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 امللخص

( لتنمية االستيعاب  PDEODEبعاد السداسية ) فاعلية اسرتاتيجية األإىل التعرف على  احلايل البحثهدف 

شبه  التجرييب ذو التصميم ، ومت استخدام املنهج املفاهيمي يف الفيزايء لدى طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة حائل

وزيعهم ( طالبة مت ت52مكونة من )  مبدينة حائل الثانوي الثاينوقد أجريت الدراسة على عينة من طالبات الصف  التجرييب

اختبار االستيعاب  يفقبليا وبعداي على عينة البحث املتمثلة  البحث أداة مث طبقت  ، ( طالبة26وعة )على جمموعتني كل جمم

أواًل: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : وأسفر  البحث عن العديد من النتائج من أمهها الباحثة   إعداداملفاهيمي  من 

اختبار االستيعاب  يفوعة التجريبية ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة رجات طالبات اجملمبني متوسط د 0.05 <مستوى

بني متوسط درجات  0.05 <توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وعة التجريبية. واثنياً: املفاهيمي لصاحل اجملم

تقدمي  البعدي. متالتطبيق لصاحل  القبلي والبعدياختبار االستيعاب املفاهيمي يف التطبيقني  يفاجملموعة التجريبية  الباتط

 .جمموعة من التوصيات منها

 االستيعاب املفاهيمي.، (PDEODE)ة األبعاد السداسي إسرتاتيجية املفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The effectiveness of the six-dimensional strategy (PDEODE) for the 

development of conceptual assimilation In Physics for second year 

secondary students in Hail city 

 

The objective of the current research was to identify the effectiveness of the six-

dimensional strategy (PDEODE) to develop conceptual comprehension in physics in 

secondary students in Hail. The experimental method was used with semi-experimental 

design. The study was conducted on a sample of second- ), The student was distributed 

to two groups each group (26) students, and then applied a tool tribal and Baadia on the 

sample of the test of the conceptual absorption of the preparation of the researcher and 

the search resulted in many results, the most important: First: There are differences of 

statistical significance at the level of> 0.05 between Average drawer T students in the 

experimental group and the control group average scores in the test conceptual 

understanding for the experimental group. Second, there are statistically significant 

differences at the level of 0.05 between the average scores of the experimental group 

students in the conceptual assimilation test in the tribal and remote applications in favor 

of the post application. A number of recommendations were made, including: 

 

Keywords: Six-dimensional strategy (PDEODE), conceptual comprehension 
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 املقدمة:

ُّ يعد العصرررررر اليي نعي   ات هو التَّ ُّ اهلائل يف املعلومات،  السرررررريعة،ات فيه اآلن عصرررررر الت  ومن أبرز هيه الت ُّ
حيث يشرررررررررهد العاو اليوم وورًة تكنولوجيَّةً رقميًَّة هائلة، وانفجارًا معلوماتًيا متسرررررررررارًعا، فمصرررررررررب  الوصرررررررررو  للمعلومات مطلًبا 

 ثني.ت األكادمييني والباحينادى به إلشباع حاجاأكادميًيا، بل جمتمعًيا 

التدريس  فعملييتومني هناية الثمانينيات ظهر اهتمام كبّ لتجريب العديد من الطرق واإلسرررتاتيجيات  ّ التقليدية 
والتعلم تكون فيها عملية التعلم عملية بناء نشررررررررطة للمعلومات واملفاهيم ويكون التلميي اوراً أسرررررررراسررررررررياً أما عملية التدريس 

هليه العملية وتسررررررررمى هيه الفلسررررررررفة املعرفية لعملية التعلم  لفلسررررررررفة البنائية وتشررررررررتق منها طرق  تدعيمي اجيايبتقوم بدور 
متنوعة يصررررررب  فيها املعلم مرشررررررداً وموجهاً حيث تتام الفرت للتاميي الكتسرررررراب املعلومة بطريقة  تدريسررررررية وعاذم تعليمية

 .(*)(3: 2001اجيابية نشطة )البنا ،

يتطلررب من معلم العلوم  الررييالطررالررب األمر  إىلالعمليررة التعليميررة وانتقررا  مركزهررا من املعلم  إىلنظرة ومع ت ّ ال
تعمل على تسرررررررررهيل عملية التعلم وزايدة كفاءة العملية التعليمية عن طريق تعدد أوعية اسرررررررررتخدام اسررررررررررتاتيجيات تدريسرررررررررية 

 واالنتقا التعلم وبقراء أوره  روق الفردية بني الطاب مع الترمكيرد علىاللفظيرة الزائدة والتجريد ومقرابلرة الف املعرفة، واملعراةة
 (.298: 2009على اليات.) طه ، االعتماد إىلالتعلم  ينفي اآلخرعلى  االعتمادمن 

واقع ترردريس  إىلترردريس العلوم يرتبط ارتبرراطررا وويقررا بتنميررة مهررارات التفكّ لرردى التاميرري ولكن النرراظر  إنحيررث 
ّا على الكم وحده  العلوم ياحظ  العقل  إىلعجيباً على احلفظ واالسررررررتظهار  ظرة  إصررررررراراكما أن الطرق تصررررررر حرصررررررا كب

 (.121: 2007،يسنيسع كما هائا من املعلومات )احمل البشرى على أنه وعاء
ا و أتخي حقَّها أهم نواتج التَّعُلم املنصوت عليها ضمن املعايّ العاملية للتعليم،  املفاهيمي االستيعابويُرَعُد  إال أهنَّ

. وتنبع أمهية االستيعاب املفاهيمي (Ressell, 2002)دراسية ومنها مادة العلوم من االهتمام والدراسة يف كثّ من املواد ال
علم التاميي كيف يتعلمون ال كيف حيفظون املعلومات دون فهمها تدريس العلوم اليت تكونه من املهام األسررررررررررررررراسررررررررررررررريَّة يف 

ًّا يف تعُلم وإدر  وتطبيقها اك أمهيَّة احملتوى املعريف العلمي ووظيفته يف حياهتم، يف خمتلف جوانب حياهتم اليوميَّة، ممَّا يساعد كث
ًّا من الظواهر العلميَّة احلياتيَّة بفهم صررررررررررحي ، واحل صررررررررررو  على تشررررررررررجيع وتدريس أكثر فاعليًَّة يف تفعيل ومن مثَّ؛ تناو  كث

 (.2006ة )الرويثي،العمليَّة التَّعليميَّ 
ُترَّبَرَعة تؤور سلًبا على تنمية االستيعاب املفاهيمي لدى 2001ويؤكد )ساو، 

( أنَّ تقليديَّة اسرتاتيجيات التدريس امل
تيجيَّات وعاذم تدريس عصرررررررريَّة ُمنظََّمة ومبنيَّة على النظرية التاميي يف مادة العلوم، األمر اليي يفرض تبين مداخل واسررررررررتا

لعلوم، ومن هيه االسررررتاتيجيات اسررررتاتيجية ية ميكن أن تسرررهم يف تنمية االسرررتيعاب املفاهيمي لدى التاميي يف مادة االبنائ
 األبعاد السداسية.

 
Psychological  American"ريكية لعلم النفس "اإلصدار السادساتبعت الباحثة ىف توويق البحث احلاىل نظام اةمعية األم**
)6"(APA, Ver.6Association"ver.،(.،رقم الصفحة العائلة السنة)اسم  حيث يشّ ما بني القوسني إىل 
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التعليمية والتعُلمية بتبين النظرية البنائية  ليلك وجب على املعلم تطوير االسرررررررررتاتيجيات اليت يسررررررررتخدمها يف العملية
للطالب حنو بناء معارفه، من يكون فيها دور املعلم ميسررررررررررراً ومسررررررررررهاً ومنظماً لعميلة التعلم، وموجهاً واسرررررررررررتاتيجياهتا، اليت 

السررابقة، إلدراك خا  تفاعله مع البيئة، حبيث يكون نشررطاً يُقبل على التعلم، وهو حيمل اراءه اصاصررة، ويسررتخدم معارفه 
 .( 2012،تالسامامعاين التجارب واصربات اةديدة لبناء معارفه)

يثة تسرررررم  للمتعلم مبمارسرررررة سررررربق يتبني ضررررررورة اسرررررتخدام طرق واسررررررتاتيجيات وعاذم تدريسرررررية حد وىف ضررررروء ما
 إسرررررررتاتيجيةوتعترب (PDEODE)مادة العلوم ومن بني هيه اإلسرررررررتاتيجيات األبعاد السررررررداسررررررية املفاهيمي يف االسررررررتيعاب

مت اقرتاحها بواسرررررررطة)  اليت(  P-o-eفسرررررررر()   –حظ ال -م )تنب إلسررررررررتاتيجية( تعديا (PDEODE األبعاد السرررررررداسرررررررية
white ,gunstone,1992 األبعاد السرررررداسرررررية  إسررررررتاتيجيةاألو  من  اإلصررررردار( وهىPDEODE  واقرتحت كوسررررريلة

ملسررررررررراعدة الطاب عن طريق قيامهم بتنفيي مهام أسررررررررراسرررررررررية األوىل )التنبؤ( حيث يتنبم الطاب  لنتائج املتوقعة عن بع  
)املاحظررة ( يقوم فيهررا  هيتربير ألسررررررررررررررربرراب هرريا التنبؤ .اصطوة الثررانيررة  إعطرراءتعرض عليهم  مع  اليتاث واملواقف األحررد

التجارب أو ممارسرررررررة األنشرررررررطة ،اصطوة الثالثة )التفسرررررررّ( ويتم فيها مواجهة  إجراءلطاب بوصرررررررف ماحيدث أمامهم أوناء ا
عليها (savander,etal,2003) ( مث أدخل سررررررررررافندر وزمائه (costu,etal,2009,6التناقضررررررررررات بني التنبؤ واملاحظة

 اآلراءاألبعاد وتتي  مناخا يتي  حرية املناقشة وإبداء ب  سداسية ) املناقشة (،)املاحظة(،)التفسّ( لتصهيواث خطوات 
 ( .,50costu,etal,2012وتنوعها ) 

إىل أن هلا   "PDEODE" األبعاد السداسية ولقد أشارت نتائج البحوث والدراسات اليت استخدمت إسرتاتيجية
ّاً على تدريس العلوم، و لتايل ميكن القو  أبن هيه اإلسررررررتاتيجية هقق أهداف تدريس العلوم يف املرحلة اإلعدادية اليت  أتو

ية، وتزويد من أمهها تعويد الطالب على املناقشرررة والبحث واالسرررتنتام يف كل ما يسرررمع ويراه ويفكر يف احلقائق بطرق إبداع
، الطاب  حلقائق  واملفاهيم العلمية اليت تسرراعد على فهم الظواهر  سررتخدام الطرق العلمية كاملاحظة والتجريب والتفسرّر

( 2013كدراسرررررررررة ديوي )  .وتعريف التاميي  لبيئة وما يكتنفها من ظواهر وتسرررررررررخّ العلوم يف إصررررررررراحها واحملافظة عليها
( 2017عيسررى )مي مهارات التفكّ اإلبداعي ودراسررة تن "PDEODE" إسرررتاتيجية خدامأوبتت أن تدريس العلوم  سررت

اسرررتهدفت معرفة فاعلية اسرررتخدام إسررررتاتيجية األبعاد السرررداسرررية يف تنمية التحصررريل ومهارات التفكّ التمملي لدى تاميي 
( البنائية يف  PDEODE)ة إسررررررررررتاتيجي( اليت اسرررررررررتهدفت هديد فاعلية 2017الصرررررررررف األو  اإلعدادي ودراسرررررررررة ارم )

املرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسررررة  الباتيف الفيزايء لدى ط يب التصررررورات اصطم وتنمية مهارات التفكّ البصررررريتصررررو 
 .الثانوي من طاب الصف الثاين

 البحث:مشكلة 

 الفيزايء،مادة  يفعلمية للمفاهيم ال الثانوي الثاينطالبات الصف  استيعاباخنفاض مستوى  يفتتمثل مشكلة البحث 
( لتنمية    PDEODEما فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية ) التايل: يف ضوء صيا ة املشكلة أمكن طرم السؤا  الرئيس 
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ويتفرع منه االجابة عن التساؤالت الفرعية  االستيعاب املفاهيمي يف الفيزايء لدى طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة حائل
  التالية

الصف لتنمية االستيعاب املفاهيمي يف الفيزايء لدى طالبات  (PDEODE)ما فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية  -1
  الثانوي؟الثاين 

لتنمية االستيعاب املفاهيمي يف الفيزايء لدى طالبات الصف  (PDEODE)ما فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية  -2
  الثانوي؟الثاين 

حو  تنمية االستيعاب  الثانويلة احصائية بني متوسطات استجا ت طالبات الصف الثاين وق ذات دالهل توجد فر  -3
 . (PDEODEحائل تعزى السرتاتيجية األبعاد السداسية )املفاهيمي لدى طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة 

 :إىل احلايليهدف البحث  أهداف البحث:

 مقرر الفيزايء ىف تنمية االسررتيعاب املفاهيمي يف( PDEODEبعاد السررداسررية )ألارتاتيجية الكشررف عن فاعلية اسرر -1
 ثانويال الثَّاينالصف  طالباتاملقررة على 

االسرررتيعاب  أبعادتنمية على  التقليدية مقارنة  لطريقة( PDEODEاألبعاد السرررداسرررية ) إسررررتاتيجيةفاعلية تعرف  -2
 الثَّاينالصرررررررررررف  طالباتاملقررة على  مقرر الفيزايء يف ككل(  بعاداأل –التطبيق  –التفسرررررررررررّ  – )الشررررررررررررم املفاهيمي

 .ثانويال

الكشررف عن هل هناك فروق ذات داللة احصررائية بني متوسررطات اسررتجا ت طالبات الصررف الثاين الثانوي حو   -3
السرررداسرررية  حائل تعزى السررررتاتيجية األبعادتنمية االسرررتيعاب املفاهيمي لدى طالبات الصرررف الثاين الثانوي مبدينة 

(PDEODEللتطبيق .)  البعدي لدى طالبات اجملموعة التجريبية 

 :يلي فيما احلايلأمهية البحث  تتمثل أمهية البحث:

األبعاد السداسية  إسرتاتيجيةمن جتربة استخدام  االستفادةواقعية ملدى  برؤية املرحلة الثانويةومعلمات  معلميزويد ت -1
(PDEODE) مبدينة حائل ثانويال الثَّاينالصف  طالبات الفيزايء لدىيف  املفاهيماالستيعاب تنمية  يف 

تؤكد على استخدام أساليب التعلم احلديثة وتوظيفها  اليتالرتبوية احلديثة  لاجتاهات انعكاسايعد هيا البحث  -2
 (PDEODE)ومنها اسرتاتيجية األبعاد السداسية  مبستوى التعلم لارتقاء

أن يستفيد منها املعلمون ميكن  (PDEODE)األبعاد السداسية  إسرتاتيجيةضوء  يفللتدريس علم دليًا للم إعداد -3
 أدلة مماولة. إعداد يفالتدريس أو  يفالسرتشاد به يف 

 –التفسّ  – )الشرماملفاهيمي  االستيعاب أبعادتوجيه اهتمام خمططو املناهج يف الرتبية العلمية يف كيفية تضمني  -4
 .ناهج الفيزايء  ملرحلة الثانويةم يفالتطبيق ( 
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 التالية:هيا البحث إىل التحقق من صحة الفروض  ىيسع البحث:فروض 

اجملموعة  لباتطابني متوسط درجات  0.05 ≤: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض األول −
 لصاحل اجملموعة التجريبية. املفاهيميالتجريبية ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة يف اختبار االستيعاب 

اجملموعة  الباتبني متوسط درجات ط 0.05 ≤: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرض الثاين −
االهتزازات فصل  البعدي يف القبلي والبعدي لصاحل التطبيق املفاهيمي  لتطبيقنيالتجريبية يف اختبار االستيعاب 

 مرتبطة ةنظر  قد وجهات تقدمي على اجديدة، وقدرهت مواقف يف معارف نم اهتاكتسبام ق"، وتطبي واملوجات
 الوجدانية ،  إلضافة إىل املشاركةاتعلمه ذاهتا وطريقةمعرفة  على اقدرهت هلا، وكيلك املقدم العلمي بفهمه للمحتوى

 املعدالفيزايء فاهيمي يف ملا باختبار االستيعا الطالبة يف هصل عليها اليت  لدرجة إحصائيًا ساآلخرين. ويقا مع
 .ةالباحث ِقَبل من

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعد البنائية من أهم االجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تلقى رواجاً واسررعاً واهتماماً متزايداً يف الفكر الرتبوي والتدريسري 
ىل أن املعرفة اةديدة تبىن على املعرفة السررابقة ( إ230: 2015( و)قرىن ،156: 2013املعاصررر حيث يشررّ )مصررطفي ،

 يتعلموهنا.واملواد اليت اصربات  عرفونه، وبنييحيث يقوم املتعلمون بعمل ربط بني ما 

جمموعة من اسرررررتاتيجيات البنائية الت التعلم التعاوين والتعلم  ألقران  السررررداسررررية ضررررمناألبعاد  وتعد إسرررررتاتيجية
 ((kolari,etal,2005:702مج عن مكو ت املاء والرتبة للطاب والتوضيحات لتدريس بر 

