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امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة التزام طلبة الدرا�سات
العليا يف جامعة الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واختالف ذلك وفق عدد من املتغريات .مت
�إتباع املنهج الو�صفي (امل�سحي) حيث طبقت ا�ستبانة مكونة من
( )37فقرة بعد �إجراءات ال�صدق والثبات على ( )41ع�ضو هيئة
تدري�س .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة التزام طلبة الدرا�سات
العليا ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س جاءت متو�سطة ،وتبني عدم وجود فروق يف تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة لدرجة التزام طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س الرتبية
الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب متغريي
(اجلن�س ،والكلية).
الكلمات املفتاحية :طلبة الدرا�سات العليا ،جامعة الريموك،
الرتبية الإ�سالمية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س.

Abstract:
The study aimed at detecting the commitment
degree of graduate students at Yarmouk University to
the Islamic education bases as perceived by the faculty
members, and the differences attributed to some
variables. The researchers adopted the descriptive
(survey) approach with a questionnaire of 37 items
administrated after checking its validity and reliability
on a sample of 41 faculty members. The findings of the
study showed that the commitment degree of graduate
students to the foundations of Islamic education from
the point of view of the faculty members was moderate.
The results also showed no differences in the estimates
of the study sample of the degree of commitment
of graduate students to the foundations of Islamic
education from the viewpoint of the faculty members
at Yarmouk University, which is attributable to the
variables of gender and college.
Keywords: Graduate studies students. Yarmouk
University. Islamic education. Faculty members.

املقدمة:
ُتعد الرتبية �رضورة من �رضوريات احلياة ،واحلياة ال ت�ستقيم
�إال بوجودها .فالرتبية عملية �رضورية لكل من الفرد واملجتمع م ًعا،
ف�رضورتها للفرد تكون يف املحافظة على جن�سه ،وتوجيه غرائزه،
وتنظيم عواطفه ،وتنمية ميوله ،مبا يتنا�سب وثقافة املجتمع الذي
يعي�ش فيه .و�رضورتها للجماعة باملحافظة على تراثها ،وحتقيق
�أهدافها ،والو�صول �إىل غاياتها وطموحاتها ،وم�ساعدتها يف تقدمها
وازدهارها.
لذلك كانت الرتبية الو�سيلة الف�ضلى لتحقيق �أهداف الإن�سان
عرب التاريخ ،والتي كان يرى فيها الإن�سان حتقي ًقا ل�سعادته

