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أثر برنامج تعليمي قائم على العروض العملية لتدريس العلوم في تنمية مهارات التفكير العلمي 
  ومهارات التفاعل االجتماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

 تسنيم محمد الحاللمة

 ص:ملخ
برنامج تعليمي قائم على العروض العملية لتدريس العلوم في  أثرإلى التعرف هدفت الدراسة 

تنمية مهارات التفكير العلمي ومهارات التفاعل االجتماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في 
جموعة ( للم02( طالبًا تم توزيعهم على مجموعتين بالتساوي )02الدراسه من ) ةوتكونت عين، األردن

( للمجموعة التجريبية، واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي، ولتحقيق اهداف 02الضابطة و)
 أظهرتمهارات التفكير العلمي، ومقياس مهارات التفاعل االجتماعي، و  إختبارالدراسة تم استخدام 

الدرجة سط متو فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في وجود  نتائجال
يعزى للبرنامج  و لصالح المجموعة التجريبية التدريسمهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة لالكلية 

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية وجود ، والتعلمي القائم على العروض العملية
الح المجموعة الدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي لص متوسط والضابطة في

معلمي العلوم على استراتيجية العروض العملية وتطبيقها في  بتدريب الباحثةوتوصي ، التجريبية
 .تدريس مادة العلوم
  .العروض العملية، التفكير العلمي، التفاعل االجتماعي، تدريس العلوم الكلمات المفتاحية:
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The Effect of an Educational Program Based on Practical Presentation 

of Teaching Science in Developing Scientific Thinking and Social 

Interaction Skills Among the Seventh Grade Students in Jordan 

Tasneem Mohammad Alhalalmeh 

 
Abstract: 

The study aimed to identify the impact of an educational program based 

on the practical Presentation of teaching science in developing scientific 

thinking and social interaction skills among the seventh grade students in 

Jordan. The study was conducted on a sample of 40 students distributed into 

two groups equally (20) to the control group and (20) for the experimental 

group. The study adopted a semi-experimental methodology. To achieve the 

objectives of the study, the skills of scientific thinking and social interaction 

skills were used. The results showed that there were statistically significant 

differences between the experimental and control groups in the total score. 

The skills of scientific thinking according to the method of education and 

for the benefit of the experimental group is attributed to the learning 

program based on the practical presentations and the existence of 

statistically significant differences between the experimental and control 

groups in the total score of the social interaction skills scale for the tutorial 

and for the benefit of the experimental group is attributed to the learning 

program based on practical presentations. The researcher recommended the 

training of science teachers on the strategy of practical presentations and 

their application in the teaching of science, and activating the use of 

practical presentations in teaching curricula in schools to develop the skills 

of students. 

Keywords: Practical Presentations, Scientific Thinking, Social Interaction, 

Teaching Science. 
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 مقدمة ال
 نحدو بدالمجتمع النهدوض ُيحقدقهدم دور  عيدلتف كدون  المجتمعدات اهتمامدات أولدى الطلبدة تعلدم ُيعدد

 في النظر ينبغي لهدفا ذلك ولتحقيق ،ةوالسياسي االقتصادية،و االجتماعية، النواحي جميع في األفضل

 ؛مجدتمعهم وعلدى علديهم يجابيدةباإل يعدود والديي مجتمعداتهم، في تفاعلهم بمستوى  االرتقاء إلى ُيؤدي ما
 والتفكيدر بددا اإل علدى يسداعد اليي األقوى  العامل كونها برمتها مالتعلي لعملية تطوير من البد كان ليلك

 مدن دعدوة هناك تكان ذلك أجل ومن ؛)وأهداف وأنشطة وأساليب وسائل(  من تشمله ما بكل والتغيير،

 .وتحصيلهم الطلبة تفكير بمستوى  االرتقاء في ُتساعد مختلفة اتيتيجااستر  الستخدام التربويين ِقَبل

التربويددة فددي مختلددف دول العددالم إلددى تددوفير فددري الددتعلم األكدداديمي المناسددبة تسددعى األنظمددة و 
؛ لتمكيددنهم مددن تحقيددق أقصددى درجددات التكيدد  واإلفددادة فددي مقدددراتهمللطلبددة علددى اخددتالف إمكاندداتهم و 

المجتمعات اإلنسانية التي يعيشون فيها، وتعد المهارات االجتماعيدة التدي يمتلكهدا الطلبدة مدن العوامدل 
 ة في تحسين االستفادة من فري التعلم.الرئيس
العروض العملية له سياق معين يجدب اتباعده مدن قبدل المعلدم  من خالل استراتيجيةالتدريس و   

دا  اليي يقوم بتطبيقها واستخدامها، والتي عرفها  (Shaheen & Hattab,2004,60) شداهين وحطا

خص آخددر أمددام الطلبددة، مددن أجددل إثبددات "النشدداطات التعليميددة التددي يقددوم بهددا المعلددم أو أي شدد بأنهددا
بددأنوا  معينددة مددن  الطلبددةحقيقددة علميددة أو مفهددوم أو مبدددأ علمددي أو نظريددة " وهدديا ال يمنددع مددن  يددام 

النشاط أمام زمالئهم والمشاركة في جوانب معينة مع توجيه وإشراف مدن جاندب المددرس. لكدي يسدهل 
او الطلبدة  المعلدمي أنده بعدد أن يقدوم ألبدة صدعوبة عملية استيعا  المادة العلميدة التدي يواجده فيهدا الط

 .  الدراسيةبإجراء هيه التجربة فأنها سوف تساعد على اختصار الوقت والجهد في استيعا  المادة 
، نسداناإل يمتلكده الديي المعرفدي – العقلدي البنداء فدي ااساسديً  اعنصدرً  معرفيدة كعملية التفكير يعدو  
 لألشدياء عمدقالفهدم األ علدى قددرهاأو  تعقيددا وأشددها ر يدا هاكثر أ بأنه خرى األ العمليات سائر عن ويتميز

 د يقة بموضوعية ومعلومات جديدة معارف وإنتاج المعلومات معالجة من يمكن مما والمواقف والظواهر

   .(Abu Jado & Mohammed,2007) وشاملة
، أدوات للتفكيدر بمثابة فهي ميةالتعلي والعملية للطلبة بالنسبة كبيرة أهمية العلمي التفكير ولمهارات
ال  األساسدية التفكيدر مهدارات فدي الطلبدة مهارات تطويرلو  ،الجيد التفكير هاليي ينطلق من وهي األساس

يجدابي علدى التحصديل وعلدى أبعداد إيدنعكس بشدكل ممدا  تفكيدرال تتحددى التدي مدوراأل في النجاح بد من
 (.  alhashmi&dlimi,2008خرى )أ
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األفدراد  وتدربط العالقدات تقدوي  فهديوالتعداون(  والتندافس التكيد  (االجتمداعي لالتفاعد عمليدات مداأ
األسداليب التربويدة  مراعداة المدرسية البيئة فيجب على الروابط هيه تضعف وقد بعضهم، مع والجماعات
 .  (Ibrahim & Hassan, 2005)معرفيًا  تكوينا التلميي تكوين أجل من الهادفة

العلمددي ورفددع  االجتمدداعي والتفكيددرالعمليددة التعليميددة ومهددارات التفاعددل  وسددعيًا لالرتقدداء بمسددتوى 
مستوى التحصيل فقد دعدت الحاجدة إلدى البحدث عدن طرائدق تددريس حديثدة تعندى بهديه المهدارات ولهدا 

ائددي قددائم علددى الطددرق العمليددة فددي تنميددة مهددارات أثر ذو فاعليددة، لدديا حاولددت الدراسددة بندداء برنددامج  أثددر
عي والتفكيدددر العلمدددي ورفدددع مسدددتوى التحصددديل لطلبددده الصدددف السدددابع األساسدددي فدددي التفاعدددل االجتمدددا

 األردن.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعتمددد المدددارس فددي الددوطن العربددي بشددكل عددام واألردن بشددكل خدداي ونحددن فددي القددرن الحددادي 
راحدل الدراسدية والعشرين أساليب التعليم االعتيادية في تدريس مادة العلوم والمواد األخرى فدي شدتى الم

وانخفدداض مسددتوى  ،وقلددة االحتفددال بالمعلومددات ،والتركيددز علددى المعلددم ،التددي تتصددف بسددلبية الطلبددة
أن اغلدب المعلمددين يعتمددون الطريقددة  إذوالتركيددز علدى الحفدد ،  ،وعزلددة الطلبدة، وقلددة االنتبداه ،التفكيدر

