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الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة اخلليل

The Professional Identity
of Students at Hebron University

Abstract:

:ملخص

This study aimed to find out students’
professional identity level at Hebron University.
To achieve the goal of the study, a questionnaire
consists of 40 items has been designed and
modified. The questionnaire has the same grading
as Likert scale, and it includes five areas: teaching
and learning, student growth, school development,
relationships and professional services, and growth
and personal development. A random stratified
sample was chosen, and it consists of 258 fourthyear students, including 44 males and 214 females.
To achieve the purpose of the study; the descriptive
approach was used. Results indicated the presence
of a high level of professional identity of Hebron
University students with a mean reached (3.90) . The
results also showed that there are no statistically
significant differences in the professional identity
level due to the gender, but there are significant
differences in the professional identity level between
Faculty of education students and Faculty of Arts
and Sciences students for the benefit of Faculty
of Education students. According to these results,
many recommendations were presented , such as
developing Educational programs for students
in the Faculties of Arts and Sciences contributes
to increase the level of professional identity
awareness. This research also recommended to
conduct other researches in the field of developing
the professional identity among university students
and measure the professional level of identity
among students in other disciplines such as, law,
counseling and nursing.
Key words: identity, professional identity

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى الهوية الوظيفية
 ولتحقيق هذا الهدف مت تطوير،لدى طلبة جامعة اخلليل
 وتتكون اال�ستبانة من،) فقرة40( ا�ستبانة مكونة من
 والتطور، ومنو الطلبة، التعليم والتعلم: وهي،خم�سة جماالت
 والتطور، والنمو، والعالقات واخلدمات املهنية،املدر�سي
 كما ترجمت وعدلت اال�ستبانة لتنا�سب الهدف،ال�شخ�صي
، وهي ذات تدريج خما�سي على مقيا�س ليكرت،من الدرا�سة
 وبلغ،اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية
،) طالب ًا وطالبة من م�ستوى ال�سنة الرابعة258( حجمها
 ولتحقيق الهدف،) من الإناث214( ) من الذكور و44( منهم
 �أ�شارت النتائج �إىل.من الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�صفي
وجود م�ستوى عالٍ من الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة
 و�أ�شارت النتائج �إىل، )3.90( اخلليل مبتو�سط ح�سابي بلغ
عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية الوظيفية
 كذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود،تعزى �إىل متغري اجلن�س
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية الوظيفية بني طلبة
 وطلبة كلية العلوم والآداب من جهة،كلية الرتبية من جهة
وبناء على هذه النتائج
، ول�صالح طلبة كلية الرتبية،�أخرى
ً
 �رضورة تطوير برامج: �أهمها،قدمت الدرا�سة تو�صيات
تعليمية للطلبة يف كليتي العلوم والآداب ت�ساهم يف تنمية
 كذلك تو�صي الدرا�سة،م�ستوى الوعي بالهوية الوظيفية
ب�إجراء �أبحاث يف جمال تطور الهوية الوظيفية لدى الطلبة
 وقيا�س م�ستوى الهوية الوظيفية لدى الطلبة يف،اجلامعيني
. التمري�ض، الإر�شاد، احلقوق: مثل،تخ�ص�صات �أخرى
. الهوية الوظيفية، الهوية:الكلمات املفتاحية
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مقدمة:
اهتم الباحثون يف علم النف�س حديث ًا مبفهوم الهوية( (�Iden

 ، )tityونتيجة لهذا االهتمام والبحث املتزايد حول هذا املفهوم
مت تق�سيمه لأ�شكال عدة هي :الهوية النف�سية ،والهوية الثقافية,
والهوية االجتماعية ,والهوية الوظيفية ,وتلعب م�ؤ�س�سات
التن�شئة االجتماعية دوراً حموري ًا يف بناء الهوية وتطويرها،
ب�أ�شكالها املختلفة لدى الأفراد ,وميثل ت�شكيل الهوية من وجهة
نظر اريك�سون ,ومار�شيا ( )Marcia 1993,Erickson 1968بعداً
مهم ًا من �أبعاد �شخ�صية الإن�سان ،فالهوية حتدد منط �سلوك
الفرد ,ونظام �إدراته ا وتقييمه لذاته ,وتوظف طاقاته وقدراته
بفاعلية لتحقيق �أهدافه مما يولد لدى الفرد �شعوراً بالكفاءة
الذاتية ,وتقديرا �إيجابيا ي�ساعده على التكيف مع بيئته النف�سية
واالجتماعية.
مل يتفق الباحثون يف علم النف�س على مفهوم حمدد
للهوية ،وتعلل كروجر ( )Kroger, 2004ذلك ب�أن الهوية عبارة
عن كيان ذاتي ميكن �إدراكه من قبل الفرد نف�سه �أثناء تفاعله
مع بيئته ,فالهوية تظهر وتالحظ من خالل الأفعال واملمار�سات
واالجتاهات واملنظومة القيمية للفرد ،ومن �أهم التعريفات
اخلا�صة بالهوية ما ذكره �أريك�سون ( )Erickson, 1968ب�أنها
حالة من الإح�سا�س الداخلي امل�ستمر النامي لدى الفرد حول من
هو؟ ما �أدواره؟ �إ�ضافة �إىل مدركات الآخرين حول ا�ستمرارية تلك
الأدوار ومدى ثباتها ,ونظر �آدمز (� )Adamas,2001إىل الهوية
على �أنها اعتقاد �أو ت�صور ذهني حمدد لفهم الذات وتوجيه
ال�سلوك� ,أما مار�شيا ( )Marcia, 2002فريى �أن الهوية هي تنظيم
ذاتي للقدرات ومدركات الفرد .وحدد ثالث مكونات للهوية ،هي:
املكون البنائي ,الظاهري ,ال�سلوكي.
�إن �أحد �أهم جوانب املكون الظاهري وال�سلوكي للهوية هو
طبيعة املهنة اخلا�صة بالفرد ,من حيث كونه طبيباً� ,أو مهند�ساً,
�أو حمامياً� ,أو معلماً ,وعندئ ٍذ ميكن ت�سميتها بالهوية الوظيفية
(. )Professional identity
لقد جذب مفهوم الهوية الوظيفية اهتمام الباحثني يف
خمتلف امليادين :الطبي ,والقانوين ,والرتبوي ,ولكن متحور
اهتمام الدرا�سات احلديثة على الهوية الوظيفية يف امليدان
الرتبوي ،وحتديداً يف مدى �إح�سا�س املعلمني وت�صورهم لهويتهم
الوظيفية وتطورها ,و�أخرى حول العوامل امل�ؤثرة يف ت�شكيل
تلك الهوية ،كظروف العمل ,ومن هذه الدرا�سات درا�سة �شابينز,
والرتمان ,وفلرييك ()Schepens ,Aelterman& Vlerick,2009
حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح العالقة بني م�ستوى و�ضوح
الهوية الوظيفية ،وكفاءة املعلمني يف حتقيق الأهداف التعليمية,
وبحثت درا�سة �أخرى يف قدرة املعلمني على تطوير الهوية
الوظيفية لهم يف ظل التغيريات والتطورات يف النظام الرتبوي،
مثل :درا�سة بوليفر ودومنيجو ()Bolivar & domingo,2006

وهدفت درا�سة �أخرى معرفة العالقة بني الكفاءة الذاتية والتنظيم
الذاتي ،وت�شكيل الهوية الوظيفية لدى املعلمني ،مثل :درا�سة داي,
كنجتون ,و�سميز (. )Day, Kington & Smees,2006
�إن ت�شكيل الهوية الوظيفية ال ينتهي مبجرد ت�أهيل املعلم
وتدريبه يف مرحلة ما قبل اخلدمة (�أثناء الدرا�سة اجلامعية)
و�إمنا تت�شكل على �أ�سا�س من امل�شاركة الن�شطة ،واملوجهة،
والهادفة للمعلمني يف فرتة ما قبل اخلدمة و�أثناء اخلدمة �أي�ضاً,
لذلك البد من الرتكيز �أثناء تطبيق ا�سرتاتيجبة �إعداد املعلمني
وت�أهليهم ما قبل اخلدمة على بناء هوية وظيفية وا�ضحة حمددة
املعامل وت�شكيلها لدى الطلبة لكي ي�ساعدهم هذا على النجاح يف
�إجناز املهام ،وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليهم كمعلمني يف امل�ستقبل
(. )Timostsuk,Ugaste,2010
وهناك اجتاهات ثقافية اجتماعية عدة ف�رست طبيعة
الهوية الوظيفية للمعلمني يف مرحلة ما قبل اخلدمة واملتطورة
�أثناء اخلدمة ،واتفقت تلك االجتاهات على �أن الهوية الوظيفية
هي الإح�سا�س الواعي بالذات من خالل ما يقوم به املعلم
من �أدوار داخل املدر�سة وخارجها� ,ضمن �سياق اجتماعي
وثقايف معني ( )Smith, Fritz & Mabaline, 2010ولعل �أكرث
التعريفات و�ضوح ًا هو ما ذهبت �إليه كولديرن و�سمث(  (�Cold
 )ern & Smith,1999من �أن الهوية الوظيفية عبارة عن كيان
خا�ص مركب ,غري ثابت� ,أي هي تداخالت من �صورة املعلم
عن ذاته وت�صورات الآخرين عن املهام والأدوار التي يقوم بها
املعلم يف �إطار مهنة التعليم ،لذا تتغري الهوية الوظيفية بتغري
�أدوار املعلمني ،والتغريات ،والتطورات يف البيئة التعليمية التي
يعمل بها ،وهذا يتطلب من املعلم �إعادة ت�شكيل هذه الهوية طبق ًا
للتغريات احلا�صلة يف النظام التعليمي ،ومن خالل التعريفات
واع بالذات،
ال�سابقة جند �أن الهوية الوظيفية للمعلم هي �إح�سا�س ٍ
يتحقق من خالل ما يقوم به من مهام ،و�أدوار ،وم�س�ؤوليات ،ومبا
ينطبق مع الو�صف الوظيفي ملهنة التعليم � ,إنها كيان ديناميكي
مركب من ت�صور املعلم عن �أدوار ،ومهام معينة يجب �أن يقوم
بها ,وت�صور الآخرين �أي�ضا عن طبيعة تلك الأدوار واملهام.
ويف �إطار ت�أهيل الطلبة املعلمني ما قبل اخلدمة ،البد من
ت�شكيل هوية وظيفية وبنائها لهم ,وهي بعد مهم من الأبعاد
الأ�سا�سية يف عملية الت�أهيل للمعلمني �أكادميي ًا ومهنياً ,ولهذا ال
بد من الرتكيز على ثالثة �أبعاد يف عملية الت�أهيل� ،أولها :البعد
املعريف ,ويتمثل يف طرح املعلم �أ�سئلة عدة على نف�سه �أثناء
درا�سته اجلامعية �أهمها� :أي منوذج من املعلمني يجب �أكون؟ ما
علي اكت�سابها؟
هي طبيعة املعارف واخلربات واملهارات الواجب َّ
ما الأدوار وامل�س�ؤوليات املتوقع مني القيام بها عندما �أ�صبح
معلماً� ,أما البعد الثاين فهو البعد االجتماعي ،ويتمثل يف نوع
التفاعل وم�ستواه بني املعلم والآخرين داخل املدر�سة ،وخارجها
للم�ساهمة يف حتقيق الأهداف التعليمية ,والبعد الثالث هو
االلتزام الوظيفي ،ويتمثل يف مدى االلتزام من قبل املعلم
ب�أخالقيات مهنة التعليم وهذا ي�شكل جانب ًا مهم ًا من مكونات
الهوية الوظيفية للمعلمني) ) Coldern & Smith,1999 .
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(Boliver & Domingo,