وطموحاته ،ولكن هذه الأهداف كانت  -وما زالت و�ستبقى -
متجددة ومتنوعة من عهد �إىل �آخر ،ومن قرن �إىل �آخر ،ومن جمتمع
�إىل �آخر ،ومع كل االختالفات يف الأهداف بني القرون والعهود
واملجتمعات� ،إال �أن الرتبية ما زالت و�ستبقى الو�سيلة الوحيدة التي
يت�سنى للإن�سان عن طريقها حتقيق ما ت�رشئب له النف�س الب�رشية من
�أهداف تربوية عامة (احلياري. )2013 :539 ،
كما متثل الرتبية عملية اجتماعية �إن�سانية ،كونها تعك�س
طبيعة املجتمع ،وفل�سفته ،وطموحاته يف تربية �أبنائه ،و�إعدادهم
للحياة من �أجل تلبية حاجاتهم وحتقيق �أهدافهم ورغباتهم،
والرتبية كنظام اجتماعي تعمل على �إعداد الفرد من النواحي:
اجل�سمية ،والأخالقية ،والعقلية ،واالجتماعية ،حتى يتمكن من �أن
قادرا على التكيف مع تيار التقدم واحل�ضارة
يحيا حياة يكون فيها ً
يف الزمن الذي يعي�شه (مر�سي. )97 :1983 ،
وللرتبية دور يف تقدم املجتمعات وحفظ هويتها ،بحيث
�أ�صبح لكل جمتمع من املجتمعات فل�سفة تربوية �أخالقية
وفكرية ،حيث تت�شكل هذه الفل�سفة من خالل ت�صوراتها حول عامل
ال�شهادة وعامل الغيب ،فاملجتمع ال�صيني مث ًال له فل�سفته الفكرية،
واالجتماعية ،والنف�سية اخلا�صة به ،وكذلك املجتمع الأمريكي،
قدميا وحديثًا ،حيث التزمت ب�أ�صولها
وكذلك يف كل املجتمعات
ً
الفكرية واالجتماعية وفق مفاهيم ت�ؤمن بها حول مفهوم اخلالق
�سبحانه وتعاىل ،والكون ،والإن�سان ،واحلياة ،وب�سبب ذلك تختلف
�أ�صول الفكر من جمتمع لآخر ،ومن فل�سفة لأخرى يف حتديد هذه
الق�ضايا مما نتج عنه اختالف يف الأ�صول الفكرية املنبثقة من هذه
الأ�س�س واملبادئ الرتبوية (بني خلف. )2005 :33 ،
ولقد اختلفت الرتبيات من جيل �إىل جيل ،ومن ح�ضارة �إىل
�أخرى ،تبعا للإطار الفكري والفل�سفي العام لذلك اجليل ولتلك
احل�ضارة ،وهذا الإطار الفكري والفل�سفي يختلف باختالف م�صادر
املعرفة ،وباختالف النظرة �إىل �أهم الق�ضايا الأ�سا�سية واجلدلية
على الإطالق ،مثل :الذات الإلهية ،وطبيعة الكون ،وعالقة الفرد
باملجتمع ،وطبيعة الإن�سان .والتي لها �آثارها وانعكا�ساتها على
حياة الأفراد واملجتمعات يف احلياة الدنيا والآخرة ،والتي �شكلت
بالنهاية املدار�س الفكرية والفل�سفية تب ًعا لتلك النظرة وما رافقها
من اختالف يف الآراء والأفكار حول كثري من الق�ضايا ،ومن بينها
ماهية الرتبية وما �أ�س�سها ومباد�ؤها و�أهدافها وغاياتها ومقا�صدها
(احلياري. )359 :2000 ،
ومع تعدد املدار�س الفكرية والفل�سفية ،واختالف مبادئها
و�أهدافها� ،إال �أن الأ�صول التي بنيت عليها هذه املدار�س �إما �أ�صولٌ
�إلهية امل�صدر� ،أو �أ�صولٌ ب�رشية امل�صدر ،ومتثل املدر�سة الإ�سالمية
امل�صدر الإلهي للفكر الرتبوي والرتبية الإ�سالمية� ،أما املدار�س
الفكرية والفل�سفية الأخرى فهي مدار�س ذات م�صدر فكري ب�رشي،
و�إن ال�سبب يف تعددها اختالف فكر الب�رش واختالف غاياتهم
و�أهدافهم (البزاز. )56 :2002 ،
لذلك ف�إن الرتبية الإ�سالمية متثل املنهج الذي يحقق التطبيق
الفعلي للت�رشيع الإ�سالمي؛ ل ّأن الإ�سالم لي�س جان ًبا علم ًيا ومعرف ًيا
فقط ،بل يهدف �إىل اجلمع بني املعرفة والتطبيق العملي لها ،وبالتايل
ف�إن العلم و�سيلة لتحقيق اجلانب التطبيقي ال�صحيح .وتكمن �أهمية
الرتبية الإ�سالمية يف كونها الو�سيلة الأمثل لبناء خري فرد ،وخري
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جمتمع ،وخري ح�ضارة ،وتهدف بذلك �إىل حتقيق �سعادة عامة
و�شاملة للمجتمع و�أفراده ،ومما ُيعلي من �أهمية الرتبية الإ�سالمية
ومكانتها �أنها وثيقة ال�صلة بنبع الإ�سالم الأول ،ممثلاً مب�صدريه
الأ�صليني الكتاب وال�سنة ...و�إن اهتمام الرتبية الإ�سالمية املتوازن
وال�شامل بالدنيا والآخرة انعك�س على اهتمامها برتبية الإن�سان،
حيث اهتمت بجوانب ال�شخ�صية املختلفة اهتماما متواز ًنا و�شاملاً ،
فجمعت بني تهذيب النف�س وت�صفية الروح وتثقيف العقل وتقوية
اجل�سم ،ومن ثَـم اهتمت بتدري�س �أنواع العلوم جميعها ،وهدفها يف
ذلك تعميق الإميان باهلل تعاىل يف نفو�س امل�سلمني من خالل فهمهم
لقوانني الكون ونظامه املُحكم الذي يدل على عظمة اخلالق عز وجل
وقدرته (مر�سي. )53 - 48 :2000 ،
ويف �ضوء ما تقدم ف�إن املبادئ الأ�سا�سية والأهداف العامة
للرتبية الإ�سالمية ،تختلف عن املدار�س الفكرية الأخرى يف فهم
امل�سائل الوجودية ،ف�ضلاً عن وجود االختالفات اجلوهرية بني
املدار�س الفكرية والفل�سفية حول مبادئ الرتبية و�أهدافها ،وما نتج
عنها من معتقدات تهم الإن�سان وت�ضبط �سلوكه ،و�سبب ذلك �أن الرتبية
الإ�سالمية ت�ستند �إىل علم اهلل جلت قدرته .ولأن علم اهلل تعاىل مطلق،
فقد �أُ�سِ �ست املعتقدات يف هذه الرتبية على علم يقيني ثابت ال ت�شوبه
�شائبة ،مما �أدى �إىل ثباتها على مر الزمان .وامل�سائل الوجودية التي
تعتمد عليها املدر�سة الإ�سالمية هي :حقيقة اهلل تعاىل جلّت قدرته،
وحقيقة الإن�سان والهدف من خلقه ،وحقيقة احلياة الدنيا وحقيقة
احلياة الآخرة وم�ستقبل الإن�سان فيها ،وهذه االختالفات يف املبادئ
الرتبوية العامة والأهداف العامة للرتبية من مدر�سة �إىل �أخرى،
ي�ؤدي تلقائ ًيا �إىل االختالف يف املناهج الدرا�سية ،واملمار�سات
الرتبوية والإدارية ،والأمناط ال�سلوكية واملمار�سات الرتبوية داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية وخارجها (احلياري. )2012 :349 ،
�إن البحث يف مو�ضوع الرتبية الإ�سالمية لي�س من ال�سهولة
مبكان ،واخل�شية من اخلو�ض فيه ترجع �إىل �أن الرتبية الإ�سالمية
ق�ضية ت�ستمد �أ�صولها ،وترتكز ب�أ�س�سها على منهج �إلهي مر�سوم
وخمطط يف �ضوء العلم الإلهي بالب�رش وبخبايا النف�س الب�رشية،
وبخ�صائ�ص الإن�سان ومبا ينفعه وي�رضه� .أي �أنه منهج يقوم على
�أ�سا�س ر�ؤية اخلالق للمخلوق ر�ؤية �شمولية ،وهذا ما يدعو الإن�سان
للت�سليم بهذا املنهج ت�سليما مبدئ ًيا دون مناق�شة ،و�إن طرح هذا
املنهج للتناول يقت�رص على تب�سيط �أ�س�سه و�أ�صوله وحتديد مراميه
وو�سائله و�أ�ساليبه ،وو�ضعه يف �إطار املمار�سة والتطبيق (الناقة،
. )1 :1980
كما �أن الطريق امل�ستقيم �إىل معاجلة ق�ضايا الرتبية الإ�سالمية،
هو التفريق بني الثوابت واملتغريات يف م�صادر البحث ،فالذي يعرب
عن الرتبية الإ�سالمية ح ًقا هو القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،ولي�س
هذا الفكر �أو ذاك� .إن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية هما من الثوابت
التي يجب �أن نحيطها بالتقدير والتقدي�س ،وال تخ�ضع ملتغريات
الزمان واملكان وهي فوق النقد� .أما �آراء املفكرين ف�إننا ن�ستعني
بها لل�رشح والتحليل ،وهي متثل متغريات قابلة للأخذ والعطاء
(علي. )34 :1987 ،
لذلك ال ب ّد من وجود �أ�صول فكرية و�أ�س�س وا�ضحة املعامل،
وفل�سفة حقيقية يبنى عليها النظام الرتبوي الإ�سالمي ،ت�سهم يف
متكني الأ�ساتذة اجلامعيني والطلبة من �صياغة مبادئهم و�أهدافهم
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و�أ�س�س تربيتهم الإ�سالمية ،وقدرتهم على بناء مناهج تربوية
�إ�سالمية حتقق ذلك ،والتي �ستت�شكل على �أ�سا�سها ممار�ساتهم
و�سلوكياتهم الرتبوية ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق املمار�سات الإدارية
امل�ستندة �إىل �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.
�أما فيما يخ�ص التعليم العايل ف�إنه بحاجة ما�سة �إىل
ممار�سات تربوية نابعة من املبادئ الأ�سا�سية للرتبية يف �أي
جمتمع من املجتمعات ،حيث ي�شكل التعليم العايل قمة الهرم يف
النظام الرتبوي ،وميثل طلبة الدرا�سات العليا احللقة الأهم يف هذا
الهرم باعتبارهم النواة امل�ستقبلية للكادر التدري�سي يف اجلامعة،
والذين يقع على كاهلهم حتقيق التنمية ال�شاملة يف املجتمع من
خالل رفده بالكوادر امل�ؤهلة علم ًيا وعمل ًيا ،هذا ف�ضلاً عن تعميق
العقيدة الإ�سالمية وقيمها الروحية والأخالقية يف نفو�س الطلبة
(وزارة التعليم العايل. )2005 ،
وعلى هذا ف�إن احلاجة ملحة �إىل بيان �أ�س�س وا�ضحة وحمددة
للرتبية الإ�سالمية واالتفاق عليها ،للخروج من امل�أزق الذي نحن
فيه ،ب�سبب الأنظمة الرتبوية املختلطة وامل�ستوردة من جمتمعات
�أخرى ،والتي طغت عليها املادية و�أثرت فيها العديد من العوامل
الثقافية التي باعدت بني الواقع الذي تعي�شه املجتمعات الإ�سالمية
وبني �أ�صول الرتبية الإ�سالمية امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�رشيفة ،بالإ�ضافة �إىل ف�شل �سيا�سات الرتبية والتعليم يف
عاملنا الإ�سالمي املعا�رص ،وعجزها عن حتقيق �أهدافها ،وذلك لبعد
امل�سلمني عن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة مبا يحويانه
من الت�رشيعات والنظم التي ت�ؤ�س�س عليها �صياغة تربية �إ�سالمية،
هدفها �إعداد الإن�سان ال�صالح لبناء املجتمع الرائد يف فعل اخلري.
وهذا لن يتحقق �إال �إذا مت حتديد الأ�س�س احلقيقية املتينة للرتبية
الإ�سالمية ،وتو�ضيح املمار�سات الرتبوية املنبثقة عنها للأطراف
املعنية جميعها وامل�شاركة بالعملية الرتبوية وحتديد الأدوار
املنوطة بكل منهم ،وخا�صة العامل واملتعلم – حمورا هذه الدرا�سة
– لأنهما الأدوات احلقيقية الفعالة وامل�ؤثرة يف �إجناح العملية
الرتبوية والتعليمية� ،إذا ما مت التفاعل الإيجابي بينهما للو�صول �إىل
الهدف النهائي للرتبية الإ�سالمية� ،أال وهو حتقيق العبودية اخلال�صة
هلل تعاىل ،والأخذ بيد الفرد امل�سلم لأعمار الأر�ض وخالفتها كما
�أرادها احلق �سبحانه وتعاىل ،والفوز باجلنة والنجاة من النار.
ويرى النحالوي (� )2018أن الرتبية الإ�سالمية ت�ستند �إىل
جمموعة من الأ�س�س املتمثلة يف الأ�س�س الفكرية :والتي ا�شتملت
على مميزات الت�صور الإ�سالمي من حيث :نظرة الإ�سالم �إىل الإن�سان،
ونظرة الإ�سالم �إىل الكون ،ونظرة الإ�سالم �إىل احلياة .والأ�س�س
التعبدية املرتبطة بكل ما فيه تقرب لوجه اهلل تعاىل ،ثم الأ�س�س
الت�رشيعية :التي تعمل على تنظيم احلياة والعالقات الإن�سانية.
كما يرى اجلالد (� )2004أن �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية تتمثل
بالأ�س�س التالية :الأ�سا�س العقدي :ت�ؤ�س�س الرتبية الإ�سالمية
فل�سفتها الرتبوية على منظومة متكاملة من املفاهيم ،والأركان،
والكليات التي تو�ضح مبجموعها الت�صور الإ�سالمي ال�شامل للكون،
والإن�سان ،واحلياة ،وما بني هذه العنا�رص من عالقات ،وت�أ�سي�س
هذا الت�صور على قاعدة من الإميان باهلل تعاىل ب�صورة ال لب�س فيها
وال غمو�ض .الأ�سا�س املعريف :ترتبط املعرفة بالإن�سان ارتباط
خلق وتكوين ور�سالة ،فاهلل تعاىل خالق الإن�سان هو الذي وهبه
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القدرة على اكت�ساب املعرفة ،والتعامل معها وتوظيفها حتقي ًقا
لر�سالة اال�ستخالف يف الأر�ض ،وباملعرفة يتميز الإن�سان عن
�سائر املخلوقات ،ويتعرف �إىل ربه فيعبده ويخ�شاه ،وباملعرفة
تتقدم الإن�سانية وتتحقق معاين اخلالفة .فغاية املعرفة هي معرفة
اهلل تعاىل ،والإقرار له وحده بالألوهية والربوبية ،وهو عز وجل
م�صدرها .الأ�سا�س النف�سي :يهتم الأ�سا�س النف�سي للرتبية الإ�سالمية
ب�إر�ساء جمموعة من القواعد واملرتكزات التي تبني الطبيعة الإن�سانية
ومميزاتها وخ�صائ�صها التكوينية ،واخللقية ،والنف�سية ،فالإن�سان
حمور الرتبية ،ومركز عنايتها ،وحمط اهتمامها ،وهو الق�ضية
الرئي�سة والأ�سا�سية يف املمار�سات الرتبوية كافة .و�إذا كان الإن�سان
حمور الرتبية وعمادها؛ ف�إن �أية نظرية تربوية ال تقوم على فهم
�صحيح ملاهية الإن�سان وحقيقته� ،ست�ؤول �إىل الف�شل والإخفاق يف
تربية الإن�سان وتن�شئته ،ومن هنا متيزت الرتبية الإ�سالمية بر�ؤيتها
وت�صورها عن الإن�سان ،تلك الر�ؤية التي تكلفت ب�إبراز ال�صورة
احلقيقية للإن�سان يف �أبعاده كافة ،ج�سم ًيا ،عقل ًيا ،روح ًيا ،خلق ًيا،
وم�صريا .الأ�سا�س االجتماعي :يت�ضمن الأ�سا�س
تكوين ًيا ،ر�سال ًة
ً
االجتماعي للرتبية الإ�سالمية جمموعة املرتكزات واملقومات التي
تبني طبيعة املجتمع الإ�سالمي وخ�صائ�صه ،وامل�ؤثرات والعوامل
الثقافية ،والعالقات البيئية التي ت�سود هذا املجتمع ،وحتكم
عالقات �أفراده وتفاعلهم االجتماعي �سواء يف داخل املجتمع �أم
يف خارجه .كما يهتم هذا الأ�سا�س بت�أ�سي�س معرفة اجتماعية
تهتم بدرا�سة الظواهر االجتماعية ،والبناء االجتماعي ،والتوازن
االجتماعي ،وامل�س�ؤولية االجتماعية ،والتغري الثقايف واحل�ضاري
والبيئي ،والعالقات االجتماعية اخلا�صة (الأ�رسة ،القرابة ،اجلريان،
الأ�صدقاء ، )...والعالقات االجتماعية العامة (الدولة ،ورعايها،
العالقات اخلارجية)  ،وامل�شكالت االجتماعية.
وميكن ا�ستخال�ص الأ�س�س الرتبوية الآتية من القر�آن الكرمي
(مرعي واخلوالدة وح�سن ،ون�شواتي:)2004 ،
 التعامل مع الذات الإن�سانية على �أ�سا�س �أنه وحدة واحدة
دون الرتكيز على جانب الروح �أو اجل�سد.
 الإميان بالغيب كما جاء من عند اهلل �سبحانه وتعاىل دون
حماولة التحذلق يف مكنوناته ،لأن علمه خارج عن قدرات الإن�سان،
وخ�ص احلق �سبحانه وتعاىل علم الغيب بذاته.
 عدم �إقحام العقل الإن�ساين يف الق�ضايا التي ال يقوى
عليها ،ويجب ا�ستخدامه �إىل �أق�صى الغايات يف الأمور التي تقع
�ضمن قدراته وطاقة و�سائله لأنه مقيد ،وطاقاته متناهية.
 �إثارة الدوافع وت�شكيل احلوافز عند �أبناء املجتمع على
طلب العلم بالإقناع فقط لت�شكيل االندفاع الذاتي عندهم نحو التعلم.
 تكاف�ؤ الفر�ص �أمام �أفراد املجتمع امل�سلم يف كافة الأمور
املتعلقة بالعملية الرتبوية وعلى امتداد مراحلها.
 ال�سعي نحو العلم واجب على كل م�سلم قادر على القيام
به ،ويجب على الدولة بذل كافة اجلهود لتوفري امل�ؤ�س�سات العلمية
لأبناء املجتمع.
 تعليم الأفراد وتفجري طاقاتهم الكامنة ح�سب قدراتهم
الذاتية التي وهبها احلق �سبحانه وتعاىل بقدر للأفراد.
 الرقابة الذاتية هي التي ت�ضبط �أعمال الأفراد و�أمناطهم

