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ملخص: 

�إىل معرفة م�ستوى �لهوية �لوظيفية  هدفت هذه �لدر��سة 
تطوير  مت  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �خلليل،  جامعة  طلبة  لدى 
من  �ل�ستبانة  وتتكون  فقرة،   )40( من  مكونة  ��ستبانة 
و�لتطور  �لطلبة،  ومنو  و�لتعلم،  �لتعليم  وهي:  جمالت،  خم�سة 
و�لتطور  و�لنمو،  �ملهنية،  و�خلدمات  و�لعلقات  �ملدر�سي، 
�لهدف  لتنا�سب  �ل�ستبانة  وعدلت  ترجمت  كما  �ل�سخ�سي، 
ليكرت،  مقيا�س  على  خما�سي  تدريج  ذ�ت  وهي  �لدر��سة،  من 
وبلغ  �لطبقية،  �لع�سو�ئية  بالطريقة  �لدر��سة  عينة  �ختريت 
�لر�بعة،  �ل�سنة  م�ستوى  من  وطالبة  طالبًا   )258( حجمها 
منهم )44( من �لذكور و )214( من �لإناث، ولتحقيق �لهدف 
�إىل  �لنتائج  �أ�سارت  �لو�سفي.  �ملنهج  ��ستخدم  �لدر��سة  من 
جامعة  طلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية  من  عاٍل  م�ستوى  وجود 
�إىل  �لنتائج  و�أ�سارت   ،  )3.90( بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  �خلليل 
�لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  عدم 
وجود  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  كذلك  �جلن�س،  متغري  �إىل  تعزى 
طلبة  بني  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق 
جهة  من  و�لآد�ب  �لعلوم  كلية  وطلبة  جهة،  من  �لرتبية  كلية 
�لنتائج  هذه  على  وبناًء  �لرتبية،  كلية  طلبة  ول�سالح  �أخرى، 
بر�مج  تطوير  �رشورة  �أهمها:  تو�سيات،  �لدر��سة  قدمت 
تنمية  يف  ت�ساهم  و�لآد�ب  �لعلوم  كليتي  يف  للطلبة  تعليمية 
�لدر��سة  تو�سي  كذلك  �لوظيفية،  بالهوية  �لوعي  م�ستوى 
�لطلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية  تطور  جمال  يف  �أبحاث  باإجر�ء 
يف  �لطلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  وقيا�س  �جلامعيني، 

�لتمري�س.  �لإر�ساد،  �حلقوق،  مثل:  �أخرى،  تخ�س�سات 
الكلمات املفتاحية: �لهوية، �لهوية �لوظيفية. 

The Professional Identity 
of Students at Hebron University

Abstract: 
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 fourth- 
year 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. 
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مقدمة: 
Iden- )ههتم �لباحثون يف علم �لنف�س حديثًا مبفهوم �لهوية 

tity( ، ونتيجة لهذ� �لهتمام و�لبحث �ملتز�يد حول هذ� �ملفهوم 
�لثقافية،  �لنف�سية، و�لهوية  �لهوية  مت تق�سيمه لأ�سكال عدة هي: 
موؤ�س�سات  وتلعب  �لوظيفية،  و�لهوية  �لجتماعية،  و�لهوية 
وتطويرها،  �لهوية  بناء  يف  حموريًا  دور�ً  �لجتماعية  �لتن�سئة 
باأ�سكالها �ملختلفة لدى �لأفر�د، وميثل ت�سكيل �لهوية من وجهة 
بعد�ً   )Marcia 1993,Erickson 1968( ومار�سيا  �ريك�سون،  نظر 
�سلوك  منط  حتدد  فالهوية  �لإن�سان،  �سخ�سية  �أبعاد  من  مهمًا 
وقدر�ته  طاقاته  وتوظف  لذ�ته،  وتقييمه   � �إدر�ته  ونظام  �لفرد، 
بالكفاءة  �سعور�ً  �لفرد  لدى  يولد  مما  �أهد�فه  لتحقيق  بفاعلية 
�لذ�تية، وتقدير� �إيجابيا ي�ساعده على �لتكيف مع بيئته �لنف�سية 

و�لجتماعية. 
حمدد  مفهوم  على  �لنف�س  علم  يف  �لباحثون  يتفق  مل 
عبارة  �لهوية  باأن  ذلك   )Kroger, 2004( كروجر  وتعلل  للهوية، 
تفاعله  �أثناء  نف�سه  �لفرد  قبل  من  �إدر�كه  ميكن  ذ�تي  كيان  عن 
مع بيئته، فالهوية تظهر وتلحظ من خلل �لأفعال و�ملمار�سات 
�لتعريفات  �أهم  ومن  للفرد،  �لقيمية  و�ملنظومة  و�لجتاهات 
باأنها   )Erickson, 1968( �أريك�سون  ذكره  ما  بالهوية  �خلا�سة 
حالة من �لإح�سا�س �لد�خلي �مل�ستمر �لنامي لدى �لفرد حول من 
هو؟ ما �أدو�ره؟ �إ�سافة �إىل مدركات �لآخرين حول ��ستمر�رية تلك 
�لهوية  �إىل   )Adamas,2001( �آدمز  ونظر  ثباتها،  ومدى  �لأدو�ر 
وتوجيه  �لذ�ت  لفهم  حمدد  ذهني  ت�سور  �أو  �عتقاد  �أنها  على 
�ل�سلوك، �أما مار�سيا )Marcia, 2002( فريى �أن �لهوية هي تنظيم 
ذ�تي للقدر�ت ومدركات �لفرد. وحدد ثلث مكونات للهوية، هي: 

�ملكون �لبنائي، �لظاهري، �ل�سلوكي. 
�إن �أحد �أهم جو�نب �ملكون �لظاهري و�ل�سلوكي للهوية هو 
طبيعة �ملهنة �خلا�سة بالفرد، من حيث كونه طبيبًا، �أو مهند�سًا، 
�لوظيفية  بالهوية  ت�سميتها  �أو معلمًا، وعندئٍذ ميكن  �أو حماميًا، 

 . )Professional identity(
يف  �لباحثني  �هتمام  �لوظيفية  �لهوية  مفهوم  جذب  لقد 
متحور  ولكن  و�لرتبوي،  و�لقانوين،  �لطبي،  �مليادين:  خمتلف 
�مليد�ن  يف  �لوظيفية  �لهوية  على  �حلديثة  �لدر��سات  �هتمام 
�لرتبوي، وحتديد�ً يف مدى �إح�سا�س �ملعلمني وت�سورهم لهويتهم 
ت�سكيل  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  حول  و�أخرى  وتطورها،  �لوظيفية 
تلك �لهوية، كظروف �لعمل، ومن هذه �لدر��سات در��سة �سابينز، 
 )Schepens ,Aelterman& Vlerick,2009( وفلرييك  و�لرتمان، 
حيث هدفت هذه �لدر��سة �إىل تو�سيح �لعلقة بني م�ستوى و�سوح 
�لهوية �لوظيفية، وكفاءة �ملعلمني يف حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية، 
�لهوية  تطوير  على  �ملعلمني  قدرة  يف  �أخرى  در��سة  وبحثت 
�لوظيفية لهم يف ظل �لتغيري�ت و�لتطور�ت يف �لنظام �لرتبوي، 
 )Bolivar & domingo,2006( ودومنيجو  بوليفر  در��سة  مثل: 

وهدفت در��سة �أخرى معرفة �لعلقة بني �لكفاءة �لذ�تية و�لتنظيم 
�لذ�تي، وت�سكيل �لهوية �لوظيفية لدى �ملعلمني، مثل: در��سة د�ي، 

 . )Day, Kington & Smees,2006( كنجتون، و�سميز
�إن ت�سكيل �لهوية �لوظيفية ل ينتهي مبجرد تاأهيل �ملعلم 
�جلامعية(  �لدر��سة  )�أثناء  �خلدمة  قبل  ما  مرحلة  يف  وتدريبه 
و�ملوجهة،  �لن�سطة،  �مل�ساركة  من  �أ�سا�س  على  تت�سكل  و�إمنا 
و�لهادفة للمعلمني يف فرتة ما قبل �خلدمة و�أثناء �خلدمة �أي�سًا، 
�ملعلمني  �إعد�د  ��سرت�تيجبة  تطبيق  �أثناء  �لرتكيز  من  لبد  لذلك 
وتاأهليهم ما قبل �خلدمة على بناء هوية وظيفية و��سحة حمددة 
�ملعامل وت�سكيلها لدى �لطلبة لكي ي�ساعدهم هذ� على �لنجاح يف 
�إجناز �ملهام، و�مل�سوؤوليات �ملوكلة �إليهم كمعلمني يف �مل�ستقبل 

 . )Timostsuk,Ugaste,2010(
طبيعة  ف�رشت  عدة  �جتماعية  ثقافية  �جتاهات  وهناك 
�لهوية �لوظيفية للمعلمني يف مرحلة ما قبل �خلدمة و�ملتطورة 
�لوظيفية  �لهوية  �أن  على  �لجتاهات  تلك  و�تفقت  �خلدمة،  �أثناء 
�ملعلم  به  يقوم  ما  خلل  من  بالذ�ت  �لو�عي  �لإح�سا�س  هي 
�جتماعي  �سياق  �سمن  وخارجها،  �ملدر�سة  د�خل  �أدو�ر  من 
�أكرث  ولعل   )Smith, Fritz & Mabaline، 2010( معني  وثقايف 
Cold- و�سمث  كولديرن  �إليه  ذهبت  ما  هو  و�سوحًا  )للتعريفات 

كيان  عن  عبارة  �لوظيفية  �لهوية  �أن  من   )ern & Smith,1999

�ملعلم  �سورة  من  تد�خلت  هي  �أي  ثابت،  غري  مركب،  خا�س 
عن ذ�ته وت�سور�ت �لآخرين عن �ملهام و�لأدو�ر �لتي يقوم بها 
بتغري  �لوظيفية  �لهوية  تتغري  لذ�  �لتعليم،  مهنة  �إطار  يف  �ملعلم 
�أدو�ر �ملعلمني، و�لتغري�ت، و�لتطور�ت يف �لبيئة �لتعليمية �لتي 
يعمل بها، وهذ� يتطلب من �ملعلم �إعادة ت�سكيل هذه �لهوية طبقًا 
�لتعريفات  خلل  ومن  �لتعليمي،  �لنظام  يف  �حلا�سلة  للتغري�ت 
�ل�سابقة جند �أن �لهوية �لوظيفية للمعلم هي �إح�سا�س و�ٍع بالذ�ت، 
يتحقق من خلل ما يقوم به من مهام، و�أدو�ر، وم�سوؤوليات، ومبا 
ينطبق مع �لو�سف �لوظيفي ملهنة �لتعليم ، �إنها كيان ديناميكي 
�أن يقوم  �أدو�ر، ومهام معينة يجب  مركب من ت�سور �ملعلم عن 

بها، وت�سور �لآخرين �أي�سا عن طبيعة تلك �لأدو�ر و�ملهام. 
ويف �إطار تاأهيل �لطلبة �ملعلمني ما قبل �خلدمة، لبد من 
�لأبعاد  من  مهم  بعد  وهي  لهم،  وبنائها  وظيفية  هوية  ت�سكيل 
�لأ�سا�سية يف عملية �لتاأهيل للمعلمني �أكادمييًا ومهنيًا، ولهذ� ل 
�أولها: �لبعد  �لتاأهيل،  �أبعاد يف عملية  بد من �لرتكيز على ثلثة 
�أثناء  نف�سه  على  عدة  �أ�سئلة  �ملعلم  طرح  يف  ويتمثل  �ملعريف، 
در��سته �جلامعية �أهمها: �أي منوذج من �ملعلمني يجب �أكون؟ ما 
هي طبيعة �ملعارف و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لو�جب عليَّ �كت�سابها؟ 
�أ�سبح  عندما  بها  �لقيام  مني  �ملتوقع  و�مل�سوؤوليات  �لأدو�ر  ما 
نوع  يف  ويتمثل  �لجتماعي،  �لبعد  فهو  �لثاين  �لبعد  �أما  معلمًا، 
�لتفاعل وم�ستو�ه بني �ملعلم و�لآخرين د�خل �ملدر�سة، وخارجها 
هو  �لثالث  و�لبعد  �لتعليمية،  �لأهد�ف  حتقيق  يف  للم�ساهمة 
�ملعلم  قبل  من  �للتز�م  مدى  يف  ويتمثل  �لوظيفي،  �للتز�م 
مكونات  من  مهمًا  جانبًا  ي�سكل  وهذ�  �لتعليم  مهنة  باأخلقيات 

