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امللخص:
عنوان الدراسة :بناء وتقنين قائمة ممارسات تقوى عضو ىيئة التدريس الجامعي المستنبطة
من القرآن الكريم
ىدفت ىذه الدراسة إيل بناء وتقنُت قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي مستنبطة
من منهج التقوى ُب القرآن الكرًن ويتحقق ذلا دالالت الصدق ا لثبات وفاعلية الفقرات .ولتحقيق ىذه
صممت
األىداف ًب حتديد وحتليل آيات منهج التقوى ُب القرآن الكرًن وفق ضوابط منهجيةٍ ،ب ُ
مضامينها ُب قائمة ًب جتريبها ُب صورهتا األولية ( )85فقرة على عينة استطبلعية تكونت من ()85
عضو ىيئة تدريس جبامعة جازان ،وَب صورهتا األولية ادلعدلة ( )85فقرة على عينة استطبلعية تكونت
من ( )63عضواًٍ ،ب على عينة قصدية ( )85عضواً ،وعشوائية ( )752عضواً ،للتحقق من دالالت
صدقها وثباهتا وفاعلية فقراهتا .تكونت القائمة ُب صورهتا النهائية من ( )44فقرة ،وتراوحت قيم
معامبلت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية بُت ( ،)5224 – 5278وقيم معامبلت االرتباط بُت اجملاالت
( ،)5255 – 5228وقيم معامبلت الثبات بطريقة اإلعادة للمجاالت ( ،)5255 – 5223وبطريقة
التجانس الداخلي وفقاً لطريقة التجزئة النصفية ( ،)5253 – 5220ووفقاً لطريقة إحصائيات الفقرة
( ،)5253 – 5225وقيم فاعلية الفقرات ( .)5225 – 5270وَب ضوء ىذه الدالالت وادلؤشرات فإنو
ميكن اعتبار ىذه القائمة متمتعة باخلصائص اليت تؤىلها لقياس توافر شلارسات التقوى لدى عضو ىيئة
التدريس اجلامعي.
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Abstract
Title of the study: Structure & standardization List of Practices of
University Staff Member’s Piety that Conceived of the Holy Quran.
The current study aIms at Structure and standardization a list of practices
of University staff member’s piety that conceived of piety manner in the
Holy Quran that have explored the evidences of validity and reliability
and effectiveness of items. To achieve this objective, the researcher has
identified the verses of piety manner in the Holy Quran, on the basis of
the methodical general rules and then have been analyzed. Fittingly they
have been designed in a list which was practiced in its primary form of
(58) items, and amended form of(50) items Then it was applied to a
surveyed sample of (18+36) staff members of Jazan University, and an
intended sample of (50) staff members, as well as a random sample
of(207) staff members. In order to investigate the functions of its validity
and reliability and effectiveness of items, the list was drawn up in its final
form of ( 44) items. The approximants of value of correlated factors of
the item with the total rate hits between(0,25-0,74 ), and value of
correlated factors between the range of(0,71-0,80), and value of reliability
factor with the method of repeating ranges(0,76-O,80), as well as the
internal homogenization on the basis of the half divisibility hits( 0,790,86), on the strength of the method of statistics of items hits( 0,78-0,86),
and value of effectiveness of items hits(O,29-0,78). In the light of these
evidence and indictors, we consider this list possesses the qualities, which
enable it to measure availabilities of practices of piety amongst university
staff member.
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املقذمت:
يـمثل عضو ىيئة التدريس اجلامعي أحد أىم النماذج البشرية اليت يعول عليها اجملتمع ُب بناء
شخصية أفراده الطبلب باجلامعات خلقياً ،جبانب البناء العلمي والثقاُب ،من خبلل تقوًن سلوكهم
وهتذبيو ،وإصبلح نفوسهم ،وصقل ضمائرىم ،وهتذيب أخبلقهم وتنمية الفضائل السامية وادلثل العليا
لديهم ،وحتسُت اجتاىاهتم ضلو الذات واجملتمع واإلنسانية ،وتوجيههم إىل ادلنافع الدنيوية واألخروية ،حيث
يدرك ىذا اجملتمع مسؤوليات وأخبلقيات األستاذ اجلامعي جتاه نفسو وعلمو وطلبتو وجامعتو ورلتمعو،
فصار يُطالبو بالقيام هبذه ادلسؤوليات على الوجو األكمل ،وبتنمية روح النقد الذاٌب لديو جملاىدة اآلفات
ادلثبطة عن االلتزام مبسؤوليات وأخبلقيات مهنتو.
ولعل أول مصادر أصول الًتبية اليت ينتفع هبا عضو ىيئة التدريس اجلامعي لتحقيق ذلك ىو
القرآن الكرًن ،دلا حيفل بو من مناذج حقيقة للممارسات األخبلقية الرفيعة والًتغيب فيها وزلاكمتها ،قال
تعاىل( :أُولَئِ َ َّ ِ
اى ُم اقْتَ ِد ْه ( )...األنعام ،)05 :كما حيفل بنماذج أخرى
ين َى َدى اللَّوُ فَبِ ُه َد ُ
ْ
ك الذ َ
للًتىيب من شلارسة أخبلقها والتنفَت من زلاكاهتا ،قال تعاىل...( :وال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ لْبَوُ َعن ِذ ْك ِرنَا
واتَّبَ َع َى َواهُ وَكا َن أ َْم ُرهُ فُ ُرطًا) (الكهف ،)75 :وىو ما دعا ابن حزم األندلسي ( )8007إىل التأكيد
على وجوب أن يُورخ للفضائل حىت يرغب سامعها ُب احلَسن ادلنقول منها واالتعاظ بو ،وأن يؤرخ
للرذائل حىت ينفر سامعها من القبيح ادلأثور عن غَته.
وأكد الفكر الًتبوي اإلسبلمي على ارتباط التقوى باإلميان والعلم ،فقد أورد ابن عبد الرب القرطيب
(د .ت ،ج ، 8ص  )873قول رجاء بن حيوه "ما أحسن اإلسبلم و يزينو اإلميان ،وما أحسن اإلميان
ويزينو التقوى ،وما أحسن التقوى ويزينو العلم "555كما حدد حُت ربط التقوى باإلميان خصال العامل
احلقيقي (ابن عبد الرب القرطيب د .ت ،ج ،8ص  )863ووجو طالب العلم إىل ضرورة اختياره من بُت
أنواع العلماء وفق منهج يقوم على ثبلث مراحل (التل  :)7556مرحلة االستكشاف ،فمرحلة اجملالسة
الواعية ،فمرحلة ادلبلزمة.
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وصنف ابن العريب ( )7552التقوى إىل ستة زلال ،ىي :العُت ،واألذن ،واللسان ،واليد،
والرجل ،والقلب؛ فبتقوى العُت تتجلل حبجاب مل تُرسل إىل القلب إال ما جيوز .وبتقوى األذن ميتنع

العبد من اخلوض ُب الباطل ،وينزه نفسو عن رلالسة أىلو ،وإذا مسع القول اتَبع أحسنو ،ووعى أسلمو،
وصان عن غَتمها أُذنو .وبتقوى اللسان ينتفي عن العبد مجيع اخلصال الذميمة ،وعن بدنو مجيع األفعال
القبيحة .وبتقوى اليد يكف العبد عن البطش ،والتناول ،والغضب ،والسرقة ،وزلاولة الزنا ،واألذية
للحيوان والناس .وبتقوى الرجل يكون ادلشي إىل ما حيل وما جيب .وبتقوى القلب تُسلخ عنو اآلفات،
ويشحن بالنية اخلالصة ،ويُشرح بالتوحيد ،ويقلع عنو الكرب والعجب ،ويربأ من احلسد ،ويتحفظ من
شوائب الشرك الظاىر واخلفي مبراعاة غَت اهلل ُب األعمال والركون إىل الدنيا بالغفلة عن ادلال.