( اليت مت  P-o-eفسررر()   –الحظ  -تعديا إلسرررتاتيجية )تنبم  PDEODEوتعترب إسرررتاتيجية األبعاد السررداسررية
 PDEODEالسرررررداسرررررية  دإسررررررتاتيجية األبعا( وهي اإلصررررردار األو  من white ,gunstone,1992) بواسرررررطةاقرتاحها 
ة ملسرررررررراعدة الطاب عن طريق قيامهم بتنفيي مهام أسرررررررراسررررررررية األوىل )التنبؤ( حيث يتنبم الطاب  لنتائج ت كوسرررررررريلواقرتح

( املتوقعة عن بع  األحداث واملواقف اليت تعرض عليهم  مع إعطاء تربير ألسباب هيا التنبؤ .اصطوة الثانية هي )املاحظة
التجارب أو ممارسررررة األنشررررطة، اصطوة الثالثة )التفسررررّ( ويتم فيها إجراء  م أوناءيقوم فيها الطاب بوصررررف ما حيدث أمامه
 ((costu,etal,2009,6مواجهة التناقضات بني التنبؤ واملاحظة 

 (:PDEODEماهية األبعاد السداسية ) •

التعليمية ( أبهنا "إسررررررررررررررررتاتيجية قائمة على النظرية البنائية جتعل التلميي اور العملية 75:  2018عرفها )طلبة ،ي
 العتماد على خرباته ومعارفه السرررررابقة وتتضرررررمن سرررررلسرررررلة من اإلجراءات  حصرررررو  التلميي على املعرفة بنفسرررررهتعتمد على 

( املاحظة Explainالتفسررررررررّ)Discus) ( املناقشررررررررة)predictionبؤ)املتتابعة تتلخص يف اصطوات السررررررررت اآلتية :  التن
(observe( املناقشررررررررة )(Discuss (ّالتفسررررررررExplain تتم من خا  إاثرة املعلم سررررررررؤاالً أو جمموعة من األسررررررررئلة  ثل )
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ّة للتفكّ وتشررررررركل أمهية  لنسررررررربة له مما يتطلب من التلميي الق يام مبجموعة من ظاهرة أو مفهوماً أو مشررررررركلة رايضرررررررية مث
ّها للوصرررو  إىل تعريف للمفهوم العمليات من تنبؤ ونقاش وتباد  لآلراء والتحليل واملقارنة واملاحظة ومجع البيا ت و  تفسررر

 أو حل للمشكلة الرايضية. أو تفسّ للظاهرة

سررررررررررلسررررررررررلة من ، تتضررررررررررمن ( أبهنا إسرررررررررررتاتيجية تدريسررررررررررية قائمة على املنحىن البنائي432 :2018ويعرفها )م نم ،
( Explain) التفسرررررررررررررّ Discuss)) املناقشرررررررررررررة (predictionاإلجراءات املتتابعة تتلخص يف مراحل سرررررررررررررت هي التنبؤ)

سررررررررؤاالً ج رافياً موجهاً أو ( تتم من خا  إاثرة املعلم Explain) التفسررررررررDiscussّ) ( املناقشررررررررة )observeاملاحظة )
طالب على أورها بعمل تنبؤات مث يربرها ويقوم بعدها مبجموعة من من الظواهر يقوم ال مشررررررررررررررركلة واقعية أو ظاهرة ج رافية

 بيا ت وحيللها ويفسرها .األنشطة فيصمم وينفي األنشطة وجيمع ال

موضررررررررررررررروعات مادة هبا تدريس  حديثة، يتم( أبهنا إسررررررررررررررررتاتيجية تعليم بنائية 6: 2018يعرفها )الامى و الربيعى ،
 التجريبية.الكيمياء املقررة لطاب اجملموعة 

ل اإلسررررررررتاتيجية مبنية على النظرية البنائية وتشرررررررتم تفاعلية،( أبهنا " إجراءات تدريسرررررررية 18: 2017ارم )وتعرفها 
يقوم خاهلا طاب الصررررف الثاين  ،تنبؤ مث املناقشررررة مث التفسررررّ مث املاحظة مث املناقشررررة مث التفسررررّعلى سررررت مراحل هي ال

ن املوضررروعات املتضرررمنة يف الفصرررل الثاين "الضررروء" من مقرر الفيزايء للصرررف الثاين الثانوي مبا الثانوي ببناء معارفه احلالية ع
، ب ية تصرررررويب التصرررررورات اصطم وتنمية مهارات التفكّ البصرررررري يم علمية اعتمادا على معارفه السرررررابقةيتضرررررمنه من مفاه

 الطالب التعلم ذات املعىن "ليتكون 

ا جمموعة من اإلجراءات التدريسررررررية اليت تسررررررتند إىل النظرية البنائية وتتضررررررمن ( أبهن69: 2017عيسررررررى ،وتعرفها )
املناقشررة ( observe( املاحظة )Explain)التفسرررّ  Discuss)( املناقشرررة )predictionاصطوات السرررت التالية التنبؤ)

((Discuss ّالتفسرررررررررررر ((Explain   وهتدف إىل تنمية التحصرررررررررررريل ومهارات التفكّ التمملي لدى تاميي الصررررررررررررف األو
 اإلعدادي.

لفلسرررفة البنائية ، وتتضرررمن ( أبهنا "إسررررتاتيجية تدريسرررية تفاعلية تسرررتند إىل ا35-34:  2016وعرفها )خطاب ،
ّه ولألسرررررررررلسرررررررررلة من العمليات املتتابعة هتدف إىل أن يكون الط فكار اصاصرررررررررة به والفرضررررررررريات اليت الب واعيا ومراقبا لتفك

تتضررررمنها نشرررراطاته من خا  املراحل السررررت التالية وهي التنبؤ واملناقشررررة والتفسررررّ واملاحظة واملناقشررررة والتفسررررّ وتتم عن 
عماً املعلم  مشرركلة واقعية أو مسررملة رايضررية معينة، اليت جتعل الطالب احملور األسرراسرري فيها ،إذ أهنا توفر جواً مدطريق إاثرة 

ّها ووضع حلو  هلا.   ملناقشات اةماعية والتنبؤ حو  املشكلة أو املسملة املطروحة وتفس

تضررررمن سررررلسررررلة من العمليات املتتابعة ( على أهنا " إجراءات تدريسررررية تفاعلية ت9 :2015يف حني عرفها )امد ،
ّه ومراقبا لألفكار اصاصرررررررررة بههتدف إىل رضررررررررريات اليت تتضرررررررررمنها نشررررررررراطاته من خا  والف ، أن يكون الطالب واعيا بتفك

 التنبؤ مث املناقشة مث التفسّ مث املاحظة مث املناقشة مث التفسّ" :املراحل الست اآلتية
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" جمموعة من اإلجراءات التدريسية اليت تستند إىل النظرية البنائية وهتدف ا أهن ى( عل6: 2015وتعرفها )سليمان ،
إىل تنمية التفكّ االستداليل والتحصيل لدى تاميي الصف األو  اإلعدادي من خا  املرور بست خطوات هي التنبؤ مث 

 التفسّ مث املاحظة مث املناقشة مث التفسّ "  املناقشة مث

( أبهنا "إسررررررررررتاتيجية تدريس قائمة على املنحىن البنائي، وتتضرررررررررمن سرررررررررلسرررررررررلة من 245 :2012عرفها )اصطيب ،
 التنبؤ، املناقشة، التفسّ، املاحظة. :اإلجراءات املتتابعة تتلخص يف املراحل اآلتية

 (:PDEODEخطوات إسرتاتيجية األبعاد السداسية ) •

 ( يشررررتمل علىPDEODEعاد السررررداسررررية )إسرررررتاتيجية األب( أن سررررّ وتطبيق (costu,2008,4-5ذكر كوسررررتو
 التالية:اصطوات 

يرتك  هلم الفرصررة للتنبؤ  للتاميي مث( : حيث يقوم  املعلم بتقدمي الظاهرة  أو املفهوم املراد تعلمه predictionأوالً :التنبؤ )
 ؤات.ا قدموه من تنبربيرات منطقية ملمبخرجات أو نتائج الظاهرة املطروحة على أن يكون ذلك بشكل فردى ،وتقدمي ت

: يف هيه اصطوة يقوم املعلم بتهيئرة منراط طيرب للتاميري يسرررررررررررررررم  بتبراد  اآلراء من خا  Discuss)املنراقشررررررررررررررررة ) اثنيراً:
 ومناقشتها.جمموعات للمناقشة لطرم أفكارهم 

ّات املعلم من تاميي كل جمموعة أن يصل (: يطلبExplainالتفسّ أو الشرم ) اثلثاً: ة عليهم للظاهرة املطروحوا إىل تفس
 وتباد  النتائج مع اجملموعات األخرى من خا  مناقشات مجاعية.

ّات يف الظاهرة، وعلى املعلم أن يرشررررررررررررررردهم لعمل ماحظات متعلقة ( : (observeاملاحظة  رابعاً: ياحظ التاميي الت 
  ملفهوم اةديد املعروض عليهم .

من تامييه تعديل تنبؤاهتم من خا  املاحظات الفعلية اليت سرررررجلوها يف ملعلم يطلب ا(: Discuss ) املناقشرررررةخامسررررراً: 
 اصطوة السابقة، وهيا يتطلب من التاميي القيام بعملية التحليل و املقارنة ونقد أفكار بعضهم البع  .

ن خا  التناقضات يصلوا ة بني املاحظات والتنبؤات ميواجه التاميي التناقضات املوجود(: Explainسادساً : التفسّ)
 لومة بشكل صحي  .للمع

 :العلوميف تدريس  (PDEODEمميزات إسرتاتيجية األبعاد السداسية ) •

إىل بع  اصصررررررررررررائص اليت تتميز هبا  (savander - Ranne&kolari,2003)أشررررررررررررار سررررررررررررافندر رين وكوالرى
 :يف تدريس العلوم كما يلي PDEODE   إسرتاتيجية

 العلم.علم ملمارسة عمليات تتي  فرصة أمام املت −
 التعلمية.جتعل من املتعلم اور العملية التعليمية  −
 .يتم العمل من خاهلا يف جمموعات مما ينمى روم التعاون والعمل ضمن فريق −
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وار العمل من خاهلا يف بيئة دميقراطية مدعمة  ملناقشرررة واحلوار وتباد  وجهات النظر مما يسررراهم يف عو ل ة احليتم  −
 .السليمة لدى الطلبة

 .تنمى قدرة املتعلم على التعلم  لعمل −
 .تكسب املتعلم القدرة على التقومي اليايت −
 تتي  الفرصة أمام املتعلمني لتصحي  مفاهيمهم البديلة من خا  حل التناق  بني التنبؤات واملاحظات.  −

 (:PDEODEيوب إسرتاتيجية األبعاد السداسية )ع •

( 58: 2004)كوالرى ،  PDEODE)إســرتاتيجية األبعاد الســداســية ) نتقادات لإلسررررتاتيجيةع  االيوجد ب
 : منها 

 .( يعد صعباً وحيتام إىل جهد من املعلمPDEODEالسداسية )التدريس  ستخدام إسرتاتيجية األبعاد  -1
 ي.الشكاوى املتكررة من الطاب لعدم حصوهلم على اإلجا ت الصحيحة بشكل فور  -2

يف ا ( أهنا ال هقق اهلدف املنشررررررود منهPDEODEترى الباحثة أن من عيوب إسرررررررتاتيجية األبعاد السررررررداسررررررية )و 
 :احلاالت اآلتية بع 

 تدريسه.املوضوع املراد طو   -1
 الصف.ال تراعى املستوايت املختلفة للمتعلمني داخل  -2
  من الفوضى داخل الفصل ولن تؤتى مثارها.املناقشة إذا تركت بدون توجيه من املعلم سوف يسود جو  -3

 (:PDEODEور املعلم يف إسرتاتيجية األبعاد السداسية )د •

 ( إىل أن دور املعلم يف إسرتاتيجية األبعاد السداسية يتمثل يف : coust et ‚al 2012) كوسىيشّ  

 تشجيع روم التحدي عند املتعلمني. -1
 مني.املتعلتسهيل املناقشات اليت هدث بني  -2
 .الرتمكد من أن املتعلمني أتقنوا املاحظة بشكل جيد -3
 .للمتعلمنيالتمكد من أن املفهوم وصل  -4

 (:PDEODEور الطالب يف إسرتاتيجية األبعاد السداسية )د •

( أن من أهم األدوار اليت يلعبها الطالب يف إسررررتاتيجية األبعاد السرررداسرررية تتمثل يف 21 :2014حددت )األمسر ،
 :أنه

 بداية عملية التدريس.حياو  الطالب اإلجابة عن األسئلة املتعلقة  ملفهوم واليت يلقيها املعلم يف  -1
  ملفهوم.يناق  الطالب زماؤه يف إجا هتم لألسئلة املتعلقة  -2
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 تربير الطالب إلجابته عن األسئلة املتعلقة  ملفهوم ملعرفة مدى اقتناعه هبا. -3

 املعلم.من  تعلقة  ملفهوم مع ماحظته من خا  إجرائه لألنشطة املوكلة إليهإجابته لألسئلة امليقارن الطالب بني  -4

 اصاطئة.حياو  الطالب مبساعدة زماؤه  ستبعاد اإلجا ت  -5

 العلوم:( يف PDEODEمهية إسرتاتيجية األبعاد السداسية )أ •

على همل مسررررررررررؤولية تعلمهم كما أهنا تزيد من دافعيتهم تطوير املهارات االسررررررررررتداللية لدى التاميي ومسرررررررررراعدهتم  -1
 (Viskari&kolari(708‚2005علم للت

 (.(costu et ‚al 2009‚11تنمية املفاهيم العلمية وتعديل التصورات البديلة للمفاهيم اصطم  -2

 األبعاد السداسية ىف التدريس : سرتاتيجيةإ( أمهية 198: 2018حدد )الشهراىنو 

 لديهم. العلميريقة علمية وهيا يساعد على تنمية التفكّ ميي يفكرون بطجتعل التا -1
 تنمى قدرات التلميي على ممارسة عمليات العلم كاملاحظة والتنبؤ والتفسّ. -2
 .حنو العلم والعلماء وحنو اجملتمع ومشكاته اإلجيايب االجتاهتعطى للتلميي فرصة  ثيل دور العلماء وهيا ينمى لديه  -3
 جتعل التلميي اور العملية التعليمية من خا  تفعيل دوره. -4
 .فريق يفتنمى لدى التلميي مهارات العمل  -5

( يف تدريس العلوم ترتكز يف PDEODEإسرررررررررتاتيجية األبعاد السررررررررداسررررررررية )ترى الباحثة يف ضرررررررروء ذلك أن أمهية و 
 :النقاط اآلتية

 ثل املاحظة والتفسّ والتنبؤ.إكساب الطلبة بع  عمليات العلم األساسية م -1
 واالستنباط.تعمل على تنمية مهارات التفكّ الناقد لدى املتعلمني كاالستنتام  -2
 املتعلمني.تعمل على تنمية روم الفريق لدى  -3
 التعلم.تعمل على خلق الدافعية وإاثرة املتعلمني حنو  -4
 سليمة.لى حل مشكاهتم بطريقة اكتساب املتعلمني طريقة التفكّ املنطقي والقدرة ع -5
 .خلق عاقات جديدة بني املتعلمني وبعضهم البع  واملعلم واملتعلمني -6

   :  تدريس العلوميف  PDEODEاألبعاد السداسية  أهتمت ابستخدام إسرتاتيجيةلسابقة اليت ادراسات لا

لدى طاب  حنو مادة الكيمياءة أور إسرررررررتاتيجية األبعاد السررررررداسررررررياليت اسررررررتهدفت م(  2018دراســـــة الربيع  )
( طالباً من املدارس الثانوية أو املتوسررررطة يف مركز اافظة  بل بنني 72الصررررف الثاين املتوسررررط وتكونت عينة الدراسررررة من )

( طالب يف شرررررررعبة )أ( اجملموعة التجريبية اليت درس طاهبا مادة الكيمياء يسررررررررتاتيجية األبعاد السرررررررداسرررررررية 36فقط بواقع )
وتوصرررررررلت إىل ،( لتمثل اجملموعة الضرررررررابطة اليت درس طاهبا مادة الكيمياء  لطريقة التقليدية طالباً يف شرررررررعبة )ب  (36و)
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى درجات جمموعيت البحث يف مقياس امليل حنو مادة الكيمياء ولصاحل اجملموعة 
 .لسداسيةالتجريبية اليت درست وفق إسرتاتيجية األبعاد ا

اسرررررررتهدفت معرفة فاعلية اسرررررررتخدام إسررررررررتاتيجية األبعاد السرررررررداسرررررررية يف تنمية  م(2017ســـــة عيســـــ  )درا إال أن
( 33( تلميياً )66التحصررررررريل ومهارات التفكّ التمملي لدى تاميي الصرررررررف األو  اإلعدادي وتكونت عينة البحث من )

