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 )PDEODE( السداسية  األبعاد  استراتيجية  استخدام  فاعلية 
اإلبداعي  والتفكير  التحصيل  تنمية  على  العلوم  تدريس  في 

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

د. انصر بن عبدهللا بن انصر الشهراين

ملخص الدراسة :
 )PDEODE) هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية
يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة، وقــد مت حتليــل 
وحــدة )الكهــرابء واملغناطيــس(، وإعــداد دليــل معلــم مبــا يتفــق والتدريــس وفقــاً لالســرتاتيجية، واســتخدم املنهــج 
التجريــي؛ حيــث اســتخدم التصميــم شــبه التجريــي، ذو القيــاس القبلــي والبعــدي جملموعتــن: أحدمهــا جتريبيــة، 
واألخــرى ضابطــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )68( تلميــذاً مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، قســموا 
إىل جمموعتــن: جتريبيــٍة، وعددهــم )33( تلميــذاً، درســوا ابب )الكهــرابء واملغناطيــس( ابســتخدام اســرتاتيجية 
األبعــاد السداســية (PDEODE(، وضابطــة بعــدد )35( تلميــذاً، درســوا ابلطريقــة املعتــادة، واســتخدمت 
الدراســة أداتــن، مهــا: االختبــار التحصيلــي، واختبــار التفكــر اإلبداعــي، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود 
اجملموعتــن  تالميــذ  متوســطات درجــات  بــن  داللــة )0.05(  عنــد مســتوى  إحصائيــة  داللــة  فــروق ذات 
التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، كمــا توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 

اختبــار التفكــر اإلبداعــي ككل، ومهاراتــه الفرعيــة عــدا األصالــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

التفكــر   ،PDEODE السداســية،  األبعــاد  اســرتاتيجية  العلــوم،  تدريــس  املفتاحيــة:  الكلمــات 
اإلبداعــي.
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Abstract:

The Study used aimed at identify the effectiveness of the use of 
the six-dimensional strategy (PDEODE) in the teaching science 
on the development of achievement and creative thinking among 
elementary school students.To analysis the unit of (electricity 
and magnets) The study used the analytical descriptive method 
and its preparation and was used to test the hypothesis of the 
semi-experimental method. The design was used for the tribal and 
remote measurement of two groups, one experimental and the other 
for control. The study sample consulted of (68) sixth grade student 
divided into two experimental groups (33) who studied the door 
(electricity and magnet) by using the PDEODE strategy and 35 
students studied by the traditional method. The study used two tools 
“cognitive test and the creative thinking test”. The results of the 
study showed that there were statistically significant differences at 
the level of (0.05) between the mean scores of the experimental and 
control groups in the achievement test in in favour the experimental 
group. 

There were also statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the average scores of the experimental 
and control groups in the whole creative thinking test except the 
originality in favourthe experimental group.
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مقدمة :
يتميــز العصــر احلــايل أبنــه عصــر اإلنتــاج املعــريف واقتصــادايت املعرفــة، فاألفــكار ذات قيمــة وأمهيــة يف 
تقــدم األمــم، وذلــك مــن خــالل حتويــل األفــكار إىل منتجــات ختــدم اإلنســان وتســهل حياتــه، لذلــك فــإن 
اإلنتــاج الفكــري لأفــراد ذو قيمــة أعلــى بكثــر مــن اإلنتــاج البــدين، األمــر الــذي يفــرض علــى التعليــم أن يبــي 

مهــارات التفكــر املختلفــة وينميهــا. 

فلقــد اتفــق علمــاء الرتبيــة علــى أن املدرســة احلديثــة هــي الــي تعلــم تالميذهــا كيــف يفكــرون، فاهلــدف 
األســاس للمدرســة احلديثــة هــو تكويــن شــخص قــادر علــى التفكــر. )ســليمان 2015, ص73(

ومــن أكثــر املناهــج الدراســية إســهاماً يف تنميــة مهــارات التفكــر مناهــج العلــوم؛ حيــث يذكــر احمليســن 
)2007، ص121( أن تدريــس العلــوم يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتنميــة مهــارات التفكــر لــدى التالميــذ. 

مــن  الظواهــر احمليطــة هبــم، ومتكينهــم  فهــم  الطلبــة علــى  قــدرة  تعزيــز  للعلــوم دورًا مؤثــر يف  أن  كمــا 
اســتخدام املبــادئ والعمليــات املختلفــة للخــروج بقــرارات ذاتيــة حــول القضــااي العلميــة، الــي تؤثــر يف اجملتمــع، 
زايدة علــى تعزيــز دور الفــرد يف اإلســهام يف القضــااي اجملتمعيــة، ذات األبعــاد العلميــة والتكنولوجيــة، واملشــاركة 

يف حلهــا. )الســالمات، 2012، ص 204 (

ويؤكــد )احلــدايب، وأبــو األســرار، و العــزب، 2014( أن العلــوم تعــدُّ جمــااًل خصبــاً لتنميــة القــدرة علــى 
التفكــر اإلبداعــي لــدى الطــالب؛ حيــث تقــوم فلســفة تدريــس العلــوم علــى االهتمــام ابألســلوب العلمــي يف 

التفكــر وبقــدرات التالميــذ العقليــة الــي يفــرتض أبن تؤهلهــم ملواجهــة املشــكالت احمليطــة هبــم.

غــر أن واقــع مناهــج العلــوم احلــايل ال يتماشــى مــع هــذا الــدور؛ حيــث يذكــر احمليســن )2007,ص121( 
أن الناظر إىل واقع تدريس العلوم يالحظ أن اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة  تركز على احلفظ واالستظهار.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ التطويــر الــذي حــدث ملناهــج العلــوم ابململكــة العربيــة الســعودية، والــذي كانــت 
بدايــة تنفيــذه عــام 2011م فــإنَّ مســتوايت الطــالب ال زالــت متدنيــة وهــذا مــا تؤكــده نتائــج االختبــارات 
الدوليــة (TIMS, 2015(، األمــر الــذي حنتــاج معــه إىل إعــادة النظــر يف االســرتاتيجيات التدريســية املتبعــة 

يف تدريــس العلــوم. 