�أ�شارت درا�سة بوليفر ودومنجو
� ) 2006إىل وجود عالقة ارتباطيه عالية بني مكونات الهوية
الوظيفية للطلبة املعلمني ما قبل اخلدمة ،ومدى جناحهم يف
�إحداث الإ�صالحات والتغريات يف العملية التعليمية م�ستقبالً،
فالهوية الوظيفية الوا�ضحة عند الطالب ت�ساعده على التفكري
يف �إثراء املنهاج وتطويره ,والتخطيط التعليمي الناجح ،وو�ضع
خطط للإجراءات التعليمية مبا يحقق الأهداف التعليمية ،و�إجراء
عملية تقومي م�ستمرة للأداء ،من خالل املراقبة والتحكم الذاتي،
و�إيجاد عالقة تكاملية بني املدر�سة واملجتمع املحلي مبا يخدم
وي�ساعد املدر�سة على حتقيق �أهدافها.
�إن �أهم اجلوانب التي يجب �أن ت�سعى برامج �إعداد املعلمني
وت�أهليهم ما قبل اخلدمة �إىل حتقيقها هو �أن تركز هذه الربامج
على تنمية الكفاءة الذاتية ( )Self- efficacyوتطويرها لدى
الطلبة ،لكونها �أحد مكونات الهوية الوظيفية� ,أي خلق نوع من
ال�شعور والإح�سا�س الذاتي لدى ه�ؤالء الطلبة حول قدرتهم على
القيام باملهام ،وامل�س�ؤوليات التعليمية املوكلة لهم ،وبكل
كفاءة واقتدار عندما يكونون معلمني ،ووفق معايري الو�صف
الوظيفي ملهنة التعليم ,و�أن يتمتع ه�ؤالء الطلبة املعلمون بكفاءة
ذاتية عالية متكنهم من ا�ستخدام طرق تفكري جديدة ،و�إبداعية
يف حل امل�شكالت التعليمية ,وي�ساعدون طلبتهم على و�ضع
توقعات عالية حول مدى جناحهم امل�ستقبلي يف احلياة املهنية
()Schwarzer, Hallum&Suhair, 2008
كذلك ال بد للربامج الت�أهيلية من الرتكيز على تنمية جانب
�آخر مهم يف الهوية الوظيفية ،وهو التنظيم الذاتي( (�Self- regula
 )tionللمعلم ،ولفهم العالقة بني الهوية الوظيفية للطلبة ومفهوم
التنظيم الذاتي ,ال بد من تدريب ه�ؤالء الطلبة على التفكري
املرن� ،أو ما ي�سمى بالتفكري التباعدي  ,و�أن يتم التعليم من
خالل ال�سياق االجتماعي الثقايف ،وهذا ما ركزت عليه نظرية
التعلم االجتماعي ( )Bandura, 2005ويعرف التنظيم الذاتي
بقدرة املعلم على حتديد �أهداف تعليمية معينة ،واختيار �أف�ضل
الإجراءات واال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيق تلك الأهداف مع
�إجراء عملية تقييم ذاتي ،وب�شكل م�ستمر ملا مت حتقيقه من تلك
الأهداف ,وللتنظيم الذاتي ثالثة �أبعاد ت�ؤثر يف الهوية الوظيفية
للطلبة ،وهي :مراقبة الذات ( , )Self- monitoringوتقييم الذات
( )Self- Evaluationوتعزيز الذات ()Self- Reinforcement
(مريان . )2010
وعندما تنجح برامج �إعداد املعلمني وت�أهيلهم يف كليات
الرتبية يف اجلامعات� ،أو الكليات املتخ�ص�صة ب�إعداد املعلمني
يف خلق هوية وظيفية وا�ضحة ،وحمددة لدى ه�ؤالء املتعلمني.
ف�إنها بذلك ت�ؤهلهم لأن يكونوا مبدعني يف امل�ستقبل ,قادرين
على التفكري با�سرتاتيجيات ناجحة حول ممار�ساتهم يف
املواقف التعليمية وتقوميها ب�شكل م�ستمر ،وهذا يخلق لديهم
ر�ض ًا وظيفي ًا عالي ًا ( )high job satisfactionواجتاه ًا �إيجابي ًا
نحو مهنة التعليم ,والتزام ًا عالي ًا ب�أخالقيات هذه املهنة ,وهذه
املهارات تتطور من خالل تراكم اخلربات العلمية والعملية عند
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الطلبة ()Moore, 2008
لهذا كله جاءت فكرة هذا البحث لتحديد م�ستوى الهوية
الوظيفية وقيا�سها لدى الطلبة يف جامعة اخلليل ،من خالل
توفري البيئة التعليمية املنا�سبة للو�صول به�ؤالء الطلبة �إىل بناء
ر�ؤية وا�ضحة حول هويتهم الوظيفية ,وميكن �أن يعمم مثل هذا
البحث على كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية الأخرى؛
لتوحيد الر�ؤية ،وو�ضع ا�سرتاتيجية تربوية ت�أهيلية للمعلمني يف
اجلامعات الفل�سطينية ،ولين�سجم كل هذا مع ا�سرتايجية ت�أهيل
املعلمني يف فل�سطني.

مشكلة الدراسة:
و�ضعت وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ا�سرتاتيجية لإعداد املعلمني وت�أهيلهم منذ عام ( )2008وتتبنى
هذه اال�سرتاتيجية عملية الت�أهيل للطلبة �أثناء الدرا�سة اجلامعية،
وللمعلمني �أثناء عملهم يف املدار�س �ضمن �أبعاد عدة� ،أهمها:
التطور املهني ,ومتكني املعلم ,والتعليم التكنولوجي� ,إال �أن
هذه اال�سرتاتيجية مل ت�ؤكد على �أبعاد �أخرى يف عملية الت�أهيل،
مثل :تطوير الكفاءة الذاتية ،والتنظيم الذاتي للمعلمني  ،والهوية
الوظيفية .وهذه الأبعاد مهمة يف �إطار عملية الت�أهيل �أثناء
الدرا�سة اجلامعية.
�إن البدء يف بناء الهوية الوظيفية وت�شكيلها وتطويرها ال
يكون مع بداية التوظيف للمعلم ،بل يبد�أ مع بداية مرحلة الدرا�سة
اجلامعية� ،إن و�ضع ر�ؤيا وفل�سفة وا�ضحة للربامج الأكادميية يف
كليات الرتبية ي�ساهم يف ت�شكيل الهوية الوظيفية للطلبة ,لهذا
كله جاءت فكرة هذا البحث ،وهي قيا�س م�ستوى الهوية الوظيفية
لدى الطلبة يف جامعة اخلليل ،ومدى م�ساهمة كلية الرتبية يف
بناء الهوية الوظيفية وتطويرها مقارنة مع الكليات الأخرى
(العلوم ،والآداب) التي يتخرج منها الطلبة كمعلمني.

أهمية الدراسة:
ت�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على مكون �أ�سا�سي من مكونات
برامج ت�أهيل املعلمني ملرحلة التعليم اجلامعي ،ومرحلة اخلدمة
كمعلمني يف املدار�س ،وهو الهوية الوظيفية ،حيث �إن الكثري من
الطلبة يف اجلامعة ال يعرفون ماهية الهوية الوظيفية ،و�أهميتها
لهم كمعلمني يف امل�ستقبل .وتظهر �أهمية الدرا�سة يف اجلانب
النظري ،والتطبيقي يف �إثراء الأدب الرتبوي يف املو�ضوع؛ لكي
ت�ستفيد برامج ت�أهيل املعلمني �أثناء اخلدمة يف تطوير الهوية
الوظيفية لهم.
كما �أن تطوير �أداة القيا�س ميكن يربز اجلانب التطبيقي
للدرا�سة ،وتفتح هذه الدرا�سة �آفاق ًا لإجراء درا�سات �أخرى حول
م�ستوى الهوية الوظيفية للطلبة اجلامعيني يف جامعات �أخرى،
وللمعلمني �أثناء اخلدمة �أي�ضا ,علم ًا �أن هذا املجال (الهوية
الوظيفية) مت البحث فيه بدرا�سات حمدودة ،ولكن خارج �إطار
العملية التعليمية .وهذه الدرا�سة هي ت�أكيد وتطبيق مل�ضامني
ا�سرتاتيجية ت�أهيل املعلمني و�أهدافها يف فل�سطني ،ولذلك توجه
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وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية �إىل االهتمام والرتكيز
على الهوية الوظيفية يف برامج الت�أهيل الرتبوي.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل م�ستوى الهوية الوظيفية
لدى الطلبة يف جامعة اخلليل من كليات الرتبية والآداب والعلوم،
كما هدفت للتعرف �إىل الفروق اجلوهرية بني متو�سطات درجات
مقيا�س الهوية الوظيفية لدى الطلبة جامعة اخلليل تبعا ملتغريي
اجلن�س( :ذكر و�أنثى)  ،والكلية (الرتبية والآداب والعلوم)

أسئلة الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية ،وهي:
● ●ما م�ستوى الهوية الوظيفية لدى الطلبة يف جامعة
اخلليل من كلية الرتبية ,كلية الآداب ,كلية العلوم؟
● ●ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية
الوظيفية لطلبة جامعة اخلليل ،تبع ًا ملتغري اجلن�س (ذكور و�إناث)
● ●ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية
الوظيفية لطلبة جامعة اخلليل ،تبع ًا ملتغري الكلية (الرتبية
والآداب والعلوم)
● ●ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية
الوظيفية لطلبة جامعة اخلليل تبعا ملتغري الكلية ولكافة جماالت
�أداة الدرا�سة اخلم�سة

التعريفات اإلجرائية:
◄◄الهوية الوظيفية للطلبة :هي الإح�سا�س الواعي
والذاتي للطالب حول الأدوار واملهام وامل�س�ؤوليات املحددة له
�ضمن الو�صف الوظيفي ملهنة التعليم ،والتوقع منه القيام بها
عندما ي�صبح معلم ًا ( ، )Azar ,2010وقد عرف �سميث وفريتز
ومابالني (� )Smith, Firtz & Mabaline, 2010أن الهوية الوظيفية
للمعلمني ب�أنها االح�سا�س الواعي بالذات من خالل الأدوار
للمعلمني داخل املدر�سة وخارجها ،و�ضمن �سياق اجتماعي
وثقايف معني� ،أما كولدرين و�سميث ()Coldern & Smith,1999
ر�أى �أن الهوية الوظيفية للمعلمني هي كيان خا�ص ،ومركب،
ومتغري ي�شتمل على ت�صور املتعلم عن الأدوار التي يقوم بها،
وكذلك ت�صورات الآخرين عن تلك الأدوار ،وهي بالطبع �أدوار
متغرية تبعا للتغريات يف البيئة التعليمية ،من هذا ن�ستنتج �أن
الهوية الوظيفية للمعلمني هي ت�صورات ومدركات املعلمني
عن طبيعة املهام ،والأدوار ،وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقهم،
ومدى قدرتهم على القيام بها يف �ضوء الو�صف الوظيفي ملهنة
التعليم ،وتعرف الهوية الوظيفية للمعلمني �إجرائيا بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب على مقيا�س الهوية الوظيفية ،والذي �سيتم
تطبيقه يف هذه الدرا�سة �ضمن املجاالت اخلم�س لأداة الدرا�سة.

