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ىدفت الدراسة لمتعرف عمى الفروق في خصائص معمم التربية اإلسالمية من وجية نظر طالب الصف الحادي 
وقياس مدى عالقة .  عشر ، في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم في محافظة رام الـمـو والبيرة 

. الجنس ، التخصص ،  عمل األم، تعميم األب ، تعميم األم مع درجة تفضيل الخصائص : المتغيرات 
 

وذلك من أجل االستفادة من ىذه الخصائص في تدريب المعمم وتطويره ضمن معايير واضحة ، ولزيادة فاعميتو ، 
ثراء المكتبة اإلسالمية بمثل ىذه الدراس . اتوا 

 
:- وبالتحديد فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية 

ما الترتيب النسبي لمخصائص التي يفضميا الطالب بشكل عام ؟ -   1
ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات تفضيل الطالب لخصائص المعمم تعزى لمتغير -  2

الجنس ؟ 
ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات تفضيل الطالب لخصائص المعمم تعزى لمتغير -  3

التخصص العممي ؟ 
ىل توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات تفضيل الطالب لخصائص المعمم تعـزى لمتغير عمل - 4

األم ؟ 
ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات تفضيل الطالب لخصائص المعمم تعـزى لمتغير تعميم - 5

األب ؟ 
ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات تفضيل الطالب لخصائص المعمم تعـزى لمتغير تعميم - 6

األم ؟ 
طالبًا ، وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية وبواقع تمثيل  (328)أجريت ىذه الدراسة عمى عينة قواميا 

وعدد  (%45.1) وبنسبة 148حيث كان عدد الذكور . من مجتمع الدراسة في محافظة رام الـمـو والبيرة  (14%)
أما القسم األدبي فقد بمغ  (%31.8) وبنسبة 102أما طالب العممي فقد بمغوا  . (%54.9) بنسبة 180اإلناث 
  .%(68.2) وبنسبة 219عددىم 

 



الجنس ، التخصص ، عمل األم ، تعميم األب ، تعميم األم ، : اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة التالية 
. والمتغير التابع درجة تفضيل الخصائص 

 
ومن أجل الصدق .  قام الباحث ببناء أداة الدراسة من خالل الدراسات السابقة واالستبانات التي تم بناؤىا 

. والثبات لالستبانة ، فقد تم عرض االستبانة عمى أربعة من حممة الدكتوراه في مجال التربية من جامعة القدس
 

 طالبًا ، وقد تم استخدام 18 أما الثبات فقد تم تحديد معامل الثبات لالسبانة بتطبيقيا عمى عينة مكونة من 
( . 77) ألفا ، حيث بمغ معدل الثبات الكمي لألداة –معادلة كرونباخ 

 
:- وتبعًا ألسئمة الدراسة فقد ظيرت النتائج التالية 

 
الخصائص الجسمية والشخصية ، الخصائص االنسانية ، )أن درجة التفضيل الكمية لألبعاد الستة -  1

الخصائص االجتماعية واألكاديمية ، الخصائص الثقافية العامة ، الخصائص الوجدانية ، والخصائص 
وىي درجة تفضيل عالية ، ودرجة التفضيل عمى كل فقرات االستبانة  (3.05)بمغت  (المينية التربوية 

. وىي درجة تفضيل متوسطة وتم ترتيب جميع فقرات االستبانة حسب أولوية تفضيميا  (2.85)
 
بين متوسطات درجات تفضيل الطالب  ( a=0.05)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة - 2

. لخصائص المعمم تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث 
 
بين متوسطات درجات تفضيل الطالب  ( a=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -  3

. لخصائص المعمم تعزى لمتغير التخصص لصالح طالب األدبي 
 
بين متوسطات درجات تفضيل  ( a=0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -   4

. الطالب لخصائص المعمم تعزى لمتغير عمل األم 
 
بين متوسطات درجات تفضيل الطالب  ( a=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -  5

. لخصائص المعمم تعزى لمتغير تعميم األب 
 
بين متوسطات درجات تفضيل الطالب  ( a=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-  6

. لخصائص المعمم تعزى لمتغير تعميم األم 
 
 

: التوصيات 
 

: وعمى ضوء نتائج الدراسة َأوصى الباحث بما يمي 



 
ضرورة األخذ بعين االعتبار استعداد معمم التربية اإلسالمية النفسي والعقمي لدى قبولو في كمية التربية  .1

 .اإلسالمية 
 .إجراء مثل ىذه الدراسة ونقميا إلى مجتمعات مغايرة من أجل أن يتسنى تعميم النتائج إن شاء الـمـو  .2
ضرورة االلتزام بالدورات التدريبية التي تقوم بيا وزارة التربية ، وعمل برامج تطويرية ، واعتماد التقييم  .3

. ة/الذاتي من قبل المعمم 



 