اطددال  معظمهددم ومعددرفتهم االعتياديددة التددي تقتصددر علددى حفدد  المعلومددات واسددترجاعها، وذلددك لعدددم 
لعلمددي عنددد الطلبدددة، أو باالسددتراتيجيات التعليميددة الحديثددة فددي التدددريس التددي تنمددي مهددارات التفكيددر ا

مدن الخدوض فيهدا لعددم وجدود التشدجيع والحدافز مدن اإلدارة والمشدرفين،  المعلمينبعض بسبب تخوف 
ركددز علددى محتددوى المددادة العلميددة وفددي كلتددا الحددالتين تكددون النتيجددة هددي طريقددة قاصددرة وغيددر فاعلددة ت

فدي التفكيدر بالمعلومدات التدي تعطدى،  يينفدي األغلدب سدلب الديين يكوندواأكثر من تركيزها علدى الطلبدة 
علدى كيييدة التقصدي عنهدا بصدورة هم بداًل من تدريسالطلبة  حفظهايعادة إجابات جاهزة  المعلمضع يف

 عتماد عليها والدفا  عنها أمام المجموعة.واالاآلخرين فرصة االستما  ألفكار  مجماعية تتيح له

 :  اآلتي وقد قامت الباحثة بتحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس
ما أثر برنامج تعليمي قائم على العروض العملية لتدريس العلوم في تنميةة مهةارات التفكيةر 

  ؟العلمي ومهارات التفاعل االجتماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن
 ويتفر  من هيا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
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للبرندددامج التعليمدددي القدددائم علدددى العدددروض  (α≥0.05)ذو داللدددة احصدددائية عندددد  أثدددرهدددل يوجدددد  .0
العملية في تنمية مهارات التفكير العلمي في مادة العلوم لددى طلبدة الصدف السدابع األساسدي فدي 

 األردن؟

للبرندددامج التعليمدددي القدددائم علدددى العدددروض  (α≥0.05)عندددد هدددل يوجدددد أثدددر ذو داللدددة احصدددائية  .0
العملية في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم لدى طلبة الصدف السدابع األساسدي 

 في األردن؟

 الدراسة:أهداف 
 الحالية إلى: تهدف الدراسة

تنميددة مهددارات  التعددرف إلددى أثددر برنددامج تعليمددي قددائم علددى العددروض العمليددة لتدددريس العلددوم فددي .0
 .التفكير العلمي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

التعددرف إلددى أثددر برنددامج تعليمددي قددائم علددى العددروض العمليددة لتدددريس العلددوم فددي تنميددة مهددارات  .0
 .التفاعل االجتماعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن

  الدراسة  أهمية
 :يأتيبما تتمثل أهمية الدراسة 

طلبدة المرحلدة مدن عيندة في تنمية مهارة التفكير العلمي ومهارة التفاعدل االجتمداعي لددى  اإلسهام .0
زيادة وعي العاملين في تصميم المناهج والمشدرفين ، و اليين سيشاركون في هيه الدراسة ةاألساسي
يددددة فددددي العمليددددة التعليم هدددداوتفعيل دارة العمليددددة التعليميددددة بإضددددفاء دور العددددروض العمليددددةإعلددددى 

وتنميددة مهدددارات التفكيدددر  ،وخصوصددًا المرحلدددة األساسددية وتنميدددة المهدددارات المختلفددة لددددى الطلبدددة
 العلمي ومهارة التفاعل االجتماعي لدى الطلبة.

دور العروض العملية في مهارة التفكيدر العلمدي ومهدارة التفاعدل  عنتقديم التوصيات والمقترحات  .0
 االجتماعي لدى الطلبة.

 جرائيةوتعريفاتها اإلمصطلحات الدراسة 
 من المصطلحات المهمة التي وردت في الدراسة الحالية:

سلو  المسدتخدم فدي تصدميم مدادة تعليميدة ها األأنب العروض العملية: وتعرفها الباحثة إجرائيا:
ضمن األنشطة االلكترونية واألنشدطة التفاعليدة والتدي سديتم  من منهاج العلوم للصف السابع األساسي
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لتنمية مهارة التفكير العلمي والتفاعل االجتماعي ورفدع مسدتوى  بيقها داخل الغرفة الصييةعرضها وتط
 التحصيل لديهم.

تم ممارسدتها مدن تنده النشداطات والمهدارات التدي سدأب التفكير العلمةي: وتعرفةا الباحثةة إجرائيةا:
قداس مدن خدالل تابع، و قبل الطلبة وفقًا لبرنامج العروض العملية المقدمة في منهاج العلوم للصف السد

 عد لهيه الغاية.أ مقياس التفكير العلمي اليي 
تم تالنشداطات والمهدارات التدي سد انهدأب الباحثةة إجرائيةا: امهارات التفاعل االجتمةاعي: وتعرفهة

ممارسددتها مددن قبددل الطلبددة وفقددًا لبرنددامج العددروض العمليددة المقدمددة فددي منهدداج العلددوم للصددف السددابع، 
 عد لهيه الغاية.أ التفكير العلمي اليي  قاس من خالل مقياستو 

العدددروض العمليدددة هدددي نشددداط تعليمدددي لددده إمكاندددات فعالدددة فدددي التددددريس، ومدددن : دب النظةةةر  األ
ال يقومددون باسددتعمال األدوات أو تندداول األجهددزة وإنمددا  الطلبددةأثندداء العددرض العملددي أن فددي المالحدد  

ي الشددرح والفهددم، وهديه العددروض تجمددع بددين فد ونددهمعلددم ويالحد  الطلبددة المعلددم ويتبعال بوسدداطةجدري تُ 
فدي نشداط العدروض بدين ثالثدة أندوا  مدن الباحثين بعض اشرة والتعليم اإللقائي، ويميز مزايا الخبرة المب
 :(Abdel Moneim,1993) العروض هي

 عروض عملية يقوم بها المعلم وحده.  

 عروض عملية يقوم بها طالب أو أكثر. 

  والمعلم الطلبةمن عروض عملية يشارك فيها عدد. 

أثنداء فدي والنو  األول والثالث هما أكثر أوجه النشداط التعليمدي اسدتخدامًا فدي العدروض العمليدة 
ن العددرض يتطلددب المشدداهدة مددن التدددريس. وتختلددف العددروض عددن نشدداط اإللقدداء والشددرح اللفظددي أل

 المعلدم يقدوم إذفدة، المعر  إلدى للوصدول كأسداس المشداهدة علدى العملدي العدرض جاندب الطلبدة. ويعتمدد
 والعيندات كاألشدياء متعدددة وسدائل تعليميدة مدن المعلدم يعرضده مدا الطلبدة ويشداهد والعمدل، بدالعرض
 عدن الكهربداء توليدد أو مغناطيسدي، مجدال لتخطديط العمدل فضداًل عدن والرسدومات، والصدور والنمداذج
 .(Qutait & Khreisat,2009)الحركة  طريق

 المعلدم ويتدرك بتوضديحه يقدوم الديي الموضدو  عدن المعلدم ألداء عدرض"هدي العمليدة العدروض
 "ذلددك إلددى الطلبددة حاجددة حسددب األداء تكددرار ويددتم التعليمددي الموقددف ألداء للطلبددة الفرصددة

(Shaheen,2010) ،الحاضدر الوقدت حتدى القدديم الدزمن مدن الُمسدتخدمة تيجياتااالسدتر  مدن فهدي 

والديي  الطلبدة، يعيشده الديي بدالواقع وربطهدا بيسدر مداتللمعلو  وفهدم تأثير من لها أساليبها؛ لما وبمختلف
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اسدتراتيجية  جداءت وقدد، التربيدة أهدداف أحدد ذلدك وُيعدد إيجدابي بشدكل الفدرد سدلوك تغييدر إلدى يدؤدي
 د،ااألفر  تربية في مختلفة أساليب الكريم نآالقر  استخدم وكما التربية، أهداف مع متوافقة العملية العروض
 .العملية وضالعر  األساليب هيه ومن

 للفدرد يكدون  أن ينبغدي بأنده بياالفدار  ومدنهم األسدلو  هديا أهميدة علدى ن و المسدلم العلمداء أكدد وقدد

 عن يختلفون  فاألنبياء العملية، باألفعال يكون  التأديب أما النظرية، بالمعرفة يكون  والتعليم وتأديب تعليم

 .(Abu melhm,1995) العملي بالعرض يعلمون  أنهم في الفالسفة
 مصدادر فيهدا تتدوافر أن ينبغدي اإلسدالمي المدنهج أن إلى (Al-Kilani,1985)الكيالني  أشارو  

