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ملخص: 
اأع�ساء  من  عينة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  م�ستوى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة، ومعرفة تاأثري ذلك يف ممار�ستهم للكفايات الالزمة 
اأفراد الدرا�سة  ال�سلوكية اخلبرية لدى  للتعليم عن بعد، والك�سف عن الفروق يف م�ستوى املهارات 
الأبحاث  الوظيفي، وعدد  العلمي، والتفرغ  يف �سوء متغريات: اجلن�ص، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل 
املن�سورة، والتخ�س�ص. لهذا الغر�ص طبق مقيا�ص رومي�زسوي�سكي )Romiszowski, 1984( لقيا�ص 
ال�سلوك اخلبري وال�سلوك غري اخلبري بعد تطويره على عينة قوامها )197( ع�سو هيئة تدري�ص من 
اأفراد  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  م�ستوى  اأن  النتائج  واأظهرت  املفتوحة.  القد�ص  جامعة 
اأع�ساء  لدى  �سيوعًا  الأكرث  اخلم�سة  اخلبرية  املهارات  واأن   ،)3.17( مرتفع  مب�ستوى  كان  الدرا�سة 
ا�ستجابات  مالحظة  الآت��ي:  الرتتيب  على  كانت  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة 
الدار�سني، ومالحظة الإ�سارات التي ت�سدر عن الدار�سني، وحب ال�ستطالع، وا�ستب�سار العالقات 
بني عنا�رص املوقف، ومتييز املثريات املختلفة. بينما متثلت املهارات ال�سلوكية اخلم�سة اخلبرية 
الف�سل  الرتتيب يف: عزو م�سادر  التدري�ص يف هذه اجلامعة على  اأع�ساء هيئة  الأقل �سيوعًا لدى 
يف احلياة اإىل عوامل خارجية، وال�سعور بالأمن والراحة عند مواجهة مواقف �ساغطة يف العمل، 
وا�ستح�سار البدائل املرتبطة مبهمة ما، وممار�سة العمل با�سرتخاء، وتخزين اخلربات وا�سرتجاعها 
الدرا�سة  اأفراد  اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات  اأي�سًا وجود فروق دالة  النتائج  بفعالية. وبينت 
والعالقات  والأخالقية،  ال�سخ�سية  املجالت:  بعد يف  للتعليم عن  الالزمة  الكفايات  يف ممار�سة 
ل�سالح  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  مل�ستوى  تبعًا  اللكرتونية  التقنيات  وا�ستخدام  الجتماعية، 
الأفراد ذوي املهارات املرتفعة، واأظهرت يف الوقت نف�سه عدم وجود فروق يف هذه املتو�سطات يف 
املجال الأكادميي. كما دلت النتائج على وجود فروق يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية لدى 
اأفراد الدرا�سة تبعًا ملتغريات: املوؤهل العلمي، والتفرغ الوظيفي، وعدد الأبحاث، والتخ�س�ص، وذلك 
ل�سالح حملة الدكتوراة، واملتفرغني وظيفيًا، وعدد الأبحاث املن�سورة من فئة )8 اأبحاث فاأكرث( ، 
وذوي تخ�س�سات الرتبية واخلدمة الجتماعية، بينما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى عدم وجود 

فروق يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغريي اجلن�ص و�سنوات اخلربة. 
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Abstract: 
This study aimed to identify the level of Al- Quds Open University 

(QOU) expert skills faculty members behavior and it’s effect on practicing the 
distance learning competencies, in light of the vaiarbels: Gender, experience, 
types of employment, number of published research, educational qulification, 
and specialization. To achieve the purpose of this study the Romiszowski 
scale have been applied to measure the novice and expert skills teachers’ 
behavior on a sample which consisted at (197) males and females from QOU 
faculty members. The results reaveled that the QOU teachers’ on expert skills 
behavior was in a strong level (3.17) , and the most five effective expert skills 
behavior in arrangement were: Observing the students responses, observing 
the students motions, curiosity, sight the relationships between the situation 
elements, and discriminating the various stimuluses. But the less five effective 
expert skills behavior in arrangement were: Attribution the failure to outside 
conditions, security sense on facing the profession stress, preparation the 
alternatives related to the task, practicing the work in relaxation way, and 
storing the knowledgment and recall it. Also results showed that there were 
significant differences in study subjects scores in practicing the distance 
learning competencies in the following domains: Personal, social and E- 
learning due to the expert skills behavior in favor of the high level teachers’ 
skills, while there were no significant differences in study subjects scores 
in academic domain. Also results revealed also that there were significant 
differences in study subjects scores in expert skills behavior due to viarbels 
in arrangement: Educational qualification, types of employment, number of 
published research, and specialization in favor of Ph.D grades, full- time 
teachers, high number of published research, and education and social service 
specializations, but there were no significant differences in study subjects 
scores in expert skills behavior due to Gender, and experience variables. 
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مقدمة: 
ُتعدُّ ق�سية الهتمام باملهارات ال�سلوكية املهنية ق�سية ح�سارية وثقافية؛ اإذ يتطلب تبني 
هذه الق�سية وحتقيقها م�ستوى من اخلربة والإتقان ملن ي�سعى اإىل تقوميها، وقد ل ترقى اأي اأمة 
يف  ومرتفعة  مهمة  م�ستويات  حتقيق  نحو  �سعت  اإذا  اإل  واملهني  الفكري  م�ستواها  يف  الأمم  من 
مهارات اأبنائها ال�سلوكية، واأ�سبحوا يتمتعون باخلربات التي توؤهلهم حلمل امل�سوؤولية يف جمالت 

احلياة املختلفة �سواء كان ذلك يف املجالت الأكادميية اأم يف املجالت املهنية الأخرى. 
بخ�سائ�ص  كافيًا  واإملامًا  معرفية،  خربات  وممار�ستها  املكت�سبة  املهارات  تقومي  ويتطلب 
التقومي  باأنواع  خا�ص  ب�سكل  والتخ�س�ص  التقومي  اأدوات  تنفيذ  يف  ومهارة  وفل�سفته،  التقومي 
املرتبط بتقومي املهارة املتخ�س�سة التي تختلف اإىل حٍد ما عن الختبارات املتعلقة باملجالت 
املعرفية والنفعالية، وقد عني املتخ�س�سون يف قيا�ص املهارات وتقوميها بالختبارات الأدائية 
)Performance Tests( التي تتطلب من املفحو�ص اأداء مهمات حمددة رئي�سية اأو فرعية، وتقومي 

هذا الأداء وفقًا ملعايري معتمدة لهذا الغر�ص ت�سمى حمكات الإتقان، فاإتقان املهارات يعّد املحك 
الأ�سا�سي لقيا�ص املهارات ال�سلوكية وتقوميها، وي�سري )Woolfolk, 1990( اإىل عدد من الفرتا�سات 
بدقة  تقوميها  على  وت�ساعد  الأدائية،  املهارات  واإتقان  فعالية  على  موؤ�رصاً  تعدُّ  التي  الأ�سا�سية 
يف  وتتبعها  ب�سيطة،  فرعية  مهارات  اإىل  امل�ستهدفة  للمهارة  الدقيق  التحليل  وهي:  ومو�سوعية 
واملتقن  املنظم  والتنفيذ  متدرج،  ب�سكل  لتنظيمها  الواعي  والتخطيط  مرتابطة،  اإجرائية  خطوات 

خلطواتها، والهتمام بالتغذية الراجعة الإيجابية الفورية منها والبعدية املوؤجلة. 
وبذلك، فاإن املهارة ن�ساط هادف ينفذ بكفاءة و�سهولة وي�رص و�رصعة واإتقان، وتتكون من 
ترتيب منظم متنا�سق لعمليات جزئية )Subprocesses( ت�ستمل عليها تلك املهارة، على اأن يوؤدي 
املحيطة،  الظروف  مع  متكيفًا  و�سهولة  مبرونة  ذلك   )Expert( واخلبري  املاهر  املعني  ال�سخ�ص 
ومييز �سميث )Smith( املذكور يف )Francis, 1987( بني نوعني من املهارات هما: املهارات املغلقة 
املاهر عن  املوؤدي  �سلوك  بذلك  ويتميز   ،  )Open Skills( املفتوحة  واملهارات   ،  )Closed Skills(

ال�سلوك املبتدئ )Novice( بجوانب عديدة اأهمها: و�سوح اأبعاد امل�سكلة، والقدرة على متييز املثريات، 
الالزمة، وا�ستح�سار  التذكر وال�سرتجاع للخربات  الدقيقة، والقدرة على  والقدرة على املالحظة 
البدائل الفعالة، والقدرة على التخطيط اجليد قبل الأداء، واملبادرة واملثابرة وال�ستمرار، وال�سعور 
بالأمن وال�ستقرار والراحة يف العمل، والقدرة على ا�ست�رصاف امل�ستقبل والتنبوؤ املبدع، وانخفا�ص 
يف م�ستوى التوتر وال�سطراب الع�سلي والنف�سي، واملرونة يف الأداء، وحب ال�ستطالع واملعرفة 
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والقيادة  امل�ساركة،  ومهارة  القرارات،  اتخاذ  ومهارة  الآخرين،  مع  التحدث  ومهارة  والإجن��از، 
,Seymour ؛Romiszowski, 1984 ؛1988  )بلقي�ص،  للوقت  الأمثل  ال�ستخدام  ومهارة  امل�سوؤولة، 

  .)2006

اإن التخطيط للتدري�ص يت�سمن اأكرث من جمرد اللتحاق بكلية اأو اجتياز املطلوب من املقررات 
لنيل �سهادة معينة مهما كان م�ستواها اأو القيام بالتدريب التاأهيلي لها، اأو اإيجاد وظيفة اأكادميية 
يف معهد اأو كلية اأو جامعة، بل اأنه اإ�سافة اإىل ذلك يلزم �ساحب مهنة التعليم اجلامعي التحقيق 
الكامل للقيم املتاأ�سلة لهذه املهنة، ويعتمد ذلك على مدى ما يحاوله الفرد من اكت�ساب املهارات 
والكفايات الالزمة وممار�ستها ب�سكل �سليم )Midmer, et al, 2006( . فيهتم املدر�سون واملهتمون 
بالأ�ساليب  والهتمام  التدري�ص،  مهنة  يف  للنجاح  الالزمة  بالكفايات  اليوم  املدر�سني  بتدريب 
والطرق الفعالة التي ت�ساعدهم على اأن ي�سبحوا اأكرث كفاءة، ولي�ص هذا بالعملية ال�سهلة، وبخا�سة 
اأن املدر�ص يتعامل مع اأعقد كائن يف الوجود األ وهو الإن�سان، فاملدر�سون الأكفاء واملتميزون هم 
القادرون على التاأثري على الطلبة لكي يحدثوا التغريات املرغوبة يف �سلوكهم املكت�سب، والقادرون 
�سلوك  يوجهوا  اأن  وعليهم  واملبدعة،  الذكية  القرارات  واتخاذ  التفكري  على  طلبتهم  ت�سجيع  على 
بني  التفاعل  به  يت�سم  الذي  التعقيد  اإن  البناءة،  والأهداف  الغايات  نحو  متزايدة  بفعالية  الطلبة 
املدر�ص وطلبته هائل وعظيم لدرجة جعل اأحد الرتبويني القدماء ي�سف التدري�ص باأنه من اأ�سعب 
الفنون واأعمق العلوم، وهو يف حالته املثلى يتطلب معرفة تامة بالدار�ص وبالطريقة ال�سحيحة 

يف التدري�ص )ريت�سي، 1988( . 
فاإذا كان هذا احلال بالن�سبة للمدر�ص اجلامعي التقليدي، فاإن ما يتطلبه املدر�ص يف نظام 
التعليم عن بعد اأكرث �سعوبة وتعقيداً، فهو يحتاج اإىل مهارات يف ا�ستخدام التقنيات التكنولوجية 
املتطورة، واعتماد اأدوات الت�سال والتفاعل الأكرث فعالية، وبخا�سة اأن نوعية الطلبة امللتحقني 
يف نظام التعليم عن بعد لهم خ�سائ�سهم و�سماتهم اخلا�سة، التي يتوجب من املدر�ص احرتام هذه 
معظم  يف  وال�سا�سعة  الأحيان  بع�ص  يف  املتباينة  الفردية  الفروق  تلبية  على  والعمل  اخلا�سية، 
اإىل مهارات �سلوكية ت�ساعده على ممار�سة  الأحيان بني هوؤلء الطلبة، وهذا يحتاج من املدر�ص 
مهنته ب�سكل فعال، ول يكون ذلك اإل بالإح�سا�ص امل�ستمر باأهمية النمو ال�سخ�سي واملهني للمدر�ص 
اجلامعي الناجح، وامتالكه جمموعة من املهارات ال�سلوكية جتعل منه قادراً على ممار�سة مهنته 
اأهم  اإىل  التعرف  الراهنة بهدف  الدرا�سة  انبثقت  بكفاءة، وجتعل منه خبرياً يف مهنته، ومن هنا 
املهارات ال�سلوكية اخلبرية لدى عينة اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة، وعالقة 
ذلك بقدرتهم على ممار�سة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد، وهو النظام الذي تتبناه هذه اجلامعة 

يف �سوء بع�ص املتغريات. 
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وقد طور ريجيو )Riggio, 1986( اإطاراً عامًا لعدد من الأبعاد الأ�سا�سية للمهارات ال�سلوكية 
التي تت�سم باخلربة واملهارة وهي: 

التعبري النفعايل الذي يت�سمن مهارة الت�سال بامل�ساعر والجتاهات.  1 .

