ػ العمميػة التربكيػة التعميميػة ،

ييعػد اءػك هياػة التػدريس هػك المحػكر األساسػ
مكج كمرشد كالع قة بي كبيف ط ب ا قة تفااميػة قاامػة امػ التػأمير كالتػأمر ،

ػك

ػك يػؤمر

بشكؿ كبير ام سمككيات ك كر الط ب ا ط قان مػف ميػؿ الػ فس البشػرية إلػ محاكػاة ال مػاذج
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البشػػرية كهػػك مػػا يسػػم بػػأمر القػػدكة كمػػف ه ػػا كػػاف لألسػػتاذ الجػػامع أمػػر كبيػػر ػ تشػػكيؿ
ش صية ط ب كتككيف اتجاهات ـ كميكل ـ .
كهػػك مػػا يسػػتدا م ػػ القيػػاـ بالعديػػد مػػف األدكار المتجػػددة داامػػان لمحفػػاظ امػػ هػػذ

البعد ب ػـ اػف التشػدد
المكا ة ،كيأت
مقدمة هذ االدكار تعزيز مبدأ الكسطية بيف ط ب ك ي
الذم يؤدم ب ـ ال العديد مف التأميرات السمبية الفردية كالجمااية الت تزداد حدت ا امػ قػدر
حدة ذلؾ الرمػك ،كتػؤجو الع ػؼ كال زااػات الم تمفػة .ك ػ ءػكي هػذ ال ظػرة الشػمكلية لطبيعػة
امؿ األستاذ الجامع يمكف تحديد أهـ أدكار يما يم

 أدٗارٖ ا وق: ٞٚاألسػػتاذ الجػػامع مطالػػب بت ميػػة كتعزيػػز مبػػدأ الكسػػطية بػػيف ط ب ػ
ؿ تحمي كاياهـ بالقيـ التالية

ك ػ ارن كسػػمككان مػػف

التكسػػط ػ العقيػػدة كذلػػؾ بااتمػػاد مػ و القػرآف كالسػ ة المط ػػرة مرجعػان أساسػػيان كأصػػي ن ،

التكازف بيف مطالب الد يا كاآل رة  ،تعظيـ األصكؿ كتيسير الفركع،االاتراؼ بحريػة اآل ػريف ال
سيما الحرية الدي ية  ،اإليماف بعزة هذا الديف كازة أهمػ كأصػالة حءػارت لالشػراة كالبمعاسػ
3000،ـ  ،ص)0542-0533

التحم ػ بمكػػارـ األ ػ ؽ  ،دكاـ مراقبػػة اهلل اػػز كجػػؿ  ،المحا ظػػة ام ػ شػػعاار اإلس ػ ـ ،
اإل

ص

القكؿ كالعمؿ  ،اإل صػاؼ كالعػدؿ ػ الحكػـ امػ األشػ اص  ،مرااػاة األكلكيػات

العمؿ ،االاتزاز بالكطف كاال تماي إلي  ،ط قة الكج

ػ التعامػؿ مػا الريػر  ،الصػبر امػ

معا اة التعميـ كالػتعمـ  ،الر ػؽ كالحمػـ كاأل ػاة  ،التكاءػا لمعػالـ كغيػر العػالـ ل رحػات 3000،ـ
ص.)0365-0352
كأءاؼ لالباتم 3000،ـ  ،ص )0337-0334أف مف أدكار أيءا
التكسط

المظ ر كالممبس  ،التكسط

 ،بيف الب ؿ كاإلسراؼ  ،التكسط

المش باالاتداؿ يػ  ،التكسػط ػ البػذؿ كالعطػاي

الءحؾ لالتبسـ) .

 أدٗارٖ املِٔ: ٞٚكيأت دكر األستاذ الجامع

تحقيؽ مبدأ الكسطية بيف الطػ ب ػ هػذا الجا ػب مػف

ؿ تممم كتممؿ ط ب لما يم
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الحرص ام طمب لعمػـ دكمػان  ،العمػؿ بػالعمـ ك ػؽ المػ و ال بػكم الكػريـ  ،مجالسػة العممػاي

بأدب ككقار ،تكصيؿ العمـ بكسػطية دكف غمػك أك تفػريط  ،اقتصػار امػ مػا يتق ػ مػف العمػـ ،
المكءكاية بالبحث العمم  ،ال طؽ بالحكمة كالمكاظة الحس ة  ،الكا لممػؤمرات كاال تجاهػات
العالمية  .ل رحات 3000،ـ ،ص.)0373-0367
كأءاؼ لالباتم 3000،ـ  ،ص )0330-0322أف مف أدكار أيءا
التكسط

الم و الجػامع بعػد اإلكمػار مػف المراجػا ػارج مفػردات المقػرر  ،التكسػط ػ

اإللقػػاي مػػف حيػػث الكقػػت بػػيف اإلسػراع المفػػرط الػػذم تعسػػر معػ المتابعػػة كبػػيف الػػبطي الػػذم ال
يمكػػف مع ػ اال ت ػػاي مػػف المقػػرر  ،التكسػػط ػ الصػػكت كبحسػػب الحاجػػة بػػيف الر ػػا المػػزاو
كال فكت الػذم ال ييسػما  ،التكسػط ػ الحركػة ككػذا اإلشػارة أم ػاي التػدريس بػيف الجمػكد امػ
حال ككمرة الحركة كاإلشػارة  ،التكسػط ػ كءػا أسػامة اال تبػار ك ػ رصػد الػدرجات  -إتقػاف
أسػػػاليب التعمػػػيـ كالػػػتعمـ ،اليقظػػػة كالمتابعػػػة ألحػػػكاؿ الطػػػ ب  ،حسػػػف المسػػػاكاة بػػػيف الطػػػ ب،
التكاءػػا مػػا الط ػ ب ،كسػػب مقػػة الط ػ ب  ،تأديػػب الطالػػب الم ػػالؼ كالمس ػ ي  ،التعامػػؿ مػػا
الط ب بركح األبكة كاأل كة .ل رحات 3000،ـ  ،ص.)0380-0375

 -أدٗارٖ االجتٌاعٗ ٞٚاهجقاف:ٞٚ

يتطمػػب هػػذا الػػدكر مػػف األسػػتاذ الجػػامع الحػػرص ام ػ إاػػداد الطاقػػات البشػػرية الت ػ

يكاج ا المجتما

م تمؼ مجاالت الحيػاة  ،كتزكيػدهـ بأحػدث المعػارؼ كال بػرات كالمقا ػات

 ،ك قؿ قيـ المجتما كاادات كتقاليد إل ط بػ  ،كربػط م ػاهو التعمػيـ كالتػدريب ػ الجامعػة
باحتياجات المجتما ؛ إءا ة إل مساهمت

البرامو العامػة ل دمػة أ ػراد المجتمػا ػ إطػار

حاجػػػات ـ كحاجػػػات المجتمػػػا  ،كمسػػػاهمت أيءػػػا ػػػ تقػػػديـ بػػػرامو ك شػػػاطات اصػػػة تصػػػمـ
صيصػػػا ل دمػػػة مؤسسػػػة أك جمااػػػػة معي ػػػة دا ػػػؿ المجتمػػػا  ،كذلػػػػؾ باالتفػػػاؽ بػػػيف هػػػػذ
المؤسسػػات كالمسػػؤكليف بالجامعػػة  ،كقػػد تكػػكف ام ػ شػػكؿ دكرات تدريبيػػة قصػػيرة أك طكيمػػة
يشارؾ ي ا براي تمػؾ المؤسسػات كأسػاتذة الجامعػات ػ اإلاػداد كالت طيط.لابػد اهلل ،الحػاج
3000،ـ،ص.)0404
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رابعاً ً :تطوبات جمتٌع املعرف: ٞ
إف الكصػػػكؿ إلػػػ مجتمػػػا المعر ػػػة كالػػػتعمـ ػػػ ظػػػؿ التطػػػكر التق ػػػ العػػػالم كمالػػػ مػػػف
ا عكاسػػات ،كاد ػػاؿ العديػػد مػػف المعطيػػات كالحاسػػبات االلكترك يػػة ،كالبػػث التميفزيػػك

الكػػك ،

كالكسااط المتعددة ،كالبريد اإللكترك  ،كؿ ذلؾ ألزـ أ راد مجتما المعر ة كمف بيػ ـ المعممػيف
بحسػػف تكظيػػؼ مصػػادر المعر ػػة ك ػ ارن كتطبيق ػان ،كالتطػػكر ال ااػػؿ لكسػػااط االتصػػاؿل العجم ػ ،
ي
3006ـ ،ص  )20لذا كجب تك ير متطمبات لمجتما المعر ة يمكف إيجازها يما يم
إط ؽ حريات الرأل كالتعبير ،كالت ظيـ كاال فتاح ام المقا ات اإل سا ية األ رل.
 تشػػجيا المشػػاركة اإليجابيػػة لمشػػباب  ،كتسػػميح ـ بالمعػػارؼ كالم ػػارات  ،كتػػك ير التعمػػيـكالتدريب

مجاؿ تك كلكجيا المعمكمات.

 ت ميػػة اإلبػػداع كاإل ػػادة مػػف طاقػػات جميػػا البشػػر اإلبداايػػة إلػ أقصػ الحػػدكد ؛ حيػػث اليقتصػػر األمػػر ػػ الحصػػكؿ ام ػ المعر ػػة ،كا مػػا يمتػػد إلػػ التفااػػؿ مع ػػا .ل يػػك س ،
3004ـ ،ص ص .)027-026
 األ ػػذ بفمسػػفة الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة ؛ كالػػذل ي ػػدؼ إلػ اسػػتمرار ب ػػاي الم ػػارات كال ب ػراتطكاؿ حياة الفرد.
 التمكػػيف اإلدارل لممؤسسػػات التعميميػػة  ،كذلػػؾ إلتاحػػة قػػدر كاسػػا مػػف المرك ػػة لممؤسسػػةالتعميمية.
 التحػػكؿ حػػك الػػتعمـ لمعمػػؿ ،كذلػػؾ بتكظيػػؼ المعر ػػة الم امػػة لسػػكؽ العمػػؿ كالتحػػكؿ مػػفالت صص الدقيؽ إل الت صصات المتعددة.
 التحػػكؿ حػػك التعمػػيـ لمحفػػاظ امػػ ال كيػػة المقا يػػة ،ػػالتحكالت السػػريعة المكمفػػة التػػيش دها العالـ تشػكؿ المسػار العػالم لمحءػارة اال سػا ية الجديػدة .ل رءػكاف  ،ايسػ ،
3005ـ  ،ص ص .30-07
 ت ميػػػة القػػػيـ األساسػػػية لمجتمػػػا المعر ػػػة ك مػػػك الحػػػس اإل سػػػاكالمساكاة  ،كاإل صات ل

الػػػذل يػػػداك لمتكاصػػػؿ

ر كتقبم كاحترام .

 العمػػؿ امػ تكػػكيف كتطػػكير رأس المػػاؿ البشػػرل بجػػكدة االيػػة  ،كمػػف شػػركط ذلػػؾ حتميػػةتعميؽ مد الجسكر بيف الت صصات ال كاية.
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 ءػػركرة تطػػكير الم ػػاهو ػ مراحػػؿ التعمػػيـ الم تمفػػة بصػػفة مسػػتمرة لمتكيػػؼ مػػا هػػذالتريرات بشرط أف يشترؾ المعممكف ذك الت صصات الم تمفة

إحداث هذا التطكير.

 اإللمػػػاـ بمقا ػػػات العػػػالـ  ،كالتعامػػػؿ مع ػػػا بإ فتػػػاح غيػػػر مسػػػبكؽ ،كبحريػػػة غيػػػر مقيػػػدةمستفيديف بذلؾ مما ت تج شبكات المعمكمات.
 إاػػداد إ سػػاف مؤهػػؿ لمتعػػايش ػ اصػػر المعمكمػػات متعػػدد الم ػػارات ذل اقميػػة جماايػػةتشػػجا التجديػػد  ،كتراػ كت م ػ طاقػػات الفػػرد ،كتسػػع لمػػتعمـ الػػذات المسػتمر  ،كتػػؤمف
بالتعمـ مدل الحياة.
-

يعتمد مجتما المعر ة بصفة أساسية ام ذكػاي كابقريػة أ ػراد  ،كامػ طاقػات ـ العقميػة
المتفجرة؛ ممايؤكد ام أهمية تدريب المعمـ ام ت مية الذكايات المتعددة لدل ط ب .

-

المرك ػػػة مطمػػػب أساسػػػ كشػػػرط ءػػػركرل لمجتمػػػا المعر ػػػة؛ كذلػػػؾ لمكاج ػػػة التريػػػرات
العالمية المفاجاة  ،كلممحا ظة ام قدرة ال ظاـ التعميم ام التكيؼ ما االـ متجدد.

-

إلقامػػػة كتأسػػػيس مجتمػػػا المعر ػػػة المحمػػػ

ػػػإف األمػػػر يسػػػتمزـ إتقػػػاف المرػػػة العربيػػػة ،

باإلءا ة إل المرة اإل جميزية ك ا ذة ل ط ع م ا امػ المقا ػات األج بيػة ك ار ػد أساسػ
لممعر ة
ل السيد 3000ـ ،ص .)308

ُ تا٢ج اهدراش ٞاملٚداُ:ٞٚ
تـ ارض ال تااو ك قا لمترتيب التال
أكال ال تااو ال اصة بالعي ة مجممة  ،ك ذلؾ لمكشؼ مدل تطبيػؽ مبػدأ الكسػطية مػف ادمػ
لدل أ راد العي ة لألداة األكل ل االستبا ة ) .
ما يا ترتيب المحاكر األكمر تطبيقان لمبدأ الكسطية حسب تااو الدراسة .
مالما ترتيب العبارات دا ؿ كؿ محكر ام حدة .

رابعان معر ة الفركؽ بيف متريرات الدراسة لمكصكؿ ألم مدل يتـ تطبيؽ مبػدأ الكسػطية ك ػؽ

المتريرات ل ال كع – المستكل الدراس )

أٗال  :اهِتا٢ج ا اص ٞباهع ِٞٚجمٌو: ٞ
أكءحت تااو الدراسة أف العي ػة ػ مجمم ػا تقػر بػأف ه ػاؾ تطبيػؽ لمبػدأ الكسػطية
لدل اي ة الدراسة مف الط ب كالطالبات ك الجدكؿ التال يكءح ذلؾ .
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ظذٗه ()2
سأ ٛػْٞح اىذساعح ؼ٘ه إظَاى ٜاعرعاتاخ أفشاد اىؼْٞح ٗ دسظاذٖا ػي ٚػثاساخ االعرثاّح
ٍعَيح ؼ٘ه ذطثٞق ٍثذأ اى٘عطٞح ٍِ ػذٍٔ
اىَؽاٗس
 اىنفاٝح اىفنشٝح ػذد اىؼثاساخ (.)17 اىنفاٝح اىغي٘مٞح ػذد اىؼثاساخ ()31اإلظَاى)48( ٜ

اىَر٘عط اىؽغاتٜ
42,95

اىذسظح اىؽٞادٝح
34,55

72,53
114,98

62,55
96

يتءح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف إجمػال درجػات المتكسػط الحسػاب أل ػراد العي ػة امػ
ابارات االستبا ة مجممة بمغ ل )003487درجة ،كأف الدرجة الحيادية تعادؿ ل )85درجة .
ك قياسػػا ام ػ الدرجػػة الحياديػػة لعبػػارات االسػػتبا ة ك الت ػ تسػػاكل ل  )85درجػػة ،ك قػػد
تأتت تمؾ الدرجة مف حاصؿ ءػرب اػدد ابػارات األداة ك مقػدارها  37ابػارة × الػكزف ال سػب
ل سػػتجابة مػػؤمرة بدرجػػة لحياديػػة /متكسػػطة)  ،ك يتءػػح مػػف ذلػػؾ أف أ ػراد العي ػػة يقػػركف بػػأف
ه اؾ تطبيؽ لمبدأ الكسطية
حيث زاد متكسط درجات ـ ام

الدرجة الحيادية ل ستجابة  ،كيع ػ هػذا أف أاءػاي هياػة

التدريس يقكمكف بتطبيؽ مبدأ الكسطية بيف ط ب ـ ك ارن كسمككان .

ثاُٚا :ترتٚل احملاٗر األكجر تطبٚقاً ملبدأ اه٘شط ٞٚحصل ُتا٢ج اهدراش. ٞ
لمعر ة أم المحاكر أكمر تأييدان لدل اي ة الط ب كالطالبات  ،قامػت الباحمػة بترتيػب المحػاكر

ك ؽ مايم

ظذٗه ( ) 3
سأ ٛػْٞح اىذساعح ؼ٘ه ذشذٞة ٍؽاٗس االعرثاّح ؼغة اىَر٘عط اىؽغاتٜ
اىَشظػ تؼذد اىؼثاساخ
ً

اىَؽ٘س

ػذد
اىؼثاساخ

1

ٍؽ٘ساىنفاٝح اىفنشٝح .

17

2
-

ٍؽ٘س اىنفاٝح اىغي٘مٞح.
اإلظَاىٜ

31
48

اىَر٘عط
اىؽغاتٜ
42,95
72,53
114,98
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اىرشذٞة

2,53

اٗ١ه

2,32

اىصاّٜ
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يتءح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف محػكر الكفايػة الفكريػة لمبػدأ الكسػطية جػاي ػ المرتبػة
األ كل ػ  ،كهػػذا يعكػػس بػػأف اإلحاطػػة الفكريػػة كالعمميػػة ألاءػػاي هياػػة التػػدريس مت ػكا رة كلكػػف
تطبيق ا قد يككف بدرجة أقؿ ظػ ارن لمعديػد مػف العكامػؿ التػ قػد تػؤمر ػ امميػة التطبيػؽ كالتػ

تعػػكد لمم ظكمػػة التعميميػػة  ،كل مكا ػػات الماديػػة المتاحػػة كالتػ تتممػػؿ ػ القااػػات الدراسػػية ،
كتكا ر تك كلكجيا التعميـ ب ا  ،كحرص الط ب كالطالبات ام ت ياػة الظػركؼ الم اسػبة لعءػك
هياة التدريس ليقكـ بتطبيؽ مبدأ الكسطية بيف ط ب .

ثاهجا :ترتٚل اهعبارات داخى كى حم٘ر عو ٟحد. ٝ
ترتيػػب العبػػػارات دا ػػػؿ المحػػػاكر حسػػػب درجػػػة تطبيق ػػػا مػػػف كج ػػػة ظػػػر اي ػػػة الطػػػ ب
كالطالبات

( )1احمل٘ر األٗي :اهلفا ٞٙاهفلر:ٞٙ
صصت الباحمة سبا اشرة ابارة ت اكلػت ذلػؾ المبػدأ مػف ال احيػة الفكريػة  ،كأ ءػعت ا
لػػألكزاف ال سػػبية إليجػػاد المتكسػػط الحسػػاب كاال ح ػراؼ المعيػػارم لترتيب ػػا حسػػب أهميت ػػا مػػف
كج ة ظر اي ة الط ب كالطالبات .
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ظذٗه ( ) 4
سأ ٛػْٞح اىطالب ٗاىطاىثاخ ف ٜذطثٞق ٍثذأ اى٘عطٞح ؼ٘ه ػثاساخ اىنفاٝح اىفنشٝح
ً

اىؼثاساخ

-1
-2
-3
-4
-5

ف ٜض٘ء ٍرطيثطاخ ٍعرَطغ اىَؼشفطح ٝطعد ٛػيط٘ ٕٞتطح اىرطذسٝظ
ٍاٝي: ٜ
ٝعٍِ تاىقشآُ اىنشٗ ٌٝاىغْح اىظؽٞؽح ٍشظؼٞح أعاعٞح .
ٝعٍِ تا١ذثاع ف ٜاىذٗ ِٝاإلتذاع ف ٜأٍ٘س اىذّٞا.
٘ٝاصُ ت ِٞش٘اتد اىششع ٍٗرغٞشاخ اىؼظش.
ٝعَغ ت ِٞطؽٞػ اىْقو ٗطشٝػ اىؼقو.
ٝؽشص ػي ٚإػالُ ٍ٘قف اإلعالً ٍِ اى٘الء ٗاىثشاء.

