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مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في 

 محافظة جنين

 2، أ.اماني سعيد زكريا جلغوم 1د.محمود أحمد الشمالي عداد:إ

  2االردن –، تخصص أساليب تدريس العلوم 1نفلسطي–النجاح الوطنية جامعة  ، أساليب تدريس العلوم في دكتوراه

Email: mshamali@najah.edu 

   

لملخص:ا  

في محافظة  هممن وجهة نظرلمعلمي العلوم للمرحلة األساسية هدفت الدراسة إلى قياس مستوى مفهوم الذات األكاديمي 

هج ام المنستخدإ تم ولتحقيق غرض الدراسة ،معلما  ( 192)العينة، وبلغت معلما   (503من)الدراسة تكون مجتمع وقد جنين. 

 بالطرق المناسبة، اوثباته اتم التحقق من صدقهحيث  ؛مفهوم الذات األكاديميمستوى قياس إستبانة ل الوصفي، وذلك بتطبيق

فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير  ووجود ،الذات لدى المعلمين مفهوموجود مستوى عال من وقد أظهرت نتائج التحليل 

زى فروق ذات داللة إحصائية تع ووجود فأكثر، ( سنة00(صالح الذين أعمارهمفي مستوى مفهوم الذات األكاديمي ل العمر

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى المعلمين لصالح حملة الماجستير فأعلى، ووجود فروق ذات  لمتغير المؤهل العلمي في

عدم وجود و.سنوات فأعلى( 10)لصالح  خبرةالداللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجال الكفاءة لصالح متغير 

 وبناء على النتائج .في أبعاد مفهوم الذات االكاديمي فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم تعزى لمتغير الجنس

عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية لتحسين كفايات الثقافة العلمية وتحسين معارفهم الثقافية ب يوصى

م توفير مواد علمية ترفع من مستوى ثقافة المعلمين العلمية وتحدث معلوماتهضوعات التي يدرسونها، وق بالموفيما يتعل

 .وترفدهم بأفكار لتقديم دروسهم مما يؤدي الى رفع مستوى مفهوم الذات األكاديمي لديهم

 تعليم العلوم، الذات األكاديمي، مرحلة األساسية. الكلمات المفتاحية:
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The Academic Self Concept among Science Teachers of Basic Stage from their 

perspective in Jenin Governorate 

Abstract: 

The study aimed at measuring the level of the academic self concept of the science teachers 

of the basic stage from their point of view in Jenin governorate.The study population 

consisted of (305) teachers. The study sample consisted of (192) teachers. To achieve the 

purpose of the study, the descriptive approach was used; a questionnaire was used to measure 

the level of academic self-concept.The results of the analysis showed that there was a high 

level of self-concept among teachers and that there were statistically significant differences 

due to the variable of age in the level of academic self-concept for the benefit of those aged 

40 years and over. There were statistically significant differences due to the variable of 

academic qualification And the existence of differences of statistical significance due to the 

variable years of experience in the field of efficiency for the variable experience (10) years 

and above. There are no statistically significant differences between science teachers 

attributed to the gender variable in the dimensions of the concept of academic self Based on 

the results, it is recommended to hold training courses for science teachers in the basic stage 

to improve the competencies of scientific culture and improve their cultural knowledge in 

relation to the subjects they are studying, and to provide scientific materials that raise the 

level of the culture of scientific teachers and their information and provide them with ideas to 

provide their lessons, which leads to raise the level of the concept of academic self.،. 

Key Wared: Science education, academic self, basic stage. 
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  :المقدمة

التي منها: مصطلح التمحور حول المتعلم، الكفايات ية التعليمية التعلمية العملبالمتعلقة  ةتتزاحم مكونات المعرفة العلمي

  ؛مفهوم الذات األكاديمي للمعلمهذا البحث حول تمحور يوالتعليمية، الكفاءة الذاتية، مفهوم الذات األكاديمي، وغيرها كثير، 

، نعم عندما نتحدث عن مفهوم الذات ا  ولماذاداخلي ا  متغيريمثل مفهوم الذات فهل  ؛لما لذلك من دور في عملية التعليم والتعلم

في ضوء العالقة وذاته باإلضافة الى تصوره عن تصورات اآلخرين نحوة .الشخص عن  اتتصورمجموع  فإننا نقصد به

لتعليم إلرتقاء بنوعي ة افإن ا في المنظومة التعليمي ة،محورية المعلم ة التعليم وأساليب التدريس، وما بين نوعي   الوثيقة

يث القدرة على تسهيل عملية من ح التأثير على الطالب العامل األهم في ، كونهتركيز االهتمام على المعلم المكتسبة تتطلب

  .هاهدافتعلمه وتحقيق أ

، وسلوك ى المدخالت التعليمية التي يمتلكهاخصائص المعل م، ومستو هي: أربعة جوانب المعلم يتمحور حول التركيز علىف

مفهوم الذات أن  .(Jarrar, 2018)جرار  من خالل ممارسات التدريس دى الطلبةم ومهني ته، والنتائج التي يحققها لالمعل  

من دور في حياة الفرد وارتباطها بمستوى الطموح والتوافق  لها الشخصية؛ لماألساسية في نظريات المفاهيم ا يتصدر

مشاعر واتجاهات بمعنى  م الذات يتضمن جانبين: الذات كموضوعمفهوصحة النفسية والتقدم المدرسي لدى المعلم، وال

أنها مجموعة من العمليات كالتفكير واإلدراك والتذكر، وقد تطور  ىوميول ومدركات وتقييم لنفسها. والذات كعملية بمعن

ر مفهوم الذات وظهالمختلفة، مما أدى الى ومكوناتها المعرفية  ل مع العملية التعليميةمفهوم الذات عبر الزمن وتداخ

 . (Rabee, 2008ربيع ) األكاديمي

فالذات  ،ه، وتحفيزهوتنظيمه، دور كبير في تفسير سلوك ء من شخصية المعلم، لذا سيكون لهمثل جزاألكاديمي يأن الذات   

الذات  مفهومأهمية تنمية  أن (.Jarrar, 2018)جرار  ردالمتنوعة التي تصف الفوالبيانات مجموعة من المعلومات  هي

كفاءة في مواقف الحياة ها، وتؤدي إلى تعلم أفضل، وأكثر في تنظيم عملية التعلم وتوجيه تساعد إلى أنهاترجع  األكاديمي

 ((AlMatrafi, 2014المطرفي  للموقف التعليميةاختيار اإلجراء المناسب ب، ةاليومي

في جو من التناسق  هاا ويعمل على تحقيق نتاجاتيساعد في تنظيم عملية التعلم وتوجيههاألكاديمي كون مفهوم الذات و

لذا تمحورت هذه الدراسة حول مفهوم الذات . (Jarrar, 2018)جرار ، والتكامل ويرتقي بنوعية التعليم ويؤثر في المتعلم

 األكاديمي لدى معلمي العلوم.