التعبري الجتماعي الذي يت�سمن مهارة التعبري اللفظي كالطالقة اللفظية واملبادرة يف  2 .
اإجراء املحادثة مع الآخرين. 

ال�سبط النفعايل ويت�سمن القدرة على تنظيم املظاهر غري اللفظية.  3 .

ال�سبط الجتماعي الذي يت�سمن القدرة على تنظيم ال�سلوك ولعب الأدوار الجتماعية.  4 .

مهارة احل�سا�سية النفعالية، وتت�سمن قراءة انفعالت الآخرين واحرتامها.  5 .

املواقف  يف  واآداب���ه  ال�سلوك  بقواعد  اإدراك���ًا  تت�سمن  التي  الجتماعية  احل�سا�سية  6 .
املختلفة. 

املوقف  عنا�رص  يف  مطلوبة  تغريات  اإح��داث  على  القدرة  وتت�سمن  املحاورة  مهارة  7 .
التفاعلي للو�سول اإىل نتائج مقبولة. 

مشكلة الدراسة: 
يربز  الأف��راد؛  لدى  اخلا�سة  الذاتية  والقدرات  الفردية  بالفروق  املتزايد  الهتمام  ظل  يف 
مو�سوع املهارات ال�سلوكية كاأحد املو�سوعات التي حظيت، وما زال الهتمام بها ملحوظًا يف 
ال�سنوات الأخرية من قبل املخت�س�سني الرتبويني والنف�سيني، �سواء كان ذلك على م�ستوى التطور 
الذاتي، اأو على امل�ستوى املهني العام. وت�سري الدرا�سات اأن ال�سخ�ص ذا املهارات ال�سلوكية اخلبرية 
ب�سوت  ويتحدث  املختلفة،  املواقف  يف  عملي  ب�سكل  ويت�رصف  اإيجابية  م�ساعر  يظهر  الذي  هو 
وا�سح، وي�ستجيب ب�رصعة وبفعالية للمثريات املحيطة، ويظهر ا�ستجابات وجدانية اأكرث من غريه 
نحو الآخرين، ويحر�ص على الدخول يف عالقات وحمادثات متبادلة، ويظهر انفتاحًا ذهنيًا يف 

 . )Bellack & Hersen, 1990 ؛Riggio, 1996( تعبرياته
اإن املهارات ال�سلوكية اخلبرية تتمثل يف قدرة �ساحبها على التعبري النفعايل والجتماعي 
الجتماعية  باملعايري  يتفق  وتاأويلها مبا  الآخرين،  وا�ستقبالها من  بفعالية،  واحل�سي  واملعريف 
الدور  لعب  ي�ستطيع  لكي  و�سبطها  اللفظية  وغري  اللفظية  تعبرياته  وتنظيم  ال�سائدة،  والرتبوية 
الذي يقوم به بال�سورة املنا�سبة يف املواقف املختلفة )اخلطيب، 1993( . اأما العجز يف املهارات 
ال�سلوكية التي تظهر يف حالة ال�سخ�ص املبتدئ غري اخلبري، فتن�ساأ نتيجة لق�سور وحمدودية يف 
وعدم  الوجدانية،  امل�ساركة  يف  والف�سل  والنفعالية،  الجتماعية  ال�ستجابات  وممار�سة  اإتقان 
القدرة يف تكوين عالقات األيفة مع الآخرين؛ وبالتايل �سعف التفاعل والتوا�سل معهم، ويوؤثر هذا 

 . )Hargie, 1989( وب�سكل عميق على نوعية احلياة لديه



د. زياد بركات

193اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

اإن الدرا�سة الراهنة تقوم على افرتا�ص اأ�سا�سي هو اأن �سعف املهارات ال�سلوكية لدى املدر�ص 
الآخرين  مع  الإيجابي  والتفاعل  الجتماعي  الت�سال  مهارات  يف  ال�سعف  وبخا�سة  اجلامعي، 
القدرة على ممار�سة الكفايات ال�رصورية والالزمة للقيام بعملية التدري�ص  اإىل �سعف يف  يوؤدي 
والتعامل مع املواقف الرتبوية ب�سكٍل ح�سن. ويف �سوء ذلك تتحدد م�سكلة هذه الدرا�سة يف الإجابة 

عن الأ�سئلة الآتية: 

القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  اأهم  ما  1 .

املفتوحة؟ 
التدري�ص يف م�ستوى ممار�ستهم للكفايات  اأع�ساء هيئة  هل توجد فروق جوهرية بني  2 .

الالزمة للتعليم عن بعد تبعًا مل�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية لديهم؟  
هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  م�ستوى  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  3 .

التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغريات: اجلن�ص واخلربة، والرتبة الوظيفية، 
والو�سع الوظيفي، وعدد الأبحاث، والتخ�س�ص؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف اجلوانب النظرية والتطبيقية الآتية: 

. 1 توفريها اإطاراً نظريًا حول اجلوانب ال�رصورية، والأبعاد الأ�سا�سية للمهارات ال�سلوكية، 

املعتمدة على اخلربة واملهارة يف التعليم اجلامعي الذي يتبنى نظام التعليم عن بعد. 
هناك ندرة ملحوظة- على حد علم الباحث- يف الدرا�سات امليدانية والتطبيقية على  2 .

ال�سعيد املحلي الفل�سطيني على الأقل؛ والتي تتناول املهارات ال�سلوكية لأ�سحاب املهن 
املختلفة، وبخا�سة مهنة التعليم اجلامعي، وبالتحديد يف جمال التعليم عن بعد، حيث 
ت�سري الدرا�سات النظرية وامليدانية اإىل �رصورة توافر بع�ص املهارات ال�سلوكية للتعليم 
 )Kember, 1997؛ Andrews & Magnusson, 1996؛ Dunkin, املدر�ص  لدى  بعد  عن 
)1995 . ومن هنا ياأمل الباحث اأن تنبه نتائج هذه الدرا�سة امل�سوؤولني واملعنيني بنظام 

اإىل  خا�ص  ب�سكل  بعد  عن  التعليم  نظام  على  والقائمني  عام،  ب�سكل  اجلامعي  التعليم 
اأهمية اإتقان املدر�سني للمهارات الالزمة للتعليم عن بعد، واملهارات ال�سلوكية املاهرة 

يف هذا املجال. 
توفريها اأدوات قيا�ص تتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية لقيا�ص املهارات ال�سلوكية اخلبرية  3 .

والكفايات الالزمة للتعليم عن بعد ميكن ا�ستخدامها يف درا�سات مماثلة. 
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ومن الناحية التطبيقية اأي�سًا فقد تتمخ�ص هذه الدرا�سة عن نتائج تفيد اإدارات اجلامعات  4 .
ب�سكل عام وجامعة القد�ص املفتوحة ب�سكل خا�ص يف تطبيق بع�ص الإجراءات اخلا�سة 
يف العملية الرتبوية، وقد ت�سهم يف التخطيط لتنظيم عملية التعليم يف هذه اجلامعات. 

أسئلة الدراسة: 
يف  املدر�سني  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  م�ستوى  من  للتحقق  الدرا�سة  هذه  انبثقت 
جامعة القد�ص املفتوحة، ومعرفة تاأثري ذلك يف ممار�ستهم للكفايات الالزمة للتعليم عن بعد الذي 
تتبناه هذه اجلامعة كنظام للتعليم اجلامعي، وبالتحديد فقد حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة 

الآتية: 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  اأهم  ما  1 .

املفتوحة؟ 
التدري�ص يف م�ستوى ممار�ستهم للكفايات  اأع�ساء هيئة  هل توجد فروق جوهرية بني  2 .

الالزمة للتعليم عن بعد، تبعًا مل�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية لديهم؟  
هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  3 .

التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية اخلبرية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص  4 .

يف جامعة القد�ص املفتوحة، تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة يف ممار�سة التدري�ص؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية اخلبرية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص  5 .

يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري الرتبة الوظيفية )ماج�ستري/ دكتوراة( ؟ 
هل توجد فروق جوهرية يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية اخلبرية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص  6 .

يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري الو�سع الوظيفي )متفرغ/ غري متفرغ( ؟ 
هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  7 .

التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري عدد الأبحاث؟ 
هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  يف  جوهرية  فروق  توجد  هل  8 .
التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري الربنامج التعليمي الذي ينتمي اإليه 

)التخ�س�ص( ؟ 

حدود الدراسة: 
حتدد نتائج الدرا�سة احلالية باجلوانب الآتية: 

اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص  الدرا�سة على  اإجراء  احلدود املكانية: اقت�رص  1 .

املفتوحة يف املناطق التعليمية املختلفة املنت�رصة يف املحافظات الفل�سطينية. 



د. زياد بركات

195اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

احلدود الزمانية: مت تطبيق اأداة الدرا�سة خالل الف�سل الأول من العام الدرا�سي اجلامعي  2 .

 . )2008 / 2009(

والتابعة وبالأدوات  امل�ستقلة  الدرا�سة مبتغرياتها  احلدود املو�سوعية: كما حتدد هذه  3 .

امل�ستخدمة جلمع البيانات واإجراءاتها امل�ستخدمة لتحليل النتائج وتف�سريها. 

الدراسات السابقة: 
الفروق بني املدر�سني اجلامعيني  الك�سف عن  اإىل   ◄ )Ropo, 1987( روبو  درا�سة  هدفت 
عينة  تكونت  ال�سف،  غرفة  يف  التعليمية  املواقف  يف  والتعامل  ال�سلوك  يف  املهرة  وغري  املهرة 
الدرا�سة من )7( مدر�سني جامعيني؛ منهم )3( من املهرة الذين متيزوا باملهارة ال�سلوكية، و )4( 
من املدر�سني غري املهرة، وقد ا�ستخدمت املقابلة الإكلينيكية الت�سخي�سية للتمييز بني املدر�سني 
تفوقًا ملحوظًا يف  اأظهروا  املهرة  املدر�سني  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  املهرة،  املهرة وغري 
تكوين املفاهيم وتو�سيلها للتالميذ، بينما ركز املدر�سون غري املهرة على تعميم هذه املفاهيم 
وعدم الدخول يف تف�سيالت مهمة لها. كما دلت النتائج على اأن املدر�سني املهرة ا�ستطاعوا اإجراء 

مناق�سات جريئة و�سليمة بخ�سو�ص مواقف تعليمية خمتلفة تتعلق بتعلم الطلبة. 
وهدفت درا�سة فان دير وفوكلر )Van der & Vogler, 1991( ◄ حتديد م�ستوى الختالف 
املهرة،  وغري  املهرة  الريا�سية  الرتبية  مدر�سي  لدى  التفكري  ومنط  التعليمي  ال�سلوك  يف  وال�سبه 
تكونت عينة الدرا�سة من )80( مدر�سًا ومدر�سة موزعني تبعًا لتميزهم املهارتي اإىل جمموعتني، 
يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  وقد  خبرية.  غري  والأخرى  خبرية  جمموعة 
يف  اأم  الذهنية  املعرفية  املهارات  يف  �سواء  الطلبة  تدريب  اأثناء  ل��الأداءات  ممار�ستهم  م�ستوى 

املهارات احلركية. كما مل تظهر الدرا�سة فروقًا بني اجلن�سني يف هذا الجتاه. 
)Westerman, 1991( ◄ املقارنة بني ال�سلوك اخلبري وال�سلوك  درا�سة و�سرتمان  هدفت 
والقدرة  التفكري،  منط  يف  الربيطانية  اجلامعات  اإحدى  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  املبتدئ 
على اتخاذ القرارات يف املناق�سة ال�سفية، وتكونت العينة من )5( من املدر�سني اخلبريين، و )5( 
من املدر�سني املبتدئني. وقد تو�سلت النتائج اإىل اأن املدر�سني ذوي املهارات ال�سلوكية املتميزة 
باخلربة واملهارة تفوقوا يف ممار�سة املهارات املطلوبة للتعليم واملتعلقة بتنظيم الدر�ص وعر�سه، 
بينت  ال�سلوكية غري اخلبرية. كما  العلمية مقارنة بغريهم ممن متيزوا باملهارة  املعرفة  وتقدمي 
اإيجابية وجريئة بخ�سو�ص املواقف  النتائج اأن املدر�سني املبتدئني قد ف�سلوا يف اتخاذ قرارات 