2,54
2,31
2,45
2,51

-6

ػيٗ ٚػ ٜذاً تاىقٗ ٌٞا١فناس اىر ٜذؽنٌ عي٘ك اىَعرَغ اىَغيٌ.

2,57

5,59

-7
-8

ٝرثٍْْٖ ٚط اىذػ٘ج تاىرثشٞش ال تاىرْفٞش.
ٝعمذ ػيط ٚأُ اى٘عططٞح ذريطَِ االػرطشا
عَٞا اىؽشٝح اىذْٞٝح .
ٝعمطططذ ػيططط ٚأُ اى٘عططططٞح ذريطططَِ ذظطططفٞح اىطططْفظ ٍطططِ ا١ؼقطططاد
ٗاىيغائِ ىيَخاىف ِٞىْا.
ٝعمططذ ػيطط ٚأُ ٗعطططٞح اىَغططيٌ إػرططضاص تططال اعططرؼالء ٗذغططاٍػ تططال
ٕ٘اُ.
ٝعمططذ ػيطط ٚأُ االوططرال دىٞططو ػيطط ٚاىْيططط اىفنططشٍ ٛططا داً ٝقططً٘
ػي ٚاىذىٞو ٗٝغرْذ إى ٚاىؽعح.
ٝعمطذ ػيط ٚإَٔٞططح ٍؼشفطح أعطاىٞة ذؼضٝططض اإلسادج ىرعْطة اىَصٞططشاخ
اىَعدٝح ١ػَاه اىؼْف.
ٝعمذ ػي ٚإَٔٞح ػذً إطذاس أؼناً ػاٍح ؼ٘ه ا١ظْاط  ،اٍ١طٌ ،
ٗاىصقافاخ ....
ٝعٍِ تاالّفراغ اىؼقي ٜػي ٚوثشاخ اٟوشٗ ِٝاإلفادج ٍِ مطو ّطافغ
ٍْٖا .
ٝعمططذ ػيطط ٚأُ ح ٍططْػ اإلّغططاُ اىقططذسج ػيطط ٚاىرَٞٞططض تطط ِٞاىؽططق
ٗاىثاطو ٗاىخٞش ٗاىشش .
ٝعمطططذ ػيططط ٚأُ ذ٘ؼٞطططذ ٍظطططادس اىريقطططٝ ٜؽَططط ٜفنطططش اىَطططعٍِ ٍطططِ
االّؽشا .
ٝعمطططذ ػيططط ٚإَٔٞطططح ٍؼشفطططح ؼقططط٘ل ٗالج اٍ١طططش ٗاىؼيَطططاء ٍٗ٘قطططف
اىَغيٌ ٍْٖا.
اإلظَـــــاىٜ

2,52
2,59

5,63
5,74

اىراعغ
اىخاٍظ

2,38

5,69

2,58

5,62

اىخطططططططططططططاٍظ
ػشش
اىغادط

2,46

5,62

اىصاّ ٜػشش

2,42

5,57

اىصاىس ػشش

2,35

5,68

2,49

5,73

2,67

5,58

اىغطططططططططططططادط
ػشش
اىؽططططططططططططططططادٛ
ػشش
اىصاّٜ

2,64

5,62

اىشاتغ

2,66

5,57

اىصاىس

42,95

15,54

اٗ١ه

تاىؽشٝطح ى٠وطشٗ ِٝال

-9
-15
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

اىَر٘عطططططططططط
اىؽغاتٜ
2,86

االّؽطططشا
اىَؼٞاسٛ
5,35

اٗ١ه

5,54
5,63
5,65
5,64

اىصاٍِ
اىغاتغ ػشش
اىشاتغ ػشش
اىؼاشش
اىغاتغ

 قامت الباحمة بعمؿ ظاـ اإلرباايات لمتكصؿ ل قاط القكة كالءعؼ

اىرشذٞة

كؿ محكر

أٗالً :اإلرباع األعو ٟحمل٘ر اهلفا ٞٙاهفلر: ٞٙ
 جػػايت العبػػارةاألكلػػ

يػػؤمف بػػالقرآف الكػػريـ كالس ػ ة الصػػحيحة مرجعيػػة أساسػػية

ػ المرتبػػة

ػػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3475درجػػة  ،كا حػػراؼ معيػػارم

ل )0424درجة  ،كيرجا ذلؾ إل أف العقيدة الراس ة لدل أاءاي هياة التػدريس كايمػا ـ
بالمرجعية الت أ بر ا ا ال ب صم اهلل امي كسمـ تركت ػيكـ مػا اف تمسػكتـ بػ لػف
تءػػػمكابعدم كتػػػاب اهلل كسػػػ ت

 ،لالترمػػػذم،ج،4ص ،)552هػػػ قمػػػة الكسػػػطية كاامػػػ
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درجات ػػا ،اذ أف هػػاذيف المػػرجعيف مػػف أهػػـ األسػػس التػ تبػػيف حػػدكد الكسػػطية ،كػ اليقػػا
الفػػػػػرد ػػػػػ تجػػػػػاكزات اقااديػػػػػة أك كريػػػػػة  ،كاتفقػػػػػت هػػػػػذ ال تيجػػػػػة مػػػػػا تيجػػػػػة دراسػػػػػة
لالج ػػاب 3008ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف االسػػتقامة ام ػ م ػ و اهلل هػػك اػػيف الكسػػطية
كجكهرها األصيؿ .
 احتمػػت العبػػارة يؤكػػد ام ػ أف اهلل م ػ ح اإل سػػاف القػػدرة ام ػ التمييػػز بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿكال ير كالشر المرتبة الما ية

محػكر المجػاؿ الفكػرم بمتكسػط حسػاب ل )3456درجػة ،

كا ح ػراؼ معيػػارم ل )0447درجػػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ إل ػ ت ػػكع الكسػػااؿ القرآ يػػة كال بكيػػة ػ
تربية المسمميف ام الكسطية  ،كمف أهـ الطرؽ التربية بأاماؿ العقػؿ كالفكػر ،ممػا يمػرم
المربيف

األ ذ ب ػذ الكسػااؿ لتعزيػز مبػدأ الكسػطية بػيف أجيال ػا الشػاب  ،كاتفقػت هػذ

ال تيجة ما تيجة دراسػة لرزؽ 3000ـ) كالتػ تكصػمت إلػ أف التشػريا اإلسػ م رسػـ
م جان كاءحان لمكسطية  ،كألزـ المسمميف بالتمسؾ ب .

 جػػػايت العبػػػارة يؤكػػػد امػػػ أهميػػػة معر ػػػة حقػػػكؽ كالة األمػػػر كالعممػػػاي كمكقػػػؼ المسػػػمـم ػػا

المرتبػػة المالمػػػة ػػ محػػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػػط حسػػاب ل )3455درجػػػة ،

كا حراؼ معيارم ل )0446درجػة  ،كيرجػا ذلػؾ إلػ أف معر ػة حقػكؽ كالة األمػر  ،كاجػ ؿ
العممػػػاي أمػػػر ربػػػا

يقتءػػػ الكجػػػكب كاإللزاـ،كاتفقػػػت هػػػذ ال تيجػػػة مػػػا تيجػػػة دراسػػػة

لالج ػػاب 3000ـ) كالتػػ تكصػػمت إلػػ أف مػػف صػػااص التشػػريا اإلسػػ م أ ػػ ربػػا
المصدر  ،كشامؿ لجميا مجاالت ال شاط اإل سا
-

.

احتمػػػػػت العبػػػػػارة يؤكػػػػػد امػػػػػ أف تكحيػػػػػد مصػػػػػادر التمقػػػػػ يحمػػػػػ

كػػػػػر المػػػػػؤمف مػػػػػف

اال حراؼ المرتبػػة الرابعػػػة ػػ محػػػكر المجػػاؿ الفكػػػرم بمتكسػػط حسػػػاب ل )3453درجػػػة ،
كا حراؼ معيػارم ل )0453درجػة  ،كيرجػا ذلػؾ إلػ أ ػ كممػا تكحػدت مصػادر التمقػ كممػا
حفظت اآلراي مػف التشػتت ،كاتفقػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػة لرزؽ 3000ـ) كالتػ
تكصمت إلػ أف التشػريا اإلسػ م جعػؿ الكسػطية مػ و إل ػ قػااـ امػ الف ػـ الصػحيح
ب إ راط كال تفريط.
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ثاُٚاً :اإلرباع األدُ ٟحمل٘ر اهلفا ٞٙاهفلر: ٞٙ
 -جػػايت العبػػارة يػكازف بػػيف مكابػػت الشػػرع كمتريػرات العصػػر ػ المرتبػػة األكلػ

ػ

قػػاط

ء ػعؼ التطبيػػؽ ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3420درجػػة  ،كا ح ػراؼ
معيػػػارم ل )0452درجػػػة  ،كيرجػػػا ذلػػػؾ إلػػػ أف متريػػػرات العصػػػر الحػػػال تػػػد ؿ ػػػ بػػػاب
االجت اد المستقبم لمعمماي ممؿ مكقؼ الديف مف العكلمة كغيرها  ،مف ه ػا جػاي التػكازف
متأ ارن

اممية التطبيؽ .

 احتمػػت العبػػارة يؤكػػد امػػ أهميػػة اػػدـ إصػػدار أحكػػاـ اامػػة حػػكؿ األج ػػاس  ،األمػػـ ،كالمقا ات

المرتبة الما ية

قاط ءػعؼ التطبيػؽ ػ محػكر المجػاؿ الفكػرم بمتكسػط

حساب ل )3424درجػة  ،كا حػراؼ معيػارم ل )0457درجػة  ،كيرجػا ذلػؾ إلػ أف التشػريا
اإلس م لـ يفرؽ بيف األج اس  ،كجعؿ التقكل ه معيار المفاءمة بيف البشر جميعان.