خاصة القائمين وجهين ومرشدين من معلمين وم ن على العملية التربويةالقائمياء بمن خالل اإللتق: مشكلة الدراسة

كعنصر رئيس في العملية  حول المعلم لك اللقاءاتت حورمت ، لوحظالخدمةوقبل على برامج التأهيل التربوي للمعلمين بعد 

نا  حيث تكررت عبارة أعطني معلما  أبني لك وطة المتعلم خالل المواقف التعليمية؛ في بناء شخصي التربوية وما له من أثر

ومؤثرة في بناء الجيل لبناء لتكن فاعلة  ل يا ترى ما المعلم الذي تريده المؤسسات التعليميةكانت لنا وقفة وتساؤ نعم هنا

على لدى هؤالء المعلمين  بهمسات تمحورت حول مفهوم الذات األكاديمي ت نهاية اللقاءرشحمتكامل متناسق، و مجتمع

ا  أساسيا  من أركان شخصية المعلم لما لها من دور في ابراز ركنحيث يعتبر مفهوم الذات األكاديمي وجه الخصوص 

قد يكون لذلك أثٌر في تحقيق  وبالتالي ،م لجميع المهننموذج شخصية المعلم النشط واالبداعي في مهنته التي تمثل المهنة األ

 ،ربويةاألهداف التربوية لدى المتعلمين، وإنجاح العملية الت
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ستهدفت مفهوم الذات االكاديمية في مجال تعليم العلوم على المستوى المحلي والعربي، جاءت ونظرا  لقلة الدراسات التي ا  

من وجهة في محافظة جنين فكرة هذه الدراسة للبحث في مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية 

  .((Barakat, & Hassan, 2011بركات وحسان   أنفسهم همنظر

 :وفرضياتها أسئلة الدراسة

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في ما : تمحورت الدراسة حول السؤال الرئيس 

  :االتية صوغ الفرضيات تم عن السؤال وللتمكن من اإلجابة أنفسهم؟هم محافظة جنين من وجهة نظر

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي ( لα  =0.05) داللةعند مستوى ال إحصائيا   فرق دالال يوجد  :األولىالفرضية  

 .جنسيعزى للللمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين العلوم 

ي األكاديمي لدى معلممستوى مفهوم الذات ل (α  =0.05) عند مستوى الداللة يوجد فرق دال إحصائيا   ال: الفرضية الثانية                    

  .يعزى العمر محافظة جنين فيمن وجهة نظر المعلمين العلوم للمرحلة األساسية 

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي ( لα  =0.05) عند مستوى الداللة ئيا  إحصا يوجد فرق دال ال :الفرضية الثالثة                      

 مؤهل العلمي.لل حافظة جنينمن وجهة نظر المعلمين في مالعلوم للمرحلة األساسية 

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي ( لα  =0.05) عند مستوى الداللة يوجد فرق دال إحصائيا   ال الرابعة:الفرضية 

  .عملسنوات اليعزى لحافظة جنين في ممن وجهة نظر المعلمين العلوم للمرحلة األساسية 

 

 :بحثأهداف ال

 من وجهة نظرهم مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية توىمس سعى البحث إلى التعرف الى 

 .سنوات العمل عمر، المؤهل العلمي،الجنس، ال :الديمغرافية ضوء المتغيرات، وفي أنفسهم

 

  :أهمية الدراسة

مفهوم الذات قياس مستوى ل وأدوات األكاديمي،الذات متعلقة بمفهوم  قد توفر مادة نظرية في أنها تمثلت أهمية الدراسة

 استخدامها.مهتمين لدى المعلمين يمكن للباحثين وال األكاديمي

  :اإلجرائية هتعريفاتو مصطلحات البحث

ته ه اآلخرون، وكيف يرى صوراي كيف يرأ، هتصور اآلخرين عنلنفسه ورد وتصوره شعور الفم الذات األكاديمية: مفهو

 ,Al-Atawi) العطويد من خالل أقوالهم وأفعالهم نحوه. ويم اآلخرين للفريعتمد على تقفي اآلخرين، وهذا التصور 

2018) 

 األكاديميمفهوم الذات مستوى قياس : الدرجة التي يحصل عليها كل فرد من أفراد عينة الدراسة على أداة ويعرف إجرائيا  

 البحث.المعدة لهذا 

 .تب العلوم لطلبة المرحلة األساسيةك محتوى هم من يمارسون مهمة تدريسالمرحلة االساسية: معلمو 
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 :حدود الدراسة

خالل الفصل الدراسي الثاني ، (مديريتي جنين وقباطية)على معلمي العلوم في محافظة جنين  اقتصرت الدراسة 

2017/2018. 

 :اإلطار النظري

يتها، والمعلم العربي ليس فاعل ومضمونها ودرجة تقرير جودة وشكل العملية التعليميةم هو العنصر الحاسم في أن المعل 

بناء شخصية المتعلم وبالتالي بناء  استثناء  من هذه التعميمات وتلك المقوالت عن المعلم ومكانته ودوره الطليعي في عملية

لمعلم بالرغم من الظروف على دور اأصبح من الحقائق والشواهد المعاصرة التربوي والتعليمي اإلنماء ف المجتمع

تخمة التعليمية المالنظم محيطة به، إضافة الى  ةسياسيوقتصادية ، من ضغوط اجتماعية واواجههتالتي  والمعوقات

 .(Al-Bohi, 2003)البوهي  .بالمشكالت

المتعلمين، يضاف إلى هذا ظهور مهارات اخالقيا وقانونيا نحو مهنة التعليم وويعد توفير المعلم الجيد التزاما 

بين الحين واآلخر  ينالمعلم ا إلى إعادة النظر في برامج تدريبلتقنيات التربوية يدفعنمستجدة للتدريس مرتبطة باستخدام ا

إتقان تلك المهارات التي أصبح استخدامها أمرا ضروريا ألنها تساعدهم في تقديم إيضاحات مهمة للمتعلمين  من هملتمكين

 كاديميةألايتطلب منه الفهم لذاته متغير للمعلم أن الدور ال كال ش(. (Al-Fatlawi, 200 الفتالوي .للتعلموعلى إثارتهم 

ته األكاديمية معرفيا والقدرة على تقييمها لما لذلك من اهمية في االعتراف بمدى استعداده وقدراته الذاتية في تحمل مسؤولي

يا يتناوله التطور الدائم مفهوم الذات تنظيما سيكولوجيا ديناميكوكون .ملية التعليميةعمما يعود باالثر االيجابي نحو ال وفنيا  

 ,Al-Zubi) الزعبي .ماعي مع اآلخرينالناشئ من الخبرات الجديدة عبر المراحل النمائية المتعاقبة والتفاعل االجت

