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الهوية املهنية لدى معلمي شمال الباطنة في سلطنة عمان في ضوء بعض املتغيرات

امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد م�ستوى الهوية املهنية لدى
معلمي �شمال الباطنة يف �سلطنة ُعمان يف �ضوء متغريي اجلن�س
واخلربة ،وتكونت العينة من ( )400معلم ًا ومعلمة اُختريت بطريقة
ع�شوائية ب�سيطة .وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي االرتباطي،
كما ا�ستخدم مقيا�س الهوية املهنية ( .)Hao et al., 2014و�أظهرت
النتائج �أن م�ستوى الهوية املهنية جاء مرتفع ًا يف الدرجة الكلية
للمقيا�س ويف �أبعاده الفرعية .كما �أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الإناث يف املقيا�س الكلي للهوية
املهنية و�أبعاده كلها عدا بعد (املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام
الذات) ،بينما مل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف الهوية
املهنية تعزى ملتغري اخلربة على املقيا�س ككل وعلى �أبعاده عدا
بعد (ال�صورة الذاتية املهنية) ،حيث توجد به فروق ل�صالح �سنوات
اخلربة (�أكرث من �15سنة).
الكلمات املفتاحية :الهوية املهنية ،املعلمون ،اجلن�س،
اخلربة� ،سلطنة ُعمان

Abstract

The current study aimed to identify the level of
the professional identity among teachers of North
Al Batinah governorate in the Sultanate of Oman
in light of the gender and experience variables. The
study sample consists of 400 respondents selected
using simple random sampling. The researchers
used the correlational descriptive approach and the
Professional Identity Scale (Hao et al., 2014). The
results showed that the level of professional identity
was high in general and in all domains. According to
variables, the results showed significant differences in
the level of professional identity due to gender variable
in favor of females except for social comparison and
restoring self-esteem domains. According to the
experience variable, the results showed no significant
differences in the level of professional identity due to
teacher experience except the professional self-image
domain.
Keywords: professional identity, teachers,
gender, experience, Sultanate of Oman.

املقدمة
يعد املعلم منارة للعلم ،ي�ضيء الطريق �أمام طالبه ،وي�ساعدهم
وي�سهل لهم �سبيل املعرفة ،ويغر�س فيهم الأخالق ،والعلوم النافعة
التي ت�ساعدهم يف موا�صلة طريق النجاح والتفوق ،وهو �صمام
الأمان للأمم وال�شعوب؛ فبالدور الذي يقوم به ينت�رش العلم وي�ضمحل
اجلهل ،وي�ساعد على بقاء املجتمع ونه�ضته وتطوره.
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ولأهمية دور املعلم قامت بع�ض املنظمات املهنية بتحديد
معايري خا�صة بهذا الأمر ،ودرا�سة فهم الفرد لهويته الذاتية
وارتباطها مبهنته؛ لأن ذلك ي�ساعده على البذل والعطاء وجتاوز
التحديات التي تعرت�ضه (الر�شيدي والهويل.)2015 ،
“وتعد الهوية املهنية للمعلم مهمه لكونها نقطة حمورية
للمعتقدات والقيم واملمار�سات التي توجه م�شاركة املعلمني
والتزامهم و�أفعالهم داخل وخارج ال�صف” (.)Cohen, 2010, P 473
اهتمام متزاي ٌد من قبل العلماء والباحثني بالهوية
وهناك
ٌ
املهنية لدى املعلم ،وذلك من منطلق �إن �إ�صالحات الأنظمة الرتبوية
وفق املعايري التي تقوم عليها اجلودة ال�شاملة ت�ستند على مدى
و�ضوح الهوية املهنية للمعلم ،والتي تنعك�س يف قدرته على التعامل
مع امل�شكالت املرتبطة ب�أهدافه و�أدواره يف املهنة من حيث:
مبادئها ومعايريها و�أخالقياتها (Beauchamp &Thomas, 2009؛
م�رشي.)2018 ،
ومهنة التدري�س واحدة من املهن التي تتطلب مهام ًا كثرية من
امل�شتغلني بها ،لذلك تعد من املهن ال�ضاغطة التي توجد بها العديد
من م�صادر ال�ضغوط ،مما قد جتعل بع�ض املعلمني غري را�ضيني
وغري مطمئنني عن مهنتهم حيث يرتتب على ذلك �آثار �سلبية كثرية
(حممد.)1999 ،
والهوية املهنية من املفاهيم التي مل تنل حظها من البحث
والدرا�سة الكافية ،حيث �إن الأبحاث والدرا�سات الرتبوية التي تناولت
فح�ص هوية املعلم حديثة نوع ًا ما (عبد الغني وطه2016 ،؛ ح�سني،
.)2017
ولقد �أخذ مفهوم الهوية اهتماما كبرياً يف العلوم االجتماعية،
باعتبارها من �أهم ال�سمات التي متيز املجتمع وجت�سد الطموحات
امل�ستقبلية لديه مما يظهر وينعك�س على �سلوك الأفراد يف جميع
املجاالت ،فالهوية ال بد �أن ت�ستند �إىل �أ�صول ومعايري ومبادئ
�أخالقية و�ضوابط اجتماعية جتعل من الفرد يكت�سب هوية متيزه عن
غريه يف املجاالت املختلفة (�سامل وبولقوا�س.)2018 ،
وكانت بدايات االهتمام مبفهوم الهوية على يد املفكر
الأمريكي جورج ميد ( )George Meadالذي ا�ستطاع التمييز بني
املكونني النف�سي واالجتماعي للهوية ،فالهوية وفق ميد تتكون يف
البيئة االجتماعية التي يحدث فيها توا�صل وتفاعل اجتماعي .وجاء
بعد ذلك �إريك�سون ( )Eriksonالذي �أ�ضاف بعداً اجتماعيا لنظرية
�سيجمون فرويد يف التحليل النف�سي من خالل الرتكيز على كيفية
ت�شكيل الهوية يف ال�سياق االجتماعي (الر�شيدي والهويل.)2015 ،
حيث عرف �إريك�سون الهوية على �أنها “�إح�سا�س الفرد
بالتجان�س يف الذات على م�ستوى اجل�سد والزمن” (Cote & Levine,
 .)1987, p. 274ويعرف بو�رش ( Busher (2005الهوية املهنية
لل�شخ�ص على �أنها ت�صوراته ال�شخ�صية لل�صورة الذاتية والكفاءة
الذاتية املتعلقة ببيئة عمل الفرد.وميكن تعريف الهوية املهنية ب�أنها
“ عملية يقوم الفرد من خاللها بتحقيق الوعي مبفهومه الذاتي يف
�سياق املهنة” (اخلويل� ،2018 ،ص .)465
وميكن �إدراك مفهوم الهوية املهنية من خالل وجهات نظر
ثالثة:
�أوالً :املنظور االجتماعي :الذي يرى �أن الهوية املهنية هي