( تلمييا  جملموعة الضابطة اليين درسوا 33)سيةالسداتيجية األبعاد تلمييا  جملموعة التجريبية اليين درسوا  ستخدام إسرتا
 لطريقة التقليدية وقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي وشبه التجرييب واستخدمت أدوات البحث املتمثلة يف استبيان لتحديد 

اختبار التفكّ ر هصرررريل يف العلوم و مهارات التفكّ التمملي اليت ينب ي توافرها لدى تاميي الصررررف األو  اإلعدادي واختبا
بني متوسرررررطي درجات تاميي اجملموعة  0‚05وتوصرررررلت الدراسرررررة لوجود فرق دالة إحصرررررائياً عند مسرررررتوى داللة  ،التمملي 

 .التجريبية والضابطة يف التطبيق البعد الختبار التحصيل ولكل مستوى من املستوايت اليت يقيسها لصاحل اجملموعة التجريبية

البنائية يف تصررويب التصررورات اصطم وتنمية مهارات  هديد فاعلية إسرررتاتيجيةم( 2017حمرم )دراســة  واسررتهدفت
( 2/1التفكّ البصرررررررري يف الفيزايء لدى طاب املرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسرررررررة من طاب الصرررررررف الثاين الثانوي )

وتوصررررررلت إىل النتائج التالية حيث   ،صررررررر كمجموعة جتريبية  ية النمبدرسررررررة الشررررررهيد امد مجا  عبدالكرمي الثانوية يدارة من
بني متوسرررررررررررررطي درجات طاب اجملموعة التجريبية وطاب  0¸ 05يوجد فروق ذو داللة إحصرررررررررررررائية عند مسرررررررررررررتوى داللة

لتايل بية و اجملموعة الضرررررابطة يف التطبيق البعد الختبار التصرررررورات اصطم ومهارات التفكّ البصرررررري لصررررراحل اجملموعة التجري
 . البنائية يف تصويب التصورات اصطم وتنمية مهارات التفكّ البصري أظهرت النتائج فعالية إسرتاتيجية

بدراسرة تقصرى فاعلية إسررتاتيجية األبعاد السرداسرية  يف اكتسراب املفاهيم الكيميائية م( 2017بصبوص ) وقامت
( طالبة 71سرراسرري، مت اختيار أفراد عينة الدراسررة البالن عددهن )يف ضرروء الدوافع املدرسررية لدى طالبات الصررف التاسررع األ

التابعة ملديرية الرتبية والتعليم  ملفرق ومت ت قصرردايً من طالبات الصررف التاسررع األسرراسرري من مدرسررة الفدين األسرراسررية للبنا
 ،ت وفق الطريقة التقليدية تقسررريمها عشررروائياً إىل جمموعتني جمموعة جتريبية درسرررت وفق إسررررتاتيجية وجمموعة ضرررابطة درسررر

 وأظهرت وجود أور ذي داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف التاسع األساسي يعزى لصاحل
ا أظهرت وجود أور ذي داللة إحصررررررررائية يف اكتسرررررررراب املفاهيم الكيميائية يف مالطالبات ذوات الدوافع املدرسررررررررية املرتفعة ك

سررررية لدى طالبات الصررررف التاسررررع األسرررراسرررري يعزى للتفاعل بني إسرررررتاتيجية التدريس والدوافع املدرسررررية ضرررروء الدوافع املدر 
 ألورها يف اكتساب املفاهيم الكيميائية. ة بتبين إسرتاتيجية األبعاد السداسيةاساملرتفعة ويف ضوء هيه النتائج أوصت الدر 

ورات البديلة بعاد السرررررررداسرررررررية يف تعديل التصرررررررهدفت معرفة أور إسررررررررتاتيجية األ م(2016دراسرررررررة عيسرررررررى ) بينما 
ابع األسررراسررري  يف للمفاهيم العلمية لطلبة الصرررف السرررابع األسررراسررري ب زة ومت اختيار عينة الدراسرررة من طاب الصرررف السررر

( طالباً واتبع الباحث املنهج الوصررررررفي واملنهج شرررررربه التجرييب واسررررررتخدم الباحث  70مدرسررررررة بنني رف  )أ ( وبلن عددها )
فقرة ومت معاةة البيا ت إحصائيا  ستخدام  30ت الدراسة و ثلت يف اختبار لتشخيص التصورات البديلة مكون من أدوا

بني  0¸ 05وتوصرررررلت الدراسرررررة إىل أنه يوجد فروق ذو داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى داللة ( spssالرب مج اإلحصرررررائي )
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الضرررررررابطة يف الختبار تشرررررررخيص التصرررررررورات البديلة لصرررررراحل  متوسرررررررطي درجات طاب اجملموعة التجريبية وطاب اجملموعة
 عة التجريبية .اجملمو 

يف التحصرررريل والتفكّ  األبعاد السررررداسررررية  بدراسررررة اسررررتهدفت أور اسررررتعما  إسرررررتاتيجية م(2016) محزةوقامت 
تمع البحث وتكونت اإلبداعي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة الكيمياء مت اختيار عينة البحث عشوائياً من جم

( طالبة درسرررررررررن 36الضرررررررررابطة تكونت من ) واجملموعة االسررررررررررتاتيجية ( طالبة اليت درسرررررررررن وفق 35اجملموعة التجريبية من )
( 40من ) لطريقة التقليدية وقد عمدت الباحثة إىل اختيار أدايت البحث اليت  ثلت  ختبار هصررررررررررررررريلي يف مادة الكيمياء 

ّ   ثلت يف اختبار التفكّ اإلبداعيفقرة أما األداة الثانية  –مان وبعد تطبيق النتائج ومعاةة البيا ت إحصرررررائيا مبعادلة سرررررب
طالبات اجملموعة  على األبعاد السررررررداسررررررية  براون أظهرت النتائج تفوق طالبات اجملموعة التجريبية اليت درسررررررن يسرررررررتاتيجية

 الضابطة يف اختباري التحصيل والتفكّ اإلبداعي .

لدافعية بدراسة استهدفت الدراسة معرفة أور األبعاد السداسية يف التحصيل وا م(2016د الكبيس  )ام ني قيف ح
( طالب والثانية 36تكونت عينة البحث من جمموعتني األوىل جتريبية ) الربع األديبالعقلية يف الرايضررررررررررررررريات لدى طاب 

ّات وا34ضررابطة ) سررتخدم أداتني األوىل اختبار هصرريلي والثانية مقياس الدافعية ( طالب ومت تكافؤ اجملموعتني ببع  املت 
 05ئية املناسبة وكان من نتائج البحث وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةالعقلية واستخدم الوسائل اإلحصا

ط مقياس بني متوسرررررررررطي درجات طاب اجملموعة التجريبية وطاب اجملموعة الضرررررررررابطة يف اختبار التحصررررررررريل ومتوسررررررررر 0¸
 الدافعية لصاحل اجملموعة التجريبية.

تقصرراء فاعلية تدريس مادة عو املفاهيم العلمية لطاب اليت اسررتهدفت اسررم( 2016الســامات)واختلفت دراسررة 
 يف تكوين بنيتهم املفاهيمية ومعتقداهتم املعرفية حو  العلم بلن عدد أفراد الدراسرة إسرررتاتيجيةقسررم الرتبية اصاصررة  سررتخدام 

لعلمية يف جمموعتني ملفاهيم ا( طالباً من طاب قسررررررررررررم الرتبية اصاصررررررررررررة يف جامعة الطائف املسررررررررررررجلني يف مادة عو ا112)
إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة وطبقت أدوات الدراسة وهي اختبار البنية املفاهيمية واختبار املعتقدات املعرفية حو  العلم 

بني متوسررررررطي درجات  0¸ 05وجود فروق ذو داللة إحصررررررائية عند مسررررررتوى داللة على طاب العينة وقد أظهرت النتائج
التجريبية وطاب اجملموعة الضررررابطة يف اختبار البنية املفاهيمية لصرررراحل اجملموعة التجريبية كما أن اسررررتخدام طاب اجملموعة 

 .  هيه اإلسرتاتيجية زاد من نسبة البنائية يف معتقدات الطاب املعرفية حو  العلم

اسررتهدفت تقصررى أور فعالية إسرررتاتيجية األبعاد السررداسررية لتدريس العلوم يف التحصرريل م( 2015حممد )ودراسررة 
( طالباً من طاب 40وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى طاب الصرررررررررررررررف األو  املتوسرررررررررررررررط وتكونت عينة البحث من )

ّين املت بعة إلدارة الرتبية والتعليم مبنطقة وسررطتني مبدينة أهبا التاالصررف األو  املتوسررط مبدرسررة وهب بن حارث وامد بن سرر
( طالباً من مدرسرررررة وهب بن حارث درسرررررت  سرررررتخدام إسررررررتاتيجية 19عسرررررّ وقسرررررمت جملموعتني التجريبية مكونة من )

ّين درسررت  لطريقة املعتادة  21األبعاد السررداسررية والثانية ضررابطة مكونة من ) وأسررفرت  ،( طالباً من مدرسررة امد بن سرر
بني متوسطي درجات طاب اجملموعة التجريبية  0¸05وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة نتائج البحث عن
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وطاب اجملموعة الضررررررابطة يف اختبار القياس البعدى لاختبار التحصرررررريلي واختبار مهارات ما وراء املعرفة لصرررررراحل اجملموعة 
ان هلا األور املقبو  علميا يف التحصررريل وتنمية مهارات ما وراء يجية األبعاد السرررداسرررية كالتجريبية وأوبت الدراسرررة أن إسررررتات

 املعرفة لدى طاب الصف األو  املتوسط .

اسرررتهدفت معرفة اسرررتخدام إسررررتاتيجية األبعاد السرررداسرررية لتنمية التفكّ االسرررتداليل  م(2015ســليما )ودراسرررة 
( تلميي من تاميي الصرررررررررررررررف األو  اإلعدادي  70تكونت عينة البحث من )والتحصررررررررررررررريل لدى تاميي املرحلة اإلعدادية.

( تلميي وتلميية مبدرسررررررررررررررة 35يحدى املدارس التابعة إلدارة فاقوس التعليمية مت تقسرررررررررررررريمها جملموعتني جتريبية بلن عددها )
وأسفرت  ،ادية املشرتكة ( تلميي وتلميية من مدرسة أكياد  اإلعد35منشمه رضوان اإلعدادية وأخرى ضابطة بلن عددها )

 الدراسة عن فاعلية إسرتاتيجية األبعاد السداسية يف تنمية التفكّ االستداليل والتحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية .

( اليت اسرررتهدفت الكشرررف عن أور اسرررتخدام إسررررتاتيجية يف تنمية التحصررريل والعمليات  م2015صــاحل )ودراسرررة 
االبتدائي  ململكة العربية السرررررررررررعودية وتكونت عينة الدراسرررررررررررة من  لدى تاميي الصرررررررررررف الرابع املعرفية العليا يف مادة العلوم

( تلميياً  مت اختيارهم من تاميي الصرررف الرابع االبتدائي مبحافظة بيشرررة  لسرررعودية ومت تقسررريمهم إىل جمموعتني األوىل 77)
ّات املادة والقوى وا39جتريبية ) ( تلميياً 38والثانية ضرررابطة ) حلركة وفقاً إلسررررتاتيجية( تلميياً حيث درسرررت موضررروعي ت 

وتوصررررلت الدراسررررة عن وجود فروق ذو داللة إحصررررائية عند مسررررتوى ،حيث درسررررت نفس املوضرررروعني وفقاً للطريقة املتبعة 
ار بني متوسررررررطي درجات طاب اجملموعة التجريبية وطاب اجملموعة الضررررررابطة يف اختبار القياس البعدى لاختب0.01داللة

مليات املعرفية العليا لصررررررررررررراحل اجملموعة التجريبية مع وجود ارتباط دا  إحصرررررررررررررائيا بني التحصررررررررررررريل التحصررررررررررررريلي واختبار الع
 والعمليات املعرفية العليا لدى اجملموعة التجريبية وال يوجد لدى اجملموعة الضابطة.

ية القائمة على مبادئ النظر م( حيث اسررررررررتهدفت التعرف على فاعلية إسرررررررررتاتيجية 2015هاىن ) واختلفت دراسررررررررة
البنائية يف تنمية التحصرررريل يف مادة األحياء ومهارات ما وراء املعرفة واملعتقدات األبسررررتمولوجية لدى طاب الصررررف األو  
الثانوي وتكونت العينة من جمموعة من طاب الصررف األو  الثانوي من مدرسررة سرريدي سرراو الثانوية مبحافظة كفر الشرري  

ي واملنهج شبه التجرييب وطبقت أدوات البحث اختبار هصيلي ومقياس مهارات ة املنهج الوصفي التحليلاستخدمت الباحث
 spssما وراء املعرفة ومقياس املعتقدات األبسرررتمولوجية و ت معاةة البيا ت إحصرررائيا  سرررتخدام بر مج احلزم اإلحصرررائية

واملعتقدات  يف تنمية التحصرررررررررريل ومهارات ما وراء املعرفة ( وأسررررررررررفرت الدراسررررررررررة عن حجم أتوّ إسرررررررررررتاتيجية  Tواختبار )
 األبستمولوجية لصاحل اجملموعة التجريبية .

يهدف إىل التعرف على فاعلية التدريس يسررررررررررررتاتيجية يف اكتسررررررررررراب املفاهيم  م( 2014العمراىن )بينما دراسرررررررررررة 
بطة ( طالباً للمجموعة الضرررررا30( طالباً وبواقع )60الثاين املتوسرررررط  وبلن عدد أفراد العينة )الفيزايئية لدى طاب الصرررررف 

( اسرررررررتخدم  (PDEODE( طالباً للمجموعة التجريبية واليت درسرررررررت يسررررررررتاتيجية30واليت درسرررررررت  لطريقة التقليدية و)
 ،ل واث شررررررعب للصررررررف الثاين املتوسررررررط الباحث التصررررررميم التجرييب ذو اجملموعتني املتكافئتني اختّت شررررررعبتني من أصرررررر
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وق طاب اجملموعة التجريبية اليت درسررررت يسرررررتاتيجية على طاب اجملموعة الضررررابطة اليت درسررررت وفقا لنتائج تفوأظهرت ا
 للطريقة االعتيادية.

 اسرررررتهدفت التعرف على أور مسرررررتويي إسررررررتاتيجية التدريس الثنائية يف تنمية مهارات م(2014أديب )أما دراسرررررة 
( 98ة الدراسرررة من )لعاشرررر األسررراسررري يف مادة الرايضررريات تكونت عينالتفكّ الرايضررري والتحصررريل لدى طاب الصرررف ا

طالباً من طاب الصررف العاشررر األسرراسرري يف مدرسررة املفرق األسرراسررية األوىل للبنني التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف قصرربة 
وعة ضررررابطة( مت تدريس اجملموعة يف واث جمموعات )جمموعتني جتريبيتني ، جمماملفرق مت اختيارهم قصررررداي ووزعوا عشرررروائياً 

وتدريس اجملموعة التجريبية الثانية  سررررررتخدام إسرررررررتاتيجية يف حني مت تدريس POE وىل  سررررررتخدام إسرررررررتاتيجيةالتجريبية األ
مهارات ا لتفكّ الرايضرررررررررررري كما  اجملموعة الضررررررررررررابطة  لطريقة االعتيادية وطبقت أدوات البحث اختبار هصرررررررررررريلي واختبار

بني متوسرررررطي درجات طاب اجملموعة التجريبية 0.05اللةج  وجود فروق ذو داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى دأظهرت النتائ
وطاب اجملموعة الضرابطة يف اختبار القياس البعدى لاختبار التحصريلي واختبار مهارات التفكّ الرايضري لصراحل اجملموعة 

 التجريبية .

تيجية األبعاد السررررداسررررية على الكشررررف عن قدرة إسرررررتا اسررررتهدفت هيه الدراسررررة ( Dewi‚2013ديوى )دراسررررة 
( طالباً من طاب 73تنمية التفكّ اإلبداعي لدى طاب املراحل االبتدائية يف اندونيسرررررررررررريا وتكونت عينة الدراسررررررررررررة من )

رسررررررررت ( طالباً د35جمموعتني إحدامها جتريبية ضررررررررمت ) الصررررررررف اصامس االبتدائي وزعوا  لطريقة العشرررررررروائية املنتظمة إىل
( طالباً درست  لطريقة االعتيادية واستخدم الباحث 38ألخرى ضابطة ضمت ) ستخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية وا

لياً املنهج شرررربه التجرييب واسررررتخدمت الدراسررررة أدوات البحث حيث قام بتطبيقها الباحث وهي مقياس للتفكّ اإلبداعي قب
 متوسرررررررررطي درجات ( بني0‚0 5ات داللة إحصرررررررررائية عند مسرررررررررتوى داللة )وبعدايً وتوصرررررررررلت الدراسرررررررررة إىل وجود فروق ذ

 اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدى ملقياس التفكّ اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية.

إسررررررررتاتيجية يف تصرررررررويب املفاهيم اصطم  ( اهلدف منها فحص فعاليةGustiani, 2013جوســـــتياىن )أما دراسرررررررة 
( طالبة من طالبات مدرسرررة بيلينجوا  23عينة الدراسرررة من ) املخاليط وتنمية مهارات عمليات العلم وتكونت حو  فصرررل

الثانوية  ندونيسرررريا من خا  أسررررئلة مفتوحة النهاية واملاحظة إلجابة الطالبات على تلك األسررررئلة وخلصررررت الدراسررررة إىل 
 هارات عمليات العلم .إسرتاتيجية يف تصويب التصورات اصطم وتنمية مفاعلية 

( تقصرري دور إسرررتاتيجية األبعاد السررداسررية يف تعديل املفاهيم  Costu‚etal‚2012كوســتو )وأوضررحت دراسررة 
( طررالررب من طاب املرحلررة 52اصطررم لرردى الطاب عن مفرراهيم التكثيف والتبخر حيررث تكونررت عينررة الرردراسررررررررررررررررة من )

لت الدراسررة إىل مسررائل ومقابلة شررخصررية وتوصرر 5اختبار يتملف من  تدائية واسررتخدمت أدوات الدراسررة اليت  ثلت يفاالب
 أن إسرتاتيجية األبعاد السداسية سامهت يف تشكيل املفاهيم وتعديلها ووضعها يف الياكرة بعيدة املدى لديهم .
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اعي كدراسرررررة ديوى على أور إسررررررتاتيجية يف  تنمية التفكّ اإلبد  لنظر إىل العديد من الدراسرررررات السرررررابقة يتبني أهنا ركزت
(Dewi‚2013  ( ودراسررة مسام ةزة )وبعضررها ركزت على فهم واحتفاا املفاهيم العلمية واكتسرراب العمليات 2016 )م

م( وتنمية مهارات ما وراء املعرفة كدراسرررررررررررررة مرفت هاىن 2014عبدالكرمي العمراىن)كدراسرررررررررررررة   ايضررررررررررررريالتفكّ الر العلمية و 
م( وتنمية مهارات 2015ة مهارات التفكّ اإلسررتدإلىل كدراسررة هتاين سررليمان )م( .وتنمي2015م( وأةد امد )2015)

م( ويف 2017سة مرفت أدم )م( وتنمية مهارات حل املشكات الرايضية كدرا2017التفكّ البصري كدراسة نيفني ارم )
الر م  يي املرحلة اإلعدادية علىيف مادة العلوم لدى تام االسرررررررررتيعاب املفاهيميحدود علم الباحثة و جتر دراسرررررررررة يف تنمية 

 ة يف مجيع املواد ومادة العلوم على وجه اصصوت .تمن ضرورة تنمي

 :Conceptual Understandingاالستيعاب املفاهيمي •

العقليَّة للطاب، وعليه  البنيةويعتمد على تعدَّدت اآلراء حو  مفهوم االسرررررررررررررتيعاب املفاهيمي نظًرا ألنَّه متعدد األبعاد، 
 تلفت تعريفات:اخ

أبنَّه شرررررررررم الشرررررررريء واملقدرة على وصررررررررف  Merriam-webstercollediateDicitionary (2002) تعرفه  
يشررررّ كل من املومين واصطايبة كما العاقات العامَّة من التفاصرررريل، والقدرة على التجريب وتطبيق املفاهيم يف فروع أخرى.  

ية فاهيمي أبهنا قدرة الطاب على التفسرررّ والتوسرررع وتطبيق األفكار العلم( إىل عمليَّة االسرررتيعاب امل4، 2015والقضررراة )
اليت مت قياسرررها من خا  املتوسرررطات احلسرررابيَّة ألداء الطاب على االختبار التحصررريلي اليي أعدَّ ل اايت الدراسرررة لقياس 

فهم مبررادئ العلوم اليت  أبنررَّه NAEP (2010)يعرفرره التقييم الوطين للتقرردم التَّعليمي يف حني  االسرررررررررررررررتيعرراب املفرراهيمي.
تسررتخدم للتنُبؤ وتفسررّ املاحظات حو  العاو الطبيعي، ومعرفة كيفيَّة تطبيق هيا الفهم بكفاءةت يف تصررميم وتنفيي األحباث 

ليم لألفكار والتصررررر2007كما يعرفه زيتون )العلميَّة ويف االسرررررتدال  العملي.   ُورات ( أبنَّه درجة أو مدى الفهم العلمي السرررررَّ
يهنيَّة املوجودة يف البنية العقليَّة أي هو البناء العقلي اليي نتج عن إدراك العاقات أو الصرررررررررررفات املشررررررررررررتكة للمفاهيم أو ال

( أبنَّه عمليَّة معرفيَّة ذهنيَّة واعية، يقوم 21، 2005الظواهر واألحداث أو األشرررررررررررررررياء. بينما يعرفه كلر من قطامي وعمور )
أو خربة مع ما يتفاعل معه من مصررررررادر خمتلفة، من خا  املاحظة احلسرررررريَّة املباشرررررررة للظواهر اليت ليد معىن فيها املتعلم بتو 
ترتبط  صربة، أو قراءة شيء عنها، أو مشاهدة أشكا  توضيحيَّة، أو االشرتاك يف مناقشة عن هيه اصربة،  يصادُفها، واليت

 املخزونة لدى املتعلِ م هبدف توليد معلوماتت وخرباتت جديدة. املعرفة  حيث هتدف هيه العمليَّة املعرفيَّة إىل تطوير

( أنَّ االسرررررررررررررررتيعررراب املفررراهيمي يعتمرررد على مرررا يقوم الطاب بتوليرررده وإنتررراجررره أونررراء التَّعُلم. 2004ويرى هبلو  )
، والتدريس من أجل الفهم عمليَّة توليديَّة لبناء عاقات بني أجزاء املادة من كلماتت ومجلت  وبني معلومات الطالب وفقراتت

وخرباته ومعتقداته من جانب، وبني املوضرروعات الدراسرريَّة من جانبت اخر، وبناء عاقات بني املعلومات املخزَّنة يف الياكرة 
أنَّ االسررررررررررررتيعاب املفاهيمي هو إ از أو  Bermer& Morocco (2003)واملعلومات اةديدة. بينما يضرررررررررررريف كلر من 

إدراك أمهية داللة شرريء ما وتفسررّ هيا الشرريء. كما أنَّه قدرة الفرد على إدراك العاقات العامَّة بني لطبيعة، و هقيق إدراك ا
 األجزاء واكتسررررررررررررررررراب خربة ذكيررة من خا  املفرراهيم واألعرراط واألشررررررررررررررركررا  املتنوعررة هلرريه العاقررات. كمررا يضررررررررررررررريف كررل
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م وصرررررررررررررررقلهرررا لررردى املتعلم من خا  ق املفررراهيأبنرررَّه ميكن تعمي  Marzano, Pickering & Pollock (2003)من
اسررررررتخدام األنشررررررطة التَّعليميَّة القائمة على التسرررررراؤالت، حيث حدد مثانية أنواع من األنشررررررطة إلمداد التاميي  ملعلومات، 

على ويُعىن القدرة   understanding( أنَّ االسرتيعاب مبعىن الفهم 2003وتعميقها. بينما يرى كلر من شرحاته والنجار )
ّها وشررررررحها يسرررررهاب أو يف إجياز، والتنبؤ من خاهلا بنتائج  إدراك املعاين من خا  ترمجتها من صرررررورةت إىل أخرى، وتفسررررر

 وااثر معينة بناًء على املسارات واالجتاهات املتضمَّنة يف هيه األفكار.

 من خال التعريفات السابقة تستنتج الباحثة اآليت:

 ة تتكوَّن من عدَّة مراحل متسلسلة، لكلِ  خطوةت فيها أمهيتها.ليَّ عماالستيعاب املفاهيمي هو  •

االستيعاب املفاهيمي هو خروم الفكر عن إطار الفهم السطحي والضيق إىل الفهم املتعمق وتطبيق ذلك الفهم، بل  •
 وإىل تفهم اآلخرين ليلك الفهم.

 . ِشطلنَّ تعترب عمليَّة االستيعاب املفاهيمي اهلدف األمسى للتَّعُلم ا •

بدأ مراحل عمليَّة االستيعاب املفاهيمي أبقل مستوى من مستوايت "بلوم" املعرفيَّة وهو التيكر إىل أن تصل إىل ت •
 أعلى مستوايت االستيعاب، حيث تقييم اليات ومعرفة جوانب الصواب واصطم، والقوة والضعف.

طحيَّة فاهيمي عمليٌَّة عقليٌَّة تتجاوز املعرفالفكر الرتبوي يؤكد أنَّ االسرررتيعاب امل أ  يتضــ ســب  من خال ما  ة السرررَّ
، ومتعدد األبعاد، ومعقَّد بداخل إطاره املفاهيمي. وهيا يعين  للتَّعُلم، لتشررررّ إىل الدخو  يف تفكّ الطالب بشرررركلت متكاملت

تقصرررررررري واالسررررررررتكشررررررررافات العلميَّة يَّة احلقيقيَّة القائمة على البحث والأنَّ االسررررررررتيعاب املفاهيمي يعتمد على املهام األكادمي
 عىن األفكار العلميَّة بداًل من تلقِ ي املعرفة جمهزة.الستنتام م

 تتوقف على عدة عناصر هي: املفاهيميأنَّ عمليَّة االستيعاب  لذا ترى الباحثة

 البنية املعرفيَّة. -1

 صورةت من صور التخُيل املعريف.إمكانيَّة  ثيل اصربة أبيَّة  -2
 اهات الطاب.ة مليو  واجتماءمة اصرب  -3

 ماءمة اصربة حلاجات واستعدادات الطاب. -4

 : أبعاد االستيعاب املفاهيمي •

يُرَعُد االسررررتيعاب املفاهيمي مصررررطلًحا متعدد األبعاد، وقد يتداخل مع األهداف الفكريَّة أو العقليَّة األخرى، ليلك 
سرررررررتيعاب املفاهيمي، واليت ميكن تعددة األوجه لارؤية متكاملة وم Wiggins &Mctigh (2003 من )فقد وضرررررررع كلٌ 

من خاهلا وصرررررررررررف أبعاد الفهم العميق لدى املتعلمني، االسرررررررررررتيعاب املفاهيمي هو أسررررررررررراس التَّعُلم؛ ليا ينب ي أن يصرررررررررررمم 
الرتبية ل عدد من علماء التدريس ملساعدة املتعلمني على استيعاب املفاهيم، حبيث يتحقَّق الفهم لدى كل متعلم، وقد توصَّ 

َا سوف إىل هدي د املؤشرات اليت تدُ  على هقيق استيعاب املفاهيم لدى املتعلم، واليت إذا تداخلت هت ظروفت مثاليَّةت فإهنَّ
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 Wiggins؛ 2003هقق التكامل يف الفهم، وحد دت هيه املؤشرررررات يف سررررتة أبعاد ميكن توضرررريحها فيما يلي: )جابر، 

&Mctigh, 2005 ،2011؛ رشود، 2008؛ كوجك واخرون) 

: قدرة املتعلم على تقردمي أوصررررررررررررررررافت ُمتقنَرةت للظواهر واألحداث واألفكرار وإجياد جوهر Explanationالشررررررررررررررررم  -1
املوضرررروع واسررررتخرام األفكار الرئيسررررة فيه، والتعبّ عنها يجياز ووضرررروم. ويسررررتطيع املتعلم هنا أن يبسررررط املفهوم أو 

ة، فهاحلدث ويقدم املعىن بل ا ملصرررررررررررطل  ورد يف الكتاب املدرسررررررررررري، أو ذكره املعلم أوناء و ال يردد تعريفً  ته اصاصرررررررررررَّ
الدرس، وتتطلب القدرة على شررررررررررررم املعىن أن جييب التلميي عن جمموعة أسرررررررررررئلة منها: من؟ وكيف؟ وملاذا؟ وم ؟ 

 وأين؟  لنسبة للموضوع اليي يريد أن يشرحه.

علَُّمه من موضررروعات وإجراء االسرررتدالالت ذي املعىن ملا يتتعلم على الوصرررف قدرة امل :Interpretationالتفسرررّ  -2
 واستخات االستنتاجات.

رم والقدرة على التفسررررررررّ، ولكنهما عمليَّتان خمتلفتان، فبينما يركز الشرررررررررم على توضرررررررري   تتقارب القدرة على الشررررررررَّ
ّ املعىن، ينتقل اهلدف هنا إىل توضرررررري  أمهية هيا املوضرررررروع، ماذا ميك وماذا يهمين أ  ت بع  األشررررررياء؟ ن أن حيدث لو ت 

ّها من األسررررررررئلة اليت تد  اإلجابة عنها على فهم  من هيا املوضرررررررروع؟ وما أمهيته لآلخرين؟ هل هيا املوضرررررررروع منطقير؟ و 
 املوضوع.

ت اليت قدرة املتعلم على اسرررررررررررررررتخدام التجريدات من املفاهيم والقوانني واحلقائق والنَّ  :Applicationالتطبيق  -3 ظرايَّ
يف مواقف جديدة وسرررررياقات خمتلفة. وتعين ببسررررراطةت  كِ ن املتعلم من اسرررررتعما  ما لديه من معرفة  بق أن تعلََّمَهاسررررر

ةت يف مواقف جديدةت ومتنوعةت، فعندما يفهم الفرد املوضررررروع أو الفكرة املطروحة  اصرررررَّ حو  موضررررروع ُمعنيَّ بكفاءةت، ٍو
  هيه املعرفة أو املهارة اليت تعلمتها؟ كيف وكيف ميكن اسرررررررتعمايه األسرررررررئلة: أين يصرررررررب  قادرًا على إجابة مثل ه

 ميكنين تطوير أفكاري السَّابقة ألستفيد من هيه املعرفة أو املهارة اةديدة؟

: قدر املتعلم على تكوين وجهات نظر  قدة ومستبصرة ملا يطرم عليه من موضوعات Perspectiveاختاذ منظور  -4
فرد على اسرررتيعاب فكرة أن هناك وجهات نظر خمتلفة حو  األشرررياء م هنا يف قدرة المثَّل مسرررتوى الفهوأفكار. ويت

واملوضررروعات واألفكار: ويدرك أنَّ هناك أكثر من إجابة لكل سرررؤا ، وهناك أكثر من حل ت لكل مشررركلة، وأنَّ من 
راء نظرة ظر لإلجا ت واآلفهم املتعلم وين حقِ ه أن تكون له وجهة نظر، كما أنَّ لآلخرين نفس احلق، وليلك يعمِ ق

: هل هيا الرأي مقبو ؟ وهل هو تعبّ عن وجهة نظر معينة؟ ما جوانب القوة وجوانب الضرررعف يف هليليَّة، ويتسررراء 
 هيه الفكرة أو هيا الرأي؟ هل ميكن الدفاع عن هيه الفكرة؟

نفسه مكان اآلخر إلدراك العاو من : قدرة املتعلم على اإلدراك حبساسيَّة وأن يضع Empathyاملشاركة الوجدانيَّة  -5
اآلخر. ويركز الفهم يف هيا املسرررررررررررررررتوى على اآلخرين، ويتسررررررررررررررراء  الفرد: كيف يرى اآلخرون هيه  وجهة نظر هيا

يقرءون فيها ما ال  القضرررررررررررررررية؟ هل يرون فيها نفس ما أراه أ ؟ هل تنقصرررررررررررررررين التجربة واصربة ألرى ما يرونه؟ ماذا
 ستختلف؟مكان هؤالء كانت وجهة نظري  أستطيع أن أقرأه؟ هل لو كنت
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: قرردرة املتعلم ووعيرره الرريايت على هررديررد مررا يفهمرره ومررا ال يفهمرره من Self-Knowledgeمعرفررة القرردرة الررياتيررَّة  -6
 الفهم املتحيز. يصرررل الفرد يف موضررروعات وأفكار، وكيف تؤدي أعاطه يف التفكّ وأفعاله إىل الفهم املسرررتنّ أو إىل

هيزاته يف فهم أو تفسررّ أي موضرروع أو معلومة. كما يكتشررف ى احلكمة، فيعرف قدراته وعيوبه و هيا الوجه ملسررتو 
ّه يف فهمه لألمور، ويتسرراء : كيف تؤور شررخصررييت وطبيعيت على رؤييت لألشررياء؟ ما حدود  كيف تؤور أعاط تفك

متعصرررررررررب آلرائي؟ هل أسرررررررررتمع جيًدا  رات اصارجيَّة على وجهة نظري أحياً ؟ هل أ فهمي لبع  األمور؟ ما املؤو ِ 
 خرين؟ألفكار واراء اآل

  :املفاهيميأساليب تنمية االستيعاب  •

 لرجوع إىل تصرررررررررنيف "بلوم" ناحظ أنَّ الفهم واالسرررررررررتيعاب يقوم على أسررررررررراس معرفةت قائمةت على القدرة العقليَّة 
مث التنُبؤ أو االسررررررررررررتنتام  Interpretationالتفسررررررررررررّ  مثTranslationوالفكريَّة، ويتُم ذلك يف دورةت داخليَّةت تبدأ  لرتمجة 

 تايل:وهي كالReasoningInductiveاالستقرائي 

تضرررمَّنة يف هويل وت يّ األفكار اتوى االتصرررا   Translation:الرتمجة  -1
ُ
عمليَّة عقليَّة يصررراحبها بع  املهارات امل

ا يسررررررهل من عمليَّة التفاهم والتواصررررررل، وتتطلب الرتمجة جتزئة إىل أشرررررركا ت متناظرةت شررررررفويَّةت أو مكتوبةت أو مصرررررروَّرةت ممَّ 
لى حدةت، مث هويل هيا اةزء إىل صرررررررررررررررورةت أخرى من املوضررررررررررررررروع املراد تفهمه إىل أجزاء متعددة، ويُؤَخي كل جزء ع

ون لدى املعاين، فتندمج املعاين اةديدة، ويف مضررررررررمون جديد تظهر فيه األفكار األصررررررررليَّة. وتتطلب الرتمجة أن يك
 املتعلم حصيلة معرفيَّة ليصب  قادرًا على إعطاء املعىن املطلوب لكل جزء من أجزاء املوضوع. 