، ويشكل مفهوم الذات للفرد أهمية هتنظيم سلوكوالفرد شخصية  حجر األساس في تكوينيمثل هوم الذات مفف (.2003

ه بخبراتللفرد (. ويتأثر مفهم الذات Al-Qatanani, 2011) القطناني .والتوافق النفسية خاصة لفهم ديناميات الشخصي

لتي الطفولة المباشرة وقيم اآلباء وأهدافهم وفكرة عن نفسه، وهي ارتقائية تبدأ منذ الميالد، وتتمايز بالتدريج خالل مرح

 أهمها، التنشئة داخلية كانت أم خارجية ةمصادر عديدلبمثابة نتاج  مفهوم الذات يعتبر ن(. اTaha, 2005) طه .والمراهقة

مر التفاعل االجتماعي، وأساليب الثواب والعقاب واالتجاهات الوالدية وتقييماتهما، ومواقف وخبرات إدراكية واجتماعية و

يمتلكون صورة . ويعتبر مفهوم الذات بداية لفهم الصحة النفسية للفرد، فاألسوياء Al-Zubi, 2003)) الزعبي .بها الفرد

واقعية موجبة عن الذات، واألفراد الذين يحملون مفهوما سالبا عن الذات هم األكثر ميال إلى كتمان مواقف الفشل في 

فال يتوقع من األفراد الذين لديهم مفهوم ذاتي سلبي وتقدير منخفض نحو الذات  (Malte., et al, 2014) ،هم وإنكارهاحيات

آلخرين، في حين يشير مفهوم وتقدير الذات االيجابي إلى اتجاه ايجابي نحو أن يتصرفوا بشكل أفضل مع ا

وإبراز سماته   مفهوم الذات دورا محوريا في تشكيل سلوك الفردلأن  (Schiffman & Kanuk, 1995)النفس.

ورين على ضرورة وفي هذا الصدد يؤكد م ،المزاجية، فكل منا ينحو إلى أن يسلك بالطريقة التي تتفق مع مفهومه عن ذاته

 تعزيز مفهوم الذات االيجابي كونه مرتبطا بنجاح حياة الشخص على مستوى حياته الشخصية، واالجتماعية، واألكاديمية.

 .الفرد يكون في حالة صحية سويةتطابق بين الذات المثالية والذات الواقعية فان  . وعندما يكون(Ahmad,  2000)أحمد 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ث والنشر العلمي | اإلصدار الثانياالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 6  

ISSN: 2706-6495 

 الكيفية مفهومفي مثل تي مفهوم الذاتأن  (.Sammara,  Al-Nimer, & Al-Hassan, 2002) سمارة والنمر والحسن 

ويرى هارد  ،(Suleiman, 2000) سليمان المجردةالتي ينظر بها الناس ألنفسهم وليس لخصائصهم ومزاياهم الشخصية 

تقدير ، ورد نفسهبمعنى كيف يرى ويصف الف تتصور الذا :مكونين هماإن مفهوم الذات له  Hard & Heyes وهيس

مفهوم الذات  يشير الى أن بروكوفير ( أن  (Al-Ghamdi, 2009الغامديوذكر  لنفسه.ويتعلق بمستوى تقييم الفرد  الذات

له عالقة باألداء المعرفي للفرد وان فشل بعض الطالب في األداء المعرفي ليس بسبب انخفاض القدرة العقلية ولكن بسبب 

 . ابيلذات اإليجانخفاض مفهوم ا

  :مفهوم الذاتخصائص 

 .(Al-Ghamdi, 2009 ) الغامدي وم الذات بعدة خصائص أشار اليهايتميز مفه

 لنفسه.صورة عامة من خاللها ببناء ذاته ويدرك وتصنيفها معلومات منظم: يقوم الفرد بجمع ال*

ويدرك  ،الجسمية، القدرة الرياضيةذبية الجا: التقبل االجتماعي، مثلفي عدة أبعاد المعلومات  الفرد يصنفمتعدد األبعاد: *

 .ذاته من خاللها

يمثل  األكاديمي وغير األكاديمي، مما مفهوم الذات إدراك ، ويتفرع منهالعاممفهوم الذات هرمي: يبدأ الفرد بإدراك *

 .خبرات الفرد في المواقف الخاصة

 عرض له من خبرات.قت آلخربحكم ما يتقبلية مفهوم الذات للتغيرمن و.مستقر وثابت نسبيا*

 وناآلخر بينما يراه، معلم نفسه جيدا  في تدريسهال يرىطار مرجعي يقيم الفرد نفسه بموجبه، فقد تخضع إليخضع للتقييم: *

 .غير ذلك

مفهوم الذات الجسمي يرتبط بمفهوم المظهر العام أكثر من ارتباطه بمفهوم يز في ارتباط المفاهيم، ففارقي: هناك تما*

 ومفهوم الذات العقلي يرتبط أكثر باألداء األكاديمي أكثر من األداء في المواقف االجتماعية األخرى. االتجاهات.

  :تكوين مفهوم الذات عوامل 

يبدأ في تجميع المعلومات عن نفسه واآلخرين المحيطين  مفهوم الذات لدي الفردالنمو والتطور فلكل شيء بداية ويأخذ في 

 .الخصائص الجسمية والقدرات العقلية مثل :ةالذاتي :لعدة عوامل ذاته الذي يخضعلرسم صورة لمفهومه عن  به،

: األسرة، والمدرسة، عيش فيه، ومنهابالوسط الذي يهات االجتماعية الموجودة تلك المؤثرات واالتجا االجتماعية:و

 .واألقران

م الذات يعكس أفكارا ، واعتقادات، مفهوف من أنا؟فهوم الذات يجيب عن تساؤل أن مDarren, 2011) ويري دارين )

ما بين الذات  مفهوم الذات يتراوح إن هارات الشخصية الكثيرة والمختلفة.بالم همواتجاهات األفراد عن أنفسهم، ووعي

من يتمتع بمفهوم الذات الصحة النفسية والتوافق النفسي، و يدلل علىي مفهوم الذات اإليجابف اإليجابي والذات السلبي،

صورا  واضحة ومتبلورة للذات يلمسها كل من يتعامل مع الفرد أو يحتك به ويكشف عنها أسلوب تتكون لديه ي يجاباإل

تعامله مع اآلخرين الذي يظهر فيه دائما  الرغبة في احترام الذات وتقديرها والمحافظة على مكانتها االجتماعية ودورها 

ويعود قبول الذات من عن تقبل الفرد لذاته  واالستقالل الذاتي مما يعبروأهميتها والثقة الواضحة بالنفس والتمسك بالكرامة 

  .(Al-Shaikh, 2003. الشيخ )الذات والتبصر بها لديه مفهوم إيجابي عن ذاته إلى معرفة
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يجعل الفرد يشعر خرين. كماتعبيره عن مشاعره تجاه نفسه، وتجاه اآل دي الفرد من خالليتضح ل لسلبيمفهوم الذات او 