ال�سلوكية الفردية ،واجلماعية وت�أتي الرقابة اخلارجية يف املرتبة
الثانية.
 طلب العلم النافع الذي يعود باخلري على الإن�سان يف �ضوء
تعليمات الفكر الإ�سالمي.
 تلبية ميول الأفراد ورغباتهم يف انتقاء املجاالت
التخ�ص�صية التي يريدونها مبا ين�سجم مع قدراتهم.
 حتقيق الغاية الوجودية التي خلق الإن�سان من �أجلها،
وهي عبادة اهلل �سبحانه وتعاىل.
 اتباع الإن�سان للخري الذي م�صدره يف ذاته �أو يف الوجود.
 الو�صول بالإن�سان �إىل �أعلى مرتبة يف هذا الوجود بني
�سائر املخلوقات كافة.
 �إر�ساء قواعد العدل وامل�ساواة بني النا�س يف خمتلف
ق�ضاياهم احلياتية.
 حترير العقل الإن�ساين من اخلرافات والأ�ساطري كافة التي
تدور حول الكون بنوعيه :ال�شهادة والغيب.
 حترير العقل الإن�ساين من �ضغوط ال�شهوات واملحافظة
على مكانته القيادية يف ذات الإن�سان.
  بث روح التعاون والإخاء بني النا�س ونبذ كافة الأمناط
ال�سلوكية واالعتقادية التي ت�ؤدي �إىل اال�ستكبار واال�ستعالء والتفوق
املعريف والعن�رصي.
 ت�أهيل الأفراد و�إعدادهم مبا يتنا�سب مع قدراتهم ومع
ظروف الع�رص الذي يعي�شونه يف �ضوء معتقداتهم و�أفكارهم
الإ�سالمية.
�إن تلك اجلوانب جمتمعة مل تنل االهتمام الكايف من الدار�سني
للرتبية الإ�سالمية و�أ�س�سها ،يف ع�رص ت�شتد فيه حاجة الأمة �إىل
الر�صيد الرتبوي ال�سليم ،والفكر الر�صني القائم على الدرا�سات
العلمية املبنية على منهج وا�ضح متمثل بالتم�سك بكتاب اهلل ،وب�سنة
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومت الإطالع على عدد من الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية
ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،ومت عر�ضها وفق الرتتيب الزمني من
الأقدم فالأحدث كما يلي:
�أجرى طالباين ( ( Talbani,1996درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
التحوالت يف الرتبية الإ�سالمية .والتي تو�صل فيها الباحث �إىل �أن
الرتبية الإ�سالمية والعربية �أهملت املعارف غري الإ�سالمية والعربية
ورف�ضتها ،انطال ًقا من رغبتها يف املحافظة على الهوية الثقافية
واالجتماعية ،وكانت مهتمه باملعارف النابعة من الفكر الإ�سالمي
نف�سه ،وطبعت الفكر الرتبوي بالطابع الإ�سالمي ،وا�ستعانت على
حتقيق ذلك بالقوة ال�سيا�سية وال�ضبط االجتماعي� .أما يف وقتنا
احلا�رض ف�إننا جند �أن الفكر الرتبوي العربي الإ�سالمي املعا�رص قد
انق�سم �إىل ق�سميني رئي�سني ،وهما :الق�سم الأول والذي ميثله �أ�صحاب
الفكر الإ�سالمي ال�سلفي التقليدي والذين يعانون من نق�ص االطالع
على املعارف احلديثة ،ويرف�ضون ذلك بداعي �أنها �أفكار غربية
مناق�ضة للمبادئ والت�صورات الإ�سالمية .والق�سم الثاين والذي
ميثله دعاة احلداثة والتغريبيون الذين ال يرون ب� ًأ�سا من ا�ستعارة
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ما عند الغربيني من فكر تربوي ،ونقله �إىل واقعنا العربي الإ�سالمي.
وتو�صل الباحث �إىل نتيجة م�ؤداها �أن الفكر الرتبوي الرباجماتي
�أ�صبح ي�سيطر على الفكر الرتبوي الإ�سالمي املعا�رص على الرغم
من مقاومة الأيدولوجيات الدينية والرف�ض ال�شعبي لهذه الأفكار
الرتبوية.
و�أجرى كوك ( )Cook,1999درا�سة هدفت �إىل عقد مقارنة
بني املفاهيم الإ�سالمية واملفاهيم الغربية يف التعليم ،درا�سة
حالة “م�رص منوذجا”.حيث قام الباحث باختيار �أوجه ال�شبه
واالختالف بني نظريات التعليم الأجنبية وحتدي ًدا ما ورد منها
يف الفكر الرتبوي الرباجماتي مع نظريات التعليم يف الدول
الإ�سالمية والعربية.فتو�صل الباحث �إىل �أن �أنظمة التعليم
الإ�سالمية املعا�رصة قد وقعت يف جدل الإ�شكالية بني املوروث
الثقايف الإ�سالمي وبني الأفكار الرتبوية الغربية وحتدي ًدا
الرباجماتية ،مما �أدى �إىل خلق �صعوبات متعددة واجهتها هذه
الأنظمة ملحاولة الو�صول �إىل �سيا�سات تعليمية متوازنة لتلبية
االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية يف املجتمع ومواكبة
التطورات العاملية واالنفتاح عليها من جهة ،وحماولة التم�سك
أي�ضا �إىل
باملوروثات الثقافية من جهة �أخرى.وتو�صل الباحث � ً
�أن �أنظمة التعليم الإ�سالمية املعا�رصة ما زالت تعاين من اختالل
التوازن ،و�أنها على الرغم من ت�أثرها بالنظريات الغربية ومنها
الرباجماتية يف الفكر الرتبوي� ،إال �أنها ما زالت جتمع بني الت�أثر
بالفكر الرتبوي الرباجماتي والفكر الرتبوي الإ�سالمي املوروث.
و�أجرى �رشقاوي ( )1998درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل
�أخالقيات التعليم التي يجب ممار�ستها من املتعلم يف �ضوء الرتبية
الإ�سالمية داخل �إطار املجتمع الإ�سالمي من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،مت اتباع املنهج
الو�صفي من خالل تطبيق ا�ستبانة مكون من ( )95فقرة ،على ()60
ع�ضو هيئة تدري�س يف كلية الرتبية بجامعة الريموك ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة التقاء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية يف
جامعة الريموك واتفاقهم على �أهمية التعليم الإ�سالمي ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي الكلي لإجابات الأفراد يف جمتمع الدرا�سة على
فقرات اال�ستبانة للخم�سة جماالت ( )4.69وهو متو�سط عال.
و�أجرى كارتر ( )Carter, 2009درا�سة هدفت �إىل الت�أكد مما
�إذا كان با�ستطاعة م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أن تغر�س القيم يف
طالبها من خالل الربامج واخلدمات والن�شاطات التي تقدمها.
يف البداية ركزت الدرا�سة على القيا�سات الكمية ،ولكن مع تقدمها
ت�صميما متعدد الأ�ساليب.وجرت الدرا�سة يف جامعة
�أ�صبحت ت�شمل
ً
(�سانت ليو) الأمريكية يف فلوريدا ،وقد ا�شتملت على خريجي
الربنامج التقليدي يف اجلامعة لعام ( ، )2007لتحديد ما �إذا كانوا
يطبقون القيم قبل التحاقهم باجلامعة ،و�إذا كانوا يعتقدون ب�أنهم
ميلكون الدافعية ال�ستخدام هذه القيم اجلوهرية �أثناء فرتة درا�ستهم
باجلامعة ،و�إذا كانوا يعتقدون ب�أنهم يطبقون هذه القيم يف حياتهم
اليومية بعد تخرجهم.وك�شفت البيانات عن عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني اخلريجني التقليديني وغري التقليديني يف
م�ستوى التقدير الذاتي لتطبيق قيم جامعة (�سانت ليو) اجلوهرية
قبل دخول اجلامعة ،وكذلك يف م�ستوى التقدير الذاتي يف الدوافع
ال�ستخدام قيم (االمتياز ،واالحرتام ،والتقدم املهني ،والنزاهة)
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كنتيجة لتجربتهم باجلامعة.كما جاءت ردود الطلبة ب�أغلبية
�إيجابية على ال�س�ؤال املتعلق بقيام اجلامعة ب�شيء مل�ساعدتهم
على تعلم القيم ،وكذلك جاءت �إجابة الطلبة بغالبية �إيجابية على
ال�س�ؤال املتعلق مباذا يعني لهم ارتياد جامعة تويل �أهمية للقيم،
وال�س�ؤال املتعلق بالفرق الذي �صنعته تلك القيم يف حياتهم.وتبني
أي�ضا وجود داللة يف م�ستوى التقييم الذاتي لتطبيق قيم جامعة
� ً
(�سانت ليو) اجلوهرية يف احلياة اليومية لدى كل من اخلريجيني
التقليديني وغري التقليديني� ،أي �أن الطلبة يطبقون القيم اجلوهرية
للجامعة بعد تخرجهم �أكرث مما كانوا يطبقونها قبل التحاقهم
بجامعة (�سانت ليو) .
و�أجرى احلوري ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف على
“�أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي يف جامعة
الريموك كما يدركها �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة” ،اتبع الباحث
املنهج امل�سحي ملالئمته لطبيعة هذه الدرا�سة ،ومت تطبيق الدرا�سة
على جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات العلمية والإن�سانية
التابعة جلامعة الريموك ،كما مت اختيار عينة ق�صدية الطلبة ،حيث
مت اختيار (� )13شعبة ،وبلغت ( )355طالبا من الكليات العلمية
والإن�سانية يف جامعة الريموك.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعد
الباحث ا�ستبانة تكونت ب�صورتها النهائية من ( )62فقرة ،موزعة
على جمالني هما :جمال متثل �أخالقيات املعلم يف الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،وعدد فقراتها (. )30وجمال متثل �أخالقيات املتعلم يف
الفكر الرتبوي الإ�سالمي ،وعدد فقراتها (. )32وقد �أظهرت الدرا�سة
النتائج التالية� :أن درجة متثل �أخالقيات املعلم واملتعلم يف الرتبية
الإ�سالمية يف جامعة الريموك كما يدركها �أع�ضاء هيئة التدري�س
جاءت متو�سطة ،وقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي بلغ ()2.15
أي�ضا �أن درجة متثل �أخالقيات املعلم
.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � ً
واملتعلم يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي يف جامعة الريموك كما
يدركها الطلبة جاءت متو�سطة ،وقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي
بلغ (. )2.12و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول
درجة متثل �أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي
يف جامعة الريموك كما يدركها �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى لأثر
اجلن�س يف املجاالت جميعها ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
(�أع�ضاء هيئة التدري�س) تعزى ملتغريات (الرتبة الأكادميية ،والكلية،
واجلامعة التي تخرج منها) .و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
حول درجة متثل �أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي
الإ�سالمي يف جامعة الريموك ،كما يدركها الطلبة تعزى لأثر اجلن�س
ل�صالح (الإناث)  ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى
ملتغري الكلية يف املجاالت جميعها ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي يف جمال �أخالقيات
املتعلم ،وجاءت ل�صالح (امل�ستوى الدرا�سي الثالث)  ،بينما مل تظهر
فروق يف جمال �أخالقيات املعلم.
و�أجرت عالونه ( )2014درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة
تطبيق مبادئ الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية يف جامعة الريموك من
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وجهة نظر الإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة” والتو�صل
�إىل معيقات تطبيق هذه املبادئ و�أهم احللول املقرتحة.واعتمدت
الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج الكمي الو�صفي ملالءمته لطبيعة
هذه الدرا�سة ،ومت اختيار عينة طبقية ع�شوائية من �أع�ضاء هيئة
التدري�س بواقع ( )150ع�ضو هيئة تدري�س ،و (� )200إداري ،و
( )600طالب وطالبة.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة تطبيق
مبادئ الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية للإداريني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،والطلبة يف جامعة الريموك جاءت متو�سطة.ووجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة حول درجة تطبيق مبادئ الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية يف
جامعة الريموك من وجهة نظر الإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة تعزى �إىل متغري املهنة ،وجاءت الفروق ل�صالح (�أع�ضاء
هيئة التدري�س) .ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة كافة ،واملت�صلة بتطبيق
مبادئ الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية تعزى ملتغري نوع الكلية ،وجاءت
الفروق ل�صالح (الكليات العلمية) .ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الأداة كافة،
واملتعلقة بتطبيق مبادئ الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية تعزى ملتغري
نوع اجلن�س ،وجاءت الفروق ل�صالح (الذكور) .وخرجت الدرا�سة ب�أن
�أهم معقيات تطبيق مبادئ الرتبية الإ�سالمية يف جامعة الريموك
من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة متثلت بعدم الإهتمام الكايف من
اجلامعة بتطبيق مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
و�أجرت املحا�سي�س ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف
على “املمار�سات الرتبوية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة
الريموك من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم و�أع�ضاء هيئة التدري�س
و�سبل تطويرها” والو�صول �إىل �أهم املقرتحات لت�صويب املمار�سات
الرتبوية ال�سلبية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك.
اتبع الباحث املنهج امل�سحي /الو�صفي الكمي واملنهج النوعي
ملالءمتهما لطبيعة هذه الدرا�سة ،ولتحقيق الأهداف �سابقة الذكر
قامت الباحثه ببناء ا�ستبانتني ت�ضمنت كل واحدة على ()42
فقرة ،ومت تطبيق اال�ستبانة الأوىل على �أع�ضاء هيئة التدري�س
والثانية على طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك.وبلغت عينة
الدرا�سة للطلبة ( )300فر ًدا ،ولأع�ضاء هيئة التدري�س ( )74فر ًدا.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة (الطلبة) على فقرات �أداة الدرا�سة جاءت بدرجة (مرتفعة)
مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.15واملتو�سطات احل�سابية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة (�أع�ضاء هيئة التدري�س) جاءت بدرجة (متو�سطة) مبتو�سط
أي�ضا عدم وجود فروق
ح�سابي (. )3.64كما بينت نتائج الدرا�سة � ً
ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات طلب الدرا�سات العليا على �أداة
أي�ضا
الدرا�سة تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،الكلية ،الدرجة العلمية) .و� ً
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة
التدري�س على �أداة الدرا�سة تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،الكلية) .
و�أجرى �شيخ ( )2017درا�سة بعنوان “�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية
ودورها يف تكامل ال�شخ�صية الإ�سالمية” ،اتبع الباحث املنهج
التحليلي التاريخ اال�ستقرائي لإجراء هذه الدرا�سة ،حيث مت �إيراد
الن�صو�ص من القر�آن وال�سنة ال�ستلهام الدرو�س والأحكام للإفادة
منها يف ا�ستنباط الأ�س�س التي يقوم عليها منهج الرتبية الإ�سالمي
والذي على هديه تت�شكل هذه ال�شخ�صية الإ�سالمية.وتبني �أن منهج