وقــد بُذلــت جهــود كبــرة يف البحــث عــن نظــرايت ومنــاذج جديــدة يف التعلــم، وكانــت نظريــة التعلــم 
البنائــي واالســرتاتيجيات التدريســية، الــي تُبــى عليهــا هــي األكثــر فعاليــة وجناًحــا للوصــول لأهــداف املرجــوة 

 )Bybee, 2009) .مــن العمليــة التعليمــة
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وابلتــايل حيتــاج املعلــم إىل تطويــر االســرتاتيجيات، الــي يســتخدمها يف العمليــة التعليميــة والتعلميــة، بتبــي 
ًهــا  ـــاًل ومنظًَّمــا لعميلــة التعلــم، وموجِّ ـــرًا ومسهَّ النظريــة البنائيــة واســرتاتيجياهتا، الــي يكــون فيهــا دور املعلــم ميسَّ
للتالميــذ حنــو بنــاء معارفهــم، مــن خــالل تفاعلهــم مــع البيئــة، حبيــث يكونــون نشــطاء، ويوظفــون معارفهــم 

الســابقة، إلدراك معــاين التجــارب واخلــرات اجلديــدة وبنــاء معارفهــم. )الســالمات، 2012، 2042( 

الطلبــة  هتيــئ  والــي   ،)PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية  االســرتاتيجيات  تلــك  ومــن 
ملواجهــة مواقــف أو مشــكالت حقيقيــة، يســعى املعلِّــُم إىل حلهــا ابملناقشــة واملالحظــة والتفســر والبحــث، 
ويكــون دور التلميــذ يف هــذه االســرتاتيجية مكتشــًفاً وابحثــاً عــن املعرفــة ومســؤواًل عــن تعلمــه، ويكــون دور 
املعلــم منظمــاً ومرشــًدا لبيئــة التعلــم، ومشــاركاً يف إدارة التعلــم وتقوميــه؛ كوهنــا تفيــد يف مســاعدة الطــالب؛ 
ليصبحــوا واعــن آبرائهــم، وحتفيزهــم علــى حتديهــا، وتنمــي فيهــم روح حــل املشــكالت، ووضــع افرتاضــات 
حللهــا والتنبــؤ هبــا، كمــا تعطيهــم فرصــة للتعبــر عــن أفكارهــم، وتشــجع التفاعــل بــن املتعلمــن كمفاوضــات 

اجتماعيــة تعاونيــة. قطامــي )2013، ص385( 

مشكلة الدراسة:
متثلــت مشــكلة الدراســة احلاليــة يف تــدين مهــارات التفكــر اإلبداعــي، والتحصيــل لــدى تالميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة. األمــر الــذي دعــا لدراســة فاعليــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم 
لتنميــة تلــك املهــارات وحتصيــل التالميــذ، وهــو مــا أوصــت بــه دراســة العمــراين، والكــروي )2014(، ودراســة 
محزة، والركايب، وعرط ) 2016 (، والفالح )2013(، عليه فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال 

الرئيــس اآليت :

- ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية PDEODE يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل 
والتفكر اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟

- ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية :

- ما فعالية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية PDEODE يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل 
لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائية؟

- مــا فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التفكــر 
اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة؟

- ما طبيعة العالقة بن التفكر اإلبداعي و التحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟
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أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على:

- فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التحصيــل 
لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.

- فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التفكــر 
اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.

- طبيعة العالقة بن التفكر اإلبداعي والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

أمهية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة فيما أييت:

- إعداد اختبار التفكر اإلبداعي يف العلوم، والذي ميكن االستفادة منه يف بناء اختبارات أخرى.

- إعــداد دليــل املعلــم للتدريــس ابســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE ميكــن أن يســتفيد منــه معلمــو 
العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة، وكــذا ميكــن االســتفادة منــه يف إعــداد أدلــة مشــاهبة ملراحــل أخــرى.

- قــد تســهم هــذه الدراســة يف مســاعدة املعلمــن علــى التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية 
.  PDEODE

- ميكــن أن تســهم هــذه الدراســة يف تطويــر عمليــة تدريــب املعلمــن مــن خــالل التصــور الــذي اتبعتــه الدراســة 
للتدريــس ابســرتاتيجية جديــدة، وقيــاس فاعليتهــا علــى الطــالب.

حدود الدراسة :
اقتصرت هذه الدراسة على احلدود اآلتية:

1- الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 1437-1438هـ.

2- طالب الصف السادس االبتدائي مبدرسة جبر بن مطعم االبتدائية مبكة املكرمة.

3- ابب )الكهرابء واملغناطيس(  من كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي.
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4- قياس حتصيل الطالب يف املستوايت املعرفية الثالثة األوىل من تصنيف “بلوم” )التذكر، والفهم، والتطبيق(. 

مصطلحات الدراسة: 
املنحــى  علــى  قائمــة  تدريــس  اســرتاتيجية  وهــي   :)PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية 
 Prediction البنائي، وتتضمن سلسلة من اإلجراءات املتتابعة، تتلخص يف املراحل الست التالية: التنبؤ
 - Discuss املناقشــة - Observe  املالحظــة - Explain  التفســر - Discuss  املناقشــة-
ًهــا، أومشــكلة واقعيــة، أوظاهــرة مــن الظواهــر،  التفســر  Explain، تتــم مــن خــالل إاثرة املعلــم ســؤااًل موجَّ
يقــوم التلميــذ يف أثرهــا بعمــل تنبــؤات، مث يرِّرهــا، ويقــوم بعدهــا مبجموعــة مــن األنشــطة، فيصمــم األنشــطة 

وينّفذهــا، وجيمــع البيــاانت، وحيللهــا، ويفســرها. الســالمات )2012،ص2045(

ويعرفهــا الباحــث إجرائيًــا أبهنــا: إجــراءات تدريســية تفاعليــة، تتضمــن ســت خطــوات )التنبــؤ، املناقشــة، 
التفســر، املالحظــة، املناقشــة، التفســر(، الــي جتعــل املتعلــم احملــور األســاس فيهــا؛ إذ إهنــا توفــر جــواً مدعمــاً 
ابملناقشــات اجلماعيــة، والتجــارب، والتنبــؤ حــول ظاهــرة معينــة، وتفســرها، ووضــع حلــول هلــا ضمــن ابب 

)الكهــرابء واملغناطيــس( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي. 

التحصيــل: عرفــه أمحــد )2010 ( أبنــه: “مــا حصلــه التلميــذ مــن علــوم خمتلفــة خــالل دراســته واطالعــه، 
حبيــث يظهــر أثــر هــذا التحصيــل يف النشــاطات الــي يقــوم هبــا التلميــذ، أو يف االختبــارات املدرســية وتقديــرات 

املعلمن” ص92

ويعرفــه الباحــث إجرائيًــا أبنــه: مقــدار مــا اكتســبه التلميــذ مــن املعرفــة العلميــة، املتعلقــة مبوضوعــات ابب 
)الكهــرابء واملغناطيــس( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي، ويقــاس ابلدرجــة الــي حصــل عليهــا 

التلميــذ يف االختبــار التحصيلــي املعــدِّ لذلــك.