وتتمثل أمهية التقوى بشكل عام ُب أهنا شرط من شروط قبول األعمال (الرازي،)7555 ،
وسبب لبلتقاء من عذاب اهلل (القرطيب ،)7554 ،لذلك بُت ابن قيم اجلوزية ( )7550أن أصل التقوى
ىو معرفة ما يتقى ٍب العمل بو ،وجعلها ُب ثبلث مراتب ىي (ابن القيم اجلوزية :)7555 .محية القلب
واجلوارح من اآلثام واحملرمات ،واحلمية عن ادلكروىات ،واحلمية عن الفضول وما ال يعٌت.
أما أىـمية تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي فتكمن ُب أمهية توافرىا لذاتو ولطبلبو وجلامعتو
وجملتمعو ،حيث تكمن أمهية توافرىا لذاتو ُب انو تؤدي إيل نضوج شخصيتو وتكاملها ،وتدفع بـها نـحو
الكمال اإلنساين (نـجاٌب  ،)7555 ،وتورثو التوفيق إيل العلم ،قال تعايل ...( :واتَّ ُقوا اللَّوَ ويُ َعلِّ ُم ُك ُم
اللَّوُ ( )...البقرة ،)757 :واإلخبلص ُب العمل ،والسكينة ُب القلب ،وسبلمة اللسان من الفحش (ابن
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ وقُولُوا قَ ْوالً
ين َ
قيم اجلوزية ،) 7554 ،وإصبلح العمل ،قال تعايل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
س ِدي ًدا ( )01ي ِ
ِ
ور ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا
ُْ
صل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم ويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َ
َ
ومن يُط ِع اللَّوَ َ
ِ
يما) (األحزاب ،)28–25 :والـهداية للصواب...( :إن تَتَّ ُقوا اللَّوَ يَ ْج َعل لَّ ُك ْم فُ ْرقَانًا )...
َعظ ً
(األنفال ،)70 :والبصَتة( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اللَّو ِ
وآمنُوا بَِر ُسولِ ِو يُ ْؤتِ ُك ْم كِ ْفلَْي ِن ِمن َّر ْح َمتِ ِو
َ َُ
َ
َ َ
شو َن بِ ِو وي غْ ِفر لَ ُكم واللَّو غَ ُف ِ
َّ
ومن
ورا تَ ْم ُ
َ ْ ْ ُ ٌ
يم) (الـحديد ،)75 :وتيسَت الرزقَ ...( :
ور َّرح ٌ
ويَ ْج َعل ل ُك ْم نُ ً
ِ
ب ( )...الطبلق )6-7 :وتيسَت األمور:
يَت َِّق اللَّوَ يَ ْج َعل لَّوُ َم ْخ َر ًجا ( )2ويَ ْرُزقْوُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال يَ ْحتَس ُ
ومن يَت َِّق اللَّوَ يَ ْج َعل لَّوُ ِم ْن أ َْم ِرِه يُ ْس ًرا) (الطبلق ،)4 :والصرب وادلصابرة (ابن قيم اجلوزية،
(َ ...
َّ ِ
َّ ِ
 ،)7553والعونَّ َّ ( :
ين ُىم ُّم ْح ِسنُو َن) (النحل ،)875 :وادلنزلة الرفيعة:
ين اتَّ َقوا والذ َ
إن الل َو َم َع الذ َ
إن المت َِّقين فِي م َق ٍام أ َِمي ٍن ( )10فِي جن ٍ
َّات وعُيُو ٍن) (الدخان.)87-88 :
َ
( َّ ُ َ َ
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وتكمن أمهية توافر التقوى لدي عضو ىيئة التدريس اجلامعي بالنسبة لطبلبو ُب أهنا تؤدي إيل
حرصو علي غرس األخبلق الفاضلة ُب نفوسهم ،ومعاملتهم باحلسٌت والرفق ،والتلطف هبم ،والعدل
بينهم دون حتيز أو دتيز العتبارات اقتصادية أو اجتماعية ،واستخدام أسلوب العقاب والثواب حبكمة،
واجتناب استغبلذلم ألغراضو اخلاصة ،وإظهار االحًتام ذلم .أما أمهية توافر التقوى لديو بالنسبة جلامعتو
فتكمن ُب أهنا تؤدي إيل حرصو علي حتقيق أىداف وتطلعات اجلامعة ،وأداء ما يوكل إليو من أعمال
ومهام بأمانة ومسئووليو ،والقناعة بـما يكسبو بالطرق ادلشروعة ،ويسهم ببناء مناخ صحي ُب بيئة قسمو
العلمي ،وُب بناء عبلقات إجيابية مع رؤسائو وزمبلئو أعضاء ىيئة التدريس .وأما أمهية توافر التقوى لديو
بالنسبة للمجتمع فتكمن ُب أهنا تؤدي إيل سعيو ُب صاحل اجملتمع ،وحساسيتو جتاه حاجتو وأىدافو
وأمالو ،واحًتام قيمو وتقاليده ،وتطوير مدينتو وحضارتو وفقا للمعاير والضوابط اليت تنتهجها الدولة
واجلامعة.
مشكلت الذراست :
ُب ضوء ما سبق ،تظهر مكانة التقوى ُب األصول الًتبوية ،وأمهية دتثل عضو ىيئة التدريس
اجلامعي ذلا لذاتو وللطبلب وللجامعة وللمجتمع ،شلا يعٍت أمهية حتديد قائمة شلارسات التقوى اليت ينبغي
عليو دتثلها ُب سلوكياتو داخل احلرم اجلامعي ،ليتمكن بنفسو من تشخيص سلوكياتو وتقوميها باستمرار،
وليتمكن رئيس القسم العلمي من متابعتها ُب شخصيتو وتقوميها .وعليو ،فقد حتددت مشكلة الدراسة
احلالية ُب احلاجة إيل بناء وتقنُت قائمة شلارسات تقوي عضو ىيئة التدريس اجلامعي يتحقق ذلا دالالت
الصدق والثبات وفاعلية الفقرات.
أسئلت الذراست :
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية :
السؤال األول :ما دالالت صدق قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟
السؤال الثاين :ما دالالت ثبات قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟
السؤال الثالث :ما فاعلية فقرات قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟
858
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أهذاف الذراست :
ىدفت ىذه الدراسة إلي ما يلي :
 بناء قائمة شلارسات عضو ىيئة التدريس اجلامعي. تقنُت قائمة شلارسات عضو ىيئة التدريس اجلامعي بالتحقق من توافر دالالت صدقها وثباهتاوفاعلية فقراهتا.
أهميت الذراست :
دتثلت أمهية الدراسة احلالية ُب أمهية ادلوضوع ذاتو  ،وُب دتكنها من اإلجابة علي أسئلتها باإلضافة
إيل :
 إهناء الدراسة األويل – حبدود علم الباحث – اليت ىدفت إيل بناء وتقنُت قائمة شلارسة تقوىعضو ىيئة التدريس اجلامعي.
 تقدًن مؤشرات حقيقية دلعرفة مدي دتثل عضو ىيئة التدريس اجلامعي شلارسات التقوى ُبسلوكياتو داخل احلرم اجلامعي.