الرتبية الإ�سالمي له دور فاعل يف تكوين ال�شخ�صية الإ�سالمية.و�أن
ال�شخ�صية الإ�سالمية متميزة مبيزات قل �أن جتدها يف و�صيفاتها من
املناهج.و�إن النظريات الغربية يف جمال الرتبية ذات جذور �إ�سالمية
وال مانع من الأخذ بها فيما مل يخالف ال�رشع الإ�سالمي.
ويتبني من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة الآتي:
 تناولت بع�ض الدرا�سات �أخالقيات املعلم واملتعلم
باملجتمع الرتبوي الإ�سالمي ،كدرا�سة� :رشقاوي ()1998؛ احلوري
(. )2012
 ركزت بع�ض الدرا�سات على تناول مبادئ تعليمية تعلمية
م�ستوحاة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة ،كدرا�سة:
عالونة (. )2014
 تناولت بع�ض الدرا�سات التحوالت بالرتبية الإ�سالمية
ومفاهيميها ومقارنتها باملفاهيم الغربية يف التعليم ،كدرا�سة:
طالباين ( )Talbani,1996؛ كوك (. )Cook,1999
 حاولت بع�ض الدرا�سات التعرف على املمار�سات الرتبوية
والتدري�سية املنبثقة من النهج الإلهي ،كدرا�سة :املحا�سي�س (.)2014
 تنوعت الدرا�سات يف منهجية البحث ،فمنها اتبعت
منهجية البحوث الكمية ب�أنواعها ،كدرا�سة� :رشقاوي ()1998؛
كارتر ()Carter, 2009؛ احلوري ()2012؛ عالونة (.)2014
وهناك درا�سات اتبعت منهجية البحوث النوعية ب�أنواعها ،كدرا�سة:
طالباين ()Talbani,1996؛ كوك ()Cook,1999؛ �شيخ (.)2017
وهناك درا�سات اتبعت خليط بني البحوث الكمية والبحوث النوعية،
كدرا�سة :املحا�سي�س (. )2014
 اتفقت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
يف الهدف النهائي للدرا�سة وهو ا�ستخال�ص املمار�سات الرتبوية
اخلا�صة باملتعلمني يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية ،كدرا�سة� :رشقاوي
()1998؛ احلوري ( )2012؛ املحا�سي�س (. )2014
 وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الأدب
النظري ،وكيفية بناء �أداة الدرا�سة ،واختيار منهجية البحث ،وعينة
الدرا�سة ،وطرق حتليلها والإجابة عن �أ�سئلة الدار�سة ،ومناق�شة
نتائجها ،كدرا�سة :احلوري (. )2012
 وعلى الرغم من �أن الدرا�سات ال�سابقة تناولت مو�ضوعات
متعددة ومتنوعة حول مو�ضوع الدار�سة احلالية� ،إال �أنها مل تتناول
ب�شكل مبا�رش �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية ،وما انبثق عنها من ممار�سات
تربوية جتب على املتعلم جتاه معلميه ،وحتديد العالقة بينهم يف
كافة امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف املجتمعات الإ�سالمية،
متيزت به الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة.
وهذا هو ما ّ

مشكلة الدراسة وأسئلتها
�إن امل�شكلة الأ�سا�سية التي تنخر باملجتمعات الإ�سالمية،
جاءت من التناق�ض املوجود بني ال�شعار الإ�سالمي املرفوع وبني
الأمناط االجتماعية وال�سلوكية املمار�سة يف تلك املجتمعات،
والأفكار الرتبوية املناه�ضة للإ�سالم ،وتعليماته التي تعج بها
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،والرتبية الأ�رسية املغايرة يف �أغلب الظروف
للأمناط االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع ،والربامج الرتبوية
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وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة التزام طلبة الدراسات العليا
في جامعة اليرموك بأسس التربية اإلسالمية

