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Abstract 

This study aimed to reveal the extent of the commitment of graduate 
students at the University of Jerash to the principles of Islamic and 
social education from the point of view of faculty members, and to 
achieve the goal of the study researchers followed the descriptive survey 
method through the application of the study tool, which was a 
questionnaire consisting of(20) paragraphs on the study sample The 
study recommended the inclusion of the principles of Islamic and social 
education by faculty members in their courses that they teach to 
graduate students, so that these principles are practically practiced by 
students. 
Keywords: graduate students, principles of Islamic and social 
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 ملخص البحث 
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية  

االجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحثون املنهج الوصفي املسحي من  و 
من)  مكونة  استبانة  عن  عبارة  واليت كانت  الدراسة  أداة  تطبيق  البالغ  20خالل  الدراسة  عينة  أفراد  على  فقرة   )

ة التزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية  (عضو هيئة تدريس، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درج40عددهم)
واالجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش جاءت مرتفعة، كما أظهرت الدراسة عدم وجود  

من وجهة   فروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة التزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واالجتماعية
الرتبية اإلسالمية   الدراسة تضمني مبادئ  والكلية(، وقد أوصت  التدريس حسب متغريي) اجلنس،  نظر أعضاء هيئة 
واالجتماعية من قبل أعضاء هيئة التدريس  يف مساقاهتم اليت يقومون بتدريسها لطلبة الدراسات العليا، حىت يتم ممارسة  

 هذه املبادئ عملياً من قبل الطلبة.  
طلبة الدراسات العليا، مبادئ الرتبية اإلسالمية واالجتماعية، جامعة جرش، أعضاء هيئة   لمات املفتاحية:الك

 التدريس
 املقدمة 

كل من الفرد واجملتمع يف آن  ضرورة ملحة من ضرورايت احلياة اإلنسانية لواإلجتماعية  تعترب الرتبية اإلسالمية  
، وتسعى دائماً إىل تنمية ميوله واجتاهاته، كما أهنا حتافظ على ثقافة  عواطفهه وتنظم  ه، فهي حتقق للفرد كيانه وتوجواحد

اجملتمع، وحتقق أهدافه، كل ذلك من خالل املبادئ اليت تستمدها الرتبية اإلسالمية من نصوص القرآن الكرمي والسنة  
 النبوية املطهرة. 

ا تعكس طبيعة اجملتمع، وأهدافه، وفلسفته، ورغبات أبنائه،  والرتبية اإلسالمية متثل عملية اجتماعية إنسانية، ألهن 
من هنا جند أن الرتبية اإلسالمية تعمل على إعداد الفرد املسلم من مجيع جوانبه، العقلية، واالجتماعية، واألخالقية،  

 1. واجلسمية، واالقتصادية، فهي نظام حياة ووسيلة حيقق من خالهلا الفرد أهدافه ورغباته
لرتبية بشكل عام  هلا دور كبري يف حفظ هويتة اجملتمع ، حيث جند أن لكل جمتمع فلسفته اخلاصة  كما أن ا

 2به، ولكن اجملتمع املسلم فلسفته انبعة من مبادئ الرتبية اإلسالمية القائمة على تعاليم القرآن الكرمي والسنة النبوية.
المية يسري عليها ، ألنه يُعد رأس اهلرم يف النظام الرتبوي  وجند أن التعليم العايل حباجة ماسة إىل مبادئ تربوية إس

التعليمي ، وطلبة الدراسات العليا يف مجيع اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة هم احللقلة األهم ابلنسبة للتعليم العايل  
قيق التقدم اجملتمعي من خالل  ابعتبارهم النواة املستقبلية كأعضاء هيئة تدريس يف اجلامعات ، والذي يقع على عائقهم حت

 3رفده ابلكوادر البشرية املؤهلة أتهيالً علمياً وعملياً. 

والرتبية اإلسالمية تستند إىل جمموعة من املبادئ واليت تتمثل: ابملبادئ الفكرية :واليت تشتمل على: نظرة الرتبية  
ترتبط بكل ما يتقرب به العبد إىل هللا تعاىل ، واملبادئ    اإلسالمية إىل اإلنسان، والكون، واحلياة، واملبادئ التعبدية  :اليت 

 4التشريعية : الىت تنظم احلياة اإلنسانية والعالقات البشرية. 
كما أن املبادئ الرتبوية اإلسالمية واإلجتماعية تتمثل ابملبادئ العقدية : واليت تؤسس لفلسفة تربوية متكاملة  

بني التصور الشامل للكون،واحلياة،واإلنسان، كما أن هذه املبادئ تؤسس لقاعدة  من املفاهيم الرتبوية اإلسالمية اليت ت



 1،العدد:7، اجمللد:2022يونيو  –نياير جملة العلوم اإلسالمية والدينية، 

87 

إميانية ، واملبادئ املعرفية : اليت ترتبط ابإلنسان ارتباطاً خبلقه وتكوينه ورسالته يف احلياة ، فاهلل تعاىل خلق اإلنسان ووهبه  
يف األرض، وجعل اإلنسان ابملعرفة والعلم يتميز عن القدرة على أكتساب املعرفة والعلم، من أجل حتقيق معىن اخلالفة  

سائر املخلوقات، واملبادئ النفسية: واليت هتتم هبا الرتبية اإلسالمية عن طريق ترسيخ جمموعة من القواعد واملرتكزات اليت  
 5تبني الطبيعة اإلنسانية،وخصائصها التكوينية. 