 إلدى ينظدر والعقدل الكدون، فدي هللا آيدات مظداهر يتلدو فدالوحي والعقدل واللمدس، الدوحي :المعرفدة الثالثدة

 .الحياة في يقوم بتطبيقه واللمس العملية التفاصيل
 المسدلمين العلمداء من حنبل ابنأن إلى   (Ismail & Alsaed,2004)اسماعيل والسعدأشار و 

 سدبًعا يدوم كدل أيقدر  كدان أنده :العبدادة فدي والدده طريقة هللا عبد ابنه ويصف العملي بالتطبيق اهتموا اليين

 يصدلي الصدباح إلدى يقدوم ثدم خييفدة نومدة ويندام عشداء يصدلي وكدان أيدام، سدبعة كدل ويخدتم مدن القدرآن

 إيصدال فدي المعلدم دور يقتصر يعد فلم العملية العروض تيجيةاباستر  النفس علم ميادين اهتمتو . ويدعو
 أنو ، الجديددة تاالتطدور  تواكدب حتدى واألدوار المهمدات ليشدمل دوره تعددى بدل والمعلومدات الحقدائق

 وذلدك أطدول مددة تهمذاكدر  فدي مختزندة الطلبدة وتبقدى يمارسدها وأنمداط سدلوك تعلم نتاجات هي األهداف

 ومدن عملدي بشدكل ُممارسدة أصدبحت إلدى أن تعددتها بدل مجدردة تعدد ولدم نظرية معلومات تعد لم لكونها

 يكدون  وهديا التعليميدة العمليدة فدي ك الطلبدةابإشدر  االهتمدام المعلدم علدى ينبغي فكان لديه، المألوفة أفكاره

 .للمعلومات العملي العرض بيان طريق عن
 أو يعرضده نشداط "بأنهدالعمليدة استراتيجية العروض ا (Maroun,2004:181)وعرف مارون 

 واقعيدة حيدة عناصدر تقدديم :مثل متنوعة وسائل تعلمية استخدام بطريق للصف، الطلبة أو المعلم يقدمه

 عناصدر ُتمثدل صدور أو العناصدر، هديه تتمثدل فيهدا تعليمدي تربدوي  مددلول ذات لوحدات أو ملموسدة،

 عنها". تتحدث مستندات أو المطلو ، الموضو 
الفيدديو، (البصدر ثدم ،)الصدوتيات(بالسدمع  تبددأ حدواس مجموعدة علدى تعتمدد يجيةتااالسدتر  وهديه
 يتجه نحو العرض كان فكلما (وغيرها التمثيل )النماذج، اللمس ثم وغيرها( العينات الرسومات، الصور،

 فدي ذهدن وترُكزها المعلومة استيعا  سرعة إلى ذلك أدى وعمله بتطبيقه الطلبة يقوم اليي أي الملموس

 .(Qatami,2015) المحسوس إلى المجرد من انتقلت المعلومة ألن طلبةال
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 خدالل مدن يكدون  الدتعلم بدأن تدؤمن التدي غماتيدةا البر  الفلسدفة فكدرة مدن تيجيةااالسدتر  هديه جداءت وقد
التدي  والمهدارات المعلومدات أن وتدرى  العملية، للتجربة أهمية تعطي فهي اليومية، للحياة العملية التجار 
والخطدأ،  المحاولدة علدى يقدوم السدليم التفكيدر وأن إيجابيدة، نتدائج تعطدي الخبدرة طريق عن لطلبةا يكتسبها
 االجتماعيدة البيئدة مدع وبتفاعلده البيئدة، مدع والتفاعدل ،والتجددد ،االسدتمرار البشدري  الكدائن صدفات ومدن
 .(Maroun,2004) الصحيحة التربية َتتحقق

 التدي الطريقدة تعندي العمليدة العدروض بدأن اسدتراتيجيةوترى الباحثة من خدالل التعريفدات السدابقة 
 الصدور؛ أو الفيدديو اسدتخدام أو األداءمدن خدالل  توضديحي عملدي بعدرض الطلبدة أو المعلدم يقدوم بهدا
 .ئهااإجر  وكييية للطلبة بيانها لتسهيل

 المشدكالت مدن كثيدر حدل علدى يسداعد فهدو اإلنسدان حيداة فدي األساسدية العوامدل مدن التفكير يعدو 
 المبندي علدى أشدكال التفكيدر وُيعددا واحدًدا مدن. كمدا كثيدرة فدي أمدور والدتحكم السيطرةو  ،األخطاء تجنبو 

 ص واالسددتنتاج فددي ظددلا التغيددرات المعرفيددةأسددس متينددة  مددن العلددم والمعرفددة واإلدراك والبحددث والتمحددي
 والعلميددة المعاصددرة وتسددار  وتيددرة الحيدداة وتشددابكها فددي المجدداالت كافددة؛ فددالتفكير العلمددي نشدداط  عقلددي  
 يظهر على شكل أفعال  وتصرفات  عند مواجهة أمر  ما أو مشكلة  مدا؛ نتيجدة تضدافر الخبدرات القديمدة

 مددع المشددكلة وإيجدداد الحلددول المقبولددة لهددا أو التقليددل مددن نتائجهدداوالمعرفددة الحديثددة فددي كيييددة التعامددل 
 .(Obaidat & Abu Samaid,2007)السلبية، ومحاولة الخروج بأقل الخسائر أو أفضل النتائج 

 المقدددددراتنهددددا مجموعددددة مددددن أمهددددارات التفكيددددر العلمددددي ب (Zaitoun,2003)زيتددددون  فعددددرا و 
سدتخدام اعلدى  المقددرةطرق العلم والتفكير بشدكل صدحيح، و والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق 

بعددض عمليددات العلددم، ويتطلددب مددن الفددرد فيهددا تمثددل المعلومددات ومعالجتهددا وإجددراء خطددوة عقبددة وراء 
 .المعلومات األساسية المعطاة

نهددا مجموعددة مددن العمليددات أفقددد عددرف مهددارات التفكيددر العلمددي ب (Sadah,2015)سددعده  أمددا
ة التي يتم ممارستها واستخدامها عن قصد لمعالجة المعلومات والبيانات لتحقيق أهدداف العقلية المحدد

 ،ي نتصدالمور و شياء وتدوين المالحظات إلى التنبدؤ بداألتربوية متنوعة تتراوح بين التيكر ووصف األ
 والوصول إلى االستنتاجات. ،وحل المشكالت ،وتقديم الدليل
 ذو -والبرهدانالتفكيدر العقالندي القدائم علدى المنطدق والُحجدة  من أنماط كواحد  -التفكير العلمي و 

 أهميددة بالغددة  فددي حيدداة اإلنسددان علددى المسددتوى الشخصددي والعلمددي والعملددي، وتبددرز أهميتدده فيمددا يددأتي
(Sadah,2015): 

https://weziwezi.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/
https://weziwezi.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/
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  المسدداعدة علددى تقددديم البددراهين القطعيددة واألدلددة الثابتددة علددى صددحة اآلراء واألفكددار التددي يتبناهددا
ريقدددة  منظمدددة  وواضدددحة ؛ نظدددًرا السدددتخدامه التحليدددل والتجريدددب واالستقصددداء واالسدددتدالل الفدددرد بط

 وغيرها من الطرق العلمية المستخدمة في إثبات أو نفي أمر  ما.
  مسدداعدة الفددرد علددى إدراك المشددكلة والبحددث عددن حدددلا  أو حلددول  لهددا، مددن خددالل اختيددار طريقدددة

 التفكير الصحيحة في البحث عن الحل.
 إمكانيددة التنبددؤ  اآلتيعدة فددي تحديددد العوامددل المددؤثرة أو الُمسددببة لظدداهرة  أو مشددكلة ، مددا وبددالمسددا

 كافة قبل وقوعها. المستقبلية في المجاالت شكالتبالظواهر أو الم
 إمكانية تفاديه أو الحدا من ضرره. اآلتيتحديد نقاط الضعف والخلل في أمر  ما، وب 
 تطور الشعو  وتحقيق الرفاهية. اآلتيوالتكنولوجي وبفي تطوير اإلنتاج العلمي  اإلسهام 
 االعتبددار مددا مددرا بدده اآلخددرون مددن التجددار  واألخطدداء واالسددتفادة منهددا دون الوقددو   ناألخددي بعددي

