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اتجاىات طمبة تخصص الفقو في الجامعة االردنية نحو مينة التدريس وأثر مادة أساليب التدريس في
ىذه االتجاىات

إبراىيم حمّاد ،نزار المبدي ،صادق الشديفات ومنصور أحمد دوجان*

ممخـص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف اتجاىات طمبة تخصص الفقو في كمية الشريعة في الجامعة األردنية نحو مينة التدريس ،ودراسة
أثر مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في االتجاىات نحو مينة التدريس .تكونت عينة الدراسة من  193طالبا
وطالبة من طمبة الفقو في كمية الشريعة في مستوى البكالوريوس ،ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثون بتطوير استبانو تكونت
من ( ) 34فقرة لقياس اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاه ايجابي متوسط نحو مينة
التدريس إذ كان المتوسط الحسابي الستجابات الطمبة عمى االستبانة ( )3014من ( ،)5وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن
اتجاىات الطمبة الذين لدييم أقارب يعممون في مينة التدريس نحو مينة التدريس كانت أقل من الطمبة الذين ليس لدييم أقارب
يعممون في مينة التدريس ،كما أن اتجاىات الطمبة ذوي التقديرات المرتفعة (ممتاز ،جيد جدا) في الثانوية العامة كانت أقل من
اتجاىات الطمبة الذين حصموا عمى تقدير (جيد) في الثانوية العامة ،بينما لم تشر الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
الثانوية العامة ،ومكان السكن.
لكل من متغيرات :الجنس ،والمعدل الجامعي ،وفرع
ّ
كما أظيرت نتائج الدراسة أيضا أن حضور مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية كان لو دور ايجابي في تنمية
اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو مينة التدريس.
الكممـات الدالـة :اتجاىات الطمبة ،مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية ،تخصص الفقو ،الجامعة األردنية ،مينة
التدريس.

المقدمـة
يحتل المعمم مكانة مرموقة في االسالم؛ ألنو يمعب دو ار
كبي ار في بناء الحضارات كأحد العناصر المؤثرة في العممية
التربوية ،إذ يتفاعل معو طالب العمم (الطالب) ويكتسب عن
طريق ىذا التفاعل الخبرات والمعارف واالتجاىات والقيم .ولقد
شغمت قضية إعداد المعمم وتدريبو مساحة كبيرة من االىتمام
من قبل أىل التربية ومن أصحاب القرار نظ ار لدوره اليام في
تنفيذ السياسات التربية والتعميمية في جميع الفمسفات وعمى وجو
الخصوص في الفكر التربوي اإلسالمي.
وقد رأى العالم المسمم ابن جماعة أن لممعمم دو ار أساسيا في
نجاح العممية التدريسية ،وأنو من أىم عناصر التدريس ،حيث
يرى أن التدريس ال يتغير بغير المعمم و أن عناصر التدريس
تفقد أىميتيا إذا لم يتوفر المعمم الصالح الذي ينفث فييا من
* قسم المناىج والتدريس ،كمية العموم التربوية ،الجامعة األردنية،
عمان ،األردن ( ،)4.2.1الجامعة الياشمية ( .)3تاريخ استالم
البحث  ،2011/10/4وتاريخ قبولو .2012/4/3

روحو فتصبح ذات أثر و قيمة ويستشيد عمى أىمية المعمم في
حدوث تعمم جيد اذ قيل ألبي حنيفة رحمو اهلل :في المسجد حمقة
ينظرون في الفقو "فقال :أليم رأس؟ قالوا :ال ،قال ال يفقو ىؤالء
ابدا "(ابن جماعة) ،ويقصد بالرأس المعمم .وقد حرص عمماء
المسممين عمى ضرورة وجود المعمم المؤىل لطالب العمم وعدم
االكتفاء بالكتب عند طمب العمم؛ ألن في ذلك تضييعاً لمعمم
والمعرفة ،وقد روي عن االمام الشافعي قولو :من تفقو من
بطون الكتب ضيع األحكام"( .ابن جماعة).
وقد قامت كمية العموم التربوية بطرح مقرر لطمبة تخصص
فقو (دون غيره من تخصصات الكمية كأصول الدين
والمصارف اإلسالمية) في كمية الشريعة في الجامعة األردنية
لمن يرغب أن يكون معمما مؤىال في مستقبمو ،وعمى أطالع
بأساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية وصفات المربي
(المعمم) المسمم .كما تُعد مادة أساليب تدريس مناىج التربية
اإلسالمية من المواد الدراسية اليامة والتي تزخر بقدر كبير من
المعارف والمعمومات ،والقيم واالتجاىات والميارات بمختمف
أنواعيا ،ويحتاج إلييا المتعممون من أجل إعدادىم لمحياة
ومساعدتيم في التكيف مع معطيات العصر ومواكبة
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مستجداتو ،لذا فإن منظومة األىداف المنشودة من ىذه المادة
يؤمل منيا أن تأخذ بأيدي المتعممين لكي يصبحوا أفراداً
صالحين في مجتمعاتيم وقادرين عمى التأقمم في عالم سريع
التغير والتنوع (الساموك ،2115 ،خوالدة .)2113 ،كما تحتل
مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية مكانة ميمة في
العممية التربوية من خالل ما تتضمنو من أبعاد روحية
وتربوية وعممية وأخالقية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة
الشريفة ،والتي تيدف إ لى بناء شخصية متكاممة ومتوازنة فيي
تتناول قضايا التدريس ومفاىيم التربية المختمفة في أسسيا
النظرية ووسائميا العممية في إطار القرآن والسنة وجيود
المفكرين المسممين ،فيي تجعل لمدين القوة األكثر تأثي اًر في
كيان الطمبة ،وتظير مبادئيا عمى سموكاتيم ،وأنماط تعامميم
مع المجتمع (أبو دياك ،1995 ،الشمري.)2111 ،
وتمثل التربية اإلسالمية أحد مبادئ المعرفة الميمة في
حياة الطمبة إذ أنيا تسيم في تطوير الميارات واالتجاىات من
خالل استخدام االستقصاء ،واالكتشاف والحوار والمناقشة
والتعمم التعاوني ،وتسيم أيضاً في تحقيق المواطنة واكتساب
ميارات التفكير والعالقات اإلنسانية وتنمية القدرة عمى فيم
المعمومات والتعرف إلى المشكالت وحميا عن طريق معرفتو
بكيفية استخدام فكره في التحميل والتفسير وحل المشكالت
واصدار األحكام بحيث يصبح عضواً فاعالً ومشاركاً في
مجتمعو (القمقيمي ،1999 ،ريان ،2111 ،الحيمة.)2112 ،
ويالحظ في الدول غير اإلسالمية أن التربية تقوم عمى
أمرين ىما اما االلحاد وعدم االعتراف بالدين واما الفصل بين
الدنيا والدين ،وفي االمرين كمييما يتم التركيز عمى امور الحياة
الدنيا ويتم تجاىل الدين ،عمى العكس من التربية اإلسالمية
التي تقوم عمى أمور الدنيا والدين معا .وقد اغفل بعض
التربويين المسممين (ألمر أو الخر) الجانب التربوي االسالمي
وأىمية التربية اإلسالمية بل واعتبر بعض مقمدي الغرب ان
التربية اإلسالمية عامل تأخر وتخمف عن ركب الحضارة مما
أدى إلى ظيور انظمة تربوية شرقية ىدفيا فقط االعداد لمحياة
الحاضرة (األفندي.)1983 ،
ومن ىنا تأتي اىمية مادة أساليب تدريس مناىج التربية
اإلسالمية لطمبة كمية الشريعة (كما يرى الباحثون) التي تيدف
من ضمن مفردات خطتيا أن التربية اإلسالمية ال تعارض ابدا
التقدم والحضارة بل ومن الممكن ان يساىم معمم التربية
اإلسالمية بتقدم االنسان عندما يعي ويستوعب اىمية التربية
اإلسالمية في حياة الفرد المسمم ،كما تكشف ىذه المادة ان
معمم التربية اإلسالمية ليس منطويا وال تقميديا يستخدم فقط
اسموب الكتاتيب (رغم انو اظير اجياال رائدة) ولكن ىذا المعمم