 جػػايت العبػػارة يؤكػػد ام ػ أف الكسػػطية تتءػػمف تصػػفية ال ػ فس مػػف األحقػػاد كالءػػراافلمم ػػالفيف ل ػػا

ػ المرتبػػة المالمػػة ػ

قػػاط ءػػعؼ التطبيػػؽ ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم

بمتكسػػط حسػػاب ل )3427درجػػة  ،كا حػػراؼ معيػػارم ل )0458درجػػة  ،كهػػذا يؤكػػد امػػ
اهمية دكر االستاذ الجامع

ترسيخ مقا ػة التسػامح لػدل ط بػ  ،التسػامح أداة اامػة

يعمم ػػػا لط بػػػ لترتقػػػ بتفكيػػػرهـ كتصػػػكب أراا ػػػـ كترشػػػد أ عػػػال ـ ،ممػػػا يحقػػػؽ التػػػكازف
السمكك كالفكرم كهما مػف أهػـ مظػاهر المػ و الكسػط كاتفقػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة
دراسػػة لشػػكية 3000ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف مػػف أسػػباب اليبعػػد اػػف الكسػػطية اكامػػؿ
فسية ترجا لمب اي ال فس ل ساف .

 -احتمػػت العبػػارة يجمػػا بػػيف صػػحيح ال قػػؿ كصػػريح العقػػؿ المرتبػػة الرابعػػة ػ

قػػاط ءػػعؼ

التطبيػػؽ ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3430درجػػة  ،كا ح ػراؼ معيػػارم
ل )0450درجػػة  ،كهػػذا أمػػر يؤكػػد امػ أهميػػة تفعيػػؿ دكر االسػػتاذ الجػػامع

ػ أف ي م ػ

لػػػدل ط بػػػ أهميػػػة تكامػػػؿ العقػػػؿ كال قػػػؿ كمصػػػادرلمتمق ،كأ ػػػ لػػػيس مػػػف تعػػػارض يمػػػا
بي ا ،القكؿ بتعارء ما ما هك االامر مف آمار الرمك

أحدهما إ راطا أك تفريطػا ،كاتفقػت

هػػذ ال تيجػػة مػػا تيجػػة دراسػػة لرزؽ 3000ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف مػػف اكامػػؿ داػػـ
الكسطية الجما بيف الفكر كالسمكؾ .
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 - 2احمل٘ر اهجاُ : ٛاهلفا ٞٙاهصو٘ك: ٞٚ
صصػػت الباحمػػة إحػػدل كم مػػيف ابػػارة ت اكلػػت ذلػػؾ الكفايػػة مػػف ال احيػػة السػػمككية ،
كأ ءػػعت ا لػػألكزاف ال سػػبية إليجػػاد المتكسػػط الحسػػاب كاال حػػراؼ المعيػػارم لترتيب ػػا حسػػب
أهميت ا مف كج ة ظر اي ة الط ب كالطالبات .
ظذٗه ( ) 5
سأ ٛػْٞح اىطالب ٗاىطاىثاخ ف ٜذطثٞق ٍثذأ اى٘عطٞح ؼ٘ه ػثاساخ اىنفاٝح اىغي٘مٞح
ً

اىَر٘عططططططططططططط االّؽططططططشا
اىَؼٞاسٛ
اىؽغاتٜ

اىؼثاساخ

اىرشذٞة

-1

ٝرغٌ تاىشفق ٗاىؽيٌ ٗاّ١اج.

2,41

5,68

اىصاىس

-2

ٝؽشص ػي ٚطالقح اى٘ظٔ ٗتشاشرٔ ٍغ طالتٔ .

2,35

5,68

-3

ٝؽزس اىطالب ٍِ ػذً اىَثاالج ٗاالذناىٞح.

2,35

5,75

اىؽادٛ
ٗاىؼششُٗ
اىؽاد ٛػشش

-4

ٝؽزس طالتٔ ٍِ اىغي٘ ٗٝث ِٞأّٔ أط االّؽشا .

2,26

5,78

-5

ٝؽس طالتٔ ػي ٚاىرخيض ٍِ ٍ٘اّغ قث٘ه اىؽق ٍصطو 2,43
( :اىعٖو  ،اىرنثش  ،اىرؼظة  ،إذثاع اىٖ٘ ، ٙاىظِ).
ٝؽشص ػي ٚأُ ٝنُ٘ قطذٗج ؼغطْح ىطالتطٔ فط ٜق٘ىطٔ 2,45
ٗػَئ .
ٝرغطططٌ تاٍ١اّطططح اىفنشٝطططح ٗاىؼيَٞطططح ٍطططِ وطططاله تؽصطططٔ 2,32
اىَغرَش ػِ اىؽقائق تؽٞادٝح ٍٗ٘ض٘ػٞح .
2,31
ٝرؽي ٚتظفاخ االػرذاه ف ٜاىرؼاٍو ٍغ اٟوش. ِٝ

5,63

اىغاتغ
ٗاىؼششُٗ
اىصاّٜ

5,71

اىخاٍظ

5,69

اىغادط
ػشش ً
اىؼششُٗ

-9

ٝقططً٘ ت٘اظثططٔ اىشططشػ ٜفطط ٜإّنططاس اىَْنططش ٍططِ وططاله 2,44
ٍشاسمرٔ ف ٜاىؽذ ٍِ اىَخاىفاخ اىغي٘مٞح .

5,65

اٗ١ه

-15

ٝؼضص ىذ ٙطالتٔ اىَثادئ اىغاٍٞح اىر ٜذشعخ ٍفًٖ٘ 2,36
اىَ٘اطْططططح اىؽقططططح ٍصططططو  ( :اىرغططططاٍػ  ،اى٘عطططططٞح ،
االػرذاه)
ٝؽشص ػيط ٚذ٘ضطٞػ اىَفٖطً٘ اىظطؽٞػ ىيعٖطاد فط2,35 ٜ
عثٞو ح ىطالتٔ .

5,75

اىراعغ

5,78

اىؽادٛ
ٗاىؼششُٗ ً

-12

ٝؽزس طالتٔ ٍِ اىغطق٘ط فطٕ ٜاٗٝطح اىرنفٞطش ٗإعطقاط 2,35
ػظَح اٟوش ِٝتاعرثاؼح دٍائٌٖ ٗأٍ٘اىٌٖ .
ٝؽططشص ػيطط ٚمغططة شقططح طالتططٔ ٍططِ وططاله إػطططائٌٖ 2,41
اىفشطح ىيرؼثٞش ػِ آسائٌٖ .
ٝشمطططض فططط ٜأتؽاشطططٔ ٗمرثطططٔ ٍٗؽاضطططشاذٔ ػيطططٗ ٚاقطططغ 2,33
اىطالب ٍٗا ٝؽراظٔ أتْاء اىَعرَغ.
2,17
ٝرؼاٍو ٍغ اىرشاز تر٘اصُ دُٗ ذقذٝظ أٗ ذثخٞظ .
ٝؽرطططشً ػقططط٘ه اىطيثطططح ٗذفنٞطططشٌٕ ٗٝطططذػٌٕ٘ ىيْظطططش 2,26
ٗاىرذتش .

5,72

اىؽاد ٛػشش
ً
اىصاىس ً

5,76

اىخاٍظ
ػشش
اىصالشُ٘
اىغاتغ
ٗاىؼششُٗ ً

-6
-7
-8

-11

-13
-14
-15
-16
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-17

ٝؼرَططططذ فطططط ٜإقْاػططططٔ ىطالتططططٔ ػيطططط ٚاىؽعططططط اىؼقيٞططططح 2,38
ٗاىَْطقٞططح ٗاىشططشػٞح ٗىططٞظ ػيطط ٚعططيطرٔ ٍٗناّرططٔ
ٌٍْٖ .
2,35
ٝرغٌ تاىَشّٗح ف ٜذفنٞشٓ ٗآسائٔ.

5,72

اىغادط

5,65

اىؽاد ٛػشش
ً

2,34

5,71

اىشاتغ ػشش

ٝرؽي ٚتاىظثش ف ٜاىرؼاٍو ٍغ مافطح اىَ٘اقطف ٗػطالض 2,32
اىَشنالخ .

5,75

اىغادط
ػشش

5,66

اىغادط
ػشش ً
اىغادط ً

5,73

اىراعغ ً

5,67

اىغادط
ػشش ً
اىصاٍِ
اىؽادٛ
ٗاىؼششُٗ ً
اىغادط
ػشش ً
اىراعغ
ٗاىؼششُٗ
اىخاٍظ
ٗاىؼششُٗ

5,74

اىؽادٛ
ٗاىصالشُ٘
اىخاٍظ
ٗاىؼششُٗ ً
اىصاّٜ

-18
ٝظٖش ق٘ج اىشخظٞح ٍغ ى ِٞاىعاّة.
-19
-25
-21

ٝظٖططش تَظٖططش ٍْاعططة فططال ٝغططاىٗ ٜال َٖٝططو ٍظٖططشٓ 2,32
ذَاٍاً.
ال ْٝؽططاص إىططٍ ٚعَ٘ػططاخ ٍؼْٞططح ٍططِ اىطططالب ؼغططة 2,38
اّرَاءاذٌٖ اىفنشٝح أٗ اىؼشقٞح أٗ اىصقافٞح .
ٝشعغ طالتٔ ػي ٚاىرَغل تؽق٘قٌٖ ٍٗشاػطاج ؼقط٘ل 2,36
اٟوش.ِٝ
ٝخيق ظ ّ٘اً ٍرغاٍؽا ً داوو ٗواسض قاػح اىَؽاضشاخ2,32 .

-25

ٝشططعغ طالتططٔ ػيطط ٚذقثططو ٗظٖططح ّظططش اٟوططشٗ ِٝىطط٘ 2,37
ماّد ٍخاىفح ىٌٖ .
ٝؽشص ػي ٚإمغاب طالتٔ ٍٖاساخ اىرقظٗ ٜاىثؽس2,35 .