 . (Bahader, 1983) بهادر  أقل توافقا  من الناحية النفسية لدونية؛ مما يجعل الفردالثقة بالنفس، ونقص الكفاءة وا عدمب

ولقياس  مرغوبة في حد ذاتها.التعليمية النتائج الجيدا لإلنجاز األكاديمي و األكاديمي للطالب مؤشرا   عد مفهوم الذاتي 

. ثة مواد علميةويفضل أن يكون متعدد األبعاد من ثال ،أوبعدين ،من بعد واحد اسيمكن بناء مقيمفهوم الذات في العلوم 

(Malte, Ulrich, & Oliver, 2014)   لذاته من  الفرد اتوتقييم اتتصورمجموعة  يتمثل في الذات األكاديمي ومفهوم

 في التوظيف كبيرال هتأثير اديمي، بسببالمتغيرات في المجال األك أهم يمثل واحدا  منهذا المفهوم ،واألكاديمية قدراته حيث

إبداعات معرفية يساعد على وبناء التوقعات عن الطلبة، و ،التعلم مباشر على كيفية كتسابوتأثيره ال ،المعرفي المناسب

 .(Gabriela, Guadalupe, 2014) التعلممختلفة، والتنظيم الذاتي الستراتيجيات 

 لتنبررررررؤ باالنجررررررازات األكاديميررررررة للطلبررررررةيمي يسرررررراعد فرررررري اوالتعرررررررف علررررررى مسررررررتوى مفهرررررروم الررررررذات األكرررررراد 

(Soufi,etal,2014). وبرررالنظر الرررى طبيعرررة مفهررروم الرررذات األكررراديمي فررري العلررروم الطبيعيرررة لررروحظ وجرررود عالقرررة كبيررررة

وموضوعية مع اإلنجاز، ويختلف مستوى مفهوم الذات براختالف لردى الفررد براختالف الموضروعات، الكيميراء ، والفيزيراء، 

 . (Jansen, Schroeders, & Lüdtke, 2014) بيولوجيا.وال

د عالقرة مرابين ووجروت.الطلبرةومفهروم الرذات األكراديمي لردى  وتوجد عالقة كبيرة ما بين استخدام استراتيجيات التعلم النشرط

لردى والتحصيل الدراسري  قائم على استثارة الدافعية األكاديمية الداخلية في كل من تقدير الذات األكاديميال ةتدريبيالامج البر

علرى المهرارات  وتسراهم البررامج التدريبيرة القائمرة .(Saudi, & Abd-Elwahan, 2013سرعودي وعبرد علروان ) .الطلبرة

 وطرررح األسررئلة ، فرري النمذجررة، والتعزيررز اإليجررابي، وكيفيررة االسررتماع رشررادية المتمثلررةاألسرراليب اإلو المتمثلررةاالجتماعيررة 

فرري تنميررة مفهرروم الررذات بأبعرراده  السرريطرة علررى الغضررب، وكيفيررة ممارسررة االسررترخاء،مسرراعدة ولآلخرررين، وكيفيررة طلررب ال

وقرد يترأثر مفهروم الرذات  .( Nye, 2009)  ،لردى الطلبرة )األكاديمي والجسمي واالجتماعي( وفي رفع المسرتوى التحصريلي

 .( Enam, 2006)  .في مرحلة ما قبل سن المراهقة لدى الذكور واالناث

 :ة واالجراءاتالطريق

 .اتبخصوص الصدق والثبتها، وأدواتها، وما يتعلق بها عينها، ومنهج الدراسة، ومجتمعتضمنت  

 :بحثمنهج ال

 .لتحقيق أغراض البحث تهمناسبل م المنهج الوصفي،أستخد 

 :بحثالوعينة مجتمع 

، ( معلم ومعلمة503عددهم ) لة األساسية في محافظة جنين البالغمن جميع معلمي العلوم للمرح تألف مجتمع البحث 

( معلم 192من ) تكونت عينة البحثو.( معلما  ومعلمة195قباطية )و( معلما  ومعلمة 112جنين ) موزعين في مديريتي

 .(1)جدول طبقية  عشوائيةمن مجتمع البحث، وقد تمثلت في عينة  %35ومعلمة ما نسبته 
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 يمغرافية الدمتغيرات الحسب  ( توزيع أفراد عينة البحث1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 46.9 90 ذكر الجنس

 53.1 102 أنثى

 14.1 27   30-22  العمر

 31-40  87 45.3 

 40.6 78 فأكثر سنة 40 

 14.1 27 دبلوم المؤهل العلمي

 73.4 141 بكالوريوس

 12.5 24 ماجستير فأعلى

 18.2 35 سنوات 5أقل من  سنوات العمل

 5- 10  47 24.5 

 57.3 110 سنوات 10أكثر من 

 :بحثال أداة

مجاالت هي:  (3)فقرة موزعة على ( 29من )تكونت  ؛ حيثكأداة لقياس مفهوم الذات األكاديمياستبانة  استخدمت 

قبل الذات(، وتم ، تاألكاديمي)الكفاءة، المدركات الشخصية، تقديم المبادرات وتحدي المخاطر، التعامل مع الطلبة، الرضا 

قياس تبعا  لتدرج ليكرت الخماسي بالشكل التالي )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، مقياس استجابات المعلمين على هذا ال

 بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة منخفضة جدا(.

 الظاهري: األداة صدق

 .الجامعات الفلسطينية أساليب تعليم العلوم فيناهج والمختصين في ممن  على عددتم عرضها  ستبانةاال صدق للتحقق من 

 :ثبات األداة

 للمجراالت مرا معرامالت الثبرات وتراوحرت، (0.89) بلغتف بات للدرجة الكليةثمعامل الحساب للتحقق من ثبات اإلستبانة تم  

 . في بأغراض البحثوهذه النتيجة ت ( 0.70-0.81)بين

 :بحثإجراءات ال

باتها، تحديد مجتمع وعينة والتحقق من صدقها وث صميم أداة البحث، تالدراسات السابقةاالطالع على االدب التربوي و 

يل تحل ،SPSS، تم جمعها وترميزها وتفريغها على البرنامج االحصائي عينة الدراسةأقراد توزيع االستبانة على  ،البحث

 .البيانات والتوصل الى النتائج ومناقشة، تم صوغ توصيات ومقترحات البحث
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 : لمعالجة اإلحصائيةا

ينسجم مع متغيرات  ام العمليات اإلحصائية بالشكل الذيتم أستخد ؛ حيثSPSSاستخدام تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات ب