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بجملة من احلدود التي ميكن

�إجمالها فيما ي�أتي:
Ú Úحدود زمانية :تقت�رص هذه الدرا�سة على طلبة ال�سنة
الرابعة ،واملتوقع تخرجهم يف العام الدرا�سي 2015 - 2014
من جامعة اخلليل
Ú Úحدود مكانية� :أجريت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة
اخلليل من كليات الرتبية والآداب ،والعلوم من م�ستوى �سنة
رابعة ،ذلك �أن طالب ال�سنة الرابعة قد در�س جميع املواد الرتبوية،
وهو قادر على حتديد م�ستوى الهوية الوظيفية.
Ú Úحدود �إجرائية :تقت�رص هذه الدرا�سة على قيا�س
م�ستوى الهوية الوظيفية لدى طلبة كليات (الرتبية ,العلوم,
الآداب) لكونها كليات تخرج طلبة ليكونوا معلمني يف امل�ستقبل،
وعليه �ستكون كلية الرتبية طرف ًا مقاب ًال لكلية الآداب والعلوم
معاً ،وال�سبب �أن الربنامج الدرا�سي لطلبة كلية الرتبية يت�ضمن
مواد تربوية وت�أهيلية ،بينما كلية الآداب والعلوم ال يدر�سون
�أي مواد تربوية ،ولهذا مت و�ضع كلية الآداب والعلوم معاً .لذلك
تتحدد نتائج الدرا�سة مبدى ال�شمولية ،وال�صدق ،والثبات الذي
تتمتع به الأداة امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،ودقة ا�ستجابة �أفراد
العينة من طلبة ال�سنة الرابعة يف كلية الرتبية ،وكلية الآداب،
والعلوم على هذه الأداة.

الدراسات السابقة:
حظي مو�ضوع الهوية الوظيفية باهتمام كبري من
الدرا�سات الأجنبية ،وكانت هذه الأبحاث يف اجتاهات عدة،
�أما الدرا�سات العربية فهي حمدودة جداً ،ويف �إطار غري تربوي،
والدرا�سات املتعلقة بالهوية الوظيفية يف معظمها هي درا�سات
نوعية وللمعلمني �أثناء اخلدمة  ،والدرا�سة احلالية هي للطلبة
املعلمني ما قبل اخلدمة  ،لهذا �سيتم ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة بالهوية الوظيفية للطلبة املعلمني (ما قبل اخلدمة) :
قام هوجن ( )Hong, 2006بدرا�سة هدفها البحث يف
م�ستوى بناء الهوية الوظيفية للطلبة املعلمني ما قبل اخلدمة،
واملعلمني املبتدئني ،وعالقة ذلك بالر�ضا الوظيفي ،و�إمكانية
ترك مهنة التعليم ,كما هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن
الأبعاد املختلفة املتعلقة بالهوية الوظيفية له�ؤالء املعلمني ما
قبل واثناء اخلدمة ,وهل لهذه الأبعاد عالقة مب�ستوى ر�ضاهم
الوظيفي وقراراتهم برتك مهنة التعليم ,ومت حتديد �ستة �أبعاد
للهوية الوظيفية ،هي :التقومي ,الكفاءة ,االلتزام ,املعرفة,
املعتقدات ,العواطف ،امل�شاعر ،ال�سيا�سات اخلا�صة ,حيث �شارك
يف الدرا�سة ( )84معلما ومعلمة حيث �أجريت ( )27مقابلة
لأربع جمموعات من الطلبة واملعلمني �أثناء اخلدمة .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن املعلمني املبتدئني مثاليون يف ت�صورهم لطبيعة
مهنة التعليم  ,لكن ر�ضاهم الوظيفي متدن  ,لذلك ف�إن هويتهم
الوظيفية غري حمددة الأبعاد ,وكذلك بالن�سبة للطلبة املعلمني مل
يكن لديهم ت�صورات وا�ضحة حمددة حول طبيعة مهنة التعليم,
وبالتايل فهم متقاربون مع املعلمني املبتدئني يف عدم الو�ضوح
يف الهوية الوظيفية.
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�أجرى ت�شنج ( )cheung, 2008درا�سة هدفها �إعداد
مقيا�س للهوية الوظيفية للمعلمني �أثناء اخلدمة يف هوجن كوجن،
وبلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )1127معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدم
الباحث املنهج الكمي يف الدرا�سة ،ومت حتديد الهوية الوظيفية
ملعلمني من خالل الأدوار ،وامل�س�ؤوليات ،واملمار�سات التطبيقية
ملهنة التعليم ،وت�ضمن املقيا�س ( )34فقرة ,موزعه على خم�سة
�أبعاد ،هي :التعليم والتعلم ,والتطوير للطلبة ,والتطوير للمدر�سة,
وجمال العالقات الوظيفية واخلدماتية ,وجمال النمو والتطور
ال�شخ�صي للمعلم.
وقام كل من �شيبنز والرتمان وفلريك (Schepens,
 )Aelterman & Vlerick, 2009بدرا�سة بعنوان ت�شكيل الهوية
الوظيفية لدى الطلبة املعلمني ،وكان هدف الدرا�سة هو املقارنة
بني منطني من املعلمني :الأول املعتمد على ال�صفات ال�شخ�صية
املوجودة عنده �أ�صال ،والثاين املعتمد على اخلربة والتدريب,
وبلغت العينة ( )762معلماً ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة
جلمع البيانات ،وكانت موزعه على جمال ال�صفات ال�شخ�صية،
والعوامل البيئية ،واملجال الثاين هو اخلربة والتدريب .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد ملعرفة الأثر الن�سبي
لكل من العامل البيئي الدميوغرايف ،وال�صفات ال�شخ�صية,
وال�سياق اخلرباتي  ,وت�أهيل املعلم على الهوية الوظيفية ،وهذا ما
مت �إثباته وا�ستك�شافه يف هذه الدرا�سة ب�أن هناك �أثرا ن�سبيالهذه
املتغريات مع التفاوت يف الت�أثري فيما بينهما.
و�أجرى تاميو�ست�سوك ويجا�ستي (Timostsuk & Ugaste
 )2010درا�سة بعنوان الهوية الوظيفية للطلبة املعلمني ،وكان
هدف الدار�سة هو معرفة ت�صورات الطلبة املعلمني ومدركاتهم
لهويتهم الوظيفية امل�ستقبلية ،وعالقة هذه الت�صورات �أو
املدركات مب�ستوى التنظيم الذاتي لدى ه�ؤالء الطلبة ,ا�شرتك
يف الدرا�سة ( )45طالب ًا وطالبه من والية فرجينيا يف �أمريكا.
وا�ستخدمت املقابلة ك�أداة جلمع البيانات واملعلومات ,و�أ�شار
حتليل البيانات �إىل وجود عالقة ارتباطية بني مدركات الطلبة
املعلمني ،وهويتهم الوظيفية امل�ستقبلية ،وم�ستوى مهارات
التنظيم الذاتي لهم .و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا �أن �أكرث املهارات
ارتباط ًا بالهوية الوظيفية هي مراقبة الذات ،وتقييم الذات,
وتعزيز الذات ،والأقل ارتباط ًا هو �ضبط الذات.
واجري ازار ( )Azar, 2010درا�سة كان هدفها املقارنة بني
الطلبة اخلريجني يف تخ�ص�ص العلوم ما قبل اخلدمة (يف املرحلة
اجلامعية)  ،ومعلمي العلوم �أثناء اخلدمة يف معتقداتهم حول
الكفاءة الذاتية ،وم�ستوى هويتهم الوظيفية لهم كمتخ�ص�صني
يف مادة العلوم� ,أجريت الدرا�سة على ( )50معلم ًا ومعلمة ما
قبل اخلدمة و ( )75طالب ًا وطالبة �أثناء اخلدمة .وجلمع البيانات
�أجريت مقابالت مع الطلبة واملعلمني واملعلمات ،و�أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف معتقدات
الكفاءة الذاتية لطلبة العلوم ما قبل اخلدمة ،و املعلمني �أثناء
اخلدمة ,و�أن عدم االختالف هذا �أدى �إىل عدم وجود فروق يف
م�ستوى ت�شكيل الهوية الوظيفية تبع ًا ملتغري اجلن�س ،والكلية التي
در�س فيها الطالب� ،أو املعلم.
�أجرى ليموت واجنلز ( )Lamote& Engels, 2010درا�سة
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يف بلجيكا بعنوان (التطور يف الهوية الوظيفية للطلبة املعلمني)
 ،وهدفت الدرا�سة �إىل معرفة تطور مدركات الطلبة املعلمني حول
هويتهم الوظيفية ،وملدة ثالث �سنوات �أثناء الدرا�سة اجلامعية
(�سنة �أوىل ,ثانية ,ثالثة) وبلغ عدد �أفراد العينة ( )246طالب ًا
وطالبة ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،ولها �أربع
جماالت ،هي :االلتزام الوظيفي ,الكفاءة الذاتية ,الر�ضا الوظيفي,
التوجه الذاتي يف املهمات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج  ،منها:
�أن هناك اختالفا يف م�ستوى الهوية الوظيفية تبعا ملتغري اجلن�س
للطلبة ،فكان امل�ستوى الأعلى للذكور يف �إدارة ال�صف و�ضبطه،
�أما الإناث فكان امل�ستوى الأعلى يف م�شاركة الطلبة وتفاعلهم,
و�أظهرت النتائج �أن الطلبة �أظهروا خربة عملية يف التدري�س
ال�صفي ،وكان تركيزهم �أقل على امل�شكالت واملعيقات يف البيئة
التعليمية ،و�إلقاء التعليمات يف املواقف التعليمية� .أما يف متغري
امل�ستوى التعليمي فكانت لدى طلبة ال�سنة الثالثة مدركات
ومعتقدات �أكرث و�ضوح ًا من طلبة ال�سنة الأوىل والثانية يف جميع
املجاالت لأداة الدرا�سة.
قام كل م ن كانريو�س ,هلمز لورنز ,بيجارد ,هوفمان (�Can
 )rinus Helms- Luns Beijaard,Hofman 2011بدرا�سة هدفت
�إىل الو�صول �إىل حتديد علمي دقيق مل�ستوى الهوية الوظيفية
للمعلمني ،من خالل توزيع ا�ستبانه على ( )1214معلم ًا ومعلمه
ملعرفة مدى فهم املعلمني لهويتهم الوظيفية يف �ضوء متغريات،
مثل :الر�ضا الوظيفي ,االلتزام الوظيفي ,م�ستوى الدافعية للتعليم,
وتبني من النتائج �أن املعلمني ذوي الر�ضا الوظيفي العايل
وااللتزام والدافعية العالية كان لديهم وعي �أكرث ،ومعرفة �أ�شمل
لطبيعة هويتهم الوظيفية ،حتى و�إن مل يكن لديهم خربة تعليمية،
مما ي�ؤكد على �أهمية الإعداد والت�أهيل له�ؤالء املعلمني ما قبل
اخلدمة .وكان هناك اختالف يف م�ستوى الهوية الوظيفية لبع�ض
املتغريات (الر�ضا ,االلتزام ,الدافعية) بني �أفراد العينة.
التعليق على الدراسات السابقة
بحثت الدرا�سات ال�سابقة يف الهوية الوظيفية يف م�سارات
عدة  :،منها من بحث يف تطور الهوية الوظيفية ،و�أخرى بحثت يف
العوامل امل�ؤثرة على الهوية الوظيفية لدى املعلمني ،ودرا�سات
�أخرى قا�ست م�ستوى الهوية الوظيفية للطلبة ما قبل اخلدمة،
و�أثناء اخلدمة ،ودرا�سات �أخرى بحثت يف وت�صورات املعلمني
ومعتقداتهم حول هويتهم الوظيفية ،ويف تخ�ص�صات خمتلفة،
�أما الدرا�سة احلالية فهي يف م�سار قيا�س م�ستوى الهوية الوظيفة
للطلبة ما قبل اخلدمة ،وهي تتفق مع الهدف لدرا�سة كل من( (�Ti
 )mostuk& Ugaste, 2010درا�سة (. )Hong, 2010
يالحظ �أي�ض ًا من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن جميع
هذه الدرا�سات اهتمت بو�ضوع الهوية الوظيفية ب�شكل عام
،ومبو�ضوع قيا�س الهوية الوظيفية ب�شكل خا�ص ،وميكن قيا�سها
لدى الطلبة يف اجلامعات� ،أو ربطها مبتغريات ،مثل :الكفاءة
الذاتية ،والتنظيم الذاتي درا�سة �أزار ( )Azar,2010لكن الدرا�سة
احلالية مل تربط الهوية الوظيفية لدى الطلبة ب�أي متغريات �أخرى،
وكان هدفها فقط قيا�س م�ستوى الهوية الوظيفية ،واملقارنة بني
الطلبة وفقا ملتغري اجلن�س والكلية  ،وا�ستفادت الدرا�سة احلالية
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من �أدوات القيا�س التي مت بنا�ؤها يف بع�ض هذه الدرا�سات
ال�سابقة لقيا�س الهوية الوظيفية ،وحتديدا درا�سة هويان ت�شنج
( )Hoyan cheung, 2008ودرا�سة هوجن ( ، )Honge, 2006وما
متيزت به الدرا�سة احلالية �أنها قامت بقيا�س الهوية الوظيفية
لدى الطلبة من كليات خمتلفة من �أجل مقارنة م�ستوى الهوية
الوظيفية للطلبة يف كلية الرتبية مع كليتي العلوم والآداب معاً.