د .محمد خالد الزعبي
أ.د .حسن أحمد احلياري

املطبقة يف امل�ؤ�س�سة العلمية ،لذلك ف�إن امل�ؤ�س�سات العلمية الرتبوية
يف املجتمع الإ�سالمي ،يجب �أن تكون هويتها الفكرية �إ�سالمية،
وجميع ما يجري يف �أروقتها من �أبحاث علمية �سواء �أكانت يف
اجلوانب الإن�سانية �أم اجلوانب العلمية التطبيقية ت�سري وفق الرتبية
الإ�سالمية ،وما يرافق تلك الأبحاث العلمية من ممار�سات و�أمناط
�سلوكية و�أ�ساليب �إدارية ،يجب �أن تت�سم مع تعليمات الإ�سالم
وجوهره (احلياري. )2000 ،
و�إن املت�أمل يف واقع اجلامعات يف املجتمع الإ�سالمي حال ًيا،
يرى بو�ضوح �أنها جامعات تعتمد على التقليد والنقل ،ومل يقت�رص
التقليد على الأ�شياء املادية فح�سب ،بل حتى الفكر �أخذناه عن علماء
ومفكرين �أجانب ال ننتق�ص من قدراتهم ،ولكن �أقل ما ُيقال عن
�أفكارهم �أنها ن�ش�أت وتبلورت و�صيغت يف بيئات غريبة عن جمتمعنا
الإ�سالمي ،ومع ذلك �أخذنا بها حتى ثبت �أنها ال تالئم �أو�ضاع ُنظمنا
الرتبوية وجمتمعاتنا الإ�سالمية ،ب�سبب ما �أدى �إليه هذا التقليد من
املباعدة بني اجلامعة  -الإ�سالمية  -وبني تربتها الطبيعية التي
ُيفرت�ض �أن تنمو فيها وتزدهر.ف�إذا كان الغربيون �أنف�سهم ي�صفون
«ورث كثريا من التقاليد اجلامعية جلامعات
تعليمهم اجلامعي ب�أنه ّ
كثريا من امل�شكالت التي تركتها
معها
ورث
ً
الع�رص الو�سيط ،كما ّ
هذه اجلامعات دون حل» ،ومنها «املناق�شات العقيمة» حتى و�صف
البع�ض ما يجري بها من «الإنتاج الكالمي» ب�أنه �أكرب (زبالة فكرية)
يف التاريخ ،فماذا ميكن �أن يقال عن �إنتاجنا نحن ،وهو ال يعدو �أن
تكرارا لإنتاجهم يف معظمه (عبود)306 :1991 ،؟
يكون
ً
ويف �ضوء ذلك ،ويف �ضوء ما مت عر�ضه يف مقدمة الدرا�سة،
تتحدد م�شكلتها يف الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك
ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة)
 )α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
حول درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك ب�أ�س�س
الرتبية الإ�سالمية تعزى الختالف متغريات (اجلن�س ،الكلية) ؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل مايلي:
♦ ♦الك�شف عن درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة
الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
♦ ♦معرفة �إن كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة حول درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف
جامعة الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية تعزى الختالف متغريات
(اجلن�س ،والكلية) .

أهمية الدراسة
تتمثل �أهمية الدرا�سة مبا ي�أتي:
�Ú Úأولاً  :الأهمية النظرية:
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تكمن الأهمية النظرية للدرا�سة يف كونها درا�سة تتناول
مو�ضوع الرتبية الإ�سالمية على �رضورته و�أهميته ،فهو الو�سيلة
الف�ضلى يف تر�سيخ مفاهيم العقيدة واملبادئ الرتبوية الإ�سالمية
يف نفو�س الطلبة وتعميقها وحتقيق الأهداف الفردية واجلماعية،
بالإ�ضافة �إىل تبيان �أ�س�سها و�أهمية االلتزام بها والتي �ست�شكل
م�صدرا لدعم اجلانب املعريف من خالل ما �ستقدمه من معلومات
ً
تتعلق بالأ�س�س الفكرية وال�سلوكية للرتبية الإ�سالمية؛ التي قد
ت�سهم يف حت�سني الواقع الأليم الذي تعاين منه امل�ؤ�س�سات الرتبوية
بكافة م�ستوياتها العلمية ،والذي هو جزء من امل�شكلة الكربى التي
تعاين منها املجتمعات الإ�سالمية ،والتي ال ب ّد �أن تعود �إىل كتاب
ربها احلكيم ،والهدي ب�سنة نبيها الكرمي ،وتبني الرتبية الإ�سالمية
ملعاجلة امل�شكالت التي تعاين منها م�ؤ�س�سات التعليم كما تعاين
منها املجتمعات الإ�سالمية ،و�رضورة مت�سكها بالقيم واملبادئ
الإ�سالمية احلنيفة ،واتخاذ من �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية احلقة نربا�س
تهتدي بها� ،إذا ما �أرادت �أن تعود كما �أرادها اهلل تعاىل وكما و�صفها
َّا�س َت�أْ ُمرُو َن
يف كتابه احلكيم ،حيث قالُ } :ك ْن ُت ْم خَ يرْ َ �أُ َّمةٍ  �أُخْ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َك ِر{ (�سورة �آل عمران :الآية . )110
ِبالمْ َ ْعرُ ِ
Ú Úثان ًيا :الأهمية العملية:
تكمن �أهمية الدرا�سة العملية من خالل ما قد تتو�صل �إليه من
نتائج ،والتي قد ي�ستفيد منها كل من له عالقة بالدرا�سة احلالية،
واملتمثل بالتايل:
 �أهميتها لطلبة الدرا�سات العليا :قد ت�ساعد هذه الدرا�سة
طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك ،بالإ�ضافة �إىل كل من
املتعلمني والطلبة بكافة امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية مبا تقدمه
من نتائج وتو�صيات قد ت�سهم يف �صقل �شخ�صياتهم ،وتنمي من
�إبداعاتهم ،وتلبي احتياجاتهم ،وت�سهم يف �إعدادهم خلدمة �أنف�سهم
وجمتمعهم ،وتهيئتهم للقيام بالواجبات املنوطة بهم وف ًقا للنهج
الإلهي القومي للفوز بالدارين الدنيا والآخرة.
 �أهميتها للم�س�ؤولني :قد تهم هذه الدرا�سة امل�س�ؤولني يف
جامعة الريموك ،بالإ�ضافة �إىل كل من امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار
يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم
يف الأردن ،يف توجيه �أنظارهم من �أجل و�ضع الت�رشيعات و�إجراء
التعديالت املنا�سبة للتطبيق الفعلي لأ�س�س الرتبية الإ�سالمية،
حتى تقوم مبهامها يف �إعداد الإن�سان ال�صالح امل�ؤمن باهلل تعاىل
قولاً وعملاً وامل�ؤمن بر�سالة �أمته ،احلري�ص على جمتمعه ،ليتحقق
للمجتمع الو�صول �إىل درجة الكمال الإن�ساين ،فيكون �صالح املجتمع
والأمة وخروجها من حالة التخلف وال�ضياع �إىل حالة النمو والبناء،
و�إي�صال ر�سالته �إىل �سائر الأمم الأخرى.وتكون كما �أرادها اهلل خري
�أمة �أخرجت للنا�س ويتحقق التوازن الذي حر�صت الرتبية الإ�سالمية
على حتقيقه يف الدنيا والآخرة.وهذا التعليم املن�شود ال ميكن �أن
يكتب له النجاح ب�أ�س�سه ومبادئه الإ�سالمية �إال يف حال تطبيقه
يف جمتمع �إ�سالمي ت�سري حياة النا�س فيه وفق تعليمات الإ�سالم
الغراء ،ويتخذ من الرتبية الإ�سالمية عنوا ًنا للمرحلة القادمة ،وعو ًنا
لتحقيق �أهدافه والو�صول �إىل غاياته.
 �أهميتها للباحثني :قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف فتح املجال
�أمام الباحثني واملخت�صني لإثراء املجال الرتبوي ،من خالل القيام
مبزيد من الدرا�سات التي تكمل هذه الدرا�سة� ،أو ترثيها� ،أو ت�ضيف
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عليها ،يف �ضوء ما �صدر عن هذه الدرا�سة من نتائج وتو�صيات.

حدود الدراسة وحمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود الآتية:
Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت على كليات الرتبية والآداب
وال�رشيعة يف جامعة الريموك.
Ú Úاحلدود الزمنية :الف�صل الدرا�سي الأول (2021 /2020م)
.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا
ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.
Ú Úاحلدود الب�رشية :عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات التالية:
(ا�صطالحا)« :تعني العناية والرعاية يف مراحل
◄◄الرتبية
ً
العمر كافة� ،سواء �أكانت هذه العناية موجهة للجانب اجل�سمي �أم
للجانب اخللقي الذي يتمثل يف �إك�ساب الفرد �أ�سا�سيات وقواعد
ال�سلوك ومعايري اجلماعة التي ينتمي �إليها ،وذلك حني يتزود الفرد
بكافة �أنواع املعرفة و�ألوان الثقافة و�أ�شكال ال�سلوك ال�صحيح؛
فيتغذى عقله وتكرب مدركاته ويت�شكل �سلوكه القومي» (الر�شدان
وجعنيني. )287 : 1994 ،
الرتبية (�إجرائ ًيا)  :هي عملية فنية تهدف �إىل حت�سني التعلم
والتعليم من خالل الرعاية والتوجيه والتن�شيط امل�ستمر لنمو الطالب
واملعلم ،وكل من له �أثر يف حت�سني العملية التعليمية فن ًيا �أو �إدار ًيا.
(ا�صطالحا)  :هي «الو�سيلة املثلى
◄◄الرتبية الإ�سالمية
ً
يف تو�ضيح و�إر�ساء دعائم العقيدة واملثل والقيم يف نفو�س �أبناء
املجتمع وفق الإطار الفكري العام للنهج الإ�سالمي ،وما يرافق
ذلك من �إعداد �أبناء املجتمع �أفرا ًدا وجماعات ،حل�شد �شتى طاقاتهم
الرتبوية والعلمية وفق قدراتهم الفردية واجلماعية ،ومبا يتنا�سب
مع معطيات الع�رص احل�ضارية الذي يعي�شونه ،لتحقيق الأهداف
الفردية واجلماعية التي ين�شدها �أفراد املجتمع امل�سلم وفق تعاليم
الإ�سالم الغراء» (احلياري. )370 :2000 ،
الرتبية الإ�سالمية (�إجرائ ًيا)  :ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات اال�ستبانة والتي تبينّ درجة التزامهم ب�أ�س�س الرتبية
الإ�سالمية.
�أ�س�س الرتبية (لغةً)“ :الأ�س�س عموما هي القواعد والأركان
واملرتكزات التي يقوم عليها البناء ،والأ�سا�س هو�“ :أ�صل ال�شيء
ومبد�ؤه ،ومنه� :أ�سا�س الفكرة ،و�أ�سا�س البحث ،والتعليم الأ�سا�سي
الذي يعد اخلربة العلمية والعملية التي ال غنى عنها للنا�شىء”
(�أني�س وعطية و�أمني. )17 :1973 ،
(ا�صطالحا) :هي “جمموعة
◄◄�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية
ً
املبادئ والأ�صول واملرتكزات العقدية واملعرفية والنف�سية
واالجتماعية ،التي ي�ستمد منها نظامها الرتبوي مقوماته وقواعده
الرتبوية ،مبدخالته وعملياته وخمرجاته ،والتي يف �إطارها
تتحدد طبيعة الرتبية الإ�سالمية وفل�سفتها ومناهجها و�أ�ساليبها