قادر عمى مجاراة العصر ،وأنو قادر عمى تطويع ما ينتجو
العصر الحالي لخدمة التربية اإلسالمية التي تيدف إلى اعداد
االنسان الصالح ،وليس فقط المواطن الصالح .وبجانب المنيج
يأتي المعمم وىو الركن االساسي الثاني بعد المنيج (عمى الرغم
من وجود اركان اخرى في العممية التربوية) الذي ال يكون دوره
فقط حشو المعمومات بأذىان الطمبة بل يجب عميو (وبالذات
مدرس التربية اإلسالمية) ان يطبع في نفوس الطالب االستقامة
والعمل الطيب والسموك القويم ،فال فائدة من حشو معمومات ان
لم تنعكس اثارىا عمى حياة الطالب لتصبح سموكا عمميا ،لذلك
فال بد من اعداد المعمم وأول خطوات اعداد المعمم اصالحو
لنفسو قبل غيره ففاقد الشي ال يعطيو ،وقد قال عمر بن عتبة
لمؤدب ولده" :ليكن اول اصالحك لولدي اصالحك لنفسك .فإن
عيونيم معقودة بك فالحسن عندىم ما صنعت ،والقبيح عندىم
ما تركت .عمميم كتاب اهلل وال تمميم فيو فيتركوه ،وال تتركيم
منو فييجروه .وروىم من الحديث أشرفو ،ومن الشعر أعفو ،وال
تنقميم لعمم حتى يحكموه ،فإن ازدحام الكالم في القمب مشغمة
لمفيم .وعمميم سنن الحكماء ،وجنبيم محادثة النساء .وال تتكل
عمى عوز مني فقد اتكمت عمى كفاية منك"( .ابن عبد ربو،
ج)363 :1
وبما أن كميات العموم التربوية في الجامعات المتنوعة
أصبحت تقوم بالدور األساس في إعداد المعممين وتأىيميم،
لذلك أصبح لزاماً عمييا أن تقوم بعممية التقويم بشكل مستمر
لبرامجيا وموادىا المختمفة ،وأن تستخدم نتائج التقويم في تطوير
البرامج وتحسينيا لتتالءم واحتياجات الطمبة والمجتمع ،واذا كان
امتالك المعمم لمميارات وحدىا ال يكفي فإنو بحاجة أيضاً إلى
امتالك اتجاىات قوية نحو مينة التدريس؛ حتى يتمكن من
ممارستيا والنجاح واالستمتاع بيا ،والسيما أن االتجاىات نحو
التدريس تُعد مكوناً من المكونات الرئيسة لشخصية المعمم إذ
أنيا تشكل مكوناً واقعياً تنشط سموك الفرد في مواقف تستدعي
منو االستجابة بالرفض والقبول ،وبالمحبة ،والكراىية (شاىين،
 ،1991أبو دقو .)2115 ،ومن المسمم بو أن مينة التدريس
كغيرىا من المين األخرى ال يمكن أن يحترفيا إال من أعد ليا
إعداداً خاصاً من حيث اكتساب الميارات والمعارف والخبرات
المطموبة إضافة إلى اكتساب اتجاىات إيجابية نحو المينة،
فاالتجاىات ليا أىمية بالغة في حياة الفرد ألنيا تساعد عمى
التكيف مع الحياة الواقعة ،كما تساعد عمى التكييف
االجتماعي ،واشباع كثير من الدوافع والحاجات النفسية مثل
الحاجة إلى التقدير والقبول االجتماعي (عيسوي،1989 ،
 ،Qaqne, 1989شاىين ،1991 ،جعنيني ،)1999 ،ويشير
سرحان ( )1993إلى ان اكساب اتجاىات إيجابية نحو مينة
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اتجاىات طمبة تخصص...

التدريس من أىم األمور التي يجب مراعاتيا في اعداد
المعممين ،فإذا كان اتجاه المعممين إيجابيا نحو مينة التدريس
انعكس األمر إيجابيا عمى سموك المتعممين والعكس صحيح.
من ىنا رأى الباحثون أن ىناك حاجة ممحة لمعرفة
اتجاىات طمبة تخصص الفقو في كمية الشريعة في الجامعة
األردنية نحو مينة التدريس ودراسة أثر مادة أساليب تدريس
مناىج التربية اإلسالمية في ىذه االتجاىات نحو مينة
التدريس ،حيث أن دراسة االتجاه ميمة جدا لفيم السموك
االنساني في ظل التطورات العممية والتدريسية اليائمة التي
يشيدىا العالم؛ وذلك بيدف التطوير والتحديث بما يتالءم
واحتياجات الطمبة نحو مينة التدريس.
مشكمة الدراسة
جاءت ىذه الدراسة محاولة معرفة اتجاىات طمبة تخصص
الفقو في كمية الشريعة في الجامعة األردنية نحو مينة التدريس
ودراسة أثر مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في
ىذه االتجاىات نحو مينة التدريس ،وتحديداً فإن الدراسة تحاول
اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
السؤال األول
ما اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية
نحو مينة التدريس؟
السؤال الثاني
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α
=  )1015في اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة
األردنية نحو مينة التدريس تعزى إلى الجنس (ذكور ،إناث)
الثانوية
والمعدل الجامعي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد) ومعدل
ّ
الثانوية العامة (أدبي،
العامة (ممتاز ،جيد جداً ،جيد) وفرع
ّ
عممي ،شرعي) ومكان السكن (ريف ،مدينة) ووجود أقارب
يعممون في المينة؟
السؤال الثالث
ىل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1015=لدراسة مادة أساليب تدريس مناىج التربية
اإلسالمية في اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة
األردنية نحو مينة التدريس؟
أىمية الد ارسة
تكمن أىمية الد ارسة الحالية في كونيا أول دراسة (في حدود
عمم الباحثين) تيتم بدراسة اتجاىات طمبة تخصص الفقو في
كمية الشريعة في الجامعة األردنية نحو مينة التدريس ودراسة
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أثر مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في ىذه
االتجاىات نحو مينة التدريس.
يؤمل أن تسيم نتائج ىذه الدراسة بإعطاء تصور واضح
حول واقع أثر دراسة مادة أساليب تدريس مناىج التربية
اإلسالمية في اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة
األردنية نحو مينة التدريس مما يساعد في عممية التخطيط
والتطوير ليذه المادة بشكل يناسب احتياجات الطمبة ومينة
التدريس.
كما تعتبر ىذه الدراسة نواة لدراسات أخرى من حيث أنيا
توفر أرضية عممية لمدراسات الالحقة ،وأداة لقياس االتجاىات
نحو مينة التدريس.
في الدراسة تقييم لدور المساقات والمواد التي تطرح لمطمبة
من خارج كمية العموم التربوية وبالتحديد مادة أساليب تدريس
مناىج التربية اإلسالمية في تنمية اتجاىات إيجابية نحو مينة
التدريس لدى طمبة الجامعات والتي غالبا ما يكون تركيزىا
(المساقات والمواد) عمى الجانب األكاديمي دون التركيز عمى
الجوانب االخرى لدى الطالب كاالتجاىات والميول والقيم.
في الدراسة دعوة ألصحاب القرار بضرورة اضافة مواد
تربوية في أساليب التدريس لطمبة الكميات التي قد يعمل
خريجوىا بمينة التدريس.
الدرسة
مبررات ا
رغم أن مينة التدريس مينة سامية إال إنو اصبح ىناك
عزوف عنيا ونظرة سمبية نحو المعمم ،فجاءت ىذه الدراسة
لدراسة أثر المقررات الدراسية التى تعنى بالمناىج وأساليب
تدريسييا عمى اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس ،كما تقدم
الدراسة تقييما ألىمية المقررات التربوية لطمبة الكميات التي
تخرج تخصصات قد يعمل خريجوىا بمينة التدريس ومن
ضمنيا مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية؛ وتقوم
بدراسة أثر ىذه المادة فيما اذا كانت مناسبة أم تحتاج إلى
تطوير وتغيير؛ وىل ىي أكاديمية بحتة أم ليا عالقة بالميدان
والواقع التعميمي .كما ىدفت الدرسة إلى معرفة االتجاىات
الحالية لدى طمبة كمية الشريعة تخصص الفقو (كون المادة ال
تطرح لطمبة التخصصات األخرى في كمية الشريعة ،فيي
إجبارية عمى طمبة تخصص الفقو دون غيرىم من التخصصات
قسمي اصول الدين والمصارف
األخرى في كمية الشريعة مثل
ّ
اإلسالمية) ،ويأمل الباحثون من خالل دراستيم ونتائجيا أن
تصبح المادة مقررة عمى جميع طمبة الكمية ،ومن ثم توجيو
الكميات األخرى إلقرار ىذه المادة عمى الطمبة كل ضمن
تخصصو.
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حدود الدراسة
يقتصر مجتمع الدراسة عمى طمبة الفقو في كمية الشريعة
بالجامعة األردنية لمعام الدراسي (.)2119-2118
أداة البحث ىي استبانة من تطوير الباحثين باالستعانة
باألدب التربوي السابق ،صممت خصيصا لقياس اتجاىات
الطمبة نحو مينة التدريس ،وذلك بغرض الكشف عن أثر دراسة
مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية عمى اتجاىات
طمبة تخصص الفقو في كمية الشريعة في الجامعة األردنية نحو
مينة التدريس .لذا فإن تعميم ىذه النتائج يعتمد عمى طبيعة
االداة من حيث صدقيا وثباتيا ،وفاعمية فقراتيا باإلضافة إلى
ما قام بو الباحثون من إجراءات لتطبيق أداة الدراسة.
مصطمحات الدراسة
مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية :ىي أحدى
المواد المقررة عمى طمبة تخصص الفقو في كمية الشريعة في
الجامعة األردنية ،وتبحث في مفيوم التربية اإلسالمية
ومناىجيا ووظائفيا وأىدافيا وطرق تدريسيا العامة واألساليب
الخاصة بكل فرع من فروعيا .كما تيدف إلى إظيار أىمية
التربية اإلسالمية لدى الطمبة واكسابيم الكفايات والميارات التي
يحتاجيا معممو التربية اإلسالمية.
طمبة كمية الشريعة :جميع طمبة كمية الشريعة في الجامعة
األردنية تخصص (فقو) لمعام الدراسي (.)2119/2118
مفيوم االتجاه :يتبنى الباحثون تعريف سرحان ()1993 :6
لالتجاه عمى انو "نزوع أو ميل مكتسب وموجو لدي الفرد
بأسموب أو طريقة معينة ازاء مثيرات أو مواقف بيئية معينة،
ينكون بالخبرة ويشكل استجابات الفرد ويوجييا ديناميكيا نحو
قبول المواقف الحياتية ،واالشياء التي ىي موضوع االتجاه أو
رفضيا ".ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب
نتيجة استجاباتو لعبارات االستبانة المستخدمة في ىذه الدراسة
وعدد فقراتيا (.)34
مينة التدريس :ىي عممية اتصال ما بين طالب ومعمم من
أجل ايصال رسالة معينة لمطالب من المعمم  ،كما أنيا عممية
تعاونية يعاون فييا المعمم الطالب عمى عممية التعمم بما في
ذلك التقنيات ينبغي اكتسابيا والتحكم بيا إلى حد الميارة
وتتطمب ممارستيا معايير معينة وأسس معرفية تخصصية
وميارات محددة تظير من خالل العممية التدريسية التعممية.
الدراسات السابقة
تيتم ىذه الدراسة بمعرفة اتجاىات طمبة تخصص الفقو في