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

�أ�ساليب انتماء الفرد �إىل اجلماعة بحكم اندماجه يف نظام معني.
ثانياً :املنظور التحليلي :والذي يرى ب�أن الهوية املهنية هي
جمموع املميزات التي ين�سبها الفرد �إىل ذاته ،ويقوم ب�إعطائها قيمة
خا�صة به.
ثالثاً :املنظور النف�سي االجتماعي :الذي يعترب الهوية املهنية
ب�أنها تفاعل الرتكيبة االجتماعية مع املظاهر الفردية ،والنف�سية
املرتبطة بال�شخ�صية (نعمون.)2016 ،
و�ساهم �إريك�سون بالكثري من البناء احلديث لت�شكيل الهوية،
وقد وفرت نظريته يف �أزمات الهوية وحلها طوال فرتة احلياة
نقطة انطالق للآخرين للبناء عليها ،كما �أن نظرية الهوية والهوية
املهنية املعا�رصة تعرتف �أي�ض ًا ب�أن تطوير الهوية م�ستمر ،ولكن
بد ًال من النظر �إىل ذلك على �أنه نتاج اال�ستجابة ل�سل�سلة من
الأزمات والقرارات كما فعل �إريك�سون ،ينظر �إىل تطوير الهوية
الآن على �أنه عملية تفاعل معقدة للغاية ،وغري متقطعة ،ومتعددة
الأوجه وغري خطية بني الأفراد وبيئاتهم االجتماعية واملهنية
املختلفة (.)Akkerman & Meijer, 2011
تكوين الهوية املهنية للمعلم� :إن عملية تكوين الهوية املهنية
ومميزاتها وموا�صفاتها وخ�صو�صية واختالف املهن بع�ضها عن
بع�ض؛ يبد�أ من تبني املجتمع الوظيفي الواحد للممار�سات املهنية
العلمية ،واالجتماعية ،والثقافية يف بيئات خمتلفة (.)Leplat, 2008
وي�شري الع�سريي (� )2019إىل �أن الهوية املهنية للمعلم
تت�شكل من خالل جانبني ،يتم من خاللهما اكت�ساب ت�صور عن مهنة
التدري�س ،فاجلانب الأول يكون مبالحظة ومراقبة الطالب للمعلمني
�أثناء التدري�س ،حيث �إن من خالل مالحظة املعلمني �سيتم تر�سيخ
كثري من املفاهيم وطرق التدري�س التي �ست�صبح بعد ذلك هوية
مهنية للمعلم .واجلانب الثاين يف الهوية يتكون باملمار�سة ،وذلك
من خالل ما يت�شارك به املعلم مع املعلمني الآخرين �إىل �أن ي�صبح
هوية مهنية لدى الفرد واجلماعة امل�شرتكة معه.
وت�شكل الهوية املهنية للمعلمني تبد�أ من بداية درا�ستهم يف
الكليات واملعاهد ،من خالل �إعداد املعلمني وتلقيهم للمعارف
واخلربات واالجتاهات ،مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تكوين الهوية
املهنية لديهم ،وميكن بعد ذلك تطوير املهارات من خالل برامج
التنمية املهنية للمعلم (ح�سني.)2017 ،
حيث �إن املعلمني يجب �أن يخ�ضعوا لتحول يف الهوية من
خالل برامج التعليم �أثناء فرتة التدريب ،مما قد حتدث تغيريات
�إيجابية يف الهوية بعد ذلك ،وهذا كله يدل على �أهمية ت�شكيل
هوية مهنية خا�صة باملعلم ،ويرى �أن برامج تعليم املعلمني هو
نقطة البداية املثالية لغر�س الهوية املهنية ،بينما �سيحدث مزيد
من تطوير الهوية يف الواقع الفعلي يف وقت الحق �أثناء املمار�سة
(.)Beauchamp & Thomas, 2009
ودعا ماير (� Mayer (1999إىل الرتكيز �رصاحة على هوية
املعلمني باعتبارها متميزة عن هوية الأدوار الوظيفية الأخرى.
وت�ستند هوية املعلم على املعتقدات الأ�سا�سية التي يعتنقها املرء
ب�ش�أن التدري�س وكونه معلما؛ فهو يعتمد على مبادئه الأ�سا�سية.
واملعتقدات التي يتم ت�شكيلها و�إ�صالحها با�ستمرار من خالل اخلربة.
وت�شري �أدبيات التدري�س والتعليم للمعلمني �أن الهوية