وعنا�رصها الرتبوية كافة” (اجلالد. )97: 2004 ،
�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية (�إجرائ ًيا) :الدرجة الكلية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة التي �أُعدت لهذا الغر�ض.
◄◄درجة االلتزام (�إجرائ ًيا) :هي و�صف كمي ملدى التزام
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك
ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية ،والتي تعك�سها يف هذه الدرا�سة ا�ستجابات
عينة الدرا�سة لفقرات �أداة الدرا�سة واملتعلقة بدرجة التزامهم ب�أ�س�س
الرتبية الإ�سالمية.
◄◄جامعة الريموك (�إجرائ ًيا)  :هي �إحدى اجلامعات الأردنية
احلكومية ،تقع يف حمافظة �إربد �شمال الأردن ،ت�أ�س�ست يف عام
( ،)1976والتي متنح الدرجات العلمية املختلفة :البكالوريو�س،
والدبلوم العايل ،واملاج�ستري ،والدكتوراه.
◄◄�أع�ضاء هيئة التدري�س (�إجرائ ًيا) :يق�صد بهم يف هذه
الدرا�سة الأ�شخا�ص الذين يزاولون مهنة التدري�س اجلامعي ،والذين
يحملون الدرجات العلمية املختلفة� :أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ
م�ساعد.والذين يدر�سون يف كليات الرتبية وال�رشيعة والآداب يف
جامعة الريموك مبختلف التخ�ص�صات واملوزعني على كافة �أق�سام
الكليات.
◄◄طلبة الدرا�سات العليا (�إجرائ ًيا) :يق�صد بهم يف هذه
الدرا�سة الطلبة يف مرحلة الدرا�سات العليا يف كليات الرتبية والآداب
وال�رشيعة ويف التخ�ص�صات جميعها ،لنيل دراجة املاج�ستري
والدكتوراه ،ومن هم على مقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي (/2020
.)2021

منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتناول هذا اجلزء و�صفًا ملنهج الدرا�سة ،وجمتمعها وعينتها،
وطريقة اختيارها ،و�أداة الدرا�سة ،و�إجراءاتها ،وت�صميمها ،واملعاجلة
الإح�صائية التي ا�ستخدمت يف ا�ستخال�ص نتائجها.
منهج الدراسة
اتبع الباحثان املنهج الو�صفي (امل�سحي) ملالءمته لطبيعة
هذه الدرا�سة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س جميعهم
البالغ عددهم ( )338ع�ضوا ،يف كليات (الرتبية والآداب وال�رشيعة)
يف جامعة الريموك ،وذلك ح�سب الإح�صائيات الر�سمية لدائرة
القبول والت�سجيل للعام الدرا�سي .2021 /2020
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )41ع�ضو هيئة تدري�س موزعني
على ثالثة كليات (الرتبية ،والآداب ،وال�رشيعة)  ،ومت اختيارهم
بالطريقة الطبقية الع�شوائية بن�سبة مئوية بلغت ( )12%من جمتمع
الدرا�سة الكلي.وقد مت تطبيق �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) بعد �أن مت
حتويلها �إىل رابط �إلكرتوين وتوزيها على عينة الدرا�سة يف بداية
الف�صل الدرا�سي الأول (� )2021 /2020إلكرتون ًيا عن طريق مركز
احلا�سب الآيل يف اجلامعة  -وذلك ب�سبب تعذر توزيعها ورق ًيا ب�سبب
250

وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة التزام طلبة الدراسات العليا
في جامعة اليرموك بأسس التربية اإلسالمية

د .محمد خالد الزعبي
أ.د .حسن أحمد احلياري

جائحة (كورونا) وما فر�ضته من �إجراءات �إحرتازية ،منها التحول
من التعليم الوجاهي �إىل التعلم عن بعد ،مما �أدى �إىل عدم توفر عينة
الدرا�سة وجاه ًيا يف اجلامعة ،مما دعت احلاجة �إىل توزيع اال�ستبانة
�إلكرتون ًيا  -ومت الإبقاء على الرابط ملدة ثالثة �أ�سابيع حتى مت
جتميعها بالكامل من دون �أي فاقد ،فلم يتم ا�ستبعاد �أي ا�ستبانة
وكلها �صاحلة للمعاجلة الإح�صائية.
الجدول ()1

صدق البناء ألداة الدراسة:
مت ا�ستخراج م�ؤ�رشات �صدق البناء للأداة ،من خالل ا�ستخراج
معامالت ارتباط فقرات الأداة مع الدرجة الكلية للأداة ككل ،وذلك
بعد تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ومن
جمتمع الدرا�سة تكونت من ( )25ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة
الريموك ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك:
الجدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

املتغري

م�ستويات املتغري

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

26

63.4%

�أنثى

15

36.6%

41

100%

الرتبية

13

31.7%

الآداب

14

34.1%

ال�رشيعة

14

34.1%

41

100%

اجلن�س
املجموع

الكلية

املجموع

معامالت ارتباط فقرات األداة مع األداة كافة

يبني جدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الريموك والذي يظهر من خالله ب�أن هناك ()26
ع�ضو هيئة تدري�س من الذكور وبن�سبة مئوية بلغت ( ، )63.4%يف
حني �أن هناك ( )15ع�ضو هيئة تدري�س من الإناث وبن�سبة مئوية
بلغت ( ، )36.6%كما يتبني من خالل اجلدول ال�سابق ب�أن عينة
الدرا�سة قد توزعت على الكليات الثالثة ب�شكل مت�ساوي تقري ًبا� ،إذ
بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س من كلية الرتبية ( )13ع�ضو وبن�سبة
مئوية بلغت ( ، )31.7%يف حني �أن هناك ( )14ع�ضو هيئة تدري�س
لكل من كلية الآداب وكلية ال�رشيعة وبن�سبة مئوية بلغت (. )34.1%
أداة الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت مراجعة الأدب النظري ،والدرا�سات
ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،كدرا�سة احلوري
( )2012لتحديد �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية ،ومت �إدراج تلك الأ�س�س
بقائمة ،وتكونت ب�صورتها الأولية من ( )40فقرة ،وف ًقا لتدريج
(ليكرت اخلما�سي)  ،وهو (بدرجة كبرية ج ًدا ،بدرجة كبرية ،بدرجة
متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة ج ًدا) والتي مت حتويلها �إىل قيم
عددية كما يلي ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب للفقرات املوجبة و (،1
 )5 ،4 ،3 ،2للفقرات ال�سالبة.
صدق احملتوى ألداة الدراسة
مت التحقق من �صدق املحتوى لأداة الدرا�سة عن طريق عر�ضها
حمكما
على عدد من الأ�ساتذة يف جامعة الريموك بلغ عددهم ()12
ً
لإبداء �آرائهم حول ال�سالمة اللغوية ل�صياغة الفقرات ،ومدى مالءمة
الفقرات للدرا�سة التي �أدرجت �ضمنها ،ويف �ضوء اقرتاحاتهم مت
�إجراء التعديالت الالزمة من حذف و�إ�ضافة و�إعادة �صياغة وف ًقا ملا
مت الإتفاق عليه وبن�سبة اتفاق بلغت ( ، )80%و�أ�صبحت اال�ستبانة
مكونة ب�صورتها النهائية من ( )37فقرة.
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الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

**.491

13

**.602

25

**.720

2

**.675

14

**.689

26

**.660

3

*.399

15

**.597

27

**.784

4

**.569

16

**.551

28

**.768

5

**.693

17

**.661

29

**0.669

6

**.621

18

**.782

30

**.619

7

**.607

19

**.814

31

**.586

8

**.558

20

**.747

32

**.455

9

**.642

21

**.690

33

**.504

10

**.604

22

**.774

34

**.715

11

**.705

23

**.794

35

**.692

12

**.684

24

**.808

36

**.708

37

**.544

يبني جدول ( )2ب�أن معامالت ارتباط فقرات �أداة الدرا�سة
املوجهة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك مع املجموع
الكلي للأداة قد تراوح ما بني ( ، )0.814 - 0.455وقد كانت
جميعها ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالة ( ، )α=0.01وبهذا
ميكن القول �إن الأداة تتمتع ب�صدق بناء مرتفع ومقبول يف مثل هذا
النوع من الدرا�سات الإن�سانية.
ثبات األداة:
مت تقدير ثبات �أداة الدرا�سة من خالل طريقتني:
 ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار ()test - retest
وذلك من خالل تطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة بلغ عددها ( )25ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الريموك ،وبفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول
والثاين ،ومن ثم مت ح�ساب معامل االرتباط بني درجات التطبيقني
لتقدير معامل الثبات والذي بلغ (. )0.87
 ح�ساب االت�ساق الداخلي :حيث مت ا�ستخدام معادلة
(كرونباخ �ألفا) لتقدير الثبات والتي بلغت لكافة فقرات �أداة الدرا�سة
(. )0.958ومن املالحظ ب�أن كافة قيم معامالت الثبات قد جتاوزت
الن�سبة املقبولة يف هذا النوع من الدرا�سات والتي حددها كل من
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الكيالين وال�رشيفني ( )2016ب (. )0.70

متغريات الدراسة
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة الو�سيطة:
 ااجلن�س وله فئتان( :ذكر� ،أنثى) .
 الكلية ولها ثالثة فئات( :كليات الرتبية ،كلية الآداب،
كلية ال�رشيعة) .
Ú Úاملتغري التابع :درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف
جامعة الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.

املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام التحليالت الإح�صائية
املنا�سبة بعد �إدخال البيانات على جهاز احلا�سوب لتحليلها
با�ستخدام برنامج ( )SPSSومعاجلتها �إح�صائ ًيا ،وهي كالآتي:
Ú Úلإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،مت ح�ساب التو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية لدرجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف
جامعة الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.
Ú Úللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثنائي للك�شف عن الفروق يف درجة التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س
ح�سب (نوع اجلن�س والكلية)  ،واختبار �شيفيه ( )scheffeلوجود
فروق ذات داللة �إح�صائية �إن وجدت.
املعيار اإلحصائي
للحكم على م�ستوى املتو�سطات احل�سابية للفقرات واملجاالت
والأداة كافة ،مت اعتماد املعيار الإح�صائي با�ستخدام املعادلة
الآتية:

الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التزام طلبة الدراسات العليا بأسس التربية
اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك

الرقم
22

37

12

30

18

34

31

28

13

بالتايل �ستكون درجة االلتزام ثالثة كالآتي:
 درجة منخف�ضة من (� - 1أقل . )2.33
 درجة متو�سطة من (. )3.66 – 2.33
 درجة مرتفعة من (. )5 - 3.66

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول ومناق�شتها
ن�ص على :ما درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة
والذي َ
الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب الأو�ساط احل�سابية
والإنحرافات املعيارية ملتو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك حول درجة التزام
طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية واجلدول ()3
يو�ضح ذلك:

36

6

16
2

17

15
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الفقرة
يثابر طلبة الدرا�سات العليا
على ح�ضور املحا�رضات
واالهتمام بها.
يلتزم طلبة الدرا�سات العليا
بح�سن مظهرهم عند ح�ضور
املحا�رضات.
يظهر طلبة الدرا�سات العليا
الود واالحرتام لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جميع معامالتهم.
يح�سن طلبة الدرا�سات
العليا (االنتباه واال�ستماع)
لأع�ضاء هيئة التدري�س �أثناء
املحا�رضات.
يثق طلبة الدرا�سات العليا فيما
يتلقوه من العلم من �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
يبادر طلبة الدرا�سات العليا
يف تقدمي كافة �أ�شكال التعاون
لأع�ضاء هيئة التدري�س داخل
املحا�رضات وخارجها.
يح�سن طلبة الدرا�سات العليا
(االنتباه واال�ستماع) ملداخالت
زمالئهم يف �أثناء املحا�رضات.
يحر�ص طلبة الدرا�سات العليا
على احلوار البناء مع �أ�ساتذتهم
وفيما بينهم يف �أثناء
املحا�رضات.
يظهر طلبة الدرا�سات العليا
الود واالحرتام لزمالئهم يف
جميع معامالتهم.
يبتعد طلبة الدرا�سات العليا عن
كل �أ�شكال (التع�صب والتمييز
العن�رصي) يف �أفكارهم
و�سلوكهم.
ينبه طلبة الدرا�سات العليا
�أع�ضاء هيئة التدري�س �إذا وقعوا
يف خط�أ ب�أ�سلوب الئق.
يعرتف طلبة الدرا�سات العليا
بف�ضل �أع�ضاء هيئة التدري�س
عليهم.
يتوا�ضع طلبة الدرا�سات العليا
يف تعاملهم مع زمالئهم.
يوجه طلبة الدرا�سات العليا
دائما لأع�ضاء هيئة
ال�شكر ً
التدري�س على جمهوداتهم
معهم.
يراعي طلبة الدرا�سات العليا
االعتدال واالبتعاد عن املغاالة
يف طرح احلقائق والأفكار.

الرتبة

درجة
االلتزام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.93

0.72

1

مرتفعة

3.78

0.76

2

مرتفعة

3.71

0.72

3

مرتفعة

3.68

0.82

4

مرتفعة

3.66

0.57

5

متو�سطة

3.61

0.74

6

متو�سطة

3.59

0.71

7

متو�سطة

3.51

0.75

8

متو�سطة

3.49

0.68

9

متو�سطة

3.48

0.87

10

متو�سطة

3.44

0.74

11

متو�سطة

3.43

0.90

12

متو�سطة

3.42

0.63

13

متو�سطة

3.41

0.84

14

متو�سطة

3.34

0.91

15

متو�سطة

وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة التزام طلبة الدراسات العليا
في جامعة اليرموك بأسس التربية اإلسالمية

الرقم

35

19

8

14
21

23

27

11

5

25

29

24

7

10

32

الفقرة
يبادر طلبة الدرا�سات العليا
يف تقدمي كافة �أ�شكال التعاون
لزمالئهم داخل املحا�رضات
وخارجها.
ينفذ طلبة الدرا�سات العليا
تعليمات �أ�ساتذتهم بعزم
و�إخال�ص.
يتوخى طلبة الدرا�سات العليا
ال�صدق يف تعاملهم مع
زمالئهم يف جميع الظروف
واملنا�سبات.
يحر�ص طلبة الدرا�سات العليا
على �ضبط النف�س عند الغ�ضب.
يتحمل طلبة الدرا�سات العليا
(عناء التعلم وواجباته) ب�صدر
رحب.
ي�أخذ طلبة الدرا�سات العليا من
كل علم �أح�سنه ويبدو ذلك جليا
يف �سلوكهم.
يعمل طلبة الدرا�سات العليا
على تطوير �شخ�صياتهم فكر ًيا
و�سلوك ًيا.
ي�سعى طلبة الدرا�سات العليا
�إىل �إبراز ال�صورة الدقيقة
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف كل
الأوقات واملنا�سبات.
ينقل طلبة الدرا�سات العليا
املعلومة كما وردت من ع�ضو
هيئة التدري�س ب�أمانة.
يبذل طلبة الدرا�سات العليا
ق�صارى جهدهم للو�صول �إىل
درجة علمية متقدمة ت�ؤهلهم
للقيام بواجبات الإن�سان
ال�صالح.
يتجنب طلبة الدرا�سات العليا
اخلو�ض واجلدال يف امل�سائل
التي تت�شابك فيها الآراء
وتختلف فيها وجهات النظر.
ي�ستمر طلبة الدرا�سات العليا
يف البحث والتق�صي ب�صورة
دقيقة للو�صول �إىل �أق�صى
درجات الإنتاج العلمي.
يتوخى طلبة الدرا�سات العليا
ال�صدق يف تعاملهم مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جميع
الظروف واملنا�سبات.
يتحمل طلبة الدرا�سات العليا
امل�س�ؤولية الأخالقية يف كل
الأعمال التي يقومون بها جتاه
الآخرين.
ي�ضبط طلبة الدرا�سات العليا
�أنف�سهم �أمام �أع�ضاء هيئة
التدري�س عند احل�صول على
عالمات غري مرغوبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

د .محمد خالد الزعبي
أ.د .حسن أحمد احلياري

الرتبة

درجة
االلتزام

الرقم

3.33

0.85

16

متو�سطة

9

3.29

0.87

17

متو�سطة

20

3.28

0.71

18

متو�سطة

3.27

0.63

19

متو�سطة

3.26

0.81

20

متو�سطة

3.25

0.81

21

متو�سطة

3.24

0.86

22

متو�سطة

3.20

0.87

23

متو�سطة

3.17

0.80

24

متو�سطة

3.15

0.89

25

متو�سطة

3.14

0.67

26

متو�سطة

3.12

0.90

27

متو�سطة

3.09

0.85

28

متو�سطة

3.08

0.93

29

متو�سطة

3.07

0.82

30

متو�سطة

1

33

4

26
3
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الفقرة
ي�سعى طلبة الدرا�سات العليا
�إىل قول احلق يف جميع
الظروف واملنا�سبات بالأ�سلوب
املنا�سب.
يهتم طلبة الدرا�سات العليا
(ب�إتقان العمل و�إجادته) يف
وجود الرقابة وعدمها على
ال�سواء.
ي�سعى طلبة الدرا�سات العليا
لطلب العلم واحل�صول على
املعرفة ابتغاء مر�ضاة اهلل
تعاىل �أول
يبتعد طلبة الدرا�سات العليا عن
الإكثار من املدح لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف ح�ضورهم.
يبتعد طلبة الدرا�سات العليا
عن ذكر عيوب زمالئهم �أمام
�أع�ضاء هيئة التدري�س.
ي�سعى طلبة الدرا�سات العليا
بهدف احل�صول على (املعرفة
واملعلومة) ولي�س العالمة.
يتجنب طلبة الدرا�سات العليا
غيبة �أع�ضاء هيئة التدري�س.
املتو�سط العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