 ) Coldern & Smith,1999 . )لهوية �لوظيفية للمعلمني�
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 Boliver & Domingo,( ودومنجو  بوليفر  در��سة  �أ�سارت 
�لهوية  مكونات  بني  عالية  �رتباطيه  علقة  وجود  �إىل   )  2006

يف  جناحهم  ومدى  �خلدمة،  قبل  ما  �ملعلمني  للطلبة  �لوظيفية 
م�ستقبًل،  �لتعليمية  �لعملية  يف  و�لتغري�ت  �لإ�سلحات  �إحد�ث 
�لتفكري  على  ت�ساعده  �لطالب  عند  �لو��سحة  �لوظيفية  فالهوية 
يف �إثر�ء �ملنهاج وتطويره، و�لتخطيط �لتعليمي �لناجح، وو�سع 
خطط للإجر�ء�ت �لتعليمية مبا يحقق �لأهد�ف �لتعليمية، و�إجر�ء 
عملية تقومي م�ستمرة للأد�ء، من خلل �ملر�قبة و�لتحكم �لذ�تي، 
و�إيجاد علقة تكاملية بني �ملدر�سة و�ملجتمع �ملحلي مبا يخدم 

وي�ساعد �ملدر�سة على حتقيق �أهد�فها. 
�إن �أهم �جلو�نب �لتي يجب �أن ت�سعى بر�مج �إعد�د �ملعلمني 
وتاأهليهم ما قبل �خلدمة �إىل حتقيقها هو �أن تركز هذه �لرب�مج 
لدى  وتطويرها   )Self- efficacy( �لذ�تية  �لكفاءة  تنمية  على 
�أي خلق نوع من  �أحد مكونات �لهوية �لوظيفية،  �لطلبة، لكونها 
�لطلبة حول قدرتهم على  �لذ�تي لدى هوؤلء  �ل�سعور و�لإح�سا�س 
وبكل  لهم،  �ملوكلة  �لتعليمية  و�مل�سوؤوليات  باملهام،  �لقيام 
�لو�سف  معايري  ووفق  معلمني،  يكونون  عندما  و�قتد�ر  كفاءة 
�لوظيفي ملهنة �لتعليم، و�أن يتمتع هوؤلء �لطلبة �ملعلمون بكفاءة 
و�إبد�عية  جديدة،  تفكري  طرق  ��ستخد�م  من  متكنهم  عالية  ذ�تية 
و�سع  على  طلبتهم  وي�ساعدون  �لتعليمية،  �مل�سكلت  حل  يف 
توقعات عالية حول مدى جناحهم �مل�ستقبلي يف �حلياة �ملهنية 

 )Schwarzer, Hallum&Suhair, 2008(
كذلك ل بد للرب�مج �لتاأهيلية من �لرتكيز على تنمية جانب 
Self- regula- )آآخر مهم يف �لهوية �لوظيفية، وهو �لتنظيم �لذ�تي 

tion( للمعلم، ولفهم �لعلقة بني �لهوية �لوظيفية للطلبة ومفهوم 

�لتفكري  على  �لطلبة  هوؤلء  تدريب  من  بد  ل  �لذ�تي،  �لتنظيم 
من  �لتعليم  يتم  و�أن   ، �لتباعدي  بالتفكري  ي�سمى  ما  �أو  �ملرن، 
نظرية  عليه  ركزت  ما  وهذ�  �لثقايف،  �لجتماعي  �ل�سياق  خلل 
�لذ�تي  �لتنظيم  ويعرف   )Bandura, 2005( �لجتماعي  �لتعلم 
بقدرة �ملعلم على حتديد �أهد�ف تعليمية معينة، و�ختيار �أف�سل 
مع  �لأهد�ف  تلك  لتحقيق  �للزمة  و�ل�سرت�تيجيات  �لإجر�ء�ت 
�إجر�ء عملية تقييم ذ�تي، وب�سكل م�ستمر ملا مت حتقيقه من تلك 
�لأهد�ف، وللتنظيم �لذ�تي ثلثة �أبعاد توؤثر يف �لهوية �لوظيفية 
�لذ�ت  ، وتقييم   )Self- monitoring( �لذ�ت  للطلبة، وهي: مر�قبة 
 )Self- Reinforcement( �لذ�ت  وتعزيز   )Self- Evaluation(

)مريان 2010( . 
وعندما تنجح بر�مج �إعد�د �ملعلمني وتاأهيلهم يف كليات 
�ملعلمني  باإعد�د  �ملتخ�س�سة  �لكليات  �أو  �جلامعات،  �لرتبية يف 
يف خلق هوية وظيفية و��سحة، وحمددة لدى هوؤلء �ملتعلمني. 
قادرين  �مل�ستقبل،  يف  مبدعني  يكونو�  لأن  توؤهلهم  بذلك  فاإنها 
يف  ممار�ساتهم  حول  ناجحة  با�سرت�تيجيات  �لتفكري  على 
لديهم  يخلق  ،وهذ�  م�ستمر  ب�سكل  وتقوميها  �لتعليمية  �ملو�قف 
�إيجابيًا  و�جتاهًا   )high job satisfaction( عاليًا  وظيفيًا  ر�سًا 
نحو مهنة �لتعليم، و�لتز�مًا عاليًا باأخلقيات هذه �ملهنة، وهذه 
�لعلمية و�لعملية عند  �ملهار�ت تتطور من خلل تر�كم �خلرب�ت 

 )Moore، 2008( لطلبة�
�لهوية  م�ستوى  لتحديد  �لبحث  هذ�  فكرة  جاءت  كله  لهذ� 
خلل  من  �خلليل،  جامعة  يف  �لطلبة  لدى  وقيا�سها  �لوظيفية 
توفري �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة للو�سول بهوؤلء �لطلبة �إىل بناء 
�أن يعمم مثل هذ�  روؤية و��سحة حول هويتهم �لوظيفية، وميكن 
�لأخرى؛  �لفل�سطينية  �جلامعات  يف  �لرتبية  كليات  على  �لبحث 
لتوحيد �لروؤية، وو�سع ��سرت�تيجية تربوية تاأهيلية للمعلمني يف 
تاأهيل  ��سرت�يجية  مع  هذ�  كل  ولين�سجم  �لفل�سطينية،  �جلامعات 

�ملعلمني يف فل�سطني. 

مشكلة الدراسة: 
�لفل�سطينية  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�سعت 
��سرت�تيجية لإعد�د �ملعلمني وتاأهيلهم منذ عام )2008( وتتبنى 
هذه �ل�سرت�تيجية عملية �لتاأهيل للطلبة �أثناء �لدر��سة �جلامعية، 
�أهمها:  عدة،  �أبعاد  �سمن  �ملد�ر�س  يف  عملهم  �أثناء  وللمعلمني 
�أن  �إل  �لتكنولوجي،  و�لتعليم  �ملعلم،  ومتكني  �ملهني،  �لتطور 
هذه �ل�سرت�تيجية مل توؤكد على �أبعاد �أخرى يف عملية �لتاأهيل، 
مثل: تطوير �لكفاءة �لذ�تية، و�لتنظيم �لذ�تي للمعلمني ، و�لهوية 
�أثناء  �لتاأهيل  عملية  �إطار  يف  مهمة  �لأبعاد  وهذه  �لوظيفية. 

�لدر��سة �جلامعية. 
�إن �لبدء يف بناء �لهوية �لوظيفية وت�سكيلها وتطويرها ل 
يكون مع بد�ية �لتوظيف للمعلم، بل يبد�أ مع بد�ية مرحلة �لدر��سة 
�جلامعية، �إن و�سع روؤيا وفل�سفة و��سحة للرب�مج �لأكادميية يف 
لهذ�  للطلبة،  �لوظيفية  �لهوية  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  �لرتبية  كليات 
كله جاءت فكرة هذ� �لبحث، وهي قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفية 
لدى �لطلبة يف جامعة �خلليل، ومدى م�ساهمة كلية �لرتبية يف 
�لأخرى  �لكليات  مع  مقارنة  وتطويرها  �لوظيفية  �لهوية  بناء 

)�لعلوم، و�لآد�ب( �لتي يتخرج منها �لطلبة كمعلمني. 

أهمية الدراسة: 
ت�سلط هذه �لدر��سة �ل�سوء على مكون �أ�سا�سي من مكونات 
بر�مج تاأهيل �ملعلمني ملرحلة �لتعليم �جلامعي، ومرحلة �خلدمة 
كمعلمني يف �ملد�ر�س، وهو �لهوية �لوظيفية، حيث �إن �لكثري من 
�لطلبة يف �جلامعة ل يعرفون ماهية �لهوية �لوظيفية، و�أهميتها 
�جلانب  يف  �لدر��سة  �أهمية  وتظهر  �مل�ستقبل.  يف  كمعلمني  لهم 
�إثر�ء �لأدب �لرتبوي يف �ملو�سوع؛ لكي  �لنظري، و�لتطبيقي يف 
�لهوية  تطوير  يف  �خلدمة  �أثناء  �ملعلمني  تاأهيل  بر�مج  ت�ستفيد 

�لوظيفية لهم. 
�لتطبيقي  �جلانب  يربز  ميكن  �لقيا�س  �أد�ة  تطوير  �أن  كما 
�أخرى حول  �آفاقًا لإجر�ء در��سات  �لدر��سة  للدر��سة، وتفتح هذه 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية للطلبة �جلامعيني يف جامعات �أخرى، 
)�لهوية  �ملجال  هذ�  �أن  علمًا  �أي�سا،  �خلدمة  �أثناء  وللمعلمني 
�إطار  خارج  ولكن  حمدودة،  بدر��سات  فيه  �لبحث  مت  �لوظيفية( 
مل�سامني  وتطبيق  تاأكيد  هي  �لدر��سة  وهذه  �لتعليمية.  �لعملية 
��سرت�تيجية تاأهيل �ملعلمني و�أهد�فها يف فل�سطني، ولذلك توجه 
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وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�سطينية �إىل �لهتمام و�لرتكيز 
على �لهوية �لوظيفية يف بر�مج �لتاأهيل �لرتبوي. 

أهداف الدراسة: 
�لوظيفية  �لهوية  �إىل م�ستوى  للتعرف  �لدر��سة  هدفت هذه 
لدى �لطلبة يف جامعة �خلليل من كليات �لرتبية و�لآد�ب و�لعلوم، 
كما هدفت للتعرف �إىل �لفروق �جلوهرية بني متو�سطات درجات 
مقيا�س �لهوية �لوظيفية لدى �لطلبة جامعة �خلليل تبعا ملتغريي 

�جلن�س: )ذكر و�أنثى( ، و�لكلية )�لرتبية و�لآد�ب و�لعلوم( 

أسئلة الدراسة: 
ت�صعى هذه الدرا�صة للإجابة عن الأ�صئلة الآتية ،وهي: 

جامعة  ● يف  �لطلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  ما 
�خلليل من كلية �لرتبية، كلية �لآد�ب، كلية �لعلوم؟ 

�لهوية  ● م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  ل 
�لوظيفية لطلبة جامعة �خلليل، تبعًا ملتغري �جلن�س )ذكور و�إناث( 

�لهوية  ● م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  ل 
)�لرتبية  �لكلية  ملتغري  تبعًا  �خلليل،  جامعة  لطلبة  �لوظيفية 

و�لآد�ب و�لعلوم( 
�لهوية  ● م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  ل 

�لوظيفية لطلبة جامعة �خلليل تبعا ملتغري �لكلية ولكافة جمالت 
�أد�ة �لدر��سة �خلم�سة

التعريفات اإلجرائية: 
�لو�عي  ◄ �لإح�سا�س  هي  للطلبة:  الوظيفية  الهوية 

له  �لأدو�ر و�ملهام و�مل�سوؤوليات �ملحددة  للطالب حول  و�لذ�تي 
بها  �لقيام  منه  و�لتوقع  �لتعليم،  �لوظيفي ملهنة  �لو�سف  �سمن 
وفريتز  �سميث  عرف  وقد   ،  )Azar ,2010( معلمًا  ي�سبح  عندما 
ومابالني )Smith, Firtz & Mabaline, 2010( �أن �لهوية �لوظيفية 
�لأدو�ر  خلل  من  بالذ�ت  �لو�عي  �لح�سا�س  باأنها  للمعلمني 
�جتماعي  �سياق  و�سمن  وخارجها،  �ملدر�سة  د�خل  للمعلمني 
 )Coldern & Smith,1999( وثقايف معني، �أما كولدرين و�سميث
ومركب،  خا�س،  كيان  هي  للمعلمني  �لوظيفية  �لهوية  �أن  ر�أى 
بها،  يقوم  �لتي  �لأدو�ر  عن  �ملتعلم  ت�سور  على  ي�ستمل  ومتغري 
�أدو�ر  بالطبع  وهي  �لأدو�ر،  تلك  عن  �لآخرين  ت�سور�ت  وكذلك 
�أن  ن�ستنتج  �لتعليمية، من هذ�  �لبيئة  للتغري�ت يف  تبعا  متغرية 
�ملعلمني  ومدركات  ت�سور�ت  هي  للمعلمني  �لوظيفية  �لهوية 
عن طبيعة �ملهام، و�لأدو�ر، و�مل�سوؤوليات �مللقاة على عاتقهم، 
ومدى قدرتهم على �لقيام بها يف �سوء �لو�سف �لوظيفي ملهنة 
�لتعليم، وتعرف �لهوية �لوظيفية للمعلمني �إجر�ئيا بالدرجة �لتي 
يح�سل عليها �لطالب على مقيا�س �لهوية �لوظيفية، و�لذي �سيتم 

تطبيقه يف هذه �لدر��سة �سمن �ملجالت �خلم�س لأد�ة �لدر��سة. 

