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The Effect of Using Six Dimensional Strategy PDEODE in Teaching Science on the Basic Eighth
Grade Students' Achievement and their Attitudes towards it

Waleed H. Nawafleh* & Razan M. Muheedat
Yarmouk University, Jordan
____________________________________________

Abstract: The study aimed to investigate the effect of using PDEODE strategy on the eighth

grade students’ achievement in science and their attitudes towards the strategy. To achieve the
objectives of the study, a sample of eighth grade students was selected, consisting of 61 students
distributed in two groups: an experimental of 31 female students who studied science using
PDEODE strategy, and a control group of 30 female students who studied via the regular
method. Two instruments were built; The first was an achievement test, which was applied on
both groups before and after treatment, and the second was an attitude scale, which was applied
on the experimental group after treatment. The results revealed that there is a statistically
significant difference in the achievement of female students attributed to the teaching strategy
on the test level as a whole, and at the level of knowledge fields (remembering, understanding,
analyzing), for the benefit of the experimental group. There were, however, no differences
between the two groups at the applying level. The results also indicated that the attitudes of
students in the experimental group towards learning with PDEODE strategy were high and
positive.
Keywords: PDEODE strategy, academic achievement, eighth grade, attitudes.
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التي تعطي مدى أوسع من التحرك (زيتون
وزيتون ،)1992 ،ويكون فيها دور المعلم
ميسرًا ومسهالً ومنظمًا لعملية التعلم،
وموجهًا للتالميذ نحو بناء معارفهم من
خالل تفاعلهم مع البيئة ،بحيث يكونون
نشطاء ،ويوظفون معارفهم السابقة ،إلدراك
معاني التجارب والخبرات الجديدة وبناء
معارفهم (السالمات.)2012 ،

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في شتى مجاالت
الحياة ،وفي جميع أنواع العلوم والمعارف،
األمر الذي يتطلب إيجاد جيل قادر على فهم
ومواكبة هذا التطور العلمي والتقني،
والتأقلم معه ،ومن أجل تحقيق ذلك اهتمت
التربية العلمية بالمتعلم وتنمية شخصيته
من جميع جوانب النمو ،ونادت بطرق
واستراتيجيات تدريسية قائمة على تفعيل
دور الطالب بشكل أكبر واعتباره محورًا
للعملية التعليمية ،من أجل إحداث التغيرات
المرغوبة.

إن اإلصالح التربوي المنظم في التربية
العلمية وتدريس العلوم أدى إلى تغيير
التدريسية
واالستراتيجيات
المحتوى
والممارسات التعليمية والتعلمية ،من أجل
تحسين تعلم الطالب ،وتعد النظرية البنائية
من النظريات التي تقود إلى معتقدات جديدة
حول التميز واإلبداع في التعلم والتعليم،
والتجديد في أدوار المعلمين والطلبة ،ففي
صفوف التعلم البنائي يكون الطالب نشطين
بدالً من كونهم تقليديين سلبيين،
والمعلمون ميسرون أو مساندون للتعلم بدالً
من ناقلين للمعرفة العلمية (زيتون.)2007 ،

والتغيرات المرغوبة في سلوك وشخصية
المتعلم تعد ركنًا أساسيًا في العملية
التعليمية -التعلمية ،ولتحقيقها ال بد من
العمل المخطط والمنظم ،وتحديد األهداف
بدقة ووضوح ،وتنويعها لتشمل المجال
المعرفي ،والوجداني ،والنفسحركي (زيتون،
 ،)2013فالتطورات العلمية والتكنولوجية وما
يترتب عليها من أعمال جديدة ،تتطلب أن
يكون الفرد قادرًا على التعلم ،واالستدالل
واتخاذ القرارات وحل المشكالت ،لتتمركز
العملية التعليمية-التعلمية حول الطالب،
وليمارس الطالب البحث واالستقصاء (زيتون،
 .)2010ولتحقيق ذلك وُضعت المعايير
الوطنية للتربية العلمية ،لتأتي بافتراضاتها
الخمس ومنها أن العمليات التعاونية تؤدي
إلى فهم الطلبة بشكل نشط ،حيث ما يتعلمه
الطلبة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تعليمهم
ومن هنا جاء التوجه نحو البنائية (NRC,

وتعد استراتيجية األبعاد السداسية نموذجًا
وتطبيقًا مهمًا على أفكار النظرية البنائية
وما تسعى إليه من جعل المتعلم محور
العملية التعليمية ،والتي تهيئ الطلبة على
مواجهة مواقف أو مشكالت حقيقية يسعى
إلى حلها بالمناقشة والمالحظة والتفسير
والبحث ،ويكون دور الطالب في هذا النموذج
مكتشفًا وباحثًا عن المعرفة ومسؤوالً عن
تعلمه ،ويكون دور المعلم منظمًا ومرشدًا
لبيئة التعلم ومشاركًا في إدارة التعلم
وتقويمه ،كونها تفيد في مساعدة الطالب
ليصبحوا واعين لمعتقداتهم وتحفيزهم على
تحديها ،وتنمي فيهم روح حل المشكالت
ووضع الفرضيات لحلها والتنبؤ بها ،كما
تعطيهم فرصة للتعبير عن آرائهم ،وتشجع
التفاعل بين المتعلمين كمفاوضات اجتماعية
تعاونية ،وتراعي الفروق الفردية بين
المتعلمين (قطامي ،2013 ،ص .)384

.)1996

لقد بذلت جهود كبيرة في البحث عن
نظريات ونماذج جديدة في التعلم ،وكانت
نظرية التعلم البنائي واالستراتيجيات
التدريسية التي تبنى عليها هي األكثر
فعالية ونجاحًا للوصول إلى األهداف
(Bybee,
المرجوة من العملية التعليمية
) ،1989حيث تعد النظرية البنائية بالنسبة
للكثير من التربويين وخاصة المعلمين
مرجعًا وإطارًا يحتكمون إليه ويأخذون به
من أجل االرتقاء بأساليب وطرق التدريس
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تم تطوير استراتيجية األبعاد السداسية
 PDEODEمن قبل العالمين سافاندر رين
وكوالري )،(Savander-Ranne, & Kolari
وذلك باالعتماد على استراتيجية POE
القائمة على فلسفة النظرية البنائية والتي
أعدها ) (White & Gunstoneعام 1992
وتتكون من ثالث مراحل هي التنبؤ Predict
والمالحظة  Observeوالتفسير ،Explain
واستخدمت هذه االستراتيجية كوسيلة
لمساعدة الطلبة على اكتساب المفاهيم
العلمية ،حيث تكشف هذه االستراتيجية عن
تنبؤات المتعلمين ،واألسباب التي دعتهم
للتنبؤ حول أحداث معينة ،وتتقصي األفكار
التي يحملها الطلبة لتشجيعهم على مناقشتها
وتوظيفها مع األنشطة التي تسمح
بالمالحظات ) ،(Costu, 2008ثم جاء سافاندر
رين وكوالري )(Savander-Ranne, & Kolari
وأضافا لها مرحلة أخرى وهي التفسير
وتسبق مرحلة المالحظة ،فأصبحت في أربع
مراحل  ،PEOEوأخيرًا اقترحا وجوب وجود
مناقشة فاعلة بين المتعلمين قبل كل
مرحلة تفسير فأضافا المنافشة Discuss
مرتين قبل التفسير  ،Explainلتصبح مكونة
من ست مراحل ،PDEODEوهي على التوالي:
تنبؤ  ،Piedictومناقشة  ،Discussوتفسير
 ،Explainومالحظة  ،Observeومناقشة
 ،Discussوتفسير  ،Explainوقد استخدمت
هذه االستراتيجية بداية في مجال الهندسة
البيئية لطالب الصف الثالث والرابع شعبة
الهندسة البيئية ،ثم امتد اسخدامها في تعليم
مادة الهندسة على المستوى الجامعي ،ثم في
المواد الدراسية المختلفة (Savander-Ranne,
).& Kolari, 2003

وتتكون استراتيجية األبعاد السداسية
 PDEODEمن ست مراحل (قطامي2013 ،؛
:(Costu, 2008



المرحلة االولى التنبؤ  :Predictيعد
المعلم ظاهرة حول المفهوم المراد
تعليمه للطلبة ،ثم يتيح لهم الفرصة
لكي يتنبئوا بنتيجة الظاهرة أو

المشكلة المطروحة بشكل فردي،
وتبرير تلك التنبؤات.


:Discuss

المرحلة الثانية المناقشة
في هذه المرحلة يعمل الطالب في
مجموعات صغيرة في مناقشة
أفكارهم وتبادل الخبرات والتأمل
معًا.



المرحلة الثالثة التفسير :Explain
يصل الطلبة في هذه المرحلة إلى
حل حول الظاهرة المطروحة،
وتبادل نتائجهم مع المجموعات
األخرى من خالل المناقشة الجماعية
للصف بأكمله.



المالحظة
الرابعة
المرحلة
 :Observeيختبر الطلبة أفكارهم
وآراءهم حول الظاهرة من خالل
إجراء األنشطة والتجارب على شكل
مجموعات ،وتسجيل المالحظات
وبتوجيه من المعلم (وقد يقع
الطالب في حالة من عدم االتزان
المعرفي في حال عدم توافقها مع
التنبؤات).



المناقشة
الخامسة
المرحلة
 :Discussيقوم الطلبة بتعديل
تنبؤاتهم من خالل المالحظات
الفعلية في الخطوة السابقة ،وهذا
يتطلب من الطلبة ممارسة مهارات
التحليل والمقارنة ،ونقد زمالئهم
في المجموعات.



المرحلة السادسة التفسير
يواجه الطلبة جميع التناقضات
الموجودة بين المالحظات والتنبؤات،
من خالل حل التناقضات التي توجد
ضمن معتقداتهم.

:Explain

وتبدأ هذه االستراتيجية من خالل طرح
المعلم سؤاالً موجهًا أو مشكلة واقعية ،أو
ظاهرة من الظواهر ،تكون موضع اهتمام
الطالب ومثيرة لتفكيره ،ويقوم الطالب بعمل
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تنبؤات ثم يبررها ،ويقوم بعدها بمجموعة
من األنشطة؛ فيصمم األنشطة وينفذها،
ويجمع البيانات ويحللها ويفهمها ،ليتوصل
من خاللها إلى مجموعة نتاجات ،ويكون
العمل في هذه األنشطة تعاونيًا في مجموعات
صغيرة ،ويتبادلون الخبرات فيما بينهم ،كما
توفر هذه الطريقة فرصًا تخلق حالة عدم
االتزان المعرفي في ذهن كل طالب في حال
عدم توافقها مع أفكاره السابقة ،وتدعم
القديمة إذا توافقت معها ،ويكيف معرفته
الجديدة لتتالءم مع الخبرات السابقة لديه
(الخطيب.)24 ،2012 ،
وتهدف استراتيجية األبعاد السداسية إلى
تمكين الطالب من مهارة الحوار والمناقشة،
وإكسابه القدرة على تقييم نفسه وتشجيعه
على التعلم بالعمل وحده أو ضمن مجموعات،
وإعطائه فرصة للخروج من إطار الكتب
المدرسية ،وذلك باالطالع على كتب أخرى،
وتحمل مسؤولية التعلم ،وتنمية االتجاهات
اإليجابية نحو العلم والعلماء ،كما تتيح له
فرصة ممارسة عمليات العلم األساسية
والمتكاملة ،وتنمية روح التعاون بين
المتعلمين ،وتنمية التفكير بأكبر عدد ممكن
من الحلول للمشكلة & (Savander-Ranne
).Kolari, 2003

وتمتاز استراتيجية األبعاد السداسية
 ،PDEODEبأنها استراتيجية بنائية متكاملة
المراحل ،إذ إن كل مرحلة تنتهي بإعداد
المتعلم للمرحلة التي تليها ،وتمتاز
بمراعاتها للقدرات العقلية للمتعلمين ،وتقدم
لهم المفهوم بطريقة مبسطة ومثيرة
لتفكيرهم ،وتعطي المتعلم الفرصة للتوصل
إلى المفهوم بنفسه وبطريقة مباشرة ،مما
يساعده على تطبيق ما تعلمه عند الحاجة
(األسمر ،)2014 ،كما أنها تسهم في تطوير
مهارات التفكير ،وتساعد الطلبة على تحمل
مسؤولية تعلمهم ،وزيادة تحصيلهم الدراسي،
ودافعيتهم نحو التعلم ،وتنمية المفاهيم
العلمية ،واالتجاهات العلمية ،وتعديل
التصورات البديلة للمفاهيم الخطأ ،وتمنحهم

فرصة التعبير عن آرائهم بحرية مطلقة
)،(Kolari, Viskary, & Savander-Ranne, 2005

كما تسهم في بقاء أثر التعلم لفترة طويلة،
وتنشيط البنية المعرفية من خالل الكشف
عن المعرفة السابقة (الكبيسي وعبد العزيز،
.)2016
ومن أبرز نظريات التعلم التي اهتمت في
تحديد العالقة بين المعتقدات واالتجاهات من
ناحية ،والسلوك من ناحية أخرى ،وتحديد
العوامل المسؤولة عن االتساق بينهما ،هي
(Theory of
نظرية الفعل المبرر عقليًا
) ،reasoned actionالتي جاء بها كل من
) (Martin Fishbein & Icek Ajzenعام ،1967
حيث إن هذه النظرية يمكنها التنبؤ بأن
صا ما يرجح أن يؤدي سلوكًا معينًا
شخ ً
عندما يكون لديه مشاعر جيدة عن أداء هذا
السلوك ،وتشير هذه النظرية بالتحديد إلى
أن مقصد الشخص (نيته) هو المحدد
المباشر للسلوك ،ويتأثر هذا بعاملين Collen
)Joseph, Susan, Wayne, James, 2000؛
الدق:(2011 ،
األول :التقييم الشخصي للسلوك ،أي اتجاه
الشخص نحو السلوك ،ويتشكل هذا السلوك
عن طريق االعتقادات بأن هذا السلوك سوف
يؤدي به إلى عواقب إيجابية أو سلبيه.
الثاني :إدراك الشخص للضغط االجتماعي
عليه ألداء الفعل أو عدم أدائه ،أي المعيار
الذاتي للشخص ،ويتشكل هذا السلوك عن
طريق إدراك الفرد للتقييم الشخصي الذي
يقيم به الفرد (أو جماعة من األفراد) هذا
السلوك ،ودافعية الفرد لإلذعان لهذه
المعايير.
ويشير الكثير من التربويين إلى أن طريقة
تدريس العلوم تؤثر تأثيرا مباشرا على
اتجاهات الطلبة التي تعد من أهم المتغيرات
التي تؤثر في تحصيل الطلبة ونجاحهم في
العلوم ) ،(Kirikkaya, 2011فمعرفة اتجاهات
األفراد نحو موضوع معين ،تسهم في التنبؤ
بالسلوك الذي سيقوم به الفرد نحو هذا

الموضوع ،فاتجاه الطالب نحو المادة
الدراسية التي يتعلمها يؤثر في مدى تقبله
لمفاهيم وخبرات تلك المادة وتوظيفه لها،
ومن ثم يتأثر تحصيله الدراسي في هذه
المادة ،فالطالب الذي لديه اتجاه إيجابي نحو
مادة دراسية معينة ،يستطيع أن يحقق نجاحا
أكبر مما لو كان اتجاهه سلبيا نحوها
).(Kirkpatrik & Cuban, 1998

وبناء على ما سبق ،ونظرا ألهمية
استراتيجيات التدريس البنائية ومنها
استراتيجية األبعاد السداسية ،وما تتصف به
من ميزات إيجابية في العملية التعليمية،
وفي جعل الطالب محورا للعملية التعليمية،
فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعالجة
مشكلة تدني مستوى التحصيل في العلوم
لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،باستخدام
استراتيجية األبعاد السداسية في التدريس،
والكشف عن اتجاهات الطالبات نحو هذه
االستراتيجية ،ألن الكشف عن هذه االتجاهات
ينبئ بسلوك الطالبات ،فعندما تكون هذه
االتجاهات إيجابية نحو طريقة التدريس
المعتمدة ،فإن ذلك ينعكس على السلوكات
التعلمية للطالبات ،وبذل المزيد من الجهود،
وبالتالي رفع تحصيلهن الدراسي.
ومن خالل مراجعة األدب السابق المتعلق
باستراتيجية األبعاد السداسية ،فقد عثر على
عدد من الدراسات ،العربية واألجنبية ،ففي
دراسة أجراها كوستو ( )Costu, 2008في
تركيا ،هدفت التحقق من مدى فاعلية
استراتيجية  PDEODEفي مساعدة الطلبة
على فهم التكاثف وتطبيقه في مواقف الحياة
اليومية وحل المشكالت .وتكونت عينة
الدراسة من  48طالبًا من طلبة الصف الحادي
عشر .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار
عدد من المبادئ العلمية والربط بينها وبين
مجموعة من مواقف الحياة اليومية ،وتم
إعداد اختبار احتوى على مشكالت حياتية
يومية ،وطبق على أفراد عينة الدراسة .وقد
أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية ،في فهم الطلبة لمفهوم التكاثف

