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 :لخصامل

السادس األساس ي في مادة التربية فاعلية استخدام استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف التعّرف إلى الحالية هدفت الدراسة 

س  ساد( طالًبا من الصف ال42)منمن مدارس القادة الدولية تكونت عينة الّدراسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية و  لواء ناعور. اإلسالمية في

استراتيجية العروض  باستخدام م تدريسه تم  ( طالًبا21تكّونت من)تجريبية األساس ي، ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين: 

  تائجنوأظهرت  .وثباته د من صدقهالتحصيل بعد التأكتم تطبيق اختبار ، يةالعتيادبالطريقة ا  تم تدريسهم  طالًبا(21تكّونت من)ضابطة ، و العملية

التي  لصالح املجموعة التجريبيةالختبار التحصيل البعدي  التطبيقأداء مجموعتي الدراسة على  بين متوسطداللة إحصائية  وجود فرق ذو:الدراسة

 ة.استخدام استراتيجية العروض العملي تدريب معلمي التربية اإلسالمية على وصت الدراسة بضرورة أ و . درست باستخدام استراتيجية العروض العملية

 .؛ التربية اإلسالميةالتحصيل؛ عروض العمليةالاستراتيجية  الكلمات املفتاحية:
 

 تمهيد:

في  هم ، مما أدى إلى تهميش دور لبةدية في التعليم، تقوم على التلقين من ِقَبل املعلم، والحفظ من ِقَبل الطاياعت طرائقساد في القرن املاض ي 

على  م بمدى قدرته م في حفظ املعلومات والحكم على مدى تفوقه م ، فاقتصر دورهبها ون يتمتعصية التي وإظهار روح الشخ والتفكير واإلبداع افتشكاال

تركيز ا في الواخفاقههم املختلفة التي تتفاوت بين م همبدأ الفروق الفردية وتحقيق حاجاتة هذه الطرائق العدم مراع ؛لبةاملعلومات مما أرهق الط استرجاع

إضافة إلى أن املدرسة ساعدت في ترسيخ االهتمام  ،(2002ة،والحيل مرعي) لتخصيصها الوقت األكبر للدراسة النظريةعلى الجوانب التطبيقية 

َقدمة، واستخدام االختبارات الشفوية والكتابية  باملهارات املعرفية، عن طريق تكرار الخطط الدراسية
ُ
 لقياس التحصيلوالبرامج التعليمية امل

 .(2008)الجراجرة،

تساعدهم على و  ،وتجعلهم أقدر على فهم املادة التعليمية بطريقة واقعية ،ية تناسب قدرات الطلبةدريسستراتيجية تا هنا تبرز أهمية استخدام 

إلى جانبين من   ون يحتاج لبةالطأن إلى ( 2006بدرخان ) وتشير .حتاج إليه من تطبيق عمليتسالمية في ماالتربية اإل  ادة ذا ما ينطبق على مهو  .تطبيقها

ما يتعلمونه من مادة التربية اإلسالمية في تطبيق  من وا يتمكنحتى  ،املعرفة املفاهيميةيتمثل بالثاني و املعرفة اإلدراكية الحسية، ب يتمثلاألول  ؛املعرفة

 بالشكل الصحيح. حياتهم العملية

استخدام طريقة   ينبغيكان ية، لحياة العملبا طلبةالبما يتناسب مع واقع الحياة  ربية اإلسالميةلتا  ادة من دراسة ماملرجوة اإلستفادة  ولتحقيق

تربطهم بحياتهم الواقعية، وتنمي تفكيرهم وترتقي ف، لطلبةلراعي الفروق الفردية والخصائص النمائية وت، ور املعرفي والتكنولوجيتناسب التط

 ي رغباتهم.بمستواهم وتلب
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 ديةايعتالطرائق اال من استخدام  املألوف للخروج عن استراتيجية العروض العملية مستخدمة الحالية دراسةال ى فكرة حثة للسعي إلمما دفع البا

 .وتزيد من فرص تعلمهم  تهم وميولهم وبيئتهم وحاجا تفكير الطلبة ناسبالتربية اإلسالمية، لتُ  ادة في التدريس، وخصوًصا في م

: اإلطار العام للدرا
ا

 :سةأوًل

 :مشكلة الدراسة

 ل ،التربية اإلسالمية ادة مفي تدريس  من خالل خبرتهاو  ،ةنظًرا لعمل الباحثة معلم
َ
، وقد ادة امل ه وجود ضعف في مستوى إدراك الطلبة لهذ وِحظ

 كونها ال تالئم  ة الطلبةدافعي ال تستثيردية، تقوم على التلقين وحفظ املعلومات و اياعتتدريسية  في ذلك استخدام املعلمين استراتيجيات السببكون ي

استخدام استراتيجية ينبغي كان ف ،بواقع حياتهم العملية وال تربطهم وال تراعي الفروق الفردية بينهم املادة التعليمية املقدمة لهم، ال طبيعة طبيعتهم و 

 لتفكيرهم وقدراتهم العقلية. تساعدهم على استيعاب املادة التعليمية وتجعلها أكثر مالئمة

عطاة  طلبةلحاجات ال ئمةال جاءت م العروض العمليةن استراتيجية إ 
ُ
تكون حية أن فإما  وذلك لتنوع وسائل عرضها؛ في إدراكهم للمعلومات امل

عرض عن طريق الرسومات أو الفيدي وإما ،مباشرة فيسهل تطبيقها وتأملها بشكل واقعي
ُ
ة ويأتي استخدام استراتيجي ،(2005)الهويدي،وغير مباشرة ت

ساعد  التيو  ،في الجوانب التطبيقية خصوًصا املوضوعات مادة التربية اإلسالميةمالئمة  العروض العملية
ُ
استرجاع وحفظ املعلومات في  الطلبةقد ت

 .بشكل أفضل

 اماستخدب أوصت اللتي( و 2006) عبابنةدراسة كإلى ضرورة إجراء بحوث حول استراتيجية العروض العملية بعض الدراسات وأشارت 

 الدراسة الحالية  تاولولذلك تن؛ إلسالميةكالتربية ا  في تدريس مواد تعليمية أخرى استراتيجية العروض العملية 
َ
 ر  عَ ت

 
فاعلية استخدام استراتيجية  ف

 العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية.

 فرضية الدراسة: 

 :ية اآلتيةتم اختبار الفرضية الصفر  لإلجابة عن سؤال الدراسة،

عزى   (α=0.05) توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة •
ُ
بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس االساس ي ت

 .الستراتيجية العروض العملية في التدريس

 :هاوسؤال هدف الدراسة

 الحالية الدراسة  تهدف
َ
 التربية اإلسالمية. ادة األساس ي في م العملية في تحصيل طلبة الصف السادس  ية العروضاستراتيج فاعلية فَعر  إلى ت

 تم اإلجابة عن السؤال اآلتي:لتحقيق هذا الهدف و 

 التربية اإلسالمية ؟  ادةفي م استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس يفاعلية ما 

 : أهمية الدراسة

 في النقاط اآلتية:الحالية  تكمن أهمية الدراسة

التي تساعد في نقل املعرفة املفاهيمية إلى معرفة  عمليةفي تحسين مهارات الطلبة من خالل املشاهدة والعروض الالحالية يؤمل أن تفيد الدراسة  •

 تطبيقية.

سهم  قد •
ُ
 معلم التربية اإلسالمية. في توفرها ي رور الض من التي املهارات بعض إلى ينالتربوي يناملشرف انتباه  توجيه فيالحالية  الدراسة ت

 مجتمع وعينة الدراسة: 

طالب في مديرية التربية والتعليم لواء ناعور. وتم اختيار املدرسة   42تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السادس األساس ي والبالغ عددهم 

ا مجموعة تجريبية تم تدريسها ( طالبً 21األولى التي بلغ عددها ) الدراسة عشوائًيا بحيث كانت الشعبةبالطريقة القصدية؛ وتم توزيع مجموعتي 

 ( طالًبا كمجموعة ضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية.21باستخدام استراتيجية العروض العملية، والشعبة الثانية بلغ عددها )

 منهج الدراسة:

 اض الدراسة.املنهج شبه التجريبي ملالءمته أغر  اتبعت الدراسة الحالية
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 أداة الدراسة:

اشتملت فقرات االختبار على املستويات  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد للصف السادس األساس ي، 18تم إعداد اختبار تحصيلي مكون من )

 من خالل اتباع الخطوات اآلتية:الثالث األولى من مستوى بلوم ) تذكر، فهم، تطبيق( 

 س.تحديد األهداف السلوكية لكل در  •

 بناء جدول املواصفات في ضوء مفردات الدرس. •

 اختيار فقرات االختبار في ضوء النتاجات التعليمية. •

 ( حيث وضعت عالمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار.18االختبار، والعالمة القصوى لالختبار )تحديد تعليمات  •

 صدق أداة الدراسة:

وَن تم 
َ
النتاجات التعليمية على مجموعة من املحكمين  ( فقرة مصحوبة بجدول املواصفات و 30 من )عرض االختبار بصورته األولية الذي َتك

ج وطرائق التدريس، إلبداء رأيهم في مدى إعداد فقرات االختبار من حيث: سالمة الفقرات من الناحية العلمية واللغوية، ( في مجال املناه11وعددهم )

ضوء مالحظات املحكمين تم التعديل على بعض فقرات االختبار من حيث إعادة   ي املقصود به، وفيومدى ارتباط كل فقرة بمستوى النتاج العلم

 .واعُتمد االختبار بصورته النهائية بعض الفقرات،الصياغة، وتم حذف 

 :حدود الدراسة

 باآلتي:الحالية حدود الدراسة  تثلمَ تَ 

 الصف السادس األساس ي. بةالحد البشري: طل .1

 لواء ناعور.العاصمة عمان دارس الخاصة في الحد املكاني: امل .2

 م.2017/2018من العام الدراس ي  ثانيالحد الزمني: الفصل الدراس ي ال .3

 .تم اختيارها من مادة التربية اإلسالمية مجموعة دروسالحد املوضوعي: تم تناول  .4

 :مصطلحات الدراسة

 مفاهيمًيا وإجرائًيا على النحو اآلتي:على عدد من املصطلحات التي تم تعريفها الحالية اشتملت الدراسة 

يقدمه املعلم أو املتعلم للصف، باستخدام وسائل تعلمية متنوعة مثل: تقديم عناصر حية واقعية : هو" نشاط يعرضه أو العروض العملية  •

ب، أو مستندات تتحدث عنها" )مارون، ملموسة، أو لوحات ذات مدلول تربوي تعليمي تتمثل فيها هذه العناصر، أو صور ُتمثل عناصر املوضوع املطلو 

2008 ،181.) 

والتي  ، تمثيل, صور أو حضور شخصيات(تجارب) أو الطالب املتضمن ملحتويات الدرس التعليمي ويشملاملعلم  رض يقوم بهكل ع بأنها: وتعرف إجرائًيا

 .لباحثة وفق هذه االستراتيجيةا  هاتعدمن خالل الخطة التدريسية التي أ وذلك  العمل املشاهدة او مباشرة  ةتتيح للطلب

 (.2006حصل عليها املتعلم في االختبار" )عبابنة،تيجة تعلمه ويقاس بالعالمة التي واملعلومات التي يكتسبها املتعلم ن: هو" مجموع املعارف التحصيل  •

 .إعداده تم في اختبار التحصيل الذي  ةبلف إجرائًيا بأنه: الدرجة التي حصل عليها الطر  ُيعَ و 

 ليم اإلسالميةامجموعة من املوضوعات التي تتعلق باملبادئ والقيم األخالقية والتعوي على تهو الكتاب املقرر والذي يح :التربية اإلسالمية ادةم •

 .(1994التربية والتعليم،  )وزارة  املنبثقة من الدين الحنيف

التربية  )وزارة  سنة( 13-11التعليم األردني وتتراوح أعمارهم ما بين ) : هي السنة السادسة في السلم التعليمي املقرر فياألساس ي الصف السادس  •

 .(1994والتعليم، 

 محددات الدراسة:

 يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية من خالل: 

 دالالت صدق وثبات أداة الدراسة التي تم االقتصار فيها على املستويات الدنيا عند بلوم. •
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ا:   ات السابقةالنظري والدراسطار إل اثانيا

 التربوي:اإلطار املفاهيمي للبحث 

عرض ألداء املعلم عن املوضوع الذي يقوم بتوضيحه ويترك املعلم الفرصة للطلبة ألداء املوقف التعليمي ويتم تكرار األداء هي"العروض العملية 

  (. فهي من االستراتيجيات2010)شاهين،  "حسب حاجة الطلبة إلى ذلك
ُ
ملا لها   ؛الحاضر وبمختلف أساليبها الوقتى تحلقديم ستخدمة من الزمن ا امل

وُيعد ذلك أحد أهداف التربية يجابي إ تغيير سلوك الفرد بشكل الذي يؤدي إلى و ،ةطلبالذي يعيشه ال واقعوربطها بالبيسر معلومات للمن تأثير وفهم 

  تربيةفي أساليب مختلفة القران الكريم  استخدم ماوك ،بيةمع أهداف التر  وافقةاستراتيجية العروض العملية متجاءت وقد  ،(2010)الفتالوي،

ُ :" قوله تعالىكما في ةض العمليو ومن هذه األساليب العر  ،األفراد  ٱّلل 
َ
َبَعث

َ
َراٗبا ف

ُ
ۡرِض  غ

َ ۡ
 ِفي ٱأل

ُ
ۡيف َيۡبَحث

َ
ِري  ِلُيِرَيُهۥك   ُيَوَٰ

َ
َتىَٰ   َسۡوَءة

َ
َوۡيل اَل َيَٰ

َ
ِخيِهِۚ ق

َ
َعَجۡزُت  أ

َ
ۡن   أ

َ
أ

 
ۡ
وَن ِمث

ُ
ك
َ
ُغَراِب  لَ أ

ۡ
اٱل

َ
ذ
َٰ
ِرَي  َه َوَٰ

ُ
أ
َ
  ف

َ
ِخي   َسۡوَءة
َ
ِدِميَن  أ

ۡصَبَح ِمَن ٱلن َٰ
َ
أ
َ
 .العرض أسلوب فهنا أراد هللا أن يعلم البشرية طريقة الدفن باستخدام   (،31" املائدة ) ف

قوله صلى هللا عليه   منها ،أقوالهو  صلى هللا عليه وسلم  أعمال النبي محمداستخدام هذه االستراتيجية ما يدل على  وفي السنة النبوية الشريفة

، لتعليم الناس كيف يؤدون شعائر الحج وهي عن طريق رؤيتهم لعمل النبي صلى (179 ،1423، رواه مسلم )السعدي : " خذوا عني مناسككم " وسلم 

صلي" و هللا عليه وسلم، 
ُ
والتي هذه األدلة من الشريعة اإلسالمية ف( 58، 1423متفق عليه )السعدي،  قوله صلى هللا عليه وسلم :"صلوا كما رأيتموني أ

الدينية. للمسلمين في توضيح أمور حياتهم  هي املرجع الرئيس ي النبوية والسنةالكريم ن د فالقرآ عرض املعلومات على األفرا تؤكد على أهمية التنوع في 

  منهافلذلك تم عرض املعلومة بطرق مختلفة  ؛حنيف هذه الفروقفهم واستيعاب املعلومة فراعى الدين الاألفراد يختلفون في طريقة من املعروف أن و 

عين على فهمها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة. فنستعين بأو غيرها من األمور العملي تطبيق التمثيل أو ال
ُ
أهمية طريقة عرض هذه األدلة على التي ت

 جتمع.أساس امللبنة بما يتناسب مع ادراكهم العقلي. فهم على الطلبة  املعلومات

تعدى دوره ليشمل  الحقائق واملعلومات بل  توصيللم يعد يقتصر دور املعلم في فاهتمت ميادين علم النفس باستراتيجية العروض العملية 

  سهاار يم ( أن األهداف هي نتاجات تعلم وسلوكات2007)وأبو السميدعبيدات يشير و  .(2010املهام واألدوار حتى تواكب التطورات الجديدة )الفتالوي،

من  و ا إلى أن أصبحت ُممارسة بشكل عملي تهبل تعدتعد مجردة ولم مختزنة في ذاكرته مدة أطول وذلك لكونها لم تعد معلومات نظرية وتبقى  الطلبة

 ي للمعلومات.عملال عرضية وهذا يكون عن طريق بيان العليمفي العملية الت ى املعلم االهتمام بإشراك الطلبة، فكان ينبغي علأفكاره املألوفة لديه

"أسلوب تعليمي تعلمي يقوم به املعلم لتقديم )عرض( حقيقة علمية، أو مفهوم  ستراتيجية العروض العملية بأنها ا  (379 :1999رف الحيلة )عَ 

ما مارون بواسطة التجريب "، أ  يءأو إثبات ش  يء" الفعل أو العملية أو وسائل لتوضيح ش ا( بأنه2005:148) الهويدي  ا، وعرفهعلمي معين"

" نشاط يعرضه أو يقدمه املعلم أو املتعلم للصف، بطريق استخدام وسائل تعلمية متنوعة مثل: تقديم عناصر حية ابأنه ا( فقد عرفه2008:181)

، حدث عنها"طلوب، أو مستندات تتذات مدلول تربوي تعليمي تتمثل فيها هذه العناصر، أو صور ُتمثل عناصر املوضوع امل واقعية ملموسة، أو لوحات 

 . "إعادة سلسلة من األحداث املرتبة أو املخططة لتصوير ظاهرة معينة" :ا( بأنه2008:178أبو سريع ) اوقد عرفه

لمس الصور، الرسومات، العينات وغيرها( ثم ال ،عتمد على مجموعة حواس تبدأ بالسمع )الصوتيات(، ثم البصر)الفيديوستراتيجية توهذه اال 

زها و إلى سرعة استيعاب املعلومة ذلك بتطبيقه وعمله أدى  ة وس أي الذي يقوم الطلبلمفكلما كان العرض يتجه نحو امليرها( غو )النماذج، التمثيل 
ُ
ترك

 (.2015)قطامي، من املجرد إلى املحسوس انتقلت املعلومة  ألن  في ذهن الطلبة

  بها املعلم أو الطلبة بعرض عملي توضيحي الطريقة التي يقوم نيتعاستراتيجية العروض العملية من التعريفات السابقة أن الباحثة  تستخلصوَ 

 .من خالل كيفية إجرائهللطلبة  لتسهيل موضوع الدرس عن طريق األداء أو استخدام الفيديو أو الصور؛

دى الطلبة من حيث  وتكوين صورة صحيحة ل، كن من العمل الذي يقوم بهمالقيام بالعرض األخذ بخطوات حتى يكون مت على املعلم عند نبغيي

 :وهي كاآلتي نهاية العرض، العرض األولي،أثناء العرض: تضمنيعلومات والتطبيق و امل

: العرض األولي:
ا

 على: تشمل  ( أنها2006فقد ذكرت بدرخان ) أوًل

عرض العملي الذي التخطيط: مثل أي درس جديد يتم فيه تحليل أهداف التدريس، حتى يستخدم األسلوب املناسب وفق مجريات األهداف وال .1

 سيتم استخدامه، ويجب االنتباه إلى الوقت املحدد بحيث يتناسب العرض مع الوقت املتاح.

إليها املعلم لتقديم العرض وتجهيز املواد الضرورية خالل العرض مع إيجاد املكان املناسب تحضير مكان العرض: بتوافر األدوات التي يحتاج  .2

 طلبة من املشاهدة.للعرض الذي يتيح الفرصة لجميع ال

 التجريب قبل تقديم العرض: حتى يتجنب املعلم األخطاء التي قد تحدث ُمسبًقا. .3

من الربط   للموضوع حتى يتمكنوا  العرض بمعلومات ضرورية حتى يتم التمهيد وفهم الطلبةتزويد الطلبة قبل بدء عن طريق تحضير املتعلمين:  .4

قدم إليهم.
ُ
 بين املوضوع والعرض امل
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ا  :(1999ذكرها الحيلة ) كمافعلى املعلم مراعاة الخطوات اآلتية  : ء العرض: أثناثانيا

 .طرق عرضهاإعالم املتعلمين باألهداف املرغوب في تحقيقها من العرض على اختالف  .1

 ضبط الزمن املتوقع تنفيذ العرض خالله، حتى يؤدي إلى النتائج املتوقع حصولها. .2

 وضيح.ضيحه لبعض األمور التي تحتاج إلى تإشراف املعلم على أداء العرض مع تو  .3

 العرض بضبط وإدارة املناقشة بين الطلبة حتى يتم املعرفة يدير املعلم العملية التعليمية خالل  .4

 الصحيحة لجميع الطلبة. .5

 العرض بشكل أفضل. أثناء العرض التي تساعدهم في فهم بكتابة املالحظات  تكليف الطلبة .6

ا: نهاية العرض: 
ا
عمل مراجعة للطلبة من خالل أساليب التقويم املرتبطة بأهداف الدرس للتأكد من  أنه ال بد من  (2008و شريخ )كر أبفقد ذ ثالث

األخذ بالعوامل التي تساعده على نجاحه  وحتى يضمن املعلم نجاح هذه االستراتيجية ينبغي عليه ، غالق أجهزة العرضإ فهمهم للموضوع، والتأكد من 

 اعد على نجاح عمله في هذه االستراتيجية ومنها: ( عوامل تس2008بين أبو سريع ) فيها

أو الهدف من العرض العملي حتى يتمكن الطالب من التركيز حول ذلك الهدف وُيبعد الطالب عن التشتت واالبتعاد عن  وضوح الغرض: .1

 األلفاظ املعقدة واستخدام الكالم املبسط.

َحمس املعلم:  .2
َ
 مثل تغيير في نبرات الصوت وأن يكون مسموع وواضح.  املوضوع الذي يتناولهحسببم املعل حيث تتغير طريقة عرضت

ا:  .3
ا
 حتى يستمر تفاعل الطلبة وتيقظهم للوصول إلى االستنتاج املطلوب من خالل الدرس.عدم ذكر النتائج ُمسبق

 من الدرس. ةف العاما هداأل وحتى يتم ربطه بللعرض بحيث يعود املعلم الطلبة على دقة االستنتاج من خالل املالحظة الدقيقة دقة اًلستنتاج:  .4

في العرض حتى يتمكن الطلبة من تطبيقه بشكل صحيح ويتكون لديه تصور صحيح عن   فيجب على املعلم التطبيق النموذجي املعلم قدوة:  .5

 الدرس.الهدف املرجو تحقيقه من 

من العام إلى الخاص أو من البسيط العرض في  ائج املطلوبة ينبغي التدرجفحتى يصل املعلم إلى النت التدرج في أثناء العرض مع إشراك الطلبة: .6

 عقد وهكذا حتى ُيسهل للطالب من وضوح الفكرة لديه ويتمكن من استيعابها.إلى امل

عد استنوع أساليب العرض والذي بدوره  ظهروالذي أ ستراتيجية العروض العملية ا ي تناول موضوع ذمن خالل استعراض األدب النظري ال

املتعة لدى الطلبة نتيجة للتشويق في  نوع من مع وجود م لها، والتحفيز وإثارة دافعيتهم مما يساعدهم على اكتساب املعلومات وفهمه االنتباه الطلبة على 

وإبداء رأيه حتى لو كان ال  روتين واالبتعاد عن التلقين، وتغييب دوره في افتراض املواقف من كسر لل  ةلبيحتاجه الط الف األساليب وهذا ماالعرض واخت

  يحتمل الصواب. 

التربية اإلسالمية إذ  مبحثإمكانية تطبيقها في  من نفرد في تطبيق هذه االستراتيجية فقد ظهر مما سبق يمعين دراس ي  بحثوهذا ال يختص بم

ن تطبيقها وتمثيلها مما يساعدهم على استيعاب عرضها بطرق مختلفة حسب محتوى املادة املوجودة مما تسمح للطلبة معلى لقدرة في ا أنها ال تخلو 

ا. كما تمنح الطالب  االستفادة منهومما يجعله أكثر قدرة على ربطها بواقع حياته العملية و  طول،وتبقى مختزلة في ذهنه ملدى أ  املعلومة بشكل أسرع

مع إمكانية  ب فتزيد من فرص إسهام الطالب في عرض املواقف،املشاركة في عرض املعلومة؛ ففي هذه االستراتيجية يتم تحديد دور املعلم ودور الطال

 .التي ُتقدم له بالطريقة التي كان ينظر لها من قبل إلى املباحث الدراسية ةتطوير عمليات املتعلم الذهنية املتعلقة بالتحصيل، بحيث تتغير نظرة الطلب

  فهي كباقي االستراتيجيات التدريسية لهاساس ي فهو الذي يدير ويوجه الطلبة تعتمد على املعلم فهو العامل األ  العروض العملية ستراتيجيةإن ا 

لحصة بالطريقة الصحيحة  أسلوب املعلم الذي يشجع الطلبة على التحفيز ويثير دافعيتهم ويساعد على إدارة ا  قواعد رئيسية تعتمد عليها منها:

ملجهول ومن االنتقال في املعلومة من املعلوم إلى ا  وخطة تدريسية مسبقة، للعرضأدوات ووسائل  ما يحتاجه الدرس منالتحضير املسبق و  واملنظمة،

 مراعاة الفروق الفردية وتوزيع العمل على أغلبية الطلبة وتحفيز الطلبة على التفاعل وإبداء آرائهم.البسيط إلى املعقد، 

ملعلومات ُتَقدم للطلبة من  والخبرات التي يكتسبونها، وهذه ا  م الطلبة واستفادتهم من املعلوماتيعد التحصيل املعيار الذي ُيحدد مدى فه

التي تراعي الجوانب املعرفية والحركية والوجدانية حتى ترتبط بتفكير الطلبة وميولهم فتساعدهم ة خالل األساليب التي يستخدمها املعلم واألنشط

تعكس املستوى املعرفي للطلبة والتي اختبارات تناسب ة تفكيرهم يتم وضع قبولها، وملعرفة استفادة الطلبة من هذه املعلومات وصحلالستعداد على 

 (.2008توقعات املعلمين حول طلبتهم وبناًءا عليها تم استخدام األساليب املناسبة لهم )الدمرداش، 

املواد الدراسية، والتي تم تحديدها ي تم الحصول عليها، أو املهارات التي اكتسبت في إحدى " املعرفة التالتحصيل بأنه( 2004:26الصالح )عرف 

  تبار من قبل املدرس".بواسطة درجات االخ

التحصيل يفيد في قياس قدرة الطلبة على توضيح للمعلومات التي تم اكتسابها وأن هذه املعلومات ُتبنى فوق بعضها   فيتلخص مما سبق أن 

 إذا كانت مبنية على فهم صحيح وسليم فتُ فالبعض 
َ
وعلى أساسها تبني ما بعدها من معلومات، فلذلك يتم االهتمام تليها لمرحلة التي ن جسر عبور لوِّ ك
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رك املعلم جوانب القصور لدى الطلبة ويبني على أساس السابق للمعلومات بشكل صحيح فال يؤدي إلى تراكم األخطاء لدى الطلبة  بالتحصيل حتى يد

 هم الدراس ي.تحصيلفي فيؤدي إلى ضعف 

وهذه االجراءات  .وسرعة فهمهم في إدراكهم  ،ت التي يتخذها املعلم في توضيح املفاهيم وعرض املعلوماتيتأثرون باالجراءا  كما تبين أن الطلبة

عبر عن االستراتيجية التي يستخدمها املعلم فكلما نَ 
ُ
ويساعده على استثارة  ،بالدرس ةلبمج الطلدبذلك ع املعلم في طريقة عرضه فإنه يستطيع و  ت

عطاة حسب حاجة املوضوع وما  لومات املفيؤدي إلى كسر الجمود وتغيير لعملية عرضه للمع ،تناولهاحو كل موضوع أو فكرة جديدة ممكن دافعيتهم ن

ملعلومات ويؤدي إلى تحسين في مستواهم التعلمي ويظهر ذلك في التحصيل عند اختبار  . وهذا ما يساعد الطلبة في حفظ ا في كيفية العرض يناسب

 املعلومات املعطاة.الطلبة في 

 طريقةا يتوفر فيها من تنوع وسائل العرض، فهي ال تعتمد على وجاءت استراتيجية العروض العملية متناسبة مع تحسين تحصيل الطلبة؛ مل

 بل تُ  ةمعين
َ
وهذا  ع ما أخذه طيع الطالب أن يسترجذ بعدة طرق في العرض حسب طبيعة املادة التعليمية وحاجة الطلبة ومستواهم املعرفي، فيستأخ

ناولها الدرس، وبمشاركة الطلبة وتفاعلهم يزيد من قدرتهم على توضيح  خ املعلومة في ذهنه ووضع فرضيات جديدة في املسألة التي يتترسييساعده في 

 وهذه الطرق كله . فيها طرق تقريب املعلومة إلى واقع الطلبة عن طريق إما عرض فيديو أو الصور  املعلومة، وكما يتوفر
ُ
ساعد في تحسين املستوى  ت

 التحصيلي لدى الطلبة.

 الدراسات السابقة:

ستراتيجيتي التعلم ا هدفت إلى تحديد أثر استخدام  التي  (2006عبابنة )دراسة ستراتيجية العروض العملية ا الدراسات التي تناولت ومن 

وتفكيرهم ألساسية في تحصيلهم الدراس ي، واتجاهاتهم نحو التربية املهنية، التعاوني والعروض العملية في تدريس مبحث التربية املهنية لطلبة املرحلة ا 

من   عينة تكونت ،تحصيلي ختبار باوتمثلت أداة الدراسة  ربد األولى،منطقة إ تم تنفيذها في املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية  اإلبداعي في األردن.

عشوائًيا إلى ثالث مجموعات: اثنتان تجريبيتان  م الطلبةتم تقسيتخدم فيه املنهج شبه التجريبي. سا . الصف السابع األساس ي من ( طالًبا وطالبة187)

ذات داللة   )تعلم تعاوني وعروض عملية( أما املجموعة الثالثة فهي الضابطة تم تدريسهم وفق استراتيجية التعليم املباشر. أظهرت النتائج وجود فروق

رحلة األساسية في مبحث التربية املهنية تعزى إلى استراتيجية التدريس ولصالح املجموعة التجريبية الثانية التي مل ا إحصائية في متوسط تحصيل طلبة 

 ستراتيجية العروض العملية. ادرست ب

للصف   بتدائيةستراتيجية العروض العملية في حفظ الطلبة املرحلة اال ا فاعلية استخدام  تقص ي ( دراسة هدفت إلىZhao, 2009وأجرى زهو)

في   طالب( 150) تكونت عينة الدراسة من وتمثلت أداة الدراسة اختبار تحصيلي واستخدام بطاقة مالحظة.  ي.تم استخدام املنهج التجريبلثالث. ا 

 ة. تحصيل الطلبأفضل في تحسين التي وفرت فرص و  ستراتيجية العروض العملية لدى الطلبة.ا ؛ كفاءة استخدام أظهرت نتائج الدراسة. و الصين

دراسة هدفت إلى تقويم أداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية لتدريس طلبة التعليم األساس ي. تكونت   (2014أجرت دخقان )

اة املالحظة  ، تم تطوير أداألولى في عمانالحكومية والخاصة معلًما ومعلمة من معلمي التربية الفنية في مدارس التربية والتعليم  (30) عينة الدراسة من

، أظهرت نتائج  معلمي التربية الفنية العروض العملية، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي القائم على جمع البيانات وتصنيفهاتقويم تنفيذ ل

جاءت  . و عام متوسط ( ويشير إلى مستوى أداء3.29بلغ املتوسط العام ألداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية )في أنه دراسة ال

ء املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الذي يقيس التخطيط للعرض العملي ألداء معلمي التربية الفنية في تنفيذ العروض العملية بمستوى أدا 

 (. 0.37( وبانحراف معياري )3.41وسط وبمتوسط حسابي للمجال )مت

 الثانوي  األول  الصف  طالب  إكساب في العملية العروض استراتيجية مساهمة مدى  على التعرف( دراسة هدفت إلى 2016حسين وآدم ) وأجرى 

وتمثلت عينة   ستبانةا  تصميم  خالل  من  وذلك التحليلي بأسلوبه الوصفي  املنهج الدراسة أتبعت الكيميائية، واألدوات األجهزة  مع التعامل مهارة 

  60م عدده والبالغ الخرطوم فيوالية  الكيمياء مادة  معلمي في الدراسة
ً
. ومن أبرز  للمجتمع الشامل املسح  الباحثان استخدم حيث ومعلمة معلما

 الكيميائية. واألدوات األجهزة  مع التعامل مهارة  الطالب ُتكِسب العملية العروض طريقة  أن املعلمين جميع يرى نتائجها: 

 :موقع الدراسة الحالية ومقارنتها مع الدراسات السابقة

. في حين هدفت الدراسات ( Guo, 2010جيو)كدراسة:   تيجية العروض العملية على التحصيللى معرفة أثر استرا الدراسات السابقة إ هدفت 

خرى إلى معرفة أثر استراتيجية العروض العملية على األداء كدراسة: 
ُ
 (.2014دخقان )األ

لحالية مع وشبه التجريبي. في حين اختلفت الدراسة ا  ( في اختيار املنهج التجريبي2006عبابنة ): اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من

 (2016( وحسين وآدم )2014دخقان )و (  Daniel, 2011املنهج مثل دراسة: دانيال )الدراسات األخرى في اختيار 

مثل دراسة عبابنة  ةواملرحلة األساسي تم تدريسها بهذه االستراتيجيةالتي املادة الدراسات السابقة في  الدراسة الحالية عنفي حين اختلفت 

(2006). 



   فواز شحادة&   فاتن اللوزي                                             فاعلية استخدام استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي

 302 -288، ص: 2020 -2، العدد7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 294 

 

استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لهذه الدراسة، وفي منهجية الدراسة  والسابقة في بناء اإلطار النظري  الباحثة من الدراسات تداستفا و 

 .في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة املتبعة، وفي مناقشة وتفسير النتائج

َعد األولىحالية عن الدراسات ا وَتَميزت الدراسة ال
ُ
فاعلية استخدام استراتيجية العروض التي تتناول  -لم الباحثةفي حدود ع -لسابقة كونها ت

 بية اإلسالمية.العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية في لواء ناعور، إذ أن الدراسات السابقة لم تتناول مادة التر 

 ثالث
ا
 :الطريقة واإلجراءات: ا

 : ثبات اًلختبار التحصيلي

(، 0.93. وقد كانت قيمة معامل كرونباخ الفا )ا( طالبً 20أداة الدراسة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية البالغ عددها ) لتحقق من ثباتول

 مرتفعة.( وتعد هذه القيم 0.93)(، وقيمة معامل ثبات التجزئة النصفية 0.95) (KR 20)وقيمة 
 .(1كما هو مبين في جدول)وتعد هذه القيم كافية ألغراض الدراسة، كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي 

 لتحصيلامعامالت الصعوبة والتمييز ًلختبار : (1جدول)
 معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة 

1 0.52 0.75 

2 0.57 0.55 

3 0.57 0.59 

4 0.52 0.68 

5 0.57 0.59 

6 0.28 0.73 

7 0.52 0.60 

8 0.42 0.70 

9 0.47 0.73 

10 0.47 0.51 

11 0.38 0.79 

12 0.42 0.66 

13 0.52 0.67 

14 0.47 0.51 

15 0.42 0.59 

16 0.52 0.72 

17 0.42 0.63 

18 0.61 0.45 

( وهذه القيم مقبولة، في حين تراوحت قيم معامالت التمييز بين  0.61-0.28يالحظ من نتائج الجدول أن قيم معامالت الصعوبة تراوحت بين )

 مقبولة.( وتعتبر هذه القيم 0.75 -0.45)

األولى للفصل الدراس ي الثاني ولقد تم   تم إعداد اختبار يتناسب مع استراتيجية العروض العملية ملادة التربية اإلسالمية تشمل الدروس العشر

 على النحو اآلتي: 

 في مادة التربية اإلسالمية ستراتيجية العروض العمليةًل  التحصيلي ختبار اًل 

 عزيزي الطالب:

 وبركاته السالم عليكم ورحمة هللا 

 التربية اإلسالمية للدروس العشر األولى.يهدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مدى اكتسابك الستراتيجية العروض العملية في مادة 

إنما لغرض شاكرة لك حسن تعاونك ونرجو منك قراءة تعليمات االختبار بكل عناية ودقة، علًما أن هذا االختبار ليس له عالقة بالعالمات الدراسية و 

 البحث العلمي.

 تعليمات االختبار:

 ر من متعدد بأربعة أبدال، والسؤال .( فقرة من اختيا18يتكون االختبار من سؤال، يتكون من )
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فقط، عليك أن اقرأ العبارة بدقة قبل اإلجابة عليها، انظر جيًدا للصور قبل اإلجابة عن األسئلة، لكل فقرة أربع خيارات بينها إجابة صحيحة واحدة 

 ام رقم كل سؤال وتحت رمز اإلجابة الصحيحة.تضع دائرة حولها. ويرجى نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح ورقة اإلجابة املرفق بوضع إشارة أم
 فقرات اًلختبار:

 يتضمن هذا السؤال اًلختيار من متعدد 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

ُبَر مقًتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون((:واحدة من الصور اآلتية تدل على اآل  .1
َ
 ية التي تلي قوله تعالى:)) ك

                                                                              -أ                                                                       -ب                                                                     -ج -د

                                           

 

 يدل الحديث النبوي الشريف على: هللا عليه وسلم "ومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًما سهل هللا له به طريًقا إلى الجنة"قال صلى  .2

 اختيار طريق اإلسالم      -اختيار طريق الحق                                                 ب -أ 

 اختيار الطريق الصحيح -د                   اختيار طريق العلم                               -ج

 عذر مبيح بسبب:رخص هللا تعالى اإلفطار في شهر رمضان ب .3

 قة املش -د                                    النوم            -ج                                العطش اليسير       -ب                            التعب اليسير            -أ 

 استشهد الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب على يد: .4

 أبو لهب  -د                           أبو جهل              -ج                     وحش ي الحبش ي                  -ب                           عبد هللا بن سلول      -أ 

 ضهما هو: العمل الذي يجب أن تقوم به عند مخاصمة صديقان لبع .5

 قصد إرضاء أحدهماي  -تجنب الكالم معهما                                              ب -أ 

 القول اللين للمتخاصمين   -يغلظ الكالم إليهما                                               د -ج

 نافق" وهي:تدل هذه الصورة على صفة ذكرها حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه "آية امل .6
 إذا اؤتمن خان  -د                     إذا حدث كذب      -ج                                 إذا خاصم فجر -ب                                      إذا وعد أخلف  -أ 

 موضع خروج الغنة هو : .7

    -د                                             -ج                                                    -ب                                                         -أ

 

 اآلية الكريمة التي وقع فيها الغنة هي: .8

ِق  -أ 
َ
ل
َ
ف
ْ
 ِبَرِبِّ ال

ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
اِس  -ب                           ق ىَسِبِّ   -ج                                 َمِلِك النَّ

َ
ْعل

َ ْ
َك األ ِقيمَ  -د                      ِح اْسَم َرِبِّ

َ
ْست

ُ ْ
 امل

َ
َراط ا الِصِّ

َ
      اْهِدن

 الغزوة التي استشهد فيها الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب رض ي هللا عنه هي: .9

 -د                                                 -ج                                                  -ب                                                              -أ 

 

 

 لَقب الصحابي الجليل حمزة بن عبد املطلب رض ي هللا عنه بـ :  .10

 سيف هللا املسلول  -د                                  ذو النورين       -ج                        أسد هللا وأسد رسوله   -ب         الفاروق                                 -أ 
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 )بنيان مرصوص ( تدل عليها الصورة االتية :  .11

 -د                                                    -ج                                                   -ب                                                            -أ

 

 

 إيماني بوجود اليوم اآلخر يجعلني: .12

خر صالتي                        -أ 
َ
أ
ُ
ساعد اآلخرين                             د -ج                                  أعيش بطمأنينة -ب                         أ