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

اإجمالها فيما ياأتي: 
Ú  ل�سنة� طلبة  على  �لدر��سة  هذه  تقت�رش  زمانية:  حدود 

�لر�بعة، و�ملتوقع تخرجهم يف �لعام �لدر��سي 2014 - 2015 
من جامعة �خلليل

Ú  أجريت هذه �لدر��سة على طلبة جامعة� حدود مكانية: 
�سنة  م�ستوى  من  و�لعلوم  و�لآد�ب،  �لرتبية  كليات  من  �خلليل 
ر�بعة، ذلك �أن طالب �ل�سنة �لر�بعة قد در�س جميع �ملو�د �لرتبوية، 

وهو قادر على حتديد م�ستوى �لهوية �لوظيفية. 
Ú  قيا�س على  �لدر��سة  هذه  تقت�رش  �إجر�ئية:  حدود 

�لعلوم،  )�لرتبية،  كليات  طلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى 
�لآد�ب( لكونها كليات تخرج طلبة ليكونو� معلمني يف �مل�ستقبل، 
و�لعلوم  �لآد�ب  لكلية  مقابًل  طرفًا  �لرتبية  كلية  �ستكون  وعليه 
يت�سمن  �لرتبية  كلية  لطلبة  �لدر��سي  �لربنامج  �أن  و�ل�سبب  معًا، 
يدر�سون  ل  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية  بينما  وتاأهيلية،  تربوية  مو�د 
�أي مو�د تربوية ،ولهذ� مت و�سع كلية �لآد�ب و�لعلوم معًا. لذلك 
�لذي  و�لثبات  و�ل�سدق،  �ل�سمولية،  مبدى  �لدر��سة  نتائج  تتحدد 
�أفر�د  ��ستجابة  ودقة  �لدر��سة،  يف  �مل�ستخدمة  �لأد�ة  به  تتمتع 
�لآد�ب،  وكلية  �لرتبية،  كلية  يف  �لر�بعة  �ل�سنة  طلبة  من  �لعينة 

و�لعلوم على هذه �لأد�ة. 

الدراسات السابقة: 
من  كبري  باهتمام  �لوظيفية  �لهوية  مو�سوع  حظي 
عدة،  �جتاهات  يف  �لأبحاث  هذه  وكانت  �لأجنبية،  �لدر��سات 
�أما �لدر��سات �لعربية فهي حمدودة جد�ً، ويف �إطار غري تربوي، 
و�لدر��سات �ملتعلقة بالهوية �لوظيفية يف معظمها هي در��سات 
للطلبة  هي  �حلالية  و�لدر��سة   ، �خلدمة  �أثناء  وللمعلمني  نوعية 
�ملعلمني ما قبل �خلدمة ، لهذ� �سيتم ��ستعر��س �لدر��سات �ل�سابقة 

�ملتعلقة بالهوية �لوظيفية للطلبة �ملعلمني )ما قبل �خلدمة( : 
يف  �لبحث  هدفها  بدر��سة   )Hong, 2006( هوجن  قام 
�خلدمة،  قبل  ما  �ملعلمني  للطلبة  �لوظيفية  �لهوية  بناء  م�ستوى 
و�إمكانية  �لوظيفي،  بالر�سا  ذلك  وعلقة  �ملبتدئني،  و�ملعلمني 
عن  �لك�سف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت  كما  �لتعليم،  مهنة  ترك 
�لأبعاد �ملختلفة �ملتعلقة بالهوية �لوظيفية لهوؤلء �ملعلمني ما 
ر�ساهم  مب�ستوى  علقة  �لأبعاد  لهذه  وهل  �خلدمة،  و�ثناء  قبل 
�أبعاد  �ستة  حتديد  ومت  �لتعليم،  مهنة  برتك  وقر�ر�تهم  �لوظيفي 
�ملعرفة،  �للتز�م،  �لكفاءة،  �لتقومي،  هي:  �لوظيفية،  للهوية 
،�ل�سيا�سات �خلا�سة، حيث �سارك  �ملعتقد�ت، �لعو�طف، �مل�ساعر 
مقابلة   )27( �أجريت  حيث  ومعلمة  معلما   )84( �لدر��سة  يف 
وتو�سلت  �خلدمة.  �أثناء  و�ملعلمني  �لطلبة  من  جمموعات  لأربع 
�لدر��سة �إىل �أن �ملعلمني �ملبتدئني مثاليون يف ت�سورهم لطبيعة 
، لذلك فاإن هويتهم  مهنة �لتعليم ، لكن ر�ساهم �لوظيفي متدن 
�لوظيفية غري حمددة �لأبعاد، وكذلك بالن�سبة للطلبة �ملعلمني مل 
يكن لديهم ت�سور�ت و��سحة حمددة حول طبيعة مهنة �لتعليم، 
وبالتايل فهم متقاربون مع �ملعلمني �ملبتدئني يف عدم �لو�سوح 

يف �لهوية �لوظيفية. 
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�إعد�د  هدفها  در��سة   )cheung, 2008( ت�صنج  �أجرى 
مقيا�س للهوية �لوظيفية للمعلمني �أثناء �خلدمة يف هوجن كوجن، 
وبلغ عدد �أفر�د عينة �لدر��سة )1127( معلمًا ومعلمة، و��ستخدم 
�لوظيفية  �لهوية  �لدر��سة، ومت حتديد  �لكمي يف  �ملنهج  �لباحث 
ملعلمني من خلل �لأدو�ر، و�مل�سوؤوليات، و�ملمار�سات �لتطبيقية 
ملهنة �لتعليم، وت�سمن �ملقيا�س )34( فقرة، موزعه على خم�سة 
�أبعاد، هي: �لتعليم و�لتعلم، و�لتطوير للطلبة، و�لتطوير للمدر�سة، 
و�لتطور  �لنمو  وجمال  و�خلدماتية،  �لوظيفية  �لعلقات  وجمال 

�ل�سخ�سي للمعلم. 
 Schepens,( وفلريك  والرتمان  �صيبنز  من  كل  وقام 
�لهوية  ت�سكيل  بعنو�ن  بدر��سة   )Aelterman & Vlerick, 2009
�لوظيفية لدى �لطلبة �ملعلمني، وكان هدف �لدر��سة هو �ملقارنة 
بني منطني من �ملعلمني: �لأول �ملعتمد على �ل�سفات �ل�سخ�سية 
و�لتدريب،  �خلربة  على  �ملعتمد  و�لثاين  �أ�سل،  عنده  �ملوجودة 
كاأد�ة  �ل�ستبانة  و��ستخدمت  معلمًا،   )762( �لعينة  وبلغت 
�ل�سخ�سية،  �ل�سفات  موزعه على جمال  وكانت  �لبيانات،  جلمع 
و�لعو�مل �لبيئية، و�ملجال �لثاين هو �خلربة و�لتدريب. وتو�سلت 
�لدر��سة �إىل ��ستخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد ملعرفة �لأثر �لن�سبي 
�ل�سخ�سية،  و�ل�سفات  �لدميوغر�يف،  �لبيئي  �لعامل  من  لكل 
و�ل�سياق �خلرب�تي ، وتاأهيل �ملعلم على �لهوية �لوظيفية، وهذ� ما 
مت �إثباته و��ستك�سافه يف هذه �لدر��سة باأن هناك �أثر� ن�سبيالهذه 

�ملتغري�ت مع �لتفاوت يف �لتاأثري فيما بينهما. 
 Timostsuk & Ugaste( و�أجرى تاميو�صت�صوك ويجا�صتي
وكان  �ملعلمني،  للطلبة  �لوظيفية  �لهوية  بعنو�ن  در��سة   )2010
ومدركاتهم  �ملعلمني  �لطلبة  ت�سور�ت  �لد�ر�سة هو معرفة  هدف 
�أو  �لت�سور�ت  هذه  وعلقة  �مل�ستقبلية،  �لوظيفية  لهويتهم 
��سرتك  �لطلبة،  هوؤلء  لدى  �لذ�تي  �لتنظيم  مب�ستوى  �ملدركات 
�أمريكا.  )45( طالبًا وطالبه من ولية فرجينيا يف  �لدر��سة  يف 
و�أ�سار  و�ملعلومات،  �لبيانات  جلمع  كاأد�ة  �ملقابلة  و��ستخدمت 
�إىل وجود علقة �رتباطية بني مدركات �لطلبة  �لبيانات  حتليل 
مهار�ت  وم�ستوى  �مل�ستقبلية،  �لوظيفية  وهويتهم  �ملعلمني، 
�ملهار�ت  �أكرث  �أن  �أي�سًا  �لنتائج  و�أظهرت  لهم.  �لذ�تي  �لتنظيم 
�لذ�ت،  وتقييم  �لذ�ت،  مر�قبة  هي  �لوظيفية  بالهوية  �رتباطًا 

وتعزيز �لذ�ت، و�لأقل �رتباطًا هو �سبط �لذ�ت. 
و�جري ازار )Azar, 2010( در��سة كان هدفها �ملقارنة بني 
�لطلبة �خلريجني يف تخ�س�س �لعلوم ما قبل �خلدمة )يف �ملرحلة 
حول  معتقد�تهم  يف  �خلدمة  �أثناء  �لعلوم  ومعلمي   ، �جلامعية( 
كمتخ�س�سني  لهم  �لوظيفية  هويتهم  وم�ستوى  �لذ�تية،  �لكفاءة 
ما  ومعلمة  معلمًا   )50( على  �لدر��سة  �أجريت  �لعلوم،  مادة  يف 
قبل �خلدمة و )75( طالبًا وطالبة �أثناء �خلدمة. وجلمع �لبيانات 
و�أظهرت  و�ملعلمات،  و�ملعلمني  �لطلبة  مع  مقابلت  �أجريت 
معتقد�ت  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لنتائج 
�أثناء  �ملعلمني  و  �خلدمة،  قبل  ما  �لعلوم  لطلبة  �لذ�تية  �لكفاءة 
يف  فروق  وجود  عدم  �إىل  �أدى  هذ�  �لختلف  عدم  و�أن  �خلدمة، 
م�ستوى ت�سكيل �لهوية �لوظيفية تبعًا ملتغري �جلن�س، و�لكلية �لتي 

در�س فيها �لطالب، �أو �ملعلم. 
�أجرى ليموت واجنلز )Lamote& Engels, 2010( در��سة 

يف بلجيكا بعنو�ن )�لتطور يف �لهوية �لوظيفية للطلبة �ملعلمني( 
، وهدفت �لدر��سة �إىل معرفة تطور مدركات �لطلبة �ملعلمني حول 
�جلامعية  �لدر��سة  �أثناء  �سنو�ت  ثلث  وملدة  �لوظيفية،  هويتهم 
طالبًا   )246( �لعينة  �أفر�د  عدد  وبلغ  ثالثة(  ثانية،  �أوىل،  )�سنة 
�أربع  ولها  للدر��سة،  كاأد�ة  �ل�ستبانة  و��ستخدمت  وطالبة، 
جمالت، هي: �للتز�م �لوظيفي، �لكفاءة �لذ�تية، �لر�سا �لوظيفي، 
�لتوجه �لذ�تي يف �ملهمات، وتو�سلت �لدر��سة �إىل نتائج ، منها: 
�أن هناك �ختلفا يف م�ستوى �لهوية �لوظيفية تبعا ملتغري �جلن�س 
�إد�رة �ل�سف و�سبطه،  للطلبة، فكان �مل�ستوى �لأعلى للذكور يف 
�أما �لإناث فكان �مل�ستوى �لأعلى يف م�ساركة �لطلبة وتفاعلهم، 
�لتدري�س  يف  عملية  خربة  �أظهرو�  �لطلبة  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 
�ل�سفي، وكان تركيزهم �أقل على �مل�سكلت و�ملعيقات يف �لبيئة 
�لتعليمية، و�إلقاء �لتعليمات يف �ملو�قف �لتعليمية. �أما يف متغري 
مدركات  �لثالثة  �ل�سنة  طلبة  لدى  فكانت  �لتعليمي  �مل�ستوى 
ومعتقد�ت �أكرث و�سوحًا من طلبة �ل�سنة �لأوىل و�لثانية يف جميع 

�ملجالت لأد�ة �لدر��سة. 
Can-( كانريو�س، هلمز لورنز، بيجارد، هوفمان  اام كل من
rinus Helms- Luns Beijaard،Hofman 2011( بدر��سة هدفت 
�لوظيفية  �لهوية  مل�ستوى  دقيق  علمي  حتديد  �إىل  �لو�سول  �إىل 
للمعلمني، من خلل توزيع ��ستبانه على )1214( معلمًا ومعلمه 
ملعرفة مدى فهم �ملعلمني لهويتهم �لوظيفية يف �سوء متغري�ت، 
مثل: �لر�سا �لوظيفي، �للتز�م �لوظيفي، م�ستوى �لد�فعية للتعليم، 
�لعايل  �لوظيفي  �لر�سا  ذوي  �ملعلمني  �أن  �لنتائج  من  وتبني 
و�للتز�م و�لد�فعية �لعالية كان لديهم وعي �أكرث، ومعرفة �أ�سمل 
لطبيعة هويتهم �لوظيفية، حتى و�إن مل يكن لديهم خربة تعليمية، 
�ملعلمني ما قبل  لهوؤلء  و�لتاأهيل  �لإعد�د  �أهمية  يوؤكد على  مما 
�خلدمة. وكان هناك �ختلف يف م�ستوى �لهوية �لوظيفية لبع�س 

�ملتغري�ت )�لر�سا، �للتز�م، �لد�فعية( بني �أفر�د �لعينة. 