 .كرونباخ ألفا مل ارتباط بيرسون، ومعادلةمعا كالبحث، وكذلفرضيات 

  :ومناقشتها نتائج البحث

في من وجهة نظر المعلمين ت األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية مستوى مفهوم الذاما : نتائج السؤال الرئيس

  ؟محافظة جنين

لى عالبحث  رية الستجابات أفراد عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا تم استخراجالرئيس السؤال لإلجابة عن 

 (.2جدول ) .ظة جنيناسية في محافمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األسمجاالت 

مجاالت مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم ل ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري (2جدول )

 في محافظة جنين  هممن وجهة نظرللمرحلة األساسية 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم

 عالية 0.50 4.34 المدركات الشخصية 2

 عالية 0.51 4.28 الكفاءة 1

 عالية 0.48 4.27 تقبل الذات 3

 عالية 0.52 4.21 التعامل مع الطلبة 0

 عالية 0.91 4.15 الرضا األكاديمي 3

 عالية  0.52 3.73 تقديم المبادرات وتحدي المخاطر 5

 عالية 0.41 4.18 الدرجة الكلية

جاء يع المجاالت ملجعلى الدرجة الكلية  نمعلميالستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى ممتوسط ( أن 2جدول )من  يتبين

أعلى متوسط حسابي من حيث مستوى مفهوم الذات األكاديمي،  ة علىمجال المدركات الشخصي حصل قدبدرجة عالية. و

. المخاطرل تقديم المبادرات وتحدي مجال الرضا األكاديمي ومن ثم مجا التعامل مع الطلبة، ، تقبل الذات،مجال الكفاءة ثم

وقد تعزى هذه النتيجة الى الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية في تقديم برامج 

ا  التأهيل المتنوعة للمعلمين مما يؤدي إلى تطوير القدرات والكفايات المختلفة لدى المعلمين بالشكل الذي ييسر لهم فرص

 تحدي المخاطر على أقل المستوياتلتمية مفهوم الذات األكاديمي.ويمكن تبرير حصول المجال المتعلق بتقديم المبادرات و

والتي تتمثل في عدم الخروج عن المألوف والحفاظ على القديم من  المرونة لدى أفراد عينة البحثالى عدم توافر خاصية 

أو حول المادة الدراسية في تعليم العلوم، وكذلك عدم الميل نحو تقديم المبادرات  ،اساليب التدريس المتمحورة حول المعلم

لتحسين مستوى الطلبة، لكون التعليم في مدارسنا أقرب الى المنحى التقليدي الذي يركز على الكم المعرفي في التعليم وال 

ربوي على المعلمين تأخذ طابع التفتيش بدرجة يركز على النوعية، باإلضافة الى أن ممارسة عملية اإلشراف والتوجيه الت

كبيرة والبحث عن ثغرات لمعاقية المعلم ولم يتم ممارستها كعملية توجيهية وإرشادية تأخذ بيد المعلمين الى النهوض 

بادرا  في بالعملية التعليمية في ضؤ نظريات التعلم الحديثة التي تؤكد على محورية التعليم حو المتعلم مما يجعل من المعلم م

( Abed allah,2013وقد اتفقت نتائج البحث مع نتائج بحث عبدهللا ) على الطلبة ألنشطة بالشكل الذي ينعكس ايجابيا  بناء ا
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ختالف الى اختالف المجتمع وظروف التطبيق ( وقد يعود هذا االAllanze,2011بينما اختلفت مع نتائج بحث العنزي ) 

  .من وقت الى آخرمدخالت مادية أو بشرية  منوما توفره المؤسسات التعليمية 

 :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالفرضيات الصفرية

ة اختبار "ت" والمتوسطات الحسابي استخدام الفرضية تمصحة للتحقق من ومناقشتها:  الفرضية الصفرية األولىنتائج 

 .(3جدول ) لمتغير الجنس، المعلمين تبعا  ى مستوى مفهوم الذات األكاديمي لد على مقياس الستجابة أفراد عينة البحث

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للعينات المستقلة للفروق في متوسطات  اختبار "ت" نتائج (3جدول )

 لمتغير الجنس تبعا   محافظة جنينفي من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية 

مستوى  "tقيمة" نحراف المعيارياال المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 الداللة

 0.36 0.91 0.53 4.31 90 ذكر الكفاءة

 0.49 4.24 102 أنثى

 0.30 1.03 0.52 4.30 90 ذكر المدركات الشخصية

 0.49 4.37 102 أنثى

 0.19 1.30 0.51 3.78 90 ذكر تقديم المبادرات وتحدي المخاطر

 0.53 3.69 102 أنثى

 0.46 0.73 0.51 4.24 90 ذكر ع الطلبةالتعامل م

 0.53 4.19 102 أنثى

 0.33 0.95 0.82 4.21 90 ذكر الرضا األكاديمي

 0.98 4.09 102 أنثى

 0.56 0.58 0.48 4.25 90 ذكر تقبل الذات

 0.48 4.29 102 أنثى

 0.51 0.65 0.42 4.20 90 ذكر الدرجة الكلية

 0.40 4.16 102 أنثى

 فأقل 0.05لة عند دا

بمعنى تقبل (، 0.51(، ومستوى الداللة )0.65)لجميع المجاالت بلغتأن قيمة "ت" للدرجة الكلية  (9) الجدولمن  بينتي

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة  متوسطات فيدال إحصائيا  ق الفرضية، أي أنه ال يوجد فر

 .نستعزى لمتغير الج محافظة جنينفي ين من وجهة نظر المعلماألساسية 

والتقويم، ، طرق التدريساألهداف، و بكل منالمساقات التربوية المتمثلة الى التشابه في خطط  هذه النتيجةويمكن عزو 

اعد الدراسة على مق االجرائي التي تدرس للمعلمين والبحث ،وإدارة الصفوف ،التربية العمليةمحتويات مساقات  وكذلك

برامج التأهيل بعد الخدمة التي تقدمها الوزارة للمعلمي العلوم من الذكور واالناث على حد سواء. وقد تعود هذه عية، والجام

النتيجة أيضا  الى التحول في ثقافة المجتمع في تلقي العلم جنبا الى جنب لكال الجنسين بغض النظر عن الزمان والمكان 

 وطبيعة البرامج المقدمة للمعلمين.
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(.واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج Soufi,etal,2014وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة صوفي وآخرين ) 

 التي أشارت الى وجود فروق لصالح الذكور Jansen, Schroeders & Lüdtke, 2014)دراسة جانسن وآخرين )

االناث وقد يعزى االختالف الى طبيعة عينة الدراسة  التي اشارت الى وجود فروق لصالح ( Enam, 2006دراسة إنام) 

في كل من الدراسات السابقة عنها في الدراسة الحالية ففي الدراسة الحالية كانت عينة الدراسة من معلمي العلوم في 

ثر بسب تدني المدارس بينما في الدراسات االخرى تمثلت عينة الدراسة بطلبة المرحلة االساسية الدنيا مما قد يكون لذلك ا

 التواصل والتفاعل االجتماعي الذي له دور كبير في بناء الذات االكاديمي .

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد  استخراجللتحقق من صحة الفرضية تم ومناقشتها:  الثانيةالصفرية  الفرضيةنتائج 

 (.4جدول ) لمتغير العمر، اديمي لدى معلمي العلوم تبعا  عينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األك

 مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ل نتائج (4جدول )

 لمتغير العمر تبعا   محافظة جنينفي  من وجهة نظر المعلمين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

 0.60 4.08 27  30-22  الكفاءة

 31-40  87 4.19 0.51 

 0.42 4.45 78 سنة 40أكبر من 

 0.56 4.26 27  30-22  المدركات الشخصية

 31-40  87 4.34 0.57 

 0.40 4.36 78 سنة 40أكبر من 

 0.67 3.76 27  30-22  تقديم المبادرات وتحدي المخاطر

 31-40  87 3.70 0.45 

 0.54 3.76 78 سنة 40أكبر من 

 0.65 4.26 27  30-22  التعامل مع الطلبة

 31-40  87 4.14 0.51 

 0.48 4.28 78 سنة 40أكبر من 

 0.93 4.07 27  30-22  الرضا األكاديمي

 31-40  87 3.99 1.00 

 0.75 4.35 78 سنة 40أكبر من 

 0.54 4.16 27  30-22  تقبل الذات

 31-40  87 4.26 0.51 

 0.41 4.32 78 سنة 40بر من أك

 0.52 4.09 27  30-22  الدرجة الكلية

 31-40  87 4.11 0.43 

 0.32 4.27 78 سنة 40أكبر من 

 

 فأقل 0.05دالة عند 
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للمرحلة مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم متوسط ( وجود فروق ظاهرية في 4يالحظ من الجدول ) 

ستخدم تحليل التباين أ عمر، وللتحقق من صحة الفرضية تميعزى لل في محافظة جنين لمعلمينمن وجهة نظر ااألساسية 

 (.5جدول )األحادي 

للمرحلة  مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلومفي  عينة البحثلاألحادي تحليل التباين نتائج  (5جدول )

 عمرلل تبعا  جنين  محافظةفي من وجهة نظر المعلمين  األساسية

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

المحسو

 بة

مستوى 

 الداللة

 8.14 1.985 2 3.970 بين المجموعات الكفاءة

 

0.00 

 0.244 189 46.053 داخل المجموعات 

 191 50.022 المجموع 

 0.38 0.100 2 0.201 بين المجموعات المدركات الشخصية

 

0.68 

 0.261 189 49.243 داخل المجموعات 

 191 49.443 المجموع 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.27 0.075 2 0.150 بين المجموعات

 

0.76 

 0.277 189 52.315 داخل المجموعات 

 191 52.465 المجموع 

 1.71 0.470 2 0.940 بين المجموعات التعامل مع الطلبة

 

0.18 

 0.274 189 51.794 داخل المجموعات 

 191 52.734 المجموع 

 3.32 2.694 2 5.388 بين المجموعات الرضا االكاديمي

 

0.03 

 0.809 189 152.968 داخل المجموعات 

 191 158.356 المجموع 

 1.22 0.287 2 0.574 بين المجموعات تقبل الذات

 

0.29 

 0.234 189 44.266 اتداخل المجموع 

 191 44.840 المجموع 

 3.82 0.627 2 1.254 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.02 

 0.164 189 30.998 داخل المجموعات 

 191 32.252 المجموع 

 فأقل 0003دالة عند 
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=  αهي أقل من مستوى الداللة )( و0.024( ومستوى الداللة )3.82أن قيمة ف للدرجة الكلية )( 5من جدول ) يتبين 

مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى متوسط توجد فروق دالة إحصائيا  في  وبالتاليالفرضية الصفرية  ترفضى بمعن( 0.05

وكان مستوى الداللة يعزى لمتغير العمر،  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمينللمرحلة األساسية معلمي العلوم 

بمعنى هنا أيضا   ( α  =0.05وهما أقل من مستوى الداللة) (، 0005الرضا األكاديمي)   ،(0000كفاءة )بالنسبة لمجال ال

الكفاءة والرضا األكاديمي، بينما المجاالت يوجد فرق دال احصائيا  في متوسط مستوى مفهوم الذات على كل من مجال 

وتقديم المبادرات وتحدي  ،(0.68)ال المدركات الشخصيةمجوكان مستوى الداللة لالباقية لم تظهر فروق دالة إحصائيا ، 

. وتم فحص نتائج اختبار (α  =0.05) أكثر من (0.029) وتقبل الذات ،(0.18) والتعامل مع الطلبة ،(0.76) المخاطر

(LSD) ( 6لبيان اتجاه الفروق، جدول): 

 العمر تبعا   عينة البحثستجابات الحسابية الالمتوسطات فروق ( للمقارنات البعدية بين LSDنتائج اختبار ) (3)  جدول

 مستوى الداللة فروق المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.341 103.-  40-31  سنة 30-22من  الكفاءة

 0.001 *363.- سنة 40أكبر من 

 0.341 103.  30-22  سنة 40-31من 

 0.001 *259.- سنة 40أكبر من 

 0.001 *363.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .259* 0.001 

 0.698 076.  40-31  سنة 30-22من  الرضا االكاديمي

 0.167 278.- سنة 40أكبر من 

 0.698 076.-  30-22  سنة 40-31من 

 0.012 *355.- سنة 40أكبر من 

 0.167 278.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .355* 0.012 

 0.808 021.-  40-31  سنة 30-22من  الدرجة الكلية

 0.047 *180.- سنة 40أكبر من 

 0.808 021.  30-22  سنة 40-31من 

 0.013 *158.- سنة 40أكبر من 

 0.047 *180.  30-22  سنة 40أكبر من 

 31-40  .158* 0.013 

 فأقل 0.05دالة عند 

لصالح من كان وسنة (  30-22) بينهم والذين سنة ( 40)من رهم أكب الذينالفروق بين  ( يالحظ أن12من الجدول )يتبين 

كما يظهر في  سنة( 40)سنة لصالح من هم أكبر من(  40-31( سنة وبين)40)سنة، وبين أكبر من (40)هم أكبر من

 ق في مستوى مفهوم الذات األكاديمي تبعا  لمتغير الفئة العمرية، وجود فر بمعنى .الدرجة الكلية
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 داد الرضا األكاديمي وبالتالي يزداد مستوىزياد العمر دزإكلما ( سنة فأكثر وبالتالي 40ح الفئة العمرية )وكان الفرق لصال 

سنة  00بموجب الدرجة الكلية، وتعزى النتيجة الى أن المعلمين الذين تزيد أعمارهم عن للمعامين مفهوم الذات األكاديمي 

مية الكفايات التعليمية من تخطيط وتنفيذ وتقويم للتدريس بالشكل قد يكونوا تعرضوا لدورات وورش عمل مختلفة في تن

الذي يجعل ممارسة هذه الكفايات بصورة من التقانة والثقة بالنفس وهذا بدورة يعمل على زيادة ونمو وتطور مفهوم الذات 

   (Al-Zubi, 2003 ).الزعبياألكاديمي من خالل االنخراط في التنشئة االجتماعية والتفاعل االجتماعي

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد  تم أستخراجللتحقق من صحة الفرضية  ومناقشتها: الثالثةالصفرية نتائج الفرضية 

 (.7جدول )غير المؤهل العلمي، لمت تبعا   عينة الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم

لمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  رية الستجابات أفراد عينة البحثالمعياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (7جدول )

 مؤهل العلميلل تبعا  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية معلمي العلوم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 0.47 4.42 27 دبلوم الكفاءة

 0.50 4.25 141 بكالوريوس

 0.58 4.25 24 ماجستير فأعلى

 0.46 4.40 27 دبلوم المدركات الشخصية

 0.51 4.28 141 بكالوريوس

 0.46 4.57 24 ماجستير فأعلى

تقديم المبادرات 

 وتحدي المخاطر

 0.49 4.05 27 دبلوم

 0.47 3.66 141 بكالوريوس

 0.69 3.81 24 ماجستير فأعلى

 0.50 4.30 27 دبلوم لبةالتعامل مع الط

 0.49 4.20 141 بكالوريوس

 0.71 4.18 24 ماجستير فأعلى

 0.76 4.50 27 دبلوم الرضا األكاديمي

 0.91 4.12 141 بكالوريوس

 0.98 3.94 24 ماجستير فأعلى

 0.42 4.35 27 دبلوم تقبل الذات

 0.49 4.24 141 بكالوريوس

 0.48 4.38 24 ماجستير فأعلى

 0.37 4.34 27 دبلوم الدرجة الكلية

 0.41 4.14 141 بكالوريوس

 0.40 4.21 24 ماجستير فأعلى

 فأقل 0.05دالة عند 

زى لمتغير المؤهل يع معلمي العلوم األكاديمي لدى ( وجود فروق ظاهرية في مستوى مفهوم الذات7يالحظ من الجدول )

 (.8) األحادي. جدولحليل التباين استخدام ت داللة الفروق تم العلمي، وللتحقق من
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي  (8)جدول  

 لمتغير المؤهل العلمي تبعا  في محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية العلوم 

مجموع  مصدر التباين المجال

 ربعاتالم

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

المحسو

 بة

مستوى 

 الداللة

 1.296 0.338 2 0.677 بين المجموعات الكفاءة

 

0.276 

 0.261 189 49.346 داخل المجموعات 

 191 50.022 المجموع 

المدركات 

 الشخصية

 3.53 0.892 2 1.784 بين المجموعات

 

0.03 

 0.252 189 47.659 داخل المجموعات 

 191 49.443 المجموع 

تقديم المبادرات 

وتحدي 

 المخاطر

 7.31 1.885 2 3.771 بين المجموعات

 

0.00 

 0.258 189 48.694 داخل المجموعات 

 191 52.465 المجموع 

التعامل مع 

 الطلبة

 0.45 0.125 2 0.251 بين المجموعات

 

0.63 

 0.278 189 52.483 داخل المجموعات 

 191 52.734 المجموع 

الرضا 

 االكاديمي

 2.70 2.204 2 4.409 بين المجموعات

 

0.06 

 0.815 189 153.948 داخل المجموعات 

 191 158.35 المجموع 

 1.32 0.309 2 0.61 بين المجموعات تقبل الذات

 

0.26 

 0.234 189 44.22 داخل المجموعات 

 191 44.84 المجموع 

 2.96 0.491 2 0.98 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.054 

 0.165 189 31.27 داخل المجموعات 

 191 32.25 المجموع 

 فأقل0.05 عند دالة 

( وهي أكبر من مستوى الداللة 00.05)بلغ ( ومستوى الداللة 2.96)بلغ أن قيمة ف للدرجة الكلية  (8جدول )من  ظيالح

(α  =0.05 ) إحصائيا  في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  ال يوجد فرق دال وبالتاليالصفرية، بمعنى تقبل الفرضية

الى دور وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية المختلفة وتعزى النتيجة .يعزى لمتغير المؤهل العلمي علمي العلومم

ث توفير مشاريع  التأهيل للمعلمين سواء قبل الخدمة أو خاللها لجميع العلمين تتكامل في دورها الريادي  واالبداعي من حي
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الدبلوم والبكالوريوس تم تلقيها في برامج يالخبرات التعليمية التعلمية التي أن الى  على اختالف مؤهالتهم العلمية، إضافة 

الموقف علم مبادرا  في التخطيط للسيطرة على التعليم المتمحور حول المتعلم وتجعل من المتركز على  والدراسات العليا 

تجعل من المعلم نمط متعدد الذكاءات يمتلك المهارة والثقة استراتيجيات التعلم البنائية التي التعليمي من خالل استخدام 

ن لمهارات القرن بالنفس وبالتالي تقديم المشوعات التي تعمل على تنمية التفكير الناقد واالبداعي ،اضافة الى امتالك المعلمي

بناء المعرفة واسترجاعها  الوحد والعشرين والتي تجعل منه موضع اعتزاز بقدراته، ويتم من خاللها مساعدة الطلبة في

يجعلة قادرا  عل تقديم المقترحات وتقييمها من سة والتأمل به ذاتيا مما وتخزينها بالشكل الذي يتطلب من المعلم تقييم تدري

أما بخصوص االتفاق واالختالف مع نتائج الدراسات .نمي لدى المعلم مفهوم الذات األكاديمييبدوره ، وهذا وقت الى آخر

 .ت تناولت متغير المؤهل العلمي السابقة ففي حدود علم الباحث لم توجد هناك دراسا

الستجابة أفراد عينة  حساب المتوسطات الحسابيةللتحقق من صحة الفرضية تم  ومناقشتها: الرابعةالصفرية نتائج الفرضية 

في محافظة من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية الدراسة على مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم 

 (. 9جدول )تغير سنوات الخبرة، لم تبعا  جنين 

هوم الذات األكاديمي لدى لمستوى مف ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة9جدول )

 عمللمتغير سنوات ال ة جنين من وجهة نظر المعلمين تبعا  معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

 0.64 4.09 35  5أقل من  الكفاءة

 5- 10  47 4.20 0.49 

 0.45 4.37 110  10أكثر من 

 0.62 4.20 35  5أقل من  المدركات الشخصية

 5- 10  47 4.40 0.44 

 0.48 4.35 110  10أكثر من 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.61 3.71 35  5أقل من 