ُ
 أوافقعلى تقصيري في جنب هللا  -ال أ

 وهي:   على  ركن من أركان االيمان  تعبر الصورة اآلتية .13

  

 اإليمان باملالئكة  -االيمان بالكتب اإللهية                        د  -ج                           االيمان بالرسل   -االيمان باهلل                                             ب  -أ 

 بـ:اتهم بنو إسرائيل عيس ى عليه الصالة والسالم  .14

 -د                                                                    -ج                                                         -ب                                                                    -أ 

 

 

 من العلوم التي يجب تعلمها هي: .15

 العلوم الدينية والدنيوية -د                  العلوم الصحية فقط           -ج                      العلوم الدينية       -ب              ة                            العلوم الدنيوي -أ 

 إذا أفطر املسلم في شهر رمضان بعذرفإن عليه: .16

    عدم قضاء األيام التي أفطرها -ب                                قضاء األيام التي أفطرها              -أ 

 الفدية عند القدرة على الصيام -قضاء األيام التي أفطرها بعذر مبيح فقط           د -ج

 من األعمال التي تدل على الوفاء بالوعد: .17

 لأتأخر في الذهاب إلى العم -ب      أذهب لزيارة صديقي بالوقت املحدد                   -أ 

فش ي أسرار صديقي  -د                     ل في إرجاع الَدين                            أتمه -ج
ُ
 أ

 من واجبي اتجاه العلماء )املعلم(: .18

التعاون مع زمالئي أثناء االمتحان  -ب                   التحدث مع زمالئي أثناء كالم املعلم      -أ   

مناقشة معلمي عند سماحه لي              -د                    حصةمساعدة زميلي في الهروب من ال -ج  

ـــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــ  

 انتهت األسئلة

 بالتوفيق 

يالباحثة: فاتن محمود خليل اللوز   

واشتملت على املستويات الدنيا ) تذكر/ فهم/ تطبيق (، ثم حساب املتوسط الحسابي لكل فقرة من  ُوّزَِعت فقرات االختبار حسب مستويات التعلم 

 . (2يظهر في الجدول ) فقرات االختبار
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 اإلحصائي لفقرات اًلختبار واملتوسط الحسابي : (2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إجراءات الدراسة

 اآلتي:الدراسة ك إجراءات تمت 

 .دراسةذات الصلة بموضوع ال الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة .1

 االطالع على منهاج مادة التربية اإلسالمية للصف السادس األساس ي. .2

 ل تحلي .3
ُ
 ساس ي.اإلسالمية للصف السادس األ لى ملادة التربية و مجموعة الدروس األ

 إعداد جدول مواصفات للخطة التدريسية.  .4

 .صدقهاالتحقق من و وعرضها على مجموعة من املحكمين إعداد أداة الدراسة  .5

 .مجموعة املحكمينالسادس األساس ي وعرضها على التربية اإلسالمية للصف  ادة من م اتم اختيارهي تس الو إعداد الخطط التدريسية اليومية للدر  .6

 التحصيلي. حساب ثبات االختبار .7

 الحصول على كتاب لتسهيل املهمة من جامعة الشرق األوسط.  .8

 الحصول على كتاب من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة في املدرسة. .9

 .بالطريقة القصدية، واختيار شعبتين لتنفيذ الدراسة يد عينة الدراسة، باختيار مدرسةتحد .10

 .العينةد أفرا ألداة الدراسة على القبلي تطبيق ال تم  .11

مجموعة الدروس املقررة باستخدام استراتيجية العروض العملية للمجموعة التجريبية، وتدريسها بالطريقة االعتيادية للمجموعة  تدريس .12

 الضابطة.

 على أفراد العينة. الختبار التحصيللبعدي تطبيق ا تم ال .13

 .  SPSSجمع البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية .14

 ض نتائج الدراسة.عر  .15

 .من نتائج مناقشة النتائج و استخالص التوصيات، في ضوء ما تم التوصل إليه .16

 :ومناقشتها نتائج الدراسةا: رابعا 

ما فاعلية استراتيجية العروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في  الذي نص على اآلتي: "الدراسة سؤال النتيجة املتعلقة ب 

 ؟" اإلسالمية  مادة التربية

 ملتوسط الحسابي ا للفقرة مستوى التعلم  رقم الفقرة 

 0.52 فهم 1

 0.57 فهم 2

 0.57 تذكر 3

 0.52 تذكر 4

 0.57 تطبيق  5

 0.28 فهم 6

 0.52 تذكر 7

 0.42 تطبيق  8

 0.47 تذكر 9

 0.47 تذكر 10

 0.38 تذكر 11

 0.42 تطبيق  12

 0.52 فهم 13

 0.47 تذكر 14

 0.42 فهم 15

 0.52 تطبيق  16

 0.42 تطبيق  17

 0.61 تطبيق  18
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 توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة والتي تنص على أنه ال املتعلقة به الصفرية لإلجابة عن هذا السؤال، واختبار الفرضية

(α=0.05) عزى الستراتيجية العروض العملية في التدريس
ُ
توسطات  تم حساب امل .بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس االساس ي ت

التربية اإلسالمية لطلبة الصف  التحصيل في مادة ر التطبيق القبلي والبعدي الختباألداء مجموعتي الدراسة على الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ( يوضح ذلك. 3، والجدول )السادس األساس ي 

 ، ألداء مجموعتي الدراسة  التحصيل ي ًلختبار على التطبيق القبلي والبعداملتوسطات الحسابية واًلنحرافات املعيارية : (3جدول )

النهاية   العدد  املجموعة 

 العظمى 

 اًلختبار البعدي  اًلختبار القبلي 

 اًلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي اًلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 2.23 15.14 2.28 11.285 18 21 التجريبية 

 3.74 13.714 2.63 11.523 21 الضابطة

 البعديلتطبيق في ا  ة العروض العمليةاستراتيجي( أن املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام 3حظ من الجدول )يال 

( 13.714(، في حين بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية )15.714، كان األعلى إذ بلغ )الختبار التحصيل

تحليل التباين   حساب تم (α=0.005)فيما إذا كانت الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ولتحديد

 ( اآلتي:4( وجاءت النتائج على النحو الذي يوضحه الجدول )ANCOVAاملصاحب )

 على التطبيق البعدي ًلختبار التحصيل الدراسة ( للفروق بين متوسطي تحصيل مجموعتي ANCOVAنتائج التباين املصاحب) : (4جدول )

 حجم األثر  مستوى الدًللة  قيمة )ف( املحسوبة  متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين

 0.189 1.836 1 1.836 القبلي 
  

 0.098 ** 0.04 4.226 41.036 1 41.036 ستراتيجية  اًل 

 9.711 39 378.736 الخطأ 
   

 41 421.608 لكلي املعدل ا
    

 ( α=  0.05** وتعني دًللة إحصائية عند )            