 تقدًن قائمة مبمارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي يتحقق ذلا درجة جيدة من الصدقوالثبات وفاعلية الفقرات للباحثُت ُب أصول الًتبية الستخدامها ُب إجراء دراسات ذات صلة.
حذود الذراست :
يمكن تعميم قائمة ممارسات تقوى عضو ىيئة التدريس الجامعي في ضوء الحدود الثالثة
التالية:
 إن ادلمارسات اليت تشمل عليها القائمة مستنبطة من منهج التقوى ُب القرآن الكرًن. إن ادلمارسات اليت تشمل عليها القائمة قابلة للمبلحظة والقياس. إن القائمة من بناء وتقنُت الباحث .852
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مصطلحبث الذراست:
يمكن تعريف المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة تعريفاً إجرائياً على النحو التالي:
 شلارسات التقوى :ىي سلوكيات قولية وبدنية قابلة للمبلحظة والقياس ومستنبطة من منهجالتقوى ُب القرآن الكرًن ،وقد ًب تضمينها بقائمة تكونت ُب صورهتا النهائية من ( )44شلارسة
دلبلحظتها وقياسها ُب سلوكيات عضو ىيئة التدريس اجلامعي.
 عضو ىيئة التدريس اجلامعي :ىو كل من حيمل درجة الدكتوراه ويعمل ُب حقل التعليم العايلبإحدى اجلامعات برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد.
الذراسبث السببقت:
حاول الباحث تَقصى البحوث والدراسات احلديثة اليت تناولت التقوى موضوعاً ذلا ،لكنو مل يعثر
إال على عدد قليل منها ،فقد قام احلوامدة والفهداوي ( )7557بدراسة ىدفت إىل الكشف عن أثر
فضيلة التقوى ُب األداء الوظيفي و الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع احلكومي ضمن زلافظيت الطفيلة
والكرك باألردن .تكونت أداة الدراسة من ( )66فقرة طبقت على عينة من ( )627موظفاَ .توصلت
الدراسة إىل وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة بُت فضيلة التقوى واألداء الوظيفي ،وعبلقة ارتباطية
موجبة ذات داللة بُت فضيلة التقوى والرضا الوظيفي.
وقام الفهداوي واحلوامدة ( )7556بدراسة ىدفت إىل الكشف عن أثر فضيلة التقوى ُب الوالء
التنظيمي وبناء الفريق ُب اجتاىات موظفي القطاع احلكومي ضمن زلافظات الطفيلة والكرك ومعان
باألردن .تكونت أداة الدراسة من ( )68فقرة طُبقت على عينة من ( )475موظفاً .توصلت الدراسة
إىل وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة بُت فضيلة التقوى والوالء التنظيمي ،وعبلقة ارتباطية موجبة
ذات داللو بُت فضيلة التقوى وبناء الفريق.
وقامت العاين ( )7558بدراسة ىدفت إىل الكشف عن ادلضامُت الفلسفية الًتبوية ادلوجهة
للممارسات التعليمية ألعضاء ىيئة التدريس ُب كليات الًتبية باجلامعات األردنية .تكونت أداة الدراسة
من ( )83فقرة طبقت على عينة من ( )06عضواً .توصلت الدراسة إىل أن درجة شلارسات أعضاء ىيئة
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التدريس ذلا قد جاءت بدرجة كبَتة ،كانت أعبلىا الفلسفة العلمية التحليلية وأدناىا الفلسفة ادلثالية.
وأن ادلضامُت ادلوجهة للممارسات التعليمية قد سجلت لصاحل الذكور ُب الفلسفة الًتبوية اإلسبلمية،
ولرتبة أستاذ ُب مجيع الفلسفات الًتبوية عدا التحليلية العلمية ،وخلرجيي اجلامعات األمريكية ُب
الفلسفات الربامجاتية والوجودية والواقعية.
وقام احلوراىن وطناش ( )7552ببناء أداة تقييم األخبلقيات االكادميية لعضو ىيئة التدريس
باجلامعة األردنية تضمنت فقراهتا بعض شلارسات التقوى ،منها :احًتام تعليمات اجلامعة ،واحملافظة على
جو الزمالة وعدم اإلساءة للزمبلء ،واللباقة وحسن التصرف ومراعاة اآلداب العامة ،وعدم استغبلل
اجلامعة أو الطلبة ،واجتناب التعامبلت ادلالية مع الطلبة وذويهم وقبول اذلدايا منهم ،واحًتام الطلبة
وتقدير آرائهم ووجهات نظرىم وخلفياهتم ،ومراعاة خصوصياهتم واحملافظة عليها ،وعدم إيذائهم أو
إىانتهم أو االستهزاء هبم ،وعدم التحيز ُب ادلعاملة معهم ،وإظهار ادلودة واأللفة بينهم ،واجتناب إطبلع
زمبلئو على أسرارىم.
وقام التل ( )7588بدراسة ىدفت إىل التعرف على مستوى توافر ادلقومات الشخصية لؤلستاذ
اجلامعي ُب أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية ُب جامعة جازان كما يقدره طبلب اجلامعة ادللتحقون
بدراسة مقررات تربوية .تكونت أداة الدراسة من ()45فقرة طبقت على عينة من ( )685طالباً.
توصلت الدراسة إىل أن ادلقومات الشخصية بشكل عام ،و( )65صفة منها ،توافرت ُب أعضاء ىيئة
التدريس مبستوى مرتفع ،بينما توافرت فيهم ( )85صفة مبستوى متوسط .كما توصلت الدراسة إىل
وجود فروق دالة تعزى لصفة التخصيص وادلستوى الدراسي.
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إجراءاث الذراست امليذاويت:
مىهج الذراست:
استخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي دلبلءمتو لطبيعة الدراسة وأىدافها.
جمتمع الذراست:
تكون رلتمع الدراسة من مجيع أعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة جازان الذين حيملون درجة
الدكتوراه برتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ،وقد بلغ عددىم ( )845عضواً.
عيىت الذراست:
تكونت عينة الدراسة من ( )762عضو ىيئة تدريسً ،ب اختيار أفرادىا بالطريقة العشوائية،
استجاب منهم ( )752فرداً ميثلون ( )%52تقريباً من حجم العينة ،و ( )%65تقريباً من حجم
اجملتمع ،وتوزعوا حسب متغَتات الدراسة ُب جدول (:)8
جدول ( )0توزع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة
المتغير
صفة التخصص العلمي