التفكــر اإلبداعــي: عرفــه تورانــس (Torrance, 1969( أبنــه عمليــة تســاعد الفــرد علــى أن يكــون 
أكثــر حســاً للمشــكالت، وجوانــب النقــص، والتغــرات يف جمــال املعرفــة واملعلومــات، واختــالل االنســجام، 
وحتديــد مواطــن الصعوبــة، والبحــث عــن حلــول، والتنبــؤ، وصياغــة فرضيــات واختبارهــا، وإعــادة صياغتهــا، 

أوتعديلهــا مــن أجــل التوصــل إىل نواتــج جديــدة يســتطيع الفــرد نقلهــا لآخريــن.

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا أبنــه: الدرجــة الــي حيصــل عليهــا التلميــذ مــن خــالل إجابتــه عــن اختبــار تورانــس 
للتفكــر اإلبداعــي الصــورة اللفظيــة )أ( معــدل ليتناســب مــع مــادة العلــوم.
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اإلطار النظري:

أواًل: التفكري اإلبداعي:

يعــد التفكــر اإلبداعــي أحــد أهــم أنــواع التفكــر، الــي نســعى لتنميتهــا لــدى التالميــذ مــن خــالل 
تدريســنا للعلــوم، وذلــك ملــا يلعبــه مــن دور ابرز يف هنضــة األمــم واجملتمعــات، األمــر الــذي جيعــل القائمــن علــى 
العمليــة التعليميــة يزيــدون مــن االهتمــام بتعليــم التالميــذ مهــارات التفكــر اإلبداعــي، وتنميتهــا لديهــم، ويؤكــد 
فيفان (vivan ,2010( أن العديد من الدراســات أشــارت إىل إمكانية توظيف تدريس العلوم يف تنمية 

مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ. )الســبوع  2014، ص16( 

ويعــرف احليلــة والفضلــي )2015، ص 245( التفكــر اإلبداعــي أبنــه ذلــك النشــاط العقلــي املميــز، 
الــذي يعتمــد علــى اخلــرات الســابقة، واالطــالع، والبحــث املســتمر يف فــروع املعرفــة مــن أجــل توليــد عــدد مــن 
األفــكار اجلديــدة واملبتكــرة، والــي ميكــن للمتعلــم االســتعانة هبــا يف حــل املشــكالت، الــي تواجهــه يف املواقــف 

التعليميــة املختلفــة، أويف املواقــف احلياتيــة اليوميــة. 

احللــول  إىل  الوصــول  علــى  تســاعده  مهــارات  عــدة  التلميــذ  امتــالك  االبتــكاري  التفكــر  ويتطلــب 
احليلــة والفضلــي )2015، ص 246-247(، وصبــان  مــا أورده  املهــارات  تلــك  أهــم  االبتكاريــة، ومــن 

:)47  ،2007( والرافعــي   ،)135-132،  2006( والطيــب   ،)1303  ،2006(

1- الطالقــة Fluency: وتعــي املقــدرة علــى توليــد عــدد كبــر مــن البدائــل، أو املرادفــات، أو األفــكار، أو 
املشــكالت، أو االســتعماالت عنــد االســتجابة ملثــر معــن، والســرعة والســهولة يف توليدهــا.

والطالقة تنقسم إىل:

الطالقة الفكرية: ويقصد هبا سرعة إنتاج عدد كبر من األفكار، وبلورهتا. 

وطالقة الكلمات: وهي سرعة إنتاج الكلمات والوحدات التعبرية، وتوليدها.

وطالقة التداعي: أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص حمددة يف املعى.

وطالقة التعبر: وهي سهولة التعبر عن األفكار، وصياغتها بشكل مفهوم.

2- املرونة Flexibility : وهي النظر إىل األشياء يف ضوء جديد ومن عدة زوااي؛ حبيث خترج األشياء 
عــن أطرهــا التقليديــة، الــي اعتــاد النــاس النظــر إليهــا منهــا، لذلــك فقــد تبــدو أفــكارًا معينــة متنافــرة أو غــر 
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مرتابطــة، ولكــن بنظــرة مرنــة إليهــا ميكــن الربــط بينهــا، واجلمــع بــن أجزائهــا، فتبــدو يف شــكل جديــد.

وللمرونة صوراتن مها:

األوىل: املرونــة التكيفيــة (Adaptive Flexibility(: وهــي مقــدرة الفــرد علــى تغيــر الوجهــة 
الذهنيــة (Mental Set(، الــي نظــر منهــا إىل حــل مشــكلة حمــددة لتحقيــق متطلبــات خاصــة ومفروضــة 
يف موقــف مــا، ومتغــرة بتغــر الظــروف، وتتضــح يف مقــدرة الفــرد علــى التحــرر مــن القصــور الــذايت يف التفكــر.

األخرى: املرونة التلقائية (Spontaneous Flexibility(: وهي تشــر إىل مقدرة الفرد على 
أن يعطــي تلقائيًــا عــدًدا مــن االســتجاابت، ال تنتمــي إىل فئــة أو مظهــر واحــد، وإمنــا تنتمــي إىل عــدد متنــوع، 

أي االبتــكار يف أكثــر مــن إطــار أو شــكل.

3- األصالــة Originality: واألصالــة تعــي اجلــدة والتفــرد مــن خــالل تقــدمي نتاجــات مبتكــرة، تكــون 
مناســبة للهــدف والوظيفــة الــي ســيعمل ألجلهــا، أو بتعبــر آخــر رفــض احللــول اجلاهــزة واملألوفــة، واختــاذ ســلوك 

جديــد، يتوافــق مــع اهلــدف املنشــود.

و األصالة تشتمل على ثالثة جوانب رئيسة هي:

أ - االستجابة غر الشائعة )املقدرة على إنتاج أفكار اندرة(.

ب - االستجابة البعيدة )املقدرة على ذكر تداعيات بعيدة غر مباشرة(.

ج - االســتجابة املاهــرة )املقــدرة علــى إنتــاج اســتجاابت حيكــم عليهــا ابملهــارة، وهــذا اجلانــب يعــد حمــًكا 
جديــًدا لأصالــة(.

4- احلساســية للمشــكالت Sensitivity of Problems: أي القدرة على إدراك مواطن الضعف 
أو النقــص يف املوقــف املثــر، فالشــخص املبــدع يســتطيع رؤيــة الكثــر مــن املشــكالت يف املوقــف الواحــد، فهــو 
يعــي بنواحــي النقــص والقصــور بســبب نظرتــه للمشــكلة نظــرة غــر مألوفــة، فلديــه حساســية أكثــر للمشــكلة 

أو املوقــف املثــر مــن املعتــاد.

