
  
 


  أحمد علي محمد قريناسم الباحث: 

  اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرةقيم االعتدال في الفكر التربوي عنوان الدراسة: 

  جامعة سوهاج –قسم أصول التربية  –كلية التربية جهة البحث: 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على قيم االعتدال والوسطية في الفكر 
التربوي اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة، واتبع الباحث المنهج التحليلي، وقام 

 التربية على سطية في الفلسفات المختلفة، جوانببالتعرف على: قيم االعتدال والو
والتي كان من أهمها: تربية اإلسالمي،  التربوي االعتدال والوسطية في الفكر

جوانب شخصية الفرد وتنمية جوانب شخصية المجتمع، وذلك لتفعيل قيم االعتدال 
  والوسطية واالستفادة بها في الفكر التربوي المعاصر.

أن االعتدال والوسطية سلوك وثقافة ظهرت بظهور وتوصلت الدراسة إلى 
المنهج التربوي اإلسالمي الذي يدعو إلى قيم: التسامح، الحوار، العدل، االختالف، 
الوحدة اإلنسانية، التعارف ونبذ العنصرية، تحقيق األمن والسالم والمساواة لجميع 

راسة على تحقيق الناس على اختالف عقائدهم وأشكالهم وألوانهم. وكذلك أكدت الد
التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، والتأكيد علي االنتماء للوطن من خالل 
المشاركة االجتماعية البناءة وتربية النفس البشرية على التأمل والتعقل والتحلي 

. وتوصلت الدراسة بقيم الحلم، الصبر، اإلخالص والحرية التي ال تضر اآلخرين

قات التربوية لقيم االعتدال والوسطية في الفكر التربوي إلى تصورا مقترح للتطبي
  اإلسالمي واالستفادة بها في الفكر التربوي المعاصر.
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The study aims at identifying values of intermediate in 

Islamic educational thought and contemporary application. It 

uses the analytical method. The researcher identified values of 

intermediate in different philosophies. The most important 

aspects of intermediate in the Islamic thought, values effect of 

intermediate on the contemporary thought ،formulating  a 

suggested conception ،and upgrading intermediate in the 

educational thought. 

The study concluded that intermediate is a cultural 

behavior since the emergence of the Islamic approach. It 

advocates to many values such as tolerance ،conversation ،

justice ،difference ،human unity ،introduction ،rejection of 

racism ،achieving security and equality ،and peace for all people 

despite of their different believes ،forms and colors. The study 

also emphasizes solidarity among the individuals of society and 

belonging to the home land. This can be achieved by 

constructive social participation. This also can be done by 

upbringing oneself on mediation and values of clemency ،

patience ،dutifulness ،and freedom that can't harm others. 