التعليق على الدراسات السابقة
بحثت �لدر��سات �ل�سابقة يف �لهوية �لوظيفية يف م�سار�ت 
عدة ،: منها من بحث يف تطور �لهوية �لوظيفية، و�أخرى بحثت يف 
ودر��سات  �ملعلمني،  لدى  �لوظيفية  �لهوية  �ملوؤثرة على  �لعو�مل 
�خلدمة،  قبل  ما  للطلبة  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  قا�ست  �أخرى 
�ملعلمني  وت�سور�ت  يف  بحثت  �أخرى  ،ودر��سات  �خلدمة  و�أثناء 
خمتلفة،  تخ�س�سات  ويف  �لوظيفية،  هويتهم  حول  ومعتقد�تهم 
�أما �لدر��سة �حلالية فهي يف م�سار قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفة 
Ti- )للطلبة ما قبل �خلدمة، وهي تتفق مع �لهدف لدر��سة كل من 

 . )Hong, 2010( در��سة )mostuk& Ugaste, 2010

جميع  �أن  �ل�سابقة  �لدر��سات  ��ستعر��س  من  �أي�سًا  يلحظ 
عام  ب�سكل  �لوظيفية  �لهوية  بو�سوع  �هتمت  �لدر��سات  هذه 
،ومبو�سوع قيا�س �لهوية �لوظيفية ب�سكل خا�س، وميكن قيا�سها 
�لكفاءة  مثل:  مبتغري�ت،  ربطها  �أو  �جلامعات،  يف  �لطلبة  لدى 
�لدر��سة  لكن   )Azar,2010( �أز�ر  در��سة  �لذ�تي  و�لتنظيم  �لذ�تية، 
�حلالية مل تربط �لهوية �لوظيفية لدى �لطلبة باأي متغري�ت �أخرى، 
وكان هدفها فقط قيا�س م�ستوى �لهوية �لوظيفية، و�ملقارنة بني 
�لطلبة وفقا ملتغري �جلن�س و�لكلية ، و��ستفادت �لدر��سة �حلالية 
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�لدر��سات  هذه  بع�س  يف  بناوؤها  مت  �لتي  �لقيا�س  �أدو�ت  من 
ت�سنج  هويان  در��سة  وحتديد�  �لوظيفية،  �لهوية  لقيا�س  �ل�سابقة 
)Hoyan cheung, 2008( ودر��سة هوجن )Honge, 2006( ، وما 
�لوظيفية  �لهوية  بقيا�س  قامت  �أنها  �حلالية  �لدر��سة  به  متيزت 
�لهوية  م�ستوى  �أجل مقارنة  كليات خمتلفة من  �لطلبة من  لدى 
�لوظيفية للطلبة يف كلية �لرتبية مع كليتي �لعلوم و�لآد�ب معًا. 

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
�ملنهج  هو  �لو�سفي  �ملنهج  فاإن  �لدر��سة  �أهد�ف  لتحقيق 
وهي  �لأد�ة،  يف  �ملتمثلة  �لدر��سة  �أ�سئلة  عن  للإجابة  �ملنا�سب 

��ستبانة من �لنوع �ملغلق. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع �لدر��سة من طلبة �ل�سنة �لر�بعة كلية �لرتبية/ 
�لريا�سيات،  �أ�ساليب  �لعلوم،  يف  �لتدري�س  )�أ�ساليب  ثاين  ف�سل 
�للغة  �أ�ساليب  �لعربية،  �للغة  �أ�ساليب  �لجتماعيات،  �أ�ساليب 
�لجنليزية( وطلبة كلية �لآد�ب �سنة ر�بعة/ ف�سل ثاين )تخ�س�س 
لغة عربية، لغة �جنليزية، �لتاريخ و�جلغر�فيا �لتطبيقية( وطلبة 
�لإحياء،  )�لريا�سيات،  ثاين  ف�سل  ر�بعة/  �سنة  �لعلوم  كلية 
�لكيمياء( للعام 2014 - 2015 و�لبالغ عددهم )518( طالبًا 
وطالبة ح�سب �سجلت د�ئرة �لقبول و�لت�سجيل يف جامعة �خلليل 

لنف�س �لعام �لدر��سي. 
جدول رقم )1( : 

يبين خصائص أفراد المجتمع تبعًا لمتغيري الجنس والكلية

اجلن�س/
الكلية

الرتبية )اأ�صاليب 
املجموع كلية العلومالآدابتدري�س(

الكلي

28441688ذكور

140180110430�إناث

168224126518املجموع

�لع�سو�ئية  بالطريقة  �ختيارها  فتم  �لدر��سة  عينة  �أما 
وهم  وطالبة،  طالبًا   )258( �لعينة  �أفر�د  عدد  وبلغ  �لطبقية 
ميثلون ما ن�سبته )50 %( من جمتمع �لدر��سة، منهم )44( من 
توزيع   )2( رقم  �جلدول  ويو�سح  �لإ�أناث.  من   )214( و  �لذكور 

�أفر�د �لعينة ح�سب �لكلية، ومتغري �جلن�س. 
جدول رقم )2( : 

يبين خصائص أفراد العينة تبعًا لمتغيري الجنس والكلية

اجلن�س/
الكلية

الرتبية )اأ�صاليب 
املجموع كلية العلومالآدابتدري�س(

الكلي

1422844ذكور

709153214�إناث

8411361258املجموع

أداة الدراسة: 

لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة مت تطوير �أد�ة، وهي ��ستبانة، وذلك 
بعد �لطلع على �لأدب �لرتبوي، و�لدر��سات �ل�سابقة يف مو�سوع 
�لهوية �لوظيفية، ومت �ل�ستعانة ببع�س �لدر��سات �ل�سابقة، وهي 
 )Honge, 2006( ودر��سة هوجن )Cheung H, 2008( در��سة ت�سنج
يف بناء �لأد�ة، حيث ترجمت فقر�ت �لأد�ة �إىل �لعربية، وبعد ذلك 
�للغة  مت عر�سها على خمت�سني يف جمال �لرتجمة، ويف جمال 
�لعربية؛ للتاأكد من �سحة �لرتجمة، و�سحة �ل�سياغة �للغوية �ىل 
�أن خرجت ب�سورتها �لنهائية، وهي مكونة من )40( فقرة موزعة 
على )5( جمالت، وهي: �ملجال �لأول: �لتعليم و�لتعلم، وله )10( 
فقر�ت، و�ملق�سود بهذ� �ملجال هو �لجر�ء�ت �لتعليمية �ملطلوب 
�لنتاجات  من  م�ستوى  �أعلى  �إىل  للو�سول  بها  �لقيام  �ملعلم  من 
�لتعليمية، و�ملجال �لثاين منو �لطلبة، وله )7 فقر�ت( ويق�سد به 
�لإجر�ء�ت �ملطلوب من �ملعلم �لقيام بها ل�سباع حاجات �لطلبة 
�لنمائية، وتوفري �لظروف �ملنا�سبة لذلك. و�ملجال �لثالث: �لتطور 
�ملدر�سي )8 فقر�ت( وي�سري �إىل جمموعة �لإجر�ء�ت �ملتوقع من 
�أما  و�أكادمييًا،  �إد�ريًا  �لقيام بها لتح�سني و�سع �ملدر�سة  �ملعلم 
�ملجال �لر�بع: �لعلقات و�خلدمات �لوظيفية )7( فقر�ت، وي�سري 
�لعلقات �لجتماعية د�خل �ملدر�سة،  �إىل دور �ملعلم يف تطوير 
�لنمو  �خلام�س  و�ملجال  �ملحلي،  و�ملجتمع  �ملدر�سة  وبني 
و�لتطور �ل�سخ�سي، وله )8( فقر�ت، وي�سري �إىل قدرة �ملعلم على 

�لتطور �ملهني �أثناء �لعمل. 
وفق  مدرجًا  وزنًا  �ل�ستبانة  فقر�ت  فقرة من  لكل  �أعطيت 
�سلم ليكرت �خلما�سي لتقدير درجة �ملو�فقة من قبل �لطلبة على 
)5( درجات،  �لإجابة بدرجة عالية جد�ً  �أعطيت  كل فقرة، حيث 
وعالية )4( ومتو�سطة )3( ، ومنخف�سة )2( ومنخف�سة جد�ً )1( . 

�صدق الأداة ●
�صدق املحكمني: مت �لتاأكد من �سدق �ملحتوى بعر�س  -

�لنف�س  علم  يف  �ملخت�سني  �ملحكمني  من   )10( على  �لأد�ة 
�لرتبوي و�لإر�سادي من �أ�ساتذة جامعات يحملون درجة دكتور�ه 
وو�سوح  �سحيح  ب�سكل  �لفقر�ت  ترجمة  من  للتاأكد  وماج�ستري؛ 
لفقر�ت، ودقة �ل�سياغة �للغوية لها، ومت �لأخذ مبلحظات جميع 
�أي فقرة من  �ملحكمني، و�أجريت �لتعديلت �للزمة، ومل حتذف 

فقر�ت �لأد�ة. 
�صدق البناء: مت تطبيق �ملقيا�س على عينة ��ستطلعية  -

ومت  �لدر��سة،  عينة  خارج  من  وطالبة  طالبا   )48( من  مكونة 
��ستخر�ج قيم معاملت درجة كل فقرة من �لدرجة �لكلية للمجال 
�لذي تنتمي �إليه، وح�ساب معامل �رتباط �لفقرة باملقيا�س ككل، 
ومت �عتماد معيار �أن ل تقل قيمة �رتباط �لفقرة مع �لعلقة �لكلية 
للمجال �خلا�س بها مع �لعلقة �لكلية ملقيا�س �لهوية �لوظيفية 
عن )0. 20( كما هو مو�سح يف �جلدول رقم )3( و�جلدول �لذي 
بني  �لرتباط  معاملت  يو�سح  يو�سح  و�لذي   )4( رقم  يليه 

جمالت �ملقيا�س �لعلقة بني كل جمال و�لدرجة �لكلية. 
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جدول )3( 
يبين معامات االرتباط بين الدرجات على فقرات مقياس الهوية الوظيفية للطلبة ودرجة المجال التي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس

معامل ارتباط م�صمون الفقرةالرتتيباملجال
الفقرة مع املجال

معامل ارتباط 
الفقرة مع املقيا�س

�ملجال 
�لأول: �لتعليم 

و�لتعلم

0.7080.607 �أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �سحي و�إيجابي ين�سجم مع �لطلبة.4

0.920.655 لدي �لقدرة على تر�سيخ �لأنظمة و�لقو�نني �ل�سفية و�ملدر�سية.10

0.6880.610لدي من �لكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على حتقيق �أهد�فهم �لتعليمية ومب�ستوى عايل.6

0.6740.574 �أ�ستطيع توجيه �لطلبة وم�ساعدتهم على تطبيق ما يتعلمونه .5

0.6580.574�أ�ستطيع توظيف �أ�سكال �لتقومي ح�سب �أهد�ف �ملنهاج .9

0.6530.551لدي �لقدرة على م�ساعدة �لطلبة  لتحقيق م�ستوى عايل من �لتعلم �لفعال.8

0.6520.58 لدي �لقدرة على �إظهار �ملرونة يف �ملو�قف و�لق�سايا �لتعليمية 7

0.6340.537�أ�ستطيع �لربط بني �ملو�سوعات  �لتعليمية وب�سورة هادفة .2

0.5300.437لدي معرفة �ساملة وعمق معريف يف مو�سوع تخ�س�سي .1

0.4920.389لدي �لقدرة على �ملبادرة لتخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بالتخطيط للمو�قف �لتعليمية .3

�ملجال 
�لثاين: منو 

�لطلبة

0.7320.624باإمكاين م�ساعدة �لطلبة على زيادة م�ستوى �هتمامهم وتقديرهم لأهمية �لتعلم17

0.7240.619�أ�ستطيع بناء �سبكة �أمان ودعم نف�سي فعالة للطلبة.16

0.7040.572باإمكاين ممار�سة دور �أر�سادي للطلبة  حلل م�سكلتهم15

0.6760.522 �أ�ستطيع حتديد حاجات �لطلبة من �أجل �لتخطيط للأن�سطة �لتعليمية .12

0.6650.537ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق �لتعاون  بني �لطلبة.13

0.6120.510 �أ�ستطيع بناء علقة  �إيجابية  وبناءة مع �لطلبة .14

0.5830.477ميكنني ��ستك�ساف �خل�سائ�س �لنمائية للطلبة وتطويرها.11

�ملجال 
�لثالث: 
�لتطور 

�ملدر�سي 

0.7070.637 باإمكاين تر�سيخ فل�سفة �ملدر�سة ور�سالتها �لرتبوية.19

0.6970.594لدي �لقدرة على �لقيام بكل �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملدر�سية .22

0.6900.614 لدي فهم �سامل لأهد�ف �ملدر�سة وطموحاتها .21

0.6740.594 ميكنني ممار�سة مهار�ت �لعمل �جلماعي مع �ملعلمني ومبا ين�سجم مع �أهد�ف �ملدر�سة وفل�سفتها25

0.6590.570 �أتبنى  وجهة نظر تقوم على �ل�ستمر�رية يف حت�سني �لأد�ء .20

0.6460.532�أ�ستطيع �إ�رش�ك  �أولياء �لأمور، وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي يف حتقيق �لأهد�ف �لتعليمية .23

0.6890.469�أ�ستطيع �أن �أكون منوذجا   للطلبة و�ملعلمني يف تطوير �ملدر�سة.24

0.5790.517ميكنني تقدمي �مل�ساعدة لزملئي �ملعلمني خ�سو�سا �جلدد منهم 18

�ملجال 
�لر�بع: 

�لعلقات 
و�خلدمات 
�لوظيفية 

0.7070.610لدي �لقدرة على �لتطور على �ل�سعيد �ملهني و�ل�سخ�سي  .28

0.6930.622باإمكاين �أن �أكون منوذجا للمو�طنة �حلقيقية  �جتاه �ملجتمع32

0.6870.540باإمكاين �لتخطيط و�لتن�سيق بني �للجان �ملختلفة يف �ملدر�سة.27

0.6790.587�أ�ستطيع �لتاأثري على �جتاهات زملئي �ملعلمني �يجابيا .29

0.6630.562لدي فهم عميق لل�سيا�سيات �لرتبوية و�إمكانية تطويرها.30

0.6540.500�أ�ستطيع معاجلة �لنتائج �ل�سلبية �لناجمة عن �ملمار�سات �خلاطئة للمعلمني و�لطلبة .31

0.6100.528 �أ�ستطيع تعزيز �لعلقات �لتعاونية بني �لعاملني يف �ملدر�سة.26
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معامل ارتباط م�صمون الفقرةالرتتيباملجال
الفقرة مع املجال

معامل ارتباط 
الفقرة مع املقيا�س

�ملجال 
�خلام�س: 

�لنمو و�لتطور 
�ل�سخ�سي 

0.7060.602 يوجد لدي �هتمام م�ستمر بكل ما هو جديد يف �أطار تخ�س�سي.37

0.6470.600يوجد لدي طموح يف �أن �أكون معلما متميز�.38

0.6730.524 �سيكون لدي �هتمام متطور مب�سكلت �لطلبة وق�ساياهم .34

0.6480.507 لدي �لقدرة على �لبتكار و�لتغري على م�ستوى �ملدر�سة وخارجها 35

0.6420.459�ساأكر�س معظم وقتي وجهدي يف �مل�ستقبل للعمل �ملدر�سي .36

0.6220.636باإمكاين تعليم جميع �لطلبة وباأحدث �ل�سرت�تيجيات �لتعليمية.33

0.6100.528عملي كمدر�س مر�س جد� بالن�سبة يل .39

0.5530.284 يتطور منط  تفكريي وممار�ساتي �لتعليمية وفق �لتطور �ملعريف و�لتكنولوجي .40

جدول )4( 
يبين معامات االرتباط لمجاالت مقياس الهوية الوظيفية للطلبة مع المقياس ككل

التعلم العلقة الرتباطية
والتعليم

منو 
الطلبة

التطوير 
الدرا�صي

العلقات 
واخلدمات 
الوظيفية

جمال النمو 
والطوير 
ال�صخ�صي

1.0�لتعليم و�لتعلم

0.671.0منو �لطلبة

0.670.651.0�لتطوير �لدر��سي

�لعلقات و�خلدمات 
0.610.620.661.0�لوظيفية

جمال �لنمو 
0.560.050.600.591.0و�لطوير �ل�سخ�سي

0.860.820.860.840.75املقيا�س الكلي 

ي�سري �جلدول رقم )3( �إىل وجود علقة �رتباطية ذ�ت دللة 
�ح�سائية بني جمالت �لهوية �لوظيفية �ملختلفة، وعلى �لدرجة 
فقر�ت  �عتماد  مت  �لنتيجة  هذه  على  وبناء  للمقيا�س،  �لكلية 

�ملقيا�س ومل يحذف �أي فقرة.
ثبات الأداة:  ●
مت تطبيق �ملقيا�س  - الختبار:  واإعادة  الختبار  طريقة 

على عينة ��ستطلعية من خارج عينة �لدر��سة بلغ عددها )48( 
 test-( �لختبار  و�إعادة  �لختبار،  بطريقة  وذلك  وطالبة،  طالبا 

Retest( ، ومت ح�ساب معامل ثبات �لإعادة للمقيا�س ككل 

)0.93( و�جلدول رقم )4( يبني ح�ساب معامل �لثبات  -
با�ستخد�م �لبينات �خلا�سة نف�سها بالثبات بطريقة �لإعادة.

�لأد�ة  - ثبات  من  �لتحقق  مت  الداخلي:  الت�صاق  طريقة 
با�ستخد�م  �لفقرة  �إح�سائية  بدللة  �لد�خلي  �لت�ساق  بطريقة 
معادلة كرونباخ �ألفا، ومت ح�ساب معامل ثبات �لت�ساق �لد�خلي 
منا�سبة  �لثبات  معاملت  �عتربت  لذ�   )0.913( ككل  للمقيا�س 

لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة.كما هو مو�سح يف �جلدول رقم )5( .

جدول )5( 
يبين معامات الثبات لمقياس الهوية الوظيفية للطلبة ككل ولمجاالته محسوبة بطريقتي 

اإلعادة وكرونباخ ألفا

رقم 
املجال

اأرقام البنود 
املنتمية 
للمجال

عدد 
ثبات ا�صم املجالالبنود

الإعادة

ثبات الت�صاق 
الداخلي قيمة 
كرونباخ األفا

0.790.83�لتعليم و�لتعلم110-10�لأول

0.790.80منو �لطلبة117-17�لثاين

0.760.81�لتطوير �لدر��سي188-25�لثالث

267-32�لر�بع
�لعلقات 
و�خلدمات 
�لوظيفية

0.750.82

338-40�خلام�س
جمال �لنمو 

0.660.71و�لطوير �ل�سخ�سي

جميع 
0.930.91�لقيا�س �لكلي140-40�لفقر�ت

ملجالت  ثبات  معامل  �أن   )5( رقم  �جلدول  من  يظهر 
ككل  وللمقيا�س   )0.83  -  0.71( بني  ر�وحت  قد  �ملقيا�س 

)0.93( لثبات �لإعادة و )0.91( لثبات �لت�ساق �لد�خلي
�لدر��سة من خلل ت�سنيف �ملتو�سطات  �أد�ة  ومت ت�سحيح 
وهي:  فئات،  ثلث  �إىل  �لعينة  لأفر�د  و�ل�ستجابات  �حل�سابية 
متو�سطة،   )3.66  -  2.67( و  منخف�سة،  بدرجة   )2.66  -  1(
�أن  �لتي ميكن  �لدرجة  باأن  علمًا  عالية،  بدرجة   )5  -  3.67( و 

يح�سل عليها �ملفحو�س ترت�وح بني )40 - 120( درجة.
تت�صمن الدرا�صة املتغريات التية: 

Ú ملتغري �لتابع: �لهوية �لوظيفية�
Ú .ملتغري�ت �مل�ستقلة: �جلن�س، �لكلية�

املعاجلة االحصائية

تكون املعاجلة الإح�صائية كما ياأتي: 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية للإجابة  -
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عن �ل�سوؤ�ل �لأول.
- . )T- test( ل�سوؤ�ل �لثاين با�ستخد�م �ختبار�
- . )T- test( ل�سوؤ�ل �لثالث با�ستخد�م �ختبار�

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج �سوؤ�ل �لدر��سة �لأول: ما م�صتوى الهوية الوظيفية  ◄

الأخرى  والكليات  الرتبية  كلية  يف  اخلليل  جامعة  طلبة  لدى 
)العلوم، الآداب( .

للإجابة على �ل�سوؤ�ل �لأول مت �أيجاد �ملتو�سطات �حل�سابية، 
و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابة �لطلبة يف جامعة �خلليل على 
فقر�ت �ل�ستبانة، وجمالتها ويبني �جلدول رقم )6( �ملتو�سطات 
�خلم�س،  �ل�ستبانة  ملجالت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية، 

وهي.
Ú اأولً: التعليم والتعلم

جدول رقم )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التعليم 

والتعلم 

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 لدي �لقدرة على تر�سيخ �لأنظمة عال 10
3.720.843و�لقو�نني �ل�سفية و�ملدر�سية.

 �أ�ستطيع خلق مناخ تعليمي �سحي عال 4
3.700.801و�إيجابي ين�سجم مع �لطلبة.

لدي معرفة �ساملة وعمق معريف يف عال 1
3.690.637مو�سوع تخ�س�سي.

�أ�ستطيع �لربط بني �ملو�سوعات  عال 2
3.690.684�لتعليمية وب�سورة هادفة .

لدي �لقدرة على م�ساعدة �لطلبة  لتحقيق متو�سط8
3.660.845م�ستوى عايل من �لتعلم �لفعال.

 �أ�ستطيع توجيه �لطلبة وم�ساعدتهم على متو�سط5
3.640.844تطبيق ما يتعلمونه .

متو�سط3
لدي �لقدرة على �ملبادرة لتخاذ 

�لقر�ر�ت �خلا�سة بالتخطيط للمو�قف 
�لتعليمية .

3.620.819

�أ�ستطيع توظيف �أ�سكال �لتقومي ح�سب متو�سط9
3.550.822�أهد�ف �ملنهاج .

 لدي �لقدرة على �إظهار �ملرونة يف متو�سط7
3.550.836�ملو�قف و�لق�سايا �لتعليمية 

متو�سط6
لدي من �لكفاءة ما ي�ساعد طلبتي على 

حتقيق �أهد�فهم �لتعليمية ومب�ستوى 
عايل.

3.470.925

3.630.48الكليمتو�سط

�لعام  �ملتو�سط  �أن  �إىل   )6( رقم  �جلدول  نتائج  ت�سري 
مل�ستوى �لهوية �لوظيفة يف �ملجال �لأول وهو "�لتعليم و�لتعلم" 
�لآد�ب(  )�لعلوم،  �لأخرى  و�لكليات  �لرتبية  كلية  �لطلبة يف  لدى 
�ملتو�سطات  مدى  وتر�وح  متو�سط  تقييم  وبدرجة   )3.63( هو 

�حل�سابية لفقر�ت �ملجال ككل بني )3.47 - 3.72( و�أن �لفقرة 
�لأنظمة  تر�سيخ  على  �لقدرة  لدي   " على  تن�س  و�لتي   )10(
و�لقو�نني �ل�سفية و�ملدر�سية" قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�سط 
تقييم  وبدرجة   )0.84( معياري  وبانحر�ف   )3.72( ح�سابي 
مناخ  خلق  �أ�ستطيع   " تن�س  و�لتي   )4( �لفقرة  وجاءت  عالية، 
 )3.70( مبتو�سط  �لطلبة"  مع  ين�سجم  و�إيجابي  �سحي  تعليمي 
وبانحر�ف معياري )0.80( وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
وعمق  �ساملة  معرفة  لدي   " على  تن�س  و�لتي   )1( رقم  �لفقرة 
معريف يف مو�سوع تخ�س�سي"، �ملرتبة �لثالثة مبتو�سط )3.69( 
وبانحر�ف معياري )0.63( وبدرجة تقييم عالية، ويف �جلانب 
�لآخر �حتلت �لفقرة رقم )6( و�لتي تن�س على " لدي من �لكفاءة 
ما ي�ساعد طلبتي على حتقيق �أهد�فهم �لتعليمية ومب�ستوى عايل" 
معياري  وبانحر�ف   )3.47( ومبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبة  على 

)0.92( وبدرجة تقييم متو�سط.
لدى  باأن  �لأول  باملجال  �ملتعلقة  �لنتائج  تف�سري  ميكن 
يف  هذ�  ويظهر  �لذ�تية،  �لكفاءة  من  متو�سطا  م�ستوى  �لطلبة 
�لفقر�ت )6، 7، 9، 3، 5، 8( ، وهذ� يعني �أن لديهم �إح�سا�سا و�سعور� 
بدرجة متو�سطة يف �ملهام �ملتعلقة باملهام �ل�سابقة �أم �لفقر�ت 
�لذ�تية عالية، وقد  �لكفاءة  �أن م�ستوى  29( فيظهر   ،1  ،4  ،10(
�أثبتت �لدر��سات وجود علقة �رتباطية قوية بني �لكفاءة �لذ�تية، 
و�لهوية �لوظيفية ومنها در��سة �آز�ر )Azar,2010( ودر��سة ليموت 

. )lemot&Engeles,2010( و�إجنلز
Ú ثانياً: جمال منو الطلبة

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

الطلبة

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 �أ�ستطيع بناء علقة �يجابية وبناءة مع  عال14
4.030.838�لطلبة .

ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق  عال13
3.890.837�لتعاون  بني �لطلبة .

باإمكاين ممار�سة دور �أر�سادي للطلبة   عال15
3.860.913حلل م�سكلتهم

�أ�ستطيع بناء �سبكة �أمان ودعم نف�سي عال 16
3.790.963فعالة للطلبة.

 عال17
باإمكاين م�ساعدة �لطلبة على زيادة 

م�ستوى �هتمامهم وتقديرهم لأهمية 
�لتعلم

3.760.877

 �أ�ستطيع حتديد حاجات �لطلبة من �أجل  عال12
3.680.753�لتخطيط للأن�سطة �لتعليمية .

ميكنني ��ستك�ساف �خل�سائ�س �لنمائية متو�سط11
3.640.861للطلبة وتطويرها .

3.810.55الكلي عال

مل�ستوى  �لعام  �ملتو�سط  �أن   )7( رقم  �جلدول  نتائج  ت�سري 
�لهوية �لوظيفة يف �ملجال �لثاين وهو "منو �لطلبة" لدى �لطلبة 
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يف كلية �لرتبية و�لكليات �لأخرى )�لعلوم، �لآد�ب( هو )3.81( 
لفقر�ت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  وتر�وح مدى  تقييم عال  وبدرجة 
و�لتي   )14( �لفقرة  و�أن   )4.03  -  3.81( بني  ككل  �ملجال 
�لطلبة"  مع  وبناءة  �إيجابية  علقة  بناء  �أ�ستطيع   " على  تن�س 
وبانحر�ف   )4.03( ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  �حتلت  قد 
 )13( �لفقرة  وجاءت  عالية،  تقييم  وبدرجة   )0.83( معياري 
و�لتي تن�س " ميكنني ممار�سة دور قيادي لتحقيق �لتعاون بني 
وبدرجة   )0.83( وبانحر�ف معياري   )3.89( �لطلبة" مبتو�سط 
تقييم عالية، بينما �حتلت �لفقرة رقم )15( و�لتي تن�س على " 
�ملرتبة  للطلبة حلل م�سكلتهم"،  �أر�سادي  باإمكاين ممار�سة دور 
وبدرجة   )0.91( معياري  وبانحر�ف   )3.86( مبتو�سط  �لثالثة 
تقييم عالية، ويف �جلانب �لآخر �حتلت �لفقرة رقم )11( و�لتي 
للطلبة  �لنمائية  �خل�سائ�س  ��ستك�ساف  ميكنني   " على  تن�س 
)3.64( وبانحر�ف  �لأخرية ومبتو�سط  وتطويرها" على �ملرتبة 

معياري )0.55( وبدرجة تقييم متو�سط.
يظهر من نتائج �جلدول رقم )7( �أن متو�سطات �أد�ء �لطلبة 
متو�سطة،   )11( رقم  �لفقرة  عد�  ما  عالية  �لفقر�ت  جميع  على 
�لدر��سية  �لرب�مج  يف  �ملو�د  طبيعة  �أن  �إىل  ذلك  تف�سري  وميكن 
�ملت�سمنة  �ملهار�ت  كل  ملمار�سة  توؤهلهم  و�لتي  �لطلبة،  لهوؤلء 
على  �حل�سول  دور�يف  �لذ�تي  للتنظيم  �أن  كما  �لفقر�ت،  يف 
م�ستوى عال على هذه �لفقر�ت، و�لتنظيم �لذ�تي هو �لقدرة على 
لتنفيذها  �للزمة  �خلطط  وو�سع  �لتعليمية،  للأهد�ف  �لتخطيط 
ويجا�ستي  تاميو�ست�سوك  در��سة  يف  يظهر  ما  وهذ�  بنجاح، 

. )Timostsuk&Ygaste,2010(
Ú ثالثاً: جمال التطور املدر�صي

جدول رقم )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال التطور 

المدرسي

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ميكنني تقدمي �مل�ساعدة لزملئي عال 18
3.850.865�ملعلمني خ�سو�سا �جلدد منهم 

�أ�ستطيع �أن �أكون منوذجا   للطلبة عال 24
3.780.898و�ملعلمني يف تطوير �ملدر�سة.

 �أتبنى وجهة نظر تقوم على �ل�ستمر�رية عال 20
3.750.815يف حت�سني �لأد�ء .

 لدي فهم �سامل لأهد�ف �ملدر�سة عال 21
3.720.840وطموحاتها .

عال 25
 ميكنني ممار�سة مهار�ت �لعمل 

�جلماعي مع �ملعلمني، ومبا ين�سجم مع 
�أهد�ف �ملدر�سة وفل�سفتها

3.680.920

لدي �لقدرة على �لقيام بكل �ملهام متو�سط22
3.630.911و�مل�سوؤوليات �ملدر�سية .

 باإمكاين تر�سيخ فل�سفة �ملدر�سة متو�سط19
3.620.759ور�سالتها �لرتبوية .

متو�سط23
�أ�ستطيع �إ�رش�ك �أولياء �لأمور، وموؤ�س�سات 

�ملجتمع �ملحلي يف حتقيق �لأهد�ف 
�لتعليمية .

3.570.935

3.700.85الكليعال 

مل�ستوى  �لعام  �ملتو�سط  �أن   )8( رقم  �جلدول  نتائج  ت�سري 
"�لتطور �ملدر�سي" لدى  �لثالث وهو  �لوظيفة يف �ملجال  �لهوية 
هو  �لآد�ب(  )�لعلوم،  �لأخرى  و�لكليات  �لرتبية  كلية  يف  �لطلبة 
)3.70( وبدرجة تقييم عايل وتر�وح مدى �ملتو�سطات �حل�سابية 
 )18( �لفقرة  و�أن   )4.85  -  3.70( بني  ككل  �ملجال  لفقر�ت 
�ملعلمني  لزملئي  �مل�ساعدة  تقدمي  " ميكنني  على  تن�س  و�لتي 
مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  �حتلت  قد  منهم"  �جلدد  خ�سو�سا 
تقييم  وبدرجة   )0.86( معياري  وبانحر�ف   )3.85( ح�سابي 
�أكون  �أن  �أ�ستطيع   " تن�س  و�لتي   )24( �لفقرة  وجاءت  عالية، 
 )3.78( للطلبة و�ملعلمني يف تطوير �ملدر�سة" مبتو�سط  منوذج 
وبانحر�ف معياري )0.89( وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
�لفقرة رقم )20( و�لتي تن�س على " �تبنى وجهة نظر تقوم على 
�ل�ستمر�رية يف حت�سني �لأد�ء"، �ملرتبة �لثالثة مبتو�سط )3.75( 
وبانحر�ف معياري )0.81( وبدرجة تقييم عالية، ويف �جلانب 
�لآخر �حتلت �لفقرة رقم )23( و�لتي تن�س على " �أ�ستطيع �أ�رش�ك 
�لأهد�ف  حتقيق  يف  �ملحلي  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لأمور  �أولياء 
وبانحر�ف   )3.57( ومبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبة  على  �لتعليمية" 

معياري )0.93( وبدرجة تقييم متو�سط.
�أظهرت �لنتائج للمجال �لثالث �أن �لتقييم عال ملعظم فقر�ت 
�ملجال با�ستثناء �لفقر�ت )22، 19، 23( ويعود ذلك �إىل وجود 
هوؤلء  لدى  م�سبق  عال  وظيفي  و�لتز�م  عالية،  د�فعية  م�ستوى 
�لطلبة قبل �أن يكونو� معلمني يف �ملد�ر�س، ويعود �سبب ح�سول 
23( فهو عدم   ،19 �لطلبة على تقييم متو�سط يف �لفقر�ت )22، 
وجود مو�د در��سية يف �لرب�مج �لتعليمية �خلا�سة بهوؤلء �لطلب 
وقد  �لفقر�ت،  �ملت�سمنة يف هذه  باملهام  �لقيام  على  ت�ساعدهم 
Can- )أأ�سارت در��سة كانريو�س وهلمزلورنز وبيجارد وهوفمان 

 )rinus& Helms- Lurns& Beijaard&Hofman,2011

Ú رابعاً: جمال العلقات واخلدمات الوظيفية
جدول رقم )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الهوية الوظيفية حسب مجال 
العاقات والخدمات الوظيفية

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

 �أ�ستطيع تعزيز �لعلقات �لتعاونية بني عايل26
3.930.802�لعاملني يف �ملدر�سة .

لدي �لقدرة على �لتطور على �ل�سعيد عايل28
3.910.784�ملهني و�ل�سخ�سي .

 باإمكاين �أن �أكون منوذجا للمو�طنة عايل32
3.790.807�حلقيقية  �جتاه �ملجتمع .

 �أ�ستطيع �لتاأثري على �جتاهات زملئي عايل29
3.670.891�ملعلمني �يجابيا .

باإمكاين �لتخطيط و�لتن�سيق بني �للجان متو�سط27
3.590.738�ملختلفة يف �ملدر�سة .