الرتبة األكاديمية

الخبرة في التدريس الجامعي

فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

علمي

001

1,30

إنساني

70

9,37

أستاذ

,2

01.1

أستاذ مشارك

12

22

أستاذ مساعد

000

1,.1

 1-0سنوات

1,

20.0

 01-,سنوات

1,

20.0
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المتغير

فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

أكثر من  01سنوات

71

91.2

210

011

المجموع

أداة الذراست:
تم بناء وتقنين قائمة ممارسات تقوى عضو ىيئة التدريس الجامعي وفق الخطوات التالية:
الخطوة األولى :تحديد فقرات القائمة في صورتها األولية:
تم تحديد فقرات القائمة في صورتها األولية من خالل القيام بما يلي:
 حصر مجيع مواضيع التقوى وصيغها الوارد ذكرىا ُب القرآن الكرًن ،وقد بلغ عددىا ()785موضعاً توزعت إىل ( )68صيغة للتقوى.
 حتديد بداية وهناية سياق كل آية اشتملت على لفظة التقوى و صيغها. حتليل آيات القرآن الكرًن اليت اشتملت على لفظة التقوى وصيغها من بداية سياقها باالستعانةب ( )88تفسَتاً للقرآن الكرًن "مع مراعاة تنوع مدارس التفسَت وىى " :جامع البيان عن
تأويل أى القران" للطربى ( ، )7556وتفسَت القران العظيم" للحافظ ابن أيب حاًب
( ،")7553والكشاف عن حقيقة التنزيل وعيون األقاويل ُب وجوه التأويل للزسلشري ()7556
واحملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز "البن عطية األندلسي ( ،)7558وأحكام القرآن البن
العريب ( ،)7552وتفسَت الفخر الرازي لفخر الدين الرازي ( ،)7555واجلامع ألحكام القرآن
للقرطيب ( ،)7554وتفسَت القرآن العظيم للحافظ ابن كثَت (* )7554والدر ادلنثور ُب التفسَت
ادلأثور* للسيوطى (" ،)7555وأضواء البيان ُب إيضاح القرآن" للشنقيطي ( ،)7553و"تفسَت
التحرير والتنوير" البن عاشور (د.ت).
 ُب ضوء التفسَت الـ(ً )88ب استبعاد خصال التقوى اليت خترج عن ادلعٌت ادلراد ُب ىذه الدراسةأو يصعب قياسها ،وىى اخلصال  ( :القلبية ،والواردة مبعٌت العبادة العام ،والواردة مبعٌت عموم
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العمل الصاحل ،والواردة مبعٌت الوقاية ،والواردة مبعٌت التقية ،والواردة فعبل هلل تعاىل ،والواردة ُب
قضايا سلصوصة ومل تكن مضمنة ُب توجيو عام من أعمال التقوى ،والواردة جزاء للتقوى،
والواردة مبعٌت االلتزام بعموم خصال التقوى ،والواردة بالنهي عن فعلها لكوهنا سلالفة لصفات
التقوى ،والواردة صفة للتقوى ومل يتمثل هبا ادلخاطبون ،والواردة سلالفة لصفات التقوى).
 ُمجعت شلارسات التقوى اليت اجتازت الضوابط السابقة ُب قائمة واحدة ،وجاءت كل شلارسةمنها ُب فقرة مستقلة ،وقد بلغ عددىا ( )85فقرة.
الخطوة الثانية  :تحديد مجاالت القائمة:
ًب حتديد رلاالت قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي من خبلل الدالالت
احملسوسة دلفهوم التقوى قوالً وفعبلً كما تبدو ُب القرطيب ( )7554وابن العريب (ُ )7552ب أربعة

رلاالت ىي:

 رلال شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر (85فقرة). رلال شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات ( 80فقرة). رلال شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر ( 86فقرة). رلال شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات ( 5فقرة).الخطوة الثالثة :التجريب األولى للقائمة:
ًب تطبيق قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي ُب صورهتا األولية على عينة
استطبلعية تكونت من ( )85عضواً موزعُت بالتساوي حسب صفة التخصص العلمي هبدف حتديد
وضوح تعليماهتا وفقراهتا ،وقد أجريت التعديبلت اليت حتسن من دقة صياغة الفقرة ووضوحها ،حىت ال
تصبح مهيأة ألن حتتمل أكثر من فهم )ٍ .(Hambleton, and Swaminathan, H. 1985ب ًب
تطبيق القائمة على عينة استطبلعية أخرى تكونت من ( )63عضواً هبدف حتديد الداللة التمييزية
للفقرات ،وقد تبُت أن ( )5فقرات منها يقل معامل دتييزىا عن ( )75،5فتم إسقاطها ليصبح عدد
فقرات القائمة بنهاية ىذه اخلطوة ( )85فقرة.
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الخطوة الرابعة :اختيار عينة الدراسة:
ًب اختيار عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس جبامعة جازان الدين برتبة أستاذ وأستاذ مشارك
وأستاذ مساعد بالطريقة العشوائية ،وبلغ عدد أفرادىا الذين استجابوا ذلا وكانت استباناهتم صاحلة
للتحليل اإلحصائي ( (752أعضاء توزعوا حسب متغَتات الدراسة كما ُب جدول (.)8
الخطوة الخامسة :التجريب الرئيس للقائمة:
ًب تطبيق قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي بصورهتا األولية ادلعدلة للتجريب
الرئيس على عينة الدراسة ،وذلك ألغراض التحقق من دالالت صدقها وثباهتا وفاعلية فقراهتا ،وقد
جاءت النتائج كما سيعرض ذلا تالياً:
وتبئج الذراست:
نتائج السؤال األول :ما دالالت صدق قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟
للتوصل إىل دالالت صدق قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي ًب استخدام ثبلث طرق:
الصدق ادلنطقي ،وصدق احملتوى ،وصدق البناء ،وذلك على النحو التايل:
-0

الصدق المنطقي للقائمة:

ًب التوصل إىل الصدق ادلنطقي للقائمة من خبلل سلسلة إجراءات ٍب إتباعها خبلل مرحلة بنائها
وتقنينها ،واليت ًب وصفها بشكل مفصل ُب إجراءات الدراسة
-2

صدق محتوى القائمة:
ًب التوصل إىل صدق زلتوى القائمة من خبلل عرضها بصورهتا األولية ادلعدلة على ( )78زلكما

ذوي خربة وكفاءة ادلتخصصُت ُب أصول الًتبية والتفسَت والقياس والتقوًن واللغة العربية بعدد من
اجلامعات السعودية ،وذلك للتحقق من درجة مبلءمة الفقرات للقائمة ،ودقة تصنيفها ُب اجملاالت ،ودقة
صياغتها ووضوحها ،ومدى مناسبتها لطبيعة وأخبلقيات مهنة التدريس ،ودقة تعبَتىا عن السلوك احملدد،
ومدى كون السلوك يشكل قامسا مشًتكاً .حيث تعتمد دقة خصائص القائمة على دقة صياغة فقراهتا
وتطابق مضموهنا مع ىدف القائمة وادلفهوم الذي تقيسو (Hohn, 1996; Hambleton et al
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) .1999وبعد األخذ مبلحوظات احملكمُت ًب حذف ( )3فقرات ،وتعديل صياغة ( )88فقرة ،حيث
كانت نسبة االتفاق  %58فأكثر معياراً لئلبقاء على الفقرة استخدمت ُب حساهبا طريقة الوشى
) (Cohen et al, 1988) (Lawsheليصبح رلموع فقرات القائمة اليت توافرت ذلا داللة صدق
احملتوى ( )44فقرة.