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير �أداة ،وهي ا�ستبانة ،وذلك
بعد االطالع على الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة يف مو�ضوع
الهوية الوظيفية ،ومت اال�ستعانة ببع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،وهي
درا�سة ت�شنج ( )Cheung H, 2008ودرا�سة هوجن ()Honge, 2006
يف بناء الأداة ،حيث ترجمت فقرات الأداة �إىل العربية ،وبعد ذلك
مت عر�ضها على خمت�صني يف جمال الرتجمة ،ويف جمال اللغة
العربية؛ للت�أكد من �صحة الرتجمة ،و�صحة ال�صياغة اللغوية اىل
�أن خرجت ب�صورتها النهائية ،وهي مكونة من ( )40فقرة موزعة
على ( )5جماالت ،وهي :املجال الأول :التعليم والتعلم ،وله ()10
فقرات ،واملق�صود بهذا املجال هو االجراءات التعليمية املطلوب
من املعلم القيام بها للو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من النتاجات
التعليمية ،واملجال الثاين منو الطلبة ،وله ( 7فقرات) ويق�صد به
الإجراءات املطلوب من املعلم القيام بها ال�شباع حاجات الطلبة
النمائية ،وتوفري الظروف املنا�سبة لذلك .واملجال الثالث :التطور
املدر�سي ( 8فقرات) وي�شري �إىل جمموعة الإجراءات املتوقع من
املعلم القيام بها لتح�سني و�ضع املدر�سة �إداري ًا و�أكادميياً� ،أما
املجال الرابع :العالقات واخلدمات الوظيفية ( )7فقرات ،وي�شري
�إىل دور املعلم يف تطوير العالقات االجتماعية داخل املدر�سة،
وبني املدر�سة واملجتمع املحلي ،واملجال اخلام�س النمو
والتطور ال�شخ�صي ،وله ( )8فقرات ،وي�شري �إىل قدرة املعلم على
التطور املهني �أثناء العمل.
�أعطيت لكل فقرة من فقرات اال�ستبانة وزن ًا مدرج ًا وفق
�سلم ليكرت اخلما�سي لتقدير درجة املوافقة من قبل الطلبة على
كل فقرة ،حيث �أعطيت الإجابة بدرجة عالية جداً ( )5درجات،
وعالية ( )4ومتو�سطة ( ، )3ومنخف�ضة ( )2ومنخف�ضة جداً (. )1
● ●�صدق الأداة
 �صدق املحكمني :مت الت�أكد من �صدق املحتوى بعر�ض
الأداة على ( )10من املحكمني املخت�صني يف علم النف�س
الرتبوي والإر�شادي من �أ�ساتذة جامعات يحملون درجة دكتوراه
وماج�ستري؛ للت�أكد من ترجمة الفقرات ب�شكل �صحيح وو�ضوح
لفقرات ،ودقة ال�صياغة اللغوية لها ،ومت الأخذ مبالحظات جميع
املحكمني ،و�أجريت التعديالت الالزمة ،ومل حتذف �أي فقرة من
فقرات الأداة.
 �صدق البناء :مت تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )48طالبا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،ومت
ا�ستخراج قيم معامالت درجة كل فقرة من الدرجة الكلية للمجال
الذي تنتمي �إليه ،وح�ساب معامل ارتباط الفقرة باملقيا�س ككل،
ومت اعتماد معيار �أن ال تقل قيمة ارتباط الفقرة مع العالقة الكلية
للمجال اخلا�ص بها مع العالقة الكلية ملقيا�س الهوية الوظيفية
عن ( )20 .0كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )3واجلدول الذي
يليه رقم ( )4والذي يو�ضح يو�ضح معامالت االرتباط بني
جماالت املقيا�س العالقة بني كل جمال والدرجة الكلية.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ف�إن املنهج الو�صفي هو املنهج
املنا�سب للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة املتمثلة يف الأداة ،وهي
ا�ستبانة من النوع املغلق.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�سنة الرابعة كلية الرتبية/
ف�صل ثاين (�أ�ساليب التدري�س يف العلوم� ،أ�ساليب الريا�ضيات،
�أ�ساليب االجتماعيات� ،أ�ساليب اللغة العربية� ،أ�ساليب اللغة
االجنليزية) وطلبة كلية الآداب �سنة رابعة /ف�صل ثاين (تخ�ص�ص
لغة عربية ،لغة اجنليزية ،التاريخ واجلغرافيا التطبيقية) وطلبة
كلية العلوم �سنة رابعة /ف�صل ثاين (الريا�ضيات ،الإحياء،
الكيمياء) للعام  2015 - 2014والبالغ عددهم ( )518طالب ًا
وطالبة ح�سب �سجالت دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة اخلليل
لنف�س العام الدرا�سي.
جدول رقم (: )1
يبين خصائص أفراد المجتمع تبعاً لمتغيري الجنس والكلية

الرتبية (�أ�ساليب
تدري�س)

الآداب

كلية العلوم

املجموع
الكلي

اجلن�س/
الكلية

ذكور

28

44

16

88

�إناث

140

180

110

430

168

224

126

518

املجموع

�أما عينة الدرا�سة فتم اختيارها بالطريقة الع�شوائية
الطبقية وبلغ عدد �أفراد العينة ( )258طالب ًا وطالبة ،وهم
ميثلون ما ن�سبته ( )% 50من جمتمع الدرا�سة ،منهم ( )44من
الذكور و ( )214من الإ�أناث .ويو�ضح اجلدول رقم ( )2توزيع
�أفراد العينة ح�سب الكلية ،ومتغري اجلن�س.
جدول رقم (: )2
يبين خصائص أفراد العينة تبعاً لمتغيري الجنس والكلية

الرتبية (�أ�ساليب
تدري�س)

الآداب

كلية العلوم

املجموع
الكلي

اجلن�س/
الكلية

ذكور

14

22

8

44

�إناث

70

91

53

214

84

113

61

258

املجموع
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جدول ()3
يبين معامالت االرتباط بين الدرجات على فقرات مقياس الهوية الوظيفية للطلبة ودرجة المجال التي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس

املجال

املجال
الأول :التعليم
والتعلم

املجال
الثاين :منو
الطلبة

املجال
الثالث:
التطور
املدر�سي

املجال
الرابع:
العالقات
واخلدمات
الوظيفية

معامل ارتباط
الفقرة مع املجال

معامل ارتباط
الفقرة مع املقيا�س

4

�أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �صحي و�إيجابي ين�سجم مع الطلبة.

0.708

0.607

10

لدي القدرة على تر�سيخ الأنظمة والقوانني ال�صفية واملدر�سية.

0.92

0.655

6

لدي من الكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على حتقيق �أهدافهم التعليمية ومب�ستوى عايل.