يعزى الستراتيجية التدريس ،مما يشير إلى
أن استراتيجية  PDEODEساعدت الطلبة في
فهم المواقف الحياتية المختلفة كما حققت
إدراكاً أفضل للمفاهيم العلمية.
وفي دراسة أجراها السالمات ( )2012في
األردن هدفت إلى استقصاء فاعلية استخدام
استراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفي
تحصيل طالب المرحلة األساسية العليا
للمفاهيم الفيزيائية وتفكيرهم العلمي.
وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع
األساسي ،وزعوا على مجموعتين؛ تجريبية
وعددها  24طالبا ،وضابطة وعددها  24طالباً،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار
تحصيل المفاهيم الفيزيائية واختبار التفكير
العلمي .وقد أشارت النتائج إلى وجود فرق
ذي داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة على االختبارين (اختبار
تحصيل المفاهيم الفيزيائية ،واختبار
التفكير العلمي) يُعزى لطريقة التدريس،
ولصالح المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية.
وأجرى الفالح ( )2014دراسة هدفت إلى
التعرف على أثر استخدام استراتيجية
 ،PDEODEالقائمة على مبادئ النظرية
البنائية في تحصيل الكيمياء وتحسين مهارات
التفكير التأملي والمهارات األدائية لدى
طالب المرحلة األساسية في األردن.
ولتحقيق غرض الدراسة تم بناء اختبار
تحصيلي في مبحث الكيمياء ،وتطوير اختبار
التفكير التأملي ،وبناء أداة مالحظة للمهارات
األدائية في الكيمياء ،وكان عدد أفراد
الدراسة  69طالباً من طالب الصف العاشر
األساسي ،وزعوا عشوائياً في مجموعتين:
مجموعة تجريبية  37طالباً ،ومجموعة
ضابطة  32طالباً؛ وأشارت النتائج إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل
الدراسي ومهارات التفكير التأملي والمهارات
األدائية بين المجموعتين ولصالح المجموعة
التجريبية.
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وفي دراسة في أندونيسيا أجرتها ديباليا
والويسياس (،)Dipalaya & Aloysius, 2016
هدفت إلى معرفة مدى اختالف مخرجات
التعلم لدى الطلبة باختالف استراتيجية
التدريس ( ،PDEODEاالعتيادية) ،والقدرات
األكاديمية والتفاعل بين استراتيجية
التدريس والقدرة األكاديمية .وتكونت عينة
الدراسة من  40طالباً من طلبة المرحلة
الثانوية موزعين في مجموعتين تجريبية
وضابطة ،ولتحقيق أهداف الدراسة طبق
اختبار مقالي على مجموعتي الدراسة قبل
وبعد التجربة ،وأشارت النتائج إلى وجود
أثر دال إحصائياً لكل من استراتيجية
التدريس ،والقدرة األكاديمية والتفاعل
بينهما على مخرجات التعلم ولصالح
تأثير
وكان
التجريبية،
المجموعة
استراتيجية  PDEODEعلى مخرجات التعلم
بمقدار  %78.8أعلى منه في الطريقة
االعتيادية ،كما أن التفكير الناقد لدى
الطلبة ذوي القدرات األكاديمية المرتفعة
كان أعلى منه من ذوي القدرات األكاديمية
المنخفضة بمقدار  ،%65.6ولم تظهر
الدراسة بأن التعليم باستراتيجية PDEODE
لدى الطلبة ذوي القدرات األكاديمية
المرتفعة هي األفضل في زيادة مخرجات
التعلم.
وأجرى عيسى ( )2016دراسة في غزة هدفت
إلى معرفة أثر استراتيجية األبعاد السداسية
في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم
العلمية لطلبة الصف السابع األساسي.
وتكونت عينة الدراسة من  70طالبا موزعة
في مجموعتين؛ تجريبية درست وفق
استراتيجية األبعاد السداسية ،وضابطة درست
بالطريقة االعتيادية ،وتم إعداد اختبار
لتشخيص التصورات البديلة في وحدة
الحرارة في حياتنا مكون من  30فقرة ،ودليل
للمعلم .أشارت النتائج أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية في تعديل التصورات البديل
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،كما

توجد فروق في تعديل التصورات البديلة بين
الطالب ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض
في كال المجموعتين ولصالح المجموعة
التجريبية.
سامسدين،
أجرى
كما
وكانياواتي
وروسديانا،

وسوهاندي،
وكوستو

( Samsudin, Suhandi, Rusdiana, Kaniawati

) & Costu, 2017دراسة في اندونيسيا ،هدفت
إلى تنمية وفهم مبادئ المجال المغناطيسي
لدى معلمي الفيزياء ،باالعتماد على نموذج
تعليم مفاهيمي تفاعلي قائم على .PDEODE
حيث تكون النموذج من أربع مراحل:
التركيز على المفاهيم ،استخدام النصوص،
مهام بحثية ،والتفاعل أثناء الحصة الصفية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار
مفاهيمي ،وأوراق عمل طبقت على 7
معلمين .وخلصت الدراسة إلى أن فهم
المعلمين للمفاهيم قد ارتفع ،ولكن بقي
لديهم مفاهيم خاطئة .
وأجرت ديمرسي اوجلو
دراسة في تركيا هدفت لمعرفة فاعلية
األنشطة التعليمية القائمة على استراتيجية
 PDEODEعلى فهم الطلبة األتراك للطبيعة
األخطاء
ومعالجة
للمادة
الجزيئية
المفاهيمية .وتكونت عينة الدراسة من طلبة
السنة األولى في برنامج تعليم معلمي
المدارس االبتدائية .ولتحقيق أهداف الدراسة
تم تطبيق اختبار يتكون من ثمانية أسئلة
قبلي ،وبعدي .وأظهرت النتائج وجود فرق
ذي داللة إحصائية بين المتوسطين
الحسابيين لعالمات طلبة مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة ،ولصالح التجريبية،
ليؤكد أن طريقة التدريس تعزز إدراك
المفاهيم العلمية والتغيير المفاهيمي.
()Demircioglu, 2017

وأجرى الالمي والربيعي ( )2018دراسة في
العراق هدفت إلى تعرف "أثر إستراتيجية
األبعاد السداسية  PDEODEفي الميل نحو
مادة الكيمياء لدى طالب الصف الثاني
المتوسط" .وقد اختار الباحثان التصميم

التجريبي ذا الضبط الجزئي ،وتكونت عينة
الدراسة من شعبتين اختيرتا عشوائيا لتمثل
أحدهما المجموعة التجريبية وعدد طالبها
 36واألخرى مثلت المجموعة الضابطة
وعددها  36طالباً ،أعد الباحثان خططاً
تدريسية ،ومقياساً لقياس الميل وتم التحقق
من صدقهما وثباتهما ،ثم درست المجموعة
التجريبية بطريقة األبعاد السداسية ،بينما
المجموعة الضابطة درست بالطريقة
االعتيادية ،وبعد تطبيق أداة البحث ومعالجة
البيانات إحصائياً تبين وجود فرق ذي داللة
إحصائية في مقياس الميل ولصالح
المجموعة التجريبية.
وأجرى سامسدين وآخرون
 )al., 2018دراسة في أندونيسيا هدفت إلى
تحسين فهم الطلبة وتعديل التصورات
البديلة لمفاهيم ديناميكا الموائع في مادة
الفيزياء ،وذلك بدمج نموذج تعلم األقران
مع استراتيجية  .PDEODEوتكونت عينة
الدراسة من  38طالباً من المرحلة الثانوية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار من
أربعة مستويات في مبادئ ومفاهيم ديناميكا
الموائع .وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذي
داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين
لعالمات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة على االختبار ،يعزى لطريقة
التدريس ولصالح تعلم األقران باالعتماد على
استراتيجية .PDEODE
( Samsudin et