5,75

-27

ٝؽشص ػي ٚإظٖاس اىغِْ ٍٗؽاستح اىثذع.

2,32

5,75

-28

ٝؼضص اىط٘اصع اىطذ ْٜٝىطذ ٙطالتطٔ ىٞؽط٘ه تٞطٌْٖ ٗتط2,19 ِٞ
اى٘ق٘ع ف ٜاىَخاىفاخ اىَاعح تا ٍِ١االظرَاػ. ٜ
ٝشمطططض ػيططط ٚطططططشل اىرطططذسٝظ اىرطططط ٜذَْططط ٜاىرفنٞططططش 2,28
ٗاىرؽيٞو ٗاىْقذ ٍصو طشٝقح ( ؼو اىَشطنالخ  ،اىطرؼيٌ
اىزاذ.) ٜ
ٝثس شقافح اىؼَو تشٗغ اىفشٝق ٗاىَشطاسمح فط ٜاذخطار 2,12
اىقشاساخ.
ٝشاػٍ ٜثذأ اىر٘عط ف ٜاىَْٖط اىعاٍؼٗ ٜفطٗ ٜضطغ 2,28
ا١عتيح ٗسطذ اىذسظاخ .
72,53
اإلظَاىٜ

-22
-23
-24

-26

-29
-35
-31
--
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أٗالً :اإلرباع األعو ٟحمل٘ر اهلفا ٞٙاهصو٘ك: ٞٚ
 -جايت العبػارة يقػكـ بكاجبػ الشػرا

ػ إ كػار الم كػر مػف ػ ؿ مشػاركت

الم الفػػػات السػػػمككية ػػػ المرتبػػػة األكلػػػ

ػ الحػد مػف

ػػػ محػػػكر المجػػػاؿ الفكػػػرم بمتكسػػػط حسػػػاب

ل )3433درجػػػة  ،كا حػػػراؼ معيػػػارم ل )0454درجػػػة  ،كيرجػػػا ذلػػػؾ إلػػػ أف مػػػف مقاصػػػد
الشريعة الرراي األمر بالمعركؼ كال

اف الم كر لقكؿ ال بػ صػم اهلل اميػ كسػمـ مػف

رأل مػ كـ م كػ ارن ميريػر  ،لابػف ح بػؿ،ج،2ص )30كاتفقػػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػػة

لشػػكية 3000ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف مػػف أهػػـ أدكار أسػػتاذ الجامعػػة ػ تعزيػػز مبػػدأ
الكسطية تقديـ معر ة اممية متعمقة كمعتدلة أم تأمر بالمعركؼ كت

اف الم كر .

 احتمت ابارة يحث ط ب ام الت مص مف مكا ا قبػكؿ الحػؽ ممػؿ لالج ػؿ  ،التكبػر ،التعصػػػب  ،إتبػػػاع ال ػػػكل  ،الظػػػف) المرتبػػػة الما يػػػة ػػػ محػػػكر المجػػػاؿ الفكػػػرم بمتكسػػػط
حسػػاب ل )3432درجػػة  ،كا ح ػراؼ معيػػارم ل )0452درجػػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ إل ػ أف طبيعػػة
امػػؿ أسػػتاذ الجامعػػة الػػداكة لقبػػكؿ الحػػؽ ،كهػػذا امريتطمػػب م ػ تربيػػة ط ب ػ ام ػ آداب
الحكار كتحذيرهـ مف مكا ع  ،ػالحكار مبػدأ م ػـ مػف مبػادلي الكسػطية ،كالبعدا ػ يعػزز
اال حراؼ الفكػرم لػدل الطػ ب ،كاتفقػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػة لالج ػاب 3000ـ)
كالت ػ تكص ػمت إل ػ أف الف ػػـ الصػػحيح لمكسػػطية يتءػػمف أ ػػا م ػ و إل ػ يقبػػؿ الحػػؽ
كير ض الباطؿ .
 جايت العبػارة يتسػـ بػالر ؽ كالحمػـ كاأل ػاة ػ المرتبػة المالمػة ػ محػكر المجػاؿ الفكػرمبمتكسط حساب ل )3430درجػة  ،كا حػراؼ معيػارم ل )0457درجػة  ،كيرجػا ذلػؾ إلػ أف
است داـ الر ؽ يزيف األمر قد قاؿ رسكؿ اهلل صم اهلل امي كسمـ إف الر ػؽ ال يكػكف ػ
شػػػ ي إال از ػػػ كالي ػػػزع مػػػف شػػػ ي إال شا ،لال يسػػػابكرم،ج،3ص )3003كاتفقػػػت هػػػذ
ال تيجػػة مػػا تيجػػة دراسػػة لرزؽ 3000ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف مػػف األدكار السػػمككية
ألستاذ الجامعة التكازف بيف العمؿ األكاديم كال شاط االجتماا .
-

احتمػػت ابػػارة يحػػرص امػ كسػػب مقػػة ط بػ مػػف ػ ؿ إاطػػاا ـ الفرصػػة لمتعبيػػر اػػف
آراا ػػـ

ػ المرتبػػة المالمػػة مكػػرر ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل)3430

درجػة  ،كا حػراؼ معيػػارم ل )0457درجػة  ،كيرجػػا ذلػؾ إلػ أهميػػة الحػكار ػ ب ػاي المقػػة
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كصكالن إل مبدأ الكسطية  ،كاتفقػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػة لشػكية  )3000كالتػ
أداي األستاذ الجامع .

تكصمت إل أهمية الحكار

 -جايت العبارة يحرص امػ أف يكػكف قػدكة حسػ ة لط بػ

ػ قكلػ كامم المرتبػة الرابعػة

ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3430درجػػة  ،كا ح ػراؼ معيػػارم ل)0460
درجػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ إلػ أف مػػف أسػػاليب التربيػة اإلسػ مية التعمػػيـ بالقػػدكة  ،كاتفقػػت هػػذ
ال تيجػػة مػػا تيجػػة دراسػػة لشػػكية 3000ـ) كالت ػ تكصػػمت إل ػ أف مػػف بػػيف القػػيـ الت ػ
تتءم ا الكسطية المساكاة كالقدكة كالحكمة كالتسامح.
 احتمت ابارة يعتمػد ػ إق ااػ لط بػ امػ الحجػو العقميػة كالم طقيػة كالشػراية كلػيسامػ سػػمطت كمكا تػ م ـ المرتبػػة ال امسػػة ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب
ل )3427درجػػة  ،كا حػػراؼ معيػػارم ل )0463درجػػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ إلػػ أف تقػػديـ الحجػػو
كالبراهيف يسااد

ب اي المقة كيعزز مبدأ الكسطية .

 جػػايت العبػػارة ال ي حػػاز إلػ مجمكاػػات معي ػػة مػػف الطػ ب حسػػب ا تمػػايات ـ الفكريػػة أكالمرتبة ال امسة مكرر

العرقية أك المقا ية

محكر المجاؿ الفكػرم بمتكسػط حسػاب

ل )3427درجػػة  ،كا ح ػراؼ معيػػارم ل )0463درجػػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ إلػ أف مكقػػؼ الحياديػػة
ألستاذ الجامعة مف التكج ات الفكرية الم تمفة يعمؿ ام تحقيؽ مبدأ الكسػطية  ،كاتفقػت
هذ ال تيجة ما تيجة دراسة لرزؽ3000ـ) كالت تكصػمت إلػ أف التػكازف كالتكسػط مػف
أهـ صفات أستاذ الجامعة الم ية .

ثاُٚاً :اإلرباع األدُ ٟحمل٘ر اهلفا ٞٙاهصو٘ك: ٞٚ
 جايت العبػارة يبػث مقا ػة العمػؿ بػركح الفريػؽ كالمشػاركة ػ ات ػاذ القػ ارراتاألكل

قاط ءعؼ التطبيؽ

ػ المرتبػة

محكر المجػاؿ الفكػرم بمتكسػط حسػاب ل )3403درجػة

 ،كا حػػػراؼ معيػػػارم ل )0463درجػػػة  ،كيرجػػػا ذلػػػؾ إلػػػ أف تطبيػػػؽ مقا ػػػة العمػػػؿ كالػػػتعمـ
التعاك

مازالت ءعيفة

مجتمعات ا .

 -احتمت العبارة يتعامؿ ما التراث بتكازف دكف تقديس أك تب يس

المرتبة الما ية ػ

قػاط

ءػػعؼ التطبيػػؽ ػػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3406درجػػة  ،كا حػػػراؼ
معيارم ل )0464درجػة  ،كيرجػا ذلػؾ إلػ أ طبيعػة دكر االسػتاذ الجػامع تتطمػب م ػ هػذ
ال ظرة المتكاز ة

يتجمد ا د كر السابقيف مػا التقػدير لج ػكدهـ كي ظػر لكػؿ جديػد امػ
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أ

بداة أك ء لة،ألف لكؿ زماف كمكػاف ظرك ػ كمتريرات  ،األمػة الكسػط تتمسػؾ بمكابت ػا

مػػػـ ت ظػػػر ػػػ كػػػؿ تػػػاج لمفكػػػر كالتجريػػػب كشػػػعارها لالحكمػػػة ءػػػالة المػػػؤمف أ ػػػ كجػػػدها
ا ػػذها)،كاتفقت هػػذ ال تيجػػة مػػا تيجػػة دراسػػة لشػػكية 3000ـ) كالتػػ تكصػػمت إلػػ أف
أستاذ الجامعة يكازف بيف العمؿ األكاديم كال شاط االجتماا دكف تقديس لمتراث .
 جػػايت العبػػارة يعػػزز الػكازع الػػديالماسة باألمف االجتماا

لػػدل ط بػ ليحػػكؿ بيػ ـ كبػػيف الكقػػكع ػ الم الفػػات

المرتبة المالمػة ػ

قػاط ءػعؼ التطبيػؽ ػ محػكر المجػاؿ

الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3408درجػػة  ،كا حػراؼ معيػػارم ل )0462درجػػة  ،كيرجػػا ذلػػؾ
إل ػ أف مػػف أدكار اءػػك هياػػة التػػدريس تعزيػػز الػػكازع الػػدي

لػػدل ط ب ػ  ،كاتفقػػت هػػذ

ال تيجػػػة مػػػا تيجػػػة دراسػػػةلرزؽ3000ـ) كالتػػػ تكصػػػمت إلػػػ أف مػػػف صػػػااص الفقػػػ
اإلس م شمكل لمجاالت ال شاط اإل سا

كالت مف بي ا تعزيز الكازع الدي

.