متو�سط31
 �أ�ستطيع معاجلة �لنتائج �ل�سلبية 
�لناجمة عن �ملمار�سات �خلاطئة 

للمعلمني و�لطلبة .
3.550.907

 لدي فهم عميق لل�سيا�سيات �لرتبوية متو�سط30
3.430.830و�إمكانية تطويرها.
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املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

3.690.52الكليعايل

مل�ستوى  �لعام  �ملتو�سط  �أن   )9( رقم  �جلدول  نتائج  ت�سري 
و�خلدمات  "�لعلقات  وهو  �لر�بع  �ملجال  يف  �لوظيفة  �لهوية 
�لأخرى  و�لكليات  �لرتبية  كلية  يف  �لطلبة  لدى  �لوظيفية" 
)3.69( وبدرجة تقييم عايل وتر�وح مدى  �لآد�ب( هو  )�لعلوم، 
�ملتو�سطات �حل�سابية لفقر�ت �ملجال ككل بني )3.43 - 3.93( 
�لعلقات  تعزيز  �أ�ستطيع   " على  تن�س  و�لتي   )26( �لفقرة  و�أن 
�لأوىل  �ملرتبة  �حتلت  �ملدر�سة" قد  يف  �لعاملني  بني  �لتعاونية 
)0.80( وبدرجة  )3.93( وبانحر�ف معياري  مبتو�سط ح�سابي 
�لقدرة  لدي   " تن�س  و�لتي   )28( �لفقرة  وجاءت  عالية،  تقييم 
 )3.91( و�ل�سخ�سي" مبتو�سط  �ل�سعيد �ملهني  �لتطور على  على 
وبانحر�ف معياري )0.78( وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت 
�أكون منوذجا  �أن  " باإمكاين  �لفقرة رقم )32( و�لتي تن�س على 
مبتو�سط  �لثالثة  �ملرتبة  �ملجتمع"،  �جتاه  �حلقيقية  للمو�طنة 
)3.79( وبانحر�ف معياري )0.80( وبدرجة تقييم عالية، ويف 
" لدي  )30( و�لتي تن�س على  �لفقرة رقم  �لآخر �حتلت  �جلانب 
فهم عميق لل�سيا�سيات �لرتبوية و�إمكانية تطويرها" على �ملرتبة 
�لأخرية ومبتو�سط )3.43( وبانحر�ف معياري )0.83( وبدرجة 

تقييم متو�سط.
عايل  م�ستوى  وجود   )9( رقم  �جلدول  نتائج  من  يظهر 
للمجال ويعزى �سبب ذلك �إىل �أن لدى �لطلبة مهار�ت �جتماعية 
مثل قدرة على �إقامة علقات مع �لآخرين، و�لتعاون، و�لت�ساركية 
،وحتمل �مل�سوؤولية �لجتماعية، ميكن �إرجاع �سبب ذلك �إىل وجود 

�جتاهات �إيجابية نحو �لعملية �لتعليمة و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية.
Ú خام�صاً: جمال النمو والتطور ال�صخ�صي

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

والتطور الشخصي

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

يوجد لدي طموح يف �أن �أكون معلما عايل38
4.071.018متميز�.

عايل40
 يتطور منط  تفكريي وممار�ساتي 

�لتعليمية وفق �لتطور �ملعريف 
و�لتكنولوجي .

3.860.931

 �سيكون لدي �هتمام متطور مب�سكلت عايل34
3.850.798�لطلبة وق�ساياهم .

 يوجد لدي �هتمام م�ستمر بكل ما هو عايل37
3.790.896جديد يف �أطار تخ�س�سي.

 باإمكاين تعليم جميع �لطلبة وباأحدث عايل33
3.710.887�ل�سرت�تيجيات �لتعليمية 

 لدي �لقدرة على �لبتكار و�لتغري على عايل35
3.690.794م�ستوى �ملدر�سة وخارجها 

املتو�صط الفقراتالتقييمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�ساأكر�س معظم وقتي وجهدي يف متو�سط36
3.480.921�مل�ستقبل للعمل �ملدر�سي 

3.311.215عملي كمدر�س مر�س جد� بالن�سبة يل .متو�سط39

3.210.547الكليمتو�سط

ت�سري نتائج �جلدول رقم )10( �أن �ملتو�سط �لعام مل�ستوى 
و�لتطور  "�لنمو  وهو  �خلام�س  �ملجال  يف  �لوظيفة  �لهوية 
�لأخرى  و�لكليات  �لرتبية  كلية  يف  �لطلبة  لدى  �ل�سخ�سي" 
)�لعلوم، �لآد�ب( هو )3.21( وبدرجة تقييم متو�سط وتر�وح مدى 
�ملتو�سطات �حل�سابية لفقر�ت �ملجال ككل بني )3.31 - 4.07( 
و�أن �لفقرة )38( و�لتي تن�س على " يوجد لدي طموح يف �أن �أكون 
معلما متميز�" قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.07( 
وبانحر�ف معياري )1.01( وبدرجة تقييم عالية، وجاءت �لفقرة 
�لتعليمية  " يتطور منط تفكريي وممار�ساتي  )40( و�لتي تن�س 
وفق �لتطور �ملعريف و�لتكنولوجي" مبتو�سط )3.86( وبانحر�ف 
معياري )0.93( وبدرجة تقييم عالية، بينما �حتلت �لفقرة رقم 
)34( و�لتي تن�س على " �سيكون لدي �هتمام متطور مب�سكلت 
�لطلبة وق�ساياهم"، �ملرتبة �لثالثة مبتو�سط )3.85( وبانحر�ف 
معياري )0.79( وبدرجة تقييم عالية، ويف �جلانب �لآخر �حتلت 
" عملي كمدر�س مر�س جد�  �لفقرة رقم )39( و�لتي تن�س على 
بالن�سبة يل" على �ملرتبة �لأخرية ومبتو�سط )3.31( وبانحر�ف 

معياري )1.21( وبدرجة تقييم متو�سط.
�لرب�مج  �أن  �إىل  �خلام�س  �ملجال  نتائج  تف�سري  ميكن 
�لتطور�ت، و�لتغري�ت  �إىل مو�كبة  �عد�دهم  �إىل  �لأكادميية تفتقر 
�حلا�سلة يف �ملجال �لتكنولوجي، و�ملعريف �ملتعلق بتخ�س�سهم، 

وبالتايل هم غري قادرين على توظيفها بال�سكل �ملنا�سب.
�أما بالن�سبة للمتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
ملجالت �ل�ستبانة �خلم�س، وهي �ملجال �لأول )�لتعليم و�لتعلم( 
)�لتطور �ملدر�سي(  �لثالث  ، �ملجال  �لطلبة(  �لثاين )منو  ،�ملجال 
)�لنمو  و�خلام�س   ، �لوظيفية(  و�خلدمات  )�لعلقات  ،و�لر�بع 

و�لتطور �ل�سخ�سي( تظهر مرتبة يف �جلدول رقم )11( .
جدول رقم )11( 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة.

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
التقييماملعياري

عايل3.810.55منو �لطلبة

عايل3.700.85�لتطور �ملدر�سي
�لعلقات 

و�خلدمات 
�لوظيفية

عايل3.690.52

متو�سط3.630.48�لتعليم و�لتعلم
�لنمو و�لتطور 

متو�سط3.210.547�ملهني
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يظهر �جلدول رقم )11( �أن �أعلى �ملجالت على �لتو�يل هي 
جمال )منو �لطلبة( مبتو�سط )3.81( و�نحر�ف معياري )0.55( 
ومبتو�سط  �ملدر�سي(  )�لتطور  جمال  ثم  عال،  تقدير  وبدرجة 
)3.70( و�نحر�ف معياري )0.58( وبدرجة تقدير عال ، وجمال 
وبانحر�ف   )3.69( مبتو�سط  �لوظيفية(  و�خلدمات  )�لعلقات 
�أظهرت  �ملقابل  يف   ، عال  تقدير  وبدرجة   )0.52( معياري 
�لنتائج �أن �ملجال )�لتعليم و�لتعلم( مبتو�سط )3.63( وبانحر�ف 
معياري )0.48( وبدرجة تقدير متو�سط ثم �ملجال �لأخري وهو 
�لأقل متو�سطًا )�لنمو و�لتطور �ملهني( مبتو�سط )3.21( و�نحر�ف 

معياري )0.47( وبدرجة تقدير متو�سط.
بالنظر �إىل �لنتائج �ل�سابقة ميكن �أن تف�رش باأن �ملجالت 
�لثلث بدرجة عالية هي جمالت ل حتتاج �إىل تاأهيل �أكادميي 
من خلل م�ساقات تدري�سية، �أو تدريب ميد�ين، �أما �ملجال �لر�بع 
�ملجالت  هذه  �أن  هو  و�ل�سبب  متو�سط  بدرجة  فكانا  و�خلام�س 
كليات  طلبة  لدى  موجود  غري  وتاأهيل.وهذ�  تدريب،  �إىل  حتتاج 
بر�جمهم  يف  تربوية  در��سية  مو�د  وجود  لعدم  و�لآد�ب  �لعلوم 

�لدر��سية.
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين و�لذي ين�س على )ل  ◄

لطلبة  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد 
جامعة �خلليل، تبعًا ملتغري �جلن�س )ذكور، �إناث( .

 )T- Test( للإجابة على هذ� ل �ل�سوؤ�ل مت ��ستخد�م �ختبار
لإيجاد �لفروق يف م�ستوى �لهوية �لوظيفية لطلبة جامعة �خلليل 

و�جلدول رقم )12( يو�سح ذلك.
جدول رقم )12( : 

نتائج اختبار )t( لمستوى الهوية الوظيفية تبعًا لمتغير الجنس.

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة "ت" 
املح�صوبة

الدللة 
الإح�صائية

443.980.548ذكر
2566.7800.191

2143.880.437�أنثى

يف  فروق  يوجد  ل  �أنه   )12( رقم  �جلدول  من  يظهر 
�لذكور  �لطلبة  �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ين 
معياري  وبانحر�ف   )3.98( �لذكور  متو�سط  بلغ  حيث  و�لإناث 

)0.54( و�لإناث مبتو�سط )3.88( و�نحر�ف معياري )0.43( .
وميكن عزو هذه �لنتيجة �إىل �أن �هتمامات �لذكور و�لإناث 
نحو حتقيق �أكرب قدر من �لأهد�ف، و�ملهار�ت �لتعليمية متقاربة، 
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك �ملهار�ت، و�مل�سوؤوليات �ملطلوب 
و�ملقابلت  �لختبار�ت،  �إىل  يتقدمون  عندما  �أد�وؤها  منهم 
�لهوية �لوظيفية ترتبط  �أن  �لتوظيف لهم، وكما  �خلا�سة بعملية 
يتعلمها  �لتي  �لدر��سية  �ملو�د  ومقرر�ت  �لعري�سة،  باخلطوط 

�لطلبة مبعزل عن جن�سهم.
يف  فروق  وجود  عدم  يف  مت�ساربة  عو�مل  تدخل  رمبا 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية بني �لذكور و�لإناث، يعود من جهة �إىل 
�أن م�ستوى �لتح�سيل �لأكادميي للطالبات يف جامعة �خلليل �أعلى 
من �لذكور، و يف �جلانب �ملقابل فاإن منط �لتن�سئة �لجتماعية، 

�لهوية  مكونات  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  للذكور  �مل�سوؤولية  وحتمل 
�لوظيفية للذكور وتكوينها.

 )T- Test( �ختبار  ��ستخد�م  مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  للإجابة 
لإيجاد �لفروق يف م�ستوى �لهوية �لوظيفية لطلبة جامعة �خلليل، 

وللمجالت �لدر��سية كافة و�جلدول رقم )13( يو�سح ذلك.
جدول رقم )13( : 

نتائج اختبار )t( لمستوى الهوية الوظيفية تبعًا لمتغير الجنس ولكافة المجاالت الدراسية.

املتو�صط العدداجلن�ساملجالت
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة "ت" 
املح�صوبة

الدللة 
الإح�صائية

�ملجال 1
443.870.61ذكور

2561.4480.14
2143.740.55�إناث

�ملجال 2
444.000.70ذكور

2560.8020.42
2143.920.59�إناث

�ملجال 3
443.880.66ذكور

2560.5750.56
2143.820.64�إناث

�ملجال 4
443.970.73ذكور

2561.8370.07
2143.770.62�إناث

�ملجال 5
443.950.65ذكور

2561.2390.21
2143.820.60�إناث

ب�صكل 
عام

443.930.58ذكور
2561.4090.16

2143.810.49�إناث

يف  فروق  يوجد  ل  �أنه   )13( رقم  �جلدول  من  يظهر 
�لذكور  �لطلبة  �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ين 
)3.98( وبانحر�ف معياري  �لذكور  بلغ متو�سط  و�لإناث، حيث 

)0.54( ،و�لإناث مبتو�سط )3.88( و�نحر�ف معياري )0.43( .
وميكن عزو هذه �لنتيجة �إىل �أن �هتمامات �لذكور و�لإناث 
نحو حتقيق �أكرب قدر من �لأهد�ف، و�ملهار�ت �لتعليمية متقاربة، 
وهم يدركون �أهمية معرفة تلك �ملهار�ت، و�مل�سوؤوليات �ملطلوب 
و�ملقابلت  �لختبار�ت،  �إىل  يتقدمون  عندما  �أد�وؤها  منهم 
�لهوية �لوظيفية ترتبط  �أن  �لتوظيف لهم، وكما  �خلا�سة بعملية 
يتعلمها  �لتي  �لدر��سية  �ملو�د  ومقرر�ت  �لعري�سة،  باخلطوط 

�لطلبة مبعزل عن جن�سهم.
يف  فروق  وجود  عدم  يف  مت�ساربة  عو�مل  تدخل  رمبا 
م�ستوى �لهوية �لوظيفية بني �لذكور و�لإناث، يعود من جهة �إىل 
�أن م�ستوى �لتح�سيل �لأكادميي للطالبات يف جامعة �خلليل �أعلى 
من �لذكور، و يف �جلانب �ملقابل فاإن منط �لتن�سئة �لجتماعية، 
�لهوية  مكونات  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  للذكور  �مل�سوؤولية  وحتمل 

�لوظيفية للذكور وتكوينها.
�لذي ين�س على: ل  ◄ �لثالث  �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل   

لطلبة  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد 
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جامعة �خلليل، تبعًا ملتغري �لكلية )�لرتبية و�لآد�ب، �لعلوم( .
�ملتو�سطات  ح�ساب  مت  �ل�سفرية  �لفر�سية  ولفح�س 
�حل�سابية ل�ستجابة �أفر�د �لدر��سة مل�ستوى �لهوية �لوظيفية بني 

طلبة كليات �جلامعة �لثلث، و�لتي تظهر يف �جلدول �لآتي: 
جدول رقم )14( 

يوضح الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الهوية الوظيفية 
بين طلبة كليات الجامعة الثاث.

النحراف املتو�صطالعددالتقييمالكلية
املعياري

844.26340.40361عايل�لرتبية

1133.60630.41790متو�سط�لآد�ب

613.66070.44202متو�سط�لعلوم

وهذ� يدل على وجود فروق ظاهرة يف متو�سطات م�ستوى 
�لهوية �لوظيفية بني طلبة كليات �جلامعة �لثلث، تعزى ملتغري 
�ملوؤهل �لكلية، وملعرفة دللة �لفروق مت ��ستخد�م حتليل �لتباين 

�لأحادي one way ANOVA كما يظهر يف �جلدول رقم )15( 
�لفروق  ملعرفة  �لأحادي  �لتباين  حتليل  �ختبار  نتائج 
�لثلث. �جلامعة  كليات  طلبة  بني  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف 

و�جلدول رقم )15( يو�سح ذلك.
م�صادر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
حرية

متو�صط 
الدللةفاملربعات

بني 
23.179211.59065.9620.000�ملجموعات

د�خل 
44.8042550.176�ملجموعات

67.983257املجموع

 )65.962( قيمة ف  �أن  �ل�سابق  �جلدول  يتبني من خلل 
�إح�سائيًا  د�لة  فروق  يوجد  �أنه  �أي   )0.00( �لدللة  وم�ستوى 
�لثلث،  �جلامعة  كليات  طلبة  بني  �لوظيفية  �لهوية  درجة  يف 

و�جلدول �لتي يو�سح نتائج �ختبار توكي للمقارنات �لبعدية.
جدول )16( 

يوضح نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمستويات متغير الكلية كافة.

الدللةفرق املتو�صطاتالكليةالكلية

�لرتبية
0.657090.000�لآد�ب

0.602740.000�لعلوم

0.054350.693�لعلوم�لآد�ب

�لطلبة يف  �أن  �أهمها:  ذلك من جو�نب عدة،  تف�سري  وميكن 
كلية �لرتبية وهم طلبة تخ�س�س )�أ�ساليب تدري�س لغة عربية، ولغة 
ريا�سيات(  و�أ�ساليب  علوم،  و�أ�ساليب  و�جتماعيات،  �إجنليزية، 
و�أ�ساليب  �لتعليمية،  بالعملية  تتعلق  متعددة  م�ساقات  يدر�سون 

حتى  عليها  و�لتدريب  �للزمة  و�لكفايات  و�ملهار�ت،  �لتدري�س، 
)يف  ومهنيًا   ، �لتخ�س�س(  )يف  �أكادمييًا  موؤهل  �ملعلم  يكون 
�أ�ساليب �لتخ�س�س( ، وهذ� ما يفتقده طلبة كلية �لعلوم و�لآد�ب، 
�أي مو�د تربوية، و�أ�ساليب  �إن بر�جمهم �لدر��سية تخلو من  حيث 

�لتدري�س.
طلبة  �أن  هو  �لنتيجة  هذه  تف�سري  يف  مهم  جانب  وهناك 
نظري،  باإطار  �لعملية  �لرتبية  يف  برنامج  يتلقون  �لرتبية  كلية 
�ملدر�سة،  من  مدرب  وباإ�رش�ف  �ملد�ر�س،  يف  تطبيقي  و�آخر 
�ل�سنة �لر�بعة يف �لف�سل �لأخري. و�أ�ستاذ �لكلية، ويكون ذلك يف 
وهذ� �لتدريب يتيح للطالب �أو �لطالبة ممار�سة جميع �ملهار�ت، 
�ل�سفية؛ مما يجعله  �لغرفة  �لتدرب عليها يف  �للزم  و�لكفايات 
على �طلع ووعي لكل ما يتم �لقيام به من قبل �ملعلم �ملدرب 
�ملدر�سة  د�خل  و�لجتماعي  و�لإد�ري  �لتعليمي،  �جلانب  يف 
م�ستوى  يف  �أعلى  �لرتبية  كلية  طلبة  جعل  ما  وخارجها.وهذ� 
�لهوية �لوظيفية )بالعتماد على �لو�سف �لوظيفي ملهنة �ملعلم( 
، حيث �إن طلبة كلية �لعلوم و�لآد�ب ل يتدربون يف �إطار برنامج 
�لرتبية �لعملية كما هو لطلبة �لرتبية، ولذلك يكون تاأهيلهم �أكرث 
يف �جلانب �لأكادميي من يف �جلانب �ملهني )�أ�ساليب �لتدري�س 
يف  �ملوؤهلني  �لرتبية  طلبة  عك�س  على  و�لإد�رة..(  و�لتخطيط، 
�جلانبني �لأكادميي و�ملهني معًا، وهذه �لنتيجة تتفق مع در��سة 
 Lemot& Angels,( و�جنلز  ليموت  ودر��سة   )Azar, 2010( �أز�ر 

. )2010

�لر�بع و�لذي ين�س على: ل  ◄ �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل 
لطلبة  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد 
�لدر��سة  �أد�ة  ولكافة جمالت  �لكلية  تبعا ملتغري  �خلليل  جامعة 

�خلم�سة.
�ملتو�سطات  ح�ساب  مت  �ل�سفرية  �لفر�سية  ولفح�س 
�حل�سابية ل�ستجابة �أفر�د �لدر��سة مل�ستوى �لهوية �لوظيفية بني 

طلبة كليات �جلامعة �لثلث، و�لتي تظهر يف �جلدول �لآتي: 
ولتو�سيح هذه �لفروق يظهر �جلدول رقم )17( �أن م�ستوى 
طلبة  لدى  منه  �أعلى  �لرتبية  كلية  طلبة  لدى  �لوظيفية  �لهوية 

�لعلوم و�لآد�ب على �ملجالت �خلم�س للإ�ستبانة.
وميكن تف�سري هذ� �لتدين يف �ملتو�سط �حل�سابي يف �ملجال 
�خلام�س )�لنمو و�لتطور �ل�سخ�سي �إىل �أن هذ� �ملجال يحتاج �إىل 
خرب�ت ميد�نية، حتى يتم حتقيقه، ولذلك �لطلبة �لآن يف �ملرحلة 

�جلامعية مل يتم توظيفهم يف �ملد�ر�س.

النحراف املتو�صطالعددالكليةاملجال
املعياري

�ملجال �لأول

844.21190.56021التربية

1133.53980.42940اآلداب

613.57210.45355العلوم

�ملجال �لثاين

844.30070.62647التربية

1133.77240.52042اآلداب

613.73300.54431العلوم
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النحراف املتو�صطالعددالكليةاملجال
املعياري

�ملجال 
�لثالث

844.24010.62651التربية

1133.61330.54317اآلداب

613.67790.58617العلوم

�ملجال �لر�بع

844.33330.52337التربية

1133.50900.54868اآلداب

613.64890.53595العلوم

�ملجال 
�خلام�س

844.26110.51765التربية

1133.62350.50706اآلداب

613.70570.63829العلوم

�ملتو�سطات  يف  �لفروق   )17( رقم  �جلدول  يظهر 
و�لنحر�فات �ملعيارية مل�ستوى �لهوية �لوظيفية بني طلبة كلية 
�لرتبية وللمجالت �لدر��سية كافة ، وهذ� يدل على وجود فروق 
ظاهرة يف متو�سطات م�ستوى �لهوية �لوظيفية بني طلبة كليات 
حتليل  ��ستخد�م  مت  �لفروق،  دللة  وملعرفة  �لثلث،  �جلامعة 
one way ANOVA كما يظهر يف �جلدول رقم  �لتباين �لأحادي 

 )18(
�لفروق  ملعرفة  �لأحادي  �لتباين  حتليل  �ختبار  نتائج 
�لثلث. �جلامعة  كليات  طلبة  بني  �لوظيفية  �لهوية  م�ستوى  يف 

و�جلدول رقم )18( يو�سح ذلك

م�صادر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
.FSigاملربعات

�ملجال 
�لأول

بني 
24.775212.38853.5020.000�ملجموعات

د�خل 
59.0422550.232�ملجموعات

83.817257�ملجموع

�ملجال 
�لثاين

بني 
16.71328.35626.4100.000�ملجموعات

د�خل 
80.6852550.316�ملجموعات

97.398257�ملجموع

�ملجال 
�لثالث

بني 
20.846210.42330.8200.000�ملجموعات

د�خل 
86.2392550.338�ملجموعات

107.085257�ملجموع

�ملجال 
�لر�بع

بني 
34.826217.41360.2590.000�ملجموعات

د�خل 
73.6872550.289�ملجموعات

108.513257�ملجموع

م�صادر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
.FSigاملربعات

�ملجال 
�خلام�س

بني 
21.263210.63235.9170.000�ملجموعات

د�خل 
75.4812550.296�ملجموعات

96.745257�ملجموع

د�لة  ف  قيمة  �أن   )18( �ل�سابق  �جلدول  خلل  من  يتبني 
�إح�سائيا د�لة �إح�سائيًا، وبالتايل يوجد فروق يف درجة �لهوية 
�لوظيفية بني طلبة كليات �جلامعة �لثلث وللمجالت �لدر��سية 
كافة و ل�سالح كلية �لرتبية ، و�جلدول �لآتي )19( يو�سح نتائج 

�ختبار توكي للمقارنات �لبعدية.
جدول )19( 

يوضح نتائج للمقارنات البعدية وللمجاالت الدراسية كافة

فرق الكليةالكليةاملجال
الدللةاملتو�صطات

�ملجال �لأول
التربية

0.000**0.67208*اآلداب

0.000**0.63977*العلوم

0.032310.906-العلوماآلداب

�ملجال �لثاين
التربية

0.000**0.52832*اآلداب

0.000**0.56776*العلوم

0.039440.898العلوماآلداب

�ملجال 
�لثالث

التربية
0.000**0.62684*اآلداب

0.000**0.56225*العلوم

0.064590.764-العلوماآلداب

�ملجال �لر�بع
التربية

0.000**0.82431*اآلداب

0.000**0.68448*العلوم

0.139830.232-العلوماآلداب

�ملجال 
�خلام�س

التربية
0.000**0.63762*اآلداب

0.000**0.55533*العلوم

0.082290.608-العلوماآلداب
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التوصيات: 
بناء على نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

�لوظيفية . 1 �لهوية  مب�ستوى  �ملتعلقة  �لنتائج  �سوء  يف 
بطرح  �لكليات  هذه  تقوم  �أن  بد  ل  و�لآد�ب،  �لعلوم  كلية  لطلبة 
م�ساقات تطبيقية يف جمال �لتعليم؛ لكي تنمي �لهوية �لوظيفية 

عندهم.
م�ساق . 2 مثل:  �لثلث،  للكليات  تربوية  م�ساقات  طرح 

و�أ�ساليب  معا�رشة،  تربوية  وق�سايا  �لتعليم،  مهنة  �أخلقيات 
تدري�س حديثة لكي تزيد من وعي �لطلبة لأهمية �لهوية �لوظيفية 

لهم كمعلمني.
�أخرى . 3 جو�نب  يف  در��سات  باإجر�ء  �لباحث  يو�سي 

مرحلة  خلل  �لوظيفية  �لهوية  تطور  مثل  �لوظيفية،  �لهوية  من 
�لهوية  بني  �لرتباطية  �لعلقة  در��سة  كذلك  �جلامعية،  �لدر��سة 
�لوظيفية، ومتغري�ت مثل �لكفاءة �لذ�تية و�لتنظيم �لذ�تي و�لر�سا 

�لوظيفي.
يف . 4 �لوظيفية  �لهوية  يف  �أبحاث  �إجر�ء  من  بد  ل 

�حلقوق،  تخ�س�س  مثل:  �لتعليمية،  غري  �أخرى  تخ�س�سات 
و�ل�سيدلة، و�لإر�ساد، و�لتمري�س.

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية

بدللة . 1 �لإبد�عي  �لتفكري  منذجة   )2010( نبال   ، مريان 
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