وفي دراسة في أندونيسيا أجرتها إكواتي
) ،)Ekawati, 2018هدفت لقياس أثر التدريس
بتطبيق  edmodoالقائم على استراتيجية
 PDEODEفي تدريس الفيزياء على
التحصيل .ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد
مادة دراسية لتنفيذها على أربع مراحل،
وتقييم النتائج بعد كل مرحلة .وقد أظهرت
النتائج زيادة نسبة تعلم الطالب من مرحلة
ما قبل الدورة التعليمية إلى المرحلة األولى
بنسبة  ،%31وزيادة من المرحلة األولى إلى
المرحلة الثانية بنسبة  ،%62وزيادة من
مرحلة ما قبل الدورة إلى المرحلة الثانية

بنسبة  ،%93لتتفوق هذه الطريقة على
الطريقة التقليدية.
وأجرى الشهراني ( )2018دراسة في السعودية
هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام
استراتيجية األبعاد السداسية ( )PDEODEفي
تدريس العلوم في تنمية التحصيل والتفكير
اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.
تكونت عينة الدراسة من  68تلميذاً من الصف
السادس االبتدائي ،موزعين في مجموعتين:
تجريبيةٍ  33تلميذاً ،درسوا وحدة الكهرباء
والمغناطيس باستخدام استراتيجية األبعاد
السداسية ،وضابطة  33تلميذاً ،درسوا
بالطريقة المعتادة ،واستخدم أداتين :اختبار
تحصيلي ،واختبار التفكير اإلبداعي ،وأشارت
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
المجموعتين
درجات
متوسطات
بين
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي،
وفي اختبار التفكير اإلبداعي ككل ،ومهاراته
الفرعية عدا األصالة لصالح المجموعة
التجريبية .
من خالل استعراض الدراسات السابقة،
يالحظ أن معظمها كانت في الفيزياء
وبعضها في الكيمياء ،بينما كانت هذه
الدراسة في علوم الصف الثامن ،وتناولت
بالتحديد وحدة في علوم األرض ،وهي من
الوحدات الصعبة على الطالبات لما تحتويه
على الكثير من المفاهيم المجردة ،أضف إلى
ذلك أن هذه المادة أصبحت شبه مهمشة على
المستوى التربوي والميداني في األردن،
بسبب عدم احتسابها في الثانوية العامة،
األمر الذي ربما يؤدي إلى قلة اهتمام
الطالبات بها ،ويالحظ كذلك أنه ال توجد
أي دراسة تناولت طلبة الصف الثامن ،في
الوقت الذي يعدّ هذا الصف من الصفوف
المهمة ألنه يخضع الختبار دراسة التوجهات
الدولية في العلوم والرياضيات  ،TIMSSكما
أنه ال توجد دراسة من الدراسات السابقة –
في حدود علم الباحثين -تناولت متغير
االتجاهات نحو هذه االستراتيجية ،حيث
وجدت دراسة واحدة قريبة نوعا ما تناولت
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أثر االستراتيجية على ميل الطالب نحو
الكيمياء ،وليس ميلهم نحو االستراتيجة
التدريسية المستخدمة وهي دراسة الالمي
والربيعي ( ،)2018في حين أن الدراسة
الحالية تناولت وصف اتجاهات المجموعة
التجريبية نحو استخدام استراتيجية األبعاد
السداسية ،وذلك ألن االتجاهات اإليجابية
نحو هذه االستراتيجية كما ذكرنا سابقا
ينبئ بسلوكات تعلمية مرغوبة ،تنعكس على
التحصيل وغيره من متغيرات العملية
التعلمية ،وكل هذه الجوانب تقدم تبريرا
منطقيا إلجراء هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تتمثل مشكلة الدراسة بوجود ضعف في
التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف مواد
العلوم ووجود اتجاهات سلبية نحو تعلم
العلوم ،وذلك في ضوء مالحظات الباحثين
الميدانية ،أثناء اإلشراف على المعلمين ضمن
برنامج التربية العملية ،وفي ضوء نتائج
دراسات عديدة أشارت إلى ذلك ،كما يعتبر
األداء المتدني لمستوى طلبة الصف الثامن
في األردن في اختبار دراسة التوجهات
الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS
مؤشرا واضحا لضعف التحصيل كما أشار
إلى ذلك المركز الوطني لتنمية الموارد
البشرية في األردن ( )2018في منشوره.
ويعد التحصيل الدراسي من أكبر التحديات
التي تواجه المعلم والطالب وولي األمر على
حد سواء ،لما له من تبعات كثيرة تتعلق
بمستقبل األجيال ،وتؤثر به عوامل عديدة
ومتداخلة .وتعد طرق التدريس أحد العوامل
المهمة التي تؤثر في التحصيل الدراسي
وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو المادة
الدراسية ،حيث تشير الكثير من الدراسات
إلى أهمية التعليم الذي يجعل المتعلم محوراً
للعملية التعليمية التعلمية ،ويعدّ التعليم
باستخدام األبعاد السداسية أحدهما .كما أن
هذه الدراسة تناولت وحدة من مادة علوم
األرض للصف الثامن ،تلك المادة التي أصبح

اهتمام الطلبة بها أدنى من غيرها من مواد
العلوم ،بعد الغاء وزارة التربية والتعليم
األردنية احتساب مادة علوم األرض كمادة
أساسية في الثانوية العامة ،رغم أن معايير
العلوم للجيل الجديد أولت علوم األرض
دوراً مماثالً للعلوم األخرى بداية من مرحلة
رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر
(حسانين2016 ،؛ عيسى.)2017 ،
وتأسيساً على ما تقدم وتماشياً مع الخطة
االستراتيجية ( )2022-2018التي وضعتها
وزارة التربية والتعليم ،والتي كان أحد
أهدافها توفير أفضل الفرص لألطفال
والمتعلمين الستكشاف إمكاناتهم الكاملة،
وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم الخاصة،
باإلضافة لتعزيز شغفهم في السعي وراء
التعلم مدى الحياة (وزارة التربية والتعليم،
 ،)2018جاءت الدراسة الحالية كمحاولة
لتحسين نوعية تعلم العلوم ،من خالل
توظيف استراتيجية األبعاد السداسية القائمة
على النظرية البنائية ،وبما يتماشى مع
التوجهات المعاصرة التي توصي بضرورة أن
يتعلم الطالب العلوم بنشاط ،وجعل تعليم
العلوم أكثر إثارة وتحدياً مع الخبرات
العملية لمجاالت العلوم ،ومن هنا فقد تمثلت
مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي":
"ما أثر استخدام استراتيجية األبعاد
السداسية  PDEODEفي تدريس العلوم في
تحصيل طالبات الصف الثامن األساسي
واتجاهاتهم نحوها؟"
وينبثق عن هذا السؤال السؤالين اآلتيين:
.1

هل يختلف تحصيل طالبات الصف
الثامن األساسي في مادة العلوم
التدريس
استراتيجية
باختالف
السداسية،
األبعاد
(استراتيجية
والطريقة االعتيادية)؟

.2

ما اتجاهات طالبات الصف الثامن
األساسي نحو تعلم العلوم باستخدام
استراتيجية األبعاد السداسية؟

فرضية الدراسة
ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى
داللة  0.05 =αبين متوسط درجات
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية األبعاد السداسية ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية على اختبار التحصيل
في مادة العلوم.
أهمية الدراسة
األهمية النظرية :تنبع أهمية الدراسة من
أهمية استراتيجية التدريس المستخدمة التي
تنبثق من افتراضات النظرية البنائية،
باعتبارها أكثر النظريات التي تبنتها
حركات اإلصالح العالمية في مناهج العلوم،
والتي تركز على المتعلم كمحور للعملية
التعليمية التعلمية ،كما تتمثل أهمية
الدراسة في كونها استهدفت طلبة الصف
الثامن الذين يخضعون المتحان  ،TIMSSكما
أنها تثري األدب النظري بالمعلومات واألفكار
المتعلقة بالتعلم باستراتيجية األبعاد
السداسية.
األهمية العملية :قد تفيد الباحثين من خالل
جعل هذه الدراسة نواة لدراسات مشابهة،
كما قد تلفت نظر المعلمين لطرق تدريس
حديثة يكون محورها الطالب ،ليكون التعلم
ذو معنى يمارس فيه الطالب التعلم
باستقاللية ،ويكون بنية معرفية مترابطة
ومنظمة .كما قد تسهم هذه الدراسة في
توجيه اهتمام القائمين في عملية بناء مناهج
العلوم وتطويرها ،إلعادة صياغة أهداف
ونتاجات مواد العلوم بما يتوافق مع
االستراتيجية المستخدمة.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
استراتيجية األبعاد