 مشكلة الدراسة 
مببادئها املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، هي الطريق يف غرس القيم واالجتاهات  إن الرتبية اإلسالمية 

يف نفوس طلبة العلم بشكل عام ، وطلبة الدراسات العليا بشكل خاص ، لذلك ألبد من الرتكيز على مبادئ الرتبية  
والواقع املعاش الذي تفرض عليه كثري من  اإلسالمية ، خاصة يف ظل عدم التناغم والتوافق بني املؤسسات الرتبوية ،  

التحدايت املعاصرة من غياب القدوة ، وعدم وجود برامج تربوية إسالمية مطبقة يف املؤسسات الرتبوية ، من هنا جيب  
  أن تكون املؤسسات التعليمية الرتبوية يف اجملتمع اإلسالمي هويتها انبعة من الفكر الرتبوي اإلسالمي يف مجيع املمارسات

 6الرتبوية اليت تتم داخل هذه املؤسسات.
على   يقوم  التقليد ال  والنقل، وهذا  التقليد  على  تعتمد  احلاضر  الوقت  اجلامعات يف  أن  اجلدير ابلذكر  ومن 
اجلوانب املادية فقط ، بل يتعدى إىل اجلوانب الفكرية اليت قد أنخذها من علماء الغرب ، واليت ال تتناسب مع مبادئ  

اإل الرتبوية  الرتبية  ابملبادئ  األخذ  إىل  احلاضر  ابلوقت  اإلسالمي  اجلامعات ابجملتمع  حتتاج  املنطلق  هذا  من   ، سالمية 
 7اإلسالمية واإلجتماعية منهجاً وسلوكاً، من أجل إعداد جيل قادر على محل الفكر اإلسالمي منهجاً وسلوكاً يف احلياة.

الدراسات العليا يف جامعة جرش ابملبادئ الرتبوية اإلسالمية  من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان مدى التزام طلبة  
 واإلجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  

 أسئلة الدراسة   
 عن السؤالني التاليني:   ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة 

ما درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية من وجهة نظر   .1
 أعضاء هيئة التدريس؟  

بني املتوسطات احلسابية لتقديرات    (α=0.05)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2
الدراسا طلبة  التزام  درجة  حول  الدراسة  عينة  اإلسالمية  أفراد  الرتبية  مببادئ  جرش  جامعة  يف  العليا  ت 

 )اجلنس ، والكلية(؟ .  واإلجتماعية تعزى الحتالف متغريات 
 أمهية الدراسة  

 تكمن أمهية الدراسة مبا يلي :  
تتناول موضوع مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية اليت جيب االلتزام هبا كوهنا الوسيلة الوحيدة يف ترسيخ   .1

 لرتبية اإلسالمية واإلجتماعية. مفاهيم ا
العليا يف جامعة   .2 الدراسات  نتائج قد يستفيد منها طلبة  التوصل إىل  تسهم يف  الدراسة كوهنا  تكمن أمهية 

جرش، وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية واخلاصة من خالل االلتزام ابملبادئ الرتبوية اإلسالمية  
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 واإلجتماعية.  
سة يف فتح اجملال أمام الباحثني إلجراءاملزيد من الدراسات تثري هذه الدراسة يف ضوء  وقد تسهم هذه الدرا .3

 ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات.  
   حدود الدراسة

 تسري هذه الدراسة يف ضوء احلدود اآلتية:          
 جامعة جرش.  : اقتصرت هذه الدراسة على كلية العلوم الرتبوية والشريعة واآلداب يف احلدود املكانية
 . أعضاء هئية التدريس يف كلية العلوم الرتبوية والشريعة واآلداب يف جامعة جرش:  احلدود البشرية
 (.  2021/2022) الفصل األول للعام الدراسي : مت إجراء هذه الدراسة يفاحلدود الزمانية
 التعريفات اإلجرائية :  

: استجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة ، واليت تبني مدى درجة واإلجتماعية  الرتبية اإلسالمية
 التزامهم مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية.  

: الدرجة الكلية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة  واإلجتماعية   مبادئ الرتبية اإلسالمية
 اليت مت أعدادها.  

وصف كمي ملدى التزام أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ  :هي  درجة التزام
الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية، واليت تعكسها يف هذه الدراسة استجاابت عينة الدراسة لفقرات أداة الدراسة واملتعلقة  

 بدرجة التزامهم مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية.  
األردن، وأتسست عام    : جامعة جرش تقع يف حمافظة جرش مشال  اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  إحدى  هى 

 م، ومتنح الدرجات العلمية: املاجستري، والدبلوم العايل، والبكالوريوس. 1993 عام فيها التدريس وبدأ، 1992
ملون الدرجات العلمية:  : وهم األشخاص الذين يزاولون مهنة التدريس اجلامعي، والذين حيأعضاء هيئة التدريس

أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد،والذين يدرسون يف كلية العلوم الرتبوية والشريعة واآلداب يف جامعة جرش مبحتلف  
 التخصصات.  