التعليمية، على اأنه كانت املهارة ال�سلوكية العامة مب�ستوى متو�سط لدى اأفراد الدرا�سة.  
بني  الفروق  معرفة  اإىل   ◄ )Hativa & Simbi, 1999( و�سمبي  هاتيفا  درا�سة  وهدفت 
هذه  ميتلكون  ل  ممن  وغريهم  ال�سلوكية  اخل��ربة  ذوي  من  اجلامعيني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
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املهارات ال�سلوكية يف م�ستوى امتالكهم لأ�ساليب التفكري واملعرفة با�سرتاتيجيات التعليم، ومدى 
املدر�سني  من  من جمموعتني  الدرا�سة  عينة  تكونت  وال�سرتاتيجيات،  الأ�ساليب  لهذه  ممار�ستهم 
واملجموعة  اخلبرية،  ال�سلوكية  باملهارة  مدر�سًا   )32( عددها  والبالغ  الأوىل  املجموعة  �ست  �ُسخِّ
وقد  ال�سلوكية.  املهارة  بانخفا�ص  حالتهم  �سخ�ست  ممن  مدر�سًا   )19( عددها  والبالغ  الثانية 
خل�ست الدرا�سة اإىل نتائج عديدة اأهمها اأن املدر�سني ذوي املهارات ال�سلوكية اخلبرية قد اأظهروا 
تفوقًا يف امتالك اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات التدري�ص وممار�ستها، يف حني اأظهر املدر�سون غري املهرة 
امتالكًا متو�سطًا لهذه الأ�ساليب وال�سرتاتيجيات، ولكنهم اأظهروا من جهة اأخرى �سعفًا ملحوظًا 

عند ممار�ستها يف غرفة ال�سف. 
درا�سة هدفها   ◄ )Stough, Palmer & Sharp, 2001( و�سارب  وبليمري  �ستف  واأجرى 
التعرف اإىل تاأثري امتالك املهارة ال�سلوكية لدى مدر�سي الرتبية اخلا�سة يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
الرتبية اخلا�سة اأثناء التدري�ص، ومعرفة الفرق بني املدر�سني يف النتباه وال�ستجابة للم�سكالت 
الرتبية اخلا�سة اأثناء عملية التعلم والتعليم. وتكونت عينة الدرا�سة من )42( مدر�سًا ومدر�سة ن�سفهم 
من املدر�سني الذين اأظهروا ا�ستجابات مرتفعة على اختبار املهارات ال�سلوكية اخلا�سة، والن�سف 
الآخر ممن كانت درجاتهم على الختبار نف�سه منخف�سة. واأظهرت النتائج وجود فروق ملحوظة 
ودالة اإح�سائيًا بني املجموعتني يف التعامل بفعالية مع م�سكالت الرتبية اخلا�سة، ويف ا�ستخدام 
ا�سرتاتيجيات الرتبية اخلا�سة ل�سالح املجموعة الأوىل. كما اأظهرت الإناث يف كال املجموعتني 
م�ستوى مرتفعًا يف القدرة على ال�ستجابة مع م�سكالت الرتبية اخلا�سة وا�سرتاتيجياتها يف اأثناء 

عملية التعليم. 
الك�سف  اإىل   ◄ )Borko & Livingston, 2004( وليفينك�ستون  بوركو  درا�سة  وهدفت 
مدر�سي  من  عينة  لدى  احل�سة  اأثناء  يف  التفاعل  على  والقدرة  التفكري  م�ستوى  يف  الفروق  عن 
الريا�سيات تبعًا ل�ستجاباتهم على اختبار املهارات ال�سلوكية واجلن�ص واخلربة واملوؤهل العلمي. 
وتكونت عيِّنة الدرا�سة من )96( مدر�سًا ومدر�سة. وبينت النتائج اأن املهارات ال�سلوكية لدى اأفراد 
الدرا�سة كانت مب�ستوى مرتفع ب�سكل اإجمايل، واأظهرت النتائج اأي�سًا عدم وجود فروق يف م�ستوى 
التفكري تبعًا مل�ستوى املهارة ال�سلوكية، بينما وجدت فروق دالة اإح�سائيًا يف القدرة على التفاعل 
واملناق�سة يف اأثناء احل�سة ل�سالح املدر�سني ذوى امل�ستوى املرتفع للمهارة ال�سلوكية، كما بينت 
النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى التفكري والقدرة على التفاعل لدى املدر�سني ُتعزى ملتغريات 

اجلن�ص واخلربة واملوؤهل العلمي.  
املدر�سني  بني  املقارنة  اإىل   ◄ )Webb & Diana, 2005( وديانا  ويب  درا�سة  وهدفت 
الذين ميتلكون املهارة ال�سلوكية وغريهم ممن ل ميلكون هذه املهارة يف القدرة على حل امل�سكالت 
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 )19( الأوىل وقوامها  الدرا�سة من جمموعتني هما:  التعليم. وتكونت عينة  الرتبوية خالل عملية 
واملجموعة  ال�سلوكية،  املهارة  اختبار  على  مرتفعة  درجات  على  ح�سلوا  ممن  ومدر�سة  مدر�سًا 
نف�سه.  الختبار  على  متدنية  درجات  على  ح�سلوا  ممن  ومدر�سة  مدر�سًا   )32( وقوامها  الأخرى 
وتو�سلت النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى الأحكام التي اأظهرها املدر�سون يف 
امل�سكالت الرتبوية التي واجهتهم اأثناء التدري�ص ل�سالح املجموعة الأوىل، واأظهرت النتائج اأي�سًا 
عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف كال املجموعتني يف م�ستوى حل امل�سكالت الرتبوية. بينما اأظهر 
املدر�سون من التخ�س�سات النظرية تفوقًا ملحوظًا على غريهم يف كلتا املجموعتني يف القدرة 

على حل امل�سكالت ال�سفية. 
الفروق  معرفة  اإىل   ◄ )Housner & Griffey, 2005( وجريفي  هو�سرن  درا�سة  وهدفت 
يف قدرة املدر�سني على التخطيط للح�سة الدرا�سة، والقدرة على التفاعل ال�سفي لدى عينتني من 
املدر�سني يف اإحدى الكليات اجلامعية يف اأمريكيا: عينة من ذوي اخلربة والتجربة يف التدري�ص 
بلغ حجمها )54( مدر�سًا، والأخرى من املدر�سني املبتدئني بلغ حجمها )62( مدر�سًا. وقد اأظهرت 
النتائج اأن املدر�سني ميار�سون املهارات ال�سلوكية مب�ستوى مرتفع، كما تو�سلت النتائج اإىل وجود 
الدرا�سية والتفاعل ال�سفي  القدرة على التخطيط اجليد والفعال للح�سة  اإح�سائيًا يف  فروق دالة 

ل�سالح املجموعة الأوىل من ذوي اخلربة والتجربة يف التدري�ص. 
وهدفت درا�سة ليون واأخرون )Lynn, et al, 2006( ◄ اإىل املقارنة بني املدر�سني اجلامعيني 
املادة  وعر�ص  املحا�رصة،  وتنظيم  اجلامعي،  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  على  القدرة  يف 
الدرا�سية يف �سوء م�ستوى املهارة ال�سلوكية، كما اأظهرها هوؤلء املدر�سون على اختبار اأعد لهذا 
الغر�ص. تكونت عينة الدرا�سة من )233( مدر�سًا ومدر�سة. وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى 
املهارات ال�سلوكية كان مرتفعًا ب�سكل عام،  واأظهرت الدرا�سة اأي�سًا وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني 
املدر�سني يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص وعر�ص املادة الدرا�سة، وتنظيم املحا�رصة ل�سالح 
املدر�سني من ذوي املهارة ال�سلوكية املرتفعة. كما دلت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 
وذلك  اخلربة  و�سنوات  العلمي  واملوؤهل  والتخ�س�ص  اجلن�ص  ملتغريات  تبعًا  ال�سرتاتيجيات  هذه 

ل�سالح الإناث والتخ�س�سات النظرية واملوؤهالت العلمية العليا وال�سنوات املتو�سطة من اخلربة. 
درا�سة بهدف التحقق من م�ستوى ال�سلوك املاهر  ◄  )Berliner, 2006( واأجرى كل من برلنري
وعالقتها مبمار�سة الكفايات التعليمية لدى عينة من املدر�سني يف املرحلة الثانوية قوامها )166( 
مدر�سًا ومدر�سة. اأظهرت النتائج اأن متو�سط املهارات ال�سلوكية العامة لدى املدر�سني كان متو�سطًا، 
وتو�سلت النتائج اأي�سَا اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املدر�سني يف ممار�سة الكفايات الالزمة 
للتعليم تبعًا لدرجاتهم على اختبار املهارة ال�سلوكية ل�سالح فئة املدر�سني ذوي امل�ستوى املرتفع 
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اإح�سائيًا يف م�ستوى املهارة  دالة  اأي�سًا على وجود فروق  النتائج  ال�سلوكية. ودلت  من املهارة 
ال�سلوكية تبعًا ملتغريات اجلن�ص واملوؤهل واخلربة يف التدري�ص والتخ�س�ص العلمي؛ وذلك ل�سالح 
من  واملدر�سني  املتو�سطة،  التدري�ص  يف  اخلربة  وفئة  العليا  املوؤهالت  وحملة  الإناث،  املعلمات 

التخ�س�سات العلمية على الرتتيب.  
وهدفت درا�سة األني وكا�سربكي )Allen & Casbergue, 2007( ◄ اإىل املقارنة بني اأع�ساء 
هيئة التدري�ص يف اإحدى اجلامعات الأمريكية من ذوي املهارة ال�سلوكية املرتفعة اأواملنخف�سة يف 
موزعني  ومدر�سة،  مدر�سًا   )134( من  العينة  وتكونت  املعلومات،  وا�سرتجاع  التذكر  على  القدرة 
اإىل جمموعتني تبعًا لدرجاتهم على اختبار املهارة ال�سلوكية والأوىل من ذوي امل�ستوى املرتفع 
اأن هناك فروقًا يف قدرة املدر�سني على  النتائج  والأخرى من ذوي امل�ستوى املنخف�ص، وبينت 
ا�سرتجاع املعلومات تبعًا لدرجاتهم على اختبار املهارة ال�سلوكية ل�سالح املدر�سني ذوي املهارة 
اجلن�ص  ملتغريات  تبعًا  ال�سلوكية  املهارة  يف  فروق  وجود  عدم  على  النتائج  دلت  كما  املرتفعة، 
والتخ�س�ص واخلربة، بينما وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بني املدر�سني يف القدرة على ال�سرتجاع 

ل�سالح الإناث واملدر�سني من التخ�س�سات العلمية. 
وهدفت درا�سة �سريمان )Sherman, 2008( ◄ اإىل معرفة العالقة بني املهارة ال�سلوكية 
بولية  احلكومية  املدار�ص  يف  الريا�سية  الرتبية  معلمي  لدى  الريا�سية  املهارات  اأداء  وم�ستوى 
نيوجر�سي الأمريكية، وتكونت العينة من )62( معلمًا ومعلمة للرتبية الريا�سية. وخل�ست النتائج 
ال�سلوكية  املهارات  اختبار  املعلمني على  اإح�سائيًا بني درجات  ودالة  اإىل وجود عالقة موجبة 
اأداء املهارات  الريا�سية. ووجود فروق بني اجلن�سني يف  اإتقان املهارات  وم�ستوى قدرتهم على 
الريا�سية تبعًا مل�ستوى املهارات ال�سلوكية ل�سالح املعلمني الذكور، وعدم وجود فروق يف ممار�سة 

املهارات ال�سلوكية لدى املدر�سني تبعًا ملتغريات اخلربة، واملوؤهل العلمي. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 

اأن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�سوع هذه الدرا�سة هي درا�سات قليلة بل نادرة  1 .

–على حد علم الباحث- وبخا�سة يف املجتمع العربي على وجه العموم، ويف املجتمع 
الفل�سطيني على وجه اخل�سو�ص. 

 2 .)Borko & Livingston, 2004؛ Housner & Griffey, 2005اأظهرت بع�ص هذه الدرا�سات ؛
)Lynn, et al, 2006 اأن املهارات ال�سلوكية لدى املدر�سني كانت مب�ستوى مرتفع، بينما 

اأن   )Westerman, 1991؛ Hativa & Simbi, 1999؛ Berliner, 2006( درا�سات  اأظهرت 
م�ستوى املهارات ال�سلوكية كان مب�ستوى متو�سط. 
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ميلكون  والذين  املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  املدر�سني  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  اأظهرت  3 .

تتعلق  التي  اخلربات  ممار�سة  يف  تفوقوا  قد  ال�سلوكية  املهارات  من  مرتفعًا  م�ستوى 
 )Westerman, 1991؛ Berliner, 2006؛ درا�سات  اأظهرت  حيث  الرتبوية؛  بالعملية 
)Sherman, 2008 اأن املدر�سني ذوي املهارات ال�سلوكية املرتفعة قد متيزوا يف ممار�سة 

 )Hativa & Simbi, 1999؛ Housner الكفايات الالزمة للتعليم. كما بينت درا�سات اأخرى
)Lynn, et al, 2006 ؛Griffey, 2005 & تفوق املدر�سني الذين متيزوا باملهارات ال�سلوكية 

بع�ص  واأظهرت  وتنظيمها.  الدرا�سية  للح�سة  والتخطيط  التدري�ص  اأ�ساليب  اإتقان  يف 
تفوق   )Stough, Palmer & Sharp, 2001؛ Webb & Dian, 2005( الأخ��رى  الدرا�سات 
العالقة  بالقدرة على حل امل�سكالت ذات  ال�سلوكية املرتفعة  املدر�سني ذوي املهارات 

بالعملية الرتبوية. 
اأظهرت نتائج بع�ص الدرا�سات وجود فروق بني اجلن�سني يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية؛  4 .

اأظهرت  بينما  الذكور،  ل�سالح  الفروق  هذه   )Sherman, 2008( درا�سة  اأظهرت  حيث 
)Berliner, 2006 ؛Lynn, et al, 2006 ؛Stough, Palmer & Sharp, 2001( هذه  درا�سات 
 )Vander & Vogler, 1991؛ اأخرى  درا�سات  اأظهرت  حني  يف  الإن��اث،  ل�سالح  الفروق 
)Allen & Casbergue, 2007 ؛Webb & Dian, 2005 ؛Borko & Livingston, 2004 عدم 

وجود فروق جوهرية بني اجلن�سني يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية. 
اأما بخ�سو�ص الفروق يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية لدى اأفراد الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها  5 .

)Lynn, et al, 2006 ؛Webb & Dian, 2005( وجود  درا�سات  نتائج  بينت  فقد  الأخرى؛ 
فروق يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية ل�سالح التخ�س�سات النظرية، بينما اأظهرت درا�سة 
 )Lynn, هذه الفروق ل�سالح التخ�س�سات العلمية. وبينت درا�سات اأخرى )Berliner, 2006(

)Berliner, 2006 ؛et al, 2006 فرقًا يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية تبعًا ملتغري املوؤهل 

 )Lynn, et al, العلمي ل�سالح املدر�سني ذوي املوؤهالت العليا. واأظهرت بع�ص الدرا�سات
)2006 وجود فروق يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية تبعًا ل�سنوات اخلربة ل�سالح اخلربة 

الطويلة، بينما بينت درا�سة )Berliner, 2006( اأن هذه الفروق ل�سالح اخلربة املتو�سطة. 
اأظهرت مراجعة الأدب ال�سابق اأن هناك ندرة وا�سحة يف الدرا�سات العربية والأجنبية  6 .

التي تناولت املهارات ال�سلوكية لدى املدر�سني يف نظام التعليم عن بعد، ومن هنا يرى 
الباحث ت�سويغًا لإجراء درا�سته احلالية. 
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إجراءات الدراسة: 

أوالً- جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدار�سة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة املتفرغني وغري 
الأول  الدرا�سي  الف�سل  الدار�سني وتعلُّمهم يف اجلامعة يف  الذين ي�رصفون على تعليم  املتفرغني، 
)1986( مدر�ص ومدر�سة )تبعًا لإح�سائيات  ، والبالغ عددهم   )2008 / 2009( الدرا�سي  العام  من 
اجلامعة التي ظهرت على بوابة اجلامعة اللكرتونية لهذا الف�سل( ، وهم موزعون تبعًا ملتغريات 

الدرا�سة كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
اجلدول )1( 

توزيع جمتمع الدرا�سة تبعاً ملتغرياتها

النسبة املئويةالعدداملستوىاملتغيرات

%159981الذكوراجلنس

%38719اإلناث

%150776ماجستيراملؤهل العلمي

%47924دكتوراة

%29815متفرغنوع الوظيفة

%168885غير متفرغ

%64232التربيةالبرنامج الدراسي

%35818اإلدارة والريادة

%57529احلاسوب

%41121اخلدمة االجتماعية

ثانياً- عينة الدراسة: 
)197( ع�سو هيئة تدري�ص اختريوا بالطريقة الع�سوائية املتي�رصة  تكونت عينة الدرا�سة من 
ممن يدر�سون يف جامعة القد�ص املفتوحة يف جميع مناطقها التعليمية؛ وهم ميثلون ما ن�سبته 
)%10( تقريبًا من احلجم الكلي ملجتمع الدرا�سة الأ�سلي، حيث اأر�سلت اأدوات الدرا�سة اإىل اأع�ساء 

هيئة التدري�ص با�ستخدام بوابة اجلامعة اللكرتونية، وبعد فرتة زمنية حددها الباحث باأ�سبوعني 
ا�ستكمال  لعدم  منها  ا�ستمارتان  حذفت  ا�ستمارة،   )199( الباحث  و�سل  ال�ستجابات   ل�ستقبال 
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البيانات فيها، وقد توزعت عينة الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
اجلدول )2( 

توزيع عينة الدرا�سة تبعاً ملتغرياتها

النسبة املئويةالعدداملستوىاملتغيرات

%13569الذكوراجلنس

%6231اإلناث

%12764ماجستيراملؤهل العلمي

%7036دكتوراة

%8644متفرغنوع الوظيفة

%11156غير متفرغ

%7840التربيةالبرنامج الدراسي

%4724اإلدارة والريادة

%3819احلاسوب

%3417اخلدمة االجتماعية

%53920 سنوات فأقلسنوات اخلبرة

%67136 – 10 سنوات

%118744 سنة فأكثر

%6634ال يوجدعدد األبحاث العلمية

%35025 أبحاث فأقل

7 - 45025%

%83116 أبحاث فأكثر

ثالثاً- أدوات الدراسة: 
الآتيتان  الأداتان  ا�ستخدمت  الدرا�سة  هذه  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  البيانات  جمع  لغر�س 

وهما: 
Expert and Novice(. أ  )املبتدئ(  وال�سلوك غري اخلبري  )املاهر(  ال�سلوك اخلبري  مقيا�ص 

 : Scale(

اأعد هذا املقيا�ص يف اأ�سله الأجنبي رومي�زسوي�سكي )Romiszowski, 1984( بغر�ص قيا�ص 
ال�سلوك اخلبري واملبتدئ لدى املدر�سني اجلامعيني، واملقيا�ص مكون يف �سورته الأجنبية من )28( 
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فقرة تتناول كل فقرة منها جانبًا من جوانب املهارات ال�سلوكية النف�سية اأو الرتبوية اأو املعرفية 
اأو الجتماعية التي يفرت�ص اأن يتميز بها املدر�ص اجلامعي الذي ميتلك املهارة يف الأداء املهني. 
ر الباحث هذا املقيا�ص برتجمته من ن�سه الأجنبي اإىل اللغة العربية؛  ولغر�ص درا�سته الراهنة طوَّ
والآخر خمت�ص  العربية،  باللغة  اأحدهما متخ�س�ص  الرتجمة على متخ�س�سني  ُعر�ست هذه  كما 
باللغة الإجنليزية للتاأكد من دقة الرتجمة، ومدى تطابق املعاين والتعبريات اللغوية للن�ص الأ�سلي، 
وبعد الأخذ مبالحظات هاذين املتخ�س�سني، ُعر�ص املقيا�ص ب�سورته الأولية على جمموعة من 
املحكمني املتخ�س�سني بالرتبية وعلم النف�ص والبالغ عددهم )5( مدر�سني للحكم على �سالحية 
اُ�ستفيد من مالحظات املحكمني حيث حذفت  فقرات املقيا�ص ومدى منا�سبتها ملو�سوعها، وقد 
الفقرة الرابعة ع�رصة بناًء على مالحظات معظم هوؤلء املحكمني ب�سبب تكرار مو�سوعها مع الفقرة 
العا�رصة ون�ص هذه الفقرة هو: لدي القدرة على املباداأة لإجراء املهارات اخلا�سة مبهنتي. وبذلك 
 )Likert( فقرة ُيجاب عليها تبعًا ل�سلم ليكرت )اأ�سبح املقيا�ص ب�سورته املعربة ي�ستمل على )27
الرباعي )موافق ب�سدة وموافق ومعار�ص ومعار�ص ب�سدة( ، حيث متنح ا�ستجابة املفحو�ص درجة 
ترتاوح بني )4( درجات يف حالة املوافقة ال�سديدة، ودرجة واحدة يف حالة املعار�سة ال�سديدة، 
وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية على هذا املقيا�ص بني )27 – 108( درجات؛ تعدُّ الدرجة املرتفعة عليه 
موؤ�رصاً على امل�ستوى املرتفع للمهارة ال�سلوكية اخلبرية بينما تعدُّ الدرجة املنخف�سة عليه موؤ�رصاً 
ولتقومي  املقيا�ص؛  ال�ستجابة على هذا  ولتف�سري  ال�سلوكية اخلبرية.  املهارات  لنخفا�ص م�ستوى 

املهارات ال�سلوكية، اُعتمد املعيار التقوميي الن�سبي الآتي:  
مهارات �سلوكية منخف�سة جداً.  اأقل من )50%(    ♦

مهارات �سلوكية منخف�سة.    ♦ )50% - 9.59%( 

مهارات �سلوكية متو�سطة.    ♦ )60% - 9.69%( 

مهارات �سلوكية مرتفعة.    ♦  )70% - 9.79%( 

مهارات �سلوكية مرتفعة جداً.  )%80( ♦ فما فوق    

صدق األداة وثباتها: 

املحكمني  �سدق  طريقة  با�ستخدام  ال�سلوكية  املهارات  مقيا�ص  �سدق  من  الباحث  تاأكد 
بعر�سه على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم )5( من الأ�ساتذة يف تخ�س�سات خمتلفة يدر�سون 
يف جامعة القد�ص املفتوحة يحملون درجة الدكتوراة. وقد اأخذ الباحث باملالحظات التي اأبداها 
اأما عن ثبات   .  )94% - 100%( املحكمون وبلغت املوافقة الن�سبية على فقرات ال�ستبانة ما بني 
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با�ستخدام   )Internal Consistency( الداخلي  الت�ساق  بطريقة  منه  الباحث  تاأكد  فقد  املقيا�ص 
اأفراد العينة الكلي، حيث بلغ معامل  على ا�ستجابات   )Cronbach- Alpha( األفا  معادلة كرونباخ 
الثبات الكلي بهذه الطريقة )89.0( وقد اعترب الباحث معامالت ال�سدق والثبات هذه كافية لغر�ص 

اإجراء الدرا�سة. 
ب. قائمة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد: 

القائمة  هذه  ا�ستملت  بعد،  عن  للتعليم  الالزمة  الكفايات  لقيا�ص  الباحث  اإعداد  من  وهي 
على )40( فقرة موزعة بالت�ساوي على )4( جمالت: املجال الأول ويتعلق بالكفايات ال�سخ�سية، 
بالكفايات  ويتعلق  الثالث  واملجال  والرتبوية،  الأكادميية  بالكفايات  ويتعلق  الثاين  واملجال 
ال�ستبانة  هذه  بنيت  وقد  اللكرتونية.  التقنيات  با�ستخدام  ويتعلق  الربع  واملجال  الجتماعية، 
الغفور،  عبد  2000؛  )ن�سوان،  املجال  هذا  يف  وامليدانية  النظرية  الدرا�سات  بع�ص  اإىل  بال�ستناد 
املفحو�ص  ويجيب   ،  )2008 راو،  2008؛  �سونفلد،  2007؛ Wing & Hung, 2004؛  الع�سيلي،  2004؛ 

عن فقرات هذه القائمة باختيار البديل الذي يراه منا�سبًا تبعًا ملقيا�ص ليكرت اخلام�سي )موافق 
– غري موافق ب�سدة( ، بحيث متنح ا�ستجابته درجة  – غري موافق  – اإىل حٍد ما  – موافق  ب�سدة 
ترتاوح بني )5( درجات اإذا كانت باملوافقة ال�سديدة، ودرجة يف حالة ال�ستجابة بعدم املوافقة 
ال�سديدة. وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية على هذه ال�ستبانة بني )40 – 200( درجة، بينما ترتاوح 
الدرجة الفرعية بني )10 – 50( درجة. وت�سري الدرجة املرتفعة على هذه القائمة اإىل ارتفاع م�ستوى 
ممار�سة املدر�ص للكفايات الالزمة للتدري�ص، بينما ت�سري الدرجة املنخف�سة اإىل انخفا�ص م�ستوى 

هذه املمار�سة. 

صدق األداة وثباتها: 
تاأكد الباحث من �سدق القائمة با�ستخدام طريقة �سدق املحكمني بعر�سها على جمموعة 
القد�ص  يدر�سون يف جامعة  الأ�ساتذة يف تخ�س�سات خمتلفة  )5( من  بلغ عددهم  املحكمني  من 

املفتوحة، ويحملون درجة الدكتوراة. وقد اأخذ الباحث باملالحظات التي اأبداها املحكمون، 
وبلغت املوافقة الن�سبية على فقرات ال�ستبانة ما بني )%100 - %92( . اأما عن ثبات القائمة 
فقد تاأكد الباحث منه بطريقة الت�ساق الداخلي )Internal Consistency( با�ستخدام معادلة كرونباخ 
األفا )Cronbach- Alpha( على ا�ستجابات اأفراد العينة الكلي، حيث بلغ معامل الثبات الكلي بهذه 
الطريقة )94.0( ، بينما بلغ هذا املعامل على جمالت القائمة الفرعية كالآتي: ال�سخ�سي )89.0( ، 
والأكادميية )93.0( ، والجتماعية )88.0( ، وتقنيات التعليم اللكرتوين )83.0( ، وقد عدَّ الباحث 

هذه املعامالت كافية لغر�ص هذه الدرا�سة. 
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رابعاً- منهج الدراسة: 
لتحقيق غر�ص هذه الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي ملنا�سبته طبيعة هذه الدرا�سة 
با�ستخدام اأداتني هما: الأوىل وقد اأعدت لقيا�ص املهارات ال�سلوكية اخلبرية، بينما اأعدت الثانية 

لقيا�ص ممار�سة املدر�ص الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد. 

خامساًً- خطوات الدراسة: 
لقد اجريت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية: 

اإعداد اأدوات الدرا�سة ب�سورتها النهائية والتحقق من خ�سائ�سها ال�سيكومرتية )ال�سدق  1 .

املهارات  مقيا�ص  هي:  الأدوات  وهذه  عليها،  املتعارف  العلمية  بالطرق  والثبات( 
ال�سلوكية اخلبرية، وقائمة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد. 

حتديد جمتمع الدرا�سة واختيار اأفراد العينة من خالل املرا�سلة عرب البوابة اللكرتونية  2 .

جلامعة القد�ص املفتوحة، والطلب منهم الإجابة عن اأدوات الدرا�سة وقد ا�ستغرقت هذه 
العملية اأربعة اأ�سابيع منذ البدء باملرا�سلة وحتى و�سول ال�ستمارات. 

اإح�سائيًا  ومعاجلتها  احلا�سوب  اإىل  واإدخالها  وترميزها  العينة  اأفراد  اإجابات  تفريغ  3 .

 . )SPSS( با�ستخدام الربنامج الإح�سائي
)53(. 4 مدر�سًا ومدر�سة،  الدرا�سة قوام كل منها  اأفراد  اختيار جمموعتني متطرفتني من 
الأفراد  الأوىل  املجموعة  الكلي؛ متثل  العينة  )%27( من حجم  ن�سبته  ما  وهم ميثلون 
الأكرث ا�ستجابة على مقيا�ص املهارات ال�سلوكية، اأي الأفراد الذين متيزت ا�ستجاباتهم 
ا�ستجابة على  الأقل  الأفراد  الثانية من  ال�سلوكية، ومتثل املجموعة  باخلربة واملهارة 

املقيا�ص نف�سه والذين متيزت ا�ستجاباتهم باخلربة واملهارة املنخف�سة. 
كما ُر�سدت ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على قائمة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد.  5 .

ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�ستها.  6 .

سادساً- املعاجلات اإلحصائية: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املعاجلات الإح�سائية الو�سفية والتحليلية الآتية: 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.  1 .

 . 2 .)Independent t samples test( ملجموعتني م�ستقلتني )اختبار )ت
 . 3 .)One Way ANOVA( اختبار حتليل التباين الأحادي
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�سوؤال الأول وهو: 

القد�س  التدري�س يف جامعة  هيئة  اأع�ساء  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  اأهم  ما 
املفتوحة؟ 

ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات  لالإجابة عن هذا 
الن�سبي  التقوميي  املعيار  اعتمد  كما  اخلبرية،  ال�سلوكية  املهارات  مقيا�ص  على  الدرا�سة  اأف��راد 
املذكور �سابقًا ملعرفة م�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية لكل فقرة من فقرات املقيا�ص واملبينة 

يف اجلدول )3( الآتي:  
اجلدول )3( 

ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد الدرا�سة على فقرات 
مقيا�س املهارات ال�سلوكية اخلبرية والتقييم لهذه الفقرات
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14
أستطيع مالحظة استجابات الدارسني ومتابعتها 

بدقة
3.360.59840.0

مرتفعة 
ً جدا

23
أمتلك قدرة على إدراك ومالحظة اإلشارات التي تصدر 

عن الدارسني
3.360.62840.0

مرتفعة 
ً جدا

324
أميل إلى حب االستطالع وفحص األشياء بدقة عند 

أداء مهمة معينة
3.340.65835.0

مرتفعة 
ً جدا

425
أمتلك قدرة على استبصار العالقات بني عناصر املوقف 

من حولي وإدراكها
3.330.57833.0

مرتفعة 
ً جدا

52
لدي قدرة ووعي واضح لتمييز املثيرات اخملتلفة بشكل 

مناسب من مثل اللون والصوت والدرجة 
3.320.64830.0

مرتفعة 
ً جدا

3.310.58828.0أمتلك زمام املبادرة لتنفيذ املهمات اخلاصة بعملي610
مرتفعة 

ً جدا

711
لدي قدرة على االستمرار واملثابرة لتأدية املهمات حتى 

تكتمل
3.300.73825.0

مرتفعة 
ً جدا
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85
قادر على التنبه للحركات التي تصاحب استجابات 

الدارسني في اللقاء الوجاهي الصفي
3.270.59818.0

مرتفعة 
ً جدا

96
أمتلك قدرة عالية في تذكر اخلبرات السابقة الضرورية 

للنجاح واستحضارها ملمارسة مهارات التدريس
3.270.61818.0

مرتفعة 
ً جدا

3.260.58815.0أجنح عادة في بناء عالقات طيبة مع زمالئي وتالميذي1027
مرتفعة 

ً جدا

111
عادة ما تكون املشكلة واضحة في ذهني قبل أن أقوم 

معاجلتها أمام الدارسني
3.250.79813.0

مرتفعة 
ً جدا

3.240.61810.0قدرتي عالية على تنظيم أدائي بانتظام واستمرار 1226
مرتفعة 

ً جدا

مرتفعة3.190.59798.0أشعر بالثقة بالنفس والفخر مبهنتي 1323

1417
قادر على وضع خطة مناسبة ومرنة تناسب املهمة 

التي أقوم بها
مرتفعة3.180.61795.0

157
لدي قناعة بإمكانية جتاوز حاالت التراجع والفشل في 

املرات القادمة 
مرتفعة3.170.73793.0

مرتفعة3.160.62790.0أستطيع وضع تنبؤات مبدعة ملواقف صعبة ومعقدة 1618

مرتفعة3.160.64790.0أراقب نتائج أدائي وأعمل على تقييمه ألخذ العبر منه1719

1815
أستطيع وضع حلول ناجعة للمشكالت التي تواجهني 

في مهني كمدرس
مرتفعة3.130.68783.0

1922
أستطيع التعامل مبرونة مع التغيرات الطارئة عند 

القيام مبهمة معينة
مرتفعة3.120.68780.0

2016
أجنح في حتليل املهمات إلى عناصرها اجلزئية ليسهل 

التعامل معها
مرتفعة3.110.68778.0

مرتفعة3.080.69770.0أتقن املهمات بنجاح في وقت قصير2112

2221
ال توجد لدي حركات زائدة تصاحب سلوكي أثناء 

التدريس
مرتفعة2.980.74745.0
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مرتفعة2.940.75735.0قدرتي على تخزين اخلبرات واسترجاعها مرتفعة2314

2420
أمارس عملي باسترخاء وبعيداً عن التوتر النفسي 

واجلسمي
مرتفعة2.910.72728.0

259
لدي قدرة الستحضار البدائل املرتبطة مبهمة ما 

واالختيار األفضل من بينها 
مرتفعة2.900.82725.0

2613
أشعر باألمن والراحة عند مواجهة مواقف ضاغطة في 

عملي
مرتفعة2.890.82723.0

278
أعزو مصادر الفشل في حياتي إلى عوامل خارجية 

ميكن ضبطها والسيطرة عليها
مرتفعة2.850.87713.0

مرتفعة3.170.31793.0اجملموع الكلي

ال�سلوكية املتوافرة  الدرا�سة قدروا املهارات  اأفراد  اأن  اإىل  ال�سابق  النتائج يف اجلدول  ت�سري 
لديهم مب�ستوى قوي على الفقرات )4، 3، 24، 25، 2، 10، 11، 5، 6، 27، 1، 26، 23، 17، 7، 18، 19، 15، 
22، 16، 12( على الرتتيب؛ حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لهذه الفقرات ما بني )3.36 – 3.08(. 

بينما كانت تقديرات اأفراد الدرا�سة مب�ستوى متو�سط للمهارات ال�سلوكية املتمثلة يف الفقرات )21؛ 
14؛ 20؛ 9؛ 13؛ 8( على الرتتيب؛ حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لهذه الفقرات ما بني )2.85 – 

2.98( . وكانت هذه التقديرات قوية على املجموع الكلي للمقيا�ص؛ حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 

الكلي )3.17( . 
ولدى مقارنة هذه النتائج مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني اأنها تتفق جزئيًا اأو كليًا مع 
درا�سات )Borko & Livingston, 2004؛ Housner & Griffey, 2005؛ Lynn, et al, 2006( التي اأ�سارت 
مع  تعار�ست  بينما  مرتفع،  مب�ستوى  كانت  املدر�سني  لدى  ال�سلوكية  املهارات  اأن  اإىل  نتائجها 
درا�سات )Westerman, 1991؛ Hativa & Simbi, 1999؛ Berliner, 2006( والتي اأظهرت نتائجها اأن 

م�ستوى املهارات ال�سلوكية كان مب�ستوى متو�سط. 
وتو�سح النتائج ال�سابقة اأن املهارات ال�سلوكية اخلبرية اخلم�سة الأكرث �سيوعًا لدى اأع�ساء 
الآتية: مالحظة  القد�ص املفتوحة قد متثلت على الرتتيب يف اجلوانب  التدري�ص يف جامعة  هيئة 
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ا�ستجابات الدار�سني، ومالحظة الإ�سارات التي ت�سدر عن الدار�سني، وحب ال�ستطالع، وا�ستب�سار 
العالقات بني عنا�رص املوقف، ومتييز املثريات املختلفة. بينما املهارات ال�سلوكية اخلم�سة الأقل 
�سيوعًا لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف هذه اجلامعة فقد متثلت على الرتتيب يف: عزو م�سادر الف�سل 
يف احلياة اإىل عوامل خارجية، وال�سعور بالأمن والراحة عند مواجهة مواقف �ساغطة يف العمل، 
وا�ستح�سار البدائل املرتبطة مبهمة ما، وممار�سة العمل با�سرتخاء، وتخزين اخلربات وا�سرتجاعها 

بفعالية. 
القد�ص  جامعة  يف  املدر�سني  من  عدد  بوجود  الفرتا�ص  اأ�سا�ص  على  النتيجة  هذه  وتف�رص 
املفتوحة ميتلكون املهارات ال�سلوكية يف جمال التدري�ص اجلامعي ب�سكل عام، ويف التعليم عن 
بعد ب�سكل خا�ص؛ ولعل �سنوات اخلربة الطويلة التي ق�ساها اأغلب هوؤلء املدر�سون يف التدري�ص يف 
اجلامعة اأك�سبهم املهارات ال�سلوكية اخلا�سة بهذا املجال. وقد يعود ذلك اأي�سًا اإىل حر�ص اجلامعة 
الدائم على تنظيم الدورات التدريبية الالزمة للمدر�سني لرفع م�ستوى الكفاءة املهنية يف جمالت 
خمتلفة ذات عالقة بالتعليم عن بعد، كالتعليم اللكرتوين، وا�ستخدام احلا�سوب التعليمي، والتعليم 
الفرتا�سي، وغريها من املجالت التي تعمل على دعم مهارات املدر�ص، وجتعله مواكبًا للتطورات 

احلا�سلة يف هذا الجتاه. 
ولعل مرد ذلك قد يكون ناجتًا عن ارتفاع يف م�ستوى النتماء والولء املهني لدى اأع�ساء 
غنام،  2004؛  �سالمة،  2003؛  )يا�سني،  عديدة  درا�سات  ت�سري  حيث  اجلامعة،  يف  التدري�ص  هيئة 
2005؛ عالونة، 2006؛ ال�سلعو�ص، 2008( اإىل توافر م�ستوى مرتفع من الولء املهني لدى املدر�سني 
يف مراحل التعليم املختلفة يف فل�سطني ب�سكل عام، ويف جامعة القد�ص املفتوحة ب�سكل خا�ص، 
وقد يكون مبعث ذلك اإح�سا�ص هوؤلء املدر�سني مبدى اأهمية دورهم الوطني، وحتمل امل�سوؤولية يف 

دفع املجتمع الفل�سطيني اإىل مواجهة ال�سعاب حتت وطاأة الحتالل. 
نتائج ال�سوؤال الثاين وهو: 

هل توجد فروق جوهرية بني اأع�ساء هيئة التدري�س يف م�ستوى ممار�ستهم للكفايات 
الالزمة للتعليم عن بعد تبعاً مل�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية لديهم؟  

لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
املدر�سني يف جمالت الكفايات املختلفة تبعًا للم�ستوى املرتفع وامل�ستوى املنخف�ص يف املهارة 
ال�سلوكية اخلبرية، وبعد ا�ستخدام اختبار )ت( ملعرفة دللة الفروق بني هذه املتو�سطات فكانت 

كما هو مبني يف اجلدول )4( الآتي: 
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اجلدول )4( 
نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 

يف جمالت الكفايات املختلفة تبعاً مل�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية املرتفع املنخف�س 

املهارات السلوكية
مجاالت الكفايات

)ن=53( املرتفعة )ن=53(  قيمة )ت(  املنخفض 
احملسوبة

مستوى 
الداللة االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

873.3672.0575.3713.0219.2029.0الشخصية واألخالقية

874.3672.0667.3603.0670.1098.0األكادميية والتربوية

857.3649.0581.3739.0050.2043.0العالقات االجتماعية

958.3719.0522.3751.0046.3003.0استخدام التقنيات االلكترونية

891.3364.0586.3415.0013.4000.0اجملموع الكلي

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 )α = 0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة يف جمالت الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد: 
ال�سخ�سية والأخالقية، والعالقات الجتماعية، وا�ستخدام تقنيات التعليم اللكرتونية، واملجموع 
الكلي تبعًا للم�ستوى املرتفع اأو املنخف�ص للمهارات ال�سلوكية، وذلك ل�سالح فئة املدر�سني ذوي 
م�ستوى املهارات ال�سلوكية املرتفع، بينما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف هذه املتو�سطات 

يف جمال الكفايات الأكادميية والرتبوية. 
وتتفق هذه النتيجة جزئيًا اأو كليًا مع نتائج بع�ص الدرا�سات ال�سابقة التي اأظهرت نتائجها 
اأن املدر�سني يف مراحل التعليم املختلفة، والذين ميلكون م�ستوى مرتفعًا من املهارات ال�سلوكية 
 Westerman,( قد تفوقوا يف ممار�سة اخلربات التي تتعلق بالعملية الرتبوية؛ حيث اأظهرت درا�سات
1991؛ Berliner, 2006؛ Sherman, 2008( اأن املدر�سني ذوي املهارات ال�سلوكية املرتفعة قد متيزوا 

 Housner ؛Hativa & Simbi, 1999( يف ممار�سة الكفايات الالزمة للتعليم. كما بينت درا�سات اأخرى
Griffey, 2005 &؛ Lynn, et al, 2006( تفوق املدر�سني الذين متيزوا باملهارات ال�سلوكية يف اإتقان 

الأخرى  الدرا�سات  بع�ص  واأظهرت  وتنظيمها.  الدرا�سية  للح�سة  والتخطيط  التدري�ص  اأ�ساليب 
)Stough, Palmer & Sharp, 2001؛ Webb & Dian, 2005( تفوق املدر�سني ذوي املهارات ال�سلوكية 

املرتفعة بالقدرة على حل امل�سكالت ذات العالقة بالعملية الرتبوية. 
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وتبدو هذه النتيجة مقنعة ومنطقية، اإذ لي�ص من امل�ستبعد اأن يتفوق املدر�سون الذين ميتلكون 
مهارات �سلوكية وخربات يف التعليم اجلامعي يف ممار�سة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد، ولعل 
ذلك يعود اإىل اأن املدر�ص اجلامعي مل يعد دوره جمرد ناقل للمعرفة فقط؛ واإمنا ل بد له من امتالك 
ال�سخ�سية  العالقات  حيث  من  �سواء  اجلامعية  احلياة  مع  للتعامل  الالزمة  ال�سلوكية  املهارات 
اإىل  اإ�سافة  التعليم عن بعد يقوم  الطلبة. فاملدر�ص يف نظام  اأو  والزمالء  الإدارة  والإن�سانية مع 
دوره التقليدي كمدر�ص مبجموعة من الأعمال التي ُتعدُّ مهمات اأ�سا�سية ورئي�سة يف عمله املهني 
يف اجلامعة، وعلى راأ�ص هذه املهمات؛ اإر�ساد الطلبة وتوجيههم نحو ا�ستخدام الو�سائط والتقنيات 
املختلفة،  بالأ�ساليب  املعلومة  على  الطلبة  ح�سول  على  والإ���رصاف  بعد،  عن  للتعلم  ال�رصورية 
وتنمية مهارات الطلبة البحثية، وتنظيم عملية التعلم والتعليم، وا�ستثمار امل�ستحدثات الرتبوية 
والتقنية يف التعليم، واملوجه والناقد واملي�رص والقائد لعملية التعليم، وغريها من املهمات التي 

يلزم توافرها لدى املدر�ص يف نظام التعليم اجلامعي ب�سكل عام والتعليم عن بعد ب�سكل خا�ص. 
نتائج ال�سوؤال الثالث وهو: 

اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري اجلن�س؟ 

لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 
ا�ستخدم  الدرا�سة على مقيا�ص الأداء اخلبري والأداء املبتدئ تبعًا ملتغري اجلن�ص، كما  اأفراد عينة 
اختبار )ت( ملعرفة دللة الفروق بني هذه املتو�سطات فكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول 

 :)5(

اجلدول )5( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 

يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري اجلن�س

مستوى الداللةقيمة )ت( احملسوبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداجلنس

135205.3309.0156.1332.0الذكور

62102.3315.0اإلناث

)α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

اأفراد  درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
الدرا�سة يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغري اجلن�ص؛ مبعنى اأنه ل يوجد فرق جوهري بني 
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 Vander( املدر�سني الذكور والإناث يف م�ستوى الأداء اخلبري. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات
 )Allen & Casbergue, 2007 ؛Webb & Dian, 2005 ؛Borko & Livingston, 2004 ؛& Vogler, 1991

التي اأظهرت عدم وجود فروق جوهرية بني اجلن�سني يف م�ستوى املهارة ال�سلوكية. بينما تعار�ست 
مع درا�سة )Sherman, 2008( التي اأظهرت وجود فروق بني اجلن�سني يف املهارات ال�سلوكية ل�سالح 
الذكور، وتعار�ست اأي�سًا مع نتائج درا�سات )Stough, Palmer & Sharp, 2001؛ Lynn, et al, 2006؛ 
اإىل  الداعية  النتيجة  الإناث. ولعل تف�سري هذه  الفروق ل�سالح  اأظهرت هذه  التي   )Berliner, 2006

متيز املدر�سني الذكور والإناث يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية دومنا فروق جوهرية بينهما يعود 
اإىل اخلربات الطويلة لدى املدر�سني الذكور والإناث يف التعليم اجلامعي، حيث يعزز ذلك قدرتهم 
على التفاعل مع املواقف الرتبوية ب�سكل اأكرب، هذا اإ�سافة اإىل انخراط كال اجلن�سني يف ممار�سة 
تقنيات التعليم اجلامعي عن بعد، وا�ستخدام اأ�ساليبه وتقنياته بغ�ص النظر عن تاأثري متغري اجلن�ص. 
وقد يكون مرد ذلك اإىل م�ساركة املدر�سات الإناث الذكور يف الهتمام بالتطور املهني وح�سور 
الندوات والدورات التدريبية املختلفة، مما ينمي لديهم مهارات اإيجابية نحو ا�ستخدام التقنيات 

التي توفرها اجلامعة ملمار�سة التعليم عن بعد. 
نتائج ال�سوؤال الرابع وهو: 

اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد 
عينة الدرا�سة على مقيا�ص الأداء اخلبري والأداء املبتدئ تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة يف التدري�ص، 

فكانت كما هو مبني يف اجلدول )6(: 
اجلدول )6( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 
يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة يف التدري�س

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددمتغير اخلبرة

539131.3298.0 سنوات فأقل

10 - 671206.3316.0

1187164.3321.0 فأكثر

197173.3314.0اجملموع الكلي
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املهارات  يف  احل�سابية  املتو�سطات  بني  فروقات  وجود  ال�سابق  اجل��دول  معطيات  تظهر 
وملعرفة  التدري�ص،  يف  اخلربة  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة  هذه  هدف  املدر�سني  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية 
دللة هذه الفروق ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( ، واملبينة نتائجه 

يف اجلدول )7( الآتي: 
اجلدول )7( 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات 
اأفراد الدرا�سة املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة يف التدري�س

مستوى الداللةقيمة )ف( احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

153.02076.0770.0464.0بني اجملموعات

227.19194099.0داخل اجملموعات

380.19196اجملموع

احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
التدري�ص.  ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغري اخلربة يف  الدرا�سة يف م�ستوى املهارات  اأفراد  لدرجات 
 Allen ؛Hativa & Simbi, 1999 ؛Westerman, 1991( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سات
Casbergue, 2007 &( التي اأظهرت عدم وجود فروق يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية تبعًا ملتغري 

�سنوات اخلربة. بينما تعار�ست مع درا�سة )Lynn, et al, 2006( التي اأظهرت وجود فروق يف م�ستوى 
درا�سة  مع  تعار�ست  وكذلك  الطويلة،  اخلربة  ل�سالح  اخلربة  ل�سنوات  تبعًا  ال�سلوكية  املهارات 
)Berliner, 2006( التي اأظهرت هذه الفروق ل�سالح اخلربة املتو�سطة. وقد تف�رص هذه النتيجة باأن 

اأغلبية املدر�سني اأفراد هذه الدرا�سة هم ممن خرباتهم من الفئات الطويلة، واأن ن�سبة املدر�سني ذوي 
اخلربات القليلة هي ن�سبة ب�سيطة، وقد ل يكون لها تاأثري يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية.  

نتائج ال�سوؤال اخلام�ص وهو: 
اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي )ماج�ستري/ دكتوراة( ؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 
العلمي، كما  املوؤهل  تبعًا ملتغري  املبتدئ  والأداء  اخلبري  الأداء  الدرا�سة على مقيا�ص  اأفراد عينة 
ا�ستخدم اختبار )ت( ملعرفة دللة الفروق بني هذه املتو�سطات فكانت النتائج كما هو مبني يف 

اجلدول )8( : 
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اجلدول )8( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد الدرا�سة 

يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي

العددمتغير املؤهل العلمي
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
احملسوبة

مستوى الداللة

127101.3287.0331.4000.0ماجستير

70303.3322.0دكتوراة

)α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات اأفراد الدرا�سة 
يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي للمدر�ص؛ وذلك ل�سالح املدر�سني الذين 
يحملون درجة الدكتورة، مبعنى اأن املدر�سني من حملة درجة الدكتوراة قد اأظهروا م�ستوى اأعلى يف 
املهارات ال�سلوكية اخلبرية. وهذه النتيجة مقنعة ومربرة من خالل ما ميتلكه املدر�سون من حملة 
الدكتوراة من خربات ومهارات من حيث البحث العلمي واأ�ساليب ا�ستخدام التقنيات املتطورة يف 
التعليم اجلامعي، وهذا ل يقلل من اأهمية دور املدر�سني من حملة املاج�ستري والذين اأظهروا اأي�سًا 
املهارات  لهذه  احل�سابي  املتو�سط  ذلك جليًا يف  ويظهر  ال�سلوكية،  املهارات  مرتفعًا من  م�ستوى 
اإىل قوة م�ستوى املهارة ال�سلوكية لديهم، ولكن قد يكون  )101.3( وهو متو�سط ي�سري  لديهم وهو 
اإح�سا�ص املدر�سني من حملة الدكتوراة بالطموح نحو الرتقية والتطور املهني اأكرث من املدر�سني 
من حملة املاج�ستري، ويكون ذلك مبعثًا لالهتمام لديهم لتطوير الذات من البحث العلمي والتاأليف 
وح�سور الندوات واملوؤمترات العلمية، كل ذلك ي�ساعد على رفع م�ستوى املهارات ال�سلوكية ذات 

العالقة بالعملية الرتبوية لدى املدر�سني من حملة الدكتوراة. 
نتائج ال�سوؤال ال�ساد�ص وهو: 

اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري الو�سع الوظيفي )متفرغ/ غري متفرغ(؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 
اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�ص الأداء اخلبري والأداء املبتدئ تبعًا ملتغري الو�سع الوظيفي، كما 
ا�ستخدم اختبار )ت( ملعرفة دللة الفروق بني هذه املتو�سطات فكانت النتائج كما هو مبني يف 

اجلدول )9( : 
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اجلدول )9( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 

يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري الو�سع الوظيفي

العددمتغير الوضع الوظيفي
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
احملسوبة

مستوى الداللة

86302.3291.0429.5000.0متفرغ

111073.3294.0غير متفرغ

)α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات اأفراد الدرا�سة 
املدر�سني  ل�سالح  وذلك  للمدر�ص؛  الوظيفي  الو�سع  ملتغري  تبعًا  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارات  يف 
املتفرغني، مبعنى اأن املدر�سني املتفرغني اأظهروا م�ستوى اأعلى يف الأداء اخلبري. وبالرغم اأن كال 
الفئتني من املدر�سني اأفراد الدرا�سة احلالية اأظهرتا م�ستوى مرتفعًا ملمار�سة املهارات ال�سلوكية 
اأظهروا متيزاً جوهريًا يف هذا الجتاه، وقد  قد  اأن املدر�سني املتفرغني  اإل  التعليم اجلامعي،  يف 
يكون مرد ذلك الفر�ص التدريبية التي يتلقاها املدر�ص املتفرغ يف اأثناء اخلدمة، والتي توفر له 

م�ستوى اأف�سل يف اكت�ساب املهارات ال�سلوكية فيما يتعلق بالتعليم عن بعد. 
نتائج ال�سوؤال ال�سابع وهو: 

اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري عدد الأبحاث؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد 
عينة الدرا�سة على مقيا�ص الأداء اخلبري والأداء املبتدئ تبعًا ملتغري عدد الأبحاث العلمية للمدر�ص، 

فكانت كما هو مبني يف اجلدول )10( : 
اجلدول )10( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 
يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري عدد الأبحاث العلمية للمدر�س

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددمتغير عدد األبحاث 

66075.3283.0ال يوجد
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االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددمتغير عدد األبحاث 

350091.3281.0 فأقل

7 - 450219.3325.0

831369.3267.0 فأكثر

197173.3314.0اجملموع الكلي

املهارات  يف  احل�سابية  املتو�سطات  بني  فروقات  وجود  ال�سابق  اجل��دول  معطيات  تظهر 
ال�سلوكية اخلبرية لدى املدر�سني هدف هذه الدرا�سة تبعًا ملتغري عدد الأبحاث، وملعرفة دللة هذه 
الفروق ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( واملبينة نتائجه يف اجلدول 

)11( الآتي: 

اجلدول )11( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات املدر�سني 

يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري عدد الأبحاث

مستوى الداللةقيمة )ف( احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

016.33005.1867.11000.0بني اجملموعات

365.16193085.0داخل اجملموعات

380.19196اجملموع

)α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يظهر اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات 
اأفراد الدرا�سة يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغري عدد الأبحاث. مبعنى اأن هناك 
القد�ص  جامعة  يف  املدر�سني  لدى  املبتدئ  والأداء  اخلبري  الأداء  م�ستوى  بني  جوهرية  فروقًا 
للمقارنات   )LSD( اُ�ستخدم اختبار  الفروق  البحثي؛ وملعرفة اجتاه هذه  املفتوحة تبعًا لن�ساطهم 

البعدية واملبينة نتائجه يف اجلدول )12( الآتي: 
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اجلدول )12( 
نتائج اختبار املقارنات البعدية )LSD( بني متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية 

لدى املدر�سني تبعاً ملتغري عدد الأبحاث

8 فأكثر7 - 34 فأقلال يوجد

657.0024.0000.0-ال يوجد

012.0000.0--3 فأقل

7 - 4---002.0

)α = 0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل: 

وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  1 .

مل يقوموا باأي بحث، والذين قاموا بعدد من الأبحاث يرتاوح بني )4-7( ، وذلك ل�سالح 
املدر�سني من الفئة الأخرية. 

وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  2 .

مل يقوموا باأي بحث، والذين قاموا ب� )8( اأبحاث فاأكرث، وذلك ل�سالح املدر�سني من الفئة 
الأخرية. 

وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  3 .

وذلك   ، الأبحاث يرتاوح بني )7-4(  بعدد من  قاموا  والذين  فاأقل،  اأبحاث   )3( ب�  قاموا 
ل�سالح املدر�سني من الفئة الأخرية. 

وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  4 .

قاموا ب� )3( اأبحاث فاأقل، والذين قاموا ب� )8( اأبحاث فاأكرث، وذلك ل�سالح املدر�سني من 
الفئة الأخرية. 

وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  5 .

بعدد من الأبحاث يرتاوح بني )4-7( ، والذين قاموا ب� )8( اأبحاث فاأكرث وذلك ل�سالح 
املدر�سني من الفئة الأخرية. 

وهذا يعني اأنه كلما زاد الن�ساط البحثي للمدر�ص املتمثل بعدد الأبحاث املن�سورة له، كلما 
ارتفع م�ستوى املهارات ال�سلوكية لديه واملتمثل مب�ستوى الأداء اخلبري، والعك�ص كلما قلت الأبحاث 
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املن�سورة للمدر�ص، كلما انخف�ص م�ستوى املهارات ال�سلوكية املتمثلة بالأداء املبتدئ غري اخلبرية. 
النظرية  الدرا�سات  اإجراء  خالل  من  الباحث  املدر�ص  يطورها  التي  اخلربات  اإىل  يعود  ذلك  ولعل 
وامليدانية يف جمال تخ�س�سه، ويزيد ذلك من مهارته وخرباته يف التعامل مع احلياة اجلامعية، 
وجتعل منه �سخ�سًا مهنيًا يواكب كل ما يطراأ من م�ستحدثات وم�ستجدات يف جماله وتخ�س�سه، 

وهذا ينعك�ص اإيجابًا على حياته و�سلوكه الوظيفي. 
نتائج ال�سوؤال الثامن وهو: 

اأع�ساء هيئة  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية  املهارة  م�ستوى  فروق جوهرية يف  توجد  هل 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري الربنامج الأكادميي الذي ينتمي اإليه؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد 
عينة الدرا�سة على مقيا�ص الأداء اخلبري والأداء املبتدئ تبعًا ملتغري الربنامج الأكادميي، فكانت 

كما هو مبني يف اجلدول )13( : 
اجلدول )13( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املدر�سني 
يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري الربنامج الأكادميي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددمتغير البرنامج األكادميي

78217.3325.0التربية

47093.3318.0اإلدارة

38125.3276.0احلاسوب

34293.3331.0اخلدمة

197173.3314.0اجملموع الكلي

املهارات  يف  احل�سابية  املتو�سطات  بني  فروقات  وجود  ال�سابق  اجل��دول  معطيات  تظهر 
وملعرفة  الأكادميي،  الربنامج  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة  هذه  هدف  املدر�سني  لدى  اخلبرية  ال�سلوكية 
دللة هذه الفروق ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( واملبينة نتائجه 

يف اجلدول )14( الآتي: 
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اجلدول )14( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات اأفراد الدرا�سة 

يف املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعاً ملتغري الربنامج الأكادميي

مستوى الداللةقيمة )ف( احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

013.13338.0550.3016.0بني اجملموعات

366.18193095.0داخل اجملموعات

380.19196اجملموع

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يظهر اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات 
اأفراد الدرا�سة يف م�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية تبعًا ملتغري الربنامج الأكادميي. مبعنى اأن 
هناك فروقًا جوهرية يف م�ستوى الأداء اخلبري، والأداء املبتدئ لدى املدر�سني يف جامعة القد�ص 
 )LSD( املفتوحة تبعًا ملتغري التخ�س�ص الأكادميي؛ وملعرفة اجتاه هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار 

للمقارنات البعدية واملبينة نتائجه يف اجلدول )15( الآتي: 
اجلدول )15( 

نتائج اختبار املقارنات البعدية )LSD( بني متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية 
لدى املدر�سني تبعاً ملتغري الربنامج الأكادميي

اخلدمةاحلاسوباإلدارةالتربية

047.003.0264.0-التربية

598.0006.0--اإلدارة

010.0---احلاسوب

)α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل: 
وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  1 .
ينتمون لربنامج الإدارة وفئة املدر�سني الذين ينتمون لربنامج الرتبية، وذلك ل�سالح 

املدر�سني من الفئة الأخرية. 
وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  2 .
ينتمون لربنامج احلا�سوب، وفئة املدر�سني الذين ينتمون لربنامج الرتبية، وذلك ل�سالح 

املدر�سني من الفئة الأخرية. 
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وجود فروق يف متو�سطات درجات املهارات ال�سلوكية اخلبرية بني فئة املدر�سني الذين  3 .

الإدارة واحلا�سوب،  الذين ينتمون لربناجمي  ينتمون لربنامج اخلدمة وفئة املدر�سني 
وذلك ل�سالح املدر�سني من فئة املدر�سني يف برنامج اخلدمة. 

وهذا يعني اأن املدر�سني الذين يعملون يف برناجمي الرتبية واخلدمة اأظهروا مياًل مرتفعًا 
نحو ممار�سة املهارات ال�سلوكية اخلبرية مقارنة باملدر�سني يف برناجمي الإدارة واحلا�سوب. ولعل 
ذلك مرده طبيعة هذه التخ�س�سات ذات العالقة املبا�رصة بق�سايا الإن�سان وم�سكالته الجتماعية 
بناء  اإىل  التخ�س�سات  هذه  يف  املمار�ص  اجلامعي  باملدر�ص  يوؤدي  وهذا  والرتبوية،  والنف�سية 
عالقات اجتماعية واإن�سانية ناجحة ومميزة مع الطلبة والزمالء، وقد تفيده هذه اخلربات يف تطوير 
منظومة من املهارات ال�سلوكية الفعالة يحتاجها يف ممار�سة مهنة التعليم اجلامعي. وبالرغم من 
هذه النتيجة، فاإنه ل يعني ف�سل املدر�سني يف التخ�س�سات العلمية الأخرى يف ممار�سة املهارات 

ال�سلوكية، حيث اأ�سارت هذه الدرا�سة اإىل ارتفاع م�ستوى املهارات ال�سلوكية اخلبرية. 

التوصيات:
يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�ستها ميكن اقرتاح التو�سيات الآتية: 

توفري الدعم املعنوي واملادي الالزم للمدر�سني يف اجلامعة، لتعزيز م�ستوى املهارات  1 .

ال�سلوكية وتطويرها. 
الوظيفي ومواجهة  ال�سلوكية املتعلقة بالأمن وال�ستقرار  اأن املهارات  النتائج  اأظهرت  2 .

�سغوط العمل، قد جاءت يف م�ستوى اأقل من باقي املهارات، وهنا يو�سي الباحث اإدارة 
اجلامعة توفري نظام يدعم ال�ستقرار الوظيفي لدى املدر�سني ويعزز املكانة الوظيفية 

لديهم. 
و�سع نظام للتفرغ الوظيفي يف اجلامعة، وزيادة الكادر الأكادميي املتفرغ ملا له من  3 .

اأثر على ا�ستقرار املدر�ص ورفع م�ستواه العلمي واملهني. 
توفري نظام البعثات للمدر�سني من حملة املاج�ستري وو�سع نظام للتفرغ العلمي لإجراء  4 .

للمهارات  اإيجابي يف م�ستوى ممار�سة املدر�سني  تاأثري  لذلك من  العلمية ملا  الأبحاث 
والكفايات الالزمة للتعليم. 

نتيجة ندرة الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال، يو�سي الباحث الباحثني الآخرين اإجراء  5 .

املزيد من البحوث والدرا�سات يف هذا املجال، للتو�سل اإىل نتائج معمقة وم�ستقرة يف 
هذا اخل�سو�ص، وتناول متغريات اأخرى ذات عالقة. 
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املصادر واملراجع:
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عمان. 
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�سونفلد، ريغينا )ترجمة نادر اأبو خلف( . )2008(. 7 . »الكفايات واملهارات الالزمة للمربني 
عن بعد يف الع�رص التكنولوجي«. املجلة الفل�سطينية للرتبية املفتوحة عن بعد، 1 )2( 

 .259 - 278 ،
عبد الغفور، ن�سال. )2004(. 8 . الكفايات التعليمية الأ�سا�سية الواجب توافرها يف امل�رصف 
الأكادميي يف جامعة القد�ص املفتوحة ودرجة امتالكه لها. ر�سالة دكتوراة غري من�سورة، 

جامعة عني �سم�ص، القاهرة. 
الع�سيلي، رجاء. )2007(. 9 . »الكفايات التي ينبغي توافرها يف امل�رصف الأكادميي الفعال 
يف جامعة القد�ص املفتوحة وعالقتها ببع�ص املتغريات«. املجلة الفل�سطينية للرتبية 

املفتوحة عن بعد، 1 )1( ، 187 - 139. 
عالونة، معزوز. )2006(. 10 . الر�سا الوظيفي والولء التنظيمي والعالقة بينهما عند معلمي 
اإىل موؤمتر املعلم يف الألفية الثالثة بجامعة  املدار�ص اخلا�سة يف نابل�ص. بحث مقدم 

الإ�رصاء، عمان، الأردن. 
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ثانياً- املراجع األجنبية:
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Plenlum Press. 
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Helm. 

Hativa, N & Simbi, E. (1999) . «Expert university teachers: Thinking, knowledge and 9. 

practice regarding effective teaching behaviors». ERIC, ED430961. 
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Quarterly Journal, 95, 45- 53. 
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Riggio, R.  (1986) . «Assessment of basic skills». Journal of Personality & Social 14. 
Psychology, 51 (3) , 649- 660. 

Romiszowski, R.  (1984) . Producing instructional systems. London: Kogan Page, Nichols 15. 
Publishing. 
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Sherman, M.  (2008) . «A study of expert and novice gymnastics teachers». Journal of 18. 
Educational Psychology, 98, 75- 95

Stough, L; Palmer, D. & Sharp, A.  (2001) . «Teachersʼ reflections on special education 19. 
students' cognitions: An expert- novice comparison». ERIC, ED452626. 

Webb, J. & Diana, E.  (2005) . «Influence of pedagogical expertise and feedback on 20. 
assessing student comperhension from nonverbal». Journal of Educational Research, 
91 (2) , 89- 97. 

Westerman, D. (1991) . «A study of expert and novice teacher decision making: An 21. 
intergrated approach». ERIC, ED322128. 
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املالحق

مقياس السلوك املاهر اخلبري والسلوك غري اخلبري

ترمجة وتطوير الدكتور زياد بركات 

جامعة القدس املفتوحة

عزيزي الزميل: 
التعليم عن بعد  الأداء املاهر اخلبري ملمار�سة كفايات  الباحث بدرا�سة حول م�ستوى  يقوم 
لدى امل�رصفني الأكادمييني يف جامعة القد�ص املفتوحة. وهو اإذ ي�سكر لك اهتمامك وتعاونك ياأمل 
اأن جتيب عن فقرات املقيا�ص الآتي واإعادته للباحث على عنوانه اللكرتوين الظاهر على املقيا�ص 

اأو على ح�سابه اخلا�ص على البوابة. 
ً و�سكرا

بيانات �سخ�سية:  ◄ 

اأنثى. . . . . . . . . .  ذكر. . . . . . . . . .    اجلن�ص:   ♦ 

التخ�س�ص: . . . . . . . . . . . . . . . . .  ♦ 

اخلربة بال�سنوات:    )5 �سنوات فاأقل( . . . . . .     )6-10( . . . . . .        )11 ♦ فاأكرث( . . . . . . 
الرتبة:  ♦ 

مدر�ص )ماج�ستري( . . . . . . .    اأ�ستاذ م�ساعد. . . . . .     اأ�ستاذ م�سارك. . . . . .      اأ�ستاذ. . . . .. . 
عدد الأبحاث العلمية املن�سورة:  ♦ 

)8 ♦ فاأكرث(. . . . .. . .    . . . .. . . . . )7-4( )3 فاأقل( . . . .. . .     . . . . غري موجود. . . . . 
غري متفرغ. . . . . . . . . . . . . .  متفرغ. . . . . . . . . . . . .   الو�سع الوظيفي:   ♦ 
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الفقــــــــــــــــــراتالرقم
موافق 
بشدة

معارضموافق
معارض 

بشدة

1
عادة ما تكون املشكلة واضحة في ذهني قبل أن أقوم 

معاجلتها أمام الدارسني

2
لدي قدرة ووعي واضح لتمييز املثيرات اخملتلفة بشكل 

مناسب من مثل اللون والصوت والدرجة 

3
أمتلك قدرة وإدراك مناسب ملالحظة اإلشارات 

واملنبهات التي تصدر عن الدارسني

4
أستطيع مالحظة استجابات الدارسني ومتابعتها 

بدقة

5
قادر على التنبه للحركات التي تصاحب استجابات 

الدارسني في اللقاء الوجاهي الصفي

6
أمتلك قدرة عالية في تذكر واستحضار اخلبرات 

السابقة الضرورية للنجاح ملمارسة مهارات التدريس

7
لدي قناعة بإمكانية جتاوز حاالت التراجع والفشل في 

املرات القادمة 

8
أعزو مصادر الفشل في حياتي إلى عوامل خارجية 

ميكن ضبطها والسيطرة عليها

9
لدي قدرة الستحضار البدائل املرتبطة مبهمة ما 

واالختيار األفضل من بينها 

أمتلك زمام املبادرة لتنفيذ املهمات اخلاصة بعملي10

11
لدي قدرة على االستمرار واملثابرة لتأدية املهمات حتى 

تكتمل

أتقن املهمات بنجاح في وقت قصير12

13
أشعر باألمن والراحة عند مواجهة مواقف ضاغطة 

في عملي

قدرتي على تخزين اخلبرات واسترجاعها مرتفعة14
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الفقــــــــــــــــــراتالرقم
موافق 
بشدة

معارضموافق
معارض 

بشدة

15
أستطيع وضع حلول ناجعة للمشكالت التي 

تواجهني في مهني كمدرس

16
أجنح في حتليل املهمات إلى عناصرها اجلزئية ليسهل 

التعامل معها

17
قادر على وضع خطة مناسبة ومرنة تناسب املهمة 

التي أقوم بها

أستطيع وضع تنبؤات مبدعة ملواقف صعبة ومعقدة 18

19
أراقب نتائج أدائي وأعمل على تقييمه ألخذ العبر 

منه

20
أمارس عملي باسترخاء وبعيداً عن التوتر النفسي 

واجلسمي

21
ال توجد لدي حركات زائدة تصاحب سلوكي أثناء 

التدريس

22
أستطيع التعامل مبرونة مع التغيرات الطارئة عند 

القيام مبهمة معينة

أشعر بالثقة بالنفس والفخر مبهنتي 23

24
أميل إلى حب االستطالع وفحص األشياء بدقة عند 

أداء مهمة معينة

25
أمتلك قدرة على استبصار وإدراك العالقات بني 

عناصر املوقف من حولي

قدرتي عالية على تنظيم أدائي بانتظام واستمرار 26

أجنح عادة في بناء عالقات طيبة مع زمالئي وتالميذي27 
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قائمة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد

إعداد الدكتور زياد بركات 

منطقة طولكرم التعليمية

جامعة القدس املفتوحة

عزيزي الزميل: 
التعليم عن بعد  الأداء املاهر اخلبري ملمار�سة كفايات  الباحث بدرا�سة حول م�ستوى  يقوم 
لدى امل�رصفني الأكادمييني يف جامعة القد�ص املفتوحة. وهو اإذ ي�سكر لك اهتمامك وتعاونك ياأمل 
اأن جتيب عن فقرات قائمة الكفايات الالزمة للتعليم عن بعد الآتية واإعادته للباحث على عنوانه 

اللكرتوين على ح�سابه اخلا�ص على بوابة اجلامعة. 
ً و�سكرا

بيانات �سخ�سية:  ◄ 

اجلن�ص:   ♦ 

اأنثى. . . . . . . . . .     ذكر. . . . . . . . . .   
التخ�س�ص:   . . . . . . . . . . . . . . . . .  ♦ 

اخلربة بال�سنوات:     ♦ 

)11 فاأكرث( . . . . . .    . . . . . . )10-6(   )5 �سنوات فاأقل( . . . . . .       
الرتبة:  ♦ 

       مدر�ص )ماج�ستري( . . .. . .    اأ�ستاذ م�ساعد. . . . .     اأ�ستاذ م�سارك. . . .. .      اأ�ستاذ. .. . .. . 
عدد الأبحاث العلمية املن�سورة:  ♦ 

)8 فاأكرث(. . . . .. . .    . . . .. . . . . )7-4( )3 فاأقل( . . . .. . .     . . . .    غري موجود. . . . . 
الو�سع الوظيفي:   ♦ 

غري متفرغ. . . . . . . . . . . . . .     متفرغ. . . . . . . . . . . . .   
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الفقــــــراتالرقم
موافق 
بشدة

موافق
إلى 

حد ما
غير 

موافق
غير موافق 

ً جدا

أوالً: مجال الكفايات الشخصية واألخالقية

أحافظ على منط سلوكي ملتزم مع الدارسني 1

أتعامل مع الدارسني بتواضع ودون متييز2

أوفر هامشاً من املرونة في تعاملي مع الدارسني3

أكون حازماً في املواقف التي حتتاج لذلك4

5
قادر على جذب انتباه الدارسني نحو ما أتكلم 

عنه

ألتزم بأخالقيات املهنة التي أقتنع بها 6

أتقبل أراء الدارسني ووجهات نظرهم اخملتلفة7

أحاول كسب ثقة الدارسني 8

ألتزم باملواعيد التي أحددها للدارسني9

أحاول أن أظهر مبظهر الئق أمام الدارسني10

ثانياً: مجال الكفايات األكادميية والتربوية

أراعي الفروق الفردية بني الدارسني11

أسعى باستمرار إلى تطوير أدواتي املهنية12

أواظب على إجراء األبحاث في مجال تخصصي13

14
أشجع الدارسني باستمرار على التفكير 

العلمي 

أمتلك خبرات علمية وتربوية ملمارسة مهنتي15

اخطط عادة لعملي املهني وأنظمه16
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الفقــــــراتالرقم
موافق 
بشدة

موافق
إلى 

حد ما
غير 

موافق
غير موافق 

ً جدا

17
أحافظ على إدارة اللقاءات الوجاهية بشكل 

سليم

استخدم األنشطة وأساليب التواصل الفعالة 18

19
أستخدم أساليب التغذية الراجعة لتعزيز 

الدارسني

20
ألتزم مبواعيد اللقاءات الوجاهية والساعات 

املكتبية

ثالثاً: مجال الكفايات االجتماعية

21
أبني عالقات طيبة مع الدارسني تقوم على 

االحترام 

أخاطب الدارسني بلغة الئقة بعيدة عن الزجر22

أهتم بآراء الدارسني ووجهات نظرهم املتباينة23

أتعامل مع زمالئي بثقة واحترام24

أبتعد ما أمكن عن التعامل برد الفعل املتسرع25

26
أشجع الدارسني على التعاون واملشاركة 

الفاعلة

أسهم بفعالية حلل مشكالت الدارسني27

28
أرغب باملشاركة باالحتفاالت واألنشطة 

االجتماعية التي تتم في اجلامعة وخارجها

أشجع لغة احلوار والنقاش البناء 29

التزام بالتقاليد والقيم السائدة في مجتمعي 30
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الفقــــــراتالرقم
موافق 
بشدة

موافق
إلى 

حد ما
غير 

موافق
غير موافق 

ً جدا

رابعاً: مجال كفايات استخدام التقنيات االلكترونية

31
استخدم تقنيات التعليم بالبث املباشر 

)سترمينج( 

32
أستخدم بوابة اجلامعة في تعاملي مع 

الدارسني 

أتقن عملية املراسلة عبر البريد االلكتروني33

34
قادر على استخدام أساليب التعليم من خالل 

الصفوف االفتراضية

35
عادة ما أنشأ حلقات نقاش الكترونية حول 

املقررات التي أشرف عليها

36
أشجع الدارسني على أساليب التعلم الذاتي 

الكتروني

أتقن استخدام وحدة إدارة املقررات بفعالية37

38
قادر على اختيار واستخدام التقنيات والوسائط 

التربوية املناسبة لتحقيق األهداف املنشودة

39
أفضل استخدام التعليم االلكتروني على 

التعليم التقليدي

40
أستطيع تشغيل واستخدام الوسائط 

املساندة االلكترونية
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