كمية الشريعة في الجامعة األردنية نحو مينة التدريس ودراسة
أثر مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في ىذه
االتجاىات نحو مينة التدريس ،ليذا فقد اطمع الباحثون عمى
مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة واختار
منيا ما يتناسب مع ىذه الدراسة.
أوال :الدراسات العربية
قامت األزىري ( )1989بدراسة اتجاىات طمبة كمية التربية
بالرس في المممكة العربية السعودية نحو مينة التدريس ،وكانت
اىداف الباحثة التعرف عمى اتجاىات طالبة كمية التربية نحو
المينة عند التحاقين بالكمية ومن ثم التعرف عمى اتجاىاتين
عن تخرجين ،ومقارنة اتجاه الطالبات في مختمف المستويات
االكاديمية (االول -الرابع) ومقارنة اتجاىات طالبات الكمية
باتجاىات المعممات في الميدان .ولتحقيق اىداف دراستو اقامت
الباحثة باستخدام مقياس االتجاىات نحو مينة التدريس الذي
اشتمل عمى خمسة ابعاد ىي النظرة الشخصة نحو المينة،
النظرة نحو السمات الشخصية لممعممة ،التقييم الشخصي
لمقدرات المينية ،ومستقبل المينة ونظرة المجتمع نحو المينة.
وكانت عينة الباحثة  121طالبة بكمية التربية بالرس و121
طالبة من خريجات عام  .1988ومن اىم نتائج الدراسة التي
توصمت الييا الباحثة وجود فروق معنوية بين الخريجات
والمعممات وبين الطالبات والمستجدات من جية اخرى لصالح
المعممات والخريجات.
كما ىدفت الدراسة التي قام بيا شاىين ( )1991عمى طمبة
كميات مجتمع في االردن حول اتجاىاتيم نحو مينة التدريس،
الكشف عن اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس في األردن
وعالقتيا بمتغيرات الجنس ونوع الكمية (حكومية ،خاصة)
الثانوية العامة .وقد أظيرت النتائج التي طبقت عمى
ومعدل
ّ
عينة مكونة من ( )311طالب وطالبة ،أن اتجاىات الطالب
نحو مينة التدريس إيجابية ،ودلت النتائج أن االتجاىات
اإليجابية تتمثل في المجاالت االجتماعية الثقافية وما يتعمق
بمستقبل المينة ،بينما تتمثل االتجاىات السمبية في المجال
االقتصادي ،وكذلك بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً
تعزى لمتغير الجنس.
وأظيرت دراسة عبد الرحمن وقطامي وقطامي ()1992
حول اتجاىات الطمبة الدارسين في كمية تأىيل المعممين العالية
في االردن نحو مينة التدريس ،والتي طبقت عمى ( )585طالباً
وطالبة أن الطالبات من ذوات المعدل المرتفع ،وممن
ىن
تخصصن في تدريس المواد العممية والمواد اإلنسانية وممن ّ
كن أكثر إيجابية من حيث اتجاىاتين
في مستوى السنة الثانية ّ
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اتجاىات طمبة تخصص...