5- التفاصيــل )اإلفاضــة( Elaboration: وتعــي القــدرة علــى إضافــة تفاصيــل جديــدة ومتنوعــة ألشــياء 
حمــدودة، أو توســيع فكــرة ملخصــة أو توضيــح موضــوع غامــض.
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:)PDEODE( اثنياً: اسرتاتيجية األبعاد السداسية

هــي اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى املنحــى البنائــي، وتتميــز أبهنــا تتيــح مناًخــا مثــرًا للنقــاش، وتتضمــن 
سلســلة من اإلجراءات املتتابعة، وتتلخص يف اخلطوات الســت اآلتية: التنبؤ (Prediction(، واملناقشــة 
 ،)Discuss) واملناقشــة   ،)Observe) واملالحظــة   ،)Explain) والتفســر   ،)Discuss)
ًهــا، أو ظاهــرة، أو مشــكلة معينــة، مث يقــوم التلميــذ  والتفســر (Explain(، وتتــم إباثرة املعلــم ســؤااًل موجَّ
بعمــل تنبــؤات حوهلــا، مث يررهــا، مث يقــوم بعمــل جمموعــة مــن األنشــطة فيصممهــا وينفذهــا، وجيمــع البيــاانت، 

ويفســر، وحيلــل. )الســالمات،2012، 2046(

 وتسر هذه االسرتاتيجية وفق اخلطوات اآلتية: مرمي )األمحدي, 2015، ص146( 

1- التنبــؤ (Prediction(: حيــث يقــوم املعلــم بطــرح موضــوع أو ظاهــرة أو مفهــوم يــراد تعليمــه للتالميــذ، 
مث يــرتك هلــم الفرصــة للتنبــؤ مبخرجــات أو نتائــج الظاهــرة، و تقــدمي تريــرات منطقيــة ملــا قدمــوه مــن التنبــؤات.

2- املناقشــة (Discuss(: يف هــذه اخلطــوة يقســم الطــالب إىل جمموعــات صغــرة، ويقــوم املعلــم بتهيئــة 
منــاخ مناســب للتالميــذ، يســمح بتبــادل اآلراء مــن خــالل جمموعــات للمناقشــة لطــرح أفكارهــم ومناقشــتها.

3- التفســر أو الشــرح (Explain(: وهنــا يطلــب املعلــم مــن تالميــذ كل جمموعــة أن يصلــوا إىل تفســرات 
للظاهــرة املطروحــة عليهــم، وتبــادل النتائــج مــع اجملموعــات األخــرى مــن خــالل مناقشــات مجاعيــة.

4- املالحظــة (Observe(: وهنــا يالحــظ التالميــذ التغــرات يف الظاهــرة، ويفضــل أن يكــون علــى شــكل 
نشــاط فــردي أو مجاعــي؛ حبيــث خيتــر املتعلمــون توقعاهتــم وتنبؤاهتــم مــن خــالل األنشــطة والتجــارب، واملعلــم 
يرشــدهم لعمــل مالحظــات متعلقــة ابملفهــوم اجلديــد املعــروض عليهــم، ويســهم يف توجيههــم ليصلــوا للنتائــج 

الصحيحة.

5- املناقشــة (Discuss(: يقــوم املتعلمــون ابملقارنــة بــن التنبــؤات واالســتنتاجات، الــي مت التوصــل إليهــا 
مــن خــالل املالحظــة، وتتطلــب هــذه اخلطــوة اســتخدام املتعلمــن ملهــارات التحليــل واملقارنــة والنقــد ألنفســهم 

ولزمالئهــم.

6- التفســر (Explain(: يواجــه التالميــذ التناقضــات املوجــودة بــن املالحظــات والتنبــؤات وحــل هــذه 
التناقضــات ليصلــوا للمعلومــة بشــكل صحيــح.
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أمهية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية (PDEODE( يف التدريس:

- جتعل التالميذ يفكرون بطريقة علمية، وهذا يساعد على تنمية التفكر العلمي لديهم.

- تنمي قدرات التلميذ على ممارسة عمليات العلم كاملالحظة والتنبؤ والتفسر.

- تعطــي للتلميــذ فرصــة متثيــل دور العلمــاء، وهــذا ينمــي لديــه االجتــاه اإلجيــايب حنــو العلــم والعلمــاء، وحنــو 
اجملتمــع ومشــكالته.

- جتعل التلميذ حمور العملية التعليمية من خالل تفعيل دوره.

- تتيح للتلميذ فرصة املناقشة واحلوار مع زمالئه املتعلمن أو املعلم مما يساعد على منو لغة احلوار.

- تتيح للطلبة الفرصة للتفكر يف أكر عدد ممكن من احللول للمشكلة الواحدة.

- تنمي لدى التلميذ مهارات العمل يف فريق.

- تشجع التلميذ على التعلم الذايت. )قطامي، 2013, ص389 (

الدراسات السابقة :
قــام كــوالري وفســكاري وراين (Kolari, Viskari & Ranne, 2005( بدراســة ملعرفــة 
مــدى مالئمــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( كرانمــج يف اهلندســة البيئيــة؛ حيــث طبقــت 
هــذه االســرتاتيجية يف تدريــس مســاق امليــاه والرتبــة لطلبــة الســنة الثالثــة والرابعــة، ختصــص هندســة بيئيــة. وقــد مت 
ـــًنا إجيابيًــا يف مهــارات  تقييــم التالميــذ أثنــاء التطبيــق، ومــن غــر امتحــاانت تقليديــة. وقــد أظهــرت النتائــج حتسُّ
ــــًنا يف اجتاهــات التالميــذ حنــو املســاق. وتعلمــوا حتمــل املســؤولية، وابلتــايل حفَّـــزهم  التالميــذ االجتماعيــة، وحتسُّ
علــى العمــل الشــاق، كمــا أعطــى نتائــج ممتــازة يف التعلــم أيًضــاً؛ حيــث أدَّْت رؤيــة التلميــذ لعملــه يف ســياق 

العــامل احلقيقــي إىل حتســن مشــاركته وتعلمــه.

 )PDEODE) دراســة هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة  )Costu, 2008) كمــا أجــرى كوســتو
يف مســاعدة التالميــذ علــى فهــم األحــداث اليوميــة، الــي تواجههــم؛ حيــث مت اختيــار مفاهيــم العلــوم، والــي 
تتعلــق أبحــداث كثــرة يف احليــاة اليوميــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )48( تلميــًذا، مــن طلبــة الصــف احلــادي 
عشــر. واســتخدم اختبــار قبلــي وبعــدي، حيتــوي علــى مشــكلتن مــن احليــاة اليوميــة، واســتخدمت مهمتــان 
مــن مهــام ( PDEODE ( لتعليــم املفاهيــم العلميــة. وقــد مت حتليــل نتائــج االختبــارات ابســتخدام اختبــار 
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)ت(، وأظهــر هــذا التحليــل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التالميــذ الكليــة عنــد 
مســتوى داللة ) 0,05(، مما يدل على أن إســرتاتيجية التدريس (PDEODE( إما أن تســاعد التالميذ 

علــى اإلحســاس مبواقــف احليــاة اليوميــة، أوتســاعد يف حتقيــق فهــم أفضــل للمفاهيــم العلميــة.