 األدب النظري والدراسات السابقة  
تمع ، فقدمت تصوراً شامالً  بنظرهتا إىل الفرد واجمللقد متيزت الرتبية اإلسالمية عن غرييها من الرتبيات املعاصرة 

للفرد للمسلم من مجيع جوانبه ،عقلياً ، وروحياً، وجسمياً ، كما بينت طبيعة اجملتمع اإلسالمي ومساته ، والعوامل اليت  
 8تؤثر عليه والعالقات اليت تسود بني أفراد هذا اجملتمع. 

العملي للتشريع اإلسالمي ، حيث أن    حيقق التطبيقجتماعية متثل املنهج  القومي الذي  والرتبية اإلسالمية واإل
اإلسالم ال يُعد جانباً علمياً ومعرفياً فقط ، بل يسعى إىل حتقيق التطبيق الفعلي للتشريعات اإلسالمية ، ذلك جند أن  

النفع واخلري له  أجل بناء الفرد املسلم القادر على حتقيق   الرتبية اإلسالمية تربط بني اجلانب النظري والتطبيق العلمي من
 9وجملتمعه الذي يعيش فيه. 

ومن األهداف الكربى للرتبية اإلسالمية واإلجتماعية بناء شخصية الفرد بصورة شاملة متوازنة ومتكاملة يف مجيع  
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الرتبوية   واألخالق   ، وامليول  واالجتاهات  والقيم  املهارات  واكتسابه  والعلوم  املعارف  حتصيل  على  أبعادها،ومساعدته 
المية يف مجيع جوانب حياته ، وإكسابه القدرة على التفكري بكافة أشكاله، وهذه األهداف ال ميكن أن تتحقق  اإلس

إال من خالل إعداد الفرد القادر على حتمل املسؤولية،وعن طريق تنمية إرادته ووجدانه وتربية طاقاته اجلسمية والعقلية،  
اليت تتناسب مع استعداداته وقدراته من أجل أن يكون لديه كفاءة ذاتية  واستثمار مواهبه وتوجيهها حنو العلوم واملعارف  

 10جتعله قادراً على ممارسة مهنة التعليم مستقبالً بكل كفاءة عالية. 
ومن اجلدير ابلذكر أن الرتبية اإلسالمية واالجتماعية تقوم على جمموعة من املبادئ املستمدة من القرآن الكرمي  

مع اإلسالمي، ومنها: اإلميان والتسليم الكامل  لألمور الغيبية ، والتعامل مع اإلنسان روحاً وجسداً والسنة النبوية واجملت
معاً دون طغيان جانب على جانب، وإاثرة الدوافع عند أفراد اجملتمع اإلسالمي لطلب العلم والتشجيع عليه ، العمل 

وخاصة ابلعلم والتعلم ، وجوب تلقي العلم النافع والسعي   على إجياد تكافؤ الفرص جلميع أفراد اجملتمع يف كافة األمور 
اليه، والرقابة الذاتية اليت تعمل على ضبط مشاعر وأعمال الفرد ابجملتمع ، والسعي حنو تلبية رغبات وميول األفراد مبا  

حانه وتعاىل وعمارة يتناسب مع قدراهتم وطاقاهتم، وحتقيق اهلدف الذي خلق هللا تعاىل من أجلة اإلنسان وهو عبادته سب
األرض، وترسيخ قواعد العدل واملساواة بني أفراد اجملتمع ، وحترير عقل اإلنسان من األساطري واخلرافات يف كل شئ ،  
التعاون والتكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع يف مجيع اجلوانب احلياتية، ونبذ العنصرية والتفرقة وإحرتام كرامة   وإجياد 

 11م. مل على إعداد وأتهيل أفراد اجملتمع مبا يتناسب مع طاقاهتم وقدراهتم ومعتقدراهتم وأفكارهاإلنسان ، والع
 الدراسات السابقة  

( دراسة هدفت إىل بيان دور أسس الرتبية اإلسالمية يف تكامل الشخصية اإلسالمية ،  2017أجرى شيخ )  
لدراسة قام الباحث بذكر اآلايت القرآنية واألحاديث  وقد اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي، ولتحقيق هدف ا

النبوية من أجل االستفادة منها يف استنباط األسس واملبادئ اليت يقوم عليها منهاج الرتبية اإلسالمية يف تشكيل الشخصية  
صية اإلسالمية  اإلسالمية ، وأظهرت النتائج أن للرتبية اإلسالمية دور فعال يف تكوين الشخصية اإلسالمية ، وأن الشخ

تتميز عن غريها من الشخصيات مبميزات وخصائص كثرية مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، كما أن النظرايت  
واملدارس الفلسفية الغربية هلا اتصال وجذمر إسالمية فال مانع من األخذ هبا إذا كانت تتوافق مع مبادئ وأسس الرتبية  

 12اإلسالمية.
( دراسة هدفت إىل التعرف على املمارسات الرتبوية لدى طلبة الدراسات العليا يف  2014) وأجرت احملاسيس

جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم وأعضاء هيئة التدريس وسبل تطويرها ، وقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي  
 ( فقرة،42تني : تضمنت كل استبانة )الكمي واملنهج النوعي ، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة إبعداد استبان

حيث مت تطبيق االستبانة األوىل على أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك ، واالستبانة الثانية مت تطبيقها على طلبة  
( طالب من طلبة  300(عضو هيئة تدريس ، و)74الدراسات العليا يف جامعة الريموك ،وقد تكونت عينة الدراسة من)