املهنية دينامية ،و�أن هوية املعلم ت�صقل مع مرور الوقت حتت
ّ
ت�أثري جمموعة من العوامل �سواء الداخلية للفرد ،مثل العاطفة،
وخارجية للفرد ،مثل العمل واحلياة واخلربات يف �سياقات معينة،
فالهوية املهنية هي عبارة عن حم�صلة ملن�شئات متتالية كالتن�شئة
االجتماعية التي تلقاها الفرد قبل دخوله عامل املهنة ،بالإ�ضافة
اىل تلك التي تلقاها بعد االلتحاق بالعمل وهي التن�شئة التنظيمية
�أو املهنية .فالفرد يبني هويته املهنية من خالل مكت�سبات قبلية
و�أخرى بعدية (كاري.)2012 ،
وتكتمل الهوية املهنية للمعلم خالل فرتة عمله كمعلم بحيث
املهنية ب�شكل م�ستمر من خالل الظروف االجتماعية
تت�شكل الهوية
ّ
والثقافية والتنظيمية التي مير بها املعلم (.)Kelchtermans, 2009
ويرى دي و�آخرون (� Day et al. (2006أن هناك ثالثة �أبعاد
املهنية للمعلم وهي :البعد ال�شخ�صي :ويق�صد بها
ت�شكل الهوية
ّ
حياة املعلم يف املجتمع خارج �إطار املدر�سة كالأدوار الأ�رسية
واملجتمعية للمعلم ،وكذلك التغذية الراجعة من الأ�رسة والأ�صدقاء.
والبعد املهني :وهي التوقعات االجتماعية واملهنية من
املعلم.
والبعد املكاين :ويق�صد بها حياة املعلم يف �إطار املجتمع
املدر�سي ،ويت�أثر بالظروف املحيطة ،ويرتبط بالهوية على املدى
الطويل.
وقد حدد كليت�رشمانز ( Kelchtermans (2009خم�سة عوامل
املهنية للمعلم هي( :فهم الذات ،والثقة بالنف�س،
ت�ؤثر يف الهوية
ّ
والدافع للعمل ،و�إدراك مهمه املعلم ،والنظرة �إىل امل�ستقبل).
ويرى عبد الغني وطه (� )2016أن ت�شكل الهوية املهنية للمعلم
تت�أثر بعدة متغريات منها ،الر�ضا الوظيفي للمعلم ،وااللتزام وفهم
الذات ،والثقة بالنف�س ،والدافع للعمل ،والنظرة اىل امل�ستقبل ،كما �أنه
املهنية للمعلم تتطور بتطور خربات عمله يف جمال
يرى �أن الهوية
ّ
التدري�س من �سنة ل�سنة �أخرى ،ومن مرحلة ملرحلة ثانية ،و�أن عملية
بناء الهوية للمعلم عملية ديناميكية متوا�صلة وم�ستمرة.
ولذلك ف�إن عملية التحول �إىل الهوية وتكوينها هي عملية
حوارية ومعقدة ،تعك�س العديد من العوامل التي ت�شجع �أو متنع
املهنية له�ؤالء املعلمني (Akkerman & Meijer,
م�سارات الهوية
ّ
.)2011
املهنية املعلم :الهوية املهنية للمعلم تعك�س
خ�صائ�ص الهوية
ّ
كيفية ر�ؤية املعلمني لأنف�سهم ،وتف�سرياتهم حول تفاعلهم امل�ستمر
مع ال�سياق االجتماعي والرتبوي الذي ميار�سون فيه عملهم ،ومدى
معرفتهم بالأدوار واملمار�سات الرتبوية املطلوبة منهم كمعلمني
(.)Beijaard et al., 2004
حيث ترى دوم�س (� Dumais (2013أن اال�ستعداد النف�سي له دور
كبري عند املعلمني املبتدئني ،وترى �أي�ضا �أن الهوية املهنية مرتبطة
ب�صورة الذات وكيفية اال�ستفادة من خربة الآخرين .وتت�ضمن هوية
املعلم هويات فرعية تنعك�س يف عالقاتهم مع الأقران من املعلمني
والطالب والإداريني وغريهم من �أع�ضاء جمتمعاتهم املدر�سية( (�Bei
.)jaard et al., 2004
ويف معظم البحوث ،اعترب الباحثون الهوية املهنية عملية
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م�ستمرة لتكامل الأدوار ال�شخ�صية واملهنية ،وخ�صائ�صها امل�ستقرة
ن�سبيا ،والقيم والدوافع والتجارب التي ت�صف حياة املعلمني
و�أدوارهم يف العمل (.)Ibarra, 1999
وهنا �سنلخ�ص بع�ض اخل�صائ�ص التي تتميز بها هوية املعلم
املهنية :فتت�سم هوية املعلم ب�أنها ديناميكية وغري ثابتة ،فقد تزيد
ّ
الهوية املهنية وقد تنق�ص (.)Alshammari, 2016
والهوية املهنية جزء من ال�سياق االجتماعي والثقايف
وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي الذي يعي�ش فيه املعلم ،فهي انعكا�س للتن�شئة
والرتبية (الع�سريي.)2019 ،
وتتطور الهوية املهنية للمعلم بتطور خربات عمله من عام
�إىل عام ومن مرحلة �إىل مرحلة عرب مراحل حياة املعلم املختلفة
(عبد الغني وطه.)2016 ،
وهناك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الهوية
املهنية لدى املعلمني والتي �سيتم ا�ستعرا�ضها من الأحدث �إىل
الأقدم ،فقد هدفت درا�سة الفار�سية (� )2019إىل التعرف على فاعلية
الذات املهنية ،وعالقتها ب�أزمة الهوية وقلق امل�ستقبل املهني لدى
طلبة ال�صف احلادي ع�رش يف مدار�س �شمال الباطنة ،وتكونت العينة
من ( )550طالباًوطالبة ،اختريوا بالطريقة الطبقية العنقودية،
با�ستخدام مقايي�س معدة لذلك .وتو�صلت النتائج �إىل ارتفاع م�ستوى
الذات املهنية لدى العينة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لفاعلية الذات املهنية وقلق امل�ستقبل املهني لدى
كل من الذكور والإناث تعزى ملتغري النوع ،و�أظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباطية �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني �أزمة الهوية وقلق
امل�ستقبل.
وهدفت درا�سة الع�سريي (� )2019إىل معرفة الهوية املهنية
لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية يف معهد تعليم اللغة العربية
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،وكذلك معرفة
االختالف يف م�ستوى الهوية املهنية بناء على اختالف اخلربة
وامل�ؤهل العلمي .وطبق الباحث ا�ستبانة مكونة من خم�س وثالثني
عبارة على عينة ع�شوائية تكونت من ( )26معلماً .وتو�صلت النتائج
�إىل ارتفاع م�ستوى الهوية املهنية لدى عينة الدرا�سة ،وعدم وجود
اختالف يف م�ستوى الهوية املهنية بناء على اختالف �سنوات اخلربة
واختالف امل�ؤهل العلمي .وتو�صلت �أي�ضا �إىل وجود تفاوت يف
م�ستوى الهوية املهنية يف حمور النمو املهني ،وال�رشاكة املجتمعية
يعود ل�صالح احلا�صلني على درجة الدكتوراة.
وهدفت درا�سة ال�صالح ( )2018التعرف �إىل الهوية املهنية
ملديري املدار�س واملديرين امل�ساعدين يف مدار�س التعليم العام
بدولة الكويت من وجهة نظرهم ،من خالل مقيا�س الهوية املهنية
الذي تناول �أربعة �أبعاد وهي املعتقدات الرتبوية ،والبيئة االجتماعية
املهنية ،والتقدم الوظيفي ،والكفايات املهنية ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )182اختريوا بطريقة ع�شوائية ،و�أظهرت النتائج �أن
توجهات مديري املدار�س واملديرين امل�ساعدين كانت �إيجابية نحو
�أبعاد هويتهم املهنية ،حيث يوجد فروق يف ا�ستجاباتهم وفق متغري
امل�سمى الوظيفي ل�صالح املديرين يف بع�ض املعتقدات الرتبوية
والبيئة االجتماعية املتخ�ص�صة ،والتقدم الوظيفي ،و ال يوجد فروق
يف ا�ستجاباتهم يف �أبعاد الهوية املهنية وفق متغري �سنوات اخلربة.
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وهدفت درا�سة املعولية (� )2018إىل تق�صي فاعلية برنامج
�إر�شادي جمعي با�ستخدام �أ�ساليب ال�سيكو دراما يف تنمية الهوية
املهنية لدى طلبة ال�صف التا�سع مب�سقط ،وتكونت العينة من ()60
طالباًوطالبة ،ق�سموا ملجموعتني جتريبية و�ضابطة ،وا�ستخدم
مقيا�س الهوية املهنية ك�أداة للدرا�سة .وتو�صلت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أفراد املجموعتني ب�صالح املجموعة
التجريبية .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف النوع
االجتماعي وجمموعات املعاجلة على مقيا�س الهوية.
وهدفت درا�سة كربو�سة وغربي (� )2017إىل معرفة م�ستوى
الهوية املهنية لدى �أ�ساتذة جامعة قا�صدي مرباح ودقلة يف اجلزائر،
وتكونت العينة من (� )85أ�ستاذاً ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،وقد
�أجابوا على مقيا�س الهوية املهنية للأ�ساتذة .و�أظهرت النتائج �أن
م�ستوى الهوية املهنية لدى �أ�ساتذة جامعة قا�صدي مرباح ودقلة
مرتفع على املقيا�س للأداة وعلى كل �أبعاده :التعليم و والتعلم ،منو
الطلبة ،التطوير اجلامعي ،العالقات واخلدمات االجتماعية ،النمو
املهني .كما �أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف الهوية املهنية تعزى ملتغري اجلن�س وملتغري ال�سن وملتغري
الأقدمية.
وهدفت درا�سة �سيلفا ( Silva (2016حتليل طرق بناء الهويات
اجلديدة للمعلمني و�أثرها على التعليم يف ل�شبونة يف الربتغال ،من
خالل ا�ستبيان معد لذلك ،وكذلك من خالل املقابالت ال�شخ�صية على
عينة مقدارها ( .)241وتو�صلت النتائج �إىل �أن تكوين وبناء الهوية
املهنية يتم ح�سب العمر ،و مدة التدريب ،وتو�صلت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف تكوين الهوية و بنائها ح�سب اجلن�س
ل�صالح املعلمات.
وهدفت درا�سة هندريك�سون (� ،Hendrickson (2016إىل
ا�ستك�شاف �آثار امل�شاركة والتفاعل يف تطوير الهوية املهنية لدى
معلمي الريا�ضيات يف الواليات املتحدة الأمريكية .وتو�صلت النتائج
�إىل تطور الهوية املهنية ب�شكل ملحوظ نتيجة امل�شاركة والتفاعل
واخلربة ،و�أن املثابرة والتعاون ت�ساعد يف حل امل�شكالت التي قد
ت�صادف معلمي الريا�ضيات .وتو�صلت النتائج �إىل �أن ت�صورات
املعلمني بقدراتهم التدري�سية م�ستقرة ن�سبيا و�أن جتارب املعلمني
وخرباتهم ت�ؤثر يف هويات تدري�س الريا�ضيات ،و�أن امل�شاركة
الن�شطة بني املعلمني كانت مفيدة لنموهم املهني كمعلمني.
هدفت درا�سة عبدالغني وطه (� )2016إىل فح�ص الهوية
املهنية للمعلم ،وحتديد العوامل التي ت�ؤثر يف ت�شكيلها ،لدى عدد
من املعلمات وامل�رشفات الرتبويات امللتحقات بربنامج املاج�ستري
تخ�ص�ص �إدارة تربوية بكلية الرتبية جامعة حائل خالل العام
الدرا�سي  ،2015 - 2014وتكونت العينة من عدد( )15معلمة،
حيث �أ�ستخدم املنهج الكيفي ،من خالل حتليل كيفي لل�سري املهنية
للطالبات للوقوف على العوامل التي ت�شكل الهوية املهنية للمعلم،
و�أي�ضا ا�ستخدم املنهج الكمي من خالل ا�ستبيان لقيا�س �آليات تطور
الهوية والر�ضا املهني وتطوير الذات لدى املعلمات .وت�شري النتائج
�إىل ت�أثري الهوية املهنية على فعالية املعلم وكفاءته املهنية ،بحيث
يوجد ارتباط دال �إح�صائيا بني الهوية املهنية وكل من الر�ضا
املهني وتقدير الذات وتطوير الذات.
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وهدفت درا�سة زيفكوفيت�ش (� Zivkovic (2016إىل معرفة
العالقة بني الهوية املهنية للمعلم وبع�ض العوامل الدميوغرافية
والنف�سية املرتبطة بها .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )284معلم ًا
من �رصبيا للتعرف على جوانب الهوية املهنية للمعلم ،وعالقتها
ببع�ض العوامل النف�سية مع بع�ض العوامل الدميوغرافية .وتو�صلت
النتائج �أن النمو املهني ال�شخ�صي هو العامل الأكرث ت�أثريا يف الهوية
املهنية للمعلم .حيث وجدت عالقة �إيجابية طردية بني العوامل
النف�سية ،وم�ستوى الهوية املهنية للمعلم .و�أ�شارت النتائج �أنه ميكن
التنب�ؤ بالهوية املهنية للمعلم من خالل عده �أ�شياء �أهمها الر�ضا
الوظيفي .كما �أ�شارت النتائج لوجود عالقة عك�سية بني م�ستوى
الهوية املهنية للمعلم وعدد �سنوات اخلربة ،و �أ�شارت النتائج �إىل �أن
التدريب ال�شخ�صي الذي يح�صل عليه املعلمون يعترب �أمراً مهم ًا يف
ت�شكيل الهوية املهنية لديهم.
كما هدفت درا�سة ح�سني (� ،)2017إىل التعرف على م�ستويات