-,

صدق بناء القائمة:

يعد صدق البناء من أشهر أدلة عملية تطوير القوائم الًتبوية ،وذلك باستخدام عدد من
األساليب اإلحصائية وأشهرىا الطرق االرتباطية ) .(Cronbach, 1971لذلكً ،ب التحقق من ارتباط
الفقرة بالدرجة الكلية على القائمة حبساب ادلعامبلت ادلصححة للعينة ،فتبُت أن مجيع قيم ىذه
ادلعامبلت أكرب من ( ،)5.75شلا يعٌت أن الفقرات تعكس زلتوى القائمة ).(Nunnally 1978
ليبقى عدد فقراهتا ُب هناية ىذه اخلطوة ()44فقرة ،وىو ما يوضحو جدول (:)7
جدول ( :)2قيم معامالت ارتباط فقرات القائمة بالدرجة الكلية
رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

8

5.63

87

5.38

76

5.45

64

5.85

7

5.78

86

5.36

74

5.85

68

5.38

6

5.84

84

5.42

78

5.48

63

5.88

4

5.43

88

5.80

73

5.38

62

5.33

8

5.35

83

5.83

72

5.88

65

5.35

3

5.48

82

5.48

75

5.80

60

5.65

2

5.66

85

5.88

70

5.26

45

5.46

5

5.46

80

5.83

65

5.60

48

5.25
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رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

رقم الفقرة

بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة

0

5.63

75

5.82

68

5.24

47

5.47

85

5.82

78

5.65

67

5.42

46

5.88

88

5.38

77

5.44

66

5.26

44

5.85

وبعد ذلك ًب التحقق من االرتباط بُت رلاالت القائمة حبساب معامبلت ارتباط بَتسون
للمعامبلت ادلصححة للعينة الكلية ومقارنة ذلك مبعامبلت الثبات بطرية االتساق الداخلي احملسوب
بطريقة إحصائيات الفقرة باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا للدرجات ادلتحققة على اجملاالت ،وىو ما
يوضحو جدول (:)6
جدول ( :),قيم معامالت االرتباط بين مجاالت القائمة مقارنة بمعامالت الثبات
باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا
اجملال

باآلخر

ادلتعلق

الفعل

بالذات
شلارسة

ادلتعلق

ادلتعلق
شلارسة
باآلخر
الفعل

الفعل

ادلتعلق
شلارسة
بالذات
اجتناب

الفعل

شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات

()**5.57

**5.26

**5.22

()**5.20

**5.28

شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر
شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات

شلارسة

شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر

()**5.53

**5.55

**5.24

**526

()**5.25

يالحظ من القيم المعروضة في جدول ( ),ما يلي:
 جاءت قيم معامبلت االرتباط بُت اجملاالت مرتفعة ،حيث تراوحت بُت (،)5.55 – 5.28وىى دالة إحصائيا عند ( ،)5.58شلا يدل على قوة االرتباطات بُت ىذه اجملاالت.
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 جاءت قيم معامبلت الثبات ألي رلال أعلى من قيم معامبلت االرتباط بينو واجملاالتاألخرى ،شلا يدل على أن االرتباط بُت فقراتو أقوى من ارتباطها بفقرات اجملاالت األخرى،
وىذا دليل على أن االرتباط بُت فقراتو أقوى من ارتباطها بفقرات اجملاالت األخرى ،وىذا دليل
على أن القائمة تتكون من رلاالت تقيس خصال تقوى سلتلفة.
 بالنظر ُب قيم معامبلت االرتباط بُت اجملاالت األربعة يتبُت أن أعلى ارتباط حصل بُت رلال (شلارسةالفعل ادلتعلق باآلخر)،ورلال (شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات) ،وىذا دليل نظري على صدق بناء
القائمة ألن من يقوم بالفعل ادلتعلق باآلخر ميكنو القيام بالفعل ادلتعلق بالذات.
نتائج السؤال الثاين :ما دالالت ثبات قائمة مـمارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟ للتوصل
إىل دالالت ثبات قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي ًب استخدام طريقيت الثبات
باإلعادة (االستقرار) ،والثبات باالتساق الداخلي ،وذلك على النحو التايل:
-0

ثبات القائمة بطريقة اإلعادة (االستقرار):

ًب التحقق من ثبات القائمة بتطبيقها وإعادة تطبيقها ،حيث ًب تطبيقها على عينة قصدية
تكونت من ( )85عضو ىيئة تدريس توزعوا بالتساوي وفق فئات الرتبة األكادميية ،مع مراعاة دتثيل
فئات متغَتي صفة التخصص العلمي واخلربة ُب التدريس اجلامعيٍ .ب جرى إعادة تطبيقها على أفراد
العينة القصدية نفسها بعد مرور أسبوعُت ،وحسبت بعدىا معامبلت االرتباط بُت الدرجات ادلتحققة ُب
مرٌب التطبيقٍ ،ب جرى حساب معامبلت االرتباط بُت الدرجات ادلتحققة ُب تطبيق القائمة على العينة
الكلية لغايات ادلقارنة والتحقق ،وىو ما يوضحو جدول (: )4
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جدول ( :)9قيم معامالت الثبات بطريقة اإلعادة ( االستقرار) والعينة الكلية للدرجات على
مجاالت القائمة والدرجة الكلية للقائمة ككل
م

المجال

عينة اإلعادة

العينة الكلية

8

شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر

5.22

5.57

7

شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات

5.20

5.56

6

شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر

5.55

5.54

4

شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات

5.23

5.20

5.58

5.58

القائمة ككل

يالحظ من القيم المعروضة في الجدول ( )9ما يلي:
-

أن قيمة معامل االرتباط بُت الدرجات ُب مرٌب التطبيق على أفراد العينة القصدية كانت

( ،)5.58وىى دتثل معامل ثبات االستقرار ،أي استقرار النتائج على القائمة.
-

جاءت قيم معامبلت الثبات بطرية اإلعادة متقاربة بشكل كبَت للمجاالت والقائمة ككل،

حيث بلغت قيم ىذه ادلعامبلت على الًتتيب ( 5.23؛  5.22؛  5.20؛ .)5.55
-

كانت قيمة معامل االرتباط بُت درجات العينة الكلية ( ،)5.58وىى دتثل معامل الثبات.

جاءت قيم معامبلت الثبات للعينة الكلية أعلى من قيم معامبلت الثبات ألفراد العينة
القصدية ،حيث بلغت قيم ىذه ادلعامبلت على الًتتيب ( 5.20؛  5.57؛  5.56؛ .)5.54
تعد مجيع القيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)5.558وىذا يدل على أن اجملاالت
والقائمة ككل تتمتع بدرجو عالية من االستقرار تتيح إمكانية استخدامها وتطبيقها.
-2

ثبات ال قائمة بطريقة االتساق الداخلي (التجزئة النصفية ,وإحصائيات الفقرة):

ًب استخراج معامبلت ثبات القائمة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام طريقتُت ،األوىل طريقة التجزئة
النصفية ادلصححة باستخدام معادلة سبَتمان – براون ،والثانية طريقة إحصائيات الفقرة ادلصححة
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باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا للدرجات ادلتحققة على اجملاالت والدرجة الكلية للقائمة ككل ،وذلك
بتطبيق القائمة على العينة الكلي ،وىو ما يوضحو جدول (:)8
جدول ( :)1قيم معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي للدرجة على مجاالت القائمة والدرجة
الكلية للقائمة وفقاً للعينة الكلية
طريقة إحصائيات الفقرة كرونباخ –

م

المجال

طريقة التجزئة النصفية

8

شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر

5.53

5.53

7

شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات

5.57

5.57

6

شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر

5.58

5.20

4

شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات

5.20

5.25

5.05

5.06

القائمة ككل

ألفا

يالحظ من القيم المعروضة في جدول ( )1ما يلي:
 إن قيم معامبلت الثبات بطريقة االتساق الداخلي للقائمة ككل باستخدام طريقيت التجزئة النصفيةوإحصائيات الفقرة كرونباخ – ألفا كانت أكرب من ( )5.53حيث بلغت قيمة معامل الثبات
باستخدام طريقة التجزئة النصفية ( ،)5.05وبلغت قيمة معامل الثبات باستخدام طريقة
إحصائيات الفقرة كرونباخ – ألفا ( ،)5.06وىى قيم عالية تدل على دتتع القائمة ككل بدرجة
عالية من االتساق الداخلي.
 بلغت قيم معامبلت الثبات بطريقة االتساق الداخلي للمجاالت باستخدام طريقة التجزئة النصفيةعلى الًتتيب ( 5.20؛  5.58؛  557؛  )5.53وىى قيم عالية ،وأقل من معامل ثبات االتساق
الداخلي ككل ،شلا يعٌت أهنا مؤشرات مرتفعة إحصائياً تدل على دتتع اجملاالت بدالالت االتساق
الداخلي.
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 بلغت قيم معامبلت الثبات بطريقة االتساق الداخلي للمجاالت باستخدام طريقة إحصائياتالفقرة كرونباخ – ألفا على الًتتيب ( 5.25؛  5.20؛  5.27؛  )5.53وىى قيم عالية ،وأقل
من معامل ثبات االتساق الداخلي للقائمة ككل ،شلا يعٌت أهنا مؤشرات مرتفعة إحصائياً تدل على
دتتع اجملاالت بدالالت االتساق الداخلي.
 تعد مجيع ىذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( .)5.58وىذا يدل على أنرلاالت القائمةوالقائمة ككل تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي تتيح إمكانية استخدمها
وتطبيقها.
للتحقق
نتائج السؤال الثالث :ما فاعلية فقرات قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي؟
من فاعلية فقرات قائمة شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي ًب استخراج معامبلت التمييز
حبساب معامبلت االرتباط بُت الدرجة على الفقرة و الدرجة على اجملال اليت تنتمي إليو الفقرة من جهة،
وبُت الدرجة على القائمة ككل من جهة أخرى  ،وقد جتاوزت قيم ىذه ادلعامبلت معيار ( ،)5.75وىو
ما يوضحو جدول (:)3
جدول ( ),قيم معامالت ارتباط الفقرات بدرجات المجال بالدرجة الكلية للقائمة ككل
رقم الفقرة

الفقرة باجملال

معامل ارتباط

ككل

الفقرة بالقائمة

معامل ارتباط

رقم الفقرة

الفقرة باجملال

معامل ارتباط

ككل

الفقرة بالقائمة

7

5،70

5،78

74

5،34

5،85

5،84

78

5،48

5،48

4

5،45

5،43

73

5،37

5،38

8

5،38

5،35

72

5،84

5،88

3

5،85

5،48

75

5،23

5،80

6

5،38

865

معامل ارتباط

8

5،48

5،63

76

5،88

5،45
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رقم الفقرة

الفقرة باجملال

معامل ارتباط

ككل

الفقرة بالقائمة

معامل ارتباط

رقم الفقرة

الفقرة باجملال

معامل ارتباط

ككل

الفقرة بالقائمة

5

5،43

5،46

65

5،83

5،60

0

5،62

5،63

68

5،28

5،24

85

5،85

5،82

67

5،84

5،42

88

5،34

5،38

66

5،25

5،26

87

5،30

5،38

64

5،85

5،85

86

5،27

5،36

68

5،34

5،38

84

5،45

5،42

63

5،82

5،88

88

5،35

5،80

62

5،32

5،33

83

5،32

5،83

65

5،34

5،35

82

5،42

،548

60

5،87

5،65

85

5،80

5،88

45

5،40

5،46

80

5،37

5،83

48

5،26

5،25

75

5،80

5،82

47

5،44

5،47

78

5،40

5،65

46

5،82

5،88

77

5،32

5،44

44

5،36

5،85

معامل ارتباط

2

5،63

5،66

70

5،24

5،26

يالحظ من القيم المعروضة في جدول ( ),ما يلي:
 كان جلميع فقرات القائمة ارتباط مقبول مع اجملال الذي تنتمي إليو؟ وبينها وبُت الدرجة على القائمةككل ،شلا يعٌت مسامهة كل فقرة ُب القائمة مبا يقيسو اجملال وتقيسو القائمة ككل ،حيث تراوحت قيم
866
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معامبلت االرتباط بُت الدرجة على الفقرة والدرجة على اجملال الذي تنتمي إليو (،)5،25 – 5،70
وبُت الدرجة على الفقرة والدرجة على القائمة ككل ( ،)5،24 – 5،78وىى قيم ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)5،58وتشَت إىل توافر االتساق الداخلي بُت ما تقيسو ىذه الفقرات
وما يقيسو اجملال الذي تنتمي إليو ،وتقيس ما تقيسو القائمة ككل ،وىذا يعٌت توافر الدليل على فاعلية
فقرات القائمة (الشريفُت ،)7550 ،كما تعزز ىذه النتائج صدق بناء القائمة ( القادري،
(Gronlund,1985;linne and Gronlund2000،7558
 جاءت قيم معامبلت االرتباط بُت الدرجة على الفقرة والدرجة على اجملال الذي تنتمي إليو أكرب منقيم ادلعامبلت بُت الدرجة على الفقرة والدرجة على القائمة ككل ،وىذا يوفر مؤشراً على فاعلية
فقرات القائمة.