عليا، وقد اظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلسابية لدى الطلبة على فقرات أداة الدراسة جاءت بدرجة  الدراسات ال
مبتوسط حسايب)  مبتوسط  4.15مرتفعة  متوسطة  بدرجة  التدريس جاءت  هيئة  أعضاء  لدى  احلسابية  واملتوسطات   ،)

إحصائية يف اجاابت طلبة الدراسات  (، كما اسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة  3.64حسايب)
العليا على أداة الدراسة تعزى ملتغريات) اجلنس، والكلية،والدرجة العلمية( ، كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق  
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 13ذات داللة إحصائية يف استجاابت أعضاء هيئة التدريس على أداة الدراسة تعزى ملتغريات) اجلنس،والكلية(. 
التعرف على درجة تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية يف  2014وأجرت عالونة) ( دراسة هدفت إىل 

جامعة الريموك من وجهة نظر اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة: واملعيقات واحللول املقرتحة ، واتبعت الباحثة  
(  2000عضو هيئة تدريس و)( 1500( فرداً منهم)43.500املنهج الكمي الوصفي،كما تكون جمتمع الدراسة من)

( طالباً وطالبة ، ومت اختيار عينة طبيقية عشوائية من جمتمع الدراسة،وقد اظهرت نتائج الدراسة إىل  40000إداري و)
التدريس والطلبة يف جامعة الريموك جاءت   أن درجة تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية لإلداريني وأعضاء هيئة 

مبتوسط متوسطة  مستوى  2.86حسايب)  بدرجة  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اظهرت  ، كما   )
بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية يف     (α=0.05)الداللة

هنة ، وجاءت الفروق لصاحل  جامعة الريموك من وجهة نظر اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة تعزى إىل متغري امل
بني متوسطات استجاابت       (α=0.05)عند مستوى الداللة   أعضاء هيئة التدريس ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

أفراد عينة الدراسة على األداة ككل واملتصلة بتطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية تعزى ملتغري نوع الكلية وجاءت  
بني متوسطات     (α=0.05)عند مستوى الداللة  العلمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية   الفروق لصاحل الكليات

استجاابت أفراد عينة الدراسة على األداة ككل واملتصلة بتطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية تعزى ملتغري نوع اجلنس 
جاءت لصاحل الذكور ، كما بينت الدراسة أن املعيقات اليت تواجه تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية يف جامعة  

ينة الدراسة تتمثل بعدم االهتمام ةاألكثار بتطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية السلوكية من قبل  الريموك من وجهة نظر ع
 14اجلامعة.

( دراسة هدفت إىل التعرف على أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  2012وأجرى احلوري)
اتبع الباحث املنهج املسحي ، ولتحقيق هدف    يف جامعة الريموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ، وقد 

( فقرة ، توزعت على جمالني: اجملال األول : متثل أخالقيات املعلم  62الدراسة قام الباحث إبعداد استبانة تكونت من )
اسة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي ، واجملال الثاين:متثل أخالقيات املتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، وقد أظهرت الدر 

جمموعة من النتائج مهنا : أن درجة متثل أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي يف جامعة الريموك من  
( ، كما اظهرت النتائج أن درجة  2.15وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة ، مبتوسط حسايب )

إلسالمي يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة متوسطة،  متثل خالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي ا
إحصائية بني متوسطات اجاابت عينة  داللة  ذات فروق وجود عدم سةوأظهرت نتائج الدرا،  ( 2.12مبتوسط حسايب)

هة نظر اعضاء  الدراسة حول درجة متثل أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي يف جامعة الريموك من وج
إحصائية بني متوسطات اجاابت  داللة    ذاتهيئة التدريس تعزى ألثر اجلنس يف مجيع فقرات األداة ككل، ووجود فروق  

عينة الدراسة حول درجة متثل أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي يف جامعة الريموك من وجهة نظر  
داللة    ذاتووجود فروق    الرتبة األكادميية ، والكلية ، واجلامعة اليت خترج منها ،اعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغريات  

إحصائية بني متوسطات اجاابت عينة الدراسة حول درجة متثل أخالقيات املعلم واملتعلم يف الفكر الرتبوي اإلسالمي يف  
 15. جامعة الريموك من وجهة الطلبة تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث
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 التعقيب على الدراسات السابقة  
 من خالل ما مت عرضه من دراسات سابقة تبني للباحثني ما يلي :   

، كدراسة   - اإلسالمية  الشخصية  تكامل  اإلسالمية يف  الرتبية  أسس  دور  السابقة  الدراسات  بعض  تناولت 
 (. 2017شيخ)

العليا واملنبثقة من منهج الرتبية    بينت بعض الدراسات التعرف على املمارسات الرتبوية لدى طلبة الدراسات -
 (.  2014اإلسالمية ووسائل تطويرها ،دراسة احملاسيس)

الرتبوي   - الفكر  من  واملتسمدة  واملتعلم  ابملعلم  توافرها  جيب  اليت  األخالقيات  على  الدراسات  بعض  ركزت 
 (.  2012اإلسالمي، دراسة احلواري)