ب�أن اجلهود التي يبذلونها يف العمل غري فعالة وال تكفي لإ�شباع
�شعورهم بالتقدير والثواب والإجناز وحتقيق الذات (حممد.)1999،
وي�شري كل من عبدالغني وطه(� )2016أن نوع ال�شخ�ص ذكر
�أم �أنثى قد ي�ؤثر يف ت�شكيل الهوية املهنية ،كما �أنهم يرون �أن الهوية
املهنية للمعلم تتطور بتطور خربات عمله يف جمال التدري�س من
�سنة ل�سنة �أخرى ومن مرحلة ملرحلة ثانية ،و�أن عملية بناء الهوية
للمعلم عملية ديناميكية متوا�صلة وم�ستمرة.
لذلك ارت�أى الباحثان درا�سة الهوية املهنية و�أثر كل من
اجلن�س واخلربة على الهوية املهنية لدى املعلمني .حيث ت�شري بع�ض
الدرا�سات كدرا�سة (Borich, 1999؛ عبد الغني وطه� )2016 ،إىل �أهمية
فح�ص ودرا�سة الهوية املهنية للمعلم ملا لها من ت�أثري على فعاليته
وكفاءته املهنية ،مما قد ي�سهم يف زيادة الهوية املهنية الإيجابية.

الهوية املهنية لدى معلمي الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية ،من أهداف الدراسة

خالل مقيا�س �أعد لتحديد م�ستوى الهوية املهنية لدى معلمي
الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية ،حيث �أجريت مقابلة مع ()20
معلم ًا لتحديد ت�صوراتهم عن الهوية املهنية ،وا�ستخدمت ا�ستبانة
على ( )129معلم ًا ومعلمة ريا�ضيات باملرحلة االبتدائية .وتو�صلت
النتائج �إىل و�ضوح مدلول الهوية املهنية للمعلم لدى عينة الدرا�سة
دون معرفتهم م�سمى املفهوم ،و�أ�شارت كذلك �إىل �أن م�ستويات
الهوية لديهم مرتفعة ،و�أنه ال توجد فروق يف م�ستويات الهوية
املهنية لعينة البحث ترجع للجن�س �أو �سنوات اخلربة �أو لعدد برامج
التنمية املهنية احلا�صل عليها.

وهدفت درا�سة الرواحية (� )2015إىل الك�شف عن ت�صورات
معلمات املجال الثاين عن الهوية املهنية وعالقة هذه الت�صورات
باملمار�سة التدري�سية ،و�أثر متغري اخلربة على هذه الت�صورات،
وتكونت العينة من ( )126معلمة من حمافظة الداخلية يف �سلطنة
ُعمان ،وطبق مقيا�س الت�صورات عن الهوية املهنية عليهن.
وتو�صلت النتائج �إىل وجود ت�صورات عالية لدى عينة الدرا�سة عن
الهوية املهنية ،وتو�صلت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات ت�صورات معلمات املجال الثاين عن الهوية املهنية
يعزى ملتغري اخلربة التدري�سية ،و�أظهرت النتائج عدم وجود عالقة
ارتباطية بني ت�صورات معلمات املجال الثاين عن الهوية املهنية
وممار�ساتهن التدري�سية.

مشكلة الدراسة
الحظ الباحث الرئي�س من خالل عمله يف امليدان الرتبوي
ردود �أفعال خمتلفة من املعلمني جتاه املهنة التي يعملون فيها،
فالبع�ض جتدهم م�شغوفون بهذه املهنة حب ًا وعطاء وت�ضحية ،مما
ي�سهم ذلك يف زيادة الكفاءة والدافعية الذاتية الإيجابية ،والبع�ض
الأخر جتده م�ست�سلم ًا لل�ضغوطات النف�سية التي يتعر�ض لها؛ ب�سبب
املجهود الكبري الذي يبذله يف هذا املجال .ونظراً لأن مهنة التعليم
من املهن التي قد ت�سبب �ضغط ًا نف�سي ًا للمعلمني ،وخا�صة �إذا �شعروا

هدفت هذه الدرا�سة حتقيق ما يلي:
 التعرف على م�ستوى الهوية املهنية لدى معلمي �شمال
الباطنة يف �سلطنة عمان.
 �إيجاد الفروق ذات الداللة الإح�صائية يف م�ستوى الهوية
املهنية تعزى ملتغريي اجلن�س واخلربة.

أسئلة الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
◄◄ما م�ستوى الهوية املهنية لدى معلمي �شمال الباطنة يف
�سلطنة عمان؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الهوية
املهنية لدى معلمي �شمال الباطنة يف �سلطنة عمان تعزى ملتغري
اجلن�س واخلربة؟

أهمية الدراسة
 توجيه القائمني يف املجال الرتبوي على االهتمام
باملعلم ،يف جميع اجلوانب املهنية والنف�سية ،وميكن من خالل هذه
الدرا�سة تقدمي تو�صيات من �ش�أنها زيادة م�ستوى الهوية املهنية.
 كما �أن هذه الدرا�سة ترثي اجلانب النظري ،حيث تعترب
الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي تناولت �أثر اجلن�س واخلربة على
الهوية املهنية ،بحيث تفتح املجال لدرا�سة موا�ضيع �أخرى لها
عالقة مبتغريات الدرا�سة.
 تكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف �إمكانية
التخطيط لزيادة الهوية املهنية لدى املعلمني من خالل االختيار،
والتدريب املنا�سب وحت�سني الأداء ،وتكمن الأهمية �أي�ضا من خالل
ترجمة ،و�إعداد �أدوات قيا�س تتوافر فيها اخل�صائ�ص ال�سيكو مرتية
لتطبيقها على البيئة العمانية.
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أ .أحمد خلفان املقبالي
د .أحمد "محمد جالل" الفواعير

الهوية املهنية لدى معلمي شمال الباطنة في سلطنة عمان في ضوء بعض املتغيرات

للعينة ح�سب متغريات الدرا�سة كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)1
ّ

حدود الدراسة

الجدول رقم ()1

تتحدد الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:

توزيع أفراد العيّنة حسب متغيرات الدراسة

 احلدود الزمانية� :أجريت هذه الدرا�سة خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2021/ 2020م.
 احلدود املكانية� :سلطنة عمان -حمافظة �شمال الباطنة.
 احلدود الب�رشية :تتحدد عينة الدرا�سة باملعلمني يف
حمافظة �شمال الباطنة ب�سلطنة عمان الذين ا�ستجابوا على �أداة
الدرا�سة.
احلدود املو�ضوعية� :أثر اجلن�س واخلربة على الهوية املهنية
لدى معلمي �شمال الباطنة يف �سلطنة عمان.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
اهلوية املهنيّة ()Professional Identity
يعترب �إريك �إريك�سون من �أوائل الأ�شخا�ص الذين حتدثوا
عن الهوية الفردية يف ت�صوره للتحليل النف�سي وطبقا لأريك�سون
ف�إن الهوية تت�شكل خالل كفاح طويل وال تت�شكل بت�أثري املحيط
االجتماعي فقط ،ويربز مفهوم الهوية عنده عرب عده مراحل .وعرف
�إريك�سون الهوية على �أنها «�إح�سا�س الفرد بالتجان�س يف الذات على
م�ستوى اجل�سد والزمن» (.)Cote and Levine, 1987, p274
املهنية �إجرائيا ب�أنها :مدى ان�سجام
ويعرف الباحثان الهوية
ّ
مبادئ املهنة وممار�ساتها مع املفاهيم الذاتية املتولدة لدى املعلم،
والتي يعرب عنها بالدرجة التي يح�صل عليها من خالل �إجابته عن
كل فقرة من فقرات مقيا�س الهوية املهنية امل�ستخدم يف هذه
الدرا�سة.

إجراءات الدراسة

املتغري
اجلن�س

اخلربة

العدد

الن�سبة

ذكر

137

34.3%

انثى

263

65.8%

�أقل من �10سنوات

58

14.5%

من 10اىل �15سنة

157

39.2%

�أكرث من �15سنة

185

46.3%

أداة الدراسة
املهنية من
ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة مقيا�س الهوية
ّ
�إعداد هاو و�آخرين ( Hao et al (2014والذي يتكون من ( )17فقرة،
موزعة على خم�سة �أبعاد وهي :ال�صورة الذاتية املهنية ،وفائدة
البقاء يف املهنة ،واملقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام الذات،
وا�ستقاللية االختيار الوظيفي ،والنمذجة االجتماعية ،وبلغ معامل
الثبات ( )0.84وهو معامل ثبات جيد.وقد اختري املقيا�س لعدة
�أ�سباب منها :منا�سبة املقيا�س لأهداف الدرا�سة؛ ومتتع املقيا�س
بخ�صائ�ص �سيكومرتيه منا�سبة؛ وقلة وجود مقايي�س عربية تقي�س
املهنية.
الهوية
ّ
اخلصائص السيكومرتية ملقياس اهلوية املهنيّة
املهنية من �إعداد هاو و�آخرين
بعد اعتماد مقيا�س الهوية
ّ
( ،Hao et al)2014ا�ستخرج الباحثان اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية
باتباع مايلي:
ترمجة مقياس اهلوية املهنيّة

بناء على م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ا�ستخدم املنهج الو�صفي
االرتباطي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة احلالية ،حيث يدر�س الظاهرة
كما هي يف الواقع ،وي�صفها و�صفا دقيقاً ،ويعرب عنها تعبرياً و�صفي ًا
وكمي ًا (املحمودي.)2019 ،

ترجم املقيا�س من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ،ثم
ترجمت الن�سخة العربية �إىل اللغة الإجنليزية بوا�سطة مرتجم
�آخر ،بهدف ا�ستي�ضاح مدى دقة الرتجمة وا�ستيفائها للمعنى ،ثم
مقارنةالن�سخة الإجنليزية الأ�صلية مع الن�سخة الإجنليزية املرتجمة،
ونتيجة لذلك �أجريت بع�ض التعديالت يف بع�ض الفقرات �أو الكلمات،
ثم عر�ض املقيا�س بعد الرتجمة على �أحد املتخ�ص�صني ل�ضبط دقة
امل�ضمون.

جمتمع الدراسة

الصدق الظاهري ملقياس اهلوية املهنيّة

منهج الدراسة

تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني ب�شمال الباطنة يف �سلطنة
عمان ،ويبلغ عددهم ( )10012معلما ومعلمه منهم ()3009
معلما ،و( )7003معلمة (وزارة الرتبية والتعليم� ،2020 ،ص.)103
عيّنة الدراسة
أ�سا�سية بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة،
عينة الدرا�سة ال
ّ
اختريت ّ
من خالل توزيع �أداة �إلكرتونية على جميع �أفراد املجتمع .وتكونت
العينة من ( )400معلم ًا ومعلمة من حمافظة �شمال الباطنة ،وبذلك
عينة الدرا�سة ( )% 4من املجتمع الأ�صلي ،وفيما يلي و�صف
متثل ّ
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للتحقق من ال�صدق الظاهري ،وعر�ض املقيا�س يف �صورته
الأولية على ( )10من املحكمني املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي،
وال�صحة النف�سية ،وعلم النف�س الرتبوي .وطلب منهم �إبداء �آرائهم،
و�إ�ضافة التعديالت املنا�سبة ،وبعد ذلك ح�رصت �آراء املحكمني ،وقد
نتج عن ذلك التحكيم �إجماع على مالءمة فقرات املقيا�س لغر�ض
الدرا�سة ،وانتمائها للبعد الذي تندرج حتته ،و�سالمة ال�صياغة
اللغوية ،مع �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات ر�أى املحكمون تعديلها
لعدم و�ضوحها� ،أو احتمالها �أكرث من فكرة ،و�إ�ضافة ( )3فقرات ،وقد
ا�ستجاب الباحثان لذلك وقاما بتعديل ال�صياغة و�أ�ضافا الفقرات،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

ومل يحتاجا �إىل حذف �أي عبارة.
صدق فقرات مقياس اهلوية املهنيّة
عينة ا�ستطالعية مكونة من
ح�سب �صدق الفقرات من خالل ّ
( )42معلم ًا ومعلمة ،وذلك لبيان مدى ات�ساق فقرات املقيا�س مع

بع�ضها البع�ض من خالل الإجراءات التالية:
1 .1ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون ملعرفة درجة ارتباط
كل فقرة من فقرات املقيا�س مع درجة البعد الكلي الذي تنتمي له
كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2

الجدول رقم ()2
معامالت االرتباط (بيرسون) بين فقرات كل بعد ،والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (ن = )42

املقارنة
ا�ستقاللية االختيار
فائدة البقاء يف
ال�صورة الذاتية
االجتماعية و�إعادة
الوظيفي
املهنة
املهنية
احرتام الذات
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط
النمذجة
االجتماعية

1

*.360

6

**.712

10

**.757

14

**.804

17

**.852

2

**.756

7

**.694

11

**.862

15

**.899

18

**.794

3

**.854

8

**.734

12

**.767

16

**.830

19

**.734

4

**.848

9

**.658

13

**.847

20

**.725

5

**.729

دال إحصائيا عند مستوى داللة (** )0.01

دال إحصائيا عند مستوى داللة (* )0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن جميع فقرات مقيا�س الهوية
املهنية تتمتع مبعامل ارتباط مرتفع ودال �إح�صائيا عند م�ستوى
ّ
داللة ( )0.01و ( )0.05مما ي�شري �إىل معامل ارتباط منا�سب
للفقرات .ح�ساب معامل االرتباط لكل بعد من �أبعاد املقيا�س مع
الدرجة الكلية للمقيا�س ككل كما هو مو�ضح يف اجلدول ()3

ُبعد على حده واملقيا�س ككل.
الجدول رقم ()4
قيم معامالت ألفا كرو نباخ لكل بعد على حده ولمقياس الهوية المهنيّة ككل

املهنية
ال�صورة الذاتية
ّ

5

.67

فائدة البقاء يف املهنة

4

.60

املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام الذات

4

.82

3

.79
.77
.93

البعد

الجدول رقم ()3
معامالت االرتباط (بيرسون) بين أبعاد المقياس ودرجته الكلية (ن = )42

�أبعاد املقيا�س

عدد
الفقرات

الفا لكرو نباخ

معامالت االرتباط

املهنية
ال�صورة الذاتية
ّ

**.878

فائدة البقاء يف املهنة

**.899

ا�ستقاللية االختيار الوظيفي

املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام الذات

**.889

النمذجة االجتماعية

4

ا�ستقاللية االختيار الوظيفي

**.853

املهنية
مقيا�س الهوية
ّ

20

النمذجة االجتماعية

**.882

دال إحصائيا عند مستوى داللة (** )01.

يو�ضح اجلدول رقم (� )3أن جميع درجات الأبعاد اخلم�سة
للمقيا�س ترتبط ارتباط ًا دا ًال �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.01
مع الدرجة الكلية للمقيا�س ،وتراوحت قيم االرتباط بني (- 0.899
 )0.853للأبعاد وهذا ُيعد م�ؤ�رشاً جيداً ل�صدق املقيا�س.
ثبات مقياس اهلوية املهنيّة
املهنية ح�سب معامل
للتحقق من ثبات مقيا�س الهوية
ّ
الثبات لكل بعد من �أبعاد املقيا�س على حده ،وثبات املقيا�س ككل
با�ستخدام معامل �ألفا لكرو نباخ (.)Cronbach›s Alpha
واجلدول رقم ( )4يو�ضح قيم معامالت �ألفا لكرو نباخ لكل

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن معامل �ألفا لكرونباخ ملقيا�س
الهوية املهنية قد بلغ لبعد املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام
الذات (� ،)0.82أما بعد ا�ستقاللية االختيار الوظيفي فبلغ (،)0.79
�أما بعد النمذجة االجتماعية فبلغ (� ،)0.77أما بعد ال�صورة الذاتية
للمهنة فبلغ ( ،)0.67وبعد فائدة البقاء يف املهنة بلغ ( ،)0.60وبلغ
معامل �ألفا لكرو نباخ للمقيا�س ككل ( )0.93مما ي�شري �أن مقيا�س
املهنية يتمتع بثبات مرتفع ومنا�سب لأغرا�ض الدرا�سة.
الهوية
ّ
تصحيح املقياس
ي�شمل املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ( )20فقرة موزعة
املهنية ،فائدة البقاء يف املهنة،
على خم�سة �أبعاد (ال�صورة الذاتية
ّ
املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام الذات ،ا�ستقاللية االختيار
الوظيفي ،النمذجة االجتماعية) ،وقد �صيغت فقرات املقيا�س
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أ .أحمد خلفان املقبالي
د .أحمد "محمد جالل" الفواعير

الهوية املهنية لدى معلمي شمال الباطنة في سلطنة عمان في ضوء بعض املتغيرات

جميعها بطريقة �إيجابية ،ويقوم امل�ستجيبون بالإجابة عليها وفق
املدرج اخلما�سي (ال �أوافق ب�شدة ،ال �أوافق ،حمايد� ،أوافق� ،أوافق
املهنية،
ب�شدة) ،حيث ت�شري الدرجة املنخف�ضة �إىل انخفا�ض الهوية
ّ
املهنية لدى �أفراد العينة.
والدرجة العالية �إىل ارتفاع الهوية
ّ
ولأجل ا�ستخراج الدرجة الكلية للمقيا�س ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية لكل بعد من الأبعاد ،ولكل فقرة من فقرات املقيا�س،
وت�ضمن املقيا�س تعليمات متعلقة باملحافظة على ال�رسية ،وعدم
ا�ستخدام املعلومات �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،واقت�صار الإجابة
على املعلمني واملعلمات يف �شمال الباطنة.
األساليب اإلحصائية يف هذه الدراسة
ا�ستخدم الباحثان يف الدرا�سة احلالية الأ�ساليب الإح�صائية
الآتية:
 معامل �ألفا لكرو نباخ ( )Cronbach›s Alphaحل�ساب
املهنية و�أبعاده.
معامل ثبات كل من مقيا�س الهوية
ّ
املهنية عن طريق
 ح�ساب �صدق الفقرات ملقيا�س الهوية
ّ
ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون؛ ملعرفة درجة ارتباط كل فقرة من
فقرات املقيا�س مع درجة البعد الكلي الذي تنتمي له وح�ساب معامل
االرتباط لكل بعد من �أبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س.
 املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية مل�ستوى
املهنية للإجابة على ال�س�ؤال الأول.
الهوية
ّ
 اختبار ( )T-testلتحديد داللة الفروق مل�ستوى الهوية
املهنية تعزى ملتغري اجلن�س.
ّ
 اختبار التباين الأحادي ( )One Way ANOVAلتحديد
املهنية تعزى ملتغري اخلربة.
داللة الفروق مل�ستوى الهوية
ّ
نتائج الدراسة ومناقشتها
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وتف�سريه ،والذي ن�ص
املهنية لدى معلمي �شمال الباطنة يف
على التايل :ما م�ستوى الهوية
ّ
�سلطنة عمان؟
من �أجل االجابة عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،مل�ستوى الهوية املهنية لدى معلمي �شمال
الباطنة .ولتحديد املدى للمقيا�س اخلما�سيُ ،ح�سبت (احلدود الدنيا
والعليا) ،ثم ُح�سب املدى (�أعلى قيمة  -اقل قيمة) �أي ()4 = 1 – 5
وللح�صول على طول الفئة ُق�سم املدى على �أكرب قيمة يف املعيار
وهي(� ،)5أي ( ،)0.8 = 5 ÷4ثم �أُ�ضيفت طول الفئة �إىل �أقل قيمة يف
املعيار وهي ( )1لتحديد احلد الأعلى لهذه الفئة ،اجلدول رقم ()5
يو�ضح ذلك.
الجدول رقم ()5
المعيار المعتمد في مستوى الهوية المهنيّة

م

املتو�سط احل�سابي

امل�ستوى

1

1 – 1.79

منخف�ض جداً

2

1.80 – 2.59

منخف�ض

3

2.60 – 3.39

متو�سط

4

3.40 – 4.19

مرتفع

5

4.20 – 5

مرتفع جداً
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يو�ضح اجلدول رقم ( )6املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية للهوية املهنية
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية للهوية المهنيّة

الرقم
1
2

البعد
ال�صورة الذاتية
املهنية
فائدة البقاء يف
املهنة

3

املقارنة االجتماعية
و�إعادة احرتام الذات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

امل�ستوى

3.53

.76

4

مرتفع

3.57

.71

3

مرتفع

3.58

.80

2

مرتفع

4

ا�ستقاللية االختيار
الوظيفي

3.41

.80

5

مرتفع

5

النمذجة االجتماعية

3.63

.65

1

مرتفع

الدرجة الكلية

3.55

.64

مرتفع

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن م�ستوى الهوية املهنية
جاء مرتفع ًا على املقيا�س ككل مبتو�سط ح�سابي مقداره (،)3.55
وانحراف معياري مقداره ( ،)0.64وكذلك الهوية املهنية على
م�ستوى الأبعاد ،فقد جاءت الأبعاد كلها مب�ستوى مرتفع ،حيث
جاء يف الرتتيب الأول ُبعد (النمذجة االجتماعية) ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)3.63وانحراف معياري مقداره ( ،)0.65وجاء ُبعد
(ا�ستقاللية االختيار الوظيفي) يف الرتتيب الأخري ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)3.41وانحراف معياري مقداره ( ،)0.80يف حني �أن
الأبعاد الثالثة التالية( :املقارنة االجتماعية و�إعادة احرتام الذات)
جاء مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.58وانحراف معياري مقداره
(( ،)0.80فائدة البقاء يف املهنة) جاء مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)3.57وانحراف معياري مقداره (( ،)0.71ال�صورة الذاتية
املهنية) جاء مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.53وانحراف معياري
مقداره ( ،)0.76وعليه يعترب بعد (النمذجة االجتماعية) �أكرث بعداً
ي�ؤثر يف الهوية املهنية.
ويعزو الباحثان ارتفاع الهوية املهنية ب�شكل عام �إىل �شعور
املعلمني باالنتماء ملهنتهم ،وتعلقهم ال�شديد بها ،وحبهم لها،
و�أي�ضا ميكن تف�سري ذلك �إىل م�ستوى التدريب اجليد الذي يتلقاه
املعلم ،وتفاعله مع ذوي اخلربة ،حيث مكنه ذلك من اكت�شاف ذاته
وقدراته ،فامتالك املعلم للكفايات الأ�سا�سية من الناحية العلمية
والتطبيقية يجعله ميتلك هوية مهنية بدرجة مرتفعة .حيث جاءت
هذه النتيجة متوافقة مع درا�سة ح�سني ( ،)2017ودرا�سة كربو�سة
وغربي ( ،)2017التي ت�شري اىل ارتفاع الهوية املهنية للمعلمني.
ويعزو الباحثان ارتفاع ُبعد (النمذجة االجتماعية) على
بقية الأبعاد حيث �إن التفاعل مع ذوي اخلربة امليدانية يف املجال
الرتبوية تزيد من متكن املعلم واكت�شاف ذاته وقدراته ،حيث جاءت
هذه النتيجة متوافقة مع درا�سة هندريك�سون (،Hendrickson (2016
التي ت�شري �إىل �أن م�شاركة املعلمني واالقتداء ب�أ�صحاب اخلربات
فيما بينهم تفيد يف النمو املهني للمعلمني.
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وتف�سريه ،والذي ين�ص
على التايل :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الهوية
املهنية لدى معلمي �شمال الباطنة يف �سلطنة عمان تعزى ملتغري
ّ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

اجلن�س واخلربة؟
ومن �أجل معرفة �أثر متغري اجلن�س واخلربة على الهوية املهنية
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار
( )Independent T Testملتغري اجلن�س ،واختبار (�One way ANO
 )VAملتغري اخلربة ،واختبار  Tukeyللك�شف عن م�صدر الفروقات.

متغري اجلنس
يو�ضح اجلدول رقم ( )7املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،واختبار “ت” ،مل�ستوى الهوية املهنية تبع ًا ملتغري
اجلن�س.

الجدول رقم ()7

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار “ت” للهوية المهنيّة ،تبعا لمتغير الجنس

الهوية املهنية

ال�صورة الذاتية املهنية

فائدة البقاء يف املهنة

املقارنة االجتماعية
و�إعادة احرتام الذات

ا�ستقاللية االختيار
الوظيفي

النمذجة االجتماعية

املقيا�س الكلي

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة "ت"

الداللة
االح�صائية

ذكر

137

3.43

.74

-1.98

.05

انثى

263

3.59

.77

ذكر

137

3.44

.67

انثى

263

3.64

.73

ذكر

137

3.53

.79

انثى

263

3.61

.81

ذكر

137

3.23

.79

انثى

263

3.50

.80

ذكر

137

3.54

.67

�أنثى

263

3.68

.63

ذكر

137

3.44

.62

�أنثى

263

3.61

.64

.01

-2.58

.33

-0.98

.00

3.15-

.04

-2.11

.02

-2.44

درجات احلرية = 398

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7واختبار “ت” وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى للجن�س يف املقيا�س الكلي للهوية املهنية
وابعاد الهوية املهنية كلها ل�صالح الإناث عدا بعد (املقارنة
االجتماعية و�إعادة احرتام الذات) .ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن
الإناث �أكرث اهتماما بالعمل يف التعليم ،من خالل ا�ستعدادهن
الإيجابي له ،كما �أن املعلمات �أكرث ا�ستمراراً يف مهنة التدري�س
ملنا�سبة هذه املهنة لطبيعتهن مقارنه باملهن الأخرى� ،إ�ضافة �إىل
التناف�س ال�شديد بني املعلمات لإثبات كفاءتهن يف التدري�س مما
يزيد من هويتهن املهنية .حيث جاءت هذه النتيجة متوافقة مع
درا�سة �سيلفا ( ،Silva (2016التي ت�شري �إىل وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية يف تكوين الهوية و بنائها ل�صالح املعلمات.
واختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة ح�سني
( ،)2017ودرا�سة كربو�سة وغربي ( ،)2017ودرا�سة املعولية
( ،)2018حيث تو�صلتا �إىل عدم وجود فروق يف الهوية املهنية بني
الذكور والإناث.
متغري اخلربة
يو�ضح اجلدول ( )8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملتغري اخلربة ،كما يو�ضح اجلدول ( )10حتليل التباين
الأحادي (.)One- Way ANOVA

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للهوية المهنيّة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

الهوية املهن ّية

ال�صورة الذاتية املهنية

عدد �سنوات اخلربة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من �10سنوات

58

3.59

.65

من 10اىل � 15سنة

157

3.37

.83

�أكرث من � 15سنة

185

3.65

.71
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الهوية املهن ّية

فائدة البقاء يف املهنة

املقارنة االجتماعية و�إعادة
احرتام الذات

ا�ستقاللية االختيار الوظيفي

النمذجة االجتماعية

املقيا�س الكلي

عدد �سنوات اخلربة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من �10سنوات

58

3.58

.61

من 10اىل � 15سنة

157

3.52

.76

�أكرث من � 15سنة
�أقل من �10سنوات

185

3.61

.71

58

3.68

.58

من 10اىل � 15سنة

157

3.51

.88

�أكرث من � 15سنة
�أقل من �10سنوات

185

3.61

.79

58

3.44

.73

من 10اىل � 15سنة

157

3.40

.84

�أكرث من � 15سنة
�أقل من �10سنوات

185

3.41

.80

58

3.63

.57

من 10اىل � 15سنة

157

3.64

.65

�أكرث من � 15سنة
�أقل من �10سنوات

185

3.62

.67

58

3.59

.50

من 10اىل � 15سنة

157

3.49

.68

�أكرث من � 15سنة

185

3.59

.64

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن هنالك بع�ض الفروق الظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية بالن�سبة ل�سنوات اخلربة ،ومن �أجل الت�أكد من
�أن هذه الفروق دالة �إح�صائياً ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ( )One- Way ANOVAوذلك يف اجلدول رقم (.)9
الجدول رقم ()9
تحليل التباين األحادي ( )One- Way ANOVAللهوية المهنيّة ،وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

الهوية املهن ّية

ال�صورة الذاتية املهنية

فائدة البقاء يف املهنة

املقارنة االجتماعية
و�إعادة احرتام الذات

ا�ستقاللية االختيار
الوظيفي

النمذجة االجتماعية

املقيا�س الكلي

م�صدر التباين

جمموع املربعات

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

6.991

3.495

6.191

.002

داخل املجموعات

224.133

.565

231.124

املجموع الكلي
بني املجموعات

.813

.406

داخل املجموعات

202.602

.510

203.415

املجموع الكلي
بني املجموعات

1.585

.793

داخل املجموعات

254.355

.641

255.940

املجموع الكلي
بني املجموعات

.067

.033

داخل املجموعات

258.288

.651

258.355

املجموع الكلي
بني املجموعات

054

.027

داخل املجموعات

166.809

.420

املجموع الكلي
بني املجموعات

166.862
1.089

داخل املجموعات

161.428

املجموع الكلي

162.517

149

0.796

1.237

.051

0.64

1.339
.544
.407

.452

.291

.950

.938

.263

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

ويت�ضح من اجلدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف الهوية املهنية تعزى ملتغري اخلربة على املقيا�س ككل
وعلى �أبعاده عدا ُبعد (ال�صورة الذاتية املهنية) حيث توجد به فروق.
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اخلربة ،حيث �إن املعلمني واملعلمات يلقون تدريب ًا وت�أهي ًال �أثناء
�إعدادهم كمعلمني فانعك�س ذلك على الهوية املهنية لديهم.
وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع درا�سة عبد الغني وطه
( ،)2016ودرا�سة ح�سني ( ،)2017ودرا�سة ال�صالح (،)2018
ودرا�سة الع�سريي ( )2019الالتي تو�صلن اىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف الهوية املهنية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة.
ومن �أجل معرفة م�صدر الفروق يف ُبعد (ال�صورة الذاتية
املهنية) ا�ستخدم اختبار ( )Tukeyكما يف اجلدول رقم (.)10
الجدول رقم ()10
اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية لبعد الصورة الذاتية المهنيّة

الهوية
املهن ّية

ال�صورة
الذاتية
املهنية

�سنوات
اخلربة

املتو�سط
احل�سابي

�أقل من 10
�سنوات

3.59

من  10اىل
� 15سنة
�أكرث من 15
�سنة

�أقل من 10
�سنوات
-

من 10
اىل 15
�سنة
-

�أكرث من
� 15سنة
-

3.37

-

-

002.

3.65

-

002.

-

يت�ضح من خالل اجلدول رقم (� )10أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية يف بعد (ال�صورة الذاتية املهنية) بني �سنوات اخلربة
من ( 10اىل � 15سنة) و(�أكرث من � 15سنة) ومن خالل املتو�سط
احل�سابي يت�ضح �أن الفروق تعود ل�صالح �سنوات اخلربة (�أكرث من 15
�سنة) ،وهذا يدل على �أن ال�صورة الذاتية املهنية للمعلم تربز وتكتمل
يف �سنوات اخلربة (�أكرث من � 15سنة) ،لذلك يرى الباحثان �أن عامل
اخلربة يلعب دوراً كبرياً يف ت�شكيل ال�صورة الذاتية املهنية للمعلم.
وجاءت هذه النتيجة متفقه مع درا�سة هندريك�سون(  (�Hen
 ،)drickson, 2016التي ت�شري �إىل �أن جتارب املعلمني وخرباتهم
ت�ؤثر يف هويات التدري�س لديهم.

التوصيات:
بناء على ما خل�صت �إليه الدرا�سة احلالية من نتائج ،يو�صي
الباحثان بالآتي:
 االهتمام ببناء الهوية املهنية وتطويرها للمعلمني
واملعلمات ب�شكل عام ،ولدى املعلمني الذكور ب�شكل خا�ص؛ الن
لديهم هوية مهنية �أقل من الإناث.
 العمل على زيادة الهوية املهنية للمعلم من خالل الربامج
التدريبية والتطويرية التي ت�ساعد على ذلك.
 توفري التدريب املتخ�ص�ص واملنا�سب للمعلم لزيادة
الهوية املهنية لدية.
 االهتمام باملعلمني ذوي اخلربة احلديثة بطريقة

ت�ساعدهم لزيادة الهوية املهنية لديهم.
 �إعداد الربامج الإر�شادية املنا�سبة للمعلمني ،من �أجل
ا�ستثمار الطاقات ،وعدم هدرها ،وزيادة الإنتاجية املهنية.
 �إجراء درا�سة م�ستقبلية حتدد م�ستوى الهوية املهنية لدى
املعلمني يف �ضوء متغريات �أخرى كالتخ�ص�ص والعمر.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 اخلويل ،هديل .)2018(.ت�صور مقرتح لتطوير الهوية املهنية للجامعة
يف �ضوء ال�رشاكة الواعية مع املجتمع الإنتاجي .جملة العلوم الرتبوية،
.498-458 ،)2(26
 الر�شيدي ،العنود والهويل ،علي .)2015( .وعي معلمات املرحلة االبتدائية
بهوية الدور كمدخل لقيا�س الهوية املهنية للمعلم .درا�سات تربوية
ونف�سية.311 - 271 ،)88( ،
 الرواحية ،هدى .)2015(.ت�صورات معلمات املجال الثاين (علوم
وريا�ضيات) عن الهوية املهنية وعالقتها مبمار�ستهن التدري�سية[ .ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة ال�سلطان قابو�س] .قاعدة معلومات دار املنظومة
http://search.mandumah.com.squ.idm.oclc.org/Record/964953

 ال�صالح� ،أمل .)2018(.الهوية املهنية ملديري املدار�س واملديرين
امل�ساعدين يف مدار�س التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظرهم.
املجلة الرتبوية.106 - 65 ،)129(33 ،
 الع�سريي ،جابر .)2019(.الهوية املهنية لدى معلمي اللغة العربية للغة
ثانية .جملة تعليم العربية لغة ثانية.86 - 47 ،)2(1 ،
 الفار�سية ،فاطمة .)2019(.فاعلية الذات املهنية وعالقتها ب�أزمة الهوية
وقلق امل�ستقبل املهني لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش مبحافظة �شمال
الباطنة ب�سلطنة عمان[ .ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�سلطان قابو�س] .قاعدة
معلومات دار املنظومةhttp://search.mandumah.com.squ. .
idm.oclc.org/Record/1050232

 املحمودي ،حممد .)2019(.مناهج البحث العلمي (ط .)3مكتبة دار الكتب.
 املعولية ،ماريا .)2018(.فاعلية برنامج �إر�شاد جمعي با�ستخدام
ال�سيكودراما يف تنمية الهوية املهنية لدى طلبة ال�صف التا�سع مبحافظة
م�سقط[ .ر�سالة ماج�ستري ،جامعة ال�سلطان قابو�س] .قاعدة معلومات دار
املنظومةhttp://search.mandumah.com.squ.idm.oclc.org/ .
Record/963617

 ح�سني ،ه�شام .)2017(.ا�ستق�صاء الهوية املهنية لدى معلمي الريا�ضيات
باملرحلة االبتدائية .جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية للعلوم الرتبوية
والإن�سانية.109 - 84 ،)32( ،
 �سامل ،يعقوب وبولقوا�س ،زرفة .)2018(.الهوية املهنية و�أخالقيات العمل
يف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية :درا�سة حتليلية للم�ؤ�س�سة اجلزائرية .جملة علوم
الإن�سان واملجتمع.160 - 141 ،)28( ،
 عبد الغني ،ن�رسين وطه ،منال .)2016(.الهوية املهنية للمعلم وعالقتها
بالر�ضا املهني وتقدير وتطوير الذات :بحث من منظور �رسدي .جملة كلية
الرتبية.416 - 344 ،)2(16 ،
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