درجة
االلتزام

3.05

0.80

31

متو�سطة

2.93

0.85

32

متو�سطة

2.85

1.09

33

متو�سطة

2.80

2.78

2.61

0.71

0.88

1.00

2.54

0.98

3.27

0.51

34

35

36
37

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يتبني من جدول ( )3ب�أن درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا
ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة الريموك قد جاءت ب�شكل متو�سط مبتو�سط ح�سابي عام بلغ
( )3.27وانحراف معياري (. )0.51
وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة القواعد
والقوانني التي حتكم �سلوك الأفراد يف املجتمع اجلامعي ال تدعو
�إىل التم�سك ال�صارم ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية ،مما ال ي�ساعد الفرد
على تبني هذه الأ�س�س على املديني الق�صري والطويل.وقد تعزى هذه
أي�ضا �إىل �أن اجلامعات يف الأردن تركز ب�شكل �أ�سا�سي على
النتيجة � ً
�إي�صال املعلومات واملعارف �إىل الطلبة دون الرتكيز بالقدر الكايف
على تعميق جذور الرتبية الإ�سالمية يف نفو�س الطلبة ،وتقييم
بناء على الأ�س�س ال�صحيحة للرتبية الإ�سالمية،
ممار�ساتهم الرتبوية ً
حتى ين�ش�أ لدينا جيل من الطلبة تربى على �أ�س�س الرتبية
الإ�سالمية احلقة ،مما �أدى ذلك �إىل �أن عدد ال ب�أ�س فيه من طلبة
الدرا�سات العليا ال يطبقون تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف ،وال
نربا�سا يهتدون بهديها ،على
يتخذون من �أ�س�س الرتبية الإ�سالمية
ً
الرغم �أنهم يدر�سون يف جامعة عربية ويدينون بال ّدين الإ�سالمي،
نتيجة عوامل كثرية� ،أهمها بح�سب ر�أي الباحثني :اختالط الرتبية
الإ�سالمية بالرتبيات امل�ستوردة من هنا وهناك ،وت�أثر كثري من
الطلبة بتلك الرتبيات ،مما حدا ب�أن تكون النتيجة متو�سطة ح�سب
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س.
كما نالحظ �أن الفقرة رقم ( )22والتي ن�صت على «يثابر طلبة
الدرا�سات العليا على ح�ضور املحا�رضات واالهتمام بها» جاءت
يف الرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.93وانحراف معياري
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( ،)0.72ثم تلتها الفقرة رقم ( )37والتي ن�صت على «يلتزم
طلبة الدرا�سات العليا بح�سن مظهرهم عند ح�ضور املحا�رضات»
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.78وانحراف معياري ( )0.76بالرتبة
الثانية ،ثم تلتها الفقرة رقم ( )12والتي ن�صت على «يظهر طلبة
الدرا�سات العليا الود واالحرتام لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جميع
معامالتهم» مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.71وانحراف معياري
( )0.72بالرتبة الثالثة.
وقد يعزو الباحثان نتيجة الفقرة رقم (� )22إىل �أن طلبة
فكرا و�سلوكً ا من غريهم يف
الدرا�سات العليا �أكرث وع ًيا و�أن�ضج ً
حر�صهم على االلتزام باملواعيد ب�شكل عام وح�ضور املحا�رضات
واالهتمام بها ب�شكل خا�ص ،لعلمهم ب�أن الفائدة العظيمة والأثر
الطيب واملنهجية العلمية ال�صحيحة ال تنال �إال من خالل التفاعل
الإيجابي والنقا�ش العلمي الذي يدور ما بني الأ�ستاذ وطلبته داخل
املحا�رضة.ويعزو الباحثان نتيجة الفقرة رقم (� )37إىل حث الإ�سالم
على االهتمام باملظهر العام للفرد امل�سلم وخا�صة �إذا كان من طلبة
العلم ،فهم قدوة لغريهم يف �سلوكهم ومظهرهم وخا�صة �أن كثريا من
طلبة مرحلة البكالوريو�س يتخذون من بع�ض طلبة الدرا�سات العليا
فكرا و�سلوكً ا ،مما
قدوة ح�سنة
ً
ومنوذجا يحتذى به وي�سري على نهجه ً
جعل معظم طلبة الدرا�سات العليا يهتمون بح�سن مظهرهم وحر�صهم
على نظافة وجمال هندامهم.ويعزو الباحثان نتيجة الفقرة رقم ()12
�إىل مدى العالقة الوطيدة التي يرتبط بها طلبة الدرا�سات العليا مع
�أ�ساتذتهم ،فيكون الود واالحرتام هو �أ�سا�س تلك العالقة ،في�ستخدم
الطلبة �أف�ضل و�أهذب الكلمات والعبارات ملخاطبة �أ�ساتذتهم ،فهم
�أ�صحاب الف�ضل عليهم.
وجاءت يف الرتبة الأخرية الفقرة رقم ( )3والتي ن�صت على
«يتجنب طلبة الدرا�سات العليا غيبة �أع�ضاء هيئة التدري�س» مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )2.54وانحراف معياري (. )0.98
وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن بع�ض الطلبة  -وهم
القلة القليلة  -ال يلتزم ب�آداب الإ�سالم ،وقد يخو�ضون يف ذكر عيوب
الآخرين ومن �ضمنهم �أع�ضاء هيئة التدري�س ،لقلة الوازع الديني
لديهم ،وهذا يعود لأ�سباب كثرية :منها �سوء الرتبية التي تل ّقاها
الطلبة ،ومنها ما قد يكون راجع لأ�سباب �شخ�صية بني الطالب
وع�ضو التدري�س.
ومن املالحظ ب�أن كافة فقرات الأداة قد وقعت �ضمن م�ستوى
االلتزام املتو�سط ،با�ستثناء كل من الفقرات رقم ()30 ،12 ،37 ،22
والتي وقعت �ضمن درجة االلتزام املرتفعة.
وقد يعزو الباحثان نتيجة هذه الفقرات ()30 ،12 ،37 ،22
�إىل �أن طلبة الدرا�سات العليا على درجة من الأخالق وح�سن املعاملة
مع الآخرين ،فطالب الدرا�سات العليا من املفرت�ض �أن يكون قد و�صل
�إىل مرحلة من الن�ضج والوعي يق ّدر فيها الأمور ويح�سن الت�رصف
مع �أ�ساتذته ،وهذه ال�صفة هي الغالبة عند طلبة الدرا�سات العليا،
ولذلك جاءت هذه النتيجة مرتفعة مقارنة بباقي الفقرات.
�أما االداة الكلية التي متثل درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا
يف جامعة الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س فقد ح�صلت على متو�سط ح�سابي ( ،)3.27و�إنحراف
معياري (. )0.51

وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل ابتعاد طلبة الدرا�سات
العليا يف جامعة الريموك عن النهج الإ�سالمي املنري وعن �أ�س�س
الرتبية الإ�سالمية احلقة ،والتي قد تكون راجعة لتعدد الرتبيات التي
ابتداء من
مو ِر�ست على الطلبة يف مراحل خمتلفة من مراحل تعليمهم
ً
ُ
وانتهاء باجلامعة ،لذلك جاءت �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س
أ�رسة
ال
ً
بدرجة متو�سطة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �رشقاوي ()1998
حيث �أظهرت �أن مدى التزام املتعلمني ب�أخالقيات التعليم يف
املجتمع امل�سلم جاءت بدرجة متو�سط عال.كما اتفقت مع نتيجة
درا�سة عالونة ( )2014والتي �أظهرت �أن درجة تطبيق مبادئ
الرتبية الإ�سالمية ال�سلوكية للطلبة يف جامعة الريموك جاءت
نتيجتها متو�سطة ،كما اتفقت مع نتيجة درا�سة املحا�سي�س ()2014
والتي �أظهرت �أن املمار�سات الرتبوية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف
أي�ضا
جامعة الريموك من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س جاءت � ً
متو�سطة.
◄◄ثانيا :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين ومناق�شتها
ن�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
والذي َ
الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة حول درجة التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الريموك ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية تعزى الختالف متغريات (اجلن�س،
الكلية ،الدرجة العلمية) ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي
للك�شف عن الفروق يف درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س
الرتبية الإ�سالمية ح�سب (اجلن�س ،والكلية)  ،واجلدول ( )4يبني ذلك:
الجدول ()4
اختبار تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في درجة التزام طلبة الدراسات العليا بأسس
التربية اإلسالمية حسب الجنس ،والكلية ،ألعضاء هيئة التدريس

ف

م�ستوى
الداللة

امل�صدر

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

0.695

اجلن�س

0.039

1

0.039

0.156

0.101

الكلية

1.238

2

0.619

2.446

اخلط�أ

9.361

37

0.253

املجموع

10.600

40

يتبني من جدول ( )4عدم وجود فروق يف تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة لدرجة التزام طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س الرتبية
الإ�سالمية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك
لكل من متغري (اجلن�س ،والكلية) � ،إذ بلغت قيمة م�ستوى الداللة لها
( )0.101 ،0.695على التوايل وهي �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة
( )α≤0.05وبالتايل قبول الفر�ضية ال�صفرية فر�ضية العدم.
ويرى الباحثان ب�أن درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س
الرتبية الإ�سالمية يف جامعة الريموك من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س مل تختلف �آرا�ؤهم ح�سب متغري (اجلن�س)  ،حيث �أن ر�ؤية كل
من الذكور �أو الإناث متكافئة جتاه الدرجة املتو�سطة اللتزام طلبة
الدرا�سات العليا ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.كما �أن �آراءهم مل تختلف
ح�سب متغري (الكلية) ،حيث �أن ر�ؤية �أع�ضاء هيئة التدري�س على
254

وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة التزام طلبة الدراسات العليا
في جامعة اليرموك بأسس التربية اإلسالمية

د .محمد خالد الزعبي
أ.د .حسن أحمد احلياري

اختالف كلياتهم جاءت متكافئة جتاه الدرجة املتو�سطة اللتزام
طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية.
وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن انطباع �أع�ضاء هيئة
التدري�س عن درجة التزام طلبة الدرا�سات العليا واحد �سواء كانوا
ذكورا �أم �إناثًا ،و�سواء �أكان ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية �أم
ً
بكلية ال�رشيعة �أم بكلية الآداب ،فالنظرة �إىل الطلبة واحدة� ،إذ مل
تتغري ال�صورة ومل تتبدل املعاملة باختالف املتغريات (اجلن�س،
والكلية)  ،فالبيئة االجتماعية تقري ًبا واحدة ،والظروف التدري�سية
�إىل حد كبري مت�شابهة ،ولهذا مل تظهر هناك فروق يف تقديرات العينة
تعزى لأي من متغريات الدرا�سة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة املحا�سي�س
( )2014والتي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على �أداة الدرا�سة تعزى ملتغريي
(اجلن�س ،والكلية).

التوصيات:
بنا ًء على ما تقدم من نتائج ،تو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من
التو�صيات ،كان من �أهمها:
1 .1ت�ضمني �أع�ضاء هيئة التدري�س لأ�س�س الرتبية الإ�سالمية
احلقة – كما وردت يف الدرا�سة  -يف �أثناء تدري�سهم مل�ساقاتهم ،و�أن
فكرا و�سلوكً ا.
تن�سجم ممار�ساتهم معها ،ومتابعة �أثر ذلك يف طلبتهم ً
2 .2العمل على تنمية االجتاهات الإيجابية لدى طلبة الدرا�سات
العليا نحو االلتزام ب�أ�س�س الرتبية الإ�سالمية يف معامالتهم ،و�أن
فكرا ويجري على جوارحهم �سلوكً ا.
يكون ذلك مت�أ�صلاً يف نفو�سهم ً
3 .3االهتمام بالتوجيهات الدينية التي تدعم اجلانب االخالقي
واملعاملة احل�سنة لدى الطلبة ،لذلك يو�صي الباحث ب�إبراز النماذج
احل�سنة يف التاريخ الإ�سالمي ليكون مثالاً ُيحتذى به من الطلبة،
وخري تلك النماذج ر�سولنا الكرمي عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم،
فهو القدوة احل�سنة واملعلم الأول والنوذج امل�رشق الذي �أو�صانا اهلل
�سبحانه وتعاىل �أن نقتدي به ونهتدي بهدية.
4 .4تدعيم املناهج الدرا�سية وت�ضمينها بالأ�س�س ال�صحيحة
للرتبية الإ�سالمية وما انبثق عنها من ممار�سات تربوية وتعليمية –
كما وردت يف الدرا�سة – وتطبيقها يف جامعة الريموك ،للعمل على
�إعادة �صياغة تربية �إ�سالمية متكاملة ومنبثقة من تعاليم الدين
الإ�سالمي احلنيف ،لتعود للرتبية الإ�سالمية وهجها وفعاليتها يف
تربية الأجيال امل�سلمة والتي يقع على عاتقها حمل الأمانة وتبليغ
الر�سالة.
5 .5تقوية املنظومة القيمية واالخالقية يف املجتمع اجلامعي،
وتنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية الدينية لدى �أفراده ،و�صبغ املعامالت
التي جتري يف �أروقته  -وخا�صة فيما يخ�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة  -بال�صبغة الإ�سالمية.
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