والقيم واملهارات، وهيا الربط يعين  والتعميماتقدرة املتعلم على ربط على احلقائق : Interpretationالتفسرررررررررررررررّ  -2
خي صرررورًا منها عاقة مقارنة، أو عاقة ضرررمنيَّة، اكتشررراف أو اسرررتخدام عاقةت بني فكرتني أو أكثر وهيه العاقة أت

 ي يف وجود شاهد مدعم.عاقة تعميم استقرائ أو عاقة عدديَّة أو كميَّة، أو عاقة سببيَّة، أو

ولكي يتمكن املتعلم من تفسررررررّ قضرررررريَّةت أو موضرررررروع، جيب عليه أواًل أن يكون قادرًا على ترمجته إىل أجزائه الكربى 
، ويتعردَّى الرتمجرة حبيرث يردرك العاقرات بني األجزاء ويعيرد تنظيمهرا وتترابعهرا يف الريهن؛ ح  يردرك من كلمراتت وعبرارا تت

. وتظهر أمهيَّة التفسرررررررّ يف قدرة املتعلم على  ُيز صرررررررورهتا الكليَّة ويرج عها إىل حصررررررريلة البناء املعريف لديه من أفكارت وخرباتت
ا، وفهم العاقات بني األفكار بعضررررررها البع  ويتطلب ذلك إتقاً  لألشررررررياء األفكار املتضررررررمنة يف املوضرررررروع، وفهم معظِمه

 لنسبيَّة وقدرة أكرب من جمرَّد إعادة صيا ة األجزاء.الضروريَّة يف املوضوع والتمُيز بني أمهيِتها ا

حلو   قدرة املتعلم أن يقوم بتطبيق أفكار تقوده للتوصرررررررل إىل :ReasoningInductiveاالسرررررررتنتام االسرررررررتقرائي  -3
موضوع بطريقة خمتصرة أو مركزة ومُسِ ي االستنتام االستقرائي  للمواقف واملشكات اةديدة، وذلك عندما يتم عرض

ة إحسررررراس التفكّ حنو إجياد عاقاتت بني ما هو معلوٌم وموجوٌد وما هو مسرررررتنتج. ويشرررررّ "سررررراندرز" إىل أنَّ عمليَّ 
ّة يف خصررائص عامَّة، وهيا بدوره يؤدي إىل  املتعلم يسررتخلص اسررتنتاًجا اسررتقرائًيا عندما ياحظ اشرررتاك أشررياء كث

 (.2005حدوث التعميم االستقرائي )قادة، 
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 وجهات النظر السابقة حول كيفية حدوث االستيعاب ميكن استخاص ما يلي: وابلنظر إىل 

 االستيعاب يكسب املوقف معىن لدى املتعلم. -1

 يؤدي االستيعاب إىل احتفاا أكثر  ملعلومات. -2

 يؤدي الفهم واالستيعاب إىل عو البنية املعرفيَّة للمتعلم و ايزها. -3

 ق املعرفة يف مواقف جديدة متنوعة.تطبييستد  على حدووه من قدرة املتعلم على  -4

 بني وجهات املعلومات اةديدة واملعلومات السابقة لكي     حيدث االستيعاب. الرتابط املنطقيالبد من  -5

التَّعُلم ذي املعىن اليي يشّ إىل أن التَّعُلم ذا املعىن يتطلب جهًدا واعًيا من  عنأوزوبل ويتفق ذلك مع ما أورده "
ذلك لربط املعرفة اةديدة اليت سيتم تعلمها  ملفاهيم واملعاين ذوات الصلة واملوجودة يف بنيته املعرفيَّة، حيدث ذلك و لم جانب املتع

 (.Taber, 2003طقي )الربط بشكل من

  الطاب:لدى  أمهية استيعاب مفاهيم العلوم •

أهم ( أنَّ من 774، 2016(، والفتاوي )29، 2011(، وال امدي )2014والسرررررررررررررررلفاين )ييكر كلر من الطائي 
 فوائد استيعاب املفاهيم ما يلي:

ا تسم   لرَّبط بني جمموعات من األحداث والظواهر. -1  أهنَّ

 رَّوابط اليت جتمُعها.تساعد على تصنيف هيه األحداث والظواهر ممَّا يساعد على سهولة إدراك العاقات وال -2

راسيَّة. -3  تساعد يف زايدة فهم املادة الدِ 

 لتنُبؤ(.التحكيم، استخدام التاميي لوظائف العلم اليت ميكن أن تتمثل يف )التفسّ، تزيد من ا -4

 أنَّ استيعاب مفاهيم العلوم حيقق للتاميي العديد من الفوائد منها: (91-89، 2015يرى سليمان و فع )كما 

 تشجيع املتعلمني على استخدام مهارات التفكّ العلمي يف حل املشكات. -1

 مام املتعلمني.إاثرة اهت -2

 بقاء أور التَّعُلم يكون أطو  وأوقع يف ذهن املتعلم. -3

 تها.إدراك املفاهيم الرئيسة للمادة ومن مث إدراك أمهيَّ  -4

 مساعدة املتعلم على االحتفاا  ملعلومات. -5

 توضي  مدى الرتابط بني فروع العلوم املختلفة. -6
 واملاحظة والتجريب واالستكشاف.تنمية التفكّ لدى املتعلمني من خا  التساؤ  والبحث  -7

 اكتساب بع  االجتاهات اإلجيابيَّة حنو مادة العلوم. -8

 يطة هبم.تساعد يف فهم أنفسهم وفهم البيئة احمل -9
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 :يف العلوم  اهتمت ابالستيعاب املفاهيمي السابقة اليتلدراسات ا

( يف تنمية مكو ت الرباعة PISAتقصِ ي فاعلية عوذم تدريس قائم على أنشطة )( 2017هدفت دراسة عبيدة ) 
الرايضيَّة، ومكو ت الثقة الرايضيَّة لدى طاب الصف األو  الثانوي، ومتَّ هديد أسس وخطوات عوذم تدريس الرايضيَّات 

، وإعداد دليل معلم  سرررتخدام النموذم املقرتم، وإعداد اختبار قياس مكو ت الرباعة الرايضررريَّة، كما متَّ PISAالقائم على 
بعدي(، وكان من  –داد مقياس مكوِ  ت الثقة الرايضرريَّة، واعتمد البحث على املنهج شرربه التَّجرييب تصررميم ونائي )قبلي إع

يف تنمية مكو ت الرباعة الرايضيَّة كل على حدة، وبصفةت عامةت،  PISAأهم النتائج فاعليَّة عوذم تدريس قائم على أنشطة 
دة، وبصرررررررفةت عامةت الطاب،  إلضرررررررافة إيل العاقة الطريقة القويَّة بني درجات طاب ح ومكو ت الثقة الرايضرررررررية كل على

( عن 2017. كما أسفرت دراسة الشليب )اجملموعة التَّجريبيَّة يف التطبيق الَبعِدي الختبار الرباعة الرايضيَّة، ومقياس الرايضيَّة
املفاهيمي للقضرررررررااي البيو أخاقيَّة لدى طالبات الصرررررررف الثالث  ابالُقبرََّعات السرررررررت يف تنمية االسرررررررتيع إسررررررررتاتيجيةفاعليَّة 

الثانوي يف مدينة الرايض. ولتحقيق هدف البحث؛ اعتمدت الباحثة املنهج التَّجرييب. وأعدت الباحثتان أدوات البحث؛ 
لتفسرررررررّ، التطبيق، اختاذ ا قائمة القضرررررررااي البيو أخاقيَّة، واختبار ال مجيع األبعاد السرررررررتة لاسرررررررتيعاب املفاهيمي )الشررررررررم،

منظور، مشررررررررررررراركة وجدانيَّة، معرفة اليات(. وقد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصرررررررررررررائيَّة بني متوسررررررررررررطي 
ابَطة؛ يف الدرجة الُكليَّة الختبار االسرررتيعاب املفاهيمي للقضرررااي البيو أخاقيَّة يف التطبي ق درجات اجملموعتني التَّجريبيَّة والضرررَّ

الرحات  إسرررررررتاتيجية( اليت هدفت إىل التعُرف على فعاليَّة اسررررررتخدام 2017عِدي. بينما أسررررررفرت نتائج دراسررررررة امد )بَ ال
املعرفيَّة عرب الويب )الويب كوسررررررررررت( يف تنمية الرباعة الرايضرررررررررريَّة لطاب الصررررررررررف األو  املتوسررررررررررط أوناء دراسررررررررررتهم لوحدة 

لََّعات" إىل: تفوق طالبات اجملموعة  ضررررررررررررَ
ُ
ابَطة يف كل ت من اختبار الرباعة الرايضرررررررررررريَّة ال"امل تَّجريبيَّة على طالبات اجملموعة الضررررررررررررَّ

عدَّة  سررررررتخدام 
ُ
الرَّحَات املعرفيَّة عرب  إسرررررررتاتيجيةأببعاده األربعة ومقياس نزعة الرايضرررررريَّات املنتجة، كما تتصررررررف الوحدة امل

 اجملموعة التَّجريبيَّة.ب الويب  لفعاليَّة يف تنمية الرباعة الرايضيَّة لدى طا

(  لتعرف على فاعليَّة الرحات املعرفيَّة عرب الويب يف االسررررررررتيعاب املفاهيمي 2016دراسررررررررة اةمل )كما اهتمَّت 
وتنمية مهارات التفكّ التمُملي من خا  مادة الفقه لدى طاب املرحلة الثانويَّة األزهريَّة. واسرررررررررررررررتخدم الباحث األدوات 

َنة مبادة الفقه واالتالية: قائ ملقرَّرة على طاب الصرررررررررررررررف األو  الثانوي األزهري، قائمة مهارات التفكّ مة املفاهيم املتضرررررررررررررررمَّ
التمُملي املناسبة لطاب الصف األو  الثانوي األزهري، اختبار استيعاب مفاهيمي، اختبار التفكّ التمملي. اعتمد الباحث 

سرررة: فاعليَّة الرحات املعرفيَّة عرب الويب ىف ومن أهم النتائج اليت أسرررفرت عنها الدرا املنهج شررربه التَّجرييب،على الدراسرررة يف 
 ملوضوعات الفقه وتنمية التفكّ التمُملي لدى الطاب.  املفاهيميتنمية االستيعاب 

على (  لتعُرف على أور اسررررتخدام املدخل املنظومي يف تدريس األحياء 2015يف حني اهتمت دراسررررة القحطاين )
التفكّ البصررررررررررري لدى طالبات الصررررررررررف الثاين الثانوي مبدينة أهبا، ومتَّ إعداد أدايت تنمية االسررررررررررتيعاب املفاهيمي ومهارات 

الدراسررررة املتمثلتني يف اختبار االسررررتيعاب املفاهيمي، واختبار مهارات التفكّ البصررررري، وتوصررررلت الدراسررررة إىل جمموعة من 
ابَطة يف داللة إحصررررررررررائيَّة بني متوسررررررررررطات درجات طال النتائج من أمهها: وجود فروق ذات بات اجملموعتني التَّجريبيَّة والضررررررررررَّ
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التطبيق الَبعِدي الختبار االسررتيعاب املفاهيمي، واختبار مهارات التفكّ البصررري، لصرراحل اجملموعة التَّجريبيَّة، ووجود عاقةت 
 هم.ة مهارات التفكّ البصري يف األحياء لديُموَجَبةت بني تنمية االستيعاب املفاهيمي وتنمي ارتباطيه

 لتعُرف على التصرررُورات البديلة لدى طاب املرحلة الثانويَّة، Osman &Sukor (2013 )بينما اهتمت دراسرررة 
وكيف تؤور على االسرررررررتيعاب املفاهيمي للطاب يف تعُلم الكيمياء، ومت اسرررررررتخدام اختبار تشرررررررخيصررررررري يف املفاهيم احملدََّدة، 

ّة، وأمهيَّة هفيز معلمي الكيمياء السررررررتخدام اسرررررررتاتيجيَّاتت جديدةت مثل: هرت النتائج وجود تصررررررُوراتت بديلةت بدرجوأظ ةت كب
 البنائيَّة، السقَّاالت التَّعليميَّة ملعاةة التصُورات البديلة لدى الطاب. 

ي يف تنمية الفهم يف الفيزايء على أور اسرررررتخدام مدخل االسرررررتدال  العلم Besson (2010كما أكدت دراسرررررة )
لدى طاب املرحلة الثانويَّة، وقد اسررررتخدم الباحث املنهج التَّجرييب، وتكوَّنت عينة البحث من مجيع طاب املرحلة الثانويَّة 

ىل وجود  الفيزايء، وقد أشرررارت نتائج الدراسرررة إيحدى املدارس الثانويَّة ييطاليا، وتكوَّنت أداة البحث من اختبار للفهم يف
 فروق ذات داللة إحصائيَّة يف اختبار الفهم يف الفيزايء لصاحل طاب اجملموعة التَّجريبيَّة.

 لتعُرف على أور التَّعُلم القررررائم على املشررررررررررررررركلررررة على املعتقرررردات  Sahin (2010يف حني اهتمررررت دراسررررررررررررررررررة )
فاهيمي لقوانني نيوتن، ومتَّ بناء اختبار االسررررررررررررررتيعاب عن الفيزايء وتعُلمها واالسررررررررررررررتيعاب امل اإلبسررررررررررررررتمولوجيَّة لطلبة اةامعة

املفاهيمي ومقياس املعتَرَقَدات حو  الفيزايء وتعُلِمها، ومتَّ إجراء قياسرررررررررررات متكر َِرة للتعُرف على عو االسرررررررررررتيعاب املفاهيمي 
عو االسرررتيعاب املفاهيمي  يديَّة يفالتقلالقائم على املشررركلة على الطريقة  لدى الطاب. وتوصرررلت الدراسرررة إىل تفُوق التَّعُلم

 لتعُرف على أور التدريس املتمركز حو  املتعلم  Kahssay (2011)&Tebabalلدى الطاب. بينما أسرررررررفرت دراسرررررررة 
( 77ة، وتكوَّنت عينة الدراسررررة من )لتحسررررني مهارات تفسررررّ الرسرررروم البيانيَّة واالسررررتيعاب املفاهيمي ملفاهيم احلَرََكة البندوليَّ 

لًبا من طاب الصررف التاسررع، ومتَّ إعداد أدوات الدراسررة وهي: اسررتبيان اصلفيَّة املعرفيَّة للطالب، اختبار مهارات تفسررّ طا
ّ الرسوم الرسوم البيانيَّة، اختبار هصيلی، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق املدخل املتمركز حو  املتعلم لتحسني مهارات تفس

  هيمي للَحرََكة البندوليَّة.البيانيَّة واالستيعاب املفا

( عن فعاليَّة عوذم مارزانو ألبعاد التَّعُلم يف تنمية االسرررررتيعاب املفاهيمي يف 2009أسرررررفرت نتائج دراسرررررة فت    )
يَّة السعوديَّة، وقد استخدم الباحث مبدينة ُعنيَزة  ململكة العرب االبتدائيالعلوم وعادات العقل لدى طاب الصف السادس 

وأشرررارت نتام الدراسرررة  نهج التَّجرييب، و ثلت أدوات الدراسرررة يف اختبار االسرررتيعاب املفاهيمي ومقياس العادات العقليَّة،امل
عة التَّجريبيَّة. إىل وجود فروقت ذاِت داللةت إحصرررررائيَّةت يف اختبار االسرررررتيعاب املفاهيمي ومقياس العادات العقليَّة لصررررراحل اجملمو 

َدة يف تدريس العلوم على تنمية 2009راسررررررررررة  بطني )بينما أسررررررررررفرت نتائج د ُتعدِ 
( عن فاعليَّة اسرررررررررررتاتيجيَّات اليكاءات امل

االسررررررررررررتيعاب املفاهيمي والتفكّ العلمي والدافع لإل از لدى عينة من تلمييات املرحلة املتوسررررررررررررطة مبكَّة املكرََّمة، وتكوَّنت 
 العلوم، واختبار التَّفكّ العلمي، ومقياس الدَّافعيَّة لإل از.  راسة من اختبار االستيعاب املفاهيمي يفأدوات الد
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ها يف هي اةزء اصات  السررررتيعاب املفاهيمي يف العلوم مع الدراسررررة احلالية  اتَّفقت الدراسررررات الرتبوية اليت متَّ عرضررررُ
ابَقة و ترتكز على أمهيَّة اسررررررررررتخدام  ّ أنَّ مجيع الدرا الفيزايء،يف أمهيَّة تنمية أبعاد االسررررررررررتيعاب املفاهيمي يف  سررررررررررات السررررررررررَّ

 الثانوي.يف الفيزايء لدى طالبات الصف الثاين  البنائي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي اسرتاتيجيات تنطلق من الفكر

 احلالية: الدراسةالسابقة  الدراساتأهم ما أفادت 

لتنمية االسررررررررررتيعاب  (PDEODE)اد السررررررررررداسررررررررررية فاعلية اسرررررررررررتاتيجية األبعبناء اإلطار النظري اصات بتوظيف  −
ّات الدراسة املفاهيمي يف الفيزايء    املفاهيمي باالستيعاومت 

من خا  االطاع على (  PDEODEاسرررررررتاتيجية األبعاد السررررررداسررررررية ) القائم على  تصررررررميم خطوات التدريس −
 . االسرتاتيجية السابقة يف إعداد  الدراساتاتبعتها  اصطوات اليت

 لدى طالبات الصف الثاين الثانوي  املفاهيمياختبار االستيعاب من  الدراسةأداة تصميم  −

 وهو املنهج التجرييب. للدراسةهديد املنهج األكثر مائمة  −

 هديد األسلوب اإلحصائي األكثر مائمة لتحليل النتائج. −

 السابقة. راساتالداحلالية مع  الدراسةمقارنة النتائج اليت توصلت إليها  −

 املسامهة يف تفسّ النتائج وهليلها. −

 :ومنهجيته جراءات البحثإ

 وف  اخلطوات التالية:  البحث ومنهجيتهسارت إجراءات 

 العلمياختيار احملتوى أوالً : 

الصف  اتطالباملقررة على  الفيزايءمادة  يف" واملوجات االهتزازات"الفصل السابع يفاملتضمن  ياختّ احملتوى العلم
  .خصائص املوجات، وسلوك املوجاتاالهتزازيَّة  على املوضوعات اآلتية: احلَرََكة يشتمل احملتوى العلماوقد  ،ثانويال الثَّاين

 :يعل  هذا احملتوى لعدة أسباب وه وقد وقع االختيار

ّةً   وأنشطةً  ن هيا احملتوى مفاهيمَ يتضمَّ  -1  األبعاد السداسية. ةإسرتاتيجيتدريسها استخدام  يفقد يساعد  كث

 . مة التاميي للتعلُ قة وقد يؤور هيا على دافعيَّ  ّ مشو ِ  يهليه الوحدة  لكتاب املدرس يطريقة عرض احملتوى العلم -2

 .  لصف الثالث الثانويا لدراسة الفيزايء  هامً مدخًا  ثانوي لصف الثَّاين ال "الدَّوريَّة رََكةاحلَ " وحدة رَب عتَ تُ  -3

 . الطالباتة لدى اليوميَّ  ة لعديد من التطبيقات احلياتيَّ  اومرتبطً  ااًل وفعَّ  اتوى شيقً كون هيا احمل -4

 :منهج البحث اثنيًا:

أدوات البحث والتمكد  إلعداد التجرييبشبه التجرييب ذو التصميم  على: املنهجاعتمدت إجراءات البحث احلايل 
 . املفاهيمي(االستيعاب األبعاد السداسية( على املت ّ التابع )  اتيجيةإسرت )من صحتها العلمية وقياس أور املت ّ املستقل 
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 :عينة البحث

(  26و )  الثالثة،مبدرسة الثانوية  ( طالبة  ثل اجملموعة التجريبية26)بواقع ( 52) البحث منعينة إمجايل تكونت 
 .ييب للبحثالتجر شبه ضابطة وفق التصميم الموعة  ثل اجمل اصامسة لثانوية  طالبة 

 التصميم التجرييب:

اجملموعة  –التَّجريبيَّةاجملموعة )على اجملموعتني سرررررررتخدام التصرررررررميم شررررررربة التجرييب القائم ا علىاعتمد البحث احلايل 
 ( ألدوات البحث يعدِ البَ  –يبلِ القَ الضَّابَطة( مع القياس )

 :ث احلايلستخدم يف البحيوض  التصميم التجرييب اليي ا (1) يلوالشكل التا

 

  

 

 

 

 

 املستخدم يف البحثيب التَّجريالتصميم : (1شكل )

 :متغريات البحث

ّات البحث  اشتملت  : علىمت 

  سرتاتيجية األبعاد السداسيةا ووه :املستقلاملتغري PDEODE)) 

 الفيزايء يف  الستيعاب املفاهيميا :املتغري التابع. 

 :أدوات ومواد البحث

 : PDEODEاملعلم ابستخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية إعداد دليل  -أ

مثل دراسررررة  PDEODEعلى الدراسررررات السررررابقة اليت اسررررتخدمت إسرررررتاتيجية األبعاد السررررداسررررية  االطاعبعد 
ية للتدريس وفقاً إلسرررررررررررتاتيج ةم( قامت الباحثة يعداد دليل املعلم2016( ودراسررررررررررة )رمزى عيسررررررررررى،2017)نيفني ارم ،

( حصررررررة تدريسررررررية وفقاً للخطوات 15) ( دروس بواقع3على ) ةوقد احتوى دليل املعلم PDEODEالسررررررداسررررررية األبعاد 
 التالية:

 القبلي التطبيق
Pre-test 

 ةالجـــــــــــــــــــــالمع
Treatment 

 

 األبعاد السداسية إستراتيجية    التَّجريبيَّة المجموعة 

 

ابَطةالمجموعة   الطريقة التقليدية      الضَّ
 االستيعاب المفاهيمياختبار 

 التطبيق البعدي
Post-test 

 

 هيمياالستيعاب المفااختبار 



 ادصاحل مر سهام السيد د.     لتنمية االستيعاب املفاهيمي (PDEODE)فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية 

 25   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 يف" واملوجات االهتزازات"للفصرررررررل السرررررررابعالعامة  الدليل، األهدافتوضررررررر  فيها نبية عن أهداف  مقدمة الدليل: -1
نبية خمتصررررررررررررررررة عن إسررررررررررررررررتاتيجية األبعاد  ،دينة حائلمب ثانويال الثَّاينالصرررررررررررررررف  طالباتاملقررة على  مقرر الفيزايء
الدروس اليت مت إعدادها وفقاً إلسرررررتاتيجية األبعاد السررررداسررررية حبيث يتضررررمن كل درس  ،PDEODE السررررداسررررية

 اإلجراءات التدريسية واألنشطة وأوراق العمل. ،مصادر التعلم، األهداف املتوقعة
املقررة  الفيزايءمقرر  يف" واملوجات االهتزازات"الفصررررررل السررررررابعتدريس على  ةتسرررررراعد املعلم الدليل:هديد أهداف  -2

 .PDEODE  ستخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية مبدينة حائل ثانويال الثَّاينالصف  طابعلى 
 الوحدة املختارة . وأهدافالفيزايء عرض األهداف العامة لتدريس  العامة:عرض األهداف  -3
 : تتضمن خطوات اإلسرتاتيجية.PDEODEة األبعاد السداسية نبية عن إسرتاتيجي -4

 ىفواملوجات" االهتزازات" الفصررل السررابعاصطة الزمنية لتدريس  الوحدة: لتحديدلتدريس موضرروعات  الزمين التوزيع -5
تناوهلم يف  متَّ الدراسرررة  ملدرسرررة. وقد ة سرررّ خطَّ مع فق مبا يتَّ  متتاليةت  تنظيم الوحدة يف شررركل دروست  متَّ  مقرر الفيزايء

ا ووفقً  ،ة الواحدةللحصررررررررررَّ  دقيقةً  45 الزمين املدىوبلن ، لكل درس واث حصررررررررررص ت  دَ د ِ حبيث حُ  حصررررررررررة( 15)
للعررام  ثررانويال الثررَّاينالصرررررررررررررررف  طررالبرراتاملقررة على  مقرر الفيزايءمنيررة املعتمرردة من وزارة التعليم لترردريس ة الز للخطررَّ 

 هر.1440 /1439الدراسى
الدرس، األدوات والوسرررررررررائل  الدرس أهداف: حيث تتضرررررررررمن خطة كل درس عنوان وس الوحدةعرض ختطيط در  -6

، خطة السررررّ يف مفاهيم علميةالقضررررااي احلياتية املتضررررمنة،  للطالبات، اليايتالتعليمية، النشرررراط  التعليمية األنشررررطة
 .املنزيلالدرس والواجب 

 الطالبة:إعداد كراسة نشاط  -ب

املخططات واألسرررئلة اليت جييب  الصرررور، ،، التجارباألنشرررطةتتضرررمن جمموعة من  ةطالبالمت إعداد كراسرررة نشررراط 
 .إما مبفرده أو  لتعاون مع زمائه وذلك أوناء كل درس من دروس الوحدةالطالبة عنها 

  الفيزايء:إعداد اختبار االستيعاب املفاهيمي يف  -ج

تسررررررررررتخدم يف قياس االسررررررررررتيعاب املفاهيمي  ن االختبار يف كونه أداةً ص اهلدف متلخَّ من االختبار:  حتديد اهلدف -
 تالسابع "االهتزازاالفصل الدراسة يف  جموعةمبطالبات الصف الثاين و ة لدى الصحي  والدقيق للمفاهيم األساسيَّ 

 .مبدينة حائل ثانويالصف الثَّاين الطالبات املقررة على  مقرر الفيزايء يف" واملوجات

 الثاينلطالبات الصرررررف مت هديد املسرررررتوايت التالية لاختبار واملناسررررربة  يقيســــها االختبار:املســــتوايت اليت  حتديد -
 :الثانوي

وتقدمي أوصاف  ،ووضومز عنها يجيا ة والتعبّعلى استخرام األفكار الرئيس طالبةقدرة ال: Explanationالشرح  •
 متقنه للظواهر واألحداث واألفكار.
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، دلة على وقوع حدث أو ظاهرة معينةعلى التعرف على الشواهد واأل طالبةقدرة ال :Interpretationالتفسري •
، ت إىل نتائج معينة، وهديد األسباب اليت أدَّ الت تتمثل يف استخات استنتاجاتواستخدامها يف القيام  ستدال

 ه.مُ الوصف ذي املعىن ملا يتعلَّ تقدمي 

ت اليت سبق ظرايَّ لى استخدام التجريدات من املفاهيم والقوانني واحلقائق والنَّ ع ةلطالباقدرة : Applicationالتطبي  •
 مواقف جديدة. ا يفهَ تمَ لَّ عَ ترَ أن 

، وقع اختيار فيزايءعلى األهداف احملددة الختبار االسررررررررررررتيعاب املفاهيمي يف ال بناءً  االختبار:حتديد نوع مفردات  -
 .الشق ينائعلى عط أسئلة االختيار من متعدد و ةالباحث

صيا ة مفردات االختبار على عط االختيار من متعدد ونائي الشق، حيث اشتمل  االختبار: متَّتصياغة مفردات  -
ب تربير سررررربب االختيار حيث تتطلَّ  ،د ونائي الشرررررقمتعد ِ من  اختيارت  ( سرررررؤا َ 42ة على )االختبار يف صرررررورته األوليَّ 

 شقني:نت كل مفردة من ة، وتكوَّ ه بطريقة عشوائيَّ د من استيعاب املفهوم وعدم اختيار للتمكُ 

إحداها ميثل اإلجابة الصحيحة والثاوة الباقون ميثلون اإلجا ت ؛ الش  األول عبارة عن مقدمة يليها أربعة بدائل -
 حيث تكون هيا الشق من جزأين رئيسيني مها: اصاطئة.

 عبارةً  أو د اختيت صرررررورة موقف مشررررركل يتطلب حًا ، وقطالبةوحيدد فيها األداء املطلوب من ال: مقدمة الســــ ال -
ّت  إىل تكملةت  ة يف حاجةت  ّ اتمَّ   .أو تفس

ن من اإلجابة الصرحيحة، وعدد من اإلجا ت  ّ الصرحيحة اليت تعرف  ملشروشرات يف مضرموهنا وتتكوَّ  لبدائل:ا -
وصرررررري ت  ،كل سررررررؤا  أربعة بدائلو لتايل يكون عدد البدائل يف   خاطئة،ومعناها، وقد بلن عددها واث إجا ت 

 .ةهيه البدائل يف صورة لفظيَّ 

كتابة األسرررباب وراء اختياره للبديل   طالبةاألسرررطر الفار ة يطلب من العبارة عن جمموعة من  ،يالشـــ  الثَّاين تربير  -
 الشق األو .  يفاملوجود 

يار من متعدد ونائي الشررررق، ومت كتابة من عط االخت ( مفردةً 52ة )صررررورته األوليَّ  يفختبار وقد بلن عدد مفردات اال
 د مفتام تصحي  اإلجا ت.، كما حدَّ ديد طريقة تصحيحه وتقدير درجاتهتعليمات االختبار، وه

لقياسررررررره، وقد مت تقدير صررررررردق  عَ ضرررررررِ قدرة االختبار على قياس ما وُ  :صررررررردق االختبارب ديُقصرررررررَ  االختبار:صــــــد   -
 يت:الصدق اليااالختبار يف البحث احلايل بطريق

ة اليت خلصرت من شروائب لاختبار  لنسربة للدرجات احلقيقيَّ  التَّجريبيَّةعرف الصردق اليايت أبنه صردق الدرجات يُ 
إليه صررررررردق االختبار. ويقاس الصررررررردق ة لاختبار هي امليزان اليي ينسرررررررب الدرجة احلقيقيَّ  أخطاء القياس، وبيلك تصرررررررب ُ 

يت الختبار االسررتيعاب وقد بلن معامل الصرردق اليا ،(2005)البهي، االختبار وبات بيعي ملعامل يت حبسرراب اةير الرتَّ اليا
 ( وهو معامل صدق ذايت مرتفع ومن مث ميكن الوووق به.0،86يف العلوم ) املفاهيمي
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ة املبدئيَّ  بصرررررورتهالفيزايء بتطبيق اختبار االسرررررتيعاب املفاهيمي يف  ةالباحث تمقا لاختبار:االســــتطاعي  التجريب -
وذلك  ،هرررررررررررررررر1439/1440يف العام الدراسي  طالبة من طالبات الثانوية اصامسة( 30من ) ةت استطاعيَّ  عينةت على 

 ثانويال الثَّاينالصرررررررف  الباتطاملقررة على  مقرر الفيزايء يف" واملوجات االهتزازات"للفصرررررررل السرررررررابعبعد دراسرررررررتهم 
 وبات االختبار.من عي لاختبار إىل التحقق التجريب االستطا ، وهدفحائلمبدينة 

على Spss Statistics 22)بر مج ) م ستخدابلن معامل الثبات احملسوب من املعادلة  دوق االختبار:حساب ثبات  -
إىل وبات  ةالباحث تاطممنوعليه فقد  ،اوهي قيمة مناسررررررررررررررربة ومقبولة علميً  ،(0،77ة )نتائج العينة االسرررررررررررررررتطاعيَّ 

 .أدوات البحثمث صاحيته كمداة من االختبار، ومن 

لطريقة اإلجابة  ااالختبار حددت طريقة تصررررررحيحه وفقً ة تصررررررحي  من موضرررررروعيَّ  دللتمكُ  االختبار:تقدير درجات  -
ا عن األسررررئلة، حيث رصرررردت درجاته بناًء على التايل: درجتان لكل مفردة من مفردات االختبار واليت تتطلب تربيرً 

خرى للتربير(، وصرررررررررررررررفر لإلجابة اصاطئة أو املرتوكة دون إجابة. لإلجابة )درجة واحدة لإلجابة الصرررررررررررررررحيحة، واأل
 .درجة( 78وبيلك تصب  الدرجة الكلية لاختبار )

 :ة منن االختبار يف صورته النهائيَّ تكو  :ة الختبار االستيعاب املفاهيميالصورة النهائيَّ  -

 ، واشتملت على:ةمن مرَّ  ها أكثرَ ة حبيث ميكن استخدامُ دَّ عَ : وهي مُ كراسة األسئلة -أ
 .فحة ال اف وعليها اسم االختبارص •

 ة اإلجابة عن مفرداته الختبار وكيفيَّ ة نت التعليمات اصاصَّ صفحة التعليمات: وتضمَّ  •

عددها واليت بلن  ،عدد من الصفحات اليت احتوت على مفردات االختبار من عط االختيار من متعدد ونائي الشق •
 طاباملقررة على  مقرر الفيزايء ىف واملوجات" االهتزازات"الفصررررررل السررررررابعروس اتوى على د ةً عَ موزَّ  ( مفردةً 39)

 .مبدينة حائل ثانويال الثَّاينالصف 

لكي جييب التلميي فيها عن مفردات  ةٌ دَّ عَ فقط، وهي مُ  واحدةً  ةً تسررررررررررررررتخدم مرَّ  ةٌ مسررررررررررررررتقلَّ  : وهي ورقةٌ ورقة اإلجابة -ب
 اأيضررً  واحتوتالصررحيحة داخل اصلية املقابلة لإلجابة ( √)وضررع عامة  ويسررر، وعن طريق االختبار بكل سررهولةت 

، وكما احتوت ورقة اإلجابة األسررباب وراء اختياره للبديل طالبةكتب فيها التجمموعة من األسررطر الفار ة اليت على 
 .ةللتطبيق ىف التجرب اومن مث أصب  االختبار صاحلً  )االسم والفصل( لطالبة على بيا ت خاصة 

اةدو    يف كما هو موضَّ الفيزايء  إعداد جدو  مواصفات اختبار االستيعاب املفاهيمي يف  مت االختبار:جدول مواصفات 
 : (1) التايل
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 الفيزايء  يف : مواصفات اختبار االستيعاب املفاهيمي(1جدول )

 :لبحثل األسلوب اإلحصائي

( SPSS-23ائية للعلوم االجتماعية اإلصدار الثالث والعشرون )استخدمت الباحثة بر مج احلزم اإلحص
Statistical Package for The Social Science  يف هليل ومعاةة البيا ت. 

 نتائج البحث:

 إســــرتاتيجية األبعاد الســــداســــيةاســــتخدام  أثر ما عل :للبحث والدي ينص ولإلجابة عن الســــ ال الرئيس 

PDEODE ؟ مبدينة حائل الثانوي الثاينطالبات الصف  تاميذ لدىالفيزايء  يف املفاهيمي االستيعاب تنمية يف 
 :نيالتالي نيالفرض مت صياغة

 اجملموعةطالبات بني متوسرررررررطي درجات  (α≤0,05)ة عند مسرررررررتوى داللة يوجد فرق ذو داللة إحصرررررررائيَّ  :الفرض األول
 طالبات، ولصاحل الفيزايءاملفاهيمي يف  باالستيعاالختبار  البَرع ِديقياس يف ال الضَّابَطةاجملموعة  طالباتودرجات  التَّجريبيَّة
 .التَّجريبيَّةاجملموعة 

 طالباتلدرجات  املعياريواالحنراف  احلسررررررررررررايبحسرررررررررررراب املتوسررررررررررررط  متَّ  األو  قبو  أو رف  الفرضق من وللتحقُ 
ابَطةاجملموعة  طالبات ودرجات التَّجريبيَّةاجملموعة   (  2)  واةدو  التايلللمقارنة بني املتوسررررطات (ت)مة وحسرررراب قي الضررررَّ

 ."T-test" (ت)ريوض  نتائج اختبا

ات
ضوع

املو
 

 األبعرررررررررررررررررررررررررراد
 املستوايت املعرفية ملفردات االختبار

وع 
جملم

ا
كلي

ال
 

سيب
ز لن

الرو
 

 تطبيق تفسّ شرم

 ةرررَكَ رررَ احل
اله

ا
 ةرررَّ زازيرررتر

، 20، 7 31، 17، 3، 1 االهتزازية و ثيلها بيانيًا احلركة مفهوم
26 ،28 

 8 20.5٪ 

 ٪10.25 4 42 33، 2 22 خصائررررص احلرررركة االهتررررررزازيرررة
ةسم العاقة بني الرتدد والزمن الدوري 

 مهتز
29 ،36 ،46  12 ،14 ،

15 ،30 ،47 
8 20.5٪ 

ررَ امل ةرررَكَ رررَ احل
جيَّ   ةرررررررو 

دور املوجات يف نقل الطاقة ومفهوم 
 احلركة املوجية

10 19  2 5.125٪ 

، 13، 11 24، 18، 6 أنررررررررررواع املوجرررررررررررررررررررات
37 ،43 

 7 17.9٪ 

، 23، 21، 5   املوجيةخصائص احلركة 
25 ،38 

5 12.8٪ 

 ٪12.8 5 32، 8 35، 4 12 ررار املوجرررررراتقانون انتشرررررررررررررر
 39 13 13 13 اجملمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع
 ٪100 ٪33.33 ٪33.33 ٪33.33 الرررررررررررررررررروز لنسبرررررررررررررررررررري



 ادصاحل مر سهام السيد د.     لتنمية االستيعاب املفاهيمي (PDEODE)فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية 

 29   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 الضَّابَطة يفو  التَّجريبيَّةاجملموعتني طالبات درجات  متوسطيوقيم )ت( للفرو  بني  املعياريواالحنراف  احلسايب طاملتوس :(2جدول )
 لفيزايء االختبار االستيعاب املفاهيمي يف  البـَْعِديالقياس 

جوانب االستيعاب 
 املفاهيمي يف العلوم

عدد 
 األسئلة

عدد  اجملموعة
 طالباتال

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائيَّة

 13 الشرم
 1,54 20,11 26 التَّجريبيَّة

 دالة* 10,23 51
 2,57 14,15 26 الضَّابطَة

 13 التفسّ
 1,25 21,37 26 جريبيَّةالتَّ 

 دالة* 12,89 51
 3,63 12,60 26 الضَّابطَة

 13 التطبيق
 2,32 20,84 26 التَّجريبيَّة

 دالة* 10,57 51
 3,26 13,14 26 الضَّابطَة

 78 الدرجة الكلية
 4.52 80,01 26 التَّجريبيَّة

 دالة* 26,69 51
 5,52 49,82 26 الضَّابطَة

 2,62=( 0,01) عند مستوى داللة 1,98( = 0,05أ  قيمة )ت( عند مستوى داللة )حيث  )*(

 التَّجريبيَّةاجملموعتني  طالباتدرجات  إحصررررررائًيا بني متوسررررررطيوجود فرق دا   (  2)  يتضرررررر  من اةدو  السررررررابق
ابَطة يفو  ؛ ولصاحل اجملموعة (وككل والتطبيق والتفسّ الشرم)الفيزايء الختبار االستيعاب املفاهيمي يف  يعدِ القياس البَ  الضَّ

 .التَّجريبيَّة

اجملموعة التجريبية يف  الباتبني متوسط درجات ط 0.05 ≤توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرض الثاين:
  لتطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي.اختبار االستيعاب املفاهيمي 

 طالباتلدرجات  املعياريواالحنراف  احلسررررررررررررايبحسرررررررررررراب املتوسررررررررررررط  متَّ  ثاينرض الق من قبو  أو رف  الفوللتحقُ 
للمقارنة بني (ت)وحسررررررررررراب قيمة  سرررررررررررتيعاب املفاهيمي يف العلومالقياسرررررررررررني القبلي والبَرع ِدي الختبار اال التَّجريبيَّةاجملموعة 

 ."T-test" (ت)ريوض  نتائج اختبا واةدو  التايلاملتوسطات 
ني القبلي القياس يف التَّجريبيَّةاجملموعتني  طالباتدرجات  متوسطيوقيم )ت( للفرو  بني  املعياريواالحنراف  احلسايب املتوسط :(3جدول )

 الختبار االستيعاب املفاهيمي يف العلوم البـَْعِديو 
جوانب االستيعاب 
 املفاهيمي يف العلوم

عدد 
 اجملموعة األسئلة

عدد 
 طالباتال

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائيَّة

 13 الشرم
 1,54 20,11 26 بعدي 

 دالة* 10,23 51
 2,57 13,15 26 قبلي

 13 التفسّ
 1,25 21,37 26 بعدي

 دالة* 12,89 51
 3,63 11,60 26 قبلي

 13 التطبيق
 2,32 20,84 26 بعدي

 دالة* 10,57 51
 3,26 14,14 26 قبلي

 78 الدرجة الكلية
 4.52 73,01 26 بعدي

 دالة* 26,69 51
 5,52 42,82 26 قبلي
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 2,62=( 0,01) عند مستوى داللة 1,98( = 0,05مستوى داللة )حيث أ  قيمة )ت( عند  )*(

 ريبيَّةالتَّجاجملموعتني  طالباتدرجات  إحصرررررررائًيا بني متوسرررررررطيوجود فرق دا  (  3) يتضررررررر  من اةدو  السرررررررابق 
ابَطة يفو  ؛ ولصرراحل اجملموعة (وككلوالتفسررّ والتطبيق  الشرررمالفيزايء الختبار االسررتيعاب املفاهيمي يف  يعدِ القياس البَ  الضررَّ

 .التَّجريبيَّة

يوجد فرق ذو داللة إحصرررررررررررررررائية عند  :، واليي نص علىمن فروض البحثثاين فرض املوجه الوبيلك يتم قبو  ال
ابَطةاجملموعة  طالباتودرجات  اجملموعة التجريبية طالبات( بني متوسرررررررررررطي درجات α≤0,05مسرررررررررررتوى داللة ) يف  الضرررررررررررَّ

 .التَّجريبيَّةاجملموعة  طالبات، ولصاحل الفيزايءاالستيعاب املفاهيمي يف  الختبار البَرع ِديالقياس 

االسرررررررررتيعاب ) يفاملتمثل تابع على املت ّ ال( األبعاد السرررررررررداسرررررررررية إسررررررررررتاتيجيةور املت ّ املسرررررررررتقل )ولتحديد حجم أ
)منصرررررررررور، درجات التاميي طيتوسرررررررررِ  ( للفرق بني مُ تة قيمة )مبعلوميَّ ( 2  ،d) حسررررررررراب قيمة ؛متَّ (الفيزايء املفاهيمي يف 

 :يوض  قيمة هيا األور(  4)  التايلواةدو   ،(65-69، 1997

 الفيزايء االستيعاب املفاهيمي يف  يفاألبعاد السداسية  إسرتاتيجية( ومقدار حجم أُثر d) م( قي4جدول )

 املت ّ التابع  املستقلاملت ّ 
 (الفيزايء)االستيعاب املفاهيمي يف 

قيمة  )ت(قيمة 
(2 ) 

داللة حجم  (d) قيمة 
 األور

اسرتاتيجية األبعاد 
 السداسية

 كبّ 2,53 0,78 12,81 الشرم
 كبّ 2,75 0,80 13,87 التفسّ
 كبّ 2,42 0,77 12,17 التطبيق

 كبّ 4,91 0,92 24,69 ككلاالستيعاب املفاهيمي  جوانب 

املفاهيمي كبّ ىف تنمية االسررتيعاب   األبعاد السررداسررية إسرررتاتيجيةور أن حجم أ (  4)  السررابقدو  اةيتضرر  من 
 2,36( تراوحت بني )dيم )؛ حيث أن قثانويالالصف الثاين  طالباتلدى  )الشرم والتفسّ والتطبيق وككل( الفيزايء يف 
؛ وىف ضوء ما تقدم تكون  ت  69-65، 1997( املعياريَّة )منصور، 0,8(، وهي ِقَيٌم مرتفعةٌ مبقارنتها  لقيمة )4,91 –

املقررة  مقرر الفيزايء يف يف تنمية االستيعاب املفاهيمياألبعاد السداسية  إسرتاتيجيةأنَّه يوجد  البحث يفسؤا  اإلجابة عن 
 .ثانويال الثَّاينالصف  طاب على

( بني α≤0,05ة عند مسرررررررررتوى داللة )ه يوجد فرق ذو داللة إحصرررررررررائيَّ أنَّ " T-test" (ت)من نتائج اختبار  َ ضرررررررررَ اتَّ 
ابَطةودرجات تاميي اجملموعة  التَّجريبيَّةدرجات تاميي اجملموعة  ي  طَ توسرررررررررررِ  مُ  االسرررررررررررتيعاب  الختبار البَرع ِدييف القياس  الضرررررررررررَّ

والدراسرررررررات  اإلطار النَّظريوميكن تفسرررررررّ هيه النَّتيجة يف ضررررررروء  .العلوم، ولصررررررراحل تاميي اجملموعة التَّجريبيَّة مي يفاملفاهي
 على النَّحو التَّايل:  السابقة
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 :التاليةاالعتبارات إىل  مبدينة حائل الثانوي الثاينطالبات الصف  لدى االستيعاب املفاهيمييف  تنمية ىعزَ يُ 
ةتقسررررررريم وقت  • االسرررررررتيعاب املفاهيمي لدى تاميي ى إىل زايدة لم التعاوين أدَّ األنشرررررررطة والتمارين والتع ءألدا احلصرررررررَّ

 جمموعة البحث.

طالبات اسرررررررررررتيعاب الر على ا أوَّ ، ممَّ للمحتوى التعليمي ت دقيق وبتمثيلت  طت بسرررررررررررَّ مُ  اسرررررررررررتخدام مقاطع الفيديو بشررررررررررركلت  •
 .التَّعليميَّةللمفاهيم املوجودة  لدروس 

ي، حظِ يقاف اللَّ م يف اإلمي، وكيلك القدرة على التحكُ يعلتَّ ات عرض احملتوي الم يف عدد مرَّ رة املتعلم على التحكُ قد •
 . يف الدرس التعليميرجاع ملشاهدة أهم تفاصيل اإل وأ التقدميأو 

ّت   بشررررركلت  سررررراعدت املتعلمني درسة عقب كل م تفاعليَّ نشرررررطة تعلُ أسرررررتخدام ا • يعاب املفاهيمي تنمية االسرررررتعلى  كب
 . لدى تاميي اجملموعة التَّجريبيَّة

مهارات التحليل واملقارنة ونقد PDEODE ارس الطالبة أوناء تعلمهم  سرررررتخدام إسررررررتاتيجية األبعاد السرررررداسرررررية  •
 و لتايل، تنبؤاهتم من خا  املاحظات الفعلية يف اصطوة السابقةيقومون بتعديل األخرى، و زمائهم يف اجملموعات 

ّهم يف املواقف املشاهبة  دَّى إىل تنمية االستيعاب املفاهيمي لدى تاميي اجملموعة التَّجريبيَّة.أ زايدة وعيهم بتفك

ٌّ   له أورٌ مالتقومي كاة وأسررررررررررررراليب واألنشرررررررررررررطة العمليَّ  التَّعليميَّةعليمي والوسرررررررررررررائل التكامل بني احملتوى التَّ  • يف هقيق  كب
 . هاو هقيقُ املرج التَّعليميَّة األهداف

، عام بوجهت  االسرررتيعاب املفاهيميعلى تنمية  أسررراسررري ت  بشررركلت  PDEODEإسررررتاتيجية األبعاد السرررداسرررية تسررراعد  •
 خات. بوجهت  (–التطبيق  -التفسّ –)الشرم وجوانب 

 ،عام بوجهت  اهيمياالسررتيعاب املفت إىل زايدة أدَّ  ةالصررفوف الدراسرريَّ داخل  عةاملتنو ِ  التَّعليميَّةاألنشررطة تقدمي ل ً نتيجة •
 خات. ت بوجه (–التطبيق  -التفسّ –)الشرم وجوانب 

(، 2011) واملسعودي؛ Cara( (2012(، ۲۰۱5) لزينكا  دراسة إليه وصلت مت ما مع النتيجة هيه اتفقت وقد
  Christianson & Fisher (1999؛ Clement (2003)؛ (2005) الشافعيو 

  التالية:تقدمي بعض التوصيات  أمكنيف ضوء نتائج البحث  :توصيات البحث

العلوم على استخدام اسرتاتيجيات حديثة هتتم بتنمية مهارات التفكّ الناقد وهصيل  ومعلمات تدريب معلمي •
 .PDEODEمثل إسرتاتيجية األبعاد السداسية  املفاهيمي واالستيعابالعلوم 

استخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية  عقد دورات تدريبية للمعلمني واملوجهني ومطوري املناهج عن كيفية •
PDEODE  لية التعليمعميف. 

 أبعادوإعداد دليل معلم لتنمية  ،ظر يف صرررررررريا ة الكتاب املدرسرررررررريإعادة النَّ  التَّعليميَّةمي املناهج ينب ي على ُمصررررررررم ِ  •
 .داخل هيه املناهج االستيعاب املفاهيمي



 ادصاحل مر سهام السيد د.     لتنمية االستيعاب املفاهيمي (PDEODE)فاعلية اسرتاتيجية األبعاد السداسية 

 32   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

  لية:التاالبحوث املقرتحة أمكن تقدمي بعض  املقرتحات:

طاب املرحلة مادة العلوم لدى  يفوالتحصررررريل  عاوىنتنمية مهارات التعلم الت يفاألبعاد السرررررداسرررررية  إسررررررتاتيجيةأور  •
 .الثانوية

مادة العلوم لدى تاميي املرحلة  تكارينياالبتنمية عادات العقل والتفكّ  يفاألبعاد السرررررررررررداسرررررررررررية  إسررررررررررررتاتيجيةأور  •
 اإلعدادية.

مادة العلوم لدى  يف وراء املعرفة واالسرررررررررتيعاب املفاهيمى تنمية مهارات ما يفعاد السرررررررررداسرررررررررية األب إسررررررررررتاتيجيةأور  •
 طالبات املرحلة املتوسطة 

 .اب املرحلة الثانويةلدى ط لفيزايءتنمية مهارات التفكّ الناقد وهصيل ا يفأور إسرتاتيجية األبعاد السداسية  •
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 :املراجع

تنمية  يف االجتماعيةتدريس الدراسرررررررررررررررات  يف( (PDEODEبديودى إسررررررررررررررررتاتيجيةفاعلية  .(2018) ، كرامي  نمأبو م 
جملة العلوم وامليل حنو املادة لدى طاب الصرررررررررررررررف األو  املتوسرررررررررررررررط، يفاملفاهيم اة رافية ومهارات التفكّ اة را

 .477 -411،ت ت(، يناير13العدد ) ،(6،السعودية،اجمللد )الرتبوية

تنمية املفاهيم اهلندسرررررررررررية ومهارات التفكّ  يفPDEODE"أور اسرررررررررررتخدام اإلسررررررررررررتاتيجية البنائية  .(2014) ، اية مسراأل
  ّ منشرررررررورة، اةامعة رسرررررررالة ماجسرررررررتّب زة"  األسررررررراسررررررريالصرررررررف الثامن الرايضررررررريات لدى طالبات  يف البصرررررررري

 فلسطني. اإلسامية،

ّمان ونظرية التعلم  اتيجيةإسرررررت (. فاعلية 2011) .ا  رشررررود،جواهر بنت سررررعود التعليم حو  العجلة القائمة على نظرية ه
املسرررررررتند إىل الدماي يف تنمية االسرررررررتيعاب املفاهيمي يف الكيمياء وأعاط التفكّ لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة 

 .234-171، 119، رسالة اخلليج العريب. الرايض

اءات املتعددة يف تدريس العلوم على تنمية االسررررررررررررررتيعاب املفاهيمي ت اليك(. فاعلية اسرررررررررررررررتاتيجيا2009) . بطني، هدى
امل متر احلادي . والتفكّ العلمي والدافع لإل از لدى تلمييات الصرررررررررررررررف الثالث املتوسرررررررررررررررط مبنطقة مكة املكرمة

 1569-1506مصر،  ،والعشرو  للجمعية املصرية للرتبية العلمية، تطوير املناهج بني األصالة واملعاصرة

اكتساب املفاهيم  يف( PDEODEاألبعاد السداسية ) إسرتاتيجيةفاعلية التدريس  ستخدام  ."(2017) ، وائم  وتبصب
، جامعة أ  البيت، رسرررالة ماجسرررتّ"األسررراسررريضررروء الدوافع املدرسرررية لدى طالبات الصرررف التاسرررع  يفالكيميائية 

 كلية العلوم الرتبوية، األردن .

تدريس العلوم  يف البنائينمية مهارات العلم التكاملية والتفكّ الناقد  سرررررررررررررررتخدام عوذم التعلم ت .(2001) ،ةدي  البنا
 . 56 -3ت ت ، يناير،(45) مصر جملد، جملة كلية الرتبية ابملنصورةلدى تاميي املرحلة اإلعدادية، 

اةمعية املصرررررية للقراءة . يف تعليم القراءة،ة اجتاهات حديثة يف اسرررررتاتيجيات ما وراء املعرف. (2004) .إبراهيم أةد، هبلو 
 .(30،)القراءة واملعرفة جملةواملعرفة، 

 دار الفكر العريب. :القاهرة .ة وتعميقتنمي :والفهماليكاءات املتعددة (. 2003) .احلميد جابر عبد جابر
ستيعاب املفاهيمي وتنمية مهارات (. فاعلية الرحات املعرفية عرب الويب يف اال، سبتمرب2016). ، توكل امد سعداةمل

جملة دراســــــــــات عربية يف الرتبية وعلم التفكّ التمملي من خا  مادة الفقه لدى طاب املرحلة الثانوية األزهرية. 
 .245 –197، (77) ، السعودية،النفس

ارات االسرررررتقصررررراء لدى (. فعالية وحدة يف علوم األرض قائمة على البنائية لتنمية الفهم ومه2005) .حسرررررن، أحام الباز
املصـــــرية للرتبية العلمية، امل متر التاســـــع رتمعوقات الرتبية العلمية يف  ة. اجلمعياالبتدائيتاميي الصررررررف اصامس 

 .أ سطس 3:يوليو 1،31مساعلية، ، اإلالتشخيص واحللو  :الوطن العريب
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لدى طالبات  اإلبداعيوالتفكّ  التحصرريل يف( PDEODEبديودى ) إسرررتاتيجيةأور اسررتعما  ."(2016)، سررام  ةزة 
 العراق.جامعة  بل، كلية الرتبية األساسية  ،رسالة ماجستّ" مادة الكيمياء يفاملتوسط  الثاينالصف 

تدريس الرايضيات على التحصيل  يف( PDEODEاألبعاد السداسية) إسرتاتيجيةأور استخدام  .(2016)، أةد خطاب 
دراســــات    هبما لدى طاب املرحلة الثانوية ذوى مسرررررتوايت هصررررريلية خمتلفة. واالحتفاا التممليوتنمية التفكّ 

 .104-56( يونيه ت ت 195( العدد)5، جامعة الفيوم ،جملد ) املناهج وطر  التدريس

 الرايضرررررررررررررريالتفكّ  يف البنائيقائمة على املنحىن  PDEODEتدريسرررررررررررررررية إسررررررررررررررررتاتيجية" أور .(2012) ، امد  اصطيب
 ،جملة دراسـات العلوم الرتبوية،"األسرراسررياهيم الرايضررية واالحتفاا هبا لدى طاب الصررف العاشررر واسررتيعاب املف

 .257-241ت( ت 1)العدد  (،39)جملد

يف برجمة مادة الرايضـــــــــيات عل  حتصـــــــــيل طالبات الصـــــــــف األول البنائي أثر توظيف التعلم ."(2008)، حنان  رزق
 ، مكة املكرمة .جامعة أم القرى ، ّ منشورة دكتوراه ة"رسال املكرمةاملتوسط مبدينة مكة 

 التممليتنمية التحصيل والتفكّ  يف( (PDEODEاألبعاد السداسية  إسرتاتيجيةاستخدام  .(2017) ، رشا  رشا عيسى
ت ت  سرررررررررربتمرب ،(9العدد ) ،(20جملد ) ، مصررررررررررر،الرتبية العلمية جملة العلوم لدى تاميي املرحلة اإلعدادية، يف
61-99. 

 :دارالشروق للنشر والتوزيع عمان، 1ط،تدريس العلوم وإسرتاتيجيةالنظرية البنائية  .(2007) ، عاي  ونزيت

(. أتوّ اسررررررتاتيجيات التعلم النشرررررط يف جمموعات املناقشرررررة على التحصررررريل و االسرررررتيعاب ۲۰۰۱) امود.، املهدي سررررراو
-۱۰۷، (4)2،جملة الرتبية العلمية .الثانوي املفاهيم و االجتاهات حنو تعلم الفيزايء لدى طاب الصرررررررررررررررف األو 

14۹. 
هصررريلهم  يف( لطلبة املرحلة األسررراسرررية العليا PDEODE)إسررررتاتيجية"فاعلية اسرررتخدام  .(2012) ،  امد  السرررامات

ّهم   .2046 -2041 ت ت(9،)جملة النجاح، العلميللمفاهيم الفيزايئية وتفك

ة عو املفاهيم العلمية لطاب قسرررررررررررررررم الرتبية اصاصرررررررررررررررة  سرررررررررررررررتخدام فاعلية تدريس ماد .(2016) ، امد السرررررررررررررررامات
،جملد اجمللة الرتبوية الكويتتكوين بنيتهم املفاهيمية ومعتقداهتم املعرفية حو  العلم،  يف( (PDEODEإسررررتاتيجية

 .164-139ص ،ص، سبتمرب(120)،العدد(30)

والتحصرريل  االسررتداليللتنمية التفكّ  PDEODEية األبعاد السررداسرر إسرررتاتيجيةم( " اسررتخدام  2015)، هتاين سررليمان
 .38-1 ت ت ،نوفمرب (6)العدد(، 8)، جملد الرتبية العلمية رت جملةالعلوم لدى تاميي املرحلة اإلعدادية  يف

 .بديب دار القلم :ماراتاإل(. 2 .)ط. االجتماعيةالدراسات  متعلي (.2015) .سعيد عبده ، فعو طية عسليمان، حيىي 
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القاهرة: 1حامد عمار،ط مراجعة والنفســـــيةمعجم املصـــــطلحات الرتبوية . (2003) ، زينب ، النجارحسرررررررن  ،شرررررررحاته
 الدار املصرية اللبنانية .

مهارات  ،يفلتنمية التفكّ الناقد والتحصرررررررريل املعر  تكنولوجيالقصررررررررة الرقمية التعليمية مدخل  .(2014) ، إميان الشررررررررريف
ت أبريل  ،(2العدد ) ،(20) جملد مصرررررر ،دراســــات تربوية واجتماعية جملة ،بحنوها لدى الطا واالجتاهاإلنتام 

 .462-367ت

القبعات الست يف تنمية االستيعاب املفاهيمي للقضااي البيوأخاقية  اسرتاتيجيَّة(. فاعلية 2017) .، إهلام بنت عليالشليب
املركز القومي للبحوث،  ،ية والنفســـــــــــيةجملة العلوم الرتبو لدى طالبات الصررررررررررررررف الثالث الثانوي يف مدينة الرايض.

 .20–1،(3)1فلسطني، 

ىف تدريس العلوم على تنمية PDEODEاألبعاد السرررررداسرررررية( .فاعلية اسرررررتخدام إسررررررتاتيجية 2018الشرررررهراىن ،  صرررررر  )
 جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفســـــــــــيةالتحصررررررررررررررريل والتفكّ اإلبداعي لدى تاميي املرحلة االبتدائية ،

 .211-187( مارس ت ت1( العدد)9السعودية جملد )،

امليل حنو مادة الكيمياء لدى  يف( (PDEODEاسيةاألبعاد السد إسرتاتيجيةأور  .(2018صام الامى، ضياء الربيعى )
 . 28-1ت ت ( 2العدد ) ،(8جملد ) ،جملة مركز اببل للدراسات اإلنسانية ،املتوسط الثاينطاب الصف 

الكوايلى. (2014) ي.السررررليفاىن، سررررتارجيارحاجو  يل ابراهيمالطائي، فاضررررل خل ىف  فاعلية تصررررميم تعليمى وفق عوذم ج
املفاهيم الزمنية لدى طاب الصرررررررررررررررف احلادى عشرررررررررررررررر االعدادافى مادة التاري  وتنمية عادات العقل اكتسررررررررررررررراب 

 .(4)3 ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة .والتعاطف التارخيى لديهم

تنمية الكفاءة الرايضررررية لدى  يفتدريس الرايضرررريات  يفPDEODEإسرررررتاتيجيةفاعلية اسررررتخدام  .(2018) مد ، ا طلبة
 . 116-67ت ،ت أبريل (،5)العدد  (،21)،مصر،اجمللد جملة تربوايت الرايضياتتاميي املرحلة اإلعدادية،

ومات يف هقيق لتشررراهبی ومسرررتوايت جتهيز املعلالتفكّ ا اسررررتاتيجيَّة(. أور التفاعل بني ۲۰۰۹) .، إيهاب جودة أةدطلبة
امل متر العلمي الثالث عشـــر، الرتبية لدى طاب الصررررف األو  الثانوى. زايئية سررررائل الفيحل املالفهم املفاهيمی و 

 .۱۸۸ -۱۰۹، ة، اةمعية املصرية للرتبية العلميةالعلمية: املنهج واملعلم والكتاب دعوة للمراجع
فهم واحتفاا املفاهيم  يف البنائي( قائمة على املنحىن PDEODEتدريسررية) إسرررتاتيجيةأور ". (2011) ، انتصررار  طنوس

  ّ رسرررالة دكتوراه" ضررروء موقع الضررربط لديهم يفالعلمية واكتسررراب العمليات العلمية لدى طلبة املرحلة األسررراسرررية 
 ، اةامعة األردنية، األردن.منشورة
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 الفوريتنمية بع  عمليات العلم والتحصيل  يفر مج كمبيوتر متعدد األوساط فاعلية استخدام ب .(2009) ، امود  طه
جملة كلية الرتبية  ،البيولوجيمادة  يفالتحصررررررررررررررريل  منخفضررررررررررررررري الثانوايلزراعيواملرجم لدى طاب الصرررررررررررررررف األو  

 . 338 -294ت ت، يناير،(69)، مصر، العددابملنصورة

 . العريب: دار الفكر القاهرة،2،طعلوم ومتطلبات العصرتدريس ال.(2013) ، عبد السام فيعبدالسام مصط

، دراســــات تربوية واجتماعية جملة ،الناقد لدى طاب اةامعة وعاقته  لتفكّ يفالعبء املعر  .(2016)على ، رمضررررران 
 .  534-493ت ت يناير ،(1العدد ) ،(22مصر، جملد)

اكتسرررررراب املفاهيم الفيزايئية لدى طاب  يف( (PDEODEيةيسرررررررتاتيجفاعلية التدريس  .(2014) ، عبد الكرمي العمراىن
 .401-  382صصأيلو ،(،34)، العدد(9)، جملد العراق، جملة مركز دراسات الكوفةاملتوسط،  الثاينالصف 

( يف تعديل التصـــورات البديلة للمفاهيم PDEODE) األبعاد الســـداســـية إســـرتاتيجيةأثر " .(2016)، رمزي  عيسرررى
 فلسطني . ،جامعة العلوم اإلسامية ، ّ منشورة رسالة ماجستّ"  بغزة األساسيصف السابع العلمية لطلبة ال

فاعلية وحدة دراسرررية مقرتحة عرب اإلنرتنت  ىف تنمية االسرررتيعاب املفاهيمرفى الرايضررريات . (2011) .ال امدي، مىن سرررعد
، العلوم الرتبوية والدراسرررررررررات امللك ســـــــعود جامعةجملة. اليات لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايضومفهوم 
 .776-741(، 3)23،اإلسامية

(. فاعلية عوذم أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية االسرررررررررررررررتيعاب املفاهيمي يف العلوم ۲۰۰۹) . ، مندور عبد السرررررررررررررررام فت 
، لة الرتبية العلمية، جماةمعية املصررررررررررررررية للرتبية العلمية.اإلبتدائيالصرررررررررررررف السرررررررررررررادس  وعادات العقل لدى تاميي

12(2) ،۸۳-۱۲۳. 
عرض اصرائط واةداو  الزمنية اجملهزة ىف اسرررررتيعاب  سرررررلويبأبفاعلية تتابع األحداث . (2016). الفتاوي، سرررررهيلة اسرررررن

 .232-203(، 218)2العراق، ،ستاذجملة األا. مفاهيم مادة التاري  واكتساب التعاطف حنوه

هصرررريل طلبة  يفالنظرية البنائية  مبادئالقائمة على  PDEODEإسرررررتاتيجيةدام م( "أور اسررررتخ2013)  ، فخري  الفام
 رسالة دكتوراه،واملهارات األدائية لديهم " التممليهسني مهارات التفكّ  يفالكيمياء و  يفاملرحلة األساسية األردنية 

 جامعة العلوم اإلسامية العاملية،األردن . ، ّ منشورة 

ي االسرررررررررتيعاب املفاهيم تنمية ىألحياء علايف تدريس  املنظومي  م املدخلاسرررررررررتخدا أور(. 2015سرررررررررعد.) القحطاين،بدرية
 ،كلية تربية  .رسررررالة دكتوراه  ّ منشررررورة. أهبا مبدينة الثانوي الثاين الصررررف طالبات لدى البصررررري التفكّ ومهارات
 .أم القرىجامعة 

 .املنصورة: املكتبة العصرية، كز حول الطالبالتعلم النشط املتمر  تاسرتاتيجيا .(2015) ، زبيدة قرىن

 دار الفكر.: . عمانعادات العقل والتفكري النظرية والتطبي (. 2005) .أميمة، عمورو  يوسف ،قطامي
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 مكتبة بستان األمل.: اإلسكندرية .واملعايري الرتبوية وأساليب التقومي ف(. األهدا2005) .، فؤاد سلميانقادة

 يفالتحصررررررريل والدافعية العقلية   يفPDEODEاألبعاد السرررررررداسرررررررية إسررررررررتاتيجيةأور  .(2016) ، عبد الواحد  الكبيسرررررررى
العدد (، 5)، جملد النفس األردن، اةمعية األردنية لعلم املتخصــصــة  اجمللة ، األديبالرايضررريات لدى طاب الرابع 

 .94 -76ت  ،الثاين، تشرين (11)

ي، امد فرماوي وأةد، علية حامد وخضررر، صررام الدين وعياد، السرريد، ماجدة مصررطفى وفرماو و  كوور حسررني  ،كوجك
(. تنويع التدريس يف الفصـــــل دليل املعلم لتحســـــني طر  التعليم 2008)أةد عبد العزيز وفايد، بشررررررررى أنور. 

ّوت. والتعلم يف مدارس الوطن العريب  لعربية.مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدو  ا :ب

تصررررررررررويب التصررررررررررورات اصطم وتنمية مهارات التفكّ  يفالبنائية  PDEODEإسرررررررررررتاتيجيةفاعلية  .(2017) ، نيفني  ارم
 منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة .  ّ رسالة ماجستّ، الفيزايء لدى طاب املرحلة الثانوية فيالبصري

التحصررررريل وتنمية مهارات  يفلعلوم لتدريس ا PDEODEاألبعاد السرررررداسرررررية  إسررررررتاتيجية"فعالية  .(2015)، أةد امد
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