0.688

0.610

5

�أ�ستطيع توجيه الطلبة وم�ساعدتهم على تطبيق ما يتعلمونه .

0.674

0.574

9

�أ�ستطيع توظيف �أ�شكال التقومي ح�سب �أهداف املنهاج .

0.658

0.574

8

لدي القدرة على م�ساعدة الطلبة لتحقيق م�ستوى عايل من التعلم الفعال.

0.653

0.551

7

لدي القدرة على �إظهار املرونة يف املواقف والق�ضايا التعليمية

0.652

0.58

2

�أ�ستطيع الربط بني املو�ضوعات التعليمية وب�صورة هادفة .

0.634

0.537

1

لدي معرفة �شاملة وعمق معريف يف مو�ضوع تخ�ص�صي .

0.530

0.437

3

لدي القدرة على املبادرة التخاذ القرارات اخلا�صة بالتخطيط للمواقف التعليمية .

0.492

0.389

17

ب�إمكاين م�ساعدة الطلبة على زيادة م�ستوى اهتمامهم وتقديرهم لأهمية التعلم

0.732

0.624

16

�أ�ستطيع بناء �شبكة �أمان ودعم نف�سي فعالة للطلبة.

0.724

0.619

15

ب�إمكاين ممار�سة دور �أر�شادي للطلبة حلل م�شكالتهم

0.704

0.572

12

�أ�ستطيع حتديد حاجات الطلبة من �أجل التخطيط للأن�شطة التعليمية .

0.676

0.522

13

ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق التعاون بني الطلبة.

0.665

0.537

14

�أ�ستطيع بناء عالقة �إيجابية وبناءة مع الطلبة .

0.612

0.510

11

ميكنني ا�ستك�شاف اخل�صائ�ص النمائية للطلبة وتطويرها.

0.583

0.477

19

ب�إمكاين تر�سيخ فل�سفة املدر�سة ور�سالتها الرتبوية.

0.707

0.637

22

لدي القدرة على القيام بكل املهام وامل�س�ؤوليات املدر�سية .

0.697

0.594

21

لدي فهم �شامل لأهداف املدر�سة وطموحاتها .

0.690

0.614

25

ميكنني ممار�سة مهارات العمل اجلماعي مع املعلمني ومبا ين�سجم مع �أهداف املدر�سة وفل�سفتها

0.674

0.594

20

�أتبنى وجهة نظر تقوم على اال�ستمرارية يف حت�سني الأداء .

0.659

0.570

23

�أ�ستطيع �إ�رشاك �أولياء الأمور ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف حتقيق الأهداف التعليمية .

0.646

0.532

24

�أ�ستطيع �أن �أكون منوذجا للطلبة واملعلمني يف تطوير املدر�سة.

0.689

0.469

18

ميكنني تقدمي امل�ساعدة لزمالئي املعلمني خ�صو�صا اجلدد منهم

0.579

0.517

28

لدي القدرة على التطور على ال�صعيد املهني وال�شخ�صي .

0.707

0.610

32

ب�إمكاين �أن �أكون منوذجا للمواطنة احلقيقية اجتاه املجتمع

0.693

0.622

27

ب�إمكاين التخطيط والتن�سيق بني اللجان املختلفة يف املدر�سة.

0.687

0.540

29

�أ�ستطيع الت�أثري على اجتاهات زمالئي املعلمني ايجابيا .

0.679

0.587

30

لدي فهم عميق لل�سيا�سيات الرتبوية و�إمكانية تطويرها.

0.663

0.562

31

�أ�ستطيع معاجلة النتائج ال�سلبية الناجمة عن املمار�سات اخلاطئة للمعلمني والطلبة .

0.654

0.500

26

�أ�ستطيع تعزيز العالقات التعاونية بني العاملني يف املدر�سة.

0.610

0.528

الرتتيب

م�ضمون الفقرة
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املجال

معامل ارتباط
الفقرة مع املجال

معامل ارتباط
الفقرة مع املقيا�س

37

يوجد لدي اهتمام م�ستمر بكل ما هو جديد يف �أطار تخ�ص�صي.

0.706

0.602

38

يوجد لدي طموح يف �أن �أكون معلما متميزا.

0.647

0.600

34

�سيكون لدي اهتمام متطور مب�شكالت الطلبة وق�ضاياهم .

0.673

0.524

35

لدي القدرة على االبتكار والتغري على م�ستوى املدر�سة وخارجها

0.648

0.507

36

�س�أكر�س معظم وقتي وجهدي يف امل�ستقبل للعمل املدر�سي .

0.642

0.459

33

ب�إمكاين تعليم جميع الطلبة وب�أحدث اال�سرتاتيجيات التعليمية.

0.622

0.636

39

عملي كمدر�س مر�ض جدا بالن�سبة يل .

0.610

0.528

40

يتطور منط تفكريي وممار�ساتي التعليمية وفق التطور املعريف والتكنولوجي .

0.553

0.284

الرتتيب

املجال
اخلام�س:
النمو والتطور
ال�شخ�صي

م�ضمون الفقرة

جدول ()5

جدول ()4

يبين معامالت الثبات لمقياس الهوية الوظيفية للطلبة ككل ولمجاالته محسوبة بطريقتي
اإلعادة وكرونباخ ألفا

يبين معامالت االرتباط لمجاالت مقياس الهوية الوظيفية للطلبة مع المقياس ككل

العالقة االرتباطية

التعلم
والتعليم

العالقات
منو التطوير
واخلدمات
الطلبة الدرا�سي
الوظيفية

جمال النمو
والطوير
ال�شخ�صي

التعليم والتعلم

1.0

منو الطلبة

0.67

1.0

التطوير الدرا�سي

0.67

0.65

1.0

0.61

0.62

0.66

1.0

0.56

0.05

0.60

0.59

1.0

0.86

0.82

0.86

0.84

0.75

العالقات واخلدمات
الوظيفية
جمال النمو
والطوير ال�شخ�صي
املقيا�س الكلي

ي�شري اجلدول رقم (� )3إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
اح�صائية بني جماالت الهوية الوظيفية املختلفة ،وعلى الدرجة
الكلية للمقيا�س ،وبناء على هذه النتيجة مت اعتماد فقرات
املقيا�س ومل يحذف �أي فقرة.
● ●ثبات الأداة:
 طريقة االختبار و�إعادة االختبار :مت تطبيق املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة بلغ عددها ()48
طالبا وطالبة ،وذلك بطريقة االختبار ،و�إعادة االختبار (test-
 ، )Retestومت ح�ساب معامل ثبات الإعادة للمقيا�س ككل
 ( )0.93واجلدول رقم ( )4يبني ح�ساب معامل الثبات
با�ستخدام البينات اخلا�صة نف�سها بالثبات بطريقة الإعادة.
 طريقة االت�ساق الداخلي :مت التحقق من ثبات الأداة
بطريقة االت�ساق الداخلي بداللة �إح�صائية الفقرة با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ،ومت ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي
للمقيا�س ككل ( )0.913لذا اعتربت معامالت الثبات منا�سبة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة.كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (. )5

رقم
املجال

�أرقام البنود
املنتمية
للمجال

عدد
البنود

ا�سم املجال

ثبات االت�ساق
ثبات
الداخلي قيمة
الإعادة
كرونباخ �ألفا

الأول

10-1

10

التعليم والتعلم

0.79

0.83

الثاين

17-11

7

منو الطلبة

0.79

0.80

الثالث

25-18

8

التطوير الدرا�سي

0.76

0.81

الرابع

32-26

7

0.75

0.82

اخلام�س

40-33

8

0.66

0.71

جميع
الفقرات

40-1

40

العالقات
واخلدمات
الوظيفية
جمال النمو
والطوير ال�شخ�صي
القيا�س الكلي

0.93

0.91

يظهر من اجلدول رقم (� )5أن معامل ثبات ملجاالت
املقيا�س قد راوحت بني ( )0.83 - 0.71وللمقيا�س ككل
( )0.93لثبات الإعادة و ( )0.91لثبات االت�ساق الداخلي
ومت ت�صحيح �أداة الدرا�سة من خالل ت�صنيف املتو�سطات
احل�سابية واال�ستجابات لأفراد العينة �إىل ثالث فئات ،وهي:
( )2.66 - 1بدرجة منخف�ضة ،و ( )3.66 - 2.67متو�سطة،
و ( )5 - 3.67بدرجة عالية ،علم ًا ب�أن الدرجة التي ميكن �أن
يح�صل عليها املفحو�ص ترتاوح بني ( )120 - 40درجة.
تت�ضمن الدرا�سة املتغريات االتية:
Ú Úاملتغري التابع :الهوية الوظيفية
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة :اجلن�س ،الكلية.
املعاجلة االحصائية
تكون املعاجلة الإح�صائية كما ي�أتي:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة
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احل�سابية لفقرات املجال ككل بني ( )3.72 - 3.47و�أن الفقرة
( )10والتي تن�ص على " لدي القدرة على تر�سيخ الأنظمة
والقوانني ال�صفية واملدر�سية" قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.72وبانحراف معياري ( )0.84وبدرجة تقييم
عالية ،وجاءت الفقرة ( )4والتي تن�ص " �أ�ستطيع خلق مناخ
تعليمي �صحي و�إيجابي ين�سجم مع الطلبة" مبتو�سط ()3.70
وبانحراف معياري ( )0.80وبدرجة تقييم عالية ،بينما احتلت
الفقرة رقم ( )1والتي تن�ص على " لدي معرفة �شاملة وعمق
معريف يف مو�ضوع تخ�ص�صي" ،املرتبة الثالثة مبتو�سط ()3.69
وبانحراف معياري ( )0.63وبدرجة تقييم عالية ،ويف اجلانب
الآخر احتلت الفقرة رقم ( )6والتي تن�ص على " لدي من الكفاءة
ما ي�ساعد طلبتي على حتقيق �أهدافهم التعليمية ومب�ستوى عايل"
على املرتبة الأخرية ومبتو�سط ( )3.47وبانحراف معياري
( )0.92وبدرجة تقييم متو�سط.
ميكن تف�سري النتائج املتعلقة باملجال الأول ب�أن لدى
الطلبة م�ستوى متو�سطا من الكفاءة الذاتية ،ويظهر هذا يف
الفقرات ( ، )8 ،5 ،3 ،9 ،7 ،6وهذا يعني �أن لديهم �إح�سا�سا و�شعورا
بدرجة متو�سطة يف املهام املتعلقة باملهام ال�سابقة �أم الفقرات
( )29 ،1 ،4 ،10فيظهر �أن م�ستوى الكفاءة الذاتية عالية ،وقد
�أثبتت الدرا�سات وجود عالقة ارتباطية قوية بني الكفاءة الذاتية،
والهوية الوظيفية ومنها درا�سة �آزار ( )Azar,2010ودرا�سة ليموت
و�إجنلز (. )lemot&Engeles,2010
Ú Úثانياً :جمال منو الطلبة