 -احتمت العبػارة يحػذر ط بػ مػف الرمػك كيبػيف أ ػ أس اال حػراؼ المرتبػة الرابعػة ػ

قػاط

ءػػعؼ التطبيػػؽ ػػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل )3435درجػػة  ،كا حػػػراؼ
معيػػػارم ل )0467درجػػػة  ،كيرجػػػا ذلػػػؾ إلػػػ كجػػػكد بعػػػض القصػػػكر ػػػ إدراك ػػػـ لمقاصػػػد
الشريعة اإلس مية.
جػػايت العبػػارة يحتػػرـ اقػػكؿ الطمبػػة كتفكيػػرهـ كيػػداكهـ لم ظػػر كالتػػدبر ػ المرتبػػة
الرابعػػة مكػػرر ػ

قػػاط ءػػعؼ التطبيػػؽ ػ محػػكر المجػػاؿ الفكػػرم بمتكسػػط حسػػاب ل)3435

درجة  ،كا حراؼ معيارم ل )0467درجة  ،كيرجا ذلؾ إلػ أف مػف م ػاـ أسػتاذ الجامعػة احتػراـ
اقكؿ ط ب  ،كاتفقػت هػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػة لشػكية 3000ـ) كالتػ تكصػمت إلػ أف
مف أسباب ابتعاد الشباب اف الكسطية اال تقار لمبياة التربكية .
 احتمت العبارة يركز ام طرؽ التدريس التػ ت مػ التفكيػر كالتحميػؿ كال قػد ممػؿ طريقػة لحػػؿ المشػػك ت  ،الػػتعمـ الػػذات ) المرتبػػة ال امسػػة ػ

قػػاط ءػػعؼ التطبيػػؽ ػ محػػكر

المجاؿ الفكػرم بمتكسػط حسػاب ل )3437درجػة  ،كا حػراؼ معيػارم ل )0458درجػة ،كهػذا
قصكر يجب ت ي ،أل

مف

ؿ تفعيػؿ األسػتاذ ل ػذ الطػرؽ ي مػ لػدل ط بػ م ػارات

التفكير ال اقد ،الت تمك ـ مف حص األ كار كارء ا كالتأكد مػف سػ مت ا قبػؿ اات اق ػا
كالتصديؽ ب ا.كقداتفقت ػذ ال تيجػة مػا تيجػة دراسػة لرزؽ 3000ـ) كالتػ تكصػمت إلػ
ءركرة التكازف

التدريس كالتعمـ بيف مقا ة الذاكرة  ،كمقا ة الفكر كالسمكؾ.
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 جػػػايت العبػػػارة يرااػػػ مبػػػدأ التكسػػػط ػػػ المػػػ و الجػػػامع ك ػػػ كءػػػا األسػػػامة كرصػػػدالدرجات

المرتبة السادسة

قاط ءعؼ التطبيؽ ػ محػكر المجػاؿ الفكػرم بمتكسػط

حسػػػاب ل )3437درجػػػة  ،كا حػػػراؼ معيػػػارم ل )0457درجػػػة  ،كاتفقػػػت هػػػذ ال تيجػػػة مػػػا
تيجة دراسة لشكية 3000ـ) كالت تكصمت إل ءركرة تحقيؽ التػكازف ػ أداي األسػتاذ
الجامع .

رابعاًً :عرف ٞاهفرٗق بني ًتػ ات اهدراش ٞهو٘ص٘ي ألً ٜدٙ ٠تٍ تطبٚق ًبدأ اه٘شطٗ ٞٚفق املتػ ات (
اهِ٘ع – املصت٘ ٠اهدراش:) ٛ
الفركؽ بيف استجابات اي ة الدراسة مف ط ب كطالبات قسـ الدراسػات اإلسػ مية حسػب

-

مترير ال كع لذككر – إ اث )
أظ رت تػااو الدراسػة أ ػ ال يكجػد ػركؽ ذات داللػة إحصػااية بػيف ال ػكع  ،كالجػدكؿ التػال
يكءح ذلؾ .

ً

اىَؽ٘س

1

ػْٞح اىذساعح

ظذٗه ( ) 6
اىفشٗل ف ٜاعرعاتاخ ػْٞح اىذساعح
ٍِ اىطالب ٗاىطاىثاخ ؼغة ٍرغٞش اىْ٘ع
االّؽشا
ػذد أفشاد اىَر٘عط
اىْ٘ع
اىَؼٞاسٛ
اىؽغاتٜ
اىؼْٞح
رم٘س
5 ،39
42,16
55
إّاز

قَٞح خ
5,898

55

43,14

5 ،51

ٍغر٘ٙ
اىذالىح
غٞش داىح

يتءح مف الجدكؿ السابؽ أ
ال تكجد ركؽ ذات داللػة إحصػااية بػيف الػذككر كاإل ػاث مػف طػ ب كطالبػات قسػـ الدراسػاتاإلس مية  ،كهذا يشير إل أف ه اؾ تكا ؽ حكؿ محاكر االستبا ة كم ا .

خاًصاًً :عرف ٞاهفرٗق بني ًتػ ات اهدراش ٞهو٘ص٘ي ألً ٜدٙ ٠تٍ تطبٚق ًبدأ اه٘شطٗ ٞٚفق املتػ ات
(املصت٘ ٠اهدراش:) ٛ
أظ رت تااو الدراسة أ

ال يكجد ركؽ ذات داللة إحصػااية بػيف متريػر المسػتكل الدراسػ ،

كالجدكؿ التال يكءح ذلؾ
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ً

اىَؽ٘س

1

ػْٞح
اىذساعح

ظذٗه ( ) 7
اىفشٗل ف ٜاعرعاتاخ ػْٞح اىذساعح
ٍِ اىطالب ٗاىطاىثاخ ؼغة ٍرغٞش اىَعٕو اىذساعٜ
اىَر٘عط االّؽشا
ػذد أفشاد
اىَغر٘ٙ
اىَؼٞاسٛ
اىؽغاتٜ
اىؼْٞح
اىذساعٚ
اىَغر٘ٙ
5,81
41,36
55
ٍِ3-1
اىَغرٍِ٘ ٙ
4,78
43,94
55
8-7

قَٞح خ

ٍغر٘ٙ
اىذالىح

2,84

غٞش داىح

يتءح مف الجدكؿ السابؽ أ
ال تكجد ركؽ ذات داللة إحصااية بيف المسػتكيات التعميميػة حػكؿ تطبيػؽ مبػدأ الكسػطية ،كهذا يشير إل أف ه اؾ تكا ؽ حكؿ محاكر االستبا ة كم ا .
* تفسير تااو األداة الما ية استمارة المقابمة المق ة
قامت الباحمة بتطبيؽ استمارة مقابمة ألاءػاي هياػة التػدريس حػكؿ محػكرم الدراسػة
ل الفكرم كالسمكك ) ،ككا ت أهـ التكصيات تتممؿ ىالتال
-0الكفاية الفكرية
اقكؿ الشبابك بذمقا ةالع ؼ.

-

تعزيز كغرس العقيدة الصحيحة كقيـ الكسطية كاالاتداؿ

-

م اقشػػػة القءػػػايا ك ػػػؽ كسػػػطية اإلسػػػ ـ كتحقيػػػؽ التػػػكازف ػػػ حيػػػاة اإل سػػػاف الركحيػػػة
كالمادية.

-

ي ظرال ػ العمػػـ كالفكػػر ام ػ ا ػ مشػػترؾ ا سػػا

كمجػػاؿ لمتعػػاكف بػػيف الشػػعكب كالمقا ػػات

كا ة.
م و التيسير

الفق كالفتكل .

-

تب

-

الجما بيف األصالة كالمعاصرة .

-

الداكة لمتعايش بيف الحءارات .

-

غرس مف كـ الكسطية مف م ظكر التشريا.

-

اإللمػػاـ بفق ػ األكلكيػػات يركػػز ػ تربيت ػ كتعميم ػ ام ػ األهػػـ ػػالم ـ،كام الكميػػات مػػـ
الفرايات.

-

الكا بأهمية الكسطية تج بان لمع ؼ .

يؤكد ام أف الكسطية التدركاالبالحكار كاالتصاؿ كالتكاصؿ.
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-

.الكا بالمؤمرات كاألتجاهات العالمية كامرها ام معتقدات اال راد ،كاساليب تفكيرهـ
.يؤكد ام اف الشريعة االس مية تتفؽ ما العمـ كالعقؿ

قادرة ام مسايرة التطكرات

* اجملاي اهصو٘ك: ٛ
 تقبؿ الرأم كالرأم اآل ر . تعزيز السمككيات الحس ة المتكا قة ما الكسطية . -غرس مفاهيـ األمف الفكرم

فكس الط ب .

 اكساب الط ب القدرة ام تحمؿ المساكلية تجا أمف الكطف. مساادة الط ب ام كءا ا كارهـ مكءا التجريب المجرد االكتفاي بالحكار الذات تعزيز المقا ة الكط ية لدل الط ب. تكظيؼ الحكار بدالن مف التمقيف . -االاتداؿ

تقديـ المكاب كالعقاب .

 القدرة ام الءبط كالسيطرة أماـ الط ب . -تطبيؽ الكسطية

إشارات  ،كحركات  ،كالقاا .

 معايشة مشك ت مجتمعة  ،كمحاكلة تطبيؽ الكسطية ي ا . تكصيؿ العمـ بكسطية دكف غمك أك تفريط . -ترغيب الط ب

تحصيؿ العمـ .

البعد اف التعصب كالحقد كالحسد.
 ي معر ة حقكؽ غير المسمميف . -التعامؿ ما الط ب بحزـ كتعقؿ .

* خةص ٞأٍٓ اهِتا٢ج :
 -0يقكـ أاءاي هياة التدريس بتطبيؽ مبدأ الكسطية بيف ط ب ـ ك ارن كسمككان.

 -3يزداد المجاؿ الفكرم لتطبيؽ الكسطية اف المجاؿ السمكك لدل أاءاي هياة التدريس.
 -2ال تكجػػد ػػركؽ دالػػة إحصػػااية حػػكؿ اسػػتجابات العي ػػة تجػػا متريػػرم الدراسػػة ل ال ػػكع –
المستكل التعميم ).
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الكفاية الفكرية ه

 -2أام ابارات التطبيؽ
-

يؤمف بالقرآف الكريـ كالس ة الصحيحة مرجعية أساسية .

-

يؤكد ام أف اهلل م ح اإل ساف القدرة ام التمييز بيف الحؽ كالباطؿ كال ير كالشر .
بي ما أقؿ ابارات التطبيؽ

-

يكازف بيف مكابت الشرع كمتريرات العصر .
يؤكد ام أهمية ادـ إصدار أحكاـ اامة حكؿ األج اس  ،األمـ  ،كالمقا ات.
 -3أام ابارات التطبيؽ

-

الكفاية الفكرية ه

يقػػػكـ بكاجبػػػ الشػػػرا

الكفاية السمككية ه

ػػػ إ كػػػار الم كػػػر مػػػف ػػػ ؿ مشػػػاركت

ػػػ الحػػػد مػػػف الم الفػػػات

السمككية.
-

يحػػث ط بػ امػ الػػت مص مػػف مكا ػػا قبػػكؿ الحػػؽ ممػػؿ ل الج ػػؿ – التكبػػر – التعصػػب –
اتباع ال كل – الظف).
المجاؿ السمكك

ه

-

بي ما أقؿ ابارات التطبيؽ

-

يبث ركح العمؿ بركح الفريؽ كالمشاركة

-

يشجا ط ب ام تقبؿ كج ة ظر اآل ريف كلك كا ت م الفة ل ـ .

ات اذ الق اررات .

التصػػكر المقتػػرح لتعزبػػز مبػػدأ الكسػػطية بػػيف ط ػ ب كطالبػػات قسػػـ الدراسػػات اإلس ػ مية
بكمية التربية كاآلداب –جامعة تبكؾ
 -0مرتكزات التصكر المقترح
 كشفت تااو الدراسة ال ظرية ك الميدا ية اف كجكد تطبيؽ لمبدأ الكسػطية مػف قبػؿ أاءػايهياة التدريس تجا ط ب ـ  ،كاف تفكؽ الكفاية الفكرية ام الكفاية السمككية .
-

ػ هػػذ الحقبػػة الزم يػػة الت ػ تظمم ػػا مقا ػػة مجتمػػا المعر ػػة كتسػػيطرامي ا آمػػار المػػكرة
التك كلكجيػػة كالمعمكماتيػػة كمػػا أمارتػ مػػف تحػػديات شػػممت م تمػػؼ المجػػاالت كمػػف ءػػم ا
التربية  ،حيػث تريػر مف ػكـ التعمػيـ تريػ ار جػذريا مقػد حمػت المعر ػة الكميػة محػؿ اال تػزاؿ
،كاصػػبح التعمػػيـ اليػػرتبط بفتػػرة التممػػذة ،بػػؿ اصػػبح تعمػػيـ يسػػمح بحػػؽ اال تيػػار ،كحريػػة
اال ت ؼ ،كاصبحت كظيفت ال تقتصرام

قؿ المعمكمات  ،بؿ تجاكزت ا إل غػرس الػركح

ال قدية ،كتعمـ طرؽ التفكير  ،كاكساب جممة مف الم ػارات مػف بي ػا القػدرة امػ التكيػؼ
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كالمرك ة  ،كالقدرة ام التعامػؿ مػا التريػر السػريا  ،ككػؿ ذلػؾ أ ءػ إلػ ءػركرة تعزيػز
مبدأ الكسطية بيف ط ب ا.
-

ك لك ػ تكاج ػ التربيػػة جممػػة التحػػديات اقتء ػ األمػػر كجػػكد إسػػتراتيجية تتفػػؽ ك صػػااص
المجتمعػػات اإلسػ مية تركػػز امػ تفعيػػؿ مبػػدأ الكسػػطية بػػيف أ ػراد المجتمػػا اامػػة  ،كبػػيف
ط ب ا بصفة اصة .
ل )3أسس التصكر المقترح

-

ترتكز مسفة التصكر المقترح ام جممة مف األسس أهم ا
 ترير دكر التربية بحيث أصبحت راادة ك قاادة لمعديػد مػف المجػاالت ،ك ذلػؾ لمػا تقػكـب مف تدريب تحكيم لكا ة الككادر البشرية ك تأهيم ا.
 التحػػكؿ مػػف مف ػػكـ التػػدريس بمع ػ التمقػػيف إل ػ مف ػػكـ الػػتعمـ بمع ػ التريػػر ،ممػػايؤدل إل جذب الط ب ل لتحاؽ بم ة التدريس .
 لما كاف اءك هياة التدريس يممؿ أهـ ا صر ػ الم ظكمػة التعميميػة ،لػذا كػاف مػفالءػػركرم إقامػػة ال ػػدكات كالمػػؤتمرات لتفعيػػؿ مبػػدأ الكسػػطية بػػيف الط ػ ب كبػػيف أاءػػاي
هياة التدريس أ فس ـ .
 - 2سع التصكر المقترح لتحقيؽ األهداؼ اآلتية

-

معالجة أكج القصكر لمقءايا الت حظيت بأقؿ متكسط حساب

-

المكاز ة بيف مكابت الشرع كمتريرات العصر

التطبيؽ ممؿ

كيمكف تػدارك ا بكءػا مقػررات كمتطمبػات لمكميػة أك الجامعػة لمػربط بػيف مكابػت الشػرع
كمتريرات العصر .
-

قءية إصدار أحكاـ اامة حكؿ الج سيات كالمقا ات .
يمكف الترمب امي ا مف

ؿ تعزيز الكازع الدي

بأف معيار المفاءمة تقكل اهلل اػز كجػؿ

،كبأف التعددي ه ا لمتكامؿ كليس لمتمايز.
-

شر مقا ة العمؿ كفريؽ

-

كيمكف تدارك ا بإقامة كرش امؿ لمط ب يتعكدكا مف
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ت٘صٚات اهدراش:ٞ
-

أكصت الدراسة
ءركرة تب

ايت ا بجممة مف المقترحات اآلتية

كرة التصكر المقترح لتككيف أاءػاي هياػة التػدريس ك ػكاة لءػماف اسػتمرار

ت ريو أجياؿ تتسـ بتطبيؽ مبدأ الكسطية بي ا .
-

العمؿ ام ت ياة الم اخ الم اـ لمط ب لتطبيؽ مبدأ الكسطية بي ـ.

-

معالجة كا ة القءايا الت لـ تحظ بتطبيؽ ااؿ مف الكسطية بأسمكب تربكم .

-

امؿ مصفك ة قيمية لمبادئ التربية اإلس مية كالعمؿ ام االلتزاـ ب ا .

-

ءركرة االهتماـ بالتدريب أم اي ال دمة ألاءاي هياة التدريس لتدارؾ الجكا ػب األكاديميػة
الت لـ يدرسكها

الكمية حكؿ مبدأ الكسطية .

اهبخ٘ث املقرتح:ٞ
-

تكص الدراسة بإجراي

-

دراسة تقكيمية لمجا ب السمكك لمبدأ الكسطية بيف ط ب كمية التربية كاآلداب .

-

دراسة تحميمية لممقررات الدراسية لقسـ الدراسات اإلس مية كمدل تكا ر مبػادلي الكسػطية
اإلس مية .
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املراجع
أٗالً :املراجع اهعرب:ٞٚ
-

ابن منظور(9999م) :لسان العرب ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،المجمد الثاني عشر ،ط

-

ابن منظور  ،محمد بن مكرم (د .ت) :لسان العرب  ،بيروت ،دار صادر.

-

أبو الحسن،أحمد بن فارس بن زكريا(9999م)  :مقاييس المغة،تحقيق :عبد السالم ىارون،

.3

بيروت ،دار الجيل  ،ط.2
-

أحمد ددد ،معد ددز ،أحمد ددد ،بك ددري (2006م) :دور الشد ددباب العربد ددي ف ددي التصد دددي ل رىد دداب  ،عمد ددان ،
األردن ،المجمس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية.

-

أحمددد ،عمددرو مصددط ي ( 2099م) :تصددور مقتددرح لبندداء عدددرات أعادداء ىياددة التدددريس بالكميددات
التكنولوجية في مصر ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة .

-

الباتمي،أحمدعبداهلل ( 2099م ) :سمات األستاذ الجامعي المتسم بالوسطية ،مؤتمردورالجامعات
العربية في تعزيز مبدأالوسطية بين الشباب العربي،جامعة طيبة،المممكة العربية السعودية.

-

البنك الدولي (  2003م) :بناء مجتمعات المعرفة التحديات الجديدة التي تواجو التعميم العالي،
تقرير صادر عن البنك الدولي ،مركز معمومات الشرق األوسط .

-

الجنابي،مرادعبداهلل(2009م):الوسطية واالعتدال خيرالدنياوسعادة المال،اليمن ،مركزعبادي

-

الحقباني،عبدددالمي ااز(2090م) :مش ددكالت الش ددباب الج ددامعي وكي يددة معالجتيايد ارس ددة ميدانيددة ف ددي

لمنشروالتوزيع،ط.2

جامعة دمشق،رسالة ماجستيرغيرمنشورة ،كمية التربية ،جامعة دمشق.
-

الجوير،إبراىيممبارك(9995م) :الشباب وعااياه المعاصرة،مكتبة العبيكان،الرياض.

