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مقدمة
ذكاء اإلنسان من المسائل اليامة التي نالت جدال كبي ار منذ سنوات  ،حيث تبرز
أىمية الذكاء في أنو يمكن االفراد من اإلفادة من نقاط القوة وتصحيح أو تعويض مكامن
الضعف لدييم ،فضبل عن أنو يمكنيم من االحتفاظ بالخبرات ومواقف التعمم المختمفة في الذاكرة
ومعالجتيا وتوظيفيا عند الحاجة ،وىو بذلك يييء االفراد بشكل جيد وفاعل لمنجاح في الحياة.
فاالنسان يتميز بذكاءه وقدرتو عمي التفكير عن الكائنات الحية االخري ويساعده عمي
تذليل الصعاب الناجمة عن التطور المتسارع  ،والكم اليائل من المعمومات في جميع المواقف
سواء كانت أكاديمية أو حياتية  ،إذ اصبح اليدف في العصر الحالي ليس امتبلك المعمومات
وانما كيفية معالجة المعمومات وادارتيا
فالذكاء ىو القدرة عمي مواجية الصعاب  ،وميارة التكيف مع الظروف الطارئة  ،ومن
ثم حل المشكبلت التي تعترض طريق الفرد ،ومن ثم يعرف الذكاء تقميديا بأنو القدرةعمي التفكير
واالستنتاج المنطقي  ،والتوىج العقمي ،والقدرة عمي خزن المعمومات ،والتوصل إلييا
( عامر ومحمد.)01 :3102 ،
ولقد تعددت النظريات التي فسرت وصنفت الذكاء ووضعت اختبارات متعددة لقياسو مثل نظرية
(سبيرمان )0010 ،ونظرية بينية وسايمون )0001 ،ونظرية (تيرمان وميرل )0092 ،ونظرية
( بيرت )0001 ،ونظرية كاتل  )0009ونظرية وكسمر ( )0091ابوحطب.)02 :3100 ،
فقد اقترح كاتل خبلل دراستو تقسيم العامل العام لسبيرمان الي عاممين ؛ احدىما ذكاء
متبمور واالخر سائل ،وقد استند كاتل في ىذا التقسيم الي التميز االساسي الذي اقترحو ىيب بين
الذكاء (أ) والذكاء (ب)  ،فوفقا لييب فإن الذكاء (أ) اليمكن قياسو بالمعني السموكي ،فيو نوع
من االمكانيات الفيزيولوجيا وكل ما تقيسو اختبارات الحالية ىو الذكاء (ب) ،وبناءا عميو حدد
كاتل مؤشرات سموكية مميزة لكل من نوعي الذكاء ويؤثر في كل نوع من انواع الذكاء عند كاتل
القدرة عمي إدراك العبلقات واستنباط المتعمقات التي كان يصف بيا سبيرمان العامل العام
(ابو حطب )012 -010 :3100 ،
ويشير الذكاء المتدفق بصورة اساسية إلي الكفاءة العقمية غير المفظية والمتحررة نسبيا
من تأثير العوامل الثقافية ،كالقدرة عمي إدراك المتسمسبلت وتصنيف االشكال والتجميع
واالستدعاء والتذكر والمصفوفات االرتباطية والتحميبلت الشكمية )(Rodriguiz, 2003
والذكاء المتدفق يشتمل عمي الميارات المعرفية االساسية لحل المشكبلت الجديدة وىي
غير مكتسبة ،وتتضمن مثيرات غير لفظية  ،وتتطمب استخدام استراتيجيات معرفية جديدة او
اعادة تركيب مرنة الستراتيجيات موجدة استجابة لممواقف الجديدة  ،وكذلك يشتمل عمي المحاكمة
العقمية والتجريد في حالة االداءات العقمية التي ال تمعب الخبرات المكتسبة دور ميم فييا
(توق واخرون)313 :3110 ،
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الذكاء المتدفق يعكس القدرة عمي االستنتاج وقدرة التذكر  ،والقدرة عمي معالجة
المعمومات  ،مثل إيجاد التشابو الوظيفي والتناظر بين سمسمة من الحروف من خبلل بعض
المحكات  ،أو تذكر مجموعة من االرقام ( )Fieldman, 1996: 299
الذكاء المتدفق ىو فاعمية عقمية متحررة اساسية من الثقافة وغير لفظية وىذا الذكاء
متاسس في نمو المخ ثم ينخفض تدريجيا بتقدم العمر (جواد والركابي  ، )30 ،3101 ،ولذا فقد
شغل اىتمام العديد من الباحثين الذين انشغموا بدراسة جوانبو والمفاىيم المرتبطة والمتغيرات ذات
العبلقة ،وتظير أىمية الذكاء المتدفق في كثير من المجاالت والجوانب االجتماعية والتعميمية
والمينية بل وحتي االدارية حيث يرتبط بالنجاح االكاديمي والميني خاصة في المواقف الجديدة
(حممي ، )22 :3111 ،حيث يرتبط الذكاء المتدفق بتكيف االشخاص مع الميام الجديدة
واالصيمة( ،الساحمي ، )21 :3111 ،فيو االمكانية الخاصة بتعمم مفاىيم جديدة والقدرة عمي
حل المشكبلت وىو مستقل نسبيا عن التعمم والخبرة التي يمكن استثمارىا في امكانات التعمم
المتاحة لمفرد مدعومة بدوافعو واىتماماتو (عاشوري ، )2 :3101 ،ويتطمب الذكاء المتدفق القدرة
عمي تشكيل المفاىيم وفيم العبلقات الجديدة والمجردة )(Baron, 2016: 55
ويعد الذكاء المتدفق أىم و أقوي المنبئات عن النجاح في مجاالت التعميم والعمل أي
أنو يرتبط ارتباطا كبي ار بالنجاح التعميمي والميني والنظريات المعاصرة ،وىو يشير إلي
القدرة عمي االستدالل منطقيا وتحديد العبلقات وحل المشكبلت الخاصة بالمثيرات الجديدة
)(Preece, 2012: 1
وقد تناولت العديد من الدراسات اىمية الذكاء المتدفق منيا دراسة ( رحمة )3100،
وان ليا تاثير كبير عمي التحصيل الدراسي ،دراسة )  (Xin & Ziqiang, 2009والتي
استكشفت ان القوة االدراكية المدركة من قبل الطبلب في الدروس الرياضية والذكاء المتدفق
واالنجاز الرياضي تتنأ بأدائيم عمي مشكبلت قياسية وبشكل خاص مشكبلت واقعية ،دراسة
) ،(Vista & Alvin, 2010الدروبي ( ،)3101 ،مطمب والشمري )3109 ،
وترتبط قدرة الفرد عمي النجاح في حل المشكبلت التي تواجيو بقدرتو عمي امتبلك عدد
من الميارات التي تدفع الفرد الي التخطيط واختيار االستراتيجيات المناسبة وتقويم الذات والجيد
المبذول ويعبر عن ىذه الميارات بميارات التنظيم الذاتي  ،فيذه الميارات نالت اىتماما كبي ار
لدي الباحثين؛ فاالىتمام بميارات التنظيم الذاتي ال ينعكس فقط عمي اكتساب المعمومات او
تطوير االداء وانما يمتد ايضا الي العديد من التضمينات التربوية االخري  ،كزيادة وعي المتعمم
بعممية تعممو وطرق تعممو وطرق تعاممو مع المعمومات وتنظيمو لبيئة تعممو وقدرتو عمي
تنشيط توجيو ومراقبة عممية تعممو مستفيدا من التغذية الراجعة في المواقف التعميمية
(عبد الحميد)391 :3100 ،
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فمن خبلل تنمية ميارات التنظيم الذاتي لممتعمم يكون التعمم اكثر فاعمية واكثر توجيا
وينشا متعممين لدييم القدرة عمي االستقبلل الذاتي في التعمم وبالتالي اكتساب مفاىيم سميمة حول
مادة التعمم مما يؤدي الي تحسين جودة التعمم (رشوان ، )3119 ،فالمتعمم المنظم ذاتيا يعتمد
عمي التعاون والتفاعل فيما بين المتعممين ،وطمب المساعدة من االخرين ،وبالتالي يصبح المتعمم
أكثر تقببل لممسئولية الذاتية عن تعممو .
وتتضمن التنظيم الذاتي عمميات تسيم في تنظيم الطالب لعممية تعممو منيا التخطيط
والتنظيم وادارة الوقت والتوجيو الذاتي والتقويم والبحث عن المعمومات ،فمن خبلل ميارات التنظيم
الذاتي يصل المتعمم الي اىدافو الخاصة ويظير اىتماما بضبط عممياتيم المعرفية الخاصة،
ويشعرون بالسعادة عندما يدركون أث ار ايجابيا في االخرين او البيئة من حوليم  ،ومن ثم زيادة
في كفائتيم الذاتية وشعورىم بفاعمية الذات  ،ويكون ذلك عند زيادة مستوي وعييم لعممية
التعممالناتج عن توظيف ميارات التنظيم الذاتي )(Broson, 2009: 20
كما تكمن أىمية التنظيم الذاتي لممتعمم في أنو يتضمن عمميات تسمح لؤلفراد بممارسة
السيطرة عمى أفكارىم ومشاعرىم وأفعاليم (  .)2004 ،Baumeister & Vohsإنيا تمكن
األفراد من التكيف مع بيئتيم االجتماعية والبدنية  ،وبالتالي فيي عممية أساسية في األداء
النفسي (  .)2004 ،Schmeichel & Baumeisterتم اقتراح التنظيم الذاتي في سياق التعمم
لئلشارة إلى عمميات التوجيو الذاتي التي تتيح لممتعممين الفرصة لتحويل قدراتيم العقمية إلى
ميارات أداء (  .)2008 ،Zimmermanو ينظر إلى الدارسين الذين يخضعون لمتنظيم الذاتي
كأفراد يتعاممون مع مياميم التعميمية بشكل استباقي وليس تفاعميا  ،مما يعني أنيم يبدون
مبادرات شخصية ومثابرة وميارات تكيفية  ،والتي تنشأ عن استراتيجيات ما وراء المعرفة المواتية
والمعتقدات التحفيزية (.)2008 Zimmerman
قد يستفيد المتعممون الذين يخضعون لمتنظيم الذاتي من إمكاناتيم بصرف النظر عن مجال
التعمم .عمى سبيل المثال  ،وجد أن التنظيم الذاتي مرتبط بشكل إيجابي بمستوى األداء والميارة
في مجاالت مختمفة  ،مثل الرياضة والموسيقى واإلنجاز األكاديمي ( ، ) 2005 ،Schunk
فالتنظيم الذاتي مرتبطا باإلنجاز في مجاالت متعددة .عمى سبيل المثال  ،تم العثور عمى
رياضيين من نخبة الشباب ليكونوا من المتميزين األكاديميين  ،كما أن التنظيم الذاتي لمتعمم
يمكن أن يكون أحد العوامل التي تكمن وراء ىذا االستنتاج ( 2009ـ.)Jonker , etal.
التنظيم الذاتي لمتعمم يعد أحد الحمـول المناسـبة لتحقيق جودة التعمم المنشودة فالكل
مشارك نشط في عممية تعممو .حيث تساعد ميارات التنظيم الذاتي عمى توسيع قدرات الطالب
العقمية في تخزين واسترجاع البيانات .تساعد ميارات التنظيم الذاتي عمى إحساس المتعمم بالثقة
بالنفس لما يتعود عميو من ميارات تصاحبو طوال مراحل تعممو فيو تعمم مرتبط بشخصية
المتعمم و مصاحب لو طوال فترة تعممو .يساعد التنظيم الذاتي لمتعمم عمى تنمية قدرات المتعمم
األدائية في المواد العممية من خبلل تنظيم مراحل التعمم واتمام كل مرحمة عمى حدة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىناك العديد من الدراسات التي اىتمت بميارات التنظيم الذاتي منيا دراسة حمدي
( ،)3100البنا ( ،)3102أبو الخير (( ،)3102زنقور )3109 ،ومن المبلحظ من خبلل ىذه
الدراسات وعمي حد عمم الباحث ندرة الدراسات التي تناولت ميارات التنظيم الذاتي لدي الطبلب
الذين يدرسون مقررات عمم النفس واالجتماع مما دفع الباحث لدراسة ىذه الميارات.
إن التدريس الفعال ىو الذي يساعد المتعمم عمى استخدام ما يتعممو في حياتو اليومية،
وبقاء التعمم واستخدامو الشك أمران ميمان ودونيما تقل جودة التدريس وجودة نتائج التعمم
وواضح أن ىذا ال يتحقق في المواقف التعميمية من ذاتيا ،وانما ىي نتيجة ألساليب التدريس
وطرق التعميم التي يستخدميا المعمم ،ليحقق األىداف التعميمية ،ومن تمك اإلستراتيجيات والتي
تؤدي إلى تدريس فعال إستراتيجية األبعاد السداسية )( )PDEODEقطامي )272 ،0202،
فيي إستراتيجية ميمة في التدريس ألنيا توفر مناخا يتمتع بالنقاش وتنوع وجيات
النظر ،وبالتالي فالمقصود أن تستخدم ىذه االستراتيجية كوسيمة لمساعدة الطبلب عمى فيم
مواقف الحياه اليومية) )Costu,2008ومحاولة التدرب عمي مجابية المشكبلت المختمفة من
خبل خطوات عممية تعتمد عمي قدرة المتعمم عمي التفكير المنظم ؛ وتعني التنبؤ والمناقشة
والتفسير والمبلحظة والمناقشة والتفسير  ،لتقصي األفكار التي يحمميا الطبلب ،وتشجعييم عمى
مناقشتيا" ( .)Costu,Ayas&Niaz,2012وتعني التنبؤ والمناقشة والتفسير والمبلحظة
والمناقشة والتفسير ،واجراءات ىذه اإلستراتيجية متتابعة ومتكاممة فيما بينيا ،وذات عبلقة خطية
وليست دائرية ،فكل خطوة تعتمد بشكل كامل وفعال عمى الخطوة السابقة ،ويدل ذلك إلى أنو
لموصول إلى الخطوة األخيرة البد من العمل عمى التنبؤ وذكر المبررات ،مرو ار بالمناقشة ثم
التفسير ثم المبلحظة ثم المناقشة مرة أخرى حول القضية المطروحة من أجل الوصول إلى
تفسير أو نتيجة(.آل كاسي ،القحطاني .)2018 ،وتنطمق ىذه االستراتيجية من منظور الفمسفة
البنائية ،ويمكنيا تحقيق مجموعة من مبادئيا ،لحدوث التعمم عندما يواجو الطالب مشكمة أو
ميمة حقيقية تتحدى أفكاره ،وتشجعو عمى إنتاج تفسيرات متعددة ،معتمدا عمى معرفتو القبمية
).(Kolari, Viskari& Savander,2005
وبناءا عمي ماسبق  ،ونظ ار لندرة الدراسات التي تناولت تنمية الذكاء المتدفق وميارات
التنظيم الذاتي لدي طبلب الجامعة بصفة عامة والطالب المعمم بشعبة عمم النفس بصفة
خاصة،تحاول الدراسة الحالية بيان فاعمية استراتيجية االبعاد السداسية في تنمية الذكاء المتدفق

مشكمة الدراسة:

تبين لدي الباحث من خبلل تدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس بكمية التربية شعبة
الطالب المعمم  ،افتقار الطالب المعمم الي ميارات التنظيم الذاتي وخاصة القدرة عمي انجاز
الميام الغير محددة الخطوات من حيث التخطيط ليا واختيار ما يناسبيا من اساليب وتقويم
االداء وتحديد نقاط الضعف والقوة في ماتم اداؤه  ،كما اتضح لدي الباحث توتر الطبلب في
مواجية المشكبلت التي لم يتم تدريبيم عمي حميا وحرص بعضيم عمي عدم مواجية المشكبلت
الجديدة واليروب منيا في اثناء تكميفيم بميام ميدانية مرتبطة بالمقرر ،والذي يشير الي افتقار
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الطالب المعمم بشعبة عمم النفس بكمية التربية لميارات التنظيم الذاتي والذكاء المتدفق  ،مما دفع
الباحث لبلجراء البحث الحالي والذي تتبمور في السؤال الرئيس اآلتي:-
ما فاعمية استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية الذكاء المتدفق والتنظيم الذاتي
لدي الطالب المعمم بشعبة عمم النفس كمية التربية ؟ ويتفرع السؤال الرئيسي إلى اآلتي:-
 ما فاعمية استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية الذكاء المتدفق لدي الطالب المعممبشعبة عمم النفس كمية التربية؟
 ما فاعمية استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية التنظيم الذاتي لدي الطالب المعممبشعبة عمم النفس كمية التربية؟
 ما العبلقة االرتباطية بين تنمية الذكاء المتدفق والتنظيم الذاتي لدي الطالب المعمم بشعبة عممالنفس كمية التربية؟

أهداف الدراسة-:

تسعى الدراسة إلى ما يمي :
أ -التعرف عمي فاعمية استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية الذكاء المتدفق لدي
الطالب المعمم بشعبة عمم النفس كمية التربية.
ب – التعرف عمي فاعمية استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية التنظيم الذاتي لدي
الطالب المعمم بشعبة عمم النفس كمية التربية
ج -التعرف عمي العبلقة بين تنمية الذكاء المتدفق والتنظيم الذاتي .

 -أهمية الدراسة-:

تتمثل أهمية الدراسة فيما يمى-:
ا – اإلسيام في مسايرة االتجاىات التربوية الحديثة فى استخدام إستراتيجية االبعاد السداسية
كأحد اىم االستراتيجيات التى تساعد عمى تنمية الميارات.
ب -توضيح اثر استخدام استراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية الذكاء المتدفق والذي يعتبر
متنبا ىام لمنجاح الميني واالكاديمي .
ج -تأكيد االىتمام باعداد معمم عمم النفس ومياراتو الذاتية وقدرتو عمي مواجية المشكبلت
باساليب جديدة ومتطورة .
د -تقديم مقياس ميارات التنظيم الذاتي والتعريف بطرق قياس الذكاء المتدفق
ل -ضرورة االىتمام وتوجيو مديريات التدريب في المحافظة بإقامة ومناقشة مثل ىذه
االستراتيجيات التدريسية عند إقامة الدورات التطويرية لمدرسي ومدرسات عمم النفس.
ز -تدريب المعممين قبل الخدمة عمي استراتيجيات حديثة في التدريس .
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 فروض الدراسة : -0يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين نتائج التطبيقين القبمي والبعدى الختبار الذكاء المتدفق
لصالح التطبيق البعدى .
 -3يوجد ف رق ذو داللة إحصائية بين نتائج التطبيقين القبمي والبعدى لمقياس التنظيم الذاتي
لصالح التطبيق البعدى .
 -2توجد عبلقة ارتباطيو بين تنمية الذكاء المتدفق والتنظيم الذاتي .

 -منهج الدراسة-:

استخدمت الدراسة المنيجين التاليين-:
ا – المنهج الوصفى-:
حيث تم استخدامو فى اعداد االطار النظرى وادوات الدراسة وتفسير النتائج ومناقشتيا.
ب – المنهج شبه التجريبى-:
حيث تم استخدامو فى التعرف عمى فاعمية استخدام استراتجية االبعاد السداسية فى
تنمية الذكاء المتدفق والتنظيم الذاتي لدي الطالب المعمم بشعبة عمم النفس بكمية التربية.

 -حدود الدراسة-:

تتمثل حدود الدراسة فى التالى-:
 -0مجموعة من طبلب الفرقة الثالثة شعبة عمم النفس بكمية التربية بجامعة الوادي الجديد .
 -3استراتيجية االبعاد السداسية لتدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس .
 -2الفترة الزمنية  :الفصل الدراسي االول . 3100
 -9الذكاء المتدفق
 -1التنظيم الذاتي وتضمنت الميارات التالية :التخطيط  ،التوجو الذاتي  ،التقويم  ،التفكير في
عممية التعمم  ،الكفاءة الذاتية  ،تركيز االنتباه واثارة الدافعية (الجيد) .

 -مواد وأدوات الدراسة:

 م ــوديوالت مصغـ ـ ـرة لمق ــرر طـ ــرق تـ ــدريس عمم النف ـ ــس وفقا الستراتيجية االبعاد السداسيـة" .
إعداد الباحث"
 اختبار كاتل لمذكاء المتدفق " ترجمة وتقنين أ.د  :احمد عثمان
"
 مقياس التنظيم الذاتي .
إعداد الباحث"
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 مصطمحات الدراسة :استراتيجية االبعاد الساسية ) ) PDEODE
عرفيا (قطامي  )212 ،3102،بأنيا إستراتيجية تعميم ميمة إذ أنيا توفر جو مدعما
بالمناقشة ووجيات النظر المتنوعة كما إنيا وسيمة لمساعدة الطمبة لفيم األحداث اليومية .
ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا إستراتيجية تدريس حديثة يقوم فييا المعمم بجذب انتباه
الطبلب عن طريق عرض مشكمة أو طرح أسئمة تثير تفكيرىم فيستمع إلي تنبؤاتيم ويوفر ليم
فرصة لتبادل اآلراء واألفكار فيما بينيم ثم يقوم المعمم بتنفيذ مجموعة من األنشطة مع طبلبو
تيدف إلى تعديل تنبؤاتيم الخاطئة وتتكون من ست خطوات متتابعة وىي التنبؤ) )Prediction
 ،المناقشة )، )Discussالتفسير( ، )Explainالمبلحظة )، (Observeالمناقشة ))Discuss
 ،التفسير (.)Explain
الذكاء المتدفق:
يعرفو كاتل بانو القدرة عمى إدراك العبلقات بشكل مستقل عن الممارسة أو التعميمات السابقة
المحددة المتعمقة بيذه العبلقات .ويتضمن ذكاء السوائل القدرة عمى التفكير والعقل بشكل تجريبي
وحل المشكبلت .تعتبر ىذه القدرة مستقمة عن التعمم والخبرة والتعميم (ابو حطب.)33 ،3100 ،
يمكن تعريفو اجرائيا بالقدرة عمى التفكير المنطقي وحل المشكبلت في المواقف الجديدة ،
بغض النظر عن المعرفة المكتسبة .كما يتضمن القدرة عمى تحديد األنماط والعبلقات التي
تدعم المشكبلت الجديدة واستنباط ىذه النتائج وتعمم أشياء جديدة باستخدام المنطق.
التنظيم الذاتي
يعرفو حسن شحاتو بأنو العمميات التي ينشط بيا المتعممون ويتشاركون فييا معرفيا
وسموكيا ووجدانيا ،بحيث تساعد ىذه المشاركة عمي ضبط تفكيرىم وسموكيم ووجدانيم في
أثناء اكتساب المعرفة والميارات مما يؤدى إلى تحقيق أىدافيم بطريقة منظمة) شحاتة،
.) 2،2015
وتعرف ميارات التنظيم الذاتي لمتعمم إجرائيا بأنيا مجموعة من الميارات التي تتضمن
تحكم الفرد في سموك  ،وعواطفو  ،وأفكاره في السعي لتحقيق أىداف طويمة األجل .وبشكل
أكثر تحديدا  ،قدرة الفرد عمي تحديد اىدافو والتخطيط ليا ورصد االستراتيجيات البلزمة
لتحقيق اىدافو والتفكير في مدي تحقيقيا وتركيز االنتباه لمزيد من الجيد في تحسين الضعف.
خطوات الدراسة :
-

دراسة وتحميل االدب التربوى والبحوث والدراسات ذات الصمة لتاصيل البحث وبناء أدواتو
التى يمكن من خبلليا االجابة عن مجموعة االسئمة االجرائية لمبحث .

-

إعداد وتحضير ادوات البحث المتمثمة في اختبار المصفوفات المتتابعة لكاتل لقياس الذكاء
المتدفق ومقياس التنظيم الذاتي من اعداد الباحث.

243

اجمللذ  - 63العذد األول  -يناير 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

اعداد موديوالت مصغرة لتدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس في ضوء االستراتيجية
االبعاد السداسية .

-

التحكيم والتجريب االستطبلعى الدوات البحث.

-

تحديد واختيار مجموعة البحث من طبلب الفرقة الثالثة شعبة عمم النفس.

-

التطبيق القبمى الدوات القياس فى البحث (مقياس التنظيم الذاتي – اختبار الذكاء المتدفق)

-

تدريس الموديوالت المصغرة المعدة في ضوء استراتيجية االبعاد السداسية .

-

رصد النتائج ومعالجتيا احصائيا  ،وتفسير النتائج لبلجابة عن أسئمة البحث التجريبية
االحصائية والتحقق من فروضو .

-

تقديم بعض المقترحات والتوصيات فى ضوء نتائج البحث

االطار النظري

استراتيجية األبعاد السداسية ()PDEODE
تعريف استراتيجية األبعاد السداسية ()PDEODE

عرفيا ( )Dewi, 2013. 16بأنيا مجموعة من األنشطة التعميمية المنظمة في أثناء
التدريس ،تيدف إلى مساعدة الطبلب في فيم الظاىرة قيد الدراسة ،وتوفير الفرصة لمطبلب
إلستكشاف المعرفة الجديدة ،وذلك بتوليد األفكار الخاصة بيم ،من خبلل ربط تجارب الحياه
اليومية لمطبلب مع المواد التعميمية ،وتشجيع الطبلب عمى طمب العمم الجديد ،واإلنفتاح عمى
األفكار الجديدة وزيادة قدرة الطالب عمى التفكير بشكل مبدع.
وعرفيا(خطاب )23 ،0205،بأنيا :استراتيجية تدريسية تفاعمية تستند إلى الفمسفة
البنائية ،وتتضمن سمسمة من العمميات المتتابعة تيدف إلى أن يكون الطالب واعيا بتفكيره،
ومراقبا لؤلفكار الخاصة بو والفرضيات التي تتضمنيا نشاطاتو من خبلل المراحل الست اآلتية
وىي :التنبؤ ،ثم المناقشة ،ثم التفسير ،ثم المبلحظة ،ثم المناقشة ،ثم التفسير .وتتم عن طريق
إثارة المعمم سؤاال موجيا أو طرح مشكمة واقعية أو مسألة رياضية معينة ،التي تجعل المتعمم
المحور األساسي فييا ،إذ إنيا توفر جوا مدعما بالمناقشات الجماعية والتنبؤ حول المشكمة
المطروحة وتفسيرىا ووضع حمول ليا.
عرفيا (العدوان و داود )005 ،0205 ،إنيا :إستراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى
البنائي في التعميم ،وتوجياتو وأفكاره ،وتتضمن سمسمة منظمة من اإلجراءات المتتابعة تتمخص
) ،
في المراحل الست اآلتية :التنبؤ) ،( Predictionالمناقشة )Discuss
التفسير ) ، ( Explainالمبلحظة) ،) Observeالمناقشة) ، ( Discussالتفسير
) .)Explainحيث يطرح المعمم سؤاال أو يعرض مشكمة ويقوم المتعمم عمى إثرىا بعمل تنبؤات
ثم يبررىا ،ويقوم بعدىا بمجموعة من األنشطة فيصمم وينفذ األنشطة ،ويجمع البيانات ،ويحمميا،
ويفسرىا
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استخدام استراتيجية االبعاد السداسية

د  /محمد حسن عمران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعرفها (آدم )022 ،0206 ،إحدى اإلستراتيجيات القائمة عمى النظرية البنائية وتعتمد
عمى إيجابية المتعمم وتفاعمو ووعيو بأفكاره ومراقبتو لمدى تحقق أىداف تعممو ،وتتكون من ست
خطوات رئيسة ىي  :التنبؤ) ،)Predictionالمناقشة) ، )Discussالتفسير)، (Explain
المبلحظة) ،) Observeالمناقشة ) ، ( Discussالتفسير).) Explain
وعرفتيا(عبده )3101،بأنيا إستراتيجية بنائية ،مكونة من مجموعة من اإلجراءات
المتتابعة السمسة في ست خطوات تبدأ بالتنبؤ والمناقشة ثم التفسير ثم المبلحظة والمناقشة وفي
النياية التفسير ،وذلك بوجود مشكمة أو ظاىرة معينة ويتم طرحيا من قبل المعمم وبالتالي يعمل
الطمبة عمى عمل جو من اإلثارة والنقاش وتبادل اآلراء مما يدعم الطمبة عمى التحميل والتفسير
والتنبؤ.
وعرفيا (طمبة )99 ،3101،استراتيجية قائمة عمى النظرية البنائية تجعل التمميذ محور
العممية التعميمية ،تعتمد عمى حصول التمميذ عمى المعرفة بنفسو باإلعتماد عمى خبراتو ومعارفو
السابقة ،وتتضمن سمسمة من اإلجراءات المتتابعة وتتمخص في المراحل الست اآلتية :التنبؤ (
) ،Predictionالمناقشة) ، ) Discussالتفسير) ، ( Explainالمبلحظة)،) Observe
المناقشة) ، ( Discussالتفسير) ،) Explainتتم من خبلل إثارة المعمم سؤاال أو مجموعة من
األسئمة تمثل ظاىرة أو مفيوما أو مشكمة رياضية مثيرة لمتفكير وتشكل أىمية بالنسبة لو مما
يتطمب من التمميذ القيام بمجموعة من العمميات من تنبؤ ونقاش وتبادل لآلراء والتحميل والمقارنة
والمبلحظة وجمع البيانات وتفسيرىا لموصول إلى تعريف المفيوم ،أو تفسير لمظاىرة.
ويبلحظ الباحث من خبلل التعريفات السابقة أن إستراتيجية األبعاد السداسية ) )pdeodeان
استراتيجية االبعاد السداسية تقوم عمي النظرية البنائية وتتشارك معظم اسسيا ومبادئيا فيي:
 تجعل المتعمم نشط ومتفاعل في العممية التعميمية وتعمل عمى إثاره تفكيره أثناء اكتساب
المعرفة الجديدة.
 تحقق مبدأ التفاوض االجتماعي مع األقران في بيئة تعاونية وأكد ذلك دراسة
 ترتكز عمى مبدأ الحوار والنقاش وتعطى لممتعمم حرية التعبير عن الرأي كما أشارت.
 تييئ الطمبة لمواجيو مواقف أومشكبلت حقيقية يسعى الطمبة إلى حميا بالمناقشة
والمبلحظة والتفسير والبحث،
 يكون دور المتعمم في ىذا النموذج مكتشفا وباحثا عن المعرفة ومسئوال عن تعممو،
 اما دور المعمم فيو منظما ومرشدا لبيئة التعمم ،ومشاركا في إدارة التعمم وتقويمو.

أهداف استراتيجية األبعاد السداسية((:)PDEODEقطامي)278 ،0202،

تيدف االستراتيجية إلى تحقيق االىداف االتية:
 تجعل الطالب محور العممية التعميمية من خبلل تفعيل دوره.
 تتيح لمطالب فرصة المناقشة والحوار مع زمبلئو المتعممين أو مع المعمم ،مما يساعد عمى
نمو لغة الحوار السميمة لديو وجعمو نشطا.
 يجعل الطمبة يفكرون بطريقة عممية ،وىذا يساعد عمى تنمية التفكير العممي لدييم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تتيح لمطمبة الفرصة لمتفكير في أكبر عدد من الحمول لممشكمة الواحدة.
 تشجع استراتيجية التعمم عمى العمل في مجموعات التعمم التعاوني ،مما يساعد عمى تنمية
روح التعاون لدى المتعممين والعمل كفريق واحد.
 ينمي الطالب قدرتو عمى ممارسة عمميات العمم كالمبلحظة والتنبؤ والتفسير.
 يكتسب الطالب ميارات المناقشة والحوار.
 تنمي قدرة الطالب عمى التعمم بالعمل فرادى وجماعات.
 يكتسب الطالب القدرة عمى التقويم الذاتي.
 تتيح لمطمبة فرصة استخدام كتب أخرى غير الكتاب المدرسي.
 تشجع الطالب عمى تحمل مسئوليات تتعمق بتعممو الخاص.
 يعطي لممتعمم فرصة تمثيل دور العمماء وىذا ينمي لديو اإلتجاه اإليجابي نحو العمم والعمماء
ونحو المجتمع ومشكبلتو.
 يوفر لممتعمم الفرصة لممارسة عمميات العمم األساسية والمتكاممة.
ويري الباحث ان استراتيجية االبعاد السداسية قد تيدف الي تدريب الطبلب عمي مواجية
المشكبلت من خبلل اجراءات تفكير محددة يشارك فييا الطالب بعقمو ويستطيع استخبلص نتائج
تسيم في حل المشكمة الحالية او مشكبلت مشابية  ،وىي بذلك قد تسمح لممتعمم بان يكون
مفك ار منظما من خبلل ما تدرب عميو من خطوات.

أهمية استراتيجية األبعاد السداسية (:)PDEODE

يرى (قطامي )278، 0202 ،أنو تنبع أىمية االستراتيجية من كونيا تفيد في مساعدة
الطبلب ليصبحوا واعين لمعتقداتيم الخاصة وتحفيزىم عمى تحدييا وتنمي فييم روح حل
المشكبلت ووضع افتراضات لحميا والتنبؤ بيا ،كما تعطييم فرصة لمتعبير عن آرائيم باحترام
وبحرية مطمقة وباستقبللية تامة ،وتشجع التفاعل بين الطمبة كمفاوضة اجتماعية وتؤدي إلى
وجود لغة حوار مشتركة بين الطمبة كما انيا تراعي الفروق الفردية مما يعزز ديمقراطية التعميم.
تشير (األسمر )02 ،0203،إلى أن اىمية ىذه االستراتيجية تتمثل في :
 .0تعطي مناخا يتمتع بالنقاش وتنوع اآلراء.
 .3تشجع العمل التعاوني بين المتعممين.
 .2تحسن عممية التعمم من خبلل الكشف عن المعرفة السابقة لدى المتعممين.
 .0تساعد في تعديل المفاىيم الخطأ عند المتعممين.
 .9تجعل الطالب محور العممية التعميمية.
 .1تثير فضول الطمبة في التفكير.
 .9بقاء أثر التعمم عند المتعممين.
 .1تجمع بين العمل الفردي والجماعي.
خصائص إستراتيجية األبعاد السداسية (:)PDEODE
يذكر كبل من )( ، (Savander -Ranne &Kolary,2003طنوس)32 ،0200،
بعض الخصائص التي تتميز بيا استراتيجية  PDEODEوىي:
 -تجعل من المتعمم محور العممية التعميمية التعممية.

253

اجمللذ  - 63العذد األول  -يناير 0202م

د  /محمد حسن عمران

استخدام استراتيجية االبعاد السداسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

تتيح فرصة أمام المتعمم لممارسة عمميات التعمم.
يتم العمل من خبلليا في بيئة ديمقراطية مدعمة بالمناقشة والحوار وتبادل وجيات النظر
مما يساىم في نمو لغة حوار سميمة لدى الطمبة.
يتم العمل من خبلليا في مجموعات مما ينمي روح التعاون والعمل ضمن الفريق.
تنمي قدرة المتعمم عمى التعمم بالعمل.
تكسب المتعمم القدرة عمى التقويم الذاتي.
تتيح فرصة أمام المتعممين لتصحيح مفاىيميم البديمة من خبلل حل التناقض بين التنبؤات
والمبلحظات.

مراحل استراتيجية األبعاد السداسية ()PDEODE

أشار (الخطيب )033 ،0200،إلى أن إستراتيجية األبعاد السداسية ( )PDEODEتتكون
من ست مراحل :
المرحمة األولى :التنبؤ ) (Predictionيقدم المعمم ظاىرة حول المفيوم المراد تعميمو لمطمبة ،ثم
يتيح ليم الفرصة لكي يتنبأوا بنتيجة الظاىرة أو المشكمة المطروحة بشكل فردي ،وتبرير تمك
التنبؤات قبل أن تبدأ أية فعاليات أو أنشطة تعميمية.
المرحمة الثانية :المناقشة ) ( Discussيتم إتاحة الفرصة لمطمبة كي يعمموا في مجموعات
صغيرة من أجل مناقشة أفكارىم ،وتبادل الخبرات ،والتأمل معا.
المرحمة الثالثة :التفسير) ) Explainيصل الطمبة إلى حل تعاوني حول الظاىرة ،وتبادل
نتائجيم مع المجموعات األخرى ،من خبلل المناقشة الجماعية لمصف بأكممو.
المرحمة الرابعة :المالحظة ) ) Observeيختبر الطمبة أفكارىم وآرائيم حول الظاىرة من خبلل
إجراء األنشطة والتجارب عمى شكل مجموعات ،وتسجيل المبلحظات ( وقد يقع الطالب في حالة
من عدم اإلتزان المعرفي في حال عدم توافقيا مع التنبؤات).
المرحمة الخامسة :المناقشة ) (Discussيقوم الطمبة بتعديل تنبؤاتيم من خبلل المبلحظات
الفعمية في الخطوة السابقة ،وىذا يتطمب من الطمبة ممارسة ميارات التحميل والمقارنة ونقد
زمبلئيم في مجموعات .
المرحمة السادسة :التفسير) )Explainيواجو الطمبة جميع التناقضات الموجودة بين
المبلحظات والتنبؤات ،من خبلل حل التناقضات التي توجد ضمن معتقداتيم(تغيير مفاىيمي)
كما تشمل عناصر استراتيجية األبعاد السداسية( )PDEODEاالتي ( :قطامي)201 ،3102،
 .0ظاىرة أو مشكمة من الحياه اليومية تتعمق بالمفيوم المراد تعممو.
 .3معمم متمكن.
 .2طبلب.
 .0تنفيذ خطوات االستراتيجية والتي تتضمن التنبؤ والمناقشة والتفسير و المبلحظة و المناقشة
والتفسير.
 .9بيئة صفية مناسبة.
 .1الوسائل واألدوات البلزمة.
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دور المعمم وفقا الستراتيجية األبعاد السداسية()PDEODE

يتحدد دور المعمم باآلتي( :قطامي)203 ،3102،
 تييئة الجو اإلجتماعي في الصف بحيث يصبح الصف بيئة آمنة لمتعمم ،ولكل فرد دوره
ضمن عمل المجموعة(طنوس.)0227،
 متابعة فيم الطمبة من خبلل سموكياتيم وأفعاليم التي تدل عمى ذلك ومساعدتيم عمى فيم
أخطائيم والتحول بالطمبة إلى الفيم السميم.
 تنظيم الميمات األكاديمية التي تيدف لربط العمم بالحياة وتفسر وتتنبأ ببعض الظواىر.
 إنو أحد مصادر المعمومات لمطالب وليس المصدر الوحيد.
 يضع الطمبة في مواقف تتحدي معرفتيم القبمية.
 يعطي الطمبة وقتا كافيا لمتفكير بعد طرح األسئمة ويسمح الستجابات الطمبة بأن تقود الدرس.
 يطرح أسئمة بنيايات مفتوحة ويتيح الفرصة لمناقشة الطمبة فيما بينيم.
 إعطاء ميمات لمطمبة يستخدم أفعال مثل صنف -حمل -كون.
 يتقبل استجابات الطمبة الفورية ويتقبل الخروج عن النظام أحيانا في سبيل ذلك.
 يستعين بوسائل تعميمية مستمدة من الوسط المحيط الذي يعيش فيو الطمبة.
 ال يفصل المعرفة عن طريقة الوصول ليذه المعرفة.
 يركز عمى الفيم الدقيق لدى الطمبة فعندما يستطيع الطمبة النقاش بالمعمومات التي لدييم
نعمم انيم قد فيموا ىذه المعمومات جيدا.
كما أشار(حمادنة )00-00 ،0203،أن استراتيجية األبعاد السداسية( )PDEODEتساعد
المعمم عمى:
 الكشف عن األفكار التي يحمميا الطبلب حول المفيوم المراد تعميمو. التعرف عمى المشكبلت التي تواجو الطبلب في أثناء تعمم المفيوم. تحديد مستوى الفيم لدى الطبلب (فيم سميم ،فيم جزئي ،عدم فيم). -التعرف عمى أنماط تعمم الطبلب في أثناء مرحمة المناقشة والتفسير.

دور الطالب المعمم وفقا الستراتيجية األبعاد السداسية()PDEODE

يتحدد دور الطالب باآلتي( :قطامي)282 ،0202 ،
 الطالب محور العممية التعميمية التعممية.
 متعمم فعال يكتسب المعرفة والفيم بنشاط فيو يناقش ويحاور ويفسر ويقارن ويتنبأ ويبلحظ،
ويضع فرضيات ،ويتقصى وجيات النظر المختمفة بدال من أن يسمع ويق أر ويقوم باألعمال
الروتينية.
 متعمم اجتماعي يقوم ببناء المعرفة والفيم اجتماعيا ،فيو ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردى
وانما بشكل اجتماعي ،من خبلل الحوار مع اآلخرين.
 متعمم مبدع إذ أن المعرفة والفيم يبتدعان إبداعا فالمتعممون يحتاجون ألن يبتدعوا المعرفة
بأنفسيم ،وال يكفي افتراض دورىم النشط فقط.
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وأشار (حمادنه )00 ،0203،أن استراتيجية األبعاد السداسية( )PDEODEتساعد المتعمم في:
تبصيره وتعريفو بأفكاره ومعتقداتو التي كونيا حول المفيوم الذي يريد أن يتعممو.
تنمية ميارات عمميات العمم والتفكير الرياضي.
ممارسة الميارات المعرفية(اإلدراكية) لتطوير الفوق معرفية.
تغيير المفاىيم البديمة لديو ،واكسابو الفيم العممي السميم المقبول عمميا.
أما عن محتوى التعمم المقدم إلى الطمبة وفق ىذه االستراتيجية  PDEODEفيجب أن
يكون عمى صورة أسئمة أو مشكبلت ،يحاول الطمبة إيجاد الحمول ليا عن طريق البحث
والتقصي والتنقيب ،وذلك من خبلل التفاوض اإلجتماعي بين الطمبة ،وفي ىذا يمارس
الطالب دور الباحث المستقصي وذلك باستخدامو ميارات التفكير وعمميات التعمم ،لكي
يصل إلى المعنى ويبني معرفتو بنفسو(.طنوس)30 ،0200،

الدراسات السابقة ذات العالقة بإستراتيجية األبعاد السداسية )(PDEODE

ىناك العديد من الدراسات التي اكدت اىمية استراتيجية االبعاد السداسية في تنمية العديد
من المتغيرات ذات االىمية في العممية التعميمية بالنسبة لممراحل العمرية المختمفة منيا دراسة
القيام ( )0208حيث ىدفت ىذه الد ارسة إلى تقصي فاعمية استراتيجية تدريسية ))PDEODE
في إكتساب ميارات عمميات العمم األساسية والمتكاممة في تدريس الكيمياء لدى طالبات الصف
التاسع في مديرية تربية جرش ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات أداء طالبات الصف التاسع عمى اختبار ميارات عمميات العمم األساسية والتكاممية
تعزى لمتفاعل بين إستراتيجية التدريس(االبعاد السداسية ،االعتيادية) ومستوى التحصيل العممي
(مرتفع ،متوسط ،منخفض) والتوجو المستقبمي (عممي ،أدبي) ،دراسة الشهراني ( )0207التي
اكدت فاعمية إستراتيجية األبعاد السداسية) )PDEODEفي تدريس العموم عمى تنمية التحصيل
والتفكير اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية،
دراسة شحات ،متولي( )0207ىدفت ىذه الدراسة إلى تجريب تدريس الفيزياء بإستخدام
إستراتيجية األبعاد السداسية) )PDEODEلتنمية المفاىيم وميارات حل المسألة والميول العممية
لدى طبلب الصف األول الثانوي ،وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )1.19بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في كل من
المفاىيم الفيزيائية ،وميارات حل المسألة الفيزيائية والميول العممية ،دراسة محرم( )0206وىدفت
ىذه الد ارسة إلى قياس فاعمية إستراتيجية ) )PDEODEالبنائية في تصويب التصورات الخطأ
في الفيزياء لدى طبلب المرحمة الثانوية ،وأظيرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة بصبوص (  )0206ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فاعمية إستراتيجية األبعاد
السداسية) )PDEODEفي اكتساب المفاىيم الكيميائية في ضوء الدوافع المدرسية لدى طالبات
الصف التاسع األساسي ،وتوصمت الدراسة إلى تفوق إستراتيجية األبعاد السداسية ))PDEODE
في اكتساب المفاىيم الكيميائية لدى طالبات الصف التاسع األساسي لصالح المجموعة
التجريبية ،دراسة سميمان ( )0204وىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف فاعمية استخدام إستراتيجية
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األبعاد السداسية في تنمية التفكير اإلستداللي والتحصيل في العموم لدى تبلميذ المرحمة
اإلعدادية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة عن وجود فروق في اختبار التفكير اإلستداللي واختبار
التحصيل لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية ألبعاد
السداسية).)PDEODE
دراسة( Costu (2008والتي ىدفت إلى إستقصاء فاعمية إستراتيجية ) )PDEODEفي
مساعدة الطمبة عمى فيم األحداث اليومية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية
) )PDEODEساعدت الطبلب عمى اإلحساس بمواقف الحياه اليومية ،وساعدتيم أيضا عمى
تحقيق مفاىيم أفضل لمحياة اليومية .دراسة) Kolari,Viskari&Ranne(2005والتي ىدفت
إلى معرفة مدى مبلئمة إستراتيجية التدريس البنائية ) )PDEODEلتعميم ىندسة البيئة ،وقد
أظيرت النتائج تحسنا اتجاه كل من ميارات الطمبة اإلجتماعية ،واتجاىاتيم نحو المساق الذي تم
تدريسو ،كما أظيرت الدرسة نتائج ممتازة في تحسن تعمم الطبلب ،ومشاركتيم الفعالة ،وتحمل
المسئولية وبالتالي حفزىم عمى العمل الشاق.
ومما سبق نستخمص ان استراتيجية االبعاد السداسية استراتيجية ذات فاعمية في تنمية
العديد من ميارات التفكير العميا والمتقدم منيا التفكير االبداعي والناقد وميارات حل المشكبلت
كما تثير االستراتيجية من دافعية المتعمم مما يحفزه عمي المشاركة في عممية تعممو وانخراطو
فيو ،وبذلك فقد تكون ىذه االستراتيجية ىامة في مساعدة الطالب عمي تنظيم قدراتو وتقييميا
واتباع اسموبا عمميا اثناء مواجية مشكبلت جديدة وغير مالوفة لمطالب وبالتي فقد تسيم في
تنمية ميارات التنظيم الذاتي والذكاء المتدفق لدي الطبلب.

ثانيا الذكاء المتدفق:

اختمفت المدارس النفسية حول مصطمح الذكاء المتدفق فقد يشارر إليو بأنو الذكاء السائل
او المرن فيو احد مكونات الذكاء العام كما يري العالم كاتل الذي قسم الذكاء العام الي قسمين
الذكاء المتدفق والذكاء المتبمور الذي يختمف عن الذكاء المتدفق في كونو يقوم عمي المعرفة
الثقافية والمي ارات المكتسبة من خبلل الخبرة مثل الحقائق العامة والمفردات المغوية ،بينما يشير
الذكاء المتدفق إلي القدرة عمي االستدالل منطقيا وتحديد العبلقات وحل المشكبلت الخاصة
بالمثيرات الجديدة )(Peace, 2012: 1
ويعرف )  (Barbey etal. 2013:3الذكاء المتدفق بأنو قدرة عقمية تمكن االفراد من
حل المشكبلت الجديدة بصورة مستقمة عن المعرفة المكتسبة سابقا ،وييدف لتنمية السموك
التكيفي واتخاذ القرار الموجو نحو اليدف
ويعرف ايضا بأنو القدرة عمي استخدام االستدالل العقمي في حل المشكبلت الجديدة،
والتي تكون فييا الخبرة السابقة والمعرفة المكتسبة ليا دور قميل )( Chuderski, 2013: 245
كما بانو ذكاء فطري يشمل االستدالل السريع والمجرد (الذكاء غير المفظي) ويظير في
االختبارات التي تتطمب التكيف مع المواقف الجديدة ويعتمد الذكاء المتدفق عمي المرونة والقدرة
عمي التكيف لحل مايواجو الفرد من مشكبلت قد ال تكون مألوفة لديو وليس لديو خبرة مسبقة
عنيا (غباري وأبو شعيرة)11 :3101 ،
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ويعرف بانو القدرة عمي االستدالل وحل المشكبلت التي تؤثر في التعمم في الحياة اليومية
في كبل المواقف التعميمية والمينية )(Perring , 2009: 148
ومما سبق يتضح ان الذكاء المتدفق قدرة عقمية يستخدميا الفرد لمواجية المشكبلت
الجديدة الغير مالوفة لو او التي لم يسبق لو التعمم عنيا او اكتساب الخبرات .اي انو ال يعتمد
عمي الخبرة المسبقة او المعرفة المكتسبة ،فالشخص الذي لديو ذكاء متدفق يتسم بالمرونة والقدرة
عمي التكيف مع المشكبلت .ويتضمن ىذا الجانب من الذكاء القدرة عمى حل المشكبلت المستقمة
عن المعرفة الموجودة سابقا.

خصائص الذكاء المتدفق

يرتبط الذكاء المتدفق بسرعة تجييز المعمومات والقدرة عمي اداء النشاطات اليومية
) (Salthouse, 2000فضبل عن تاثره بالذاكرة العاممة ،وتتضمن القدرات المتدفقة التالية:
)(Barclay, 2000: 124
 القدرات االستداللية القدرات التجريدية االدراك البصري التوجو المكاني التخيل العقمي التناسق البصري -الحركي السرعة االدراكيةفالذكاء المتدفق ىو جانب من الذكاء الذي يعتمد عمى الحد األدنى من المغة .و وصف
أحد فريق البحث الذكاء المتدفق بأنو "قدرتنا عمى التعامل بشكل خبلق ومرن مع العالم بطرق ال
تعتمد صراحة عمى التعمم أو المعرفة السابقة" ( .)Tranter & Koutstaal 2008: 185يتيح
الذكاء المتدفق لؤلفراد أن يستنبط في كثير من األحيان الحمول لؤللغاز والمشاكل  ،خاصة تمك
ذات الطبيعة المكانية أو الرياضية ،
وتشير نتائج عدد من الدراسات أن الذكاء المتدفق يتزايد حتي مرحمة المراىقة ثم ينخفض ببطء ،
كما اشارت نتائج عدد من الدراسات االخري أنو يمكن تحسين الذكاء المتدفق من خبلل التدريب
عمي ميام الذاكرة العاممة ) ،( Peace, 2012: 3) ، (Feiyue etal. 2009: 345وقد قدم
كاتل عددا من الخصائص أىميا:
 يصل الذكاء المتدفق أقصي نموه في سن ( )09 -00سنة ثم تتضائل تدريجيا ابتداءا منسن ( )33وحتي عمر متأخر
 يظير الكاء المتدفق في االختبارات التي تتطمب تكيفات وتوافقات لمواقف جديدة تماما يتكون الذكاء المتدفق من الميارات الفراغية والصورية ،والذاكرة الصماء ،وىو اقل تاث اربالخبرة والتعمم
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-

يتاثر الذكاء المتدفق بالعوامل الوراثية اذ تؤثر ىذه العوامل عمي تبيان الفروق الفردية فييا
نظ ار ألنيا ترتكز في االساس عمي العوامل البيولوجية والفسيولوجية
التذبذبات في االداء المعرفي تكون اكثروضوحا في الذكاء المتدفق الرتباطيا بالتغيرات في
الكفاية الفيزيولوجية عند الفرد
تتطمب الميام التي تقيس الذكاء المتدفق المزيد من التركيز والقدرة عمي حل المشكبلت ،
فيو اكثر اعتمادا عمي البني الفزيولوجية التي تعزز السموك العقمي وتدعمو
الذكاء المتدفق يمثل القدرة العامة التي تتوافر لدي الفرد في جميع مجاالت حياتو
القياس االفضل لمذكاء المتدفق ىو االختبارات التي تتطمب السرعة في الحصول عمي
االستجابة
الذكاء المتدفق ترابطو عال معنسبة التعمم في المواقف الجديدة
الذكاء المتدفق يعبر عمي قدرة الفرد عمي االستدالل ويتجمى ىذا الشكل من الذكاء
بالخصوص إزاء الوضعيات التي تتطمب االستدالل االستقرائي (غريب عبد الكريم ،
)99 ،3110

قياس الذكاء المتدفق

يقاس الذكاء المتدفق بواسطة اختبارات حل المشكبلت وانماط المزاوجة واالستنتاج وكذلك
اختبارات تصنيف االشكال وادراك المتسمسبلت والمصفوفات االرتباطية  ،ويقاس باختبارات الفيم
واالستدالل واالدراك والتي تتطمب قدرة الفرد عمي اصدار احكام سريعة ودقيقة حسب متطمبات
الموقف .
طور كاتل اختبارات الذكاء المتحررة من اثر الثقافة تعرض عمي المفحوص مشكبلت
استداللية جديدة تتطمب استخدام عناصر الخبرة المشتركة  ،وافترض انيا مقاييس جيدة لمذكاء
المتدفق باعتباره انعكاسا لقانوني ادراك العبلقات وادراك المتعمقات عند سبيرمان (أبو حطب،
)012 :2011
اشير اختبارات الذكاء المتدفق ىو اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة الممونة والعادي
والمتقدم عمي حسب المرحمة العمرية  .و يمكن تقدير الذكاء المتدفق باستخدام العديد من
االختبارات غير المفظية او التجريدية واالختبارات المعرفية التي التعتمد عمي المعرفة المكتسبة
والذكاء المتدفق باعتباره قدرة معرفية لدي الفرد يعد من أىم المنبئات بنجاح الفرد فيما يمر بو
من مواقف ومشكبلت والتي يمكن ان تتحسن لدي االفراد عن طريق التدريب عمي ميام
معرفية مما يساعد الفرد عمي اتخاذ القرار المناسب عند مواجية مشكمة معينة لتحقيق أىدافو
)(Barbey etal. 2013: 2

التنظيم الذاتي
تعريف التنظيم الذاتي لمتعمم

ظيرت مصطمحات كثيرة تترادف مع التنظيم الذاتي لمتعمم منيا :التحكم الذاتي ،المنضبط
ذاتيا ،الموجو ذاتيا ،التعمم ذاتي التخطيط ،التعمم المستقل ،التربية الذاتية ،التعمم الستقبللي ،التعمم
ذاتي المدخل ،التعمم المدار ذاتيا ،والتعمم المنظم ذاتيا ،والدراسة الموجية ذاتيا والدراسة المستقمة،
وتتبني البحث الحالي مصطمح التعمم المنظم ذاتيا .

253

اجمللذ  - 63العذد األول  -يناير 0202م

د  /محمد حسن عمران

استخدام استراتيجية االبعاد السداسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالتعمم المنظم ذاتياىو الجيد المبذول من قبل المتعمم؛ لتعميق ومعالجة شبكة من
الموضوعات المترابطة ،بيدف تكوين رؤية ذاتية حول الموضوع ،وتحسين عمميات الفيم
واالستيعاب ،وىو العممية البنائية الفعالة والتي يضع المتعممون وفقا ليا أىداف تعمميم الخاصة ،
ثم يحاولون أن يراقبوا وينظموا ويضبطوا معارفيم  ،ودوافعيم ،وسموكياتيم وىم موجيون ومقيدون
بأىدافيم وسياقات بيئة التعمم) .رزوقي و عبد الكريم )169، 2015 ،
وىو عممية بنائية نشطة متعددة المكونات ،يكون المتعمم فييا مشاركا نشطا في عممية
تعممو؛ معرفيا ،وماوراء معرفيا ،وسموكيا ،ويتحمل مسئولية أساسية عنيا من خبلل تبني
معتقدات دافعية) تقدير قيمة وأىمية ميام التعمم( ،ومعتقدات خاصة بالفاعمية الذاتية ،واستخدام
استراتيجيات معرفية مثل التسميع الذاتي واإلتقان.... ،وما وراء معرفية مثل) التخطيط والمراقبة
والتنظيم( ،واستراتيجيات تنظيم وادارة مصادر التعمم؛ وذلك بيدف التحكم في تعممو وتنظيمو .
)كامل)302، 3119 ،
يعرفو زيمرمان ) (Zimmerman, 2001: 5بأنو توظيف المتعممين لثبلثة عناصر
ىي :ماوراء المعرفة والدافعية والسموكية حتى يكون المتعممون نشيطين في تنمية عمميات تعمميم
الخاصة ،مما يتيح ليم مراقبة فاعمية الطرائق واالستراتيجيات التي يستخدمونيا لتعمميم .كما ميز
بين تعريفين لمتعمم المنظم ذاتيا ىما:
التعريف الوصفي لمتعمم المنظم ذاتيا :والذي يشير إلى أن المتعممين يتصفون بأنيم منظمونذاتيا وفق درجة مشاركاتيم بفاعمية دافعيا ،وسموكيا ،وما وراء معرفيا في عممية تعمميم
الذاتية.
التعريف الشارح :الذي يشير إلى العمميات التي يتم بواسطتيا قيام المتعممين بالتنظيم الذاتيلتصرفاتيم ،وأفكارىم ،وانفعالتيم بيدف تحقيق أىدافيم.
إذن يحدث التعمم المنظم ذاتيا عندما يكون المتعمم نشطا ،يعرف كيف يتعمم ،ويكون مدفوعا
ذاتيا ،ويعرف قدراتو ،وامكانياتو ،واستعداداتو ،وبناء عمى تمك المعرفة فيو ينظم عمميات تعممو،
ويضع لنفسو أىدافا وخطة يسير عمييا ويجعميا مرنة يعدل فييا حسب الظروف والتغيرات لكي
يحسن من أدائو.

الخصائص والسمات المميزة لمتعمم المنظم ذاتيا

يتضمن التعمم المنظم ذاتيا عدد من الخصائص أهمها. ) :نوفل ، 973 ، 2011 ،الطيب،
(44 ،2012
 السموكية  :يقوم المتعمم بسموكيات ،وعمميات؛ الكتساب المعمومات والميارات ،مثل إدارةالوقت ،البحث عن المعمومات ،سؤال المعممين واالقران.
 الدافعية  :يجعل المتعمم مدرك لفعاليتو الذاتية ،وقدرتو عمى التعمم ،والتوجو نحو اليدف،والوعي واالرادة ،واالتجاه نحو النجاح والفشل.
 المعرفية  :وينشط لدى المتعمم المعرفة والميارات المعرفية ،مثل التمخيص ،أخذ المبلحظات،أساليب تقوية الذاكرة ،استراتيجيات المعالجة العميقة.
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 االلتزام باألهداف األ كاديمية  :يساعد المتعمم عمى الحصول عمى درجات مرتفعة فياالختبارات المدرسية ،ومستوى مرتفع من التقدير الجتماعي ،واختيار األىداف المبلئمة
والتمكن من المادة العممية ،واكمال الميمة بنجاح.
 الحرية  :وتتضمن قيام المتعممين باختيار األىداف بأنفسيم ،وقياميم بتوزيع الميام ،ولدييمحرية الختيار ،والستقبلل الذاتي ،والتخطيط لوقتيم ومصادر تعمميم.
 التحدي  :تتضمن قيام المتعمم بوضع أىداف صعبة لتدفع قدرتو عمى النجاح ،ويرى الفشلعمى أنو فشل مؤقت ،وليس نقصا في قد ا رتيم.
 التعاون  :وتتضمن تعاون المتعممين المنظمين ذاتيا مع بعضيم البعض؛ بغرض التشجيععمى لمثابرة ،وطمب المساعدة من األق ا رن والمعممين.
 التعمم القائم عمى المعنى  :فالمتعمم ،ويناقش ،ويبتكر ،ويبنى ،ويشارك ،حيث يكون التركيزعمى بناء المعنى
من خبلل الخصائص السابقة نبلحظ أن التعمم المنظم ذاتيا لو عدة خصائص ليست
دافعية وسموكية ومعرفية فقط فإنما ىو تعمم قائم عمى المعنى ،يثير التعاون والتحدي والحرية
لدى المتعممين ،ييتم بجعل المتعمم يضع األىداف ويسير عمييا ،ويضع خطة تتسم بالمرونة
والواقعية ويتامل ما تم تنفيذه من خطوات ومن ثم يصدر احكاما تقييمية عمي اداؤه ومدي ما
تحقق من أىداف.

خصائص المتعممين المنظمين ذاتايا:

بمراجعة عدد من الدراسات (جمجل) ،) 267 ، 2007 ،أبو الخير ، (24، 2013 ،زنقور
((، )3109مفتاح )3101 ،تبين امتبلك المتعممون المنظمون ذاتيا لعدد من الخصائص أىميا:
 يعرفون كيف يستخدمون سمسمة من االستراتيجيات المعرفية ) التكرار-التوسع-اإلتقان-التنظيم( ويستخدمون مجموعة من االستراتيجيات الما وراء معرفية) التخطيط ،المراقبة
الذاتية ،التقويم الذاتي(
 يظيرون مجموعة من المعتقدات الدافعية ،والوجدانية مثل) الشعور بالكفاءة الذاتيةاألكاديمية ،لدييم أىداف لمتعمم ،لدييم شعور إيجابي نحو الميام(
 يراقبون فعالية طرق ،واستراتيجيات تعمميم ،ويقدمون ألنفسيم التغذية الراجعة. يحصمون عمى المعمومات من مصادر خارجية ،ولدييم دافعية داخمية لطمب المعمومات. يتحكمون ويديرون إيجابيا خب ا رت تعمميم باستقبللية لدييم قدرة عمى إدارة الوقت ،وتوزيعو بشكل مبلئم عمى الميام المطموبة. يستعين بالمعمومات السابقة التي قد تعمميا لمساعدتو في حل مشكبلتو ،ويشارك أصدقاءهفي الحل.
 يسأل نفسو دائما قبل كتابة كل خطوة في الحل ،مما يمكنو من متابعو أىدافو وأدائو معا. يقوم أداءه بعد أداء الميام ،ويضع خطة لعبلج المشكبلت التي وقع فييا. مستقمون ومنضبطون ذاتيا وواثقون من أنفسيم ،يرغبون في التغيير ويستمتعون بالتعمم. يمكنيم تنظيم مواد وميام وبيئة التعمم ،ومراقبة التقدم نحو األىداف ،ويستخدموناستراتيجيات مختمفة لتحقيق أىداف تعمميم.
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مهارات التنظيم الذاتي:

تتضمن ميارات التعمم المنظم ذاتيا محاولة المتعمم تطبيق العمميات المختمفة التي أكدت
عمييا معظم نماذج التعمم ذاتيا ،والتي تتضمن" التخطيط ووضع األىداف ،والمراقبة والوعي،
والضبط والتنظيم ،وردود الفعل واالنعكاسات الذاتية " في تنظيم المحتوى المعرفي والدافعي
والسموكي والسياق المحيط بعممية التعمم )نوفل)22 ،3100 ،
كما تعرف ميارات التنظيم الذاتي بأنيا قدرة التمميذ عمى :تحديد األىداف ،وتحديد
استراتيجيات التعمم  ،والخطوات التي سيتبعيا وااللتزام بالوقت ،وتنظيم وقتو وجيده وزيادة
دافعيتو؛ لبذل الجيد والمثابرة ومراقبة وتقويم ومكافأة ذاتو  ،وتنظيم واعادة ترتيب معموماتو
ليسيل تعمميا  ،وربط المعمومات الجديدة بالمعمومات السابقة وتوظيفيا في المواقف المختمفة ،
وتنظيم بيئة التعمم عند المذاكرة  ،والبحث عن المعمومات في أكثر من مصدر ،والمشاركة في
األنشطة والمناقشات الجماعية ،وسعى البحث إلى تنمية ميارات التخطيط ووضع األىداف،
المراقبة الذاتية ،الضبط والتنظيم) .عبد الحميد (2013 ،
وحاولت دراسة )الشين  (2009تنمية ممارات التنظيم الذاتي التالية):التخطيط ،التنظيم،
إدارة الوقت ،العمل الجماعي ،البحث عن المعمومات ،التقويم الذاتي .وعرفيا زنقور ،
 )3109بأنيا قدرة المتعمم عمى استخدام الميا ا رت والعمميات المعرفية وماوراء المعرفية في
الرياضيات) والتي قد تظير من خبلل مقياس معد ليذه الميارات ،باإلضافة إلى ميارات إدارتو
لوقت وبيئة تعممو بما يساعده عمى تحقيق األىداف األكاديمية التي وضعيا لو معمم الرياضيات
أو محددة في المادة من خبلل أنشطة ومواقف رياضياتية ،وسعى البحث إلى تنمية ميارة
التخطيط-الضبط البيئي وادارة الوقت-تنظيم الجيد-التسميع-التنظيم-التوسع -مراقبة الذات-
تعمم االقران  -البحث عن مساعدة– التقويم الذاتي) زنقور(2015 ،
كما تعرف بقدرة التمميذ عمي استخدام االستراتيجيات المعرفية التي تتضمن ميارات ) التسميع –
اإلسياب – التنظيم( استخدام استراتيجيات ماوراء معرفية والتي تتضمن ميارات
)التخطيط – مراقبة الذات  -التقويم الذاتي( ،وكذلك استخدام استراتيجيات إدارة المصادر والتي
تتضمن ميا ا رت تنظم بيئة التعمم وادارة الوقت – تنظيم الجيد – البحث عن مساعدة – تعمم
االقران ( ،مما يؤدي إلى تطوير أدائو األكاديمي ،وسعت الدراسة إلى تنمية ميارات التخطيط –
الترتيب البيئي وادارة الوقت  -تنظيم الجيد – التسميع – التنظيم – اإلسياب أو التوسع  -مراقبة
الذات  -تعمم االقران – البحث عن مساعدة-التقويم الذاتي) .البنا ) 118 ، 2013 ،
ويقصد بميارات التنظيم الذاتي في ىذا البحث أنو قدرة المتعمم عمى المشاركة في عممية تعممو
بحيث يكون قاد ار عمى التخطيط وتحديد اليدف ،المراقبة والتحكم ،التنظيم ،التقويم الذاتي ،تعمم
االقران ،والميارات التي يحاول البحث تنميتيا ىي) :التخطيط ووضع األىداف ،المراقبة الذاتية،
التقويم الذاتي ،الكفاءة الذاتية  ،والتامل الذاتي
 ميارة التخطيط ووضع األىداف :وتشير إلى قدرة المتعمم عمى تخطيط النشاط التعميمي أوالميمة التعميمية ،والقد رة عمى تحديد اليدف الم ا رد تحقيقو ،واختيار االستراتيجية المناسبة،
وترتيب خطواتيا والتنبؤ بالصعوبات واألخطاء المحتممة ،وتتضمن عدة ميارات منيا :تحديد
اليدف أو مجموعة من األىداف الم ا رد تحقيقيا ،اختيار است ار تيجية تنفيذ الخطة لتحقيق
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األىداف ،ترتيب تسمسل األحداث أو الخطوات ،تحديد العقبات واألخطاء المحتممة ،تحديد
أساليب مواجية الصعوبات ،التنبؤ بالنتائج المتوقعة أو المرغوبة ) قرني 342 ، 2013 ،
،- 344مازن ، 14 - 16 ، 2013 ،بريك ، 69 ، 2015 ،زنقور(2015،

إجراءات الدراسة الميدانية:

وتتمثل فى اختيار مجموعة الدراسة واعداد ادواتيا وتطبيقيا وايجاد المعالجات اإلحصائية
لمنتائج.

 -0مجموعة الدراسة-:

تتمثل مجموعة الدراسة فى مجموعة من الطبلب الفرقة الثالثة شعبة عمم نفس بكمية
التربية  ،جامعة الوادي الجديد ،بمغ قواميا (  ) 29طالبا وطالبة .

 -0أدوات الدراسة-:

قام الباحث باعداد المواد التالية-:
 إعداد دليل المعمم :وإلعداد دليل المعمم قام الباحث بما يمي :
أ -االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة التى استخدمت استراتيجية االبعاد السداسية
كإستراتيجية تدريس لالستفادة منها في إعداد دليل المعمم  ،حيث تم مراعاة التالى :
-

أن يتضمن الدليل مقدمة يتضح من خبلليا أىدافو وكيفية استخدامو .
أن يتضمن توزيعا زمنيا مقترحا لتدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس لمفرقة الثالثة شعبة
معمم عمم النفس
تم اعداد الدليل في صورة موديوالت مصغرة تضمنت الموضوعات التالية:
التخطيط لمدرس
تنفيذ الدرس
التقويم
استخدام التكنولوجيا في التدريس
تضمن الدليل تخطيطا مقترحا لتدريس كل موديول من الموديوالت باستخدام إستراتيجية
االبعاد السداسية.

ب -هدف الدليل :
ييدف دليل المعمم إلى تبصير المعمم بالطريقة الصحيحة لتدريس موضوعات مقرر طرق تدريس
عمم النفس لمطبلب بالفرقة الثالثة وفقا إلستراتيجية االبعاد السداسية وذلك من خبلل :

تحديد األهداف :

حيث قام الباحث بتحديد األىداف التعميمية التي يمكن تحقيقيا بكل موديول  ،وذلك في
صورة سموكية يمكن مبلحظتيا .
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 األنشطة والوسائل التعميمية :حدد الباحث األنشطة والوسائل التعميمية التى تساعد عمى تعمم ما يتضمنو الموديول  .وقد تم
مراعاة أن تكون األدوات واألنشطة في متناول الطبلب  ،وبما يتناسب مع إستراتيجية االبعاد
السداسية والتي قد يتم من خبلليا تنمية ذكاء الطبلب المتدفق وميارات التنظيم الذاتي لدييم .

 خطة السير في الموديول :يسير التدريس وفق استراتيجية االبعاد السداسية بالمراحل التالية :
المرحمة األولى :التنبؤ  :يقدم المعمم لمطبلب بعض المشكبلت الصفية المتعمقة بموضوعات
مقرر طرق التدريس المختارة ،ثم يتيح ليم الفرصة لكي يتنبأوا بنتيجة لممشكمة المطروحة وبعض
االثار الناتجة عنيا او االسباب التي ادت لتمك المشكمة بشكل فردي ،وتبرير تمك التنبؤات قبل
أن تبدأ أية فعاليات أو أنشطة تعميمية.
المرحمة الثانية :المناقشة يتم إتاحة الفرصة لمطبلب كي يعمموا في مجموعات صغيرة من أجل
مناقشة أفكارىم ،وتبادل الخبرات ،والتأمل معا في جوانب المشكمةاو الظاىرة المطروحة.
المرحمة الثالثة :التفسير يصل الطبلب إلى حل تعاوني حول المشكمة او الظاىرة ،وتبادل
نتائجيم مع المجموعات األخرى ،من خبلل المناقشة الجماعية لمصف بأكممو.
المرحمة الرابعة :المالحظة يختبر الطبلب أفكارىم وآرائيم حول الظاىرة من خبلل إجراء
األنشطة والتجارب عمى شكل مجموعات ،وتسجيل المبلحظات ( وقد يقع الطالب في حالة من
عدم اإلتزان المعرفي في حال عدم توافقيا مع التنبؤات).
المرحمة الخامسة :المناقشة يقوم الطبلب بتعديل تنبؤاتيم من خبلل المبلحظات الفعمية في
الخطوة السابقة ،وىذا يتطمب من الطمبة ممارسة ميارات التحميل والمقارنة ونقد زمبلئيم في
مجموعات .
المرحمة السادسة :التفسير يواجو الطبلب جميع التناقضات الموجودة بين المبلحظات
والتنبؤات ،من خبلل حل التناقضات التي توجد ضمن معتقداتيم(تغيير مفاىيمي)
 يزود الدليل بحتوي معرفي عن الموضوعات المختارة بحيث يسيل لمطبلب الرجوع اليولتعزيز افكارىم ومناقشاتيم
 التقويم :حيث قام الباحث بصياغة عدد من األسئمة في بداية كل موديول تمثل قياسا قبميا لمدي
تحقق اىداف التعمم  ،كما تم عرض االسئمة مرة اخري كقياسا بعجيا لما تم تحقيقو من اىداف
التعمم في نياية كل موديول.
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 الصورة النهائية لدليل المعمم :بعد إعداد دليل المعمم في صورتو المبدئية تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين وذلك
لمعرفة آرائيم حول مدى الدقة العممية والمغوية ومدى مطابقة صياغة موديوالت الدليل
إلستراتيجية االبعاد السداسية وقد أوصى المحكمون بتعديل أىداف بعض الموديوالت وصياغة
بعض االسئمة الخاصة بالتقويم حتي يتم التمكن من قياس ومبلحظة جميع األىداف المراد
تحقيقيا  .وقد تم اآلخذ بالتعديبلت التى أوصى بيا السادة المحكمون وبذلك أصبح الدليل في
الصورة النيائية .

إعداد دليل الطالب  :الموديوالت

تعتمد إستراتيجية االبعاد السداسية عمي تفاعل ونشاط المتعممين ومشاركتيم في عممية
التعمم  ،والتفاعل بين المتعممين والمعممين  ،لذا تم اعداد دليل الطالب ليتضمن انشطة التعمم
والميام إلرشاد وتوجيو المتعممين إلى التفاعل مع األنشطة المختمفة وتنفيذ الميام التى يتم
تكميفيم بيا  .وإلعداد دليل الطالب تم اآلخذ في االعتبار ما يمي :
* األىداف السموكية الخاصة بكل موديول .

أ

* المحتوي المعرفي.
* مراحل السير في الدرس وفقا إلستراتيجية السداسية االبعاد
-

الموديوالت تقوم عمي التعمم الذاتي تحت اشراف المعمم .

وقد تم عرض دليل الطالب عمى مجموعة من المحكمين ،وذلك لمتأكد من مدي صبلحيتيا
وفعاليتيا  ،وقد قام الباحث بعمل التعديبلت التى أشار وأقرر بيا المحكمون  ،وبذلك أصبح دليل
الطالب في الصورة النيائية ليا .
ج–

اختبار المصفوفات المتتابعة لكاتل-:

بعد مراجعة االدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بقياس الذكاء المتدفق  ،تم تبني اختبار
الذكاء المتدفق غير المتحيز لثقافة لمعالم ريموند كاتل  0099وىو اختبار يتكون من ثبلث
مستويات وكل مستوي يحتوي عمي اربعة اختبارات فرعية محددة بوقت معين لبلجابة عميو ،وىذه
المستويات كاالتي:
 -0المستوياألول لؤلعمار من ( )1 -0سنوات والراشدين المتخمفين عقميا
 -3المستوي الثاني لؤلعمار من ( )00 -1سنة والراشديين العاديين
 -2المستوي الثالث من ( )00 -00سنة والراشدين المتفوقين
ولكل مقياس من المقاييس السابقة صورتان متكافئتان وتصمح لمتطبيق الفردي والجمعي
(أحمد وعبد السبلم)23 :0091 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استخدم الباحث في الدراسة الحالية المستوي الثاني من اختبار الذكاء المتدفق والمعدلبلعمار ( )00 -1سنة و لمراشدين العاديين.

الهدف من االختبار:

ييدف االختبار الي قياس الذكاء المتدفق لدي طبلب الفرقة الثالثة من كمية التربية شعبة معمم
عمم النفس كما ييدف الي قياسالذكاء المتدفق لدي عينة البحث قبل وبعد التدريس باستخدام
استراتيجية االبعاد السداسية لبيان فاعمية استخدام استراتيجية االبعاد السداسية في تدريس مقرر

 -0وصف االختبار-:

يشمل االختبار االختبارات الفرعية التالية:
 -0اختبار السبلسل المتتابعة ويتكون من ( )03سؤال ومدة االجابة عميو  0دقائق
 -3اختبار تصنيفات التمييز ويتكون من ( )00سؤال ومدة اإلجابة ( )2دقائق
 -2اختبار المصفوفة ويتكون من ( )03سؤال ومدةاالجابة عميو ( )0دقائق
 -0اختبار الموضع ويتكون من ( )1اسئمة ومدة االجابة عميو ( )2دقائق
 يتضمن االختبار ورقة اجابة تضمنت فقرات االختبار ومقابل كل فقرة مربعات فارغة يكتبفييا الطالب رقم االجابة الصحيحة بجانبو
 شمل االختبار عمي تعميمات مبسطة ومفيومة ومناسبة لمستوي الطالب المغوي يتكون االختبارات من ( )01فقرة  ،وأمام كل فقرة ( )9بدائل ويتم اعطاء درجة واحدة اذاكانت االجابة صحيحة واعطاء صفر ) إذا كانت اإلجابة خاطئة

 -4صدق االختيار-:

تم حساب صدق المحتوى من خبلل عرض االختبار بتعميماتو وتعريفاتو والفقرات التي
تقيس كل جزء من اجزائو عمى المحكمين لموقوف عمى مدى قياس االختبار لما اعد لقياسو وىو
قياس الذكاء المتدفق ،وبناءا عمي اراء الخبراء تم قبول جميع تعميمات وفقرات االختبارجميعيا،
كما تم موافقة الخبراء والمحكمين عمي زمن االختبارات كما حدده كاتل مسبقا.

التجربة االستطالعية لالختبار-:

بعد التأكد من صبلحية الصورة األولية لبلختبار تم تطبيق االختبار عمى (  ) 21طالب من
طبلب الفرقة الثالثة ،كمية التربية شعبة معمم النفس بيدف تحديد مايمى-:
ب – صدق االختيار-:
تم حساب صدق المحتوى من خبلل عرض االختبار عمى المحكمين لموقوف عمى
مدى قياس االختبار لما اعد لقياسو وىو قياس الذكاء المتدفق ،وحساب صدق المقارنة
الطرفية،من خبلل حساب الفروق بين األقوياء والضعفاء وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق
بينيم  ،مما يشير إلى أن االختبار يميز بين األقوياء والضعفاء .
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ج -معامل ثبات االختبار:
تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة الفا كرونباخ حيث بمغ معامل ثبات
االختبار (  ) 0.742تقريبا وىو معامل ثبات مناسب  .كما تم حسابو بطريقة اعادة تطبيق
االختبار وكانت نسبة الثبات  0.884وىي نسبة مقبولة.
د – معامل التمييز االختبار
تم حساب معامل التمييز من خبلل المقارنة الطرفية لمتحقق من القدرةالتمييزية لمفقرات
لمقياس الذكاء المتدفق وتنوعت بين  1.39الي  1.92وىي نسب مقبولة لجميع مفردات
االختبار.

 -مقياس التنظيم الذاتي :

بعد االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة التي تناولت مقاييس التنظيم الذاتي واإلطار
النظري لمبحث تم تصميم مقياس ميارات التنظيم الذاتي .

 -الهدف من المقياس :

ىدف المقياس إلى قياس ميارات التنظيم الذاتي لدي طبلب وطالبات مجموعة البحث الحالي .

 تحديد أبعاد المقياس :-

تمثمت أبعاد المقياس في ستة أبعاد وىى:
التخطيط وتحديد اليدف وشممت  0عبارات
الرصد الذاتي وشممت ثماني عبارات
التقويم وشممت ثماني عبارات
التامل وشممت خمس عبارات
الكفاءة الذاتية وشممت عشر عبارات

 -تركيز االنتباه واثارة الدافعية (الجيد) وشممت عشر عبارات

 -صياغة عبارات المقياس وتعميماته :

تم وضع مجموعة من العبارة التي تقيس ميول الطبلب نحو عمم النفس  ،بحيث يمي كل عبارة
خياران ىما(تنطبق – تنطبق الي حد ما -التنطبق)  ،وقد تضمن المقياس (  )91عبارة موزعة
عمي ستة ابعاد ،روعي في إعدادىا أن تتسم بالسيولة والترتيب العشوائي وبيا عبارات موجبة
وأال تكون غامضة  ،وأال يبدأ الطبلب فى اإلجابة األبعد السماح بذلك .
 عرض المقياس عمى المحكمين :تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين فى
المناىج وطرق التدريس وعمم النفس  ،وذلك لتحديد مدى ارتباط عبارات المقياس باليدف المراد
قياسو ومدى صحة صياغة عباراتو من الناحيتين المغوية والعممية .
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 -التجربة االستطالعية لممقياس :

بعد إعداد المقياس في صورتو األولية تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية قواميا
( 21طالبا) بغرض تحديد زمن المقياس وصدقو وثباتو .

 -تحديد زمن المقياس :

تم تحديد الزمن البلزم لممقياس عن طريق حساب متوسط الزمن التجريبي لممقياس  ،وذلك
عن طريق حساب الزمن الذي استغرقو الطبلب  ،ثم حساب المتوسط لكل الطبلب ،وتم تحديد
زمن المقياس حيث بمغ ( ) 21دقيقة .

 -صدق وثبات المقياس :

تم التأكد من صدق المقياس من خبلل عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين فى
المناىج وطرق التدريس لتحديد ما اذا كان يقيس ما اعد لقياسو  ،حيث أبدى المحكمون أرائيم
في عبارات المقياس وصياغتيا ومناسبتيا ومدى دقتيا العممية  ،وفى ضوء أرائيم تم تعديل
البعض  ،وأصبح المقياس في صورتو النيائية .كما تم حساب ثبات المقياس حيث بمغ معامل
الثبات ( ، )1.19وىو معامل ثبات مقبول .

 -الصورة النهائية لممقياس وطريقة تصحيحه :

بعد تحديد زمن االختبار وحساب صدقو وثباتو وبعد إجراء التعديبلت في ضوء أراء المحكمين
ونتائج التجربة االستطبلعية ،أصبح المقياس في صورتو  ،وبالنسبة لطريقة التصحيح أعطيت
لكل إجابة (تنطبق :درجتان  ،تنطبق الي حد ما  :درجة واحدة ،ال تنطبق  :صفر) وبالتالي
تكون الدرجة الكمية من (.) 091

إجراء ت تجربة الدراسة:

أ -اختيار مجموعة البحث :
تم اختيار مجموعة الدراسة من طبلب الفرقة الثالثة  ،كمية التربية جامعة الوادي
الجديد ،وقد بمغ عددىم (  ) 29طالب .
ب -التطبيق القبمي ألدوات البحث :
وتتمثل فى اختبار الذكاء المتدفق ومقياس ميارات التنظيم الذاتي ،وذلك بيدف تحديد
خبرات الطبلب السابقة عن موضوعات محتوى ادوات البحث  ،وتكوين دوافع ايجابية لدى
الطبلب لئلقبال عمى دراسة مواد المعالجة التجريبية باىتمام وفاعمية .
ج -تدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس باستخدام استراتيجية االبعاد السداسية:
بعد إجراء التطبيق القبمي ألدوات القياس فى البحث تم البدء فى تدريس الموديوالت
المصغرة – موضوع الدراسة – بواسطة الباحث حيث يقوم بتدريس المقرر بالفعل.

235

اجمللذ  - 63العذد األول  -يناير 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د -التطبيق البعدى ألدوات البحث :
بعد االنتياء من عممية التدريس باإلستراتيجية موضوع الدراسة تمت عممية التطبيق
البعدى ألدوات الدراسة  ،وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل وىو إستراتيجية االبعاد السداسية -
عمى تنمية الذكاء المتدفق وميارات التنظيم الذاتي .

نتائج البحث :

التحقق من فروض الدراسة
لمتحقق من صحة الفرض االول ونصو " يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين نتائج
التطبيقين القبمي والبعدى الختبار الذكاء المتدفق لصالح التطبيق البعدى" البعدى وقد قام
الباحث بحساب متوسط أداء مجموعة الدراسة قبل وبعد التدريس لطبلب الفرقة الثالثة بكمية
التربية وحساب قيمة"ت"  ،وكذلك حجم األثر ونوعو جدول ( )0يوضح ذلك :
أداء مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الذكاء المتدفق
االختبار
الذكاء المتدفق

القياس القبمى
م

ع

18.8857

2.44679

القياس البعدى
م
39.9429

قيمة"ت"

الداللة

ع
2.911

45.952

1.10

ويتضح من الجدول ارتفاع المتوسط البعدي بدرجة تفوق القياس القبمي ،مما يشير الي
أن تدريس مقرر طرق تدريس عمم النفس وفقا الستراتيجية االبعاد السداسية يتصف بدرجة عالية
من الكفاءة والفاعمية في تنمية الذكاء المتدفق لدى مجموعة البحث التجريبية  ،حيث اقتربت قيمة
مربع ايتا  2من الواحد الصحيح (( ،)2.805رجاء ابو عبلم  . )0 ،3113 ،وىذا يشير
الى مدى تفوق االداء لدى مجموعة الدراسة بعد الدراسة من خبلل االستراتيجية  ،مما يعكس
مدى فاعمية استخدام استراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية الذكاء المتدفق لدى عينة البحث،
ويرجع الباحث ذلك الى أن االستراتيجية تتضمن العديد من انشطة التعمم التي تدفع الباحث الي
ممارسة ميارات الذكاء المتدفق اثناء التجارب الميدانية المقررة عميو ومواجية مايط ار عميو من
مشكبلت لم يعيدىا من قبل باساليب مبتكرة وطرق متنوعة دون تردد او ىروب  ،كما ان
االستراتيجية تتضمن فى ثناياىا ممارسة العمل التعاوني والمناقشة والتوضيح وىى تمكن الطبلب
من تحديد االىداف والمفاىيم الغامضة ونقد االفكار المعروضة واختيار االنسب منيا بالنظرة
الثاقبةوالفيم العميق  ،ايضا تتضمن ميارة التنبؤ والتوقع التى تتيح لممتعمم استنتاج المعمومات
وتجاوز المعمومات المعطاة والتحميل والنقد المعرفى واصدار االحكام والتعميم وفرض الفروض
وغيرىا من الميارات العقمية األخرى التى تعد جانبا ىاما من جوانب الذكاء المتدفق.
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وتتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات التي أكدت عمى فاعمية استخدام
استراتيجية االبعاد السداسية فى تنمية العديد من المتغيرات التابعة منيا عمميات العمم كدراسة
القيام ( ، )3100التحصيل والتفكير االبداعي واالستداللي كدراسة (الشيراني ،)3101 ،
(سميمان  ،)3109 ،تنمية المفاىيم وحل المسألة كدراسة(شحات ومتولي ، )3101 ،
(بصبوص .)3109 ،
لمتحقق من صحة الفرض االول ونصو " يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين نتائج
التطبي قين القبمي والبعدى لمقياس الذكاءالمتدفق لصالح التطبيق البعدى" وقد قام الباحث
بحساب متوسط أداء مجموعة الدراسة قبل وبعد التدريس لطبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية
وحساب قيمة"ت"  ،وكذلك حجم األثر ونوعو جدول ( )3يوضح ذلك :
جدول ()0
أداء مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس التنظيم الذاتي
االختبار
التنظيم الذاتي

القياس القبمى

قيمة"ت"

القياس البعدى

م

ع

م

ع

68.8857

4.80056

140.8571

5.33106

58.277

الداللة
1.10

ويتضح من الجدول وجود فروق جوىرية ذات داللة احصائية بين نتائج التطبيقين
القبمى والبعدى لمقياس التنظيم الذاتي لصالح التطبيق البعدى حيث بمغت قيمة "ت"
( ، )58.277وىى دالة إحصائيا  ،كما بمغت قيمة مربع ايتا ( )1.091؛ وىذا يشير إلى أن
األداء فى التطبيق البعدى تفوق عمي اداء المجموعة في التطبيق القبمي ،ويرجع الباحث ذلك إلى
أن استراتيجية االبعاد السداسية تدرب الباحث عمي دراسة المشكبلت والظواىر من خبلل عدد
من االجراءات التي من خبلليا يقوم الطالب بالتخطيط لمحل وطرح االستراتيجيات المناسبة
واالختيار منيا وتوجيو التفكير البناء والتقييم الذاتي لمجيد المبذول ومدي ما انجزه في حل
المشكمة .
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من عمي أل كاسي وعبداهلل القحطاني 3101
التي اكدت عمي وجود حجم اثر كبير الستراتيجية االبعاد السداسية في تنمية ميارات ما وراء
المعرفة والتي ترتبط ارتباