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 مستخلص البحث 

وجزلمددبلثع ددالبدد  ع لوجزلمددبلثع ددالبدد  ع لهدد البحث ددىلقحدد لاعددة لمة دعددالداددال  دد لب  ب لبحاددهدد البحث ددىلقحدد لاعددة لمة دعددالداددال  دد لب  ب لبحادد

قحكب ودعدددالاة ادددال دددد لب دعدددملبحدددباد لحبداعدددالبحااة لدددةملبحا دعدددالحاددد  لبح ثدوادددالقحكب ودعدددالاة ادددال دددد لب دعدددملبحدددباد لحبداعدددالبحااة لدددةملبحا دعدددالحاددد  لبح ثدوادددال

بحاةاددالبدداثال دددو قلوحب اعددهلهددابلبح دد الاةاددملبحثة ةددالثم دد ب لاة اددالثةحااة لددةملبحاةاددالبدداثال دددو قلوحب اعددهلهددابلبح دد الاةاددملبحثة ةددالثم دد ب لاة اددالثةحااة لددةمل

بحا دعددالحااددد لبحادددو لةدد لق دد ب لثاةاددالا  عددالوب بثددة لاا مددبلمددبل ددو لهددا لبحا دعددالحااددد لبحادددو لةدد لق دد ب لثاةاددالا  عددالوب بثددة لاا مددبلمددبل ددو لهددا ل

 ددددةادلبددد  عثبل ب ددد لحدددي ب لبحب  علدددبلحاددد  ل ددددةادلبددد  عثبل ب ددد لحدددي ب لبحب  علدددبلحاددد  لبحااة لدددةملوق ددد ب لا بدددو لثبحااة لدددةملوق ددد ب لا بدددو لث

بح ثدواددالبحاةاددالبدداثال دددو لوادد لةدد لب دعددمل  ب لبحادد  لومددبل ددو لدبددة دلب دعددملبح ثدواددالبحاةاددالبدداثال دددو لوادد لةدد لب دعددمل  ب لبحادد  لومددبل ددو لدبددة دلب دعددمل

ةلحوجددبلوادد ل دد ملثع ددالبحبدد  ع لب حكب ودعددال لوبدد ل ةلحوجددبلوادد ل دد ملثع ددالبحبدد  ع لب حكب ودعددال لوبدد ل  ب لبحادد  لبحددا لبدد لوج ددو   ب لبحادد  لبحددا لبدد لوج ددو

ب دد ب لبحرددو نلبحد ة عددالحا بددو لبحث دددةادلبحدد ب  لوثاةاددالا  عددال  ب لبحادد   لب دد ب لبحرددو نلبحد ة عددالحا بددو لبحث دددةادلبحدد ب  لوثاةاددالا  عددال  ب لبحادد   ل

 ردد لبحدبددة دلوبهلددع هةلوادةابددب ةلو دد  لبحبورددعةملوبحااب  ددةمقلوبورددمل ردد لبحدبددة دلوبهلددع هةلوادةابددب ةلو دد  لبحبورددعةملوبحااب  ددةمقلوبورددملللةدد لةدد ل

بحث ددىلقحدد لمة دعددالبلددب  ب لداددال  دد لب  ب لبحاددوجزلمددبلثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددالبحث ددىلقحدد لمة دعددالبلددب  ب لداددال  دد لب  ب لبحاددوجزلمددبلثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددال

اة اددال ددد لب دعددملبحددباد لحبداعددالبحااة لددةملبحا دعددالحادد  لبح ثدواددالبحاةاددالبدداثالاة اددال ددد لب دعددملبحددباد لحبداعددالبحااة لددةملبحا دعددالحادد  لبح ثدواددالبحاةاددالبدداثال

  عةملوبحااب  ةمقعةملوبحااب  ةمق دو قلومبل و لاحكلا املبحثة ةالاجاو الا لبحبور دو قلومبل و لاحكلا املبحثة ةالاجاو الا لبحبور

 بحااة لةملبحا دعاللل-ب دعملبحباد للل-داال   لب  ب لبحاوجزلل  بحكداةملبحاهبة عا:

ل

ل

ل



supporting performance styles in e- training environment 

based on learning analytics for the development of 

professional practices of the general diploma students 

specialized in science 

Abstract 

this study purpose  to measure the effectiveness of using 

different types of performance supporting according to learning 

analytics that excluded from e-learning system (canvas)  and face 

to face, for developing of professional practices, thus the 

supporting teaching performance program will delivered online 

through "canvas" application, and face to  face in  the campus and 

in the practicum schools via reflective discussions, furthermore the 

supporting program design in light of the natural of students, 

learning analytics which excluded from data analysis after applying 

observation rubric the participants are enrolled students in general 

Diploma at faculty of education, those students were graduated 

from different faculties such as agriculture and science, in addition, 

they shift their career and want to be a science teachers, 

moreover, regarding the tools, researchers create an observation 

rubric  in light of professional practices list, regarding the design 

methods this study used a mixed-methods design (qualitative and 

quantitative), appear in applying observation card, also analyze the 

data that extract from numbers that we have, our hypothesis are 

there are a significant differences between the pre and post 

observation card, that applied on experimental group. 

Keywords: performance supporting styles, professional practices, 

learning analytics. 
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 مقدمة:

ةملوبحلدثعةم لوبدبد  لقعجةثعدةملببل لثع ةملبحب  ع لب حكب ودعالثاجاو الا لبإلعجةثع

بلب  ب لثع ةملبحب  ع لب حكب ودعالمبلب برة لواملبحب  ع  لوا ب ةنلبحهد و لبحه  عدال

ثع لبحاباداع  لول وحالبحوروملحا بو لبحب  ع  لول وحالبحوروملحدابد   لمدبلرعد ل

ل(قلل2016 واةملبحب  ع  لوجاملبحاب   لهولبحاب ك لمبلبحاادعالبحبادعاعال)اثة كل اع  

وا للدثعةملثع ةملبحب  ع لب حكب ودبل  لبحاد   لعردا ل دعدبلابةثادالبحابد  ثع لمدبل

بةدة لبادا  ل ب ملبحثع الب حكب ودعا لوحدبغد ل د لاحكلع  مل دعاالب دعملبحدباد  لبحبدبل

عب لا ل  ح ةلجاعلوب دعملثعةددةملبادد لبحابد  ثع لمدبلثع دالبحبد  ع لب حكب ودعدا لومدبل

ملهددا لبحثعةدددةملعددب لبردداع لبحاادد  بملوب دبدداالو  وبملبحددباد لوابةثاددال ددو لب دعدد

بحاب  ثع  لواحكلث  الب لع لثع البحب  ع  لوعاك لا ل  ملب دعدملبحدباد لب لدع ل  ب ل

بحاب  ثع ل  لا عهلبومع لبحالة  بملبحببلع بةجو لقحع ةلحبداعال  ب   لوا دة بب   لكادةل

بحباد لبحب ردعا ل عدىلعدوم لحدابد  ثع ل ثد بملبادعاعدالعوم لب دعملبحباد لااعزبملثع الل

ل(قDietz-Uhler & Hurn, 2013ماةحا)

وبكو لدبة دلب دعملبحباد لمبلبكملباة ع لدرعالو لو لثعةدعالبو د لوبد د لبحثعةددةمل

بح ةرالثأدباالبحاباداع ل ب ملبحثع البحبادعاعا لوا ل  ملب دعدملبادد لبحابادادع لعاكد ل

 Marzoukةجةب   لوبا ع ل   ل  ب   لحعاكد  لا لبحباد لثبكمل م دمبحبا ال د لب بع

et al., 2016 )ل(قل



ل Díaz-Lázaro et al., (2017)وا لبح  بلةملبحببلبلب  املب دعملبحدباد ل  بلدا

بحبددبلهدد مملقحدد لبحبادد ال ددد لكعهعددالدبددةالبحاباداددع ل ب ددملثع ددالباددد لبحكب ودددبل

 ل ل  لا عهلب دعملثعةدةملبحابادادع ل ب دمل(لوبهة د twitter لل(Facebookببة كعا

اوباعلبحبوبرملب جباة بل لو ع  ملدبة دلبح  بلدال  لبحابادادع لعبادادو لوعبادةودو ل

لقFacebookثبكمل م مل  لا عهل  بلالبحا بو لبحبادعابلا ل  ملبملل

لوا لبحابغع بملبحبراعاعالبحببلعجد لا ب ةب دةلثجةدد لب دعدملبادد لبحابادادع لمدبلثع دا

بحب  ع لب حكب ودب ل داةال   لب  ب ؛ل عىلع  البلب  ب ل داةال  د لب  ب لقحد لباد ع ل

بل دد لب  بادة ل دد لدهلدبلوبحدباد لثاهد   ل بحالة  نلوبحبوجعبلحداب   ل ب لعرث لاة  و

ل(ق2009)زعد ل ل  لا ا ل اعا لل

مدبلبحدباد لويحعةبدب لوبابث لبحالة  نلوبحبوجعبلبحببلبا  لحدادباد ل  د لبحاوبادملبحبدبلبد ة ل

مةحاباد لث ةجالقح لالة  بملبحببغعملوب لدب  ب لبحبدبلبو د لحدبلكعهعدالبحب د كل ب دمل

ثع البحب  ع لب حكب ودعالواادواةمل وملبحبجدوملوكعهعدال د  لبحاادوادةمل لمدةحاباد ل

 (2010ث ةجالقح لاا مالثع البحدعة لبحاوجو لث ب دبلبحا بو لوبح وبثال)دثعملجة  

 ل ه لااعزبمل  د لب  ب لب حكب وددبل ددبلابدة لمدبل  لوادملو  لاكدة لوعاد  لوعا ل  

بلادد ل ةلكثعدد و بغاعددال بجاددالثبددكملمدد    لوعاددو لثم بددة لبحابدد  ثع  لكاددةل دددبلعبددع لكاددو

بحاادواةملبحببلع بةج ةلبحاب    لكاةلعاد  لثبدكملابدزبا لادعلا بددالبحابد  ثع لوعدب ل

 (قMcManus & Rossett, 2006ب  عةبلثبكملل ععل)

وبابثدد ل داددةالبحدد   لادد ل بددكةملبوععددالبحدع عددالبحثدة عددالب جباة عددا؛ل عددىلعدد  ل

  لبحاباد لعكبل لبحاا مالبابلاةلب لالة  ببل دد لثددة لبح عكدملللVegotskyمعجوبلكبلل

بحا لع علمعبلبحاادواةملبحج عد ن لوبحدادولبحاا مدبلحيمد ب ل لعاكد ل  لع د ىلق لاد ل

 اد  لادد  لاد لبح ببد ع لبحداع لعااددو لكادوج ع لوا بد ع للل  ملبهة د  لاعلا لهد ل
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ل;2004عا ود  لثةحالة  بملوبحبوجع ةملوبحبداع ةملبحا بدهال) ادعالبحلع  لداعاال لد  

ل(ق2015 ل لبحثةبع لل

وبببامل داةال   لب  ب ل د ل داةال   لاادواةبعال ةردالثدةحا بو لبلدة  ل دد لم د ل

ةحلةثاا لو داةال   لقج ب عالوهبلب  لببغعملبحث ددةادلبحاا  لو ثالبحاا مالبح ةحعالث

وقج ب بملبحلع لمبلبحاا   لوبكو لمبلبكملردو لةةثبدا لمعد عو لودردو ل)بدةهعدةزل

ل(2009ا او  

وبباعزل داةال   لب  ب لب حكب ودعال د ةلبلة  ل د لقدجةزلبحا ة لبحراثالبحببلعكدالث دةل

 لو ثدالبحاا مدالبح ةحعدالثةحلدةثاا لوبدومع لبحد   لبحاباد  لكاةلبلة  ل د لبدعع لبحاا ما

بحه   لحداباداع  لوبا ع لبوجع ةملوق بة بملوب  ا لوبوجعبلبحاباد لحارة  لبحاا مدال

(لقحد ل هاعدالباد ع ل دادةال2010( لو بدة مل  بلدالا اد لكادةمل)2009)اا و للةح  

بحدباد لوب لدع ل  ب لبح   لمبلثع ةملبحباد لب حكب وددبلكابغعد لبرداعابلحبلد عمل ادعدال

لبحاباداع ق

وحاوبكثالاةملها لبحباو بملبحاداعالوبحبكدوحوجعالبحا بدها لباد  ملوبغعد ملالد وحعةمل

واحدكل ددبل  بنلبحبغععد لوبحبادوع لوبحبج عد  لوا ادةل   داملبحااد  بمل ااد لبحاددو ل ل

ادالبح  بلعالحدباوع لوبحب  عىللوبلب  املا لولة ملاباو نلوااةرد نلواثادملبح 

وبحث بادلبحبادعاعالبحهة دال و لب هباة لوبحب كعزل دبلبداعالبحااة لةملبحا دعدالحداد  ل

اادابلبحاددو لمدد لب ادهلبحثد بادلبحبادعاعدال هد بم ةلبحب ثوعدالبحادبدو نلوحد لبدباك لاد ل

اوبكثالبحباو بملبحابلدة  ا؛لحداحكلكةددملهددةكل د و نلح هبادة لثبداعدالبحااة لدةمل

لادابلبحادو قبحا دعالحدا  لا

وعأببل و لبحااد لبحدةج لمدبلق د ب لبحكدوب  لبحهة ددالبحابادو نلوبحاوبكثدالح دابلب دهجدة ل

بحاا مددبلوبحبادددبلالددب  اةلبحادد  لبحبادعاعددالبحهة دددالوبحاباددو نلوبحاوبكثددالحابادثددةمل

بحاجبااةملبحااةر ن؛لحاحكلمم لبحاةح لبحااد لع بدة لقحد لبداعدالااة لدةببلبحا دعدالاثدمل

وملقح لبحوباعلبحاادب لحاوبكثالكملج ع لواباو  لوبحبدبلبابثد لاادثدةلا ادةلحب اعدهلبحدز



بحداولبحا دبلحدااد  لوبحولعدالبحهاةحالحبادوع لا  ببدبلب  ب عدالحب اعدهلب هد بالبحب ثوعدال

لوبحباداعاق

وب جعل هاعالبداعالبحااة لةملبحا دعالمبلادة نلبحاددو لحداد  لبحاادادع لقحد ل د و نل

و بددة ملل Taş and Karabay. (2016) ع عدالثدةحباثعهلمدبلبحوبادعلبحاادم ثالبحد

قح ل هاعالبداعالبحااة لددةملبحا دعددالحدادد  لبحااداددع لاثددملل Isman et al.,(2012)  بلال

لدزوح  لبحا ب  ق

 اإلحساس بالمشكلة:

(لثم دة نلبرداع لبحاددةهدل2016بورمل  بلالزعد ل زعز ل ةح لم د  ل ثدة لمة دمل)

بحبادعاعالوبومع لثع البادعاعالثبكملعلة  ل دد ل هد لبحاد  لبحاا مدبلاادةلعد   لقحد ل

ةل م دملحدابادادع  لزعة نلدبدةال ادعدالب دب ثدة لوبحب كعدزلحد  لبحادباد  لاادةلع ادهلبادادو

(لبحببلبورملثةلب  ب لبراع لبادعابلبادابلومدهلدع عدال2016و  بلال زهة لا ا ل)

بحا  لبحاا مبلحاةلح ةل ة لمبل مدعلبحب ردعملبح  بلدب لواد ل د ملبح  بلدةملبحلدةثاال

 لبح ثدواالبحاةاالباثال دو  لاد لبحببلبو  لبح ةجالقح لبداعالبحااة لةملبحا دعالحا 

  ملبلب  ب لثع دالبد  ع لقحكب ودعدالاة ادال دد لب دعدملبحدباد لو  بلدالمة دعبدبلحبداعدال

لبحااة لةملبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ق

و  لاثعاالبحاعدالا لا  لبح ثدواالبحاةاالمم لدبة دلب دعملبحباد ل ع  ملبح ةجدالقحد ل

   لب  ب لبحاوجزلمدبلثع دالبد  ع لقحكب ودعدالو  بلدالمة دعبدبلمدبلبداعدالبلب  ب لداالل

لبحااة لةملبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ل

 مشكلة البحث:

ااةللثهلبب   لابكدالبحث ىلمبل" االبحااة لدةملبحا دعدالوزعدة نلالدبوعةملبحاد  ل

لبحاا مبلح  لا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ل
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 ث:أسئلة البح

 وللتصدي لمشكلة البحث حاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

كعالعاك لبراع لثع البد  ع لبحكب ودعدالاة ادال دد لب دعدملبحدباد لثةلدب  ب لدادال  د ل

ب  ب لبحاددوجزلوبحكبددال دد لمة دعب ددةلمددبلوب  عدد لمة دعب ددةلحبداعددالبحااة لددةملبحا دعددال

ل دو ؟لللحا  لبح ثدواالبحاةاال)  لثا (لباثا

لوعبه علا لبحل بملبح  ع لبحلةثهلب ل دالبحه  عالبحبةحعا:

 اةلبحااة لةملبحا دعالبحا ب لبداعب ةلحا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ؟ل -1

اةلااةعع لبراع لثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال دد لب دعدملبحدباد لثةلدب  ب لدادال -2

عب ةلحبداعدالبحااة لدةمل   لب  ب لبحاوجزلوبحكبال  لمة دعب ةلمبلوب  ع لمة د

لبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةاال)  لثا (لباثال دو ؟ل

اةلبحبراع لبحبادعابلثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال د لب دعملبحباد لثةلب  ب لداال -3

   لب  ب لبحاوجزلوبحكبال  لمة دعب ةلمبلوب  ع لمة دعب ةلحبداعدالبحااة لدةمل

لثا (لباثال دو ل؟لبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةاال)  ل

اةلمة دعالبا ع لداال   لب  ب لبحادوجزلمدبلثع دالبد  ع لبحكب ودعدالاة ادال دد ل -4

ب دعملبحباد ل د لبداعالبحااة لةملبحا دعدالحاد  لبح ثدوادالبحاةادال) د لثاد (ل

لباثال دو ؟لل

 أهداف البحث:

له البحث ىلبح ةحبلقح 

ملثع دالبد  ع لبحكب ودعدالبحبراع لبحبادعابل داةال  د لب  ب لبحاا ادالاد ل د  -1

لاة اال د لب دعملبحباد ق

ب  ع لا  لمة دعال داةال   لب  ب لب حكب ودبلمبلثع الب  ع لبحكب ودعالاة ادالل -2

 د لب دعملبحباد ل دد لبداعدالبحااة لدةملبحا دعدالمدبلادة نلبحاددو لحد  لاد  ل

لبح ثدواالبحاةاال)  لثا (لباثال دو ق



 حدود البحث:

لبح  و لبحبةحعا:لعابر لبحث ىل د 

 ا  لبح ثدواالبحاةاال)  لثا (لل ق1

لبحااة لةملبحا دعالبحببلع  لبحث ىل د ةلابمل هاعا لوب بة ل د ل   ق ق2

 مصطلحات البحث:

وبعد اطالع الباحثة على مجموعةة مةن الكتابةات ادكاديميةة المتصةلة بمولةوع البحةث 

 استطاعت أن تحدد مصطلحاته كما يلي:

ا ب نهةةةا أنمةةةاط دعةةةم األباددد ال-1 اجاو دددالاددد لبحالدددة  بملداء ادلكترونةةةي إجرائيةةةه

وب  بة بملبحببلبا  لحاد  لبح ثدوادالبحاةادال) د لثاد (لبداثال ددو  لاد ل د ملثع دال

بحبدد  ع لب حكب ودعددالمددبلرددو نلمعدد عولورددو لودرددو  لوبلددة  لمددبلب بددة ه ل

لوالة  ب  لإلدجةزلبحا ة لبحاادوثاقلل

  بلال  ب بملبحباد لبحببلعاو لث ةلا  لبح ثدواالبحاةادالجاعلوللتحليل التعلم اجرائيها:  -2

باثال دو ل ةدة لبهة د  ل ب ملثع البحبد  ع لب حكب ودعدال ول ة ج دةلث د الباد ع ل دادةال

ل   لبدةل لب بعةجةب  ق

اجاو الا لبإلج ب بملبحببلعاو لث ةلاد  لتعرف الممارسات المهنية اجرائيها ب نها  -3

ال ددو لوباكدد  لاد لب ادعالوبدهعدالوباعدع لوبأادملوبادوع ل ادعدالبح ثدواالبحاةاالبداث

ل.ب  عل   لثاةلع اهلب ه بالبحادبو نل

 منهج البحث والتصميم التجريبي:

للوالبلب   لبحثة ةالبحاد جع لبحبةحعع لل

بحاد دلبحورهبلبحب دعدب:ل د لبراع لثع البحب  ع لب حكب ودعالبحاة اال د لب دعملبحدباد  ل

لاوع قو  بببلبحب
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بحاد دلبحبج عثبلاولبحاجاو بع ل)بج عثعال وح ل لبج عثعالةةدعا(:ل د لبحبأكد لاد لمة دعدال

 داةال   لب  ب لمبلثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال د لب دعملبحباد لوثاحكلعكدو لبحبرداع ل

لبحبج عثبلكةحبةحب:

 1جدول 
لبحبراع لبحبج عثبلحدث ى
اجاو ددددالبج عثعددددال

ل وح 
باثعددهل
  وبمل

 ددىلبحث
لاثدعوة

دادال  د لب  ب لبحادوجزلمدبلثع دالبدد  ع ل
لبحكب ودعالاة اال د لب دعملبحباد ل

باثعددددددهل
  وبمل

بحث ددددددىل
لثا عوة

اجاو ددددالبج عثعددددال
لةةدعا

ثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددالاة اددال ددد لب دعددمل
لبحباد لث و ل   ل  ب 

ل دعملبحباد قبحابغع لبحالبام:ل داةال   لب  ب لمبلثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال د لب

 بحابغع بملبحبةثاا:لبحااة لالبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ق

 اإلطار النظري

سيتناول ادطار النظري للبحث نمط دعم األداء وتحلةيالت الةتعلمو والممارسةات المهنيةة 

 لمعلم العلومو وسيتم تناولها كالتالي:

: أنماط دعم األداء ادلكتروني:  أوده

اةال  د لب  ب ل دد ل دادةال  د لاادواةبعدال ةردالثدةحا بو لبلدة  لبببامل د

 د لم  لبحاا  لو ثالبحاا مالبح ةحعالثةحلةثاا لو داةال   لقج ب عالوهبلب  لببدغعمل

بحث دةادلوقج ب بملبحلع لمبلبحاا   لوبكو لمدبلبدكملردو لةةثبدا لمعد عو لودردو ل

ل(قلل2009لل,)  ا 

بح د الاد لبرداعابل ثد ل  لببدوبم لة ةدالللوحكبلع اهل  د لب  ب لب حكب وددب

ل  لعب لباعع ل  ب لبحاباداع ل و ولاثملبا ع لبح   لقحع   لحكبلعدب ل اثة ئل  علعالوهب:ل و و

ب  ع لبحا بو لبحا لعج لبا ع لبح   لا ل  حبلوةةدعوة:ل  لعكدو لهددةكلمد و لمدبلباد ع ل

ة لوادملبادادبلثد و لادد لاددب لبح   لما لعكو ل د لادد لبحادباد ل ول  لعكدو لمدبل ةدد

ة:لبددومع لالددة  بملحاجاو ددال ول مدد ب لااعددال ولعلددة  لب مدد ب لثا دد  لبحددثا ل وةةحةدو

(Schaik et al., 2002ق)ل



وهدةكلاجاو الا لبحاثة ئلبحابدب كالثدع لب  ثعدةملوبح  بلدةملبحلدةثاا لاادةل

 مبلبحث ى لوهبلكةحبةحب:عبع لقح ل هاعب ةلو د ةل لةلعالوا لة لببجبلبحثة ةالد ولبثدع ةلل

 باعع ل  ب لبحاباداع لاثملبا ع لبح   لح  ق •

 ب دعمل  ب بملبحاباداع لاثملبا ع لبح   ق •

 ا ااةم(قلل–رو للل-ب  ع ل بكةملبح   لبحاا  ل)مع عوهةم •

 ب  ع لبحا ة لبحبادعاعالابملب وحوعالمبلبا ع لبح   ق •

 احكقبومع ل   لمو  لمبلبحاوباالبحبادعاعالبحببلبلبدز لل •

 با ع ل   لم   ل ول   لجاة بق •

براع ل بكةمل   لب  ب لا لرو ل ولمع عوهةمل ولا اادةملثا عادالثلدعاال •

 ورع لااا نل

وها لبحاثة ئللوالعبثدةهةلبحث ىلمدبلبرداع لدادال  د لب  ب لبحادوجزلبحااد  ل

لحدا  ق

ددبلباةلثةحدلثال داةالبح   لعوج لة ةال دادةال  علدعالهدب:لدادال  د ل  ب ل ب 

وهولابادهلثةحا بو  لوداال   ل  ب ل ة جبلوهول ة لثأ وبملالدة  ن لودادال  د ل

  ب ل ة  بلوهول ة لثةحبلجعملمبلبحثع الوكعهعالبإلث ة لمع دة لولدعبثدبلبحث دىلهدا ل

ب داةال و ل ثا ةلثدل لةةثبدالحد و هةلمدبلبحد    لولدعب لباثعا دةلمدبل دو لبحاثدة ئل

 اك هةقللب لةلعالح   لب  ب لبحببللثه

وبا  لها لب دادةالقادةلثبدكملادوجزلوهدولبح د لب  دد لاد لبحالدة  نلبحوبجد ل

بلةةثبدالوحكد ل ةلوردو و ةلمدعدو بوبم هةلحداباداع ل ولثبكملبهردعدبلوعبداملبداع دةملو  ادو

ثا عاالبهرعدعالاكةهالمبلجاععلا ب ملبحث ددةاد لوعكدو ل دد لهع دالدردو لوردو ل

 (ق2015 لا ا ل ث لبحل   ل ةح لا ا  ةةثبالومع عوهةملو لو ل)  ا ل ا ة 
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 اةلثةحدلثالحبواعملبح   لما لعكو ل   ل  ب لابزبا لعا  لبحالدة  نلحدادباد لمدبلل

ده لواملباداب ل ول   ل  ب لرع لابزبا لعا  لمعبلحدابادادع لمدبلرعد لوادملبادا د ل ول

 (ق2011   ل  ب لا ادل) ث لبحازعزلادثب 

 بو لثبكملا ادل  للعكو ل ثة نل د لجدلدةملو  لهابلبحث ىللعا  لمعبلبحا

ةلحوجبلبب دا لادةابدةملوباثعادةمل دد لبحااة لدةم لوا بدو لعد   لثبدكمل بب لوج و

ةلثبددكملادد اد لولددعكو لبحدد   ل ددد لهع ددالرددو لةةثبددال بحكب ودددب لملددعا  لبحدد   ل ع ددو

ب لومع عوهةملو لو لارااالثبكملثلعالح ثباة ل  لبحبااع  لولعكو لكد لبحد   لادوجزو

 ب لعلة  لمبل ه لبحا  لبحاا مبلوبداعالبحااة لةملبحا دعالحا  لبح ثدواالبحاةادال

ل)  لثا (لباثال دو ق

 ثانيها: تحليالت التعلم:

ةلحددزا  لوهدب:لب دعدملبادد لبزباددب ل عال لب دعدملبحدباد لقحد لةد ىل ددوبعلومادو

بحدباد لبحبزباددبلللوب دعملباد ل بةاب لوب دعملباد لبدثد  قلوعلدبهع لبحاادادو لاد لب دعدم

عكو لمبل ةدة لبحباد ل ب ملبحثع الب حكب ودعالوعلة  لبحااد لمبلم د لبحهد و لبحه  عدالثدع ل

بحاباداع  لوزعة نلبحبهة ملاا  ل ب ملثع البحباد  ل اةلبح بةابلعلبهة لادبلمبلبحااة دالثع ل

ابادادع قل ادةل  ب لبحاباد لثا ل  بلالبحا بو لواثمل  بلبب لوعلة  لمبلم  ل رة  لبح

ةلحدااداع ل  لالة لبحباد لمعاةلثا  لوبلة  لب دادةالبحة ةدال بحبدث  لمعاابلا ااوةل ةاو

لق(Clow, 2013)مبلزعة نلالبو لبح   لبحاا  لحداباداع لوا لة لب لع لجو نلبحباد ل

 Díaz-Lázaro et al ل  بلدااد لبح  بلدةملبحبدبلبلدب  املب دعدملبحدباد

بحببله مملقح لبحبا ال د لكعهعالدبةالبحابادادع ل ب دملثع دالبادد لبحكب وددبللل2017))

(لوبهة د   ل  لا عهلب دعدملثعةددةملبحابادادع ل ب دملtwitter لل(Facebookببة كعا

اوباعلبحبوبرملب جباة ب لو ع د ملدبدة دلبح  بلدال  لبحابادادع لعبادادو لوعبادةودو ل

لقFacebook م مل  لا عهل  بلالبحا بو لبحبادعابلا ل  ملبمللللثبكم



وعب  ل  لبحثعةدةملبحببلعاك ل  لعادو لبحث دىلثب دعد دةلثعةددةملببردملثادةلاثدمل

 ادعالبحباد  لوثعةدةملمبل ةدة لهدا لبحاادعدالوثعةددةملثاد هة لوهدبلبحثعةددةملبحبدبللدباو ل

اثدملبحبد  ع  لو رد ملثعةددةملمدبللبحثة ةالثب دعد ةلمبلث ة ةل عىل ردمل د لثعةدةم

ل ةدة لبحب  ع  لوكابلثا   لولبب الها لبحثعةدةملبكدع :لل

ةلحوجدبل د ل  و :لثعةدةملكعهعا:لوعب لا  عب ةلوجاا ةلوب دعد ةلباةلمبلثع البحرالوج دو

بهة  ملبحابادادع لادعلثا د  لبحدثا لوادعلبحاادد ( لوقادةللل-ا عهل)اجاو ةملبحداةش

 حكب ودددبلاةددمل)بحبادعاددةمل ددد لبحادبددو بمل ب ددملثع ددالبحددباد ل ب ددملثع ددالبحددباد لب

لوب  ب لب كة عابلبحلةثه(قلل–ب حكب ودب

ةةدعوة:لثعةدةملكاعا:لوعب لجاا دةلبادةل دة  لثع دالبحدباد لبإلحكب وددبلبول ب د دة لاد لبكدو ل

بحدد  جةملل-ثعةدددةملاادواةبعددال ولق رددة عا لوعددب لاحددكلادد ل دد مل)  جددةملب اب ةدددةم

بدة ع لل–   لا بملبح  ومل د لبحا بو لبحابة لا ل  ملبحدعة لب حكب ودبللل– عاللبحد ة

لبحبكدعهةم(قل-وواملبحزعة نلل

ولعلب   لبحث دىلهدا لبحثعةددةملحادةلدثب ةلحدا بدو لبحبادعادبلوحاد  لبحد ثدو ل

بحاةاال)  لثا (لباثال ددو  لولبدالد لبحد لثعةددةمل ةردالثثع دالبحبد  ع لب حكب ودعدا ل

ا  ملبحد  ومل دد لثع دالبحبد  ع لب حكب ودعدا لاردة  لبحدباد لبحبدبلعلدب  ا ةلوهب:لا

بحاباداع  ل   لا بملبح  ومل د لبحارة  لبإل دةمعا لبحبادعادةمل دد لبحادبدو بملبادةل

ثةحدلثال  وبملثع البحرالم ب لبحبكدعهدةملبحبدبلادةاوبلثمدجةزهدة ل  جدةملب اب ةددةم ل

وبد لب  عد لهدا لب  وبملحو دو  ةلولد وحالب دعد دةلللبحبهة  ملاعلبحااد لواعلثا    

لوبلب  ب لبحدبة دلاد ةق

ةلحدثعةددةملبحبدبلعدب لجاا دةللZilvinskis et al., (2017)وعرددال ب دعدملبحدباد لبثادو

 وب دعد ةلقح :

بل د لبهة ملبحاباداع لاعلبحا بو لبحبادعابق  ب دعملمبلر مالبح  بلالوعكو لا بكزو
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ثباو ل  ب   لوابةثاالبا ا   لاعلب  المبلب  بثة ل ثد بب  لللب دعمل كة عابلوهول ة 

 بحلةثااق

ب دعددملبدثدد  لوعلددب   لكدد لبحدددو ع لادد لبحب دعددملادد ل جددملبحبدثدد لثدجددة لبحاباداددع  ل

 وق بة ه لوبا ع لبح   لبحادةل لح  ق

ولددعبثد لبحث ددىلبح ددةحبلداددالب دعددملبحددباد لبحادد ادل عددىلعددب لب دعددمل  ب بمل

ةلحوجدب لومدبلثع دالبحبد  ع لب حكب وددب لواحدكل  لبحاباداع لمبلل ده لواملبادا  لوج و

ةلحوجدبلبب دا ل لعا  لبحا بدو لثبدكملاد ادل  للدعكو ل ثدة نل د لجدلدةملبدب لوج دو

لادةابةملوباثعاةمل د لبحااة لةم لوا بو لع   لثبكملبحكب ودبق

 الممارسات المهنية لمعلم العلوم:

 ASTEبحادددو لادد اب ةل بثاددالااداددبلبحادددو لهدددةكلااددةعع لإل دد ب لبحاةحدد لااددد ل

(Association for Science Teacher Education)وبح بثاددالبحاواعددالل

 عدىللNSTA (National Science Teacher Association)حاادادبلبحاددو ل

اةابددةلثم دد ب لاة اددالااددةعع لإل دد ب لااددد لبحادددو  لوبكودددملادد للددبالااددةعع ل  علددعال

(Morrell et al., 2020:ل) 

بحااعة لب وم:لبحاا مالثةحا بو لوعرالااد لبحادو لبحهاةملثأددبلاد لعلدباععلم د ل •

بحاادواةملوبحااة لةملبحااةر نلمبلبحادو لوبح د لالوبو ع  ة لوعلباععلبح ثال

 ثع لب مكة لبح  علعالوبحاهةهع لبحابب كالوبحااة لةملبحاداعالوبح د لعاق

  لوعردالاادد لبحاددو لبحهادةم:لاد لعلدباععلبحااعة لبحةةدب:لاا مالاثعاالبحا بدو •

بحب اعالحاادعالبحباد  لوحدو  بملبح  بلعا لوعدب لادع لبحالدةوبنلوباثدملب  د لثدع ل

جاععلبحا   لوعه  لاثعاالباد لبحا   لوباو لبحا بو لبحادادبلحد ع   لوبادو ل

 ا ة بب  لو ة بملبحااملبح ةرالث  ق



وببداملبحب ادعالحب داع لجاعدعلبحاد  لمدبلللبحااعة لبحةةحى:لاا مالثع ةملبحباد   •

 ةدة لباد لبحادو  لوثدة لثع الباد ل ة حالبجباة عوة لوبو ع ل ه بالبحباد لبحببلبكدو ل

 اا مب  لمعاةلثا ق

بحااعددة لبح بثددع:لب ادد  لومعددبلعاددو لااددد لبحادددو لثبو ددع لاوب دد لب ادد لوبحلدد اال •

ةلبحكعاعة عدالوبحهعزعة عددالوبحثعوحوجعدالمددبلبحهردوملب ح  بلددعال ولمدبلبحااةاددم لو ع ددو

 بو ع لبحجوبد لب   اعال د لبلب  ب لبحكة دةملبح عالوبحاوب لبحكعاعة عاق

بحااعة لبح ةا :لبأةع لبحباد ل د لبحا   ل عىلعلدباععلاادد لبحاددو لق ادة ل  حدال •

 د لباد لبحا   لو د د لعلدباعاو لباثعدهلب مكدة لبح  علدعالوبحاهدةهع لبحابد كال

 لةملبحاداعالوبح د لعالكدبعجالحدباد قوبحااة 

بحااعة لبحلة  :لبحاا مالوبحا ة بملبحا دعا لااد لبحادو لاة  ل د لبحلابلبحالبا ل •

حدبداعالبحا دعداللدوب لكدة لمدبلاا مبدبلثدةحا بو ل ولثاد  لب  علدبلو اددلجاعدعل

 بحا  لكجز لا لاجباعلباد لبحادو ق

حدااة لددةملبحا دعددالحدادد  لباددة ل ددة للCavanagh et al., (2019)وو ددعل

بحااداع  لوعب ا لب ادة لبحادة ل  ثدعلا دة بمل لةلدعال ثد لاد لبوبم هدةلمدبلبحاةحد ل

 بحااد  لوه لكةحبةحب:

بحا ة نلب وح :لبحب اعالوبب ا لرعةرال ه بالبادعاعالر ع ا لوبحب اعالح   ل •

 ثاةلببادبل ادعالبحب اعالا لولة ملبادعاعالو  وبملوبلب ببعجعةمق

حا ة نلبحةةدعا:لا ة نلبحباعع  لوبب ا لا ة نلبحا  عدال ب دملبحهردملبح  بلدبلاد لب •

  جملباعع لباد لبحا  ل ةدة لبح را لوحدبا ال د لا  لب اهل ه بالبحباد ق

بحا ة نلبحةةحةا:لبحبأام لوعب لمع ةلق  ب لبحاةح لبحااد لحعبأاملمدبلااة لدةببلبحب  علدعال •

 بغد ل د لداةالبح االحبدةل لا  جةملبحباد قوكعهعالب لعد ة لوكعالعب لبح
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بحا ددة نلبح بثاددا:لبحباثعدده لوببدداملهددا لبحا ددة نلجاعددعلبحا ددة بملبحلددةثاالادد ل جددمل •

 ب لع ل  ب لبحا  لبحااداع لمبلبحالباثمق

واةاددملبحجااعددالبح وحعددالحدبكدوحوجعددةلمددبلبحبادددع لثم دد ب لااددةعع لحااددد لبحادد  لبح ددة  ل

لISTE. (2017)بلحدبكدوحوجعدددةلمدددبلبحبددد  ع لوبحابددد ع لمدددبل دددو لبلدددب  با

International Society for Technology in Educationوبكودملبحاادةعع لل

 ا لالاع :

بحال لب وم:لبحباكع لبحا دب لوعب ا لة ةدالاادةعع لبحاادد لبحادباد  لبحاادد لبحاة د  ل •

 بحااد لبحاوبا ق

  لبحااددد لبحابدة ك لبحارددا  لبحالد لبحةددةدب:لب هعدزلبحددباد  لوعب دا ل  ثاددالاادةعع •

 بحاعل  لبحا دمقلل

مبلبحااة لةملبحب  علعالحدااداع للISTEااةعع للSwallow. (2017)واثامل  بلال

مبلبحا ب   ل عىلبكبهملبح  بلالثأوملالاع لمبلبحااةعع لواةاملثب اعد ةلمبلث ددةادل

ملدبة دلبح  بلالبدأةع لحبداعالبحااة لةملبحب  علعالاة  ل د لبلب  ب لبحبكدوحوجعة لو ع  

بحبكةاملثع لبحبكدوحوجعةلوبحب  ع لوماوةلحدااةعع لما ل   لاحكلقحد لبادو لب  ب لبحب  علدبل

حدااداددع لوبكددو لحدد ع  لببجددة لقعجددةثبلد ددولبلددب  ب لبحبكدوحوجعددةلوباددو ملا ددة بب  ل

 بحبكدوحوجعاق

 .California Teacher Performance Assessment CalTPAواةادمل

جةااددالكةحعهو دعددةلثو ددعلااددةعع لحباعددع ل  ب لبحادد  لبحااداددع لادد ل دد ملل (2018)

 اجاو الا لبحااة لةملب لبالعا ةلقح لالاع :

 بحال لب ومل ة لثةحبا ال د لبحب اعالوق  ب لا االب  علبق

 بحال لبحةةدبل ة لثةحباعع لمبل و ل ادعالبحب  ع ق



عالوعب ا ل  ثدعلااة لدةملا دعدال  علدالوعب ا لك لبحجز ع لبحااة لةملبحا دعالبحبةح

وهبلبحااة لالب وح :لبحب ادعا لبحااة لدالبحةةدعدالبحبد  ع لوبحباعدع  لبحااة لدالبحةةحةدال

 بحبأام لبحااة لالبح بثاالبحباثعهق

كاةلا املو عالكةحعهو دعةلثةحو عةملبحاب د نلب ا عكعدالاة ادالاادةعع لكةحعهو دعدةلحا ددال

 CSTP. (2009) California standards for the teachingبحبادددع لل

professionsلوبب ا للبالااةعع لوهب:لل

 بحااعة لب وم:لب اع لو   لجاععلبحا  لمبلبحباد ق •

 بحااعة لبحةةدب:لبراع لوبألع لثع الباد لماةحالحدا  ق •

 بحااعة لبحةةحى:لبدعع لوم  لبحا بو لبحبادعابلحدا  ق •

 ثع البحباد لبحادةلثالحجاععلبحا  قللبحااعة لبح بثع:لب اعالوبراع ل •

 بحااعة لبح ةا :لباعع لباد لبحا  ق •

 بحااعة لبحلة  :لباوع لبحااد لبحا دبلبحا ب اق •

 National council forوادة لبحا كدزلبحدوادبل  بادة لا للدةملق د ب لبحاادادع ل

accreditation of NCATE. (2010) teacher educationثم د ب لاة ادالل

 :بامللبالااةعع لهبلااةعع لب

بحااعددة لب وم:لااددة البحااداددع لوا ددة بب  لوببجةهددةب   لوعب ددا لبحجوبددد ل •

بحاباداالثكملا  جةملبحباد لوجو نلبحبادع  لوع كزل د لبكبلة لبحااداع لاد  ل

وبلعلاد لبحا دة بملوبحاادة البحبدبلبدادبلب ردعةب  لثبداوحعالوبد هد  لمدبل

  عةب  لبحاداعالوبحا دعاق

 بحةةدب:لدعة لبحباعع لوبحباوع لحدو  نقبحااعة لل •

 بحااعة لبحةةحى:لبح ث بملبحاع بدعالوبحااة لةملبحباثعاعاق •

 بحااعة لبح بثع:لبحبدوعق •
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 بحااعة لبح ةا :لكهة نلب  ب لوبحالبو لب كة عابلوا  لبحباو ق •

 بحااعة لبحلة  :لو  نلبإل ب نلوبحاوب  ق •

 لةملبحا دعدالمدبل  ثادالاجدة مل  علدعالومبل و ل ه بالبحث ىل   ملبحثة ةالبحااة

 وهب:ل

بحب اعالحثع الباد لادةلثالحجاععلبحا   لوعا الثأدبلاجاو الا لبإلج ب بملبحبدبل •

بث  لثردعةرال هد بالبحدباد لمدبل دو لبحا بدو لوب بعدة لاردة  لبحدباد لوب دبداال

بلبحرهعا لوعد   لب بدبللدثعلااة لدةملم  عدالهدب:لم د لوبدعدع لبحا بدو لبحبادعاد

حدادد   لورددعةرالب هدد بالبحبادعاعددالرددعةراللدددعاا لوب بعددة لارددة  لبحددباد  ل

وبحب اعالب دباالبحرهعا لوب  ع لبلب ببعجعةملبحب  ع لبحادةلدثالحدا بدو  لوق ب نل

 بحوام لوبحب اعالح  و لكةادالابدو اقل

بردداع لوبألددع لثع ددالباددد لمة دددالحدادد   لوعاردد لث ددةلب هباددة لثبداعددالبحا اددةمل •

ب جباة عالوبحال وحعالثع لبحا  لو   لوب اع لبحا  لمبلبحباد  لوعب دا للدثعل

ااة لةملم  عالهب:لبدعع لبحبهة م لوبحاة لب ل دا لول ثدال ادعدالبحدباد لثدةح ث بمل

بح عةبعددالوثةهباةاددةملبحادد   لولبدهعددالبلددب ببعجعةملب  علددعالوبلددب  ب لولددة مل

بحا   لولبوجعبلبادد لبحاد  لوباد عملاد  لبكدوحوجعالابدو الحا ب ةنلب بعةجةملل

بحب  ع ل ةدة ل ادعالبحب  ع  لولبداعالبحا ادةملب جباة عدالوبحالد وحعالحداد   لول

ةلووجدد بدعوة لولبوععددالاوب دد لبحااددملو  دد لبحلدددوكل ثدددة لثع دداليادددالجلدد عوةلومك عددو

 بإلعجةثبق

بحاد  لاد ل د مللباوع لباد لبحا   لوعا الثأدبل ادعدالا  عدالوب دعدمل  ب بم •

بحباوع لبح لابلك  جةملب بثة بمل ولرع لبح لابلكبأا ملبحااد لبحاببعا لوعب دا ل

ااة لبع لم  عبع لهاةلباثعهل ددوبعلا بدهدالاد لبحباععادةملح دةل ردة  لو هد بال

 ابدو ا لوبب بكلبحا  لمبل ادعالبحباعع لبحابببلوابةثاالبا ا  ق

 



 إجراءات البحث:

رسات المهنية في مادة العلوم المةراد تنميتهةا لطةالب الدبلومةة العامةة أود: تحديد المما

 )عن بعد( شعبة علوم وذلك من خالل:

ل  بلالبحث وىلوبح  بلةملبحا ثعالوب جدثعالبح ةرالثةحااة لةملبحا دعاق -1

 ي ب لبح ث ب لوبحاب ررع ق -2

بحد ة عدالاثدملب دعدملبادد لبحاد  لب  ب لاة االثةحااة لةملبحا دعالمبلردو ب ةلل -3

لوا لة لبحبا عملومهلب دعملبحباد لوب  ب هةلمبلرو ب ةلبحد ة عاق

ثالثها: تحديد أسس التصميم التعليمي لبرنامج تدريبي في بيئة الكترونية قائم على تحليةل 

 التعلم وذلك من خالل:

عدالبحاة ادال  بلالبحث وىلوبح  بلةملبح ةرالثبراع لثع دةملبحبد  ع لب حكب ود -1

  د لب دعملبحباد ق

ب  ع لداوا لبحبراع لبحبادعابلبحالب   لحثدة لثع الب  ع لبحكب ودعالاة ادال دد ل -2

لب دعملبحباد ق

لب  ع ل  وبملثدة لبحث دةادلبحب  عثبق -3

ثدة لبحلعدة عولبح ة لثث ددةادلبحبد  ع لب حكب وددبلبحادة  ل دد لب دعدملبحدباد قل -4

جةزبب لة لق  ب  لمدبلردو ببلبحد ة عدالثاد لو   بل د لبحا كاع لوبح ث ب لإل

لقج ب لبحبا ع ملبحااب  الومهلي ب لبحا كاع ق

بدهعالداوا لبحبراع لبحبادعابلبح دة لثثع دالبحبد  ع لب حكب ودعدالبحاة ادال دد ل -5

لب دعملبحباد ق

لب  ب لرو نلد ة عالا لثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال د لب دعملبحباد ق -6
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امج التدريبي من خالل البيئةة ادلكترونيةة القائمةة علةى تحليةل الةتعلمو رابعها: تنفيذ البرن

 وذلك كما يلي:

 ب بعة لاجاو ببلبحث ىقلقل 

 ق  ب لثاةاالا  عالبحااة لةملبحا دعالق 

 ق  ب لب بثة لاا مبلحدااة لةملبحا دعالقم

 بحباثعهلبحاثدبل  وبملبحث ىل د لبحاجاو بع قلقى

 بدهعالبج ثالبحث ىل د لاجاو ببلبحث ىلللق 

بحباثعهلبحثا  لحثاةاالا  عالبحااة لةملبحا دعالوب بثة لبحااة لدةملبحا دعداللق 

 حا  لبح ثدواالبحاةاالباثال دو ق

  ر لبحثعةدةملوب دعد ةلب رة عوةلوبحبورملقح لبحدبة دلوادةابب ةلوبهلع هةلقخ

 خامسها: تقديم التوصيات والمقترحات

 أهمية البحث:

 أن يسهم به لكل من:وتنبع أهمية هذا البحث فيما يمكن  

بحاة او ل د لث دةادلبح ثدواالبحاةاالا ل   دة لهع دالبد  ع لواد  لوق ب نل -1

بحكدعالا ل  م:لبا ع لثع الب  ع لبحكب ودعالاة ادال دد لب دعدملبحدباد ل لوباد ع ل

اة االثةحااة لةملبحا دعالبح زاالحا  لبح ثدواالبحاةاال)  لثا ( لث عدىلعدب ل

 حاا  بمقب  الث ةل د لو علب

بحثة ةو لبحا باو لثاجةملبراع لبحاا  بملب حكب ودعالا ل  م:لبا ع لبردو ل -2

اابدد  لحثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددالاة اددال ددد لب دعددملبحددباد  لوثاةاددالا  عددال

 بحااة لةملبحا دعاق



لالنتائج:

النتائج الخاصة بمقارنة متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ودرجةةات النتائج الخاصة بمقارنة متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى ودرجةةات   --11

جموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة فةةي التطبيةةط البعةةدي بطاقةةة مالحظةةة الممارسةةات جموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة فةةي التطبيةةط البعةةدي بطاقةةة مالحظةةة الممارسةةات طالب المطالب الم

  المهنية ككلو وفي كل ممارسة على حده:المهنية ككلو وفي كل ممارسة على حده:

يوجةةد فةةرل دال إحصةةائيها بةةين ب بث ملبحثة ةالبحهدد  لب وملبحددا لعددد ل ددد ل دددب:لل

متوسةةطي درجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة األولةةى ودرجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة 

و وفي كل ممارسة على حةةده بطاقة مالحظة الممارسات المهنية ككلي القياس البعدي لالثانية ف 

 لصالح المجموعة التجريبية األولى".

بحاجاو ددالادد  لوحدب اهلا لهابلبحه  لاةاملبحثة ةالثااة دددالابولدداةمل  جددةمل

 عددالمددبلبحاعددة لبحثادد  لمددبلثاةاددالا بحاجاو البحبج عثعدداللللبحبج عثعالب وح لو  جةملا  

-Mann) بحااة لةملبحا دعالككم لومبلكملااة لال د ل دد   لوادد لبلددب  املبحثة ةددالب بثددة

Whitney-U)ث دةادلب  عثبل ب دد لحداجاو ةملبحالبادالحدكبال  ل  حالبحه و لثا لباثعهللل

حي ب لبحب  علبلا ل  ملثع الب  ع لبحكب ودعالاة اال د لب دعملبحباد لحا  لبح ثدواددالبحاةاددال

لكاةلهولاو  لثةحج وحع لبحبةحعع :للال دو باث

 1جدول
بحثا  لح  جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لبحاعة لدبة دل

و  جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالمبلثاةاالبحا  عالبحااة لةمل
لبحا دعالككمل

لا  للبحلبحاعة لبحثا  
بح  جالل
لبحكدعال

بحابولال
لبح لةث 

ب د  بال
لبحااعة  

ل(z) اعاا
لا لوثابح

لبح  حبل

بحاجاو الل
لبحبج عثعالب وح 

ل7.62ل114,62ل123ل16

ل**ل4.33

 بمل د لل
البو لل
0.01 

بحاجاو الل
لبحبج عثعالبحةةدعا

ل16.65ل83.75ل123ل16
ل
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 يتلح من نتائج الجدول السابط ما يلي:

عوج لم  ل بملق رددة عوةلثددع لابولددا ل  جددةملادد  لبحاجاو ددالبحبج عثعددالب وحدد ل

حثاةاددالا  عددالبحااة لددةملللحاجاو ددالبحبج عثعددالبحةةدعددالمدد لبحاعددة لبحثادد  و  جةملا  لب

حداعددة لبحثادد  لمددبلبحا دعالككمل؛ل عددىل ع دد ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثهل  لبحابولددالبح لددةثبل

(ل كثدد لادد ل%93.18(لثدلددثالا وعددال)114,62وبحا لاعاببلبلةو )بحاجاو البحبج عثعالب وح لل

(ل83.75 لحداجاو ددالبحبج عثعددالبحةةدعددالوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)بحابولالبح لةثبلحداعددة لبحثادد 

(ل اددملادد لاعاددال" "ل4.33(ل لواعاددال" "لبحا لددوثالوبحبددبلاعاب ددة)%68.08ثدلددثالا وعددال)

 بحاجاو البحبج عثعالب وح بحج وحعالااةلع مل د لوجو لم و ل بحالق رة عوةلحرةح ل

 2جدول 
 البحبج عثعالب وح لو  جةملا  لبحاجاو اللبحثا  لح  جةملا  لبحاجاوبحاعة لدبة دل

لبحبج عثعالبحةةدعالمبلكملااة لالا لبحااة لةملبحا دعالحثاةاالا  عا

بحااة لددددةمل
لبحا دعا

لبحاعة لبحثا  
بح  جالل
لبحكدعا

بحابولال
لبح لةث 

ب د  بال
لبحااعة  

ل(zاعاا)
لبحا لوثا

لبح  حا

بحب اعال
إلج ب بمل
لبحب  ع 

البحاجاو البحبج عثع
لب وح 

ل4.78ل57.75ل63
ل**ل3.98

 بمل د لل
البو لل
ل0.01

بحاجاو البحبج عثعال
لبحةةدعا

ل7.60ل44.00ل63

براع لثع ال
لباد لماةحال

بحاجاو البحبج عثعال
لب وح 

ل2.02ل42.87ل45
ل**ل3.86

 بمل د لل
البو لل
ل0.01

بحاجاو البحبج عثعال
لبحةةدعا

ل8.40ل30.43ل45

بحباوع ل
بح اعابلحباد ل

لداع لبحابا

بحاجاو البحبج عثعال
لب وح 

ل1.31ل14.00ل15
ل*ل3.28

 بمل د لل
البو لل
ل0.01

بحبج عثعال بحاجاو ال
لبحةةدعا

ل3.84ل9.31ل15

 يتلح من نتائج الجدول السابط ما يلي:

عوجدد لمدد  ل بملق رددة عوةلثددع لابولددا ل  جددةملللممارسة التخطيط إلجراءات التةةدريس: •

 جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالم لبحاعة لبحثا  لا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لو 

 ل عىل ع  ملدبة دلبحج وملبحلةثهل  لبحابولالممارسة التخطيط إلجراءات التدريسمبلل

(ل57.75) وبحددا لاعابددبلبلددةو حداعة لبحثا  لمددبلبحاجاو ددالبحبج عثعددالب وحدد لبح لةثبل



بحثادد  لحداجاو ددالل(ل كثدد لادد لبحابولددالبح لددةثبلحداعددة %91.66ثدلددثالا وعددالثدغددمل)

(ل لواعاددال" "ل%69.84(لثدلددثالا وعددال)44.00بحبج عثعالبحةةدعددالوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)

(ل املا لاعاال" "لبحج وحعالااةلع مل د لوجو لم و ل بحال3.98بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

 بحاجاو البحبج عثعالب وح قحرةح لل0.01ق رة عوةل د لالبو ل

م  ل بملق رة عوةلثددع لابولددا ل  جددةملادد  لعوج للللفعالة:ممارسة تصميم بيئة تعلم  ل •

مددبلبحاجاو البحبج عثعالب وح لوادد  لبحاجاو ددالبحبج عثعددالبحةةدعددالمدد لبحاعددة لبحثادد  ل

ااة لالبراع لثع الباد لماةحا ل عىل ع  ملدبة دلبحج وملبحلددةثهل  لبحابولددالبح لددةثبل

(لثدلددثالا وعددال42.87 لاعاببلبلةو ل)وبحاحداعة لبحثا  لمبلبحاجاو البحبج عثعالب وح ل

(ل كث لا لبحابولالبح لةثبلحداعددة لبحثادد  لحداجاو ددالبحبج عثعددالبحةةدعددال%92.26ثدغمل)

(ل لواعاددال" "لبحا لددوثالوبحبددبل%67.62(لثدلددثالا وعددال)30.43وبحا لاعابددبلبلددةو ل)

ة عوةل ددد ل(ل املا لاعاال" "لبحج وحعالااةلع مل د لوجو لمدد و ل بحددالق رددل3.68اعاب ةل)

لبحاجاو البحبج عثعالب وح قحرةح لل0.01البو لل

م  ل بملق رة عوةلثع لابولددا ل  جددةملللعوج للممارسة التقويم الحقيقي لتعلم المتعلمين: •

ا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لوا  لبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالمدد لبحاعددة لبحثادد  ل

 عددىل ع دد ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثهل  للمددبلااة لددالبحباددوع لبح اعاددبلحددباد لبحاباداددع  

وبحددا لاعابددبلبلددةو لحداعددة لبحثادد  لمددبلبحاجاو ددالبحبج عثعددالب وحدد للللبحابولالبح لةثب

(ل كث لا لبحابولالبح لةثبلحداعددة لبحثادد  لحداجاو ددال%93.33(لثدلثالا وعال)14.00)

عاددال" "ل(ل لوا%62.06(لثدلددثالا وعددال)9.31بحبج عثعددالبحةةدعددا لوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)

(ل املا لاعاال" "لبحج وحعالااةلع مل د لوجو لم و ل بحال3.28بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

 بحاجاو البحبج عثعالب وح قلحرةح ل0.01ق رة عوةل د لالبو ل

"عوجدد لمدد  ل بملق رددة عوةلثددع لوثدداحكلعاثددملبحهدد  لبح بثددعلوبحددا لعددد ل ددد ل دددبل

حدد لو  جددةملادد  لبحاجاو ددالبحبج عثعددالابولابل  جددةملادد  لبحاجاو ددالبحبج عثعددالب و

بحةةدعددالمددبلبحاعددة لبحثادد  لحثاةاددالا  عددالبحااة لددةملبحا دعددالككددملومددبلكددملااة لددالادد ل

لبحااة لةملبحا دعالحرةح لبحاجاو البحبج عثعالب وح "ق
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النتائج الخاصة بمقارنةةة متوسةةطي درجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة األولةةى فةةي التطبيقةةين النتائج الخاصة بمقارنةةة متوسةةطي درجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة األولةةى فةةي التطبيقةةين   --22

  وفي كل ممارسة على حده:وفي كل ممارسة على حده:للعدي لالختبار لبطاقة ممالحظة الممارسات المهنية ككلعدي لالختبار لبطاقة ممالحظة الممارسات المهنية ككلالقبلي / البالقبلي / الب

يوجةةد فةةرل دال إحصةةائيها بةةين ب بث ملبحثة ةالبحه  لبحةددةدبلبحددا لعددد ل ددد ل دددب:لل

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية األولى فةةي كةةل مةةن القيةةاس القبلةةي / البعةةدي فةةي 

 كل وفي كل ممارسة على حده لصالح القياس البعدي.بطاقة مالحظة الممارسات المهنية ك

بحاجاو ددالادد  للوحدب اهلا لهابلبحهدد  لاددة لبحثة ةددالثااة دددالابولدداةمل  جددةملل

بحبج عثعالب وح لمبلكملا لبحاعة لبحاثدبل/لبحثا  لمبلثاةاالبحا  عالحدااة لةملبحا دعالككمل

حداجاو ةملبحاب بثاددالل(Wilcoxon) ومبلكملااة لال د ل    لوا لبلب  املبحثة ةالب بثة

حدكبال  ل  حالبحه و لاثملوثا لباثعهلبحث دةادلبحب  عثبلبحدد ب  لمددبلثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددال

لاة اال د لب دعملبحباد  لكاةلهولاو  لثةحج وحع لبحبةحعع ل

  3جدول  

ااة لددةملبحثا  لمبلبحاجاو البحبج عثعددالب وحدد لمددبلثاةاددالبحا  عددالحدللبحاثدبل/بحاعة للدبة دلل

لبحا دعالككم

بحاجاو دددددددددددال

لبحبج عثعالب وح 

 دددددددد  ل

لبحاثة بم

بح  جدددال

لبحكدعا

بحابولددال

لبح لةث 

ب د  بال

لبحااعة  

ل(zاعاال)

لبحا لوثا
لبح  حا

ل7.62ل88.56ل123ل41لبحاعة لبحاثدب

ل3.31

 بمل د لل

البو لل

ل0.01
لبحاعة لبحثا  

ل123ل41
ل19.89ل114.62

 ما يلي: يتلح من نتائج الجدول السابط

عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولا ل  جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالم لكددملادد ل

مبلب بثة لبحب رعملبحاا مبلحدااة لددةملبحا دعددالككددمل ل عددىل ع دد ملبحاعة لبحاثدبل/لبحثا  ل

(لثدلددثال114.62وبحا لاعاببلبلةو )حداعة لبحثا  للدبة دلبحج وملبحلةثهل  لبحابولالبح لةثبلل

(ل88.56(ل كث لادد لبحابولددالبح لددةثبلحداعددة لبحاثدددبلوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)%93.18ا وعال)

(ل اددملادد لاعاددال" "لبحج وحعددال3.31(ل لواعاال" "لبحا لوثالوبحببلاعاب ةل)%72ثدلثالا وعال)

 بحاعة لبحثا  لحرةح لل0.01ااةلع مل د لوجو لم و ل بحالق رة عوةل د لالبو ل



 

 4جدول 

بحثا  لمبلبحاجاو البحبج عثعالب وح لمبلثاةاالا  عالبحااة لةملل/لبحاثدببحاعة لدبة دل

لبحا دعالكمل د ل   ل

بحااة لةمل

لبحا دعال

بحاجاو الل

لبحبج عثعا

بح  جالل

لبحكدعال

بحابولال

لبح لةث 

ب د  بال

لبحااعة  

ل(لZاعاال)

لبحا لوثا
لبح  حال

بحب اعال

إلج ب بمل

لبحب  ع 

ل8.46ل42.68ل63لبحاعة لبحاثدب

ل3.36

بمل د لل 

البو لل

ل0.01

بحاعة ل

لبحثا  
ل4.78ل57.75ل63

براع لثع ال

لب  ع لماةحا

ل8.74ل27.06ل45لبحاعة لبحاثدب

ل3.41

 بمل د لل

البو لل

ل0.01

بحاعة ل

لبحثا  
ل2.02ل42.87ل45

بحباوع لبح اعابل

لحباد لبحاباداع ل

ل2.50ل12.00ل15لبحاعة لبحاثدب

ل2.36

 بمل د لل

البو لل

ل0.05

بحاعدددددددددددة ل

ل  بحثا
ل1.31ل14.00ل15

 يتلح من نتائج الجدول السابط ما يلي:

عوجدد لمدد  ل بملق رددة عوةلثددع لابولددا ل  جددةملللممارسة التخطيط إلجراءات التةةدريس: •

مبلااة لالبحب اعالا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لم لكملا لبحاعة لبحاثدبل/لبحثا  لل

حداعددة ل  لبحابولددالبح لددةثبللللإلج ب بملبحب  ع  ل عددىل ع دد ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثه

(ل كثدد لادد لبحابولددال%91.66(لثدلثالا وعددالثدغددمل)ل57.75وبحا لاعاببلبلةو )بحثا  لل

(ل لواعاددال%67.47(لثدلددثالا وعددال)42.68بح لةثبلحداعة لبحاثدبلوبحا لاعابددبلبلددةو ل)

(ل اددملادد لاعاددال" "لبحج وحعددالااددةلعدد مل ددد لوجددو ل3.36" "لبحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

لقللبحاعة لبحثا  حرةح لل0.01و ل بحالق رة عوةل د لالبو لم 
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عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولا ل  جةملا  لممارسة تصميم بيئة تدريس فعالة :  •

مددبلااة لددالبردداع لثع ددالبحاجاو البحبج عثعالب وح لم لكملا لبحاعة لبحاثدددبل/لبحثادد  لل

حداعددة لبحثادد  لبحابولددالبح لددةثبللب  ع لماةحا ل عىل ع  ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثهل  لل

(ل كث لا لبحابولددالبح لددةثبل%95.26(لثدلثالا وعالثدغمل)42.87وبحا لاعاببلبلةو ل)

(ل لواعاددال" "ل%60.13(لثدلثالا وعالثدغددمل)27.06حداعة لبحاثدبلوبحا لاعاببلبلةو ل)

 و ل بحال(ل املا لاعاال" "لبحج وحعالااةلع مل د لوجو لم3.41بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

لقبحاعة لبحثا  حرةح لل0.01ق رة عوةل د لالبو ل

عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولددا ل  جددةملللممارسة التقويم الحقيقي لتعلم المتعلمين: •

مددبلااة لددالبحباددوع لا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لم لكملا لبحاعة لبحاثدبل/لبحثا  لل

حداعددة للحج وملبحلةثهل  لبحابولددالبح لددةثببح اعابلحباد لبحاباداع  ل عىل ع  ملدبة دلب

(ل كثدد لادد لبحابولددال%93.75(لثدلددثالا وعددالثدغددمل)14.00وبحا لاعاببلبلةو )بحثا  لل

(ل ل%48.52(لثدلددثالا وعددالثدغددمل)12.00بح لةثبلحداعة لبحاثدبلوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)

عدد مل ددد لل(لباددملادد لاعاددال" "لبحج وحعددالااددة2.36واعاال" "لبحا لوثالوبحبددبلاعاب ددةل)

 بحاعة لبحثا  قلحرةح ل0.05وجو لم و ل بحالق رة عوةل د لالبو ل

النتةةائج الخاصةةة بمقارنةةة متوسةةطي درجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة فةةي النتةةائج الخاصةةة بمقارنةةة متوسةةطي درجةةات طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة الثانيةةة فةةي   --33

وفةةي كةةل وفةةي كةةل للالتطبيقين القبلي / البعدي لالختبار لبطاقة ممالحظة الممارسات المهنية ككلالتطبيقين القبلي / البعدي لالختبار لبطاقة ممالحظة الممارسات المهنية ككل

  ممارسة على حده :ممارسة على حده :

يوجةةد فةةرل دال إحصةةائيها بةةين لدبحةةدبلبحا لعد ل ددد ل دددب:للب بث ملبحثة ةالبحه  

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية فةةي كةةل مةةن القيةةاس القبلةةي / البعةةدي فةةي 

 بطاقة مالحظة الممارسات المهنية ككل وفي كل ممارسة على حده لصالح القياس البعدي.

بحاجاو ددالادد  للولدداةمل  جددةمللوحدب اهلا لهابلبحهدد  لاددة لبحثة ةددالثااة دددالاب

بحبج عثعالبحةةدعالمبلكملا لبحاعة لبحاثدبل/لبحثا  لمبلثاةاالبحا  عالحدااة لةملبحا دعددالككددمل

حداجاو ةملبحاب بثاددالل(Wilcoxon) ومبلكملااة لال د ل    لوا لبلب  املبحثة ةالب بثة

 لمددبلثع ددالبدد  ع لبحكب ودعددالحدكبال  ل  حالبحه و لاثملوثا لباثعهلبحث دةادلبحب  عثبلبحدد ب 

لاة اال د لب دعملبحباد  لكاةلهولاو  لثةحج وحع لبحبةحعع :ل



 

 5جدول 

بحثا  لمبلبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالمبلثاةاالبحا  عالحدااة لةمللبحاثدبل/بحاعة لدبة دل

لبحا دعالككمل

بحاجاو دددددددددددال

لبحبج عثعا

 دددددددد  ل

لبحاثة بم

بح  جدددال

لبحكدعا

بحابولددال

لبح لةث 

 د  بالب

لبحااعة  

ل(zاعاال)

لبحا لوثا
لبح  حا

ل20.23ل81.06ل123ل41لبحاعة لبحاثدب
لرع ل بملل1.08

ل16.65ل83.75ل123ل41لبحاعة لبحثا  

 يتلح من نتائج الجدول السابط ما يلي:

عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولا ل  جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالم لكددملادد ل

بحااة لةملبحا دعالككددمل ل عددىل ع دد ملدبددة دلبحجدد وملل  لحثاةاالا  عابحاعة لبحاثدبل/لبحثا

(لثدلددثالا وعددال83.75وبحددا لاعابددبلبلددةو ل)حداعددة لبحثادد  لبحلددةثهل  لبحابولددالبح لددةثبل

(لثدلددثال81.06(ل كث لا لبحابولددالبح لددةثبلحداعددة لبحاثدددبلوبحددا لاعابددبلبلددةو ل)68.08%)

(ل كثدد لادد لاعاددال" "لبحج وحعددال1.08وبحببلاعاب ددةل)ل(ل لواعاال" "لبحا لوثا%65.90ا وعال)

لااةلع مل د ل   لوجو لم و ل بحالق رة عوة

 6جدول 

لبحثا  لمبلبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالمبلثاةاالا  عالبحااة لةملبحا دعالكمل د ل   للبحاثدبل/بحاعة لدبة دل

بحاجاو ددددددداللبحااة لةملبحا دعا

لبحبج عثعا

بح  جددال

لبحكدعا

البحابولددد

لبح لةث 

ب د  بال

لبحااعة  

ل(Zاعاال)

لبحا لوثا
لبح  حا

بحب اعالإلج ب بملل

لبحب  ع ل

ل9.93ل42.37ل63لبحاعة لبحاثدبل
لرع ل بملل1.02

ل7.60ل44ل63لبحاعة لبحثا  ل

لبراع لثع الب  ع لماةحال
ل8.32ل28.93ل45لبحاعة لبحاثدبل

ل0.90
 رع ل بمل

ل8.40ل30.43ل45لبحاعة لبحثا  

بح اعابلحباد للبحباوع لل

لبحاباداع ل

ل3.97ل9ل15لبحاعة لبحاثدبل
ل0.28

 رع ل بمل

ل3.84ل9.31ل15لبحاعة لبحثا  
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 يتلح من نتائج الجدول السابط ما يلي:

عوجدد لمدد  ل بملق رددة عوةلثددع لابولددا ل  جددةملللممارسة التخطيط إلجراءات التةةدريس: •

مبلااة لالبحب اددعالبل/لبحثا  للا  لبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالم لكملا لبحاعة لبحاثد

حداعددة لإلج ب بملبحب  ع  ل عددىل ع دد ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثهل  لبحابولددالبح لددةثبلل

(ل كثدد لادد لبحابولددال%69.84(لثدلددثالا وعددالثدغددمل)ل44وبحددا لاعابددبلبلددةو )بحثادد  ل

(ل لواعاددال%68.84(لثدلددثالا وعددال)42.37بح لةثبلحداعة لبحاثدبلوبحا لاعابددبلبلددةو ل)

(ل املا لاعاال" "لبحج وحعالااةلع مل د ل   لوجددو ل1.02بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)" "لل

لم و ل بحالق رة عوةقل

عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولا ل  جةملا  لممارسة تصميم بيئة تدريس فعالة :  •

مددبلااة لددالبردداع لثع ددالبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالم لكملادد لبحاعددة لبحاثدددبل/لبحثادد  ل

حداعددة لبحثادد  ل لماةحا ل عىل ع  ملدبددة دلبحجدد وملبحلددةثهل  لبحابولددالبح لددةثبللب  ع

(ل كث لا لبحابولددالبح لددةثبل%67.62(لثدلثالا وعالثدغمل)30.43وبحا لاعاببلبلةو ل)

(ل لواعاددال" "ل%64.28(لثدلثالا وعالثدغددمل)28.93حداعة لبحاثدبلوبحا لاعاببلبلةو ل)

كث لا لاعاددال" "لبحج وحعددالااددةلعدد مل ددد ل دد  لوجددو ل(ل 0.90بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

لم و ل بحالق رة عوةق

عوج لم  ل بملق رة عوةلثع لابولددا ل  جددةملللممارسة التقويم الحقيقي لتعلم المتعلمين: •

مددبلااة لددالبحباددوع لا  لبحاجاو البحبج عثعالبحةةدعالم لكملا لبحاعة لبحاثدبل/لبحثادد  لل

حداعددة لل ع  ملدبة دلبحج وملبحلةثهل  لبحابولددالبح لددةثببح اعابلحباد لبحاباداع  ل عىلل

(ل كثدد لادد لبحابولددال%62.06(لثدلددثالا وعددالثدغددمل)9.31وبحا لاعابددبلبلددةو )بحثا  لل

(ل لواعاددال" "ل%60(لثدلددثالا وعددالثدغددمل)9بح لةثبلحداعة لبحاثدبلوبحا لاعاببلبلددةو ل)

الااةلع مل د ل   لوجو لم و ل(لباملا لاعاال" "لبحج وحع0.28بحا لوثالوبحببلاعاب ةل)

  بحالق رة عوةق

عوجدد لمدد  ل بملق رددة عوةلثددع لوثاحكلعاثملبحه  لبح ةا لوبحا لعد ل ددد ل دددبل" لل

ابولابل  جةملا  لبحاجاو البحبج عثعالب وحدد لمددبلكددملادد لبحاعددة لبحاثدددبل/لبحثادد  لمددبل



ملبحا دعددال ددد ل دد  لثاةاالبحا  عالحدااة لةملبحا دعالككملومبلكددملااة لددالادد لبحااة لددة

لحرةح لبحاعة لبحثا  "ق

  مناقشة نتائج بطاقة مالحظة الممارسات المهنية وتفسيرها:مناقشة نتائج بطاقة مالحظة الممارسات المهنية وتفسيرها:

 بة ملدبة دلبح  بلالبحبلبهو لا  لبحاجاو البحبج عثعالب وح لم لثاةاالا  عددال

بحااة لةملبحا دعالككملومبلكملااة لال د ل   لواحكلثا لب  ع لبحث دددةادلبحبدد  عثبلبحدد ب  ل

لثع الب  ع لبحكب وعدالاة اال د لب دعملبحباد لحرةح لبحاعة لبحثا  قلمب

 ; Reeves& Joseph, 2013)ببهاملبحدبددة دلبحلددةثاالاددعلدبددة دلبح  بلددةملب بعددال •

Supovitz & Turner, 2000; Swallow, 2017)د ل  لبلب  ب لبحبكدوحوجعددةلل 

ةقعلة  لمبلبداعالبحااة لةملبحا دعالحدا  لبحااداع لوحد  ااداع ل ع و

ثدة لثع الب  ع لبحكب ودعالبهة دعالثع لبحااداع لوثا   لث عىلبج  لثادد لبحادةابددةمل •

بحبهة دعالع  ىلمع ةلبثة ملب مكددة ل ب ددملبحاجاو ددةمل ولثددع لبحاجاو ددالككددم لكاددةل  ل

اثعاالها لبحثع البلة  ل ددد لبداعددالبحااة لددةملبحا دعددالحادد  لبح ثدواددالبحاةاددالبدداثال

  دو ق

 ددد لل(Askar,2018 ; Chang,2004)ببهاملبحدبة دلبحلةثاالاعل  بلالك لادد للكاة •

با ع ل   لب  ب لحداباداع لعزع لا لجددو نلبحددباد لوعلددة  ل ددد لزعددة نلبحكهددة نلبحاببعددال  لل

 وبحباةاملاعلبحابك م لوعلة  ل د لبداعال  ب لبحاباداع ق

ع ل  ب لبحاباداع لاثددملبادد ع لبحدد   لبلب  ب لاثة ئل   لب  ب لحدا  لبحااداع لوهب:لباع •

ل-ح   لب دعمل  ب بملبحاباداع لاثملبادد ع لبحدد    لب  عدد ل بددكةملبحدد   لبحاادد  ل)معدد عوهةم

ا ااةم( لب  ع لبحا ة لبحبادعاعالابملب وحوعالمددبلبادد ع لبحدد    لبددومع ل  دد للل–رو لل

 جاة بقلمو  لمبلبحاوباالبحبادعاعالبحببلبلبدز لاحك لبا ع ل   لم   ل ول   
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 الخالصة:

مبل و ل   لب اة لبحدع  لوب دع ملبحثعةدةملودبدة دلبح  بلدالعب د ل هاعدال  د ل

  ب لبحا  لب حكب وددبلثادةلعلدة  ل دد لبداعدال  ب هد لبحب  علدب لوعجد ل  لعدب ل  د ل

ب  ب لمبل و لب دع ملباد لبحا  ل دهل  لحدواوال د لبحداةالبحببلب بدة لقحد ل  د  ل

   ل بوب بلث و لب دعمل  لاحكلع ععلواملوج  لوثةحبةحبل لع ادهلدهد لوحع لبا ع لل

لبحدبة دق

 التوصيات:

لمبل و لبحدبة دلبحلةثاالبوربلبحثة ةالثاةلعدب:

ب لبهة نلا لدبة دلها لبح  بلالمبلبااع لبحبج ثال د لجاعدعلاد  لبح ثدوادالبحاةادال -1

لثباث ةلبحا بدهاق

ددبلبحاة ادال دد لب دعدملبحدباد ل دد لبرداع لثع دةملا ب ةنلاثة ئل   لب  ب لب حكب و -2

 بحب  ع لب حكب ودعاق

 المقترحات:

بلب  ب ل داةال   لب  ب لمبلبداعال  ب بملا بدهالوا ة بمل    لرع لبحبدبلبدةوح دةل -1

لبحث ىق

 بلب  ب لب دع ملبحباد لحبا ع ل داةال    لا لبح   لوحه الا بدهال  لم البحث ىق -2

ب  ب لبحاة اال د لب دع ملبحباد لحبداعالبحبهكعد لبحثرد  لحاد  لبلب  ب ل داةال   ل -3

 بحا  دالبحةةدوعاق

 بلب  ب ل   لب  ب لحبداعالبحا ة بملبحبكدوحوجعالحااداع لبحادو لثةحا  دالبإل  ب عاق -4
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