السداسية PDEODE

عرفها سافندررين وكوالري
 )Ranne & kolari, 2003بأنها طريقة تدريس
تتضمن سلسلة من اإلجراءات المتتابعة
تتلخص بالمراحل الست اآلتية :التنبوء
(Savander-

 ،Predictوالمناقشة  ،Discussوالتفسير
 ،Explainوالمالحظة  ،Observeوالمناقشة
 ،Discussوالتفسير  .Explainوتتم هذه
اإلجراءات من خالل طرح المعلم سؤاالً
موجها أو مشكلة يقوم الطالب على أثرها
بعمل تنبؤات ويبررها ،ثم ينفذ مجموعة من
األنشطة ويجمع البيانات ويحللها ويفسرها.
التحصيل الدراسي :وعبر عنه بالعالمة الكلية
التي تحصل عليها الطالبة في االختبار
التحصيلي في وحدة علوم األرض للصف
الثامن األساسي الذي أعد ألغراض هذه
الدراسة.
االتجاه نحو التعلم :يعرف زيتون ()65 ،2013
االتجاه بأنه "شعور الفرد (إيجاباً أو سلباً)
نحو أمر ما أو موضوع ما ،وبالتالي يعبر
عن الموقف النسبي للفرد المتعلم من قيمة
ما ،كأن يؤمن بالصدق ويوافق عليه بشدة".
ويعرف الحيلة ( )2012االتجاهات أنها
"نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط
سلوكية محددة نحو أشخاص أو أفكار أو
حوادث أو أوضاع أو أشياء معينة ،وتؤلف
فيما بينها نظاما معقدا تتفاعل فيه مجموعة
كبيرة من المتغيرات المتنوعة" .ويقصد به
إجرائياً الدرجة التي يحصل عليها الطالب
على مقياس االتجاهات نحو التعلم
باستراتيجية األبعاد السداسية الذي تم إعداده
ألغراض الدراسة.
طلبة الصف الثامن األساسي :طالبات الصف
الثامن األساسي في المدرسة النموذجية
لجامعة اليرموك ،التابعة لمديرية تربية
قصبة اربد في الفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي .2019/2018
كتاب العلوم للصف الثامن األساسي :هو
كتاب العلوم المقرر لطلبة الصف الثامن
األساسي ،وفق القرار الوزاري رقم ، 2016/64
بدءاً من العام الدراسي 2016م ،في مدارس
التعليم في األردن.
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حدود الدراسة
تشتمل حدود الدراسة ومحدداتها على:


اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من
طالبات الصف الثامن األساسي في
مدرسة نموذجية جامعة اليرموك،
وذلك خالل الفصل الدراسي األول
من العام الدراسي .2019/2018



اقتصرت هذه الدراسة على تدريس
وحدة علوم األرض من كتاب الصف
الثامن األساسي.



وثبات
صدق
مدى
المستخدمة في هذه الدراسة.

األدوات



مدى جدية الطالبات في استجاباتهن
على أدوات الدراسة.

األبعاد السداسية
الخطوات اآلتية:


تم اختيار وحدة علوم األرض من
كتاب الصف الثامن.



تم تحديد الدروس التي تحتوي
عليها الوحدة وهي (األرض
وطبقاتها ،التراكيب الجيولوجية،
نظرية تكتونية الصفائح ،حركة
الصفائح األرضية)،



تحليل محتوى كل درس وتحديد
المفاهيم العلمية المتضمنة فيه.



االطالع على األدب التربوي الخاص
السداسية
األبعاد
باستراتيجية
لمعرفة الخطوات التفصيلية لها
وكيفية تنفيذ الحصص الدراسية
وفقها.



تم إعداد دليل للمعلم ،وقد تضمن
هذا الدليل شرح عن االستراتيجية،
وخطواتها التفصيلية ،وتوجيهات
عامة تتعلق بمحتوى الدروس ،وتم
إعداد  16خطة تدريسية بواقع خطة
واحدة لكل حصة دراسية .



تم التحقق من صدق دليل المعلم
المعد وفق استراتيجية األبعاد
السداسية ،وذلك بعرضه على
مجموعة محكمين تخصص مناهج
وأساليب تدريس العلوم ،وطلب منهم
إبداء رأيهم حول الدليل من حيث
الصياغة اللغوية للخطط ،ومدى
وضوحها ،والدقة العلمية ،والوضوح
في التقويم ،ومدى مطابقة نماذج
األبعاد
الستراتيجية
الدروس
السداسية ،وسهولة تطبيقها على
الطالبات .وقد تم األخذ باقتراحات
المحكمين وآرائهم وأجريت بعض
التعديالت الضرورية.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
استخدم في هذه الدراسة المنهج شبه
التجريبي الختبار أثر المتغير المستقل على
المتغير التابع ،حيث تم استخدام مجموعتين
إحداهما تجريبية ودرست بطريقة األبعاد
السداسية ،واألخرى ضابطة درست بالطريقة
االعتيادية ،وتم تطبيق االختبار التحصيلي
على المجموعتين قبل وبعد التجربة،
ومقياس االتجاهات طبق على المجموعة
التجريبية بعد التجربة.
أفراد عينة الدراسة
بلغ عدد أفراد عينة البحث  61طالبة،
المجموعة التجريبية وتضم  31طالبة،
والمجموعة الضابطة وتضم  30طالبة من
طالبات الصف الثامن األساسي في المدرسة
النموذجية لجامعة اليرموك في األردن.
أدوات الدراسة والمواد التعليمية
أوال :المادة التعليمية
تم اعداد دليل للمعلم يوضح كيفية تدريس
المجموعة التجريبية وفقاً الستراتيجية

PDEODE

وتم

اتباع

كما تراوحت قيم معامالت االرتباط بين
مجاالت االختبار التحصيلي واالختبار ككل
بين .0.95-0.85

ثانيا :االختبار التحصيلي
تم بناء االختبار وصياغة فقراته وفق
النتاجات التعلمية الواردة في وحدة علوم
األرض ،حيث تم إعداد جدول مواصفات
لالختبار ،وتكون هذا االختبار بصورته
النهائية من  26فقرة ،جميعها من نوع
االختيار من متعدد ،وتناولت هذه الفقرات
النتاجات العلمية ضمن مستويات المعرفة
والفهم والتطبيق والتحليل.

معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:
تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز
لفقرات االختبار من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية مكونة من  20طالبة من خارج
عينة الدراسة ،وقد تراوحت قيم معامالت
الصعوبة بين ،070-020ومعامالت التمييز بين
 ، 0.77-0.47وعليه فإن جميع فقرات االختبار
مناسبة ومقبولة ألغراض الدراسة (عوده،
.)2014

صدق االختبار التحصيلي
للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار
التحصيلي ،تم عرضه على مجموعة من
المحكمين من أساتذة تربويين من ذوي
تخصص مناهج العلوم وأساليب تدريسها
وتخصص القياس والتقويم .وفي ضوء آراء
المحكمين تم إعادة صياغة بعض الفقرات،
ولم يتم حذف أي من الفقرات .وللتحقق من
صدق البناء لالختبار تم حساب معامالت
االرتباط بين مجاالت االختبار التحصيلي
ببعضها ،وكذلك مع الدرجة الكلية
لالختبار ،كما في جدول .1

ثبات االختبار التحصيلي:
للتحقق من ثبات االختبار التحصيلي ،تم
استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار،
بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين
على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكوّنة
من  20طالبة ،ثم حسب معامل ارتباط
بيرسون بين تقديراتهم في المرتين ،وتم
أيضاً حساب معامل ثبات االتساق الداخلي
بطريقة كرونباخ ألفا ،وجدول  2يبين هذه
المعامالت .ويالحظ أنها مرتفعة وتؤشر
بثبات االختبار ،وتعد مقبولة ومناسبة
ألغراض الدراسة (عوده.)2014 ،

يتبين من جدول  1أن قيم معامالت االرتباط
البينية لمجاالت االختبار التحصيلي كانت
مقبولة ،حيث تراوحت القيم بين ،0.86-0.74
جدول 1

معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها ومع الدرجة الكمية لالختبار
فهم

تذكر
تذكر

1

فهم

**428.0

1

**427..

**427.7

تطبيق

**42844

تحصيل كمي

**42900

تحميل

تطبيق

تحميل

**428.8

**42701

1

1

**429..

**429..

**428.1

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (2)424.

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (2)4241
جدول 2

معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية
المجال

ثبات اإلعادة

االتساق الداخمي

تذكر

4291

4280

4288

4280

4294

4271

فهم

تطبيق

429.

تحصيل كمي

4288

تحميل

427.
429.

تحصيل

1
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صدق البناء

ثالثا :مقياس االتجاهات نحو استراتيجية
األبعاد السداسية

للتحقق من صدق بناء االستبانة ،استخرجت
معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة
الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة تكونت من  20طالبة ،حيث إن معامل
االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل
فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل
فقرة وبين الدرجة الكلية ،كما في جدول .3

تم إعداد استبانة لقياس اتجاهات طلبة الصف
الثامن نحو التعلم باستراتيجية األبعاد
السداسية ،باالستعانة باألدب النظري،
والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة؛ كدراسة السوالمة ( ،)2008ودراسة
الرجوب ( ،)2012ودراسة قهوجي (.)2010
وتكونت االستبانة بصورتها األولية من 23
فقرة ،وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي (موافق
بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق
بشدة).

يتضح من البيانات الواردة في جدول  3أن
قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمقياس
ككل ،تراوحت بين  ، 0.77-0.49وهي جميعها
دالة إحصائياً ،ولذلك لم يتم حذف أي من
هذه الفقرات ،وتعد مقبولة ألغراض الدراسة
(عودة.)2014 ،

صدق مقياس االتجاهات
للتحقق من مؤشرات صدق مقياس
االتجاهات ،تم استخراج مؤشرات الصدق
اآلتية:

ثبات مقياس االتجاهات
للتحقق من ثبات مقياس االتجاهات ،استخدم
طريقة االختبار وإعادة االختبار ،بتطبيق
المقياس وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
مجموعة من خارج عينة الدراسة مكوّنة من
 ،20وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين
تقديراتهم في المرتين اذ بلغ  .0.92وتم
أيضاً حساب معامل ثبات االتساق الداخلي
بطريقة كرونباخ ألفا ،وبلغ  0.90واعتبرت
هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة
(عودة.)2014 ،

صدق المحتوى
للتحقق من مؤشرات صدق محتوى االستبانة،
تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة
من المحكمين في مناهج تدريس العلوم،
وذلك للوقوف على مناسبة االستبانة للكشف
عن اتجاهات الطلبة نحو التعلم باستراتيجية
األبعاد السداسية ،باإلضافة إلى سالمة صياغة
الفقرات من الناحية اللغوية ،ومدى وضوح
الفقرات من حيث المعنى .وبناءً على
مالحظات المحكمين ،تم إعادة صياغة بعض
الفقرات ،وحذف فقرتين ،لتصبح االستبانة
بصورتها النهائية تتكون من  21فقرة.

تصحيح مقياس االتجاهات
تكونت استبانة اتجاهات الطلبة نحو التعلم
باستراتيجية األبعاد السداسية بصورتها
جدول 3

معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس
معامل االرتباط مع المقياس

رقم الفقرة

معامل االرتباط مع المقياس

رقم الفقرة
21

**4271

8

**4207

1.

*42.1

2.

**427.

14

**4201

17

*42..

2.

**42.7

1.

**4207

19

**4209

27

*42..

10

**4209

.1

**4208

2.
20
20

معامل االرتباط مع المقياس
**420.
**420.
**427.

رقم الفقرة
9

11
1.

*4209

**4270
**4201

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** 2)424.دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (2)4241

428

10
18
.4

**4200
**4277
*42..

السداسية لطلبة المجموعة التجريبية،
بينما درست المجموعة الضابطة
باستخدام الطريقة االعتيادية ،واستغرق
تدريس الوحدة للمجموعتين  16حصة
دراسية.

النهائية من  21فقرة ،وفقاً لتدريج ليكرت
الخماسي ،وصححت الفقرات اإليجابية كما
يلي :موافق بشدة وتعطى  5درجات ،موافق
وتعطى  4درجات ،محايد وتعطى  3درجات،
غير موافق وتُعطى  2درجة ،وغير موافق
بشدة وتُعطى  1درجة ،وتم عكس التصحيح
للفقرات السلبية .وتم تصنيف المتوسطات
الحسابية الستجابات أفراد العينة لتحديد
اتجاه الطلبة نحو الطريقة ،على النحو
اآلتي 2.33-1.00 :يمثل المستوى المنخفض،
 3.66-2.34يمثل المستوى المتوسط ،و 5-3.67
يمثل المستوى العالي.

.9

تطبيق االختبار التحصيلي على أفراد
عينة الدراسة في المجموعتين بعد
انتهاء التدريس للوحدة الدراسية
مباشرة.

.10

تطبيق استبانة االتجاهات نحو التعلم
باستراتيجية األبعاد السداسية على
أفراد المجموعة التجريبية بعد انتهاء
التدريس.

.11

تصحيح استجابات طلبة المجموعتين
على أدوات الدراسة ،وإدخال البيانات
إلى ذاكرة الحاسوب ،ثم معالجتها
احصائياً باستخدام نظام الرزم
االحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS

خطوات تنفيذ الدراسة
.1

تحديد مشكلة الدراسة.

.2

اختيار الوحدة التدريسية التي ستدرس
لطالبات الصف الثامن األساسي ،وهي
وحدة علوم األرض.

.3

إعداد دليل المعلم لتدريس وحدة علوم
األرض باستخدام استراتيجية األبعاد
السداسية ،والمتكون من  16خطة
تدريسية.

.4

(االختبار
الدراسة
أدوات
بناء
التحصيلي ،ومقياس االتجاهات نحو
استراتيجية األبعاد السداسية) ،والتحقق
من صدقها وثباتها.

.5

تطبيق االختبار التحصيلي ،ومقياس
االتجاهات نحو استراتيجية األبعاد
السداسية على عينة استطالعية لغايات
التعرف على الخصائص السيكوميترية
لها.

.6

اختيار عينة الدراسة والمتمثلة في
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى
ضابطة.

.7

تطبيق االختبار التحصيلي
مجموعتي الدراسة قبل المعالجة.

على

.8

إجراء المعالجة التجريبية؛ حيث قامت
الباحثة المشاركة بتدريس وحدة علوم
األرض باستخدام استراتيجية األبعاد

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
نص هذا السؤال على "هل يختلف تحصيل
طالبات الصف الثامن األساسي في مادة العلوم
باختالف استراتيجية التدريس (استراتيجية
األبعاد السداسية ،والطريقة االعتيادية)؟".
لإلجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضية
الخاصة به والتي تنص على "ال يوجد فرق
ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة =α
درجات المجموعة
 0.05بين متوسط
التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية
األبعاد السداسية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية
على اختبار التحصيل في مادة العلوم" .تم
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية والمتوسطات المعدلة ألداء طالبات
الصف الثامن على المستويات الفرعية
والدرجة الكلية الختبار التحصيل تبعاً
لطريقة التدريس (استراتيجية األبعاد
السداسية ،الطريقة االعتيادية) ،كما في
جدول .4
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جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لتحصيل طالبات الصف الثامن عمى المستويات
الفرعية والدرجة الكمية في القياسين القبمي والبعدي تبعا الستراتيجية التدريس
القبمي

استراتيجة

المستوى المعرفي

المتوسط

التدريس

تذكر

الحسابي

االعتيادية

الكمي

المعياري

الحسابي

المعدل

.208

12.88

7244

12.17

72414

.1

.2.0

120.0

02.8

.2418

02.00

01

120..

.204

.2.0.

.2..

.2...

.4

PDEODE

12..

124..

.294

12.99

الكمي

12.0

1241.

.200

12...

.20.1

01

42988

12.4

12.94

.244

.298.

.4

PDEODE

1280

12180

02.9

12007

02.8.

.1

الكمي

1294

12..0

.297

1209.

.2904

01

12.99

1297

120..

.2..

.2..8

.4

PDEODE

12.9

42800

.2..

420.7

.2.09

.1

الكمي

1201

42941

.2.8

4291.

.2.70

01

االعتيادية

التحصيل ككل

المتوسط

.2918

االعتيادية

تحميل

االنحراف

العدد

.1

االعتيادية

تطبيق

االنحراف
المعياري

PDEODE

فهم

البعدي

المتوسط

42971

120.

PDEODE

7290

.2.90

الكمي

8211

.2.9.

االعتيادية

.2818

82.4

124.4

.244
18280

1.247

021.0

18287.

.1

.241.

1029..

01

.219.

10298

.2999

.4

1.24.9

.4

جدول 5

تحميل التباين األحادي المصاحب ألثر استراتيجية التدريس عمى الدرجة الكمية الختبار التحصيل
مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة اإلحصائي

الداللة االحصائية

حجم االثر

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

(ح)

) (η

4270.

42.9.

4241.

االختبار القبمي (المصاحب)

102.0.

..02..8

1

الخطأ

1.7.271.

.8

االستراتيجية

الكمي المعدل

1.482980

1

102.0.
.1299.

04

..02..8

يبين جدول  4تبايناً ظاهرياً في المتوسطات
المعيارية
واالنحرافات
الحسابية
والمتوسطات المعدلة لتحصيل طالبات الصف
الثامن على المستويات الفرعية والدرجة
الكلية في القياسين القبلي والبعدي بسبب
التدريس
استراتيجية
فئات
اختالف
(استراتيجية األبعاد السداسية ،والطريقة
االعتيادية) ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية
بين المتوسطات الحسابية ،تم استخدام تحليل
التباين األحادي المصاحب على مستوى
االختبار ككل ،وتحليل التباين األحادي
المصاحب المتعدد للمستويات الفرعية،
والجدولين  5و  6يوضحان ذلك.

142199

4244.

2

421.4

يتبين من جدول  5وجود فرق ذي داللة
إحصائية  0.05=αفي تحصيل الطالبات يعزى
الستراتيجية التدريس ،حيث بلغت قيمة (ف)
 10.199وبداللة إحصائية  ،0.002وهي أقل من
مستوى الداللة  ،0.05 =αوبهذا تم رفض
الفرضية الصفرية ،وقبول الفرضية البديلة
التي تشير إلى وجود فرق دال في التحصيل
بين مجموعتي الدراسة يعزى لطريقة
التدريس ،حيث جاءت الفروق لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية األبعاد السداسية .ومن أجل
الكشف عن مدى فاعلية استراتيجية التدريس
على اختبار التحصيل ،تم إيجاد مربع ايتا η2
لقياس حجم األثر فكان  ، 0.15وهذا يعني أن
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التعلمية ،بدالً ما كان المعلم هو محور
العملية التعليمية في الطريقة التقليدية،
وأصبح دور الطالب نشطاً في ممارسة
األنشطة وإجراء التجارب ،وممارسة التقويم
الذاتي ،األمر الذي أضاف للبيئة التعليمية
متعة وحماساً وإثارة للدافعية لدى الطالبات،
ودفعهن الكتشاف البيئة المحيطة ،وتوظيف
عناصرها بشكل فعال في الحصة الصفية،
وأتاح للطالبات فرصة الحوار والمناقشة مع
زميالتهن ومع المعلمة ،والتفكير العميق
بالمواقف الحياتية التي تطرحها المعلمة
لتفسيرها من خالل استرجاع المعرفة
السابقة ومحاولة ربطها بالتعلم الجديد،
أضف إلى ذلك أن استراتيجية األبعاد
السداسية تضمنت تعليماً حسياً ،مارست فيه
الطالبات استراتيجيات التعليم والتعلم بعيداً
عن الحفظ واالستظهار ،وكل هذا ربما أدى
إلى تكوين بنى معرفية مترابطة ومنظمة
منطقياً ،مما ساعد في تمثل المفاهيم
العلمية ،وتنظيم الخبرات التعلمية ،وبالتالي
زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية
مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية.

 %15من التباين في أداء طالبات الصف الثامن
يرجع الستراتيجية التدريس ،بينما يرجع
المتبقي لعوامل أخرى غير متحكم بها.
أما فيما يتعلق بأثر استراتيجية التدريس
على المستويات الفرعية الختبار التحصيل،
فقد استخدم تحليل التباين األحادي
المصاحب المتعدد ،كما في جدول .6
يتبين من جدول  6أن قيمة هوتلتج بلغت
 0.199عند مستوى داللة  ، 0.047وهذا يعني
وجود أثر دال الستراتيجية التدريس على
مستوى واحد على األقل من مستويات
المعرفة (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل)،
ويظهر من الجدول أن هذا األثر كان على
جميع المستويات المعرفية باستثناء مستوى
التطبيق ،وهذا يعني وجود فروق ذات داللة
إحصائية  0.05=αتعزى ألثر استراتيجية
التدريس في جميع المستويات ،باستثناء
التطبيق وجاءت الفروق لصالح المجموعة
التجريبية.
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن
إجراءات التعلم باستراتيجية األبعاد السداسية
جعلت الطالب محورا للعملية التعليمية
جدول 6

تحميل التباين األحادي المصاحب المتعدد ألثر استراتيجية التدريس عمى المستويات الفرعية الختبار التحصيل
درجات

متوسط

مصدر التباين

المستوى

مجموع المربعات

تذكر القبمي (المصاحب)

تذكر

102978

1

تطبيق القبمي (المصاحب)

تطبيق

12778

1

تحميل القبمي (المصاحب)

تحميل

424.8

فهم

1.2.11

فهم القبمي (المصاحب)

استراتيجية التدريس

هوتمنج =42199

فهم

تذكر

12041

الحرية
1

..2.00

الخطأ

تذكر

188248.

..

تطبيق

1.028.8

..

تذكر

.002.0.

04

10.2108

04

.42.0.

04

فهم

تحميل

12041

1

1

تحميل

تطبيق

12778

420..

420.4

42411

1.2.11

02.80

الكمي

102978

02.84

42401

42470

1

ح=42407

تحميل

اإلحصائية

η2

424.8

تطبيق

فهم

المربعات

قيمة ف

الداللة

حجم االثر

4209.

42049

4241.

424.4

428.0

42441

.2747

424.4

42490

..2.00

92849

4244.

421.1

142819

1

142819

.280.

424..

4240.

1

02.80

.2984

42418

42498

.20.4
.2810

1.72..7
0.2180

17129.0

..
..

04

.2.1.
42707
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الدراسة .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع
نتائج دراسات كل من (السالمات2012 ،؛
Ekawati,
الفالح2014 ،؛ الشهراني2018 ،؛
 ،)2018والتي أشارت جميعها إلى أن
استراتيجية األبعاد السداسية زادت من
تحصيل الطلبة ،كما تتفق نتيجة الدراسة
مع دراسات كل من (Samsudin, Suhandi,

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في التحصيل الدراسي على
مستوى التطبيق بين مجموعتي الدراسة،
ولعل هذه النتيجة ربما تشير إلى مشكلة
أساسية في مناهج العلوم أشارت إليها أبحاث
سابقة وهي التكامل بين الرياضيات والعلوم،
حيث أكدت الكثير من الدراسات على أن
مناهج العلوم تفتقر لربط المهارات
الرياضية بمادة العلوم ،مما انعكس على نتائج
الطلبة وتحصيلهم في مستوى التطبيق
(المومني2004 ،؛ شطناوي ، )2009 ،خصوصا
أن هذه الوحدة كانت تحتوي على بعض
التطبيقات على القوانين الرياضية ،األمر
الذي أدى إلى عدم وجود فروق في التحصيل
الدراسي على مستوى التطبيق بين مجموعتي

;Rusdiana, Kaniawati & Costu, 2017
) Demircioglu, 2017; Costu, 2018من حيث

إن استراتيجية األبعاد السداسية ساعدت
الطلبة على فهم أفضل للمفاهيم العلمية،
ومع دراسة ديباليا والويسياس & (Dipalaya
) Aloysius, 2016من حيث إن استراتيجية
األبعاد السداسية تؤثر في مخرجات التعلم
بشكل إيجابي ومنها مهارات التفكير الناقد.
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة با تجاهات الطالبات نحو تعمم العموم باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية مرتبة تنازلياً حسب
المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

.

أتاح لي التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية فرصة التجريب واستخدام الوسائل التعميمية2

.

1

استمتع بالتعمم باستراتيجية األبعاد السداسية في الغرفة الصفية2

.

10

.
0

0

الفقرات

ساعدني التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية عمى احترام الرأي والرأي اآلخر2

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

02..

4280.

مرتفع

.290

429.9

مرتفع

.294

42900

مرتفع

.297

11

التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية سهمت عمي فهم الدروس الصعبة2

.294

0

.

8

0

7
9

مرتفع

14

أكون إيجابيا ومتفاعال أكثر في الدروس التي تقدم باستراتيجية األبعاد السداسية2

أرى أن التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية مضيعة لموقت2

.287

42991

أشعر بالممل والضجر عندما تستخدم المعممة استراتيجية األبعاد السداسية2

.280

42898

مرتفع

1.

أشعر أن التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية يقمل من دافعيتي ورغبتي في تعمم العموم2

19

أتمنى لو أن جميع المواد تدرس باستراتيجية األبعاد السداسية2

14
1.

.

10

17

1.

12400

مرتفع

مرتفع

.1

11

ال أحبذ التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية ألنها تأخذ الوقت الكثير2

12104

المستوى

ساعدتني استراتيجية األبعاد السداسية عمى تحمل مسؤولية تعممي بنفسي2

.287

124.0

مرتفع

.281

12400

مرتفع

.270

12.0.

مرتفع

.277

429.0

مرتفع

أتاحت لي استراتيجية األبعاد السداسية فرصة الحوار والمناقشة مع المعمم والزميالت2

.208

4290.

مرتفع

4291.

متوسط

.208

1.

أرى أن التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية ال يتيح لي التفكير العميق2

أرى أن التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية غير فعال ألنه يخمق الفوضى في الغرفة الصفية2

.20.

1241.

مرتفع

1.

1.

أرى أن عالقتي بمعممتي وزميالتي تحسنت عندما تعممت باستراتيجية األبعاد السداسية2

.2.8

12108

متوسط

17

7

ساعدني التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية عمى فهم العموم2

.2..

12179

متوسط

10

.4

أفضل التدريس التقميدي عمى التدريس باستراتيجية األبعاد السداسية2

أشجع زميالتي في مدارس أخرى عمى التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية ألنها تراعي جميع

.20.

121.4

متوسط

.2.9

12110

متوسط

.2.0

12.10

متوسط

.271

42.44

مرتفع

18

18

19

10

ساعدني التعمم باستراتيجية األبعاد السداسية في ربط التعمم السابق بالالحق2

.4

9

ما أتعممه باستراتيجية األبعاد السداسية يسهل نسيانه2

.1

8

.2.8

12..9

متوسط

أنماط التعمم2

ساعدتني استراتيجية األبعاد السداسية في رفع تحصيمي الدراسي بالعموم2

االتجاهات ككل

432

.210

1244.

متوسط

باستراتيجية األبعاد السداسيية ،فقيد يعيزى
ذلك إلى عدم اعتياد الطالبات على ممارسية
الدور القيادي في البيئة الصفية ،والممانعية
الداخلية ليديهن فيي أخيذ زميام المبيادرة،
وممارسيية الييتعلم ،فيياألمر يحتيياج لتخطييي
العديد من الحيواجز النفسيية مين الخجيل،
والسلبية ،باإلضافة التكالية بعيض الطالبيات
واعتيادهن على التلقين (.)Finelli et al., 2018
كما أن قرارات وزارة التربية والتعليم فيي
اعتبار مادة علوم األرض مادة اختيارية ،ربما
أدى إلييى إهمالهييا ميين المعلمييين والطلبيية،
واالكتفاء بالتركيز عليى األهيداف العامية
فقط ،وبالتالي ليم تيدرك الطالبيات أهميية
االستراتيجية في بعض الفقرات لعيدم إدراك
أهمية المادة العلمية ،فسلبية الطالب أحيانياً
تنبع من عدم إدراكه ألهمية المادة العلمية.
وتتفق هذه النتيجة إلى حد ميا ميع دراسية
الالمي والربيعي ( )2018التي أشارت إليى أن
استراتيجية األبعاد السداسية تزيد مين مييل
طالب الصف الثامن نحو مادة الكيمياء.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
نص هذا السؤال على "ما اتجاهات طالبات
الصف الثامن األساسي نحو تعلم العلوم
باستخدام استراتيجية األبعاد السداسية؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
التجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو
تعلم العلوم باستخدام استراتيجية األبعاد
السداسية ،كما في جدول . 7
يبيييين جيييدول  7ان المتوسيييط الحسيييابي
الستجابات أفراد العينة على المقياس الكليي
بلغ  ،3.71وجياء بدرجية مرتفعية ،كميا أن
المتوسطات الحسابية على فقرات المقيياس،
تراوحت بين  ، 4.23-3.16حيث جاءت الفقيرة
رقم  3والتي تنص عليى "أتياح ليي اليتعلم
باسييتراتيجية األبعيياد السداسييية فرصيية
التجريب واستخدام الوسائل التعليمية ".فيي
المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بليغ ،4.23
بينما جاءت الفقرة رقم  8ونصها "سياعدتني
اسييتراتيجية األبعيياد السداسييية فييي رفييع
تحصيلي الدراسي بالعلوم" بالمرتبة األخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ .3.16
ويمكن تفسير هذه النتيجية للفقيرات التيي
جاءت اتجاهات الطالبات بهيا بدرجية عاليية،
في ضوء خصيائص هيذه االسيتراتيجة وميا
توفره من فرصة لتوظيف واستغالل األدوات
والوسييائل التعليمييية التييي توفرهييا البيئيية
المحيطيية فييي العملييية التعليمييية ،والقيييام
بالعديد من األنشطة ،حيث إن الطالبة تيتعلم
أن تصغي تارة ،وتتحدث وتدير الحوار تيارة
أخرى ،مما ينميي ليديها مهيارات التواصيل،
واإلنصات والحوار واحتيرام اليرأي واليرأي
اآلخيير ،كمييا أن الطالبيية تمييارس دوراً لييم
تعهده من قبل ،توظف مين خالليه الحيواس
والمهارات ،وتظهر فيه المواهب ،فهي تعيي
التجربيية بجييو ميين المتعيية واإليجابييية،
واالستقاللية ،وتحمل المسؤلية.
وفيمييا يتعلييق بييالفقرات التييي جيياءت بهييا
اتجاهات الطالبات متوسطة نحو تعلم العلوم

وبما أن التدريس باستخدام استراتيجية
األبعاد السداسية كان له أثر في زيادة
تحصيل الطالبات ،وأن اتجاهات طالبات
المجموعة التجريبية نحو استخدام هذه
االستراتيجية مرتفع ،لذا فإن استخدام
معلمي العلوم في مدارس وزارة التربية
لهذه الطريقة في تدريس العلوم لطلبة
الصف الثامن ،ربما يسهم ولو بالقليل في
زيادة التحصيل الدراسي المتدني لدى الطلبة
في اختبار دراسة التوجهات الدولية في
الرياضيات والعلوم  TIMSSوفي اختباراتهم
المدرسية.
التوصيات
.1

إعادة النظر في بناء مناهج العلوم بحيث
تتوافق مع استراتيجية األبعاد السداسية.

.2

تدريب معلمي العلوم على استخدام
استراتيجية األبعاد السداسية في تعليم
العلوم ،خصوصا لطلبة الصف الثامن.

أثر استخدام استراتيجية األبعاد السداسية  PDEODEفي تدريس العلوم
وليد نوافله ورزان مهيدات
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.3

إجراء المزيد من الدراسات حول تعليم
العلوم باستخدام استراتيجية األبعاد
السداسية بحيث تتناول متغيرات أخرى
مثل االحتفاظ بالمعلومات ،ضبط الذات،
الشعور االنفعالي والتفكير االبتكاري.

.4

إعادة وزارة التربية والتعليم مادة علوم
األرض كمادة محتسبة للثانوية العامة،
لزيادة اهتمام الطلبة بها.

.5

توفير األدوات والمواد والتقنيات في
المدارس لتنفيذ األنشطة التعليمية،
وتهيئة بيئات تعليمية تعلمية تفاعلية.
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