 5- 10  47 3.75 0.45 

 0.52 3.73 110  10أكثر من 

 0.69 4.28 35  5أقل من  التعامل مع الطلبة

 5- 10  47 4.21 0.47 

 0.48 4.19 110  10أكثر من 

 0.86 4.29 35 سنوات 5أقل من  الرضا األكاديمي

 1.05 3.89 47 سنوات 10 - 5

 0.84 4.21 110 سنوات 10أكثر من 

 0.61 4.24 35 سنوات 5أقل من  تقبل الذات

 0.49 4.35 47 سنوات 10 -5 

 0.43 4.25 110 سنوات 10أكثر من 

 0.53 4.12 35 سنوات 5أقل من  ةالدرجة الكلي

 0.39 4.15 47 سنوات 10 -5 

 0.37 4.20 110 سنوات 10أكثر من 

 فأقل 0.05دالة عند 
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لمتغير  المعلمين يعزىمستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى متوسط ( وجود فروق ظاهرية في 9يالحظ من الجدول ) 

 (.10) األحادي، جدولم تحليل التباين استخدا الفروق تم سنوات العمل، وللتحقق من داللة

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى معلمي العلوم  (10جدول)

 عمليعزى لمتغير سنوات الفي محافظة جنين من وجهة نظر المعلمين للمرحلة األساسية 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.84 1.21 2 2.43 بين المجموعات الكفاءة

 

0.00 

 0.25 189 47.58 داخل المجموعات 

 191 50.02 المجموع 

 1.70 0.43 2 0.87 بين المجموعات المدركات الشخصية

 

0.18 

 0.25 189 48.56 داخل المجموعات 

 191 49.44 المجموع 

تقديم المبادرات وتحدي 

 المخاطر

 0.06 0.01 2 0.03 بين المجموعات

 

0.93 

 0.27 189 52.42 داخل المجموعات 

 191 52.46 المجموع 

 0.38 0.10 2 0.21 بين المجموعات التعامل مع الطلبة

 

0.67 

 0.27 189 52.51 داخل المجموعات 

 191 52.73 جموعالم 

 2.54 2.07 2 4.15 بين المجموعات الرضا االكاديمي

 

0.08 

 0.81 189 154.20 داخل المجموعات 

 191 158.35 المجموع 

 0.90 0.21 2 0.42 بين المجموعات تقبل الذات

 

0.40 

 0.23 189 44.41 داخل المجموعات 

 191 44.84 المجموع 

 0.70 0.11 2 0.23 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.49 

 0.16 189 32.01 داخل المجموعات 

 191 32.25 المجموع 

 فأقل0.05 دالة عند  

=  α( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.49( ومستوى الداللة )0.70أن قيمة ف للدرجة الكلية )( 17جدول )من يالحظ 

 تبعا   نمعلميالإحصائيا  في مستوى مفهوم الذات األكاديمي لدى  يوجد فرق دال ال تقبل الفرضية وبالتالي بمعنى( 0.05

 . لمتغير سنوات العمل
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قد تمكنوا من المحتوى المعرفي للمنهاج الذي يدرسونه هذه النتيجة الى المعلمين على اختالف عدد سنوات عملهم وتعزى  

ى بصورة تكاملية جعلتهم في درجة عالية من التمكن من طرق وألموا بكل متضمناته وملحقاته وترابطاته مع المناهج األخر

مفهوم  الثقة بالنفس وبالتالي زيادة مستوىواستراتيجيات واساليب التدريس والوسائل التعليمية الالزمة مما يؤدي الى زيادة 

قة تطرقت الى اسات ساببخصوص االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة فال توجد هناك در لديهم، أماالذات األكاديمي 

 .متغير سنوات العمل

  والمقترحات: التوصيات

 :نتائج الدراسة تم الخلوص بالتوصيات اآلتيةالضوء  يف

وج عن المألوف وتقديم رأن يقوم المشرفون بمنح المعلمين فرصة ممارسة التعليم بصورة مرنه تسمح لهم بالخ  .1

 جعلهم أكثر كفاءة وفاعلية.المبادرات التي ت

اء تقييمات دورية للمعلمين من خالل مسح عشوائي للمهارات التعليمية الضرورية والتي يفتقر إليها اجر  .2

 المعلمون ومنها مهارات دمج التقنيات الحديثة في التعليم.

 .ستوى ثقافة المعلمين ومفهوم الذات األكاديمي لديهمممصادر تعلم متنوعة لرفع توفير  .5

 

  :المصادر والمراجع

(. الكفايات الالزم توافرها لدى معلم المرحلة الثانوية في السودان، رسالة ماجستير، جامعة ام 2015ديق )ص ،عبد هللا

 درمان.

 .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصريةالتوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000حمد، سهير )أ

 .لها وعالقتها بالدافعية لإلنجاز ستهمومستوى ممار(. الكفايات التعليمية لدى المعلمين 2011بركات، زياد، وحسن، كفاح )

 .40-53، 20 عفلسطين، -مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات

من أنا، البرنامج التربوي النفسي لخبرة من أنا الموجه ألطفال رياض األطفال بين النظرية (. 1945بهادر، سعدية )

 .، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلميوالتطبيق

 ، اإلسكندرية.ةوالتوزيع، القاهرقباء للنشر  ر، داالتعليميالتخطيط (. 2005ق شوقي )البوهي، فارو

 العربي.عمان: مكتبة المجتمع الحديثوالنفسي من المنظورالتربوي  داإلرشا (.2004ربيع، هادي )

 ، دمشق، دار الفكر.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2005الزعبي، احمد )

(. أثر برنامج تدريبي الستشارة الدافعية األكاديمية الداخلية في تقدير الذات 2015داليا )، بعبد الوهاسعودي، محمد، و 

 التربية في عربية سات.درااألكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة ذوي العجز المتعلم بمدينة الطائف

 .130-113 ،1 ج ،53ع السعودية،-النفس وعلم

(. تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفهوم الذات عند أطفال المؤسسات 2000ز عبد ربه )سليمان، محمد عبد العزي

 .اإليوائية، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة ماجستير

 .. عمان: دار الفكرسيكولوجية الطفولة(. 2002سمارة، عزيزة، النمر، عصام، الحسن، هشام )

  .دار كيوان دمشق،. لذات بين الطفولة والمراهقةمفهوم ا(. 2005الشيخ، دعد )

 ، القاهرة، عالم الكتب. اإلرشاد النفسي(. 2003طه، سميه )
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 . دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.األكاديمياالرشاد (. 2014العطوي، محمد ) 

لدي الني ودافعية االنجاز ر عق(. التفكير العقالني والتفكير الغي2009الغامدي، غرم هللا بن عبد الرزاق بن صالح )
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