ىن .كما بينت نتائج الدراسة أن
نحو مينة التدريس من غير ّ
اتجاىات الطالبات نحو مينة التدريس أكثر إيجابية من الذكور،
كما اشارت النتائج إلى أن ازدياد المعدل التراكمي يؤثر إيجابا
في االتجاه نحو التدريس .وان اتجاىات الطالب اصحاب
التخصصات في المواد اإلنسانية كانت أكثر إيجابية من
اتجاىات الطالب في تخصصات معمم صف ومعمم مواد
عممية.
وقام المحبوب ( )1994بدراسة ىدفت التعرف إلى اتجاىات
طالب وطالبات كمية التربية في جامعة الممك فيصل في
المممكة العربية السعودية في التخصصات العممية واألدبية نحو
مينة التدريس عبر سنوات الكمية األربع ،ودراسة عالقتيا
ببعض المتغيرات .وقد صمم الباحث استبانة مكونة من 32
فقرة عمى مقياس ليكرت الخماسي وقام بتقسيميا إلى ثالثة
عوامل ىي :فاعمية العمم في العممية التربوية ،تصدع المكانة
المينية لممعمم ،اإلعداد التربوي لممعمم .تكونت عينة الدراسة
من ( )481طالبا وطالبة .وكان من أىم نتائج الدراسة وجود
أثر دال إحصائياً لمتغير الجنس لصالح االناث في االتجاه
نحو مينة التدريس ،وكذلك لمتغير المستوى الدراسي .ولم
توضح الدراسة أي أثر دال إحصائياً لمتغير التخصص
األكاديمي ،وأظيرت النتائج كذلك وجود أثر دال إحصائياً
لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي معاً ،وكذلك لمتغيرات
التخصص األكاديمي والمستوى الدراسي معاً .وكذلك لمتغيرات
الجنس والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسي في االتجاه
نحو مينة التدريس.
وىدفت دراسة الغامدي ( )1995التعرف إلى اتجاىات
طالب كمية المعممين بالرياض نحو التدريس والفروق بين
االتجاىات تبعاً لمتغيرات التخصص (عممي ،أدبي) .والمستوى
الدراسي (األول والرابع) ،والمعدل التراكمي (متفوق ،عادي،
متأخر) .أداة دراسة الغامدي والتي تكونت من  36فقرة طبقت
عمى عينة مكونة من ( )279طالبا موزعين عمى السنوات
األربعة بقسمييا العممي واألدبي بكمية المعممين في الرياض.
وكانت أىم النتائج أن اتجاىات الطمبة الممتحقين في كمية
المعممين إيجابية ،وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
بين الطالب العاديين والدارسين في كميات المعممين في االتجاه
نحو مينة التدريس ،وكذلك لم تظير النتائج فروق دالة تعزى
لمتغيرات التخصص (عممي ،أدبي) ،والمستوى الدراسي،
والمعدل التراكمي.
أما دراسة األحرش ( )1996فقد ىدفت إلى معرفة اتجاىات
مدرسي الرياضيات نحو مينة التدريس في مدينة طرابمس في
الجماىيرية الميبيبة .وقد اقتصرت عينة الدراسة عمى ()122
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معمما ومعممة في مادة الرياضيات التابعة لمكتب تفتيش وحدة
الزاوية .ولتحقيق اىداف الدراسة فقد استخدم الباحث مقياسا
يتكون من ( )113فقرات خماسي االجابة ،وقد اىم النتائج التي
توصل الييا الباحث وجود فروق غير دالة احصائيا عند متغير
الجنس لصالح االناث.
أما عسقول ( )1999فقد أجرى دراستو حول مدى تأثر
اتجاىات طمبة كمية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة نحو
مينة التدريس .وقد أظيرت نتائج الدراسة التي طبقت عمى
عينة مكونة من ( )111طالب وطالبة مسجمين في مادة التربية
العممية ،أن اتجاىات الطمبة نحو المينة أصبحت أكثر إيجابية
بعد التدريب بداللة إحصائية ووجود اختالفات في درجة االتجاه
تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
وأجرى جعنيني ( )1999دراسة ىدفت التعرف إلى
اتجاىات طمبة كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية نحو
مينة التدريس ،شممت العينة ( )391طالباً وطالبة ،وكانت
متغيرات الدراسة (الجنس ،المستوى الدراسي ،معدل الطالب في
الثانوية العامة ،الموقع الجغرافي لمسكن) .أشارت النتائج إلى
ّ
وجود اتجاه إيجابي نحو المينة حيث كانت نسبة التوجو إلييا
عند العينة وعمى الدرجة الكمية إيجابية حيث بمغت (،)%6405
كما أشار إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى الدرجة
الكمية لصالح اإلناث.
وقد ىدفت دراسة الشرعة والباكر ( )2111التعرف عمى
اتجاىات المعممين والمعممات التابعين لو ازرة التربية والتدريس
بدولة قطر نحو مينة التدريس ،وكذلك أثر بعض العوامل عمى
االتجاىات نحو ىذه المينة (الجنس ،مرحمة التدريس ،الخبرة،
ومستوى الدخل من ممارسة المينة) وقد تم تطبيق الدراسة عمى
عينة مكونة من ( )356معمما ومعممة بالطريقة الطبقية
العشوائية ،وكان عدد المعممين ( )173بينما كان عدد
المعممات ( )183معممة .وقد استخدم الباحثان مقياس بيب بعد
تعديمو ليناسب البيئة القطرية .وكانت اىم النتائج التي توصل
إلييا الباحثان ىي ان اتجاىات المعممين نحو مينة التدريس
أقل من المستوى المقبول اجتماعيا ،كما كانت اتجاىات
المعممات نحو مينة التدريس افضل من اتجاىات المعممين
نحو ىذه المينة ،واتجاىات المعممين االقل سنوات في الخدمة
أفضل من االكثر خبرة.
كما قامت أبو دقو ( ) 2115بدراسة ىدفت إلى التعرف
إلى اتجاىات طمبة برنامج التأىيل التربوي بالجامعة
اإلسالمية في غزة نحو مي نة التدريس ،والتعرف إلى الفروق
في اتجاىات طمبة البرنامج نحو مينة التدريس تبعاً
لمتغيرات النوع ،والتخصص األكاديمي ،والمعدل التراكمي،
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تكونت عينة الدراسة من ( )143طالباً وطالبة ،واستخدمت
استبانة أعدت لتحقيق األىداف .وكشفت الدراسة عن وجود
اتجاىات إيجابية نحو م ينة التدريس وعمى جميع المتغيرات.
ثانيا :الدراسات األجنبية
قام ستوكس وتايمر ) (Stokes & Tyler, 2003من دائرة
التدريس والعموم والتدريب في جامعة مالبورن بدراسة ىدفت إلى
التعرف إلى أسباب تدني اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس.
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )81طالباً وطالبة .وتوصمت
الدراسة إلى أن االتجاىات المتدنية لمينة التدريس سببيا نظرة
أفراد المجتمع السمبية ليذه المينة .وكبر حجم العمل المطموب
داخل المدرسة .إضافة إلى قمة الموارد الالزمة إلنجاز الميمة
بنجاح .والشعور بالرتابة في ىذه المينة ،والبطء في عممية
التغيير.
كما قام تيزكي وتيرزي ) )2111( (Terziبدراسة ىدفت
الكشف عن اتجاىات الطمبة المعممين في جامعة ميرسن في
تركيا نحو مينة التدريس ،كما ىدفت الدراسة إلى الكشف عن
العوامل التي تؤثر في ىذه االتجاىات .وقد أظيرت نتائج
الدراسة أن اتجاىات الطمبة كانت إيجابية عموما نحو مينة
التدريس ،وان حبيم لتخصصيم كان من أقوى العوامل في
تنمية االتجاىات االيجابية نحو المينة.
وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة كوتوسو ) (Kutucuوايكز
) )2111( (Ekizالتي ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات الطمبة
المعممين في تخصص الكيمياء نحو مينة التدريس .وقد تم
اختيار  31طالبا معمما من جامعتين مختمفتين من جامعات
يقتي المقابمة و
أنقرة في تركيا .وقد تم جمع المعمومات بطر ّ
استبيان االتجاه نحو مينة التدريس .وأظيرت نتائج الدراسة إلى
عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في اتجاىات الطمبة
المعممين نحو مينة التدريس ،كما أشارت النتائج إلى أن رغبة
الطمبة بالتخصص كان لو األثر االكبر في اختيارىم لمينة
التدريس ،وتشير النتائج إلى انو عمى الرغم من االتجاه
االيجابي لمطمبة نحو مينة التدريس اال انيم يشعرون بالقمق
حول مستقبميم كمعممين.
وفي الباكستان أجرى حسين ) (Hussainوآخرون ()2111
دراسة ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات معممي المرحمة
الثانوية في تخصصي العموم والفنون في والية ممتان الباكستانية
ّ
نحو مينة التدريس .وقد كانت ىذه الدراسة وصفية في طبيعتيا
كما تم استخدام مقياس االتجاه نحو مينة التدريس الذي أعده
حسين ) (ASTTPفي ىذه الدراسة ،المقياس ضم  66فقرة .تم
اختيار  41مدرسة من مدارس والية ممتان الباكستانية

(حكومية ،خاصة) ضمت  121معمما ومعممة ( 31معمما و31
معممة من المدارس الحكومية ومثميا من المدارس الخاصة).
الثانوية
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن أغمب مدرسي المرحمة
ّ
لتخصصي العموم والفنون ال يممكون اتجاىات إيجابية نحو
ّ
مينة التدريس ،كما أظيرت الدراسة إلى أن المعممات االناث
يظيرن إيجابية اكثر من المعممين في اتجاىين نحو المينة.
يتضح من العرض السابق لمدراسات السابقة اختالف نتائج
الدراسات فيما يتعمق بمتغير الجنس فقد ّبين عدد من الدراسات
أن اتجاىات الطالبات كانت أكثر إيجابية من اتجاه الطـالب
(األحرش ،1996 ،الشرعة والباكر ،2111 ،عبد الرحمن
وآخرون ،1992 ،المحبوب ،1994 ،عسقول،1999 ،
جعنيني )1999 ،باالضافة إلى ) Hussainوآخرون)2111 ،
وىذه الدراسات اختمفت مع نتائج ىذه الدراسة والتي أظيرت
عدم وجود أثر لمتغير الجنس ،بينما بينت دراسات أخرى
كدراسة (الجمل ،1983 ،شاىين ،)1991 ،كوتوسو )(Kutucu
وايكز ) )2111( (Ekizعدم وجود فروق في االتجاىات بين
اإلناث والذكور ،وىذه الدراسات تتفق مع نتائج ىذه الدراسة.
وقد تعارضت نتائج الدراسات بخصوص متغير المعدل
التراكمي فقد بينت دراسة (الغامدي )1995 ،عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في درجة االتجاه تعزى لممعدل التراكمي
بينما بينت دراسة (عبد الرحمن وآخرون )1992 ،عكس ذلك
بينما جاءت ىذه الدراسة لتتفق مع دراسة الغامدي ،وأشارت
دراسة (الجعنيني )1999 ،بعدم وجو أثر لمكان السكن ،ومعدل
الثانوية وىذا يتفق مع نتائج ىذه الدراسة.
شيادة
ّ
مما سبق يتضح أن نتائج الدراسات السابقة أجري أغمبيا
عمى طمبة كميات التربية وعميو تتبمور مشكمة الدراسة الحالية
في الكشف عن اتجاىات طمبة تخصص الفقو في كمية الشريعة
في الجامعة األردنية نحو مينة التدريس و دراسة أثر مادة
أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في ىذه االتجاىات
نحو مينة التدريس.
الطريقة واإلجراءات
منيجية الدراسة
لإلجابة عن الجزء األول من الدراسة والمتمثل بالسؤالين
األول والثاني استخدم الباحثون المنيج الوصفي التحميمي الذي
يصف الظاىرة كما ىي في الواقع ويعبر عنيا كماً وكيفياً،
بحيث يؤدي ذلك عمى الوصول إلى فيم لمعالقات والوصول
إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس
بما يتالءم مع حاجات الطمبة ومينة التدريس .أما الجزء الثاني
من الدراسة والمتمثل بالسؤال الثالث فقد استخدم الباحثون
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المنيج شبو التجريبي لإلجابة عن ىذه السؤال ،حيث تم تطبيق
قياس قبمي وبعدي عمى المجموعتين التجريبية (التي أخذ
طالبيا مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية)
والمجموعة الضابطة (التي لم يأخذ طالبيا مادة أساليب تدريس
مناىج التربية اإلسالمية).
مجتمع الدراسة وعينتيا
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة كمية الشريعة في
الجامعة األردنية تخصص (فقو) لمعام الدراسي
( )2119/2118والبالغ عددىم  463طالبا وطالبة .
عينة الدراسة
أوال :عينة الجزء الوصفي التحميمي من الدراسة
تكونت عينة الدراسة من  98طالبا وطالبة جرى اختيارىم
بطريقة عشوائية من الطمبة الذين يدرسون في كمية الشريعة في
الجامعة األردنية تخصص (فقو) لمعام الدراسي (-2118
.)2119
ثانيا أفراد الدراسة لمجزء شبو التجريبي من الدراسة حيث بمغ
عددىم  95طالبا وطالبة ( 47طالب في المجموعة التجريبية،
 48طالبا في المجموعة الضابطة).
أداة الدراسة
من أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحثون بتطوير
استبانة اتجاىات نحو مينة التدريس ،وتتكون االستبانة من
جزأين :األول يتعمق بالمعمومات العامة عن المستجيب مثل
الثانوية العامة ،مكان
الثانوية العامة ،فرع
الجنس ،ومعدل
ّ
ّ
السكن ،والمعدل التراكمي ،أما الجزء الثاني فيو يمثل فقرات
االستبانة التي تكونت من ( )34فقرة ،الفقرة عبارة عن جممة
اتبعت بسمم إجابة حسب مقياس ليكرت ( )Likertمكون من
خمس فئات (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،أعارض ،أعارض
بشدة) وقد تم التوصل إلى فقرات االستبانة باالستفادة من
األدب السابق والذي كتب عن مينة التدريس مثل دراسة (Rise,
) 1990ودراسة (أبو دقة )2114 ،ودراسة (جعنيني.)1991 ،
صدق األداة
تم التأكد من صدق األداة باالعتماد عمى الصدق المنطقي
االستداللي الذي يعتمد عمى صدق مفرداتيا وصياغتيا ومدى
ارتباطيا مع مشكمة الدراسة ،وذلك استناداً إلى مالحظات
المحكمين وعددىم ( )11محكماً ،ثالثة منيم من أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات األردنية ومن حممة درجة الدكتوراه في
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مناىج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية ،وأربعة من حممة
درجة الدكتوراه في المناىج العامة والمدرسين في الجامعات
األردنية ،واثنان من أعضاء ىيئة التدريس في كمية الشريعة في
الجامعة األردنية ،واثنان من أعضاء ىيئة التدريس في القياس
والتقويم في الجامعة األردنية ،وقد تم حذف بعض األسئمة
وتعديل الصياغة المغوية لبعض آخر بناء عمى توصيات
المحكمين.
ثبات األداة
وفيما يتعمق بثبات األداة تم التأكد منو بإجراء اختبار مبدئي
عمى ( )41طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة اختيروا
عشوائياً ،وبعد ثالثة أسابيع أعيد االختبار عمى الطمبة أنفسيم،
واستخراج معامل االرتباط بين االختبارين وكان ( )1085وىذه
الدرجة كافية لمتأكد من الثبات من وجية النظر اإلحصائية.
وقد اعتمد الباحثون المعيار التالي لمحكم عمى اتجاىات
الطالب نحو مينة التدريس:
منخفض
2033-1
متوسط
3067-2034
مرتفع
5-3068
وقد تم التوصل إليو بقسمة مدى العالمات ( )4=1-5عمى
 3فئات.
متغيرات الدراسة
أوال :الجزء الوصفي التحميمي
المتغير التابع :اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة في
الجامعة األردنية نحو مينة التدريس.
المتغير المستقل ويقسم إلى ( )6أقسام:
الجنس ،ولو فئتان (ذكر ،أنثى).
معدل الجامعة ،ولو ( )3فئات (ممتاز ،جيد جدا ،جيد).
الثانوية العامة ،ولو ( )3فئات (ممتاز ،جيد جدا ،جيد)
معدل
ّ
الثانوية العامة كالتالي 91 :فما فوق:
وقد تم اعتماد ناتئج
ّ
ممتاز :89-81 ،جيد جدا :79-71 ،جيد).
الثانوية العامة ،ولو ( )3فئات (عممي ،أدبي ،شرعي).
فرع
ّ
مكان السكن ،ولو فئتان (ريف ،مدينة).
وجود أقارب يعممون في التدريس ،ولو فئتان (نعم ،ال).
الجزء الثاني "شبو التجريبي"
المتغير التابع :اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة في
الجامعة األردنية نحو مينة التدريس.
المتغير المستقل  :المجموعة وليا فئتان:
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تجريبية :وىي التي درس طالبيا مادة (أساليب تدريس مناىج
التربية اإلسالمية).
ضابطة :وىي التي لم يدرس طالبيا مادة (أساليب تدريس
مناىج التربية اإلسالمية).

التحميل اإلحصائي
لإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى فقرات استبانة
االتجاىات نحو مينة التدريس ولالستبانة ككل.
ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى استبانة
االتجاىات نحو مينة التدريس وفقا لمتغيرات (الجنس ،المعدل
الثانوية العامة ،مكان
الثانوية العامة ،فرع
الجامعي ،معدل
ّ
ّ
السكن ،وجود أقارب يعممون في مينة التدريس) ،كما تم
استخدام تحميل التبيان  ANOVAواختبار شيفيو لمحكم عمى
داللة الفروق بين فئات المتغيرات التي سبق ذكرىا.
ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ثم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس القبمي والبعدي لمطمبة
عمى استبانة االتجاىات نحو مينة االتدريس لكل من
المجموعتين التجريبية والضابطة  ،كما تم استخدام تحميل
التباين المشترك  ANCOVAلمحكم عمى داللة الفروق بين
المجموعتين.

اجراءات الدراسة
تم إعداد استبانة لقياس االتجاىات نحو مينة التدريس
باالستعانة باألدب التربوي السابق والتحقق من صدق األداة
وثباتيا.
تم مخاطبة الجيات الرسمية في الجامعة األردنية لمحصول
عمى موافقة لتطبيق االستبانة عمى طمبة تخصص الفقو في
كمية الشريعة في الجامعة األردنية.
تم تطبيق االستبانة عمى عينة من طمبة تخصص الفقو في
كمية الشريعة في الجامعة األردنية في نياية الفصل الدرسي
الثاني  2118/2117لمتعرف عمى اتجاىاتيم نحو مينة
التدريس.
في بداية الفصل األول  2119/2118تم تطبيق االستبانة
عمى الطمبة المسجمين في مادة أساليب تدريس مناىج التربية
اإلسالمية (مجموعة تجريبية) وعمى مجموعة أخرى من طمبة
نتائج الدراسة ومناقشتيا
الفقو غير المسجمين في مادة أساليب تدريس مناىج التربية
النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول :ما اتجاىات
اإلسالمية (مجموعة ضابطة).
طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو مينة
بعد االنتياء من تدريس المادة في نياية الفصل األول
التدريس؟
 2119/2118تم إعادة تطبيق االستبانة عمى المجموعتين،
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية
المجموعة التجريبية (التي درست مادة أساليب تدريس مناىج
واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى كل فقرة من
التربية اإلسالمية) والمجموعة الضابطة (الطمبة الذين لم يدرسوا
فقرات استبانة االتجاىات نحو مينة التدريس وعمى االستبانة
مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية).
ككل .والجدول رقم ( )1يبين ذلك.
تم إدخال البيانات في الحاسوب واستخدام برنامج SPSS
من أجل تحميل النتائج.
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى فقرات استبانة االتجاىات نحو مينة التدريس مرتبة ترتيباً تنازلياً
االنحراف
رقم
التقدير
المتوسط
الفقرة
المعياري
الفقرة
مرتفع
1094
4041
التدريس مينة يتوجو إلييا الفقراء فقط*.
21
مرتفع
1092
4036
يجب أن تقتصر مينة التدريس عمى اإلناث*.
21
متوسط
1095
3061
أخشى الفشل لو أصبحت معمماً*.
12
متوسط
1081
3056
أنا لست مع من ينظرون لمينة التدريس بعدم االحترام.
19
متوسط
1073
3054
مينة التدريس مينة مقدسة.
16
متوسط
1071
3049
أتفق عمى أني أعد قادة المستقبل من خالل مينة التدريس.
3
متوسط
1065
3047
مينة التدريس تخمق المودة بين الناس.
14
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االنحراف
رقم
المتوسط
الفقرة
المعياري
الفقرة
1079
3045
الحوافز والرواتب المادية لمينة التدريس قميمة*.
33
1074
3041
أعتقد أن لممعمم دو اًر في طبيعة نظرة الناس لمينة التدريس.
24
1083
3041
ال مانع من الزواج بالعاممين في مينة التدريس.
23
1075
3038
مينة التدريس ال تتالءم مع قدراتي واستعداداتي*.
2
1066
3035
مينة التدريس تعمم الدقة في العمل.
15
1059
3035
مينة التدريس مينة صعبة*.
28
1077
3033
لممعمم فرصة جيدة من خالل مينتو لمتفاعل مع المجتمع المحمي.
29
1018
3031
أرى أن الدور الذي يمعبو المعمم يمكن أن يقوم بو أي فرد*.
17
1098
3022
الحوافز الدينية لمينة التدريس كبيرة.
34
1076
3017
أنصح أقربائي وأصدقائي بعدم اختيار مينة التدريس*.
25
1079
3012
أشعر بالقمق والضيق حينما أفكر أني سأصبح معمماً*.
7
1016
3019
كان قبولي في كمية الشريعة بناء عمى رغبتي.
13
1011
3016
لمينة التدريس سمعة حسنة.
27
1079
3011
يشجعني أىمي عمى االلتحاق بمينة التدريس.
31
1083
2099
أعتقد بأنني أمتمك ميارات مينة التدريس.
8
1094
2062
أعتقد أن ما تزودني بو كمية الشريعة من عموم تؤىمني ألن أكون معمماً ناجحاً.
9
1082
2061
أحب مينة التدريس رغم ما بيا من صعاب.
4
1091
2056
أحتاج إلى دراسة مواد في أساليب التدريس لتطوير مياراتي.
11
1094
2043
لو خيرت بين مينة التدريس ومينة أخرى الخترت مينة التدريس.
5
1092
2042
أرغب أن أكون معمماً.
31
1011
2038
تحقق مينة التدريس طموحاتي الشخصية.
1
1099
2032
أرى أنو يجب أال يسمح ألي فرد باالنخراط في مينة التدريس.
22
1097
2029
أرغب بدراسة مواد حرة أو اختيارية تتعمق بمينة التدريس.
18
1086
2028
أحتاج إلى إعداد عممي قبل التحاقي بمينة التدريس.
11
1089
2017
يفضل أىمي التحاقي بمينة غير التدريس*.
32
1087
2016
أفضل البقاء في مينة التدريس لو سنحت لي الفرصة االنتقال إلى مينة أخرى.
26
1092
1091
أعتقد أن دخل المعمم المادي ال يؤثر في قدرتو في التدريس.
6
10236
3014
المتوسط الحسابي الكمي
* ىذه الفقرات فقرات سمبية تم عكس سمم االجابة ليا حتى تصبح فقرات إيجابية تدل عمى المعنى المعاكس ليا.

يتضح من الجدول ( )1أن جاءت اتجاىات طمبة الفقو في
كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو مينة التدريس بشكل عام
متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي الستجابات الطالب عمى
االستبانة ككل ( ،)3014كما يتضح أن المتوسط الحسابي
لمفقرات تراوح بين ( )1091( )4041وقد كانت اتجاىات طمبة
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التقدير
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط

الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو مينة التدريس
مرتفعة في فقرتين فقط ىما ( )21و( )21وكان المتوسط
الحسابي ليما عمى التوالي ( )4041و( ،)4036وكانت اتجاىات
الطمبة منخفضة في ست فقرات ىي (،)11( ،)18( ،)22
( ،)6( ،)26( ،)32وبمغ المتوسط الحسابي ليذه الفقرات عمى
التوالي (،)2016( ،)2017( ،)2028( ،)2029( ،)2032
( ،)1091وجاءت معظم الفقرات ذات اتجاىات متوسطة حيث
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رضي اهلل عنو "من سمك طريقا يمتمس فيو عمما سيل اهلل لو
طريقا إلى الجنة( "...ابن ماجو) .كما شبو النبي عميو السالم
المعممين بالنجوم ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو عن النبي
صمى اهلل عميو وسمم قال ك" إن مثل العمماء في األرض كمثل
النجوم في السماء ييتدي بيا في ظممات البر والبحر ،فإذا
طمست النجوم أوشك أن تضل اليداة" (ابن حنبل) ،بل وقد
جعل اإلمام الغزالي حق المعمم أعظم من حق الوالدين ،ويقول:
"إن الوالد سبب في الوجود الحاضر والحياة الفانية ،والمعمم
سبب في الحياة الباقية ،ولوال المعمم النساق ما حصل من جية
االب إلى اليالك الدائم( ".الغزالي)55 ،
النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ىل توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015=αفي
اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو
مينة التدريس تعزى إلى الجنس ،والمعدل الجامعي ،ومعدل
الثانوية العامة ،ومكان السكن ،ووجود
الثانوية العامة ،وفرع
ّ
ّ
أقارب يعممون في مينة التدريس؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى استبانة االتجاىات
نحو مينة التدريس وفقاً لمستويات المتغيرات المستقمة كما تم إجراء
تحميل التباين ،وفيما يمي عرض ليذه النتائج:

بمغ عدد ىذه الفقرات ( )26فقرة.
وجاءت نتيجة ىذه الدراسة متوافقة مع دراسة كل من (أبو
دقو ،2115 ،وجعنيني ،1999 ،والغامدي ،1995،وشاىين،
 )1991والتي أشارت جميعاً إلى اتجاىات إيجابية نحو مينة
التدريس ،ويمكن تفسير ذلك إلى أن ىذه النتيجة منطقية في
ظل الظروف القائمة حيث ال تتوافر أمام ىؤالء الطمبة فرص
أخرى لمعمل في مجاالت اجتماعية أخرى ،وان كان ذلك ال
يعني االنتماء لممينة كما يشير جعنيني ،)1999( ،وقد يكون
السبب في ذلك ىو الجانب الديني الدعوي ،اذ يعتقد الكثير من
طمبة كميات الشريعة عموما أنيم اصحاب رسالة  ،وأن افضل
الطرق إليصال ىذه الرسالة ىي مينة التدريس نظ ار الختالطيم
بأكبر عدد ممكن من الطمبة الذين يمثمون جيل المستقبل ،كما
وردت العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي توضح
دور المعمم ومنزلتو في الدين وأىمية التعمم والتدريس مثل قولو
تعالى في سورة آل عمران "شيد اهلل أنو ال الو إال ىو والمالئكة
وأولوا العمم قائمة بالقسط ال إلو إال ىو العزيزيز الحكيم" (آية
 ،)18وقولو تعالى في سورة الزمر ":قل ىل يستوي الذين
يعممون والذين ال يعممون إنما يتذكر أولوا األلباب" (آية  )9ففي
االيتين الكريمتين داللة عمى أىمية العمم ومكانة المعمم .وفي
النبي عميو السالم في أكثر من موقع
الحديث الشريف فقد أثنى
ّ
عمى أىمية العمم ومكانة المعمم  ،فقال في حديث أبي الدرداء
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى استبانة االتجاىات نحو مينة التدريس وفقاً لمتغيرات الجنس،
الثانوية العامة ،ومكان السكن ،ووجود أقارب يعممون في مينة التدريس
الثانوية لعامة ،وفرع
والمعدل الجامعي ،ومعدل
ّ
ّ
االنحراف المعياري
المتوسط
العدد
المتغير
5019
111051
16
ذكر
8045
113054
82
أنثى
الجنس
8012
113021
98
الكمي
7088
11501
11
ممتاز
8094
113018
39
جيد جدا
معدل الجامعة
7037
112084
49
جيد
8012
113021
98
الكمي
6058
1180811
9
ممتاز
7027
114033
52
جيد جدا
الثانوية العامة
معدل
ّ
8058
111046
37
جيد
8012
113021
98
الكمي
14084
99063
8
عممي
7021
113086
85
أدبي
الثانوية العامة
فرع
ّ
3049
97081
5
شرعي
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مكان السكن
وجود أقارب يعممون في
مينة التدريس