عن ال�س�ؤال الأول.
 ال�س�ؤال الثاين با�ستخدام اختبار (. )T- test
 ال�س�ؤال الثالث با�ستخدام اختبار (. )T- test

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول :ما م�ستوى الهوية الوظيفية
لدى طلبة جامعة اخلليل يف كلية الرتبية والكليات الأخرى
(العلوم ،الآداب) .
للإجابة على ال�س�ؤال الأول مت �أيجاد املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة الطلبة يف جامعة اخلليل على
فقرات اال�ستبانة ،وجماالتها ويبني اجلدول رقم ( )6املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ملجاالت اال�ستبانة اخلم�س،
وهي.
�Ú Úأوالً :التعليم والتعلم
جدول رقم ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التعليم
والتعلم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة التقييم الفقرات
10

عال

4

عال

1

عال

2

عال

8

متو�سط

5

متو�سط

3

متو�سط

9

متو�سط

7

متو�سط

6

متو�سط
متو�سط

لدي القدرة على تر�سيخ الأنظمة
والقوانني ال�صفية واملدر�سية.
�أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �صحي
و�إيجابي ين�سجم مع الطلبة.
لدي معرفة �شاملة وعمق معريف يف
مو�ضوع تخ�ص�صي.
�أ�ستطيع الربط بني املو�ضوعات
التعليمية وب�صورة هادفة .
لدي القدرة على م�ساعدة الطلبة لتحقيق
م�ستوى عايل من التعلم الفعال.
�أ�ستطيع توجيه الطلبة وم�ساعدتهم على
تطبيق ما يتعلمونه .
لدي القدرة على املبادرة التخاذ
القرارات اخلا�صة بالتخطيط للمواقف
التعليمية .
�أ�ستطيع توظيف �أ�شكال التقومي ح�سب
�أهداف املنهاج .
لدي القدرة على �إظهار املرونة يف
املواقف والق�ضايا التعليمية
لدي من الكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على
حتقيق �أهدافهم التعليمية ومب�ستوى
عايل.
الكلي

3.72

0.843

3.70

0.801

3.69

0.637

3.69

0.684

3.66

0.845

3.64

0.844

3.62

0.819

3.55

0.822

3.55

0.836

3.47

0.925

3.63

0.48

جدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال نمو
الطلبة

الفقرة التقييم
14
13
15
16
17
12
11

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )6إىل �أن املتو�سط العام
مل�ستوى الهوية الوظيفة يف املجال الأول وهو "التعليم والتعلم"
لدى الطلبة يف كلية الرتبية والكليات الأخرى (العلوم ،الآداب)
هو ( )3.63وبدرجة تقييم متو�سط وتراوح مدى املتو�سطات

الفقرات

�أ�ستطيع بناء عالقة ايجابية وبناءة مع
عال
الطلبة .
ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق
عال
التعاون بني الطلبة .
ب�إمكاين ممار�سة دور �أر�شادي للطلبة
عال
حلل م�شكالتهم
�أ�ستطيع بناء �شبكة �أمان ودعم نف�سي
عال
فعالة للطلبة.
ب�إمكاين م�ساعدة الطلبة على زيادة
عال م�ستوى اهتمامهم وتقديرهم لأهمية
التعلم
�أ�ستطيع حتديد حاجات الطلبة من �أجل
عال
التخطيط للأن�شطة التعليمية .
ميكنني ا�ستك�شاف اخل�صائ�ص النمائية
متو�سط
للطلبة وتطويرها .
عال

الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.03

0.838

3.89

0.837

3.86

0.913

3.79

0.963

3.76

0.877

3.68

0.753

3.64

0.861

3.81

0.55

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )7أن املتو�سط العام مل�ستوى
الهوية الوظيفة يف املجال الثاين وهو "منو الطلبة" لدى الطلبة
136

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )8أن املتو�سط العام مل�ستوى
الهوية الوظيفة يف املجال الثالث وهو "التطور املدر�سي" لدى
الطلبة يف كلية الرتبية والكليات الأخرى (العلوم ،الآداب) هو
( )3.70وبدرجة تقييم عايل وتراوح مدى املتو�سطات احل�سابية
لفقرات املجال ككل بني ( )4.85 - 3.70و�أن الفقرة ()18
والتي تن�ص على " ميكنني تقدمي امل�ساعدة لزمالئي املعلمني
خ�صو�صا اجلدد منهم" قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.85وبانحراف معياري ( )0.86وبدرجة تقييم
عالية ،وجاءت الفقرة ( )24والتي تن�ص " �أ�ستطيع �أن �أكون
منوذج للطلبة واملعلمني يف تطوير املدر�سة" مبتو�سط ()3.78
وبانحراف معياري ( )0.89وبدرجة تقييم عالية ،بينما احتلت
الفقرة رقم ( )20والتي تن�ص على " اتبنى وجهة نظر تقوم على
اال�ستمرارية يف حت�سني الأداء" ،املرتبة الثالثة مبتو�سط ()3.75
وبانحراف معياري ( )0.81وبدرجة تقييم عالية ،ويف اجلانب
الآخر احتلت الفقرة رقم ( )23والتي تن�ص على " �أ�ستطيع �أ�رشاك
�أولياء الأمور وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف حتقيق الأهداف
التعليمية" على املرتبة الأخرية ومبتو�سط ( )3.57وبانحراف
معياري ( )0.93وبدرجة تقييم متو�سط.
�أظهرت النتائج للمجال الثالث �أن التقييم عال ملعظم فقرات
املجال با�ستثناء الفقرات ( )23 ،19 ،22ويعود ذلك �إىل وجود
م�ستوى دافعية عالية ،والتزام وظيفي عال م�سبق لدى ه�ؤالء
الطلبة قبل �أن يكونوا معلمني يف املدار�س ،ويعود �سبب ح�صول
الطلبة على تقييم متو�سط يف الفقرات ( )23 ،19 ،22فهو عدم
وجود مواد درا�سية يف الربامج التعليمية اخلا�صة به�ؤالء الطالب
ت�ساعدهم على القيام باملهام املت�ضمنة يف هذه الفقرات ،وقد
�أ�شارت درا�سة كانريو�س وهلمزلورنز وبيجارد وهوفمان(  (�Can
)rinus& Helms- Lurns& Beijaard&Hofman,2011
Ú Úرابعاً :جمال العالقات واخلدمات الوظيفية

يف كلية الرتبية والكليات الأخرى (العلوم ،الآداب) هو ()3.81
وبدرجة تقييم عال وتراوح مدى املتو�سطات احل�سابية لفقرات
املجال ككل بني ( )4.03 - 3.81و�أن الفقرة ( )14والتي
تن�ص على " �أ�ستطيع بناء عالقة �إيجابية وبناءة مع الطلبة"
قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.03وبانحراف
معياري ( )0.83وبدرجة تقييم عالية ،وجاءت الفقرة ()13
والتي تن�ص " ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق التعاون بني
الطلبة" مبتو�سط ( )3.89وبانحراف معياري ( )0.83وبدرجة
تقييم عالية ،بينما احتلت الفقرة رقم ( )15والتي تن�ص على "
ب�إمكاين ممار�سة دور �أر�شادي للطلبة حلل م�شكالتهم" ،املرتبة
الثالثة مبتو�سط ( )3.86وبانحراف معياري ( )0.91وبدرجة
تقييم عالية ،ويف اجلانب الآخر احتلت الفقرة رقم ( )11والتي
تن�ص على " ميكنني ا�ستك�شاف اخل�صائ�ص النمائية للطلبة
وتطويرها" على املرتبة الأخرية ومبتو�سط ( )3.64وبانحراف
معياري ( )0.55وبدرجة تقييم متو�سط.
يظهر من نتائج اجلدول رقم (� )7أن متو�سطات �أداء الطلبة
على جميع الفقرات عالية ما عدا الفقرة رقم ( )11متو�سطة،
وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن طبيعة املواد يف الربامج الدرا�سية
له�ؤالء الطلبة ،والتي ت�ؤهلهم ملمار�سة كل املهارات املت�ضمنة
يف الفقرات ،كما �أن للتنظيم الذاتي دورايف احل�صول على
م�ستوى عال على هذه الفقرات ،والتنظيم الذاتي هو القدرة على
التخطيط للأهداف التعليمية ،وو�ضع اخلطط الالزمة لتنفيذها
بنجاح ،وهذا ما يظهر يف درا�سة تاميو�ست�سوك ويجا�ستي
(. )Timostsuk&Ygaste,2010
Ú Úثالثاً :جمال التطور املدر�سي
جدول رقم ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التطور
المدرسي

الفقرة التقييم
18
24
20
21
25
22
19
23

الفقرات

ميكنني تقدمي امل�ساعدة لزمالئي
عال
املعلمني خ�صو�صا اجلدد منهم
�أ�ستطيع �أن �أكون منوذجا للطلبة
عال
واملعلمني يف تطوير املدر�سة.
�أتبنى وجهة نظر تقوم على اال�ستمرارية
عال
يف حت�سني الأداء .
لدي فهم �شامل لأهداف املدر�سة
عال
وطموحاتها .
ميكنني ممار�سة مهارات العمل
عال اجلماعي مع املعلمني ،ومبا ين�سجم مع
�أهداف املدر�سة وفل�سفتها
لدي القدرة على القيام بكل املهام
متو�سط
وامل�س�ؤوليات املدر�سية .
ب�إمكاين تر�سيخ فل�سفة املدر�سة
متو�سط
ور�سالتها الرتبوية .
�أ�ستطيع �إ�رشاك �أولياء الأمور ،وم�ؤ�س�سات
متو�سط املجتمع املحلي يف حتقيق الأهداف
التعليمية .
عال

الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

جدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال
العالقات والخدمات الوظيفية

3.85

0.865

3.78

0.898

3.75

0.815

26

3.72

0.840

28

3.68

0.920

32

3.63

0.911

3.62

0.759

3.57

0.935

3.70

0.85

الفقرة التقييم

29
27
31
30
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الفقرات

�أ�ستطيع تعزيز العالقات التعاونية بني
عايل
العاملني يف املدر�سة .
لدي القدرة على التطور على ال�صعيد
عايل
املهني وال�شخ�صي .
ب�إمكاين �أن �أكون منوذجا للمواطنة
عايل
احلقيقية اجتاه املجتمع .
�أ�ستطيع الت�أثري على اجتاهات زمالئي
عايل
املعلمني ايجابيا .
ب�إمكاين التخطيط والتن�سيق بني اللجان
متو�سط
املختلفة يف املدر�سة .
�أ�ستطيع معاجلة النتائج ال�سلبية
متو�سط الناجمة عن املمار�سات اخلاطئة
للمعلمني والطلبة .
لدي فهم عميق لل�سيا�سيات الرتبوية
متو�سط
و�إمكانية تطويرها.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.93