ختبار التحصيل يعزى ملجموعة الدراسة التجريبية، حيث بلغت قيمة ف التطبيق البعديال  (، وجود فروق في األداء على4يالحظ من الجدول )

حيث بلغ املتوسط الحسابي  ،التجريبية املجموعة فروق لصالحقد كانتالو  α=0.05))وهذه القيمة دالة إحصائًيا عند  (0.04داللة )( بمستوى 4.226)

رفض الفرضية الصفرية التي تنص تم (، وبهذه النتيجة 13.714( وهو أعلى مقارنة بأداء املجموعة الضابطة حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )15.714)

عزى  (α=0.05) ًل توجد فرق ذو دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة" أنعلى 
ُ
بين متوسطي التحصيل ملجموعتي طلبة الصف السادس اًلساس ي ت

 " ًلستراتيجية العروض العملية في التدريس 

الختبار التحصيل باختالف التطبيق البعدي وهذا يعني أن الفرق في أداء طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية اإلسالمية على 

لح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية العروض العملية عند مقارنتها مع املجموعة الضابطة التي  استراتيجية التدريس كان لصا

 بالطريقة االعتيادية وهذا الفرق يدل على وجود أثر الستخدام استراتيجية االعروض العملية في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة درست

يعني أن  (، وهذا 0.098ية إذ بلغ حجم األثر حسب قيم آيتا )عتيادزى الستخدام استراتيجية العروض العملية مقارنة بالطريقة اال التربية اإلسالمية يع

 .طلبة الصف السادس في مادة التربية اإلسالميةعلى تحصيل  %9قد أثرت بنسبة العروض العملية استراتيجية 

كان أسلوًبا جديًدا لم يعتد عليه الطلبة  عروض العملية ن أهمها استخدام استراتيجية الوتعزى هذه النتيجة إلى عدد من األسباب لعل م

ذي ُيبنى على التنويع في تقديم املعلومة املطروحة بشكل  ال الطلبةناسب قدرات وميول تخدم و تعروض العملية ، وألن اليجابًيا على أدائهم إ فانعكس 

تناسب الفروق الفردية بين الطلبة ومن خالل قدرة املعلم على استخدام األسلوب املناسب في الطرح مما و ، بالواقع الطالب ُمبسط وأكثر قدرة على ربط

مشاركة الطلبة في تقديم املعلومة وعدم  ضافة إلى أنفي واقع حياتهم العملية، باإل  هافاعل معها واالستفادة منها وتطبيقيمكن الطلبة من استيعابها والت

سواء  ساليب متنوعة من عرض الصور والفيديوهات تساعدهم على الفهم األسرع للمعلومة أو األداء املباشر أ واستخدام قط فاعتمادها على املعلم 

 . سليمة ة بطريقةجيلنتا إلى تفسير  أكان من املعلم أو الطلبة مما يؤدي 

 العروض العملية، وذلك يكمن في تأثر لبةحول الطاملناخ املالئم للتعلم النشط، واملتمركز  ريفتو في  ةقد يعود السبب إلى إيجابية الطلبو 

الوسائل املصورة واملتحركة،وكما ساعد أيًضا في هذه كاألنشطة الصفية التي يكثر فيها استخدام  ادية بالعوامل البيئية ويزداد بوجود املؤثرات امل

م  حرية التعلم وفق مستوياته م ، وإعطائهيجابياإل  إلى التفاعل عهم شاركة والقدرة على الوصول للمعلومة مما دفاالستراتيجية توجيه املعلم الطلبة للم

على التعلم في  م أدى إلى تهيئة بيئة تعليمية تعلمية مناسبة تمتاز بجو من التشارك والتفكير واالعتماد على النفس، وإقباله الذي ، و وقدراتهم املتفاوتة
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في دراسة  تناولتهاكما  وإيجاد حلول للمشكالت في املواقف التعليميةلبة في التعلم بين الط التعليمية، الذي أدى بدوره تشجيع املنافسةأثناء املواقف 

 . (Daniel, 2011دانيال )

للمعلومة وقدرته على توفير جو مناسب للتعلم من حيث مراعاة الفروق الفردية واالنتقال في   ايصال وكما يؤثر في العرض أسلوب املعلم في 

إلى املعقد وتسلسله في عرض أجزاء الدرس أثناء العرض العملي وتوفير الوسائل املادية التي يحتاج إليها خالل العرض وذلك   املعلومة من حيث املبسط

 الصوت والوسائل املستخدمة التي ُتفيد في عرض. نتيجة للتحضير املسبق مع مراعاة وضوح

ا:   واملقترحات التوصياتخامسا

 ، توص ي الباحثة باآلتي:الحالية لدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها ا  

فيها تشير إلى أثر االستراتيجية ، ألن نتائج الدراسة والدراسات الواردة العروض العمليةعلى استخدام استراتيجية  تربية اإلسالميةتدريب معلمي ال •

 في زيادة التحصيل.

، نظرا ملا أشارت إليه الدراسات تربية اإلسالميةفي تدريس الالعملية  عروضعلى استخدام استراتيجية ال تربية اإلسالميةضرورة تشجيع معلمي ال •

 من فاعليتها على التحصيل.

لتنفيذ هذه   العروض العمليةصميم املناهج، وتزويد أدلة املعلم باستراتيجيات تدريس عند تعروض العملية املناهج الستراتيجية ال خطط مراعاة  •

 املناهج.

 .استراتيجية العروض العمليةأنشطة تراعي  تربية اإلسالميةتضمين كتب ال •

، وكذلك مع متغيرات أخرى تربية اإلسالميةأخرى غير ال في مجاالت عروض العمليةإجراء الدراسات امليدانية التجريبية والتي تتناول استراتيجية  •

 غير التحصيل، وفي مستويات ومراحل تعليمية مختلفة.

 ية من حيث أهميتها وطرق تطبيقها في املنهج الدراس ي بالنسبة للمعلمين والطلبة.ضرورة الوعي باستراتيجية العروض العمل •

 صة معلمي التربية اإلسالمية.عقد دورات تدريبية حول هذه االستراتيجية ملعلمي املدارس، وخا •

 املراجع:
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Abstract: The aim of the present  study was to identify the effectiveness of using demonstration strategy in the 
achievement of the sixth grade students t in Islamic Education course in Na'our district.  
The population for the study, which was chosen by the intentional method in the leader's international school,  
consisted of (42) students from grade six. They are randomly assigned into two groups about (21) students in 
each. The experimental group which has been taught by using demonstration strategy, and the control group 
which has been taught by using the ordinary method. Achievement test was applied after verifying its validity and 
stability. The result of the study revealed significant differences at the significant level(0.05) between the 
averages of the performance of the two study groups in the post-achievement test in favor of the experimental 
group which has been taught by using the demonstration strategy. The study recommended the need to educate 
and train teachers of Islamic education on the use of this strategy. 

Keywords: demonstration strategy; achievement; Islamic Education. 
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