الكمي
ريف
مدينة
الكمي
نعم
ال
الكمي

98
21
78
98
39
59
98

113021
112085
113029
113021
111011
114066
113021

8012
6043
8041
8012
8056
7036
8012

ومكان السكن ،ووجود أقارب يعممون في مينة التدريس،
يتضح من الجدول رقم ( )2وجود فروق ظاىرية بين
ولمتحقق من الداللة اإلحصائية ليذه الفروق تم إجراء تحميل
المتوسطات الحسابية لممستويات المختمفة لمتغيرات الجنس،
التباين ،وفيما يمي عرض ليذه النتائج:
الثانوية العامة،
الثانوية العامة ،وفرع
والمعدل الجامعي ،ومعدل
ّ
ّ
الجدول ()3
الثانوية العامة ومكان السكن ووجود أقارب
الثانوية العامة وفرع
نتائج تحميل التباين لتأثير متغيرات الجنس والمعدل الجامعي ومعدل
ّ
ّ
يعممون في مينة التدريس
مستوى
متوسط
درجات
مجموع
ف
مصدر التباين
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
10537
10384 210474
1
210474
الجنس
10448
10859 450314
2
9810617
المعدل الجامعي
*10111 40789 2180191
2
5360183
الثانوية العامة
معدل
ّ
10161
20916 162067
2
325034
الثانوية العامة
فرع
ّ
10638
10223 120499
1
120499
مكان السكن
*10148 40138 2260157
1
2260157
وجود أقارب يعممون بمينة التدريس
550985
88
4926067
الخطأ
97
62390918
الكمي
* دال إحصائياً عند مستوى الداللة (.)1015=
يتضح من الجدول رقم ( )3عدم وجود فروق دالة إحصائياً
بين اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة بالجامعة األردنية
نحو مينة التدريس تعزى لممتغيرات التالية:
 الجنس حيث بمغ قيمة ف (.)10384 المعدل الجامعي حيث بمغت قيمة ف (.)10859الثانوية العامة حيث بمغت قيمة ف (.)20916
 فرعّ
 مكان السكن حيث بمغت قيمة ف (.)10223فيما يتعمق بالجنس نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين استجابات الطمبة من الذكور واإلناث عمى
استبانة االتجاىات نحو مينة التدريس حيث كانت قيمة
ف( )10384وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج الدراسات
التي أجراىا كل من (الجمل ،1983 ،شاىين،)1991 ،
واختمفت مع الدراسات التي أجراىا كل من (عبد الرحمن
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وآخرون ،1992 ،المحبوب ،1994 ،عسقول،1999 ،
جعنيني ،1999 ،األحرش ،1996 ،الشرعة والباكر)2111 ،
و) (Hussainوآخرون ( )2111والتي أشارت إلى أن اتجاىات
الطالبات كانت أكثر إيجابية من اتجاىات الطالب .ويمكن
تفسير عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث في
االتجاىات نحو مينة التدريس بأن ىذه الدراسة اقتصرت عمى
طالب كمية الشريعة ،ذلك أن كون الطالب من كمية الشريعة
(وىم ممن يممكون خمفية دينية عن أىمية مكانة المعمم ودوره
في االسالم) يمكن أن يساىم في جعل االفكار والتصورات
حول مينة التدريس متقاربة إلى حد كبير ما بين الذكور
واالناث ،وقد يكون السبب في ذلك أن األدوار والميام التي
يقوم بيا الذكور واالناث واحدة ال فرق بينيما مما ينعكس عمى
اتجاىاتيم.

دراسات ،العموم التربوية ،المجمّد  ،39العدد 2112 ،1

حيث تجذبيم لمينة التدريس.
أما متغير السكن :ىناك توافق بين نتائج ىذه الدراسة
ونتائج الدراسة التي أجراىا جعنيني )1999( ،وأبو دقة،
( )2115والمتين أشارتا إلى عدم وجود أثر لمكان السكن في
اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس ،في حين أن بقية الدراسات
لم تأخذ مكان السكن متغي اًر .ويرجع الباحثون عدم وجود أثر
لمكان السكن إلى التطورات الكبيرة في البنية التحتية في
األردن ،وتطور الوعي االجتماعي والتربوي من خالل تقدم
العموم ولتكنولوجيا مما أدى إلى ردم الفجوات التقميدية بين
المدن والريف ،وانتشار التدريس بشكل واسع في المدن والريف.
كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاىات
الثانوية العامة
الطمبة نحو مينة التدريس تعزى كمتغير معدل
ّ
حيث كانت قيمة ف ( )40789وىي دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( .)10111ولتحديد بين أي من مستويات متغيري معدل
الثانوية العامة حدثت ىذه الفروق تم إجراء
الثانوية العامة وفرع
ّ
ّ
اختبار شيفيو لممقارنات البعدية وفيما يمي عرض ليذه النتائج.

كما يعزو الباحثون عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث
إلى أن الفروق بين الجنسين بدأت تتالشى في مجال العمل من
خالل التشريعات األردنية الحديثة في ىذا المجال نتيجة التطور
العممي والتكنولوجي ،وتغيير النظرة التقميدية شيئاً فشيئاً في
مجال تقسيم العمل.
أما المعدل الجامعي فيالحظ أن ىناك توافقاً بين نتائج ىذه
الدراسة ودراسة كل من الغامدي )1995( ،وأبو دقة)2115( ،
والمتين أشارتا إلى عدم وجود أثر لممعدل التراكمي في اتجاىات
الطمبة نحو مينة التدريس ،واختمفت مع دراسة عبد الرحمن،
( )1992والتي أشارت إلى وجود أثر لممعدل التراكمي في
اتجاىات الطمبة نحو مينة التدريس.
ويمكن عزو ذلك إلى أن اتجاىات الطمبة نحو مينة
التدريس ال تتغير بارتفاع أو انخفاض المعدل التراكمي وىذا
يعود إلى عدم اقتناع الطمبة بجدوى دراستيم من الناحية المادية
في ظل ظروف البطالة القائمة بين الخريجين ،وىذه النتيجة
تفتح المجال إلعادة النظر في البرامج والمساقات والمواد،
وطرق التدريس المتبعة من أجل إعادة بناء خبراتيم من جديد
الجدول ()4
نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية
المتغير

المقارنات

الفرق بين المتوسطات

الخطأ المعياري

مستوى الداللة

40397
803739
309769

30179
30254
10572

10388
*10141
*10146

ممتاز  -جيد جدا
ممتاز  -جيد
الثانوية العامة
معدل
ّ
جيد جدا  -جيد
دال إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1015= α
يتضح من الجدول رقم ( )4وجود فروق دالة احصائيا في
االتجاىات نحو مينة التدريس بين الطالب الذين كان معدليم
الثانوية العامة ممتاز أو جيد جدا من جية وبين الطالب
في
ّ
الثانوية العامة جيدا .وعدم وجود فروق
الذين كان معدليم في
ّ
الثانوية العامة
دالة احصائيا بين الطالب الذين كان معدىم في
ّ
الثانوية
ممتاز والطالب الذين كان معدليم جيدا جدا في
ّ
العامة ،ويمكن تفسير ذلك وجود ىذه الفروق إلى النظرة السمبية
من أفراد المجتمع ليذه المينة ،والبطء في عممية التغيير
والتطور والترقية ووجود فرصة أفضل أمام أصحاب المعدل
مادي
العالي الختيار تخصصات قد تكون ذات عائد
ّ
اجتماعي أفضل .وىذه النتيجة تتفق مع دراسات شاىين،
و
ّ
( )1991وتختمف مع دراسة جعنيني )1999( ،والتي أشارت
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى معدل

الثانوية العامة من حيث أن بقية الدراسات لم تأخذ المغتربين
ّ
كمتغيرات دراسة.
كما أظيرت النتائج أن اتجاىات من ليم أقارب يعممون في
مينة التدريس كانت اقل ممن ليس ليم أقارب يعممون في مينة
التدريس حيث كنت قيمة ف ( )40138وىي دالة إحصائياً عند
مستوى الداللة ( )10148ويمكن عزو ذلك إلى معايشة ىؤالء
الطمبة بشكل أكبر من خالل أقربائيم لبعض صعوبات العمل في
مينة التدريس مثل الشعور بالرتابة في العمل ،والبطء في عممية
التغيير والترقية ،وكبر حجم العمل المطموب أحياناً إضافة إلى
النظرة السمبية من أفراد المجتمع ليذه المينة التي تنعكس سمباً
في النياية عمى االتجاىات نحو مينة التدريس ،وقد انفردت ىذه
الدراسات عن بقية الدراسات السابقة بأن تناولت ىذا المتغير،
بينما لم تتناولو الدراسات األخرى.
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لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ىل يوجد أثر ذو داللة
القبمية والبعدية والمتوسطات الحسابية المعدلة لممجموعتين
إحصائية عند مستوى الداللة ( )1015=لدراسة مادة أساليب
التجريبية والضابطة كما تم إجراء تحميل التباين المشترك وفيما
تدريس مناىج التربية اإلسالمية في اتجاىات طمبة الفقو في
يمي عرض ليذه النتائج؟
كمية الشريعة بالجامعة األردنية نحو مينة التدريس؟
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتوسطات الحسابية القبمية والبعدية التجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة نحو
مينة التدريس في المجموعتين التجريبية والضابطة
البعدي
القبمي
القياس
المجموعة
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
التجريبية
الضابطة

9015
13024

11402
11804

9042
8033

126041
119035

تحميل التباين المشترك ) (ANCOVAوفيما يمي عرض ليذه
النتائج.