 )PDEODE) وقام السالمات )2012( بدراسة هدفت إىل استقصاء فاعلية استخدام اسرتاتيجية
لطلبــة املرحلــة األساســية العليــا يف حتصيلهــم للمفاهيــم الفيزايئيــة وتفكرهــم العلمــي. بلــغ عــدد أفــراد العينــة )48( 
تلميــذاً، مــن طلبــة الصــف التاســع األساســي، و أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة ) 0,05( بــن متوســطي جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة علــى االختباريــن، يُعــزى لطريقــة 

التدريــس لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة اخلطيــب )2012( إىل معرفــة أثــر اســرتاتيجية تدريســية (PDEODE(، قائمــة 
لــدى طــالب  الرايضيــة، واالحتفــاظ هبــا  املفاهيــم  الرايضــي، واســتيعاب  التفكــر  البنائــي يف  املنحــى  علــى 
الصــف العاشــر األساســي، تكونــت عينــة الدراســة مــن )100( طالــب، موزعــن إىل )50( طالبــاً للمجموعــة 
الضابطــة، الــي تــدرس ابلطريقــة االعتياديــة، و)50( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة، الــي تــدرس ابســرتاتيجية 
املفاهيــم،  اســتيعاب  واختبــار  الرايضــي،  التفكــر  اختبــار  مهــا  أداتــن،  اســتخدام  ومت   ،)PDEODE)
وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، الــي درســت ابســرتاتيجية (PDEODE( يف 

التفكــر الرايضــي واســتيعاب املفاهيــم الرايضيــة. اختبــار 

 ،)PDEODE) وأجــرى الفــالح دراســة )2013( هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتخدام اســرتاتيجية
القائمــة علــى مبــادئ النظريــة البنائيــة يف حتصيــل طلبــة املرحلــة األساســية األردنيــة يف الكيميــاء، ويف حتســن 
مهــارات التفكــر التأملــي واملهــارات األدائيــة لديهــم، ومت اســتخدام ثــالث أدوات: اختبــار حتصيلــي، واختبــار 
التفكــر التأملــي، وبطاقــة املالحظــة للمهــارات األدائيــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــرق لصــاحل اجملموعة التجريبية، 
الــي درســت ابســرتاتيجية (PDEODE( يف اختبــار التحصيــل يف الكيميــاء، واختبــار مهــارات التفكــر 

التأملــي، وبطاقــة مالحظــة للمهــارات األدائيــة يف الكيميــاء.

ابســرتاتيجية  التدريــس  فاعليــة  علــى  التعــرف  إىل   )2014( والكــروي  العمــراين  دراســة  وهدفــت 
(PDEODE( يف اكتســاب املفاهيــم الفيزايئيــة لــدى طــالب الصــف الثــاين املتوســط، ومت اســتخدام  
االختبار البعدي الكتساب املفاهيم الفيزايئية، وبلغ عدد أفراد العينة )60( طالًبا، قسموا إىل جمموعتن جتريبية 
 )PDEODE) وضابطة، وأظهرت النتائج تفوق طالب اجملموعة التجريبية، الي  درست وفق اسرتاتيجية

علــى طــالب اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت ابلطريقــة االعتياديــة يف اختبــار اكتســاب املفاهيــم.
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وأجــرت هتــاين ســليمان )2015( دراســة، هدفــت للتعــرف علــى فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد 
السداســية (PDEODE( يف تنمية التفكر االســتداليل والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ الصف األول 
اإلعــدادي، وتكونــت العينــة مــن )70( تلميــًذا، مقســمن إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، واســتخدمت 
فــروق دالــة  النتائــج عــن وجــود  التفكــر االســتداليل واختبــارًا حتصيليًّــا كأدوات هلــا، وأســفرت  اختبــارًا يف 
إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي، وأبعــاده 
الفرعيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات تالميــذ 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــر االســتداليل ككل، وأبعــاده الفرعيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة 

التجريبيــة، وتوصلــت أيًضــا إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن التفكــر االســتداليل والتحصيــل.

وقــام الســالمات )2016( إبجــراء دراســة هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة تدريــس مــادة منــو املفاهيــم 
العلميــة لطــالب قســم الرتبيــة اخلاصــة ابســتخدام اســرتاتيجية (PDEODE( يف تكويــن بنيتهــم املفاهيميــة 
ومعتقداهتــم املعرفيــة حــول العلــم, بلــغ أفــراد العينــة )112( طالبــاً مــن طــالب قســم الرتبيــة اخلاصــة، املســجلن 
يف مــادة “منــو املفاهيــم العلميــة” يف جامعــة الطائــف، قســموا إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، اســتخدمت 
الدراســة أداتــن: مهــا اختبــار البنيــة املفاهيميــة، واختبــار املعتقــدات املعرفيــة حــول العلــم، وقــد أظهــرت النتائــج 
طــالب  لدرجــات  احلســابية  املتوســطات  بــن   )0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود 
جمموعــي الدراســة يف اختبــار البنيــة املفاهيميــة، يعــزى لطريقــة التدريــس لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أن 

اســتخدام هــذه االســرتاتيجية زاد مــن نســبة البنائيــة يف معتقــدات الطــالب املعرفيــة حــول العلــم. 

كمــا قامــت مســاح محــزة, و آخــرون )2016م( بدراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتعمال اســرتاتيجية 
(PDEODE( يف التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف الثــاين املتوســط يف مــادة الكيميــاء، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج التجريــي، تكونــت عينــة الدراســة مــن )77( طالبــة، قســْمَن إىل جمموعتــن: 
جتريبيــة، وضابطــة، ومتثلــت أداات الدراســة يف اختبــار حتصيلــي، واختبــار التفكــر اإلبداعــي، وتوصلــت الدراســة 
إىل تفوق طالبات اجملموعة التجريبية، اللوايت درسن ابستخدام اسرتاتيجية (PDEODE( على طالبات 

اجملموعــة الضابطــة، اللــوايت درســن ابلطريقــة االعتياديــة يف اختبــاري التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي .

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة احلالية للتحقق من صحة الفروض اآلتية:

بــن متوســطات درجــات تالميــذ  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(  توجــد   -1
التجريبيــة. اجملموعــة  تالميــذ  لصــاحل  التحصيلــي  االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة،  اجملموعتــن: 
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بــن متوســطات درجــات تالميــذ  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(  توجــد   -2
التجريبيــة. اجملموعــة  تالميــذ  لصــاحل  اإلبداعــي  التفكــر  اختبــار  والضابطــة يف  التجريبيــة،  اجملموعتــن: 

3- توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن درجــات تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــار التحصيلــي، ودرجاهتــم 
يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة املنهــج التجريــي؛ حيــث اســتخدم التصميــم شــبه التجريــي، ذو القيــاس القبلــي 
والبعــدي جملموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى ضابطــة .

إعداد املواد التعليمية وأدوات الدراسة:

الســادس  للصــف  العلــوم  مــن كتــاب  واملغناطيــس(   )الكهــرابء  ابب  لتدريــس  املعلــم  دليــل  أواًل: 
االبتدائــي ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE(؛ حيــث اشــتمل هــذا الدليــل علــى 
شــرح لالســرتاتيجية، املتبعــة يف الدراســة مــن حيــث مفهومهــا وخطواهتــا ودور املعلــم عنــد اســتخدامها، ومــن مث 
خطــوات تنفيــذ الــدروس وفقــاً لالســرتاتيجية مــع التقيــد مبحتــوى الكتــاب واألنشــطة، الــي وردت فيــه، وبعــد 
االنتهــاء مــن إعــداد الدليــل مت عرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن أســاتذة املناهــج وطــرق التدريــس ومعلمــي 
العلــوم، وطلــب منهــم إبــداء رأيهــم ومالحظاهتــم علــى الدليــل، وبعــد تلقــي ردودهــم وتعديــل الدليــل أصبــح 

جاهــزاً لتقدميــه ملعلــم اجملموعــة التجريبيــة.

اثنيــاً: االختبــار التحصيلــي: مت إعــداد االختبــار التحصيلــي يف ابب )الكهــرابء واملغناطيــس( مــن 
كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي، مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد أبربعــة بدائــل وذلــك يف مســتوايت 
)التذكــر, الفهــم, التطبيــق(؛ حيــث مت مراعــاة أن يغطــي االختبــار موضوعــات البــاب واملســتوايت املعرفيــة 
الثالثــة؛ حيــث تكــون االختبــار يف صورتــه األوليــة مــن )29( ســؤااًل، وســبق االختبــار بتعليمــات واضحــة.

صدق االختبار التحصيلي:

للتأكد من صدق االختبار مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمن من أساتذة املناهج 
وطــرق التدريــس ومعلمــي العلــوم، وطلــب منهــم احلكــم علــى مــدى وضــوح فقــرات االختبــار، وصحتهــا علميــاً، 
ودقــة صياغتهــا اللفظيــة، ومــدى مشــول ومناســبة الفقــرات للمحتــوى ومســتوايت األهــداف الــي تنــدرج حتتهــا، 
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وبعــد األخــذ آبراء احملكمــن مت تعديــل بعــض الفقــرات، وحــذف أخــرى ليتكــون االختبــار يف صورتــه النهائيــة 
من )26( ســؤااًل.

ثبات االختبار التحصيلي:
للتحقــق مــن ثبــات االختبــار مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة، بلــغ عــدد 
أفرادهــا )29( تلميــذاً مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، ومت حســاب معامــل الثبــات ابســتخدام معامــل 
الفاكرونبــاخ؛ حيــث كانــت قيمــة الفاكرونبــاخ تســاوي )0.84(، وهــي قيمــة عاليــة، تشــر إىل ثبــات االختبــار.

اثلثًا: اختبار التفكري االبداعي:
اســتخدم الباحــث اختبــار تورانــس (Torrance( للتفكــر اإلبداعــي بصورتــه اللفظيــة )أ( ليقيــس 
مســتوى التفكــر اإلبداعــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة: اجملموعــة الضابطــة واجملموعــة التجريبيــة، وقــد اعتمــد 
الباحــث علــى االختبــار وآليتــه، وقــام بتطويــره؛ ليتفــق مــع مــادة العلــوم والبــاب املختــار للدراســة وأعمــار 
التالميــذ. وتكــون هــذا االختبــار مــن ســتة اختبــارات فرعيــة، حيتــاج كل منهــا لإلجابــة عنهــا ســبع دقائــق، فضــاًل 

عــن الزمــن الــالزم للتعليمــات واإلرشــادات، وهــذه االختبــارات هــي:

االختبــار األول: توجيــه األســئلة/ ويتطلــب مــن التلميــذ صــورة تعــر عــن أتثــر الكهــرابء الســاكنة، وطلــب 
منــه كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن األســئلة ذات العالقــة ابلصــورة. 

االختبــار الثــاين: ختمــن األســباب/ ويتطلــب مــن التلميــذ أن خيمــن أكــر قــدر ممكــن مــن األســباب 
املمكنــة للحــدث، الــذي تعــر عنــه الصــورة الســابقة.

االختبــار الثالــث: ختمــن النتائــج/ ويتطلــب مــن التلميــذ كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن النتائــج  للحالــة، 
الــي تعــر عنهــا الصــورة الســابقة.

االختبــار الرابــع: حتســن اإلنتــاج/ ويتطلــب مــن التلميــذ أن يكتــب قائمــة أبفضــل الطــرق، الــي ميكــن 
مــن خالهلــا أن حنمــي منازلنــا ومــن يســكنها مــن أخطــار الكهــرابء. 

االختبــار اخلامــس: االســتخدامات غــر املألوفــة/ ويطلــب مــن التلميــذ بعــد ذكــر بعــض اســتخدامات 
املغناطيــس الشــائعة أن يعــدد اســتخدامات أخــرى للمغناطيــس مــن غــر التقيــد حبجــم أونــوع املغناطيــس وال 

شــيوع هــذا االســتخدام مــن عدمــه.

االختبــار الســادس: افــرتض أن/ ويتطلــب مــن التلميــذ كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار والنتائــج 
املرتتبــة علــى افــرتاض عــدم وجــود الكهــرابء.
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صدق اختبار التفكري اإلبداعي:
والفضلــي  احليلــة   .)Torrance) تورانــس  ذكــر  احملتــوى كمــا  صــدق  تورانــس  اختبــار  يف  يتوافــر 
)2015، ص258( نقــاًل مــن )الشــنطي، 1983(. ومبــا أنــه مت العمــل علــى تعديــل االختبــار مبــا يتوافــق مــع 
مــادة العلــوم فقــد عمــل الباحــث علــى التأكــد مــن صــدق حمتــواه بعرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن إلبــداء 

آرائهــم ومقرتحاهتــم، ومت األخــذ هبــا يف بنــاء االختبــار بصورتــه النهائيــة.