 فيها.
  ُيحكدددم علدددى  إذالحيددداة،  مشدددكالتتحقيددق الراحدددة النفسدددية إذا مدددا اعُتمدددد التفكيدددر العلمددي فدددي حدددلا

 عن العواطف واألهواء. األمور من ناحية  عقالنية  بعيدة  
يعد التفاعل االجتماعي من أكثر المفداهيم انتشدارًا فدي علدم االجتمدا  وعلدم الدنفس علدى السدواء، 
وهو األساس في دراسة علدم الدنفس االجتمداعي الديي يتنداول دراسدة كيييدة تفاعدل الفدرد مدع البيئدة ومدا 

عديد من نظريات الشخصدية ي  يام وهو األساس ف واتجاهات.ينتج عن هيا التفاعل من  يم وعادات 
إذ يعدد التفاعدل االجتمداعي بشدكل عدام نوعدًا مدن المدؤثرات  ونظريات التعلم ونظريدات العدالج النفسدي،

وفي العلوم االجتماعيدة يشدير إلدى سلسدلة مدن المدؤثرات واالسدتجابات يندتج عنهدا تغييدر  واالستجابات،
 .في األطراف الداخلة فيما كانت عليه عند البداية

إن التفاعددل االجتمدداعي ال يددؤثر فددي األفددراد فحسددب بددل يددؤثر كدديلك فددي القددائمين علددى البددرامج 
أنفسدددهم بحيدددث يدددؤدي ذلدددك إلدددى تعدددديل طريقدددة عملهدددم مدددع تحسدددين سدددلوكهم تبعدددًا لالسدددتجابات التدددي 

فهو مجموعة من الخصدائص التدي هدي ندو  مدن ه يستجيب لها األفراد. ليا تعددت وتباينت استخدامات
دادات الثابتة نسبيًا تميز استجابات الفرد في سدلوكه االجتمداعي التدي تددعى بالسدمات التفاعليدة االستع

   .والسمات األولية لالستجابات الشخصية
 إلدى اسدتثارة اسدتجابات تدؤدي متفاعلدة، اجتماعيدة منبهدات عددة االجتمداعي يتضدمن الموقدفو 

 بدين شدخص يددور مدا علدى االجتمداعي اعدلالتف وال يقتصدر الموقف، هيا في المشاركين لدى اجتماعية
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 أخديي. و بعضداً مدع بعضدهم  التالميدي مجموعدة مدن وأخدرى مثدل تفاعدل مجموعدة بدين يكون  قد بل وأخر،
 & Ibrahim)والتعدداون وغيرهددا والتنددافس التكيدد  منهددا مختلفددة أنماطددا االجتمدداعي التفاعددل

Hassan,2005) . 
 المشدتغلين بهديا بعدضده ويعد االجتمدا  علدم في مالمفاهي أهم من االجتماعي واحدا التفاعل ويعد

 ويسدهم التفاعدل. االجتمدا  علدم موضدو  هدو التفاعدل يعددون  إذ الدراسدة، موضدوعات لكدل العلدم شدامال

 لغدة قومده ويدتعلم اإلنسدانية خصائصدهالفدرد  يكتسدب خاللده فمن اإلنسان، سلوك تكوين في االجتماعي

 االجتمداعي، ويهيدا الفدري التطبيدع خدالل عمليدة مدن ا،وتقاليدده وعاداتهدا و يمهدا مجتمعده وثقافدة

 يكتسدب المبددعون، كمدا المخططدون، مدنهم فيظهدر – ذاتيتده – بشخصديته مدنهم لك ليتميز لألشخاي

 .(Abdullah,2003) والمناقشة التعبير والمبادرة على المقدرة المرء
 الدراسات السابقة: 
 لمحاضرات العروض والتوسع التصور إلى التعرف هدفت والتي (Daniel,2011)دراسة دانيل 

 عيندة أخدي إذاألمريكيدة،  المتحددة الواليدات منطقدة فدي الثانويدة المرحلدة فدي الكيميداء مدادة فدي العمليدة

 المسدحية وتمثلدت االستقصدائية الطريقدة فيها اسُتخِدم كيميائًيا معلًما (20)أفرادها وعدد عشوائية بطريقة

 التدأثيرات اإليجابيدة يرون  المشاركين الكيمياء معلمي أن النتائج وأظهرت ،ةاستبان باستخدام الدراسة أداة 

 .همدوافع وفي الطلبة أداء في الجوهرية
اسدتراتيجية الخارطدة المخروطيدة  فاعليدةهدفت إلى تقصدي ( (Zghanin,2010 زاغانيني دراسة

الدوليدة لطلبدة الصدف  timssات إختبدار داء العملي والمهدارات المتضدمنة فدي والعروض العملية في األ
، وتدم اسدتخدام اً ( طالب030المنهج التجريبي، واشتملت عينة الدراسة على ) وُأستخدمالثامن األساسي، 

يتضددددمن مجموعددددة مددددن  timssات ختبددددار مكددددافا إل إختبدددداربطاقددددة  مالحظددددة لرصددددد االداء العملددددي و 
يددل( وبينددت نتددائج الدراسددة وجددود المهددارات )المعرفددة والحقددائق واسددتيعا  المفدداهيم، واالسددتدالل والتحل

لصددالح  timssات ختبدار المكدافا إل ختبدارداء العملدي واإلفدروق بدين متوسدطات درجدات الطلبدة فدي األ
 الطلبة اليين درسوا وفق استراتيجية الخارطة والمخروطية والعروض العملية.

إلدى ة المسدتند العمليدة العدروض إلدى التعدرف إلدى هددفت (Michelle,2010) ميشديل دراسدة
 المددارس طلبدة علدى التجريبدي المدنهج فيده اسُتخدم .الكمبيوتر برمجيات عمليات لتعليم المتحركة الرسوم
 أداة  وتمثلدت العشدوائية بالطريقدة اختيدارهم تدم طالدب (222) الطلبدة عددد وكدان أريزوندا واليدة فدي الثانويدة
 العدروض باسدتخدام كبيدر بشدكل الطلبدة جميدع َتَحُسدن النتدائج ، وأظهدرتتحصديلي إختبدار فدي الدراسدة
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 العملية العروض باستخدام الموجهة الممارسة في شاركوا اليين الطلبة وَتَحُسن المتحركة للصور العملية

 .الموجهة الممارسة في يشاركوا لم اليين الطلبة من أكثر ملحول بشكل المتحركة للرسوم
نمددوذج االسددتما  أاسددتخدام هدددفت التعددرف إلددى أثددر التدددريس ب (Mansi,2007)ة منسددي دراسدد

المرحلدددة األساسدددية فدددي األردن فدددي مدددادة العلدددوم  طلبدددةالمتكامدددل فدددي العدددروض العمليدددة فدددي تحصددديل 
 ؛ اسدددتخدمت خددداللتكوندددت عينددة الدراسدددة مدددن سددتين طالبدددًا فدددي محافظددة إربدددد إذواتجاهدداتهم نحوهدددا، 

لمدادة العلدوم تكددون  بدةالطلتحصديلي  ديس بده مددى تحصديل  إختبدارالدراسدة الخطدط الدراسدية، وكديلك 
ن فقددرة. وقددد أظهددرت يربعددأمددن ثالثددين فقددرة وكدديلك مقيدداس االتجاهددات نحددو العلددوم، وبلدد  عدددد فقراتدده 

نتدائج الدراسدة وجددود فدروق بددين متوسدطي عالمدات التحصدديل للمجمدوعتين )الضددابطة والتجريبيدة( فددي 
يبيدة وكديلك بالنسدبة التجاهدات )االستيعا  والتطبيق( لصالح المجموعة التجر  ختباركل من مجالي اإل

 نحو مادة العلوم. الطلبة
بعندددددوان أثدددددر التعلددددديم االستقصدددددائي والعدددددروض العمليدددددة فدددددي  (Nasir,2004)دراسدددددة ناصدددددر 

االسدددتدالل العلمدددي والتحصددديل لددددى طالبدددات الصدددف التاسدددع األساسدددي فدددي مبحدددث األحيددداء، هددفدددددت 
المنحدددى االستقصدددائي، والعدددروض العمليدددة، الدراسددددة إلدددى تعدددراف أثدددر ثدددالث اسدددتراتيجيات تدريسدددية )

 علددىطالبددة فدي محافظددة أربددد موزعددة والطريقدة التقليديددة(. وتكددون مجتمددع الدراسدة مددن سددبعة وثمددانين 
 إختبدداروكدديلك  الطالبدداتلقيدداس مسددتوى تحصدديل  اً تحصدديلي اً إختبددار ؛ اسددتخدمت الدراسددة ثددالث شددعب