0.802

3.91

0.784

3.79

0.807

3.67

0.891

3.59

0.738

3.55

0.907

3.43

0.830
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الفقرة التقييم

الفقرات

عايل

الكلي

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة التقييم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات

0.52

36

�س�أكر�س معظم وقتي وجهدي يف
متو�سط
امل�ستقبل للعمل املدر�سي

3.48

0.921

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )9أن املتو�سط العام مل�ستوى
الهوية الوظيفة يف املجال الرابع وهو "العالقات واخلدمات
الوظيفية" لدى الطلبة يف كلية الرتبية والكليات الأخرى
(العلوم ،الآداب) هو ( )3.69وبدرجة تقييم عايل وتراوح مدى
املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال ككل بني ()3.93 - 3.43
و�أن الفقرة ( )26والتي تن�ص على " �أ�ستطيع تعزيز العالقات
التعاونية بني العاملني يف املدر�سة" قد احتلت املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )3.93وبانحراف معياري ( )0.80وبدرجة
تقييم عالية ،وجاءت الفقرة ( )28والتي تن�ص " لدي القدرة
على التطور على ال�صعيد املهني وال�شخ�صي" مبتو�سط ()3.91
وبانحراف معياري ( )0.78وبدرجة تقييم عالية ،بينما احتلت
الفقرة رقم ( )32والتي تن�ص على " ب�إمكاين �أن �أكون منوذجا
للمواطنة احلقيقية اجتاه املجتمع" ،املرتبة الثالثة مبتو�سط
( )3.79وبانحراف معياري ( )0.80وبدرجة تقييم عالية ،ويف
اجلانب الآخر احتلت الفقرة رقم ( )30والتي تن�ص على " لدي
فهم عميق لل�سيا�سيات الرتبوية و�إمكانية تطويرها" على املرتبة
الأخرية ومبتو�سط ( )3.43وبانحراف معياري ( )0.83وبدرجة
تقييم متو�سط.
يظهر من نتائج اجلدول رقم ( )9وجود م�ستوى عايل
للمجال ويعزى �سبب ذلك �إىل �أن لدى الطلبة مهارات اجتماعية
مثل قدرة على �إقامة عالقات مع الآخرين ،والتعاون ،والت�شاركية
،وحتمل امل�س�ؤولية االجتماعية ،ميكن �إرجاع �سبب ذلك �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية نحو العملية التعليمة وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
Ú Úخام�ساً :جمال النمو والتطور ال�شخ�صي

39

متو�سط عملي كمدر�س مر�ض جدا بالن�سبة يل .

3.31

1.215

3.21

0.547

3.69

متو�سط

ت�شري نتائج اجلدول رقم (� )10أن املتو�سط العام مل�ستوى
الهوية الوظيفة يف املجال اخلام�س وهو "النمو والتطور
ال�شخ�صي" لدى الطلبة يف كلية الرتبية والكليات الأخرى
(العلوم ،الآداب) هو ( )3.21وبدرجة تقييم متو�سط وتراوح مدى
املتو�سطات احل�سابية لفقرات املجال ككل بني ()4.07 - 3.31
و�أن الفقرة ( )38والتي تن�ص على " يوجد لدي طموح يف �أن �أكون
معلما متميزا" قد احتلت املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()4.07
وبانحراف معياري ( )1.01وبدرجة تقييم عالية ،وجاءت الفقرة
( )40والتي تن�ص " يتطور منط تفكريي وممار�ساتي التعليمية
وفق التطور املعريف والتكنولوجي" مبتو�سط ( )3.86وبانحراف
معياري ( )0.93وبدرجة تقييم عالية ،بينما احتلت الفقرة رقم
( )34والتي تن�ص على " �سيكون لدي اهتمام متطور مب�شكالت
الطلبة وق�ضاياهم" ،املرتبة الثالثة مبتو�سط ( )3.85وبانحراف
معياري ( )0.79وبدرجة تقييم عالية ،ويف اجلانب الآخر احتلت
الفقرة رقم ( )39والتي تن�ص على " عملي كمدر�س مر�ض جدا
بالن�سبة يل" على املرتبة الأخرية ومبتو�سط ( )3.31وبانحراف
معياري ( )1.21وبدرجة تقييم متو�سط.
ميكن تف�سري نتائج املجال اخلام�س �إىل �أن الربامج
الأكادميية تفتقر �إىل اعدادهم �إىل مواكبة التطورات ،والتغريات
احلا�صلة يف املجال التكنولوجي ،واملعريف املتعلق بتخ�ص�صهم،
وبالتايل هم غري قادرين على توظيفها بال�شكل املنا�سب.
�أما بالن�سبة للمتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملجاالت اال�ستبانة اخلم�س ،وهي املجال الأول (التعليم والتعلم)
،املجال الثاين (منو الطلبة)  ،املجال الثالث (التطور املدر�سي)
،والرابع (العالقات واخلدمات الوظيفية)  ،واخلام�س (النمو
والتطور ال�شخ�صي) تظهر مرتبة يف اجلدول رقم (. )11

جدول رقم ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال النمو
والتطور الشخصي

الفقرة التقييم
38

عايل

40

عايل

34

عايل

37

عايل

33

عايل

35

عايل

الفقرات
يوجد لدي طموح يف �أن �أكون معلما
متميزا.
يتطور منط تفكريي وممار�ساتي
التعليمية وفق التطور املعريف
والتكنولوجي .
�سيكون لدي اهتمام متطور مب�شكالت
الطلبة وق�ضاياهم .
يوجد لدي اهتمام م�ستمر بكل ما هو
جديد يف �أطار تخ�ص�صي.
ب�إمكاين تعليم جميع الطلبة وب�أحدث
اال�سرتاتيجيات التعليمية
لدي القدرة على االبتكار والتغري على
م�ستوى املدر�سة وخارجها

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.07

1.018

3.86

0.931

3.85

0.798

3.79

0.896

3.71

0.887

3.69

0.794

الكلي

جدول رقم ()11
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التقييم

منو الطلبة

3.81

0.55

عايل

التطور املدر�سي

3.70

0.85

عايل

املجال

138

العالقات
واخلدمات
الوظيفية

3.69

0.52

عايل

التعليم والتعلم

3.63

0.48

متو�سط

النمو والتطور
املهني

3.21

0.547

متو�سط
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يظهر اجلدول رقم (� )11أن �أعلى املجاالت على التوايل هي
جمال (منو الطلبة) مبتو�سط ( )3.81وانحراف معياري ()0.55
وبدرجة تقدير عال ،ثم جمال (التطور املدر�سي) ومبتو�سط
( )3.70وانحراف معياري ( )0.58وبدرجة تقدير عال  ،وجمال
(العالقات واخلدمات الوظيفية) مبتو�سط ( )3.69وبانحراف
معياري ( )0.52وبدرجة تقدير عال  ،يف املقابل �أظهرت
النتائج �أن املجال (التعليم والتعلم) مبتو�سط ( )3.63وبانحراف
معياري ( )0.48وبدرجة تقدير متو�سط ثم املجال الأخري وهو
الأقل متو�سط ًا (النمو والتطور املهني) مبتو�سط ( )3.21وانحراف
معياري ( )0.47وبدرجة تقدير متو�سط.
بالنظر �إىل النتائج ال�سابقة ميكن �أن تف�رس ب�أن املجاالت
الثالث بدرجة عالية هي جماالت ال حتتاج �إىل ت�أهيل �أكادميي
من خالل م�ساقات تدري�سية� ،أو تدريب ميداين� ،أما املجال الرابع
واخلام�س فكانا بدرجة متو�سط وال�سبب هو �أن هذه املجاالت
حتتاج �إىل تدريب ،وت�أهيل.وهذا غري موجود لدى طلبة كليات
العلوم والآداب لعدم وجود مواد درا�سية تربوية يف براجمهم
الدرا�سية.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص على (ال
توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية الوظيفية لطلبة
جامعة اخلليل ،تبع ًا ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث) .
للإجابة على هذا ل ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار ()T- Test
لإيجاد الفروق يف م�ستوى الهوية الوظيفية لطلبة جامعة اخلليل
واجلدول رقم ( )12يو�ضح ذلك.

وحتمل امل�س�ؤولية للذكور ي�ساهم يف ت�شكيل مكونات الهوية
الوظيفية للذكور وتكوينها.
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار ()T- Test
لإيجاد الفروق يف م�ستوى الهوية الوظيفية لطلبة جامعة اخلليل،
وللمجاالت الدرا�سية كافة واجلدول رقم ( )13يو�ضح ذلك.
جدول رقم (: )13
نتائج اختبار ( )tلمستوى الهوية الوظيفية تبعاً لمتغير الجنس ولكافة المجاالت الدراسية.

الداللة
املتو�سط االنحراف درجات قيمة "ت"
املجاالت اجلن�س العدد
احل�سابي املعياري احلرية املح�سوبة الإح�صائية
املجال 1

املجال 2

املجال 3

املجال 4

املجال 5

ب�شكل
عام

جدول رقم (: )12
نتائج اختبار ( )tلمستوى الهوية الوظيفية تبعاً لمتغير الجنس.

ذكور

44

3.87

0.61

�إناث

214

3.74

0.55

ذكور

44

4.00

0.70

�إناث

214

3.92

0.59

ذكور

44

3.88

0.66

�إناث

214

3.82

0.64

ذكور

44

3.97

0.73

�إناث

214

3.77

0.62

ذكور

44

3.95

0.65

�إناث

214

3.82

0.60

ذكور

44

3.93

0.58

�إناث

214

3.81

0.49

256

1.448

0.14

256

0.802

0.42

256

0.575

0.56

256

1.837

0.07

256

1.239

0.21

256

1.409

0.16

يظهر من اجلدول رقم (� )13أنه ال يوجد فروق يف
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ين الطلبة الذكور
والإناث ،حيث بلغ متو�سط الذكور ( )3.98وبانحراف معياري
(، )0.54والإناث مبتو�سط ( )3.88وانحراف معياري (. )0.43
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن اهتمامات الذكور والإناث
نحو حتقيق �أكرب قدر من الأهداف ،واملهارات التعليمية متقاربة،
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك املهارات ،وامل�س�ؤوليات املطلوب
منهم �أدا�ؤها عندما يتقدمون �إىل االختبارات ،واملقابالت
اخلا�صة بعملية التوظيف لهم ،وكما �أن الهوية الوظيفية ترتبط
باخلطوط العري�ضة ،ومقررات املواد الدرا�سية التي يتعلمها
الطلبة مبعزل عن جن�سهم.
رمبا تدخل عوامل مت�ضاربة يف عدم وجود فروق يف
م�ستوى الهوية الوظيفية بني الذكور والإناث ،يعود من جهة �إىل
�أن م�ستوى التح�صيل الأكادميي للطالبات يف جامعة اخلليل �أعلى
من الذكور ،و يف اجلانب املقابل ف�إن منط التن�شئة االجتماعية،
وحتمل امل�س�ؤولية للذكور ي�ساهم يف ت�شكيل مكونات الهوية
الوظيفية للذكور وتكوينها.
◄◄ النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على :ال
توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية الوظيفية لطلبة