يتضح من الجدول رقم ( )5وجود فروق بين المتوسطات
الحسابية القبمية والبعدية في المجموعتين التجريبية والضابطة
ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروق دالة إحصائيا تم إجراء
الجدول ()6
نتائج تحميل التباين المشترك ألثر دراسة مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية في اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة
نحو مينة التدريس
مصدر التباين
القبمي
المجموعة
الخطأ
الكمي

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

مستوى الداللة

1110188
43150362
33240621
76310684

1
1
92
94

1110188
43150362
360137

20811
1190139

10198
10111

الجدول ()7
المتوسطات الحسابية المعدلة واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى استبانة االتجاىات نحو مينة التدريس
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي المعدل
المجموعة
80182
1230742
التجريبية
90111
1110111
الضابطة
يتضح من الجدول رقم ( )6وجود فروق دالة إحصائيا بين
المتوسطات الحسابية التجاىات الطمبة نحو مينة التدريس في
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،ولصالح المجموعة
التجريبية كما يتضح من الجدول رقم ( ،)7حيث كان المتوسط
البعدي المعدل لممجموعة التجريبية ( )1230742بينما كان
المتوسط البعدي المعدل لممجموعة الضابطة ( )1110111مما
يدل أن مادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالمية كان ليا
دور ايجابي في تحسين اتجاىات طمبة الفقو في كمية الشريعة
نحو مينة التدريس.
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ويمكن عزو ذلك إلى طبيعة المادة المعرفية واألسموب الذي
قدمت فيو واألنشطة العممية والتطبيقية ،حيث مكنت الطمبة من
اكتساب ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم والممارسة العممية
ليذه الميارات مما أدى إلى تغير اتجاىات الطمبة نحو مينة
التدريس.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يمي:

دراسات ،العموم التربوية ،المجمّد  ،39العدد 2112 ،1

 إعطاء أىمية لمادة أساليب تدريس مناىج التربية اإلسالميةألنيا تسيم في اإلعداد الثقافي واالجتماعي وتكوين
اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو مينة التدريس لتحقيق
التوافق الشخصي واالجتماعي تجاه مينة التدريس.
 إعادة النظر في خطة طالب كمية الشريعة تخصص (فقو)وباقي التخصصات وذلك بأن تصبح مادة أساليب تدريس
مناىج التربية اإلسالمية متطمبا إجباريا باعتبارىا تسيم في

تأىيل الطالب تأىيالً تربوياً مناسبا لمينة التدريس.
 إيالء سائر الكميات االىتمام ،وليس فقط لكمية الشريعةإلعداد الطمبة مسمكياً وتربوياً وأكاديمياً لتشجيعيم عمى
االلتحاق بمينة التدريس وجذبيم إلييا ،وكذلك أصحاب
المعدالت العميا.
 القيام بدراسات أخرى لالطالع عمى مادة أساليب تدريسمناىج التربية اإلسالمية وعمى متغيرات أخرى.

المراجـع

وأساليبيا وتطبيقاتيا العممية ،ط ،2مكتبة الفالح لمنشر ،عمان.
ريان ،محمد ىاشم وآخرون ،2111 ،أساليب تدريس التربية
اإلسالمية ،جامعة القدس ،عمان.
زىران ،حامد ،2111 ،عمم النفس االجتماعي ،ط ،6عالم الكتب،
القاىرة ،مصر.
الساموك ،سعدون ،2115 ،تدريس التربية اإلسالمية ،ط ،1دار وائل
لمنشر ،عمان.
سرحان ،محمد عمر ،1993 ،اتجاىات معممي المواد العممية في
الثانوية نحو تكنولوجيا التدريس في مديرية التربية
المرحمة
ّ
عمان الكبرى األولى ،رسالة ماجستير غير
لمنطقة
يس
والتدر
ّ
منشورة ،كمية التربية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
شاىين ،توفيق سمارة ،1991 ،اتجاىات طمبة كميات المجتمع نحو
مينة التدريس في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
الشرعة ،حسين وجمال الباكر ،2111 ،اتجاىات المعممين لمينة
التدريس بدولة قطر ومدى تأثرىا ببعض العوامل الديموغرافية،
المجمة التربوية ،العدد  ،56ص.184-155
الشمري ،ىدى ،2111 ،تقويم كتب التربية اإلسالمية لممرحمة
اإلعدادية في ضوء األىداف التربوية الموضوعة ليا ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،بني رشد ،جامعة بغداد.
عبد الرحمن ،عفيف ،ويوسف قطامي ،ونايفة قطامي،1992 ،
اتجاىات الطمبة الدارسين في كمية تأىيل المعممين العالية نحو
مينة التدريس ،مؤتة لمبحوث والدراسات.225-189 ،)3(7 ،
عسقول ،محمد ،1999 ،أثر تدريب الطمبة المعممين في الجامعة
اإلسالمية عمى بعض ميارات التدريس في تغيير اتجاىاتيم نحو
مينة التدريس ،مجمة الجامعة اإلسالمية.127-118 ،)1(7 ،
عيسوي ،عبد الرحمن ،1981 ،دراسات سيكولوجية ،دار المعارف،
القاىر ،مصر.
الغامدي ،حمدان أحمد ،1995 ،اتجاىات طالب كمية المعممين
بالرياض نحو مينة التدريس في المرحمة االبتدائية وعالقتيا
ببعض المتغيرات ،مجمة دراسات نفسية ،رابطة االخصائيين
النفسيين المصريين.218-197 ،)2(5 ،
الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد (د.ت) إحياء عموم الدين ،دار

القرآن الكريم.
األحرش ،يوسف ،1996 ،اتجاىات المعممين نحو المينة وأثرىا في
تحصيل تالميذ شيادة اتمام مرحمة التدريس األساسي في مادة
الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السابع من
ابريل ،ليبيا.
األزىري ،منى ،1989 ،اتجاىات طالبات كمية التربية بالرس
السعودية نحو مينة التدريس ،مجمة دراسات تربوية ،المجمد
الخامس ،)21(5 ،ص.215-191
األفندي ،محمد حامد ،1983 ،نحو مناىج إسالمية ،المركز العالمي
لمتعميم اإلسالمي ،مكة المكرمة.
أبو دياك ،أنور ،1995 ،األساليب المفردة في تعميم وتعمم العقيدة
اإلسالمية المستخمصة من الكتاب والسنة وأثرىا في التحصيل
الدراسي عمى طمبة الصف األول ثانوي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة اليرموك ،اربد.
أبو دقة ،سناء ،2115 ،اتجاىات طمبة برنامج التأىيل التربوي
بالجامعة اإلسالمية بغزة نحو مينة التدريس وعالقتيا بكفاية
التدريب الميداني ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد ،19
العدد ( ،)4ص.1167-1141
ابن ماجو ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني( ،د.ت) ،سنن ابن
ماجو ،المكتبة العممية ،بيروت.
ابن جماعة ،بدر الدين( ،د.ت) تذكرة السامع والمتكمم في أدب العالم
والمتعمم ،دار الكتب العممية ،بيروت.
ابن حنبل ،أحمد( ،د.ت) المسند ،دار صادر ،بيروت.
ابن عبد ربو ،أحمد بن محمد( ،د.ت) العقد الفريد ،دار األرقم،
بيروت ،ج.1
جعنيني ،نعيم ،1999 ،اتجاىات طمبة كمية العموم التربوية في
الجامعة األردنية نحو مينة التدريس ،مجمة كمية التربية أسيوط،
العدد  ،)1(15ص .87-64
الحيمة ،محمد محمود ،2112،ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.
خوالدة ،ناصر وعيد يحي ،2113 ،طرائق تدريس التربية اإلسالمية
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The Attitudes of Fiqh Major Students at the University of Jordan towards Teaching Job and the
Effect of Teaching Method Course on these Attitudes

I. Hammad, N. Labadi, S. Shdaifat, and M. Dojan*

ABSTRACT
This study aimed at identifying the attitudes of Fiqh major students in the Faculty of Shari’a at the University
of Jordan towards the profession of teaching. It also investigates the effect of “method of teaching Islamic
education curriculum course” in attitudes towards the teaching profession. The study sample consisted of 193
males and females Fiqh students in the Faculty of Shari’a at the University of Jordan at undergraduate level.
For the purposes of the study, the researchers developed a questionnaire consisted of (34) items to measure
students' attitudes towards the teaching profession. The findings suggest the existence of a positive direction
average towards the teaching profession, as the mean of the responses of students to the questionnaire was
(3.04) from (5). The results of the study also indicated that students' attitudes who have relatives working in the
profession of teaching to the teaching profession was less than students who do not have relatives working in
the teaching profession. The attitudes of students with higher estimates (excellent, very good) in the high
school was less than the students who have obtained estimate (good) in high school. However, there were no
statistically significant differences for each of the other variables: Gender, the stream in high school and place
of residence. In addition, the results of the study also showed that the presence of method of “teaching Islamic
education curriculum course” had a positive role in the development attitudes of Fiqh major students in the
Faculty of Shari’a at the University of Jordan towards teaching profession.
Keywords: Students' Attitudes, Method of Teaching Islamic Education Curriculum, Fiqh, University Of Jordan,
the Teaching Profession.
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