التىصيبث:
 ُب ضوء دالالت الصدق والثبات وفاعلية الفقرات اليت توافرت بدرجة جيدة لقائمة شلارسات تقوىعضو ىيئة التدريس اجلامعي يوصى الباحث باستخدام ىذه القائمة ُب صورهتا النهائية لقياس توافر
شلارسات التقوى لدى ىيئة التدريس باجلامعات.
 بناء وتقنُت قوائم أخرى لقياس توافر شلارسات تقوى عضو ىيئة التدريس اجلامعي يتم استنباطها منمصادر أصول الًتبية األساسية حىت يتسٌت للباحثُت ُب رلال أصول الًتبية بناء وتطوير قائمة شاملة
تقيس توافر شلارسات التقوى لدى ىيئة التدريس باجلامعات.
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املراجع
ا
أول املراجع العربيت:
 -8التل ،وائل عبد الرمحن ( .)7556منهج اختيار العامل َب فكر يوسف بن عبد الرب القرطىب.
زلاضرات مركز البحوث الًتبوية :جامعة جازان (575 – 0 )8
 -7التل ،وائل عبد الرمحن ( .)7588مدى توافر ادلقومات الشخصية لؤلستاذ اجلامعي ُب أعضاء ىيئة
التدريس بكلية الًتبية ُب جامعة جازان من وجهة نظر طبلب اجلامعة .رللة العلوم الًتبوية والنفسية:
جامعة البحرين .748 – 756 ،)8( 87
 -6ابن أىب حاًب ،احلافظ عبد الرمحن بن زلمد ت  672ه ( .)7553تفسَت القرآن العظيم .حتقيق
أمحد فتحي عبد الرمحن حجازي .بَتوت :دار الكتب العلمية.
 -4ابن حزم األندلسي ،أبو زلمد على بن أمحد بن سعيد ت  483ه ( .)8007األخبلق والسَت ُب
مداواة النفوس .حتقيق الطاىر أمحد مكي .القاىرة :دار ادلعارف.
 -8احلوامدة ،نضال صاحل ،والفهداوى ،فهمي خليفة ( .)7557أثر فضيلة التقوى ُب األداء والرضا
الوظيفي :دراسة ميدانية الجتاىات بعض ادلوظفُت احلكوميُت .رللة مؤتة للبحوث والدراسات:
جامعة مؤتة. 755 – 838 ،)7( 82 ،

 -3احلوراىن ،صاحل وسبلمة طناش ( .)7552األخبلقيات األكادميية لؤلستاذ اجلامعي من وجهة نظر أعضاء
ىينة التدريس ُب اجلامعة األردنية .رللة دراسات :اجلامعة األردنية.652– 682 ،)7(64 ،

 -2الرازي ،فخر الدين زلمد بن عمر 353ىـ ( .)7555تفسَت الفخر الرازي .بَتوت :دار الكتب
العلمية.

 -5الزسلشرى ،جار اهلل أبو القاسم زلمود بن عمر ت  865ىـ ( .)7556الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل ُب وجوه التأويل .حتقيق زلمد عبد السبلم شاىُت .بَتوت :دار الكتب العلمية.

 -0السيوطى ،جبلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ت  088ىـ ( .)7555الدر ادلنثور ُب التفسَت
ادلأثور .بَتوت :دار الكتب العلمية.
 -85الشريفُت ،نضال كمال ( .)7550أثر منط صياغة الفقرة ُب مقياس اجتاه ُب اخلصائص
السيكومًتية للفقرات وللمقياس وتقديرات لؤلفراد وفق نظرية االستجابة للفقرة .رللة العلوم الًتبوية
والنفسية :جامعة البحرين.45 – 86 ،)4( 85 ،
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 -88الشنقيطى ،زلمد األمُت بن زلمد ادلختار ت  8606ىـ ( .)7553أضواء البيان ُب إيضاح
القرآن .حتقيق زلمد عبد العزيز اخلالدي .بَتوت :دار الكتب العلمية.
 -87الطربى ،أبو جعفر زلمد بن جرير ت  685خ ( .)7556جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي .بَتوت :عامل الكتب.
 -86ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد ت  8606ىـ (د.ت) .تفسَت التحرير والتنوير .طرابلس
الغرب :الدار التونسية.
 -84العاين ،وجيهة ثابت ( .)7558ادلضامُت الفلسفية الًتبوية ادلوجهة للممارسات التعليمية
ألعضاء ىيئة التدريس بكليات العلوم الًتبوية ُب اجلامعات األردنية :دراسة ميدانية .اجمللة الًتبوية:
جامعة الكويت .)22( 75
 -88عبد الباقي زلمد فؤاد ( .)8000ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرًن .بَتوت :مؤسسة
األعلمى للمطبوعات.
 -83ابن عبد الرب القرطىب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ت  436ىـ (د.ت) .جامع بيان العلم
وفضلو .بَتوت :دار الكتب العلمية.
 -82ابن العريب ،أبو بكر زلمد بن عبد اهلل ت  846ىـ ( .)7552أحكام القرآن .حتقيق زلمد عبد
القادر عطا .بَتوت :دار الكتب العلمية.
 -85ابن عطية األندلسي ،أبو زلمد عبد احلق بن غالب ت  847ىـ ( .)7558احملرر الوجيز ُب
تفسَت الكتاب العزيز .حتقيق عبد السبلم عبد الشاُب زلمد .بَتوت  :دار الكتب العلمية.
 -80الفهداوى ،فهمي ،واحلوامدة ،نضال ( .)7556التأثَتات احملتملة لفضيلة قيمة التقوى ُب الوالء
التنظيمي وبناء الفريق :دراسة ميدانية الجتاىات العاملُت ُب القطاع احلكومي حملافظات اجلنوب ُب
األردن .دراسات ،العلوم اإلدارية :اجلامعة األردنية.23 – 86 ،)8(65 ،
 -75القادري ،سليمان أمحد ( .)7558تطوير مقياس دلهارات التفكَت العلمي دلستوى طلبة
اجلامعة .رللة دراسات ،العلوم الًتبوية :اجلامعة األردنية.48 – 68 ،)8( 76 ،
 -78القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري ت  328ىـ ( .)7554اجلامع ألحكام القرآن.
حتقيق عبد الرؤوف احللمدي .بَتوت :دار الكتاب العريب.
 -77ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل زلمد بن أىب بكر ت  288ىـ ( .)7554إعبلم ادلوقعُت عن رب
العادلُت .حتقيق زلمد عبد السبلم إبراىيم .بَتوت :دار الكتب العلمية.
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 وائل عبد الرحمن التل.د

بناء وتقنين قائمة ممارسات تقوى عضو ىيئة التدريس

 اجلواب الكاُب دلن سأل.)7553(  ىـ288  أبو عبد اهلل زلمد بن أىب بكر ت، ابن قيم اجلوزية-76
. دار األرقم: بَتوت. حتقيق أمحد الزعىب.عن الدواء الشاُب
 مدارج السالكُت بُت.)7550(  ىـ288  أبو عبد اهلل زلمد بن أىب بكر ت، ابن قيم اجلوزية-74
. دار الكتب العلمية: بَتوت. حتقيق عبد الغٌت الفاسي.منازل إياك نعبد وإياك نستعُت
 حتقيق بشَت. الفوائد،)7555(  ىـ288  أبو عبد اهلل زلمد بن أىب بكر ت، ابن قيم اجلوزية-78
. دار الفكر العريب: بَتوت.زلمد عيون
. تفسَت القرآن العظيم.)7554(  ىـ224  احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر ت، ابن كثَت-73
. دار عامل الكتب: بَتوت.حتقيق مصطفى السيد زلمد وآخرون
. دار الشروق: بَتوت. القران وعلم النفس.)7555(  زلمد عثمان، صلاٌب-72
ا
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(امللحق)
فقرات قائمة ممارسات تقوى عضو ىيئة التدريس الجامعي وموطن دليلها في القرآن الكريم
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات مرتبة حسب المجاالت والمتوسطات
الحسابية لفقرات كل مجال
الرقم َب األداة

الرتبة ُب اجملال

ادلتوسط احلسايب

الفقرة

القرآن الكرًن

االضلراف ادلعياري

موطن الدليل ُب

أوالً  :رلال ( شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر)
84

8

يؤدى ما يؤدتن عليو من أمانات

البقرة756 :؛ آل عمران :
23 – 28

4.08

7

7

يفي مبقتضيات العقد الوظيفي ادلنصوص عليها

البقرة822 :؛ آل عمران:
23؛ األنعام– 887 :
886

4.52

5،64

82

7

يلتزم بتنفيذ القرارات األكادميية واإلدارية

التوبة2 ، 4 :

4،52

5،66

78

4

يعدل ُب ادلعاملة بُت الطبلب فبل مييز بينهم ألي
اعتبارات غَت تربوية أو تعليمية

ادلائدة5 :؛ احلجرات86 :

4،56

5،65

65

8

ينصف ُب العقوبة اليت يوقعها على اآلخرين

البقرة؛  804؛ النحل:
875 – 873

4،25

5،44

62

3

يتناجى مع اآلخرين باخلَت

اجملادلة0 :

4،23

5،40

75

2

يؤدى واجباتو بقوة وعزمية

البقرة36 :

4،27

5،40

73

2

يرفق ُب احلوار والنقاش مع اآلخرين

النحل875 – 878 :

4،27

5،45

83

0

يتعاون مع اآلخرين ُب فعل اخلَت أو اجتناب الظلم

ادلائدة7 :

4،25

5،82

74

85

يلتزم مببدأ األمر بادلعروف والنهى عن ادلنكر ُب النصح
والتوجيو

آل عمران،854 – 857:
888 – 884

4،35

5،33

68

88

يبلزم حسن اخلطاب مع اآلخرين

النحل875-878 :

4،33

5،88

8

87

يسًت على زالت اآلخرين

التغابن83-84 :

4،38

5،34

822
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آل عمران– 857 :
 ،854النحل- 878 :
875

4،38

5،83

8

84

حيرص على إحداث الًتابط اإلنساين (بُت الطبلب
أنفسهم) ،و ( بُت أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم)

آل عمران858 – 857 :

4،80

5،38

3

88

يصفح عن ادلسيء

آل عمران864 – 866:
؛ التغابن83 – 84 :

4،48

5،23

68

83

يصلح بُت ادلتخاصمُت

4،63

5،05

88

825

يساعد َب االنفاق او الصدقة على احملتاج الطبلب

60

8

88

86

حيث اآلخرين على فعل اخلَت

البقرة774 :؛ احلجرات:
85
البقرة 822،6:؛ أل
عمران -82،866-88:
 864؛الدرايات؛ -88
80؛ التغابن83:؛ الليل
85-82،8

رلال شلارسة الفعل ادلتعلق باآلخر ككل

4،75

4،32

ثانياً :رلال (شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات)
البقرة768 :؛ ادلائدة88 :
يشكر هلل تعاىل على ما انعم عليو من النعم
؛ النحل875 – 878 :

8،56

5،66

4،08

5،63

5

7

يتواضع لآلخرين

القصص56:

4،05

5،63

2

6

يستعيذ باهلل من نزعات الشيطان

األعراف7. 8:

4،50

5،67

45

4

يصدق ُب القول والعمل

البقرة822 :؛ آل عمران:
 82 – 88؛ التوبة880 :

4،52

5،66

67

8

يدعو للنفس (بادلغفرة  ،وبالنجاة من النار)

آل عمران، 83 – 88 :
868 – 866

4،54

5،48

46

3

يقنع مبا يقسم لو من الرزق فبل يتطلع دلا لدى اآلخرين

طو867 – 868 :

4،57

5،45

85

2

يلتزم بأداء الصبلة مجاعة ُب األماكن ادلخصصة داخل
احلرم اجلامعي إذا تواجد فيو

البقرة822 ،6:؛ األنعام:
27؛ األعراف– 825:
828

4،55

5،43

78

2

حيافظ على واجبات الصيام داخل احلرم اجلامعي

البقرة 856:

4،55

5،38

66

0

يبادر ُب فعل اخلَتات

آل عمران– 884 :
866 ،888

4،35

5،86

87

85

يصرب ُب مجيع الظروف واألحوال

البقرة822:؛ آل عمران:
 :82 – 88ىود: 40 :

4.37

5.84

828

المجلد  -22العدد األول -يناير 2102

المجلة العلمية لكلية التربية – جامعة أسيوط

النحل875 – 873 :؛
طو867 – 865 :؛
الزمر85:
70

88

يتعظ مبا يقع لغَته من أحداث

البقرة 33 :؛ آل عمران:
865 – 862

4،38

5،82

48

87

يكظم غيظو عند الغضب

آل عمران864 – 866 :

4،88

5،36

4،22

5،75

رلال شلارسة الفعل ادلتعلق بالذات ككل
ثالثاً :رلال (شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر)

47

8

جيتنب اجللوس مع الساخرين بآيات اهلل

األنعام30 – 35 :

4،08

5،65

0

7

جيتنب تتبع عيوب اآلخرين

احلجرات87:

4،50

5،68

72

6

جيتنب الطعن باآلخرين

احلجرات87 – 88 :

4،52

5،66

85

4

جيتنب السخرية من اآلخرين

احلجرات87 – 88:

4،57

5،48

80

4

جيتنب غيبة اآلخرين

احلجرات87:

4،57

5،48

63

3

جيتنب إطبلق ألقاب السوء على اآلخرين

احلجرات87-88 :

4،55

5،45

76

2

جيتنب كتمان الشهادة وقول احلق

البقرة756:؛ آل
عمران23 – 28:؛
ادلائدة855 ،5 :؛ األنعام:
886 – 887

4،25

5،34

44

5

جيتنب سوء الظن باآلخرين

احلجرات87:

4،28

5،87

77

0

جيتنب احللف باهلل تعاىل باالمتناع عن فعل اخلَت

البقرة774 :

4،80

5،05

4

85

جيتنب تكليف الطبلب أو مرؤوسيو من األعمال ما ال
يُطيقون

البقرة766 :

4،47

5،52

65

88

البقرة850:

4،66

8،52

4،26

5،68

جيتنب التواصل مع اآلخرين من ادلكاتب أو نوافذ
القاعات الدراسية

رلال شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق باآلخر ككل
رابعاً :رلال (شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات)

6

8

جيتنب سلالفة الفعل للقول

البقرة753-754 :

4،53

5،68

64

7

86

6

جيتنب الفتيا أو إصدار األحكام جزافاً دون تيقن

ادلائدة55-52 :

4،55

5،46

جيتنب ادلكابرة ُب الرجوع إىل احلق

البقرة753 :

4،23

5،46

75

4

جيتنب تزكية النفس

النجم67:

4،36

5،36

رلال شلارسة اجتناب الفعل ادلتعلق بالذات ككل

4.23

5.68

القائمة ككل

4،27

5،75
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