الداللة
املتو�سط االنحراف درجات قيمة "ت"
اجلن�س العدد
احل�سابي املعياري احلرية املح�سوبة الإح�صائية
0.548
3.98
44
ذكر
0.191
6.780
256
0.437
3.88
�أنثى 214

يظهر من اجلدول رقم (� )12أنه ال يوجد فروق يف
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ين الطلبة الذكور
والإناث حيث بلغ متو�سط الذكور ( )3.98وبانحراف معياري
( )0.54والإناث مبتو�سط ( )3.88وانحراف معياري (. )0.43
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن اهتمامات الذكور والإناث
نحو حتقيق �أكرب قدر من الأهداف ،واملهارات التعليمية متقاربة،
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك املهارات ،وامل�س�ؤوليات املطلوب
منهم �أدا�ؤها عندما يتقدمون �إىل االختبارات ،واملقابالت
اخلا�صة بعملية التوظيف لهم ،وكما �أن الهوية الوظيفية ترتبط
باخلطوط العري�ضة ،ومقررات املواد الدرا�سية التي يتعلمها
الطلبة مبعزل عن جن�سهم.
رمبا تدخل عوامل مت�ضاربة يف عدم وجود فروق يف
م�ستوى الهوية الوظيفية بني الذكور والإناث ،يعود من جهة �إىل
�أن م�ستوى التح�صيل الأكادميي للطالبات يف جامعة اخلليل �أعلى
من الذكور ،و يف اجلانب املقابل ف�إن منط التن�شئة االجتماعية،
139
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الهوية الوظيفية لدى طلبة جامعة اخلليل

التدري�س ،واملهارات ،والكفايات الالزمة والتدريب عليها حتى
يكون املعلم م�ؤهال �أكادميي ًا (يف التخ�ص�ص)  ،ومهني ًا (يف
�أ�ساليب التخ�ص�ص)  ،وهذا ما يفتقده طلبة كلية العلوم والآداب،
حيث �إن براجمهم الدرا�سية تخلو من �أي مواد تربوية ،و�أ�ساليب
التدري�س.
وهناك جانب مهم يف تف�سري هذه النتيجة هو �أن طلبة
كلية الرتبية يتلقون برنامج يف الرتبية العملية ب�إطار نظري،
و�آخر تطبيقي يف املدار�س ،وب�إ�رشاف مدرب من املدر�سة،
و�أ�ستاذ الكلية ،ويكون ذلك يف ال�سنة الرابعة يف الف�صل الأخري.
وهذا التدريب يتيح للطالب �أو الطالبة ممار�سة جميع املهارات،
والكفايات الالزم التدرب عليها يف الغرفة ال�صفية؛ مما يجعله
على اطالع ووعي لكل ما يتم القيام به من قبل املعلم املدرب
يف اجلانب التعليمي ،والإداري واالجتماعي داخل املدر�سة
وخارجها.وهذا ما جعل طلبة كلية الرتبية �أعلى يف م�ستوى
الهوية الوظيفية (باالعتماد على الو�صف الوظيفي ملهنة املعلم)
 ،حيث �إن طلبة كلية العلوم والآداب ال يتدربون يف �إطار برنامج
الرتبية العملية كما هو لطلبة الرتبية ،ولذلك يكون ت�أهيلهم �أكرث
يف اجلانب الأكادميي من يف اجلانب املهني (�أ�ساليب التدري�س
والتخطيط ،والإدارة )..على عك�س طلبة الرتبية امل�ؤهلني يف
اجلانبني الأكادميي واملهني معاً ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة
�أزار ( )Azar, 2010ودرا�سة ليموت واجنلز (Lemot& Angels,
. )2010
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على :ال
توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الهوية الوظيفية لطلبة
جامعة اخلليل تبعا ملتغري الكلية ولكافة جماالت �أداة الدرا�سة
اخلم�سة.
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابة �أفراد الدرا�سة مل�ستوى الهوية الوظيفية بني
طلبة كليات اجلامعة الثالث ،والتي تظهر يف اجلدول الآتي:
ولتو�ضيح هذه الفروق يظهر اجلدول رقم (� )17أن م�ستوى
الهوية الوظيفية لدى طلبة كلية الرتبية �أعلى منه لدى طلبة
العلوم والآداب على املجاالت اخلم�س للإ�ستبانة.
وميكن تف�سري هذا التدين يف املتو�سط احل�سابي يف املجال
اخلام�س (النمو والتطور ال�شخ�صي �إىل �أن هذا املجال يحتاج �إىل
خربات ميدانية ،حتى يتم حتقيقه ،ولذلك الطلبة الآن يف املرحلة
اجلامعية مل يتم توظيفهم يف املدار�س.

جامعة اخلليل ،تبع ًا ملتغري الكلية (الرتبية والآداب ،العلوم) .
ولفح�ص الفر�ضية ال�صفرية مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابة �أفراد الدرا�سة مل�ستوى الهوية الوظيفية بني
طلبة كليات اجلامعة الثالث ،والتي تظهر يف اجلدول الآتي:
جدول رقم ()14
يوضح الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الهوية الوظيفية
بين طلبة كليات الجامعة الثالث.

الكلية

التقييم

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الرتبية

عايل

84

4.2634

0.40361

الآداب

متو�سط

113

3.6063

0.41790

العلوم

متو�سط

61

3.6607

0.44202

وهذا يدل على وجود فروق ظاهرة يف متو�سطات م�ستوى
الهوية الوظيفية بني طلبة كليات اجلامعة الثالث ،تعزى ملتغري
امل�ؤهل الكلية ،وملعرفة داللة الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي  one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم ()15
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة الفروق
يف م�ستوى الهوية الوظيفية بني طلبة كليات اجلامعة الثالث.
واجلدول رقم ( )15يو�ضح ذلك.
م�صادر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
حرية

متو�سط
املربعات

ف

الداللة

23.179

2

11.590

65.962

0.000

44.804

255

0.176

67.983

257

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق �أن قيمة ف ()65.962
وم�ستوى الداللة (� )0.00أي �أنه يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا
يف درجة الهوية الوظيفية بني طلبة كليات اجلامعة الثالث،
واجلدول التي يو�ضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية.
جدول ()16
يوضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمستويات متغير الكلية كافة.

الكلية
الرتبية
الآداب

الكلية

فرق املتو�سطات

الداللة

الآداب

0.65709

0.000

العلوم

0.60274

0.000

العلوم

0.05435

0.693

املجال

املجال الأول

وميكن تف�سري ذلك من جوانب عدة� ،أهمها� :أن الطلبة يف
كلية الرتبية وهم طلبة تخ�ص�ص (�أ�ساليب تدري�س لغة عربية ،ولغة
�إجنليزية ،واجتماعيات ،و�أ�ساليب علوم ،و�أ�ساليب ريا�ضيات)
يدر�سون م�ساقات متعددة تتعلق بالعملية التعليمية ،و�أ�ساليب

املجال الثاين
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الكلية

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

التربية

84

4.2119

0.56021

اآلداب

113

3.5398

0.42940

العلوم

61

3.5721

0.45355

التربية

84

4.3007

0.62647

اآلداب

113

3.7724

0.52042

العلوم

61

3.7330

0.54431
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املجال
املجال
الثالث

املجال الرابع

املجال
اخلام�س

الكلية

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

التربية

84

4.2401

0.62651

اآلداب

113

3.6133

0.54317

العلوم

61

3.6779

0.58617

التربية

84

4.3333

0.52337

اآلداب

113

3.5090

0.54868

العلوم

61

3.6489

0.53595

التربية

84

4.2611

0.51765

اآلداب

113

3.6235

0.50706

العلوم

61

3.7057

0.63829

م�صادر
املجال
التباين
بني
املجموعات
املجال داخل
اخلام�س املجموعات
املجموع

املجال

املجال
الأول

م�صادر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

املجال
الثاين

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

املجال
الثالث

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

املجال
الرابع

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

24.775

2

12.388

53.502

0.000

59.042

255

0.232

83.817

257

16.713

2

8.356

80.685

255

0.316

97.398

257

20.846

2

10.423

86.239

255

0.338

107.085

257

34.826

2

17.413

73.687

255

0.289

108.513

257

21.263

2

10.632

35.917

0.000

75.481

255

96.745

257

جدول ()19
يوضح نتائج للمقارنات البعدية وللمجاالت الدراسية كافة

املجال

املجال الأول

الكلية

التربية
اآلداب

املجال الثاين

التربية
اآلداب

املجال
الثالث

التربية
اآلداب

26.410

0.000

املجال الرابع

التربية
اآلداب

30.820

0.000

املجال
اخلام�س

التربية
اآلداب

60.259

0.296

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق (� )18أن قيمة ف دالة
�إح�صائيا دالة �إح�صائياً ،وبالتايل يوجد فروق يف درجة الهوية
الوظيفية بني طلبة كليات اجلامعة الثالث وللمجاالت الدرا�سية
كافة و ل�صالح كلية الرتبية  ،واجلدول الآتي ( )19يو�ضح نتائج
اختبار توكي للمقارنات البعدية.

يظهر اجلدول رقم ( )17الفروق يف املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الهوية الوظيفية بني طلبة كلية
الرتبية وللمجاالت الدرا�سية كافة  ،وهذا يدل على وجود فروق
ظاهرة يف متو�سطات م�ستوى الهوية الوظيفية بني طلبة كليات
اجلامعة الثالث ،وملعرفة داللة الفروق ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين الأحادي  one way ANOVAكما يظهر يف اجلدول رقم
()18
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي ملعرفة الفروق
يف م�ستوى الهوية الوظيفية بني طلبة كليات اجلامعة الثالث.
واجلدول رقم ( )18يو�ضح ذلك
Sig.

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

F

Sig.

0.000
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الكلية

فرق
املتو�سطات

الداللة

اآلداب

*0.67208

**0.000

العلوم

*0.63977

**0.000

العلوم

-0.03231

0.906

اآلداب

*0.52832

**0.000

العلوم

*0.56776

**0.000

العلوم

0.03944

0.898

اآلداب

*0.62684

**0.000

العلوم

*0.56225

**0.000

العلوم

-0.06459

0.764

اآلداب

*0.82431

**0.000

العلوم

*0.68448

**0.000

العلوم

-0.13983

0.232

اآلداب

*0.63762

**0.000

العلوم

*0.55533

**0.000

العلوم

-0.08229

0.608
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