 اً ، وقددد أظهددرت الندددتائج أن هندداك فروقدد(,0222Lawsonلوسددون،  إختبددارصددفي لالسددتدالل العلمددي )
التحصدديلي تعددزى إلددى اسددتراتيجية التدددريس  ختبددارفددي اسددتراتيجية التدددريس وكدديلك وجددود فددروق فددي اإل

 .لصالح كل من المنحى االستقصائي وطريقة العروض العملية
 :منهجية الدراسة
راسدة هديه استخدمت  وضدابطة، ةيدبيتجر : نيمجمدوعت علدى قدام الديي يبدريالتاج شدبه ميالتاصدم الدا

 هديا لمناسدبة وذلدك االجتمداعي،مقياس التفكير العلمي، ومقياس التفاعل ل وبعديي قبل: نياسي  وعلى
 .الداراسة ألغراض المنهج
 :الدراسة أفراد

راسدددة أفدددراد تددألف ة الفقهددداء مدرسددد يفددد يا األساسدد السدددابع الصدددف طلبددة مدددن اطالبددد( 02) مددن الدا
راسديا األول مدن العدام الثاانوية للبنين، التاابعة ل مديرية الًتربية والًتعليم للواء وادي السير، فدي الفصدل الدا

 ةالمدرسددد واسدددتعداد ،يدددةكفاالو  خبرةبدددال يتمتدددع لدددممع لوجدددود ؛ًياقصدددديدددرت اخت ،8102-8102الدراسددديا 
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راسدة، إجدراءات ييدلتنف الباحثدة مدع عداون للتا   للصدف شدعبتين علدى ئهداواحتوا هدا،يإل الوصدول وسدهولة الدا
 سي.األسا السابع

راسددة شددعبتا أفددراد رتيدداخت دد فمثالددت ة،ئيعشددوا قددةيبطر  الدا عبة )أ( المجموعددة التجريبيددة وعدددد الشا
 ( طالبا.02( طالبا ومثالت الشعبة ) ( المجموعة الضابطة وعدد أفرادها )02أفرادها )

 أدوات الدراسة:
يداس التفكيدر العلمدي، ومقيداس دوات الدراسة والمتمثلة فدي مقأألغراض هيه الدراسة، تم تطوير 

 تحصيلي لمادة العلوم، وفيما يأتي وصف لكل منها: إختبارالتفاعل االجتماعي و 
 مهارات التفكير العلمي: إختباراواًل: 

مهددارات التفكيددر  إختبددارد  التربددوي والدراسددات السددابقة بإعددداد باالعتمدداد علددى مراجعددة األتددم 
للصددف السددابع األساسددي،  الدديي تددم تدريسددهة مددن منهدداج العلددوم العلمددي وفقددًا لمحتددوى المددادة التعليميدد

االختيدارات مدن مشدكالت مرتبطدة  وتألفدتفقدرة مدن ندو  االختيدار مدن متعددد  02مدن  ختبداروتكدون اإل
 بالتفكير العلمي ضمن المقرر التعليمدي وفقدًا لمحداور التفكيدر العلمدي )مهدارة جمدع المعلومدات، مهدارة

التحليل(، بحيث تدم تحديدد اجابدة واحددة صدحيحة مدن ثدالث خيدارات وتدم  هارةالتنظيم، م التيكر، مهارة
توزيع االختيارات مع مراعاة السهولة والوضوح لتناسب مستوى الطلبة، وتقديم مثال توضديحي لتطبيدق 

 .ختباراإل
 مهارات التفكير العلمي: إختبارصدق 
 مدن مجموعدة علدى عرضده خدالل مدن العلمديمهدارات التفكيدر  إختبدار صددق مدن التاأكدد تدما 

مدين دين المحكا ، والتاقدويم والتاددريس والقيداسوطرائدق  المنداهج مجدال فدي المختصا  كدل مدن وطلدب التاربدويا

دم مدين مقترحدات الباحثدة أخديت وقدد، اإلختبدار فقدرات فدي رأيده إبدداء محكا  حيدث مدن وتوصدياتهم المحكا

  مدنالدى ثدالث بددائل بددالً  ختبداراإل بددائل تغييدرتدم  إذ ختبدارلفقرات اإل الحيف أو أو اإلضافة التاعديل
 بديلين.
 مهارات التفكير العلمي: إختبارثبات 

( 32) الصدف السدابع األساسدي مكوندة مدن طلبدةعينة من  إختبارتم  ختبارللتحقق من ثبات اإل
( أيددام، وباسدددتخدام 02علددى أفدددراد هدديه العينددة مددرتين بفاصدددل زمنددي مقددداره ) ختبدداروتطبيددق اإل البدداط

يتمتدع  ختبدار، وهديا دليدل علدى ان اإل(29.3بلد  ) إذ ختبدارل ارتباط بيرسون تم حسدا  ثبدات اإلمعام
 بدرجة ثبات كافية ومناسبة ألغراض البحث.
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 ثانيًا: مقياس مهارات التفاعل االجتماعي:
طلبدة قامت الباحثة بتطوير مقياس بهدف  ياس مستوى العالقات والتفداعالت االجتماعيدة لددى 

إبعداد )ا بدال اجتمداعي،  ة( عبدارة موزعدة علدى ثالثد32المقيداس مدن ) وتكدون ع األساسي الصف الساب
اهتمدددام اجتمددداعي، تواصدددل اجتمددداعي( وفقدددًا لنمدددوذج ليكدددرت الخماسدددي، وقامدددت الباحثدددة بالتأكدددد مدددن 

 الخصائص السيكومترية له في البيئة األردنية.
 صدق مقياس مهارات التفاعل االجتماعي:

  :هما طريقتين خالل من مهارات التفاعل االجتماعي مقياس قصد من التاأكد تما 
مدين مدن مجموعدة علدى بعرضده :الّظةاهر ّ  الّصةدق دين المحكا وطرائدق  المنداهج مجدال فدي المختصا

، والتاقويم والتادريس والقياس م كل من وطلب التاربويا  انتماء درجة وفق المقياس فقرات في رأيه إبداء محكا

 مناسدبة فضاًل عن فقرة؛ لكلا  البدائل ترتيب صالحياة وفحص لغويًّا، الفقرة صياغة ووضوح الفقرة للبعد،

مدين مقترحداتفدي اإلعتبدار  الباحثة أخيت إذ فنايًّا، فقرات المقياس  التاعدديل حيدث مدن وتوصدياتهم المحكا

  .أو الحيف أو اإلضافة
مجداالت  مدن مجدال لكد بدين بيرسدون  ارتبداط معدامالت بحسدا  الباحثدة قامدت البنةائّي: الّصةدق

ح ذلك (0) والجدول .للمقياس الكلياة بالدارجة مجال كل وكيلك األخرى، والمجاالت المقياس  .يوضا
 ( معامالت االرتباط بين المجاالت الفرعّية لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي1جدول )ال

 تواصل اجتماعي اهتمام اجتماعي اقبال اجتماعي المجاالت
   - ا بال اجتماعي
  - *292.0 اهتمام اجتماعي
 - *29.00 *292.0 تواصل اجتماعي
رجة الكلياة  *29.00 *29.00 *29.00 الدا

 (α≤0.05)* دالاة إحصائيًّا عند مستوى الدااللة 
ددح مددن مرتفعددة وموجبددة ودالاددة إحصددائيًّا تشددير إلددى  ( وجددود ارتباطددات وبنسددب0الجدددول ) ويتضا

اخليا بين درجة كل  فقرة من فقرات المقياس. االتاساق الدا
 ثبات مقياس مهارات التفاعل االجتماعي:

 قامدت إذ (test-retest)ختبداراإل وإعدادة ختبداراإل طريقدة استخدام للتاحقق من ثبات المقياس تما 

 خدارج مدن طلبة الصدف السدابع األساسدي من مجموعة على التفاعل االجتماعي بتوزيع مقياس الباحثة

 معامدل اسدتخراج وتدما  األداة.  ثبدات مدن للتاأكاد أسبوعين مضي بعد عليهم تطبيقها الداراسة، وإعادة عينة
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اخليا  اخليا  االتاسداق بطريقدة التفاعدل االجتمداعي لمقياس االتاساق الدا  :ألفدا كرونبدا باسدتخدام معادلدة  الددا
Cronbach Alpha ( 0من خالل الجدول) 

اعي بطريقة االّتساق الّداخلّي اعتماًدا على معادلة ( نتائج الّثبات لمقياس التفاعل االجتم2جدول )ال
 كرونباخ ألفا

 الّثبات المجال الّرقم
 29.2 ا بال اجتماعي 1
 29.2 اهتمام اجتماعي 2
 29.0 تواصل اجتماعي 3

 29.0 الكليّ 
دا29.0) بلد  للمقياس الكليا  الثابات معامل أنا  (0) الجدول من يتضح  الفرعيادة فقدد المجداالت ( أما

اخليا  االتاساق بطريقة المحسوبة الثابات معامالت تراوحت   يمدة بلغدت أعلدى إذ( 29.2-29.2) بدين الدا

(، 29.2وحصدل بعدد االهتمدام االجتمداعي علدى أقدلا  يمدة وبلغدت ) اال بدال االجتمداعي، لبعدد (29.2)
 .الداراسة بأغراض وتفي مرتفعة ثبات معامالت وجميعها
 التعليمي:البرنامج 

ل لمحاور البرنامج التعليمي:وفيما يأ  تي عرض مفصا
 أوال: فلسفة البرنامج

ينطلددق البرنددامج الحددالي مددن مبدددأ جددوهريا تقددوم عليدده الناظرياددة البنائيددة يتمثددل فددي تركيزهددا علددى 
ل دوره  الطلبة وجعله المحور األساسدي فدي عمليدةا الدتعلم، بمدا لديده مدن معدارف وخبدرات سدابقة، وتحدوا

وم بأنشددطة ويفسددر المعلومددات، متعدداون اجتمدداعيا يتعدداون مددع زمالئدده فددي تنفيددي إلددى نشددط وإيجددابيا يقدد
، ويتقبل آراءهم، ومبد  مبتكر يقترح الحلدول والتفسديرات، ويطبدق مدا توصدل إليده فدي مواقدف المهمات

ددز علددى  ددة. كمددا ويركا ددر ويقدددم وجهددة نظددره الخاصا يددتما بددين  الحددوار الددييجديدددة، وباحددث مسددتقص يفكا
أنفسهم، كعمليادة اجتماعيادة لتوجيده تفكيدر الطالبدة، وبنداء المعداني واألفكدار  الطلبة، وبين بةالطلالمعلم و 
 لديهم.

ويهدددف البرنددامج الحددالي إلددى تحسددين مسددتويات الطلبددة فددي مهددارات التفكيددر العلمددي ومهددارات 
حاورهدددا التافاعددل االجتمدداعي، وتحسدددين مسددتوى التحصدديل إذ يقدددوم علددى مرتكددزات الناظريادددة البنائيددة وم

 ومفاهيمها األساسية، ورؤيتها للمتعلم والمحتوى وتطبيقاتها التربوياة الُمختلفة.
 ثانيا: مكونات البرنامج

 فيما يأتي عرض ألهم مكونات البرنامج التعليمي:
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 الهدف العام للبرنامج التعليمي: .أ
ددة للبددددرنامج فددي تحسددين المخرجددات العلميددة للطلبددة ورفددع م سددتوى مدددهارات تتمثاددل األهددداف العاما

دددع وصدددول  والدددييالتحصددديل بمسدددتوى  االجتمددداعي، واالرتقددداءالتفكيدددر العلمدددي، ومهدددارات التافاعدددل  يتوقا
ة  رة، من أجل تحقيق األهداف الخاصا   اآلتية:الطالبة إليه بعد تنفيي الداروس الُمقرا

لوحدددة أن يكددون لدده دور فاعددل فددي الوصددول إلددى الحقددائق والمفدداهيم والمبدداد  التددي تتضددمنها ا 
الدراسية ووجود تعاون بدين األفدراد داخدل الغرفدة الصديية واالرتقداء بمسدتوى التفكيدر العلمدي ممدا يعمدل 

 التحصيل.على الربط بين النظرية والتطبيق ورفع مستوى 
 محتوى البرنامج التعليمي .ب

لتحقيدددق اهدددداف الدراسدددة تدددم تطدددوير برندددامج تعليمدددي وفقدددًا السدددتراتيجية العدددروض العمليدددة، بعدددد 
االطدددال  علدددى محتدددوى كتدددا  العلدددوم للصدددف السدددابع األساسدددي سددديتم تحديدددد وحددددة دراسدددية لتطبيدددق 
االستراتيجية عليها، وتم استخالي المفاهيم والحقائق العلمية مدن هديه الوحددة، وتوزيدع محتدوى المدادة 

( حصدده دراسددية بواقددع سدداعتين، وتددم تحديددد اجددراءات التدددريس بمددا 00علددى عدددد الحصددص والبددال  )
ضمن وجود تفاعل داخل الغرفة الصيية من خالل األنشدطة االلكترونيدة واألنشدطة التفاعليدة التدي تدم ي

 تصميمها وفقًا لمحتوى المادة التعليمية بحيث يكون للطلبة دور فاعل للوصول للحقائق العلمية .
 وللتحقدق مددن صدددق محتددوى البرنددامج، تددم عرضده علددى عدددد مددن األسدداتية والمشددرفين التربددويين

مدى تطابق النمداذج لمحتدوى المدادة التعليميدة وكديلك  إلىالمتخصصين في مادة العلوم وذلك للتعرف 
م تعدديل محتدوى الحصدص وفقدًا لوجهدات نظدر المحكمدين لتكدون تدللتحقق من دقة الصياغة اللغوية، و 

م الوسدائل، امدا المادة التعليمية جاهزة لتطبيقها داخل الغرفة الصيية على المجموعة التجريبية باسدتخدا
لكددن بالطريقددة االعتياديددة وبدددون اسددتخدام  ذاتدده المجموعددة الضددابطة فاندده تددم تقددديم المحتددوى التعليمددي

االعتمداد علدى دليدل المعلدم قامت معلمدة مدادة العلدوم ب إذالنماذج المستخدمة في المجموعة التجريبية، 
الصددف بالطريقددة االعتياديددة للمجموعددة كتددا  العلددوم المقددرر مددن وزارة التربيددة األردنيددة لتدددريس وعلددى 

 التي سيتم تقديمها للمجموعة التجريبية بواسطة العروض العملية.ذاتها الضابطة، وهي المادة 
 نتائج الّدراسة

( α=0.05) مستوى  يوجد أثر ذو داللة احصائية عند األول: هلالنتائج المتعلقة بالسؤال 
ية في تنمية مهارات التفكير العلمي في مادة العلوم للبرنامج التعليمي القائم على العروض العمل
 لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن؟
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 ينواالنحرافات المعيارية للقياستم استخراج المتوسطات الحسابية  هيا السؤاللإلجابة عن 
ة العلوم مهارات التفكير العلمي في ماد والضابطة لمقياسالمجموعتين التجريبية  والبعدي بينالقبلي 

 هيه المتوسطات: ( يبين3والجدول )لدى طلبة الصف السابع األساسي، 
 والضابطة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية  (3الجدول )

 الكلية لمقياس مهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة التعليم والبعد  للدرجةالقبلي  ينالقياس

 المجموعة لمقياسا

 البعد  القبلي

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعيار  
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعيار  

الدرجة الكلية لمقياس مهارات 
 التفكير العلمي

 4.198 16.60 3.605 11.45 التجريبية

 6.191 9.70 5.790 8.55 الضابطة

 6.282 13.15 4.982 10.00 الكلي

بين  واالنحرافات المعيارية( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية 3)يبين الجدول 
مهارات التفكير  الكلية لمقياس والبعدي للدرجةالقبلي  ينالمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس

ولمعرفة مصادر هيه الفروق تم إجراء تحليل التباين االحادي المشترك  التعليم،العلمي تبعا لطريقة 
(ANCOVA) ( يبين ذلك0على القياس البعدي لمقياس مهارات التفكير العلمي والجدول ): 

لمقياس  مهارات التفكير  البعد  ختبارعلى اإل ANCOVAتحليل التباين االحاد  المشترك  (4) الجدول
 العلمي تبعا لطريقة التعليم

 درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
لة الدال 

 اإلحصائية

(η2) 
 مربع ايتا

 652. 000. 69.427 693.441 1 693.441 ()المشتركالقبلي 

 317. *000. 17.151 171.308 1 171.308 طريقة التعليم

       9.988 37 369.559 الخطا

         39 1539.100 الكلي

 2922*دال إحصائيا عند مستوى 
كلية لمقياس مهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة ( أن  يمة "ف" للدرجة ال0يبين الجدول )

وجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة تأي انه  إحصائيا،دالة  وهي  يمة( 17.151) التدريس
القياس البعدي تبعا  والضابطة علىالكلية لمقياس مهارات التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية 

الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية  تعود ولمعرفة لمن التعليم،لطريقة 
 يبين هيه النتائج: (2) والضابطة والجدوللمقياس مهارات التفكير العلمي بين المجموعتين التجريبية 
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 الحسابية المعدلة للدرجة الكلية لمقياس مهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة التعليم ( المتوسطات5جدول )ال
 الخطأ المعيار   المتوسط الحسابي المعدل المجموعة لمقياسا

مهارات التفكير 
 العلمي

 723. 15.316 التجريبية
 723. 10.984 الضابطة

( أن المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط 2يبين الجدول )
مهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة  حسابي معدل أعلى من الضابطة على الدرجة الكلية لمقياس

الدرجة  والضابطة فيوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية تنه أأي  التعليم،
التجريبية. ولمعرفة حجم األثر  ولصالح المجموعةمهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة التعليم لالكلية 

( وبيلك يمكن 2.003مقياس مهارات التفكير العلمي )للدرجة الكلية ل (η2) تم حسا  مربع ايتا
من التباين في الدرجة الكلية لمقياس مهارات التفكير العلمي بين المجموعتين ( %3090إن )القول 

 العملية.مي القائم على على العروض يللبرنامج التعل والضابطة يعزى التجريبية 
( α =0.05) مستوى  داللة احصائية عند يوجد أثر ذو هل الثاني:النتائج المتعلقة بالسؤال 

للبرنامج التعليمي القائم على العروض العملية في تنمية مهارات التفاعل االجتماعي في مادة 
 العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن؟

 ينواالنحرافات المعيارية للقياستم استخراج المتوسطات الحسابية  هيا السؤاللإلجابة عن 
مهارات التفاعل االجتماعي في مقياس  والضابطة ألبعادالمجموعتين التجريبية  والبعدي بيني القبل

 يبين هيه المتوسطات: اآلتيوالجدول  األردن،مادة العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي في 
 الضابطة علىو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية  (6الجدول )

 مقياس مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم  والبعد  البعادالقبلي  ينالقياس

 المجموعة االبعاد
 البعد  القبلي

 المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط المعيار   االنحراف الحسابي المتوسط

 اقبال اجتماعي

 3.567 35.10 3.456 25.50 التجريبية

 4.607 28.80 5.675 22.00 الضابطة

 5.169 31.95 4.965 23.75 الكلي

اهتمام 
 اجتماعي

 3.934 31.00 3.859 23.95 التجريبية

 5.195 22.60 5.411 21.30 الضابطة

 6.227 26.80 4.829 22.63 الكلي

تواصل 
 اجتماعي

 9.070 34.45 3.561 22.95 التجريبية

 10.874 28.65 5.767 22.90 الضابطة

 10.310 31.55 4.731 22.93 ليالك
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المعيارية بين  واالنحرافات( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية 0يبين الجدول )
البعدي البعاد مقياس مهارات التفاعل القبلي و  ينية والضابطة على القياسالمجموعتين التجريب

 إختبارهيه الفروق تم إجراء  داللة التعليمي. ولمعرفةاالجتماعي في مادة العلوم لدى تبعا للبرنامج 
( يبين هيا 0الجدول ) التعليمي،لبرنامج اتبعا لمتغير  Multivariate testتحليل التباين المتعدد 

 .ختباراإل
 ألبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم  Multivariate testالمتعدد  ختباراإل (7جدول )ال

 مستوى الداللة قيمة "ف" Hotelling's Trace ختبارائي اإلإحص المتغيرات المستقل

 000. 14.394 1.309 البرنامج التعليمي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس مهارات التفاعل 0يبين الجدول )
االجتماعي في مادة العلوم، ولمعرفة مصادر هيه الفروق تم إجراء تحليل التباين االحادي المتعدد 

مقياس مهارات التفاعل االجتماعي على القياس البعدي البعاد مقياس  (MANCOVA)المشترك 
 :( يبين ذلك2والجدول )
البعاد مقياس  على القياس  البعد  MANCOVAتحليل التباين االحاد  المتعدد المشترك  (8)الجدول

 مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم 
 األبعاد المصدر

مجموع 
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

(η2) 
 مربع ايتا

ا بال 
اجتماعي قبلي 
 )مشترك(

 053. 169. 1.974 22.247 1 22.247 ا بال اجتماعي

 314. 000. 16.034 174.503 1 174.503 اهتمام اجتماعي

 211. 004. 9.380 721.483 1 721.483 تواصل اجتماعي

 اهتمام
قبلي  اجتماعي
 مشترك()

 086. 077. 3.314 37.352 1 37.352 ا بال اجتماعي

 000. 969. 002. 017. 1 017. اهتمام اجتماعي

 038. 247. 1.386 106.619 1 106.619 تواصل اجتماعي

تواصل 
قبلي  اجتماعي
 )مشترك(

 117. 038. 4.626 52.140 1 52.140 ا بال اجتماعي

 094. 064. 3.651 39.738 1 39.738 اهتمام اجتماعي

 031. 295. 1.128 86.763 1 86.763 تواصل اجتماعي

البرنامج 
 التعليمي

 328. *000. 17.103 192.770 1 192.770 ا بال اجتماعي

 462. *000. 30.024 326.754 1 326.754 اهتمام اجتماعي

 209. *004. 9.263 712.500 1 712.500 تواصل اجتماعي

 الخطأ

    11.271 35 394.496 ا بال اجتماعي

    10.883 35 380.910 اهتمام اجتماعي

    76.919 35 2692.181 تواصل اجتماعي

 الكلي

     39 1041.900 ا بال اجتماعي

     39 1512.400 اهتمام اجتماعي

     39 4145.900 تواصل اجتماعي
 2922*دال إحصائيا عند مستوى 
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 يمة "ف" لبعد ( و 009023بلغت )  اال بال االجتماعي( أن  يمة "ف" لبعد 2يبين الجدول )
وهي ، (09003 يمة "ف" لبعد التواصل االجتماعي بلغت )( و 329200هتمام االجتماعي بلغت )اال
وجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد ت( أي انه 2922ند مستوى الداللة )دالة إحصائيا ع  يم

عل االجتماعي في مادة العلوم لدى تبعا للبرنامج التعليمي بين المجموعتين مقياس مهارات التفا
ولمعرفة لمن تعود الفروق تم  ،التجريبية و الضابطة على القياس البعدي تبعا للبرنامج التعليمي

مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم  مقياس ألبعاداستخراج المتوسطات الحسابية المعدلة 
 لمجموعتين التجريبية والضابطة والجدوللتبعا للبرنامج التعليمي الصف السابع األساسي طلبة لدى 
 يبين هيه النتائج:( .)

 ( المتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد مقياس مقياس مهارات التفاعل االجتماعي في مادة العلوم 9جدول )ال

 الخطأ المعيار   المتوسط الحسابي المعدل المجموعة االبعاد

 778. 34.303 التجريبية ا بال اجتماعي

 778. 29.597 الضابطة

 765. 29.863 التجريبية اهتمام اجتماعي

 765. 23.737 الضابطة

 2.033 36.074 التجريبية تواصل اجتماعي

 2.033 27.026 الضابطة

تجريبية ( أن المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت جميعها لصالح المجموعة ال.يبين الجدول )
بمتوسط حسابي معدل أعلى من الضابطة على جميع أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي في 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين تأي انه  التعليمي،تبعا للبرنامج  الطلبة مادة العلوم لدى
مادة جميع أبعاد مقياس مهارات التفاعل االجتماعي في  والضابطة علىالمجموعتين التجريبية 

حجم األثر تم حسا  مربع  التجريبية. ولمعرفة ولصالح المجموعةالعلوم لدى تبعا للبرنامج التعليمي 
( من التباين في بعد %3092وبيلك يمكن القول بأن ) (،29302)لبعد اال بال االجتماعي  (η2) ايتا

والضابطة جريبية بين المجموعتين التمهارات التفاعل االجتماعي اال بال االجتماعي من مقياس 
 العملية.مي القائم على العروض يللبرنامج التعل يعزى 

( %0090وبيلك يمكن القول بأن ) ،(29000)لبعد االهتمام االجتماعي  (η2) وبل  مربع ايتا
بين المجموعتين مهارات التفاعل االجتماعي من التباين في بعد االهتمام االجتماعي من مقياس 

 العملية.للبرنامج التعلمي القائم على العروض  ى والضابطة يعز التجريبية 
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( %.029وبيلك يمكن القول بأن ) (،.2902)لبعد التواصل االجتماعي  (η2) وبل  مربع ايتا
بين المجموعتين مهارات التفاعل االجتماعي من التباين في بعد التواصل االجتماعي من مقياس 

 .ائم على على العروض العمليةللبرنامج التعلمي الق والضابطة يعزى التجريبية 
 مناقشة الّنتائج والّتوصيات

( α=0.05يوجد أثر ذو داللة احصائية عند ) األول: هلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
للبرنامج التعليمي القائم على العروض العملية في تنمية مهارات التفكير العلمي في مادة العلوم 

 ي األردن؟لدى طلبة الصف السابع األساسي ف
التاحليل اإلحصائيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية  نتائج أظهرت

مهارات التفكير العلمي تبعا لطريقة التعليم لصالح المجموعة التجريبية لوالضابطة في الدرجة الكلية 
ر استراتيجية العروض العملية ومن الواضح بان تأثييعزى للبرنامج التعلمي القائم على العروض العملية  

في مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة جاء نتيجة ألغراض العروض العملية المتمثلة بإثارة الدافعية لدى 
رة الدافعية لديهم واستخدام الطلبة بحيث تتضمن عرض المشكلة دون مناقشتها األمر اليي يؤدي إلى اثا

المشكلة األمر اليي ينتج عنه تولد االفكار لدى  نعلتلك المشكلة وطرح األسئلة  عرض توضيحي
 الطلبة.

وكيلك لكون العروض العملية تقوم على ارشاد المتعلمين إلى اكتسا  المهارات الد يقة بعرض 
موقف معين ويكون دور المعلم ارشاد الطلبة بكييية ممارسة المهارة بعدة أشكال سواء فردية أم جماعية، 

ى الطالب في العملية التعليمية لإلدراك بشكل أوسع من خالل العمل على وأيضًا إشراك الحواس لد
إعادة التطبيق وهيا االرتباط اليي يستفاد منه في عملية تدريس العلوم اليي يتمثل بإجراء األنشطة 

 واعادة تطبيقها من قبل الطلبة لتوليد االفكار العلمية لديهم.
بدة الصدف السدابع فدي البرندامج التدريسدي والتدأثر بده بشدكل وتعزو الباحثة هيه النتيجة إلدى انخدراط طل

أثدر فدي مسددتوى التفكيدر العلمددي لدديهم وكديلك وجددود عالقدة بددين العدروض العمليدة والتفكيددر العلمدي، وكدديلك 
إن اسدتراتيجية العدروض العمليددة تعمدق لدددى الطلبدة فهددم الحقدائق بطريقدة مختلفددة تولدد لددديهم التفكيدر العلمددي 

 .أفضليع مهارات التفكير العلمي بشكل والتأثير في جم
كمددا تعددزو الباحثددة هدديه النتيجددة إلددى أن مددادة العلددوم بحاجددة إلددى اسددتراتيجية مبنيددة علددى اسددس تخدددم 

انشددطة وفعاليددات  وتتضددمنالحقددائق العلميددة واسددتراتيجية العددروض العمليددة تتددوائم مددع طبيعددة منهدداج العلددوم 
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ممدا هدو معمدول بده فدي العمليدة التقليديدة األمدر  أفضدليدة بشدكل مصورة تسداعد الطلبدة فدي فهدم المدادة العلم
 اثناء الحصة التعليمية واالستفادة من المحتوى التعليمي. في اليي يولد لدى الطلبة التفاعل

( التدي اشدارت إلدى وجدود (Zghanin,2010 وتتفق نتائج الدراسة الحاليدة مدع نتيجدة دراسدة الزعدانين
ليددة لصددالح الطلبددة الدديين درسددوا وفقددًا لالسددتراتيجية مددن حيددث درجددات االداء أثددر السددتراتيجية العددروض العم

 العملي.
( α =0.05يوجد أثر ذو داللة احصائية عنةد ) هل الثاني:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

للبرنامج التعليمي القائم علةى العةروض العمليةة فةي تنميةة مهةارات التفاعةل االجتمةاعي فةي مةادة 
 طلبة الصف السابع األساسي في األردن؟العلوم لدى 
فددروق ذات داللدة إحصددائية بدين المجمددوعتين التجريبيددة التاحليددل اإلحصدائيا وجددود  نتدائج أظهدرت

والضدددابطة فدددي الدرجدددة الكليدددة لمقيددداس مهدددارات التفاعدددل االجتمددداعي تبعدددا للبرندددامج التعليمدددي لصدددالح 
 العملية.لى العروض يعزى للبرنامج التعلمي القائم ع المجموعة التجريبية

تنشديط الطلبدة داخدل  تعمدل علدىوتعزو الباحثة هيه النتيجة إلى أن مهارات التفاعل االجتماعي 
النشاطات ومدن خدالل اسدتراتيجية العدروض العمليدة ففدي ب القيامفي  همالغرفة الصيية من خالل اشراك

لبددة التفاعددل االجتمدداعي بعددض االدوار يددتم تطبيقهددا مددن خددالل العمددل الجمدداعي الدديي يولددد لدددى الط
 يجابي.إبشكل 

وكيلك ومن خالل تنفيي العدروض العمليدة التدي تتديح الفرصدة للطلبدة المشداركة الفعالدة واالبتعداد 
عن دائرة االستما  فقط وتنويع الفري بتنويع مستويات األسئلة التي تتناسب مدع الفدروق الفرديدة بدين 

 الطلبة وإثارة التفاعل بين الطلبة والمعلم.
وكيلك تعزو الباحثة هيه النتيجة إلدى التنويدع فدي اسدتراتيجية التددريس وربدط الموضدوعات بواقدع 

، وربدددط أهدددداف الددددرس الطلبدددةحيددداة الطلبدددة وإثدددارة األسدددئلة التدددي تتطلدددب التفكيدددر مدددع تعزيدددز إجابدددات 
ي التخطدديط فدد الطلبددةبالحاجددات اليهنيددة والنييسددة واالجتماعيددة للمددتعلم، والتنويددع بددالمثيرات، ومشدداركة 

لعملهددم التعليمددي، واسدددتغالل الحاجددات األساسددية عندددد الطلبددة ومسدداعدته علدددى تحقيددق ذاتدده، وتزويدددد 
 بنتائج أعمالهم فور االنتهاء منها، وإعداد الدروس وتحضيرها وتخطيطها بشكل مناسب. الطلبة

اصدل وكدان أن التفاعل االجتماعي يحدث بين االفدراد مدن خدالل التو بويمكن تفسير هيه النتيجة 
لطلبددة سددواء داخددل العرفددة فددي تفعيددل عمليددة التواصددل بددين ا السددتراتيجية العددروض العمليددة دور كبيددر

 خارجها األمر اليي زاد من مستوى التفاعل االجتماعي لديهم. أمالصيية 
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 تنفيدديفددي  اً بعضددشدداركة الطلبددة والمعلددم مددع بعضددهم تطبيددق العددروض العمليددة يتمثددل بم كمددا أن
 ى الطلبددة حددب التفاعددل داخددل الغرفددة الصدديية األمددر الدديي يرفددع مددن مسددتوى التفاعددلالدددرس يولددد لددد

وبددين الطلبددة والمعلددم األمددر الدديي يددنعكس بشددكل ايجددابي  اً بعضدداالجتمدداعي بددين الطلبددة مددع بعضددهم 
 على ايجابية التفاعل لدى الطلبة.

ي اشدارت إلدى تدأثير التد (Daniel,2011) دانيدال وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجدة دراسدة
الكيميدددداء مددددن خددددالل التغيددددرات الجوهريددددة علددددى اداء الطلبددددة ودوافددددع  معلمدددديالعددددروض العمليددددة فددددي 

 المعلمين.
 التوصيات

 في ضوء نتائج هيه الداراسة توصي الباحثة بما يأتي: .0
 تدريب معلمي العلوم على استراتيجية العروض العملية وتطبيقها في تدريس مادة العلوم. .0

تخدام العدددروض العمليدددة فدددي تددددريس المنددداهج التعليميدددة فدددي المددددارس لتنميدددة مهدددارات تفعيدددل اسددد .3
 الطلبة.

 إجراء دراسات مشابهة وفقًا الستراتيجية العروض العملية و ياس أثرها في متغيرات اخرى. .0
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