الدريج  ،محمد (2003م)  :مدخل إلي عمم التدريس "تحميل العممية التعميمية "،العين ،االمارات
العربية  ،دار الكتاب الجامعي .

-

ال درازي  ،محمددد بددن ابددي بكددر بددن عبددد القددادر 9995( ،م)  :مختددار الصددحاح  ،تحقيددق  :محمددود
خاطر ،بيروت ،مكتبة لبنان .

-

السيد ،نادية حسن (2099م) :تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في اوء متطمبات مجتمع

-

الشاطبي ،إبراىيم بن موسى بن محمد الغرناطي (9497ىد)  :الموافقات  ،تحقيق :ال سممان

المعرفة دراسة ميدانية ،مجمة مستقبل التربية العربية ،مجمد ( ،)98العدد (.)72
،مشيور حسن  ،القاىرة ،دار ابن ع ان، .ط.9
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الشرعة،ناصد ددر إب د دراىيم  ،والبمعاسي،سد ددعود( 2099م)  :مالمد ددس الوسد ددطية فد ددي شخصد ددية االسد ددتاذ
الجددامعي "د ارسددة ميدانيددة"مؤتمردورالجامعات العربيددة فددي تعزيددز مبدأالوسددطية بددين الشددباب العربددي،
المممكة العربية السعودية ،جامعة طيبة.

-

العتيبي ،منصور بن نايف (2009م) :الك ايات األخالعية والتقنية لألستاذ الجامعي من وجية نظر
أعااء ىياة التدريس بكميتي التربية في نجران والخرج ،المجمة العممية ،العدد  ،77كمية التربية،

جامعة المنصورة.
-

العجمي ،محمد حسنين(2007م)  :التطور األكاديمي واإلعداد لممينة األكاديمية بين تحديات
العولمة ومتطمبات التدويل ،المنصورة ،المكتبة العصرية .

-

ال ددتالوي ،س ددييمة محس ددن ك دداظم (2003م)  :ك اي ددات الت دددريس الم ي ددوم –الت دددريب –األداء ،غد دزة،

-

ال يددومي ،أحمددد بددن محمددد المقددري (د.ت ) :المصددباح المنيددر فددي غريددب الشددرح لمرافعددي ،بيددروت،

فمسطين ،دار الشروق .

المكتبة العممية ،ج ،9ط.2
-

القرني ،حسن عبد اهلل الرزعي ،فراج ،أسامة محمود ( 2095م) :التنمية المينية لمعممي المدارس
ال ميمية بمدينة تبوك في اوء مجتمع المعرفة ،مجمة البحث العممي في التربية ،العدد السادس
عشر ،الجزء األول.

-

القرعور ،محمد عبد المطيف (9494ىد) :الوسطية في اإلسالم  ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،ط.7

-

الك ددوي  ،أي ددوب ب ددن موس ددى الحس دديني (9499ىد دد)  :الكمي ددات (معج ددم ف ددي المص ددطمحات وال ددروق
المغوية) تحقيق :عدنان درويش  ،ومحمد المصري  ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة.

-

المميج ددي ،را ددا إبد دراىيم (2092م)  :متطمب ددات تحقيدددق ا ددمان جدددودة واعتمددداد مؤسسدددات التعم دديم
الجددامعي المصددري لمواكبددة متطمبددات مجتمددع المعرفددة  ،مجمددة جامعددة طيبددة  :العمددوم التربويددة ،عدددد
خ دداص ببح ددوث الم ددؤتمر العمم ددي لكمي ددة التربي ددة جامع ددة طيب ددة " التعم دديم المس ددتمر وتح ددديات مجتم ددع
المعرف ددة "  ،المنعق ددد ف ددي ال تد درة م ددن 9433 \3\ 96-94ى د د 2092\2 \8-6م  ،كمي ددة التربي ددة ،،

جامعة طيبة ،المدينة المنورة  ،المجمد األول.
-

اليياة القومية لامان جودة التعميم واالعتماد (2009م) :معايير تقويم أداء أعااء ىياة التدريس
بجميورية مصر العربية ،القاىرة .

-

المنياوي ،محمد عبد الروءف (2002م)  :التوعيف عمي ميمات التعريف  ،تحقيق محمد راوان
 ،بيروت  ،دار ال كر المعاصر .

-

آل الش ددي  ،ص ددالس محم ددد(2004م) :الوس ددطية واالعت دددال ،الري دداض ،المممك ددة العربي ددة الس ددعودية،
مكتبة الممك فيد الوطنية.
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جدوى ،بشار ( 2092م)  :متطمبات مجتمع المعرفة ،مجمة العدل الحرية السدالم  ،الحدزب الميب ارلدى
الديمقراطى ،كمية التريبة ،جامعة دمشق بالعراق ،عدد (.)9

-

حسن ،محمود صدعي صديق (2097م) :دور أعااء ىياة التدريس بكميات التربية بمصر في
بناء مجتمع التعمم الميني ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر.

-

حريز ،أسماء سيد أحمد (2099م):تصور مقترح لت عيل تدريب معممي المرحمة اإلعدادية أثناء
الخدمة في اوء متطمبات مجتمع المعرفة ،دراسة ميدانية بمحافظة الوادي الجديد ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة الوادي الجديد ،كمية التربية.
-

داود،ىاي ددل ( 2009م )  :الوس ددطية مش ددروع األم ددة الحا دداري وترس ددي ال ك ددر الوس ددطي ف ددي الع ددالم
اإلسالمي  ،الندوة الدولية األولى ،المنتدى العالمي لموسطية ،عمان ،األردن.

-

رزق،إبراىيمعبد ال تاح(2099م)" :الوسطية مدخل لبناء مناىج التاري اإلسالمي الجامعية لمواجية
ال كرالمتطرف" ،مؤتمردورالجامعات العربية في تعزيز مبدأالوسطية بين الشباب العربي،المممكة
العربية السعودية،جامعة طيبة.

-

راوان ،واال وفيق ،عيسي ،عمرو محمد حامد (2096م)  :تطوير صناعة القرار بالمؤسسات
التعميمية في اوء تحوالت مجتمع المعرفة  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة دمياط ،المجمد األول،

العدد األول.
-

سعيد  ،الحسين (2099م) :الوسطية في القرآن والسنة المصطمس والم يوم ،مدؤتمر دور الجامعدات
العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي ،المممكة العربية السعودية ،جامعة طيبة.

-

شوية،بوجمعةمحمد(2099م) :دورمناىج التربية البدنية والريااية في تعزيز مبدأالوسطية لدى
الطالب" مؤتمر دورالجامعات العربية في تعزيز مبدأالوسطية بين الشباب العربي،المممكة العربية

السعودية،جامعة طيبة.
-

طاىر،عميعبد اهلل 2008( ،م)  :وسطية اإلسالم ،صنعاء ،اليياة العامة لمكتاب.

-

عبداهلل،ص د د د د د اء ،والحاج،مند د د د ددال(2099م)" :سد د د د ددمات األسد د د د ددتاذ الجد د د د ددامعي المتسد د د د ددم بالوسد د د د ددطية"،
مؤتمردورالجامع د د ددات العربي د د ددة ف د د ددي تعزيزمبدأالوس د د ددطية ب د د ددين الش د د ددباب العرب د د ددي ،المممك د د ددة العربي د د ددة

السعودية،جامعة طيبة.
-

عريشة ،محمد محمد(2003م) :أصول اإلدارة ،اتجاىات معاصرة  ،القاىرة ،مطبعة االسراء .

-

عطية،محمدعبدالكريم(2099م)" :دورعاوىياة التدريس بجامعاتنا العربية في تأصيل مبدأالوسدطية
واالعتدددال ل دددى ط ددالب الجامع ددة ف ددي اددوء مس ددؤولياتيم بالجامع ددة"،مؤتمردورالجامعات العربي ددة ف ددي

تعزيز مبدأالوسطية بين الشباب العربي،المممكة العربية السعودية،جامعة طيبة.
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عمددي ،وفدداء عصددام دسددوعي (2098م) :الك ايددات الالزمددة لتحقيددق الدددمج الرعمددي لمكبددار بمصددر فددي
ا ددوء ميدددارات الق ددرن الح ددادي والعشد درين ،رس ددالة ماجس ددتير غي ددر منشدددورة ،جامع ددة القددداىرة ،كميد ددة
الدراسات العميا لمتربية .

-

عمار ،حامد ( 2006م) :مواجية العولمة في التعميم والثقافة ،اليياة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة .

-

فرحددات،كرمحممي( 2099م)  :سددمات االسددتاذ الج ددامعي المتسددم بالوس ددطية،مؤتمر دور الجامع ددات
العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي ،المممكة العربية السعودية ،جامعة طيبة.

-

كنعان،أحمددد،عمي( 2099م)  :تعزيددز مب دددأ الوس ددطية وعيمي ددا ل دددى الش ددباب العربي"د ارسددة ميداني ددة"
م ددؤتمر دور الجامع ددات العربي ددة ف ددي تعزي ددز مب دددأ الوس ددطية ب ددين الش ددباب العرب ددي ،المممك ددة العربي ددة
السعودية ،جامعة طيبة.

-

يونس ،مجدي محمد ( 2095م)  :دور الجامعة في تحديد مجتمع المعرفة لمواكبة التطور
المعموماتي  ،دراسة ميدانية بجامعة القصيم  ،المجمة العربية لامان جودة التعميم الجامعي  ،مجمد
( ،)8عدد (.)29

ثاُٚاً :املراجع األجِب: ٞٚ
-Fern ,Dallas(2003): Enhancing Teacher Efficacy and Resiliency Through
Professional Development, Disseveration Abstracts Internationional ,New
York,Volume64-09.
- Implementing a pedagogy of integration ( 2006) : some thoughts based on a
Textbook Elaboration Experience in Vietnam, Planning andChanging
,New York, Volume 37, no 1&2, 37-55.
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