ومت التحقــق مــن ثبــات االختبــار، فقــد مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة، بلــغ 
عــدد أفرادهــا )32( تلميــًذا مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، ومت حســاب معامــل الثبــات ابســتخدام 
معامــل الفاكرونبــاخ؛ حيــث بلغــت قيمتــه )0.89( للدرجــة الكليــة لالختبــار، و)0.83( للطالقــة الفكريــة، 

و) 0.86 ( للمرونــة، و) 0.88 ( لأصالــة، وهــذه القيــم تشــر إىل ثبــات االختبــار ومهاراتــه الفرعيــة.

جمموعتا البحث و التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:

مت اختيــار صفــن مــن صفــوف الســادس االبتدائــي مبدرســة جبــر بــن مطعــم االبتدائيــة مبكــة املكرمــة 
ابلطريقــة القصديــة؛ وذلــك لوجــود معلــم متميــز ابملدرســة، ميكــن االعتمــاد عليــه يف التدريــس ابســتخدام 
اســرتاتيجية األبعــاد السداســية، وحتتــوي املدرســة علــى مخســة صفــوف، اختــر مــن بينهــا صفَّـــان ابلطريقــة 
العشــوائية، أحدمهــا ميثــل اجملموعــة التجريبيــة، وعددهــم )33( تلميــذاً، واآلخــر ميثــل اجملموعــة الضابطــة، بعــدد 

)35( تلميــذاً، وعليــه فــإن عــدد أفــراد العينــة )68( تلميــذاً.

مت تطبيــق االختبــار التحصيلــي واختبــار التفكــر اإلبداعــي علــى عينــة الدراســة قبــل البــدء يف تنفيــذ 
التجربــة، وكان ذلــك يــوم األربعــاء 1438/7/1هـــ، وبعــد تصحيــح االختباريــن وحتليــل نتائجهمــا تبــن تكافــؤ 

اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة كمــا يتبــن مــن اجلــدول ) 1 ( و جــدول ) 2 (.

جدول )1(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( لنتائج التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 
ككل للمجموعتن التجريبية والضابطة

االحنراف املتوسط العدداجملموعة
مستوى قيمة “ت”املعياري

داللة الفروقالداللة

338.774.15جتريبية
غر دالة0.000.95

358.303.78ضابطة
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جــدول )2(: املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة )ت( لنتائــج التطبيــق القبلــي الختبــار التفكــر 
ككل ومهاراتــه الفرعيــة للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

املهارة
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

داللة 
الفروق االحنراف املتوسط 

االحنراف املتوسط املعياري
املعياري

غر دالة17.095.3415.254.251.510.23الطالقة
غر دالة2.680.952.550.940.200.65املرونة
غر دالة0.860.830.850.810.000.96األصالة

التفكر اإلبداعي 
غر دالة19.906.3019.906.600.000.99ككل

يتبــن مــن اجلــدول )1( و جــدول )2( أن قيمــة )ت( لالختبــار التحصيلــي والختبــار التفكــر اإلبداعــي 
ومهاراته الفرعية غر داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بن متوسطات درجات تالميذ اجملموعتن 

التجريبية والضابطة مما يعي تكافؤ اجملموعتن يف االختبار التحصيلي واختبار التفكر اإلبداعي.

األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث :

اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: معامــل الفاكرونبــاخ- التكــرارات والنســب املئويــة و 
املتوســطات- اختبار ت T test, معامل ارتباط برســون، ومت اســتخدام هذه األســاليب من خالل برانمج 

. )SPSS ) احلــزم اإلحصائيــة االجتماعيــة

نتائج الدراسة وتفسريها :
اختبار الفرض األول :

وينــص علــى: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

والختبــار صحــة الفــرض مت حســاب املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة وقيــم )ت( لدرجــات تالميــذ 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيلــي ككل ومســتوايته الفرعيــة كمــا يوضــح 

جبــدول )3(
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جــدول )3(: املتوســطات واالحنــراف املعيــاري وقيمــة )ت( وحجــم األثــر لنتائــج التطبيــق البعــدي 
والضابطــة التجريبيــة  للمجموعتــن  الفرعيــة  التحصيلــي ككل ومســتوايته  لالختبــار 

املستوى
قيمة اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

“ت”
مستوى 
حجم مربع ايتاالداللة

التأثر االحنراف املتوسط 
االحنراف املتوسط املعياري

املعياري
كبر جدا12.094.348.253.251.510.000.29التذكر
كبر جدا7.684.953.551.150.200.010.21الفهم
كبر جدا1.861.831.850.910.000.030.25التطبيق

التحصيل 
كبر جدا22.098.9213.205.3913.730.010.26ككل

بــن  داللــة )0.05(  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )3( اجلــدول  مــن  ويتضــح 
متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي ككل ومســتوايته الفرعيــة 
)التذكــر، الفهــم، التطبيــق( لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وحبجــم أتثــر كبــر جــداً؛ حيــث بلــغ )0.29(، 
)0.21(، )0.25( ملكــوانت االختبــار تذكــر/ فهــم/ تطبيــق علــى الرتتيــب و)0،26( للتحصيــل ككل، أي 
أن حجــم أثــر التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( يف التحصيــل ككل 

ومســتوايته الفرعيــة كبــر.

 )PDEODE) ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التدريس ابستخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية
زاد مــن فاعليــة التالميــذ ودورهــم اإلجيــايب يف عمليــة التعلــم، األمــر الــذي أاتح هلــم فرصــة بنــاء معارفهــم مــن خــالل 
طــرح األفــكار وفهمهــا ومناقشــتها وتنفيــذ األنشــطة والتجــارب حــىت يتوصــل التالميــذ للمعرفــة، وهــذا زاد مــن 
فــرص تعلمهــم، وتتفــق هــذه النتيجــة جزئيًــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(، والســالمات 

)2012(، والفــالح )2013(، ومحــزة وآخــرون )2016(.

اختبار الفرض الثاين:

وينــص علــى: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

والختبــار صحــة الفــرض مت حســاب املتوســطات، واالحنرافــات املعياريــة، وقيــم )ت( لدرجــات تالميــذ 
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اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار التفكــر اإلبداعــي ككل ومهاراتــه الفرعيــة كمــا 
يوضــح جبــدول )4(.

جــدول )4(: املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة )ت( وحجــم األثــر لنتائــج التطبيــق البعــدي 
الختبــار التفكــر ككل ومهاراتــه الفرعيــة للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة

املهارة
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

مربع 
ايتا

حجم 
التأثر االحنراف املتوسط 

االحنراف املتوسط املعياري
املعياري

كبر جدًا40.608.7124.659.5032.190.000.45الطالقة
كبر جدًا4.811.183.600.9413.500.010.25املرونة
--1.901.411.351.221.860.18األصالة
التفكر 
اإلبداعي 

ككل
كبر جدًا46.9010.7629.6011.0926.310.000.38

ويتضــح مــن جــدول )4( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات 
الفرعيــة  ومهاراتــه  اإلبداعــي ككل،  التفكــر  اختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة  اجملموعتــن  تالميــذ  درجــات 
)الطالقــة, املرونــة( لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وحبجــم أتثــر كبــر جــًدا بلــغ )0.45( للطالقــة، و 
)0.25( للمرونــة، و)0.38( للتفكــر اإلبداعــي، أي أن حجــم أثــر التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد 

السداســية (PDEODE( يف التفكــر اإلبداعــي ككل ومهاراتــه الفرعيــة )الطالقــة، املرونــة( كبــر.

 )PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية  اســتخدام  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويعــزو 
يف التدريــس ومــا تشــتمله مــن خطــوات تشــتمل علــى طــرح أكــر قــدر مــن التنبــؤات حــول موضــوع حمــدد 
ومناقشــتها وكذلــك حماكمــة هــذه التنبــؤات وتعديلهــا بنــاًء علــى التفكــر فيهــا، وتطبيــق بعــض األنشــطة حوهلــا، 
كل هــذه املمارســة تؤثــر إجيــاابً يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي وخاصــة مهــاريت الطالقــة واملرونــة، وهــذه النتيجــة 

تنطبــق جزئيــاً مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(، ومحــزة وآخــرون )2016(.

 كمــا يتضــح مــن اجلــدول أن الفــرَق مل يكــن دااًل بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي يف مهــارة األصالــة، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل عــدم كفايــة 
الوقــت، وكذلــك نوعيــة احملتــوى، وتعــوُّد التلميــذ علــى منــط التدريــس، الــذي ال يتيــح فرصــة طــرح األفــكار غــر 
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التقليديــة، وهــذا ال ميكــن التلميــذ طــرح أفــكار مبتكــرة وغــر مســبوقة، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة محــزة وآخريــن )2016(.

اختبار الفرض الثالث:

التجريبيــة يف االختبــار  بــن درجــات تالميــذ اجملموعــة  ارتباطيــة موجبــة  وينــص علــى: توجــد عالقــة 
اإلبداعــي. التفكــر  اختبــار  يف  ودرجاهتــم  التحصيلــي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط برسون كما يف اجلدول )5(.

جــدول )5(: معامــل ارتبــاط برســون بــن نتائــج االختبــار التحصيلــي و اختبــار التفكــر اإلبداعــي 
التجريبيــة للمجموعــة 

داللة الفرقمستوى الداللةمعامل االرتباطالعدداجملموعة
غر دال330.120.45التجريبية

ويتضــح مــن اجلــدول )5( أن قيمــة معامــل برســون بــن درجــات االختبــار التحصيلــي واختبــار التفكــر 
اإلبداعــي لتالميــذ اجملموعــة التجريبيــة هــي )0.12(، وهــي قيمــة تشــر إىل ضعــف االرتبــاط، وغــر دالــة، 
وميكــن تفســر هــذه النتيجــة أبن التحصيــل الدراســي يعتمــد علــى التفكــر التقــاريب حلفــظ وفهــم وتطبيــق 
املعرفــة، بينمــا التفكــر اإلبداعــي ومهاراتــه يعتمــد علــى التفكــر التباعــدي، وختتلــف هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع 

مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(.
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التوصيات:
- اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( يف تدريــس العلــوم؛ حيــث ثبتــت فاعليتهــا يف 

تنميــة حتصيــل مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ.

- ضمــن برامــج تطويــر املعلمــن أثنــاء اخلدمــة دورات تدريبيــة عــن كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس، 
. )PDEODE) القائمــة علــى البنائيــة ومــن ضمنهــا األبعــاد السداســية

-االســتفادة مــن جتربــة الدراســة ودليلهــا يف تدريــب املعلمــن علــى اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية  
.)PDEODE)

- إجــراء دراســات للتعــرف علــى فاعليــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية ( PDEODE ( يف مراحــل 
أخــرى غــر املرحلــة االبتدائيــة، و يف مقــررات أخــرى غــر العلــوم، وعلــى متغــرات اتبعــة أخــرى غــر التحصيــل 

والتفكــر اإلبداعــي.
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املراجع 

أواًل: املراجع العربية: 

- أمحــد، علــي عبداحلميــد )2010( التحصيــل الدراســي وعالقتــه ابلقيــم اإلســالمية الرتبويــة. بــروت: مكتبــة 
حســن العصريــة .

- األمحــدي، مــرمي حممــد )2015(. فاعليــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى اســرتاتيجية (pdeode( يف تنميــة 
مهــارات االســتماع الناقــد لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة. جملــة العلــوم الرتبويــة- جامعــة اإلمــام حممــد بــن 

ســعود اإلســالمية- الســعودية، ع3، 131- 234.

- احلــدايب، داود عبدامللــك، و أبــو األســرار، فاطمــة عبدالرمحــن، و العــزب، ســفيان علــي )2014(. درجــة 
إتقــان معلمــي علــوم الصــف التاســع ملهــارات التفكــر اإلبداعــي وعالقتــه مبهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى 

تالميذهــم. اجمللــة العربيــة للرتبيــة العلميــة- اليمــن، ع 2، 112-80.

- محزة، مساح خضر، والركايب، رائد ابيش، و عرط، عبداألمر خلف )2016(. اثر اســتعمال اســرتاتيجية 
بديــودي PDEODE يف التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى طالبــات الصــف الثــاين املتوســط يف مــادة 

الكيميــاء )رســالة ماجســتر غــر منشــورة(. جامعــة اببــل، اببــل.

- احليلــة، حممــد عبدالرمحــن، و الفضلــي، أنفــال مبــارك )2015(. أثــر األنشــطة االســتقصائية البيئيــة يف 
حتصيــل طالبــات الصــف الثامــن املتوســط وتفكرهــن اإلبداعــي يف مــادة العلــوم. مؤتــة للبحــوث والدراســات  

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، األردن، مــج30، ع3، 229- 276.

- اخلطيــب، حممــد أمحــد )2012(. أثــر اســرتاتيجية تدريســية PDEODE قائمــة علــى املنحــى البنائــي 
يف التفكــر الرايضــي واســتيعاب املفاهيــم الرايضيــة واالحتفــاظ هبــا لــدى طــالب الصــف العاشــر األساســي. 

جملــة دراســات العلــوم الرتبويــة، األردن، 39 )1(، 241- 257.
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