ملتعلقة ابلعملية الرتبوية والتعليمية املستمدة من القرآن  ركزت بعض الدراسات على مبادئ الرتبية اإلسالمية ا -
 (.  2014الكرمي والسنة النبوية، كدراسة عالونة )

اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف الوصول إىل املبادئ الرتبوية اإلسالمية اليت جيب أن   -
 (.  2012( ، ودراسة احلوري )2014كدراسة احملاسيس)  تتوفر ابملتعلمني، 

منهجية   - واختيار   ، النظري  الدراسة،واإلطار  أداة  بناء  السابقة يف  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت 
 (.  2012(،ودراسة احلوري)2014البحث، وأسئلة الدراسة ، ومناقشة النتائج ، كدراسة عالونه)

ت السابقة من انحية أهنا تناولت مبادئ الرتبية اإلسالمية  وقد اختلفت ومتيزت الدراسة احلالية عن الدراسا -
واإلجتماعية اليت جيب أن يلتزم هبا طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش بشكل مباشر، حيث أن الدراسات  
السابقة مل تتناول مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية بشكل مباشر، كما أن الدراسة احلالية بينت املمارسات  

التدريس يف  ا هيئة  أعضاء  اجتاه  العليا  الدراسات  االلتزام هبا وخاصة طلبة  املتعلمني  على  اليت جيب  لرتبوية 
 جامعة جرش. 

 منهج الدراسة  
 . املنهج الوصفي املسحى ملالءمته هلذه الدراسة ون اتبع الباحث

   جمتمع الدراسة 
  لرتبوية، والشريعة، واآلداب يف جامعة جرش تكون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف كليات:العلوم ا 

 م.  2021/2022حسب اإلحصائيات الرمسية من دائرة املوارد البشرية للعام  (عضواً،وذلك71عددهم) والبالغ
 عينة الدراسة  

( عضو هيئة تدريس، مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية ، وموزعني على  40تكونت عينة الدراسة من )
 ( 1. كما ابجلدول رقم )واآلداب،  : العلوم الرتبوية ، والشريعة  ثالثة كليات

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغريات الكلية واجلنس  (1جدول رقم )
 النسبة املئوية  العدد مستوايت املتغري  املتغري 

 64.4% 27 ذكر
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 اجلنس 

 35.6%   13 أنثى

 100%   40 اجملموع

 
 الكلية 

 30.7%   14 الرتبوية العلوم 

 35.1%   7 الشريعة

 34.2%   19 اآلداب

 100%   40 اجملموع

( توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش، حيث يظهر  1يتبني من اجلدول رقم ) 
عضو هيئة تدريس (  13(،كما أنه يوجد )64.4(عضو هيئة تدريس من الذكور وبنسبة مئوية بلغت)%27من خالله )

(، كما يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة قد توزعت على الكليات الثالثة  35.6من االانث وبنسبة مئوية بلغت)% 
(  14على النحو التايل: بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم الرتبوية )  واآلداب  : العلوم الرتبوية ، والشريعة

(  19(، و)35.1( أعضاء من كلية الشريعة وبنسبة مئوية بلغت)%  7( ، و)30.7عضو وبنسبة مئوية بلغت )%  
 . (34.2عضو هيئة تدريس من كلية اآلداب وبنسبة مئوية بلغت)%  

 أداة الدراسة 
من أجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباحثون إبعداد استبانة تضمنت مبادئ الرتبية اإلسالمية واالجتماعية من  

(، ودراسة 2014( ، ودراسة احملاسيس)2017ألدب النظري والدراسات السابقة، كدراسة شيخ)خالل االطالع على ا
 ( فقرة.25(، حيث تكونت االستبانة يف صورهتا األولية من )2014عالونة)

 صدق األداة  
امعات  بعرضها على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف اجل  الباحثونبعد أن مت إعداد األداة بصورهتا األولية قام  

األردنية احلكومية واخلاصة من ختصص مناهج وأساليب تدريس، والقياس والتقومي ، حيث طلب منهم إبداء آرائهم،  
، ومدى وضوح الصياغة اللغوية، ومدى  ملوضوع الدراسةوإصدار أحكامهم على األداة من حيث مدي اتساق الفقرات  
الفقرات، ويف ضوء مالحظاهتم مت حذف  املعىن هلذه  اقرتح حذفها مخسة فأكثر من احملكمني،   وضوح  اليت  الفقرات 

وإضافة بعض الفقرات اليت اقرتحها بعض احملكمني، وتعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها، حىت أصبحت أداة الدراسة 
 ( فقرة. 20بصورهتا النهائية مكونة من )

 صدق البناء 
بلغت  من خارج عينة الدراسة  على عينة استطالعية    مت التأكد من صدق البناء ألداة الدراسة من خالل تطبيقها 

من جمتمع الدراسة، ومن مث حساب معامل ارتباط  هيئة تدريس من كلية العلوم الرتبوية والشريعة واآلداب    ( عضو15)
 ( 2رقم )ككل؛ كما يظهر يف اجلدول   لألداةلفقرات 

 ككل ( معامالت ارتباط فقرات ألداة مع األداة  2جدول )
 معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة 

1 **.473 8 **.798 15 **.675 
2 .678** 9 **.742 16 **.668 
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3 .668** 10 **.549 17 **.715 
4 .659** 11 **.715 18 **.668 
5 .581** 12 **.675 19 **.658 
6 .477** 13 **.668 20 **.664 
7 .760** 14 **.715   

( أن معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة املوجهة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة  2يتبني من اجلدول رقم )
تراوح   لألداة  الكلي  اجملموع  مع  بني )جرش  إحصائية عندى  0.798-0.473ما  (،وقد كانت مجيعها ذات داللة 

صدق بناء مرتفع وصاحلة للتطبيق على العينة  وهبذا ميكن التأكيد على أن األداة تتمتع ب (،  α=0.01مستوى الداللة ) 
 الرئيسية للدراسة. 

 ثبات األداة  
عضو من أعضاء  (  20جرى التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية بواقع )

زمين مدته أسبوعان بني التطبيقني األول والثاين ، ومن   وبفاصل ، خارج عينة الدراسةمن  هيئة التدريس يف جامعة جرش 
 (.  0.89مث مت حساب معامل االرتباط بني درجات التطبيقني لتقدير معامل الثبات والذي بلغ) 

الداخلي   االتساق  مت حساب  ألفا  كما  بطريقة كرونباخ  الثبات  معامل  تقدير  مت  -Cronbach)حيث 
Alpha) ،  ومن املالحظ أن كافة قيم معامالت الثبات قد جتاوزت  ،  (0.935ة الدراسة )واليت بلغت لكافة فقرات أدا

 (. 0.70( ب )2016النسبة املقبولة يف هذا النوع من الدراسات واليت حددها كل من الكيالين والشريفني )
 متغريات الدراسة  

 املتغريات املستقلة:  
 اجلنس: وله فئتان:) ذكر، أنثى (  -
 .كلية العلوم الرتبوية، وكلية الشريعة ، وكلية اآلداب( الكلية وهلا ثالثة فئات:) -

 املتغري التابع:  
 . درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية

 إجراءات الدراسة 
والدراسات السابقة وعرضها  ، بعد الرجوع إىل األدب النظري  مببادئ الرتبية اإلسالمية اإلجتماعيةإعداد قائمة   .1

على جمموعة من احملكمني املختصني يف جمال املناهج والتدريس وخرباء قياس وتقومي تربوي للتأكد من صدق  
 األداة.

 حتديد جمتمع الدراسة والعينة اليت سيتم تطبيق األداة عليها.  .2
من خارج عينة الدراسة  عية  مت التأكد من صدق البناء ألداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة استطال .3

من جمتمع الدراسة، ومن مث حساب  هيئة تدريس من كلية العلوم الرتبوية والشريعة واآلداب    ( عضو15بلغت )
 ككل   لألداةمعامل ارتباط لفقرات 

عضو من أعضاء هيئة التدريس  (  20على عينة استطالعية بواقع )التأكد من ثبات األداة من خالل تطبيقها   .4
وبفاصل زمين مدته أسبوعان بني التطبيقني األول والثاين ، ومن مث  ،خارج عينة الدراسةمن    رش يف جامعة ج
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من جمتمع    (.  0.89مت حساب معامل االرتباط بني درجات التطبيقني لتقدير معامل الثبات والذي بلغ)  
 الدراسة ومن خارج عينتها، وذلك هبدف تقدير الثبات من خالل معادلة كرونباخ ألفا. 

 بيق األداة بصورهتا النهائية على أفراد عينة الدراسة الرئيسية. تط .5
 مجع االستيباانت وترميزها متهيداً لتحليلها واختبار داللتها.  .6
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.  .7

 املعاجلة اإلحصائية 
 عن أسئلة الدراسة مت استخدام التحليالت اإلحصائية املناسبة كاآليت:  لإلجابة 

طات احلسابية واإلحنرافات لبيان درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ  مت حساب املتوس -
 الرتبية اإلسالمية اإلجتماعية.  

مت استخدام حتليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق يف درجة التزام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حسب   -
 نوع ) اجلنس ، والكلية(. 

 معيار تفسري الدراجات 
 ( معيار تفسري الدراجات 3جدول رقم )

 الداللة املدى  الرقم 
 منخفضه  2.33 أقل-1 1
 متوسطة  3.66-2.33 2
 مرتفعة 3.66-5 3

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
التزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية    التعرف على درجة  إىل   هدفت الدراسة احلالية 

 ، ولتحقيق هذا اهلدف متت اإلجابة عن أسئلة الدراسة كما أييت: من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش
الرتبية اإلسالمية واإل  ول:ماالسؤال األ مببادئ  العليا يف جامعة جرش  الدراسات  التزام طلبة  جتماعية من  درجة 

 ؟ وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
عن السؤال األول مت حساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية لدرجة استجاابت افراد عينة  لإلجابة  

 ( يوضح ذلك.  4الدراسة،واجلدول رقم )
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعمارية والرتب للفقرات ودرجة التفسري 4قم )جدول ر 

املتوسط   الفقرة  الرقم 
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

 التفسري  الرتبة 

واالحرتام  2 الود  العليا  الدراسات  طلبة  يظهر 
 ألعضاء هيئة التدريس  

 مرتفعة 1 0.682 3.949

حضور   1 على  العليا  الدراسات  طلبة   مرتفعة 2 0.793 3.910يداوم 
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 احملاضرات 
على   20 للحصول  العليا  الدراسات  طلبة  يسعى 

درجة علمية عالية تؤهلهم للقيام بواجباهتم يف  
 احلياة

 مرتفعة 3 0.727 3.795

ينفذ طلبة الدراسات العليا ما يطلب منهم من   12
 قبل أعضاء هيئة التدريس جبد وإخالص   

 مرتفعة 4 0.839 3.628

عيوب   9 ذكر  عن  العليا  الدراسات  طلبة  يبتعد 
 زمالئهم أمام أعضاء هيئة التدريس 

 مرتفعة 5 0.884 3.627

عن   11 العليا  الدراسات  طلبة  الزائد  يبتعد  املدح 
 ألعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 6 0.669 3.615

منهم   13 يطلب  ما  العليا  الدراسات  طلبة  يتقبل 
 من واجبات بكل راحة اتمة 

 مرتفعة 7 0.934 3.564

يقدم طلبة الدراسات العليا الشكر والتقدير إىل   6
 أعضاء هيئة التدريس 

 مرتفعة 8 0.830 3.423

الدراسات العليا يف تعاملهم مع  يصدق طلبة   16
الظروف   كل  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 

 واألحوال 

 متوسطة  9 0.868 3.359

ينقل طلبة الدراسات العليا املعلومات اليت وردة   14
أمانة   بكل  التدريس  عيئة  أعضاء  من  إليهم 

 وصدق 

 متوسطة  10 0.807 3.846

على   8 للحصول  العليا  الدراسات  طلبة  يسعى 
 العلم طلباً ملرضاة هللا تعاىل أوالً 

 مرتفعة   11 0.692 3.744

االنتباه   3 حسن  العليا  الدراسات  طلبة  يظهر 
أثناء   التدريس  هيئة  ألعضاء  واالستماع 

 احملاضرات 

 مرتفعة   12 0.692 3.743

هيئة   17 أعضاء  العليا  الدراسات  طلبة  ينبه 
 التدريس أبسلوب ألئق إذا وقعوا فيه أخطاء 

 مرتفعة   13 0.554 3.654

اليت   5 ابملعلومات  العليا  الدراسات  طلبة  يثق 
 من أعضاء هيئة التدريس ايتلقوهن

 مرتفعة   14 0.787 3.644

يف   15 أنفسهم  العليا  الدراسات  طلبة   مرتفعة   15 0.698 3.513يضبط 
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احلصول على عالمات غري مرغوبة أمام أعضاء  
 هيئة التدريس 

يبتعد طلبة الدراسات العليا عن التعصب إىل   7
 أفكارهم  

 مرتفعة   16 0.845 3.423

حيرص طلبة الدراسات العليا على احلوار البناء   4
 مع أعضاء هيئة التدريس 

 مرتفعة   17 0.730 3.321

يقدر طلبة الدراسات العليا فضل أعضاء هيئة   18
 التدريس عليهم

 مرتفعة   18 0.856 3.244

ضبط   10 على  العليا  الدراسات  طلبة  حيرص 
 أنفسهم عند الغضب   

 مرتفعة   19 0.688 3.615

يف   19 ألئق  مبظر  العليا  الدراسات  طلبة  يظهر 
عند   التدريس  هيئة  أعضاء  أمام  مالبسهم 

 حضور احملاضرات 

 مرتفعة   20 0.783 3.564

 مرتفعة 0.521 3.705 املتوسط العام 
أبن درجة التزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية  (  4يتبني من خالل اجلدول رقم )

(  3.705من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش قد جاءت بشكل مرتفع مبتوسط حسايب عام بلغ )
 ( . 0.521واحنراف معياري)

ة الدراسات العليا يف جامعة جرش يتمسكون مببادئ الرتبية اإلسالمية  ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن طلب
واإلجتماعية، وهذا يستند إىل القواعد العامة والقوانني واألنظمة اليت حتكم سلوك طلبة الدراسات العليا ، حيث تساعدهم  

عارف واملعلومات مع الرتكيز على تبين هذه املبادئ ، كما أن جامعة جرش تركز على تزويد طلبة الدراسات العليا ابمل
على تعميق مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية يف نفوس الطلبة ، كما تسعى إىل تقييم ممارسات طلبة الدراسات العليا  
 الرتبوية بناًء على مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية ، حىت يتم تنشأة الطلبة على مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية.

  يظهر طلبة الدراسات العليا الود واالحرتام ألعضاء هيئة التدريس" ( واليت تنص على"  2كما أن الفقرة رقم )   
( ،وقد جاءت ابملرتبة  0.682( ، واحنراف معياري)3.949)جاءت ابملرتبة األوىل بدرجة مرتفعة ومبتوسط حسايب بلغ  

" يداوم طلبة الدراسات العليا على حضور احملاضرات" مبتوسط  ( واليت تنص على  1الثانية وبدرجة مرتفعة الفقرة رقم )
 (. 0.793( واحنراف معياري)  3.910حسايب)

هذه النتيجة إىل أن طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش خيتلفون عن غريهم من الطلبة من    ثونويعزو الباح 
ثر وداً واحرتاماً وتقديراً ألعضاء هيئة التدريس انحية،حيث يكون لديهم الوعي والنضج فكرايً وسلوكياً وهذا جيعلهم أك

، كما يكون لديهم احلرص الكامل على االلتزام ابملواعيد، واحلرص على حضور احملاضرات مبوعدها دون أتخري حىت ال  
 يضيع عليهم شئ من الفائدة ابملعلومات واملعارف اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس.  
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( واليت تنص على" يظهر طلبة الدراسات العليا مبظر ألئق يف مالبسهم  19الفقرة رقم)كما جاء ابملرتبة األخرية    
حسايب) مبتوسط  مرتفعة  وبدرجة  احملاضرات"  حضور  عند  التدريس  هيئة  أعضاء  واحنراف 3.564أمام   )

هذه النتيجة إىل أن طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش حيرصون على الظهور    الباحثون( .ويعزو  0.783معياري)
مبظر ألئق أمام زمالئهم وهذا يُعد من تعاليم الرتبية اإلسالمية اليت حتث على أن يكون الفرد املسلم شامة بني الناس ،  

 .حبيث يتميز عن غريه ابلنظافة واألانقة 
( واليت أظهرت مدى تطبيق مبادئ الرتبية اإلسالمية  2014سة عالونة )وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا 

( واليت اظهرت مدى ممارسة  2014السلوكية للطلبة يف جامعة الريموك ، كما مت اتفاق هذه النتيجة مع دراسة احملاسيس )
 طلبة الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة الريموك. 

بني املتوسطات احلسابية     (α=0.05)ة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال الثاين : هل يوجد فروق ذات دالل
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية  

 واالجتماعية تعزى الحتالف متغريات ) اجلنس ، والكلية( ؟  
تخدام حتليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق يف درجة التزام طلبة  اإلجابة عن السؤال الثاين مت اسمن أجل  

الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية حسب متغري) اجلنس ، الكلية(، واجلدول رقم  
 ( يوضح ذلك.  5)

طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية  ( حتليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق ىف درجة التزام 5جدول رقم )
 اإلسالمية واإلجتماعية حسب متغري اجلنس ، والكلية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة جرش 

 مستوى الداللة  ف متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  املتغري 
 0.694 0.155 0.040 1 0.040 اجلنس 

 0.101 2.445 0.618 2 1.237 الكلية 

   0.252 37 9.363 اخلطأ 
    40 10.630 اجملموع

( عدم وجود فروق يف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة التزام طلبة الدراسات العليا  5يتضح من جدول رقم) 
مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش ملتغري)اجلنس، الكلية(، حيث  

 (α=0.05)( على التوايل وهي أكرب من قيمة مستوى الداللة   0.101،    0.694بلغت قيمة مستوى الداللة هلا)
 .  ومن هنا يكون قبول الفرضية الصفرية فرضية العدم

يف جامعة جرش من   ن أن درجة التزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعيةو ويرى الباحث
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مل ختتلف آراؤهم حسب متغري)اجلنس (،إىل أن  رؤيتهم ذكور واإلانث متساوية جتاه  

 .الدرجة املرتفعة اللتزام طلبة الدراسات العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية
حسب متغري ) الكلية ( حيث أن رؤيتهم على    كما أن آراء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش مل ختتلف   

العليا مببادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية بدرجة   التزام طلبة الدراسات  اختالف كلياهتم جاءت متكافئة جتاه درجة 



 درجة التزام طلبة الدراسات العليا يف جامعة جرش مببادئ الرتبية اإلسالمية واالجتماعية 

98 

 . مرتفعة 
 نتائج البحث 

لبة الدراسات  ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن رأي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جرش عن درجة التزام ط
أو إاناثً ، كما أنه ال يوجد اختالف سواء كان عضو هيئة التدريس  العليا ال يوجد اختالف بينهم سواء كانوا ذكوراً 
بكلية العلوم الرتبوية أو كلية اآلداب أو كلية الشريعة ، حيث ال تتغري النظرة إجتاه الطلبة مبتغري) اجلنس ، والكلية ( ،  

ة والظروف التدريسية واحدة تقريباً ومتشاهبة إىل حد كبري ، لذلك مل تظهر فروق يف تقديرات عينة  ألن البيئة االجتماعي
 الدراسة تعزى ألي من متغري اجلنس والكلية.  

( واليت أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  2014وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة احملاسيس)
   زى ملتغري ) الكلية ، واجلنس ( .استجاابت أعضاء هيئة التدريس تع

 التوصيات  
السعي اجلاد من قبل أعضاء هيئة التدريس على تضمني مبادئ الرتبية اإلسالمية واإلجتماعية يف مساقاهتم   -

 اليت يقومون بتدريسها لطلبة الدراسات العليا، حىت يتم ممارسة هذه املبادئ عملياً من قبل الطلبة.  
و  - القيم  تنمية  على  الرتبية  العمل  مببادئ  االلتزام  أجل  من  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  اإلجيابية  االجتاهات 

 اإلسالمية واإلجتماعية يف معامالهتم. 
ولكافة   - اجلامعي  التعليم  مراحل  مجيع  يف  الدراسية  ابملناهج  واإلجتماعية  اإلسالمية  الرتبية  مبادئ  تضمني 

 الدراجات العلمية.  
واإلخالق   - القيم  منظومة  هذه  ترسيخ  الشعور ابملسؤولية حنو  وتنمية   ، اجلامعات  الطلبة يف  بني  اإلسالمية 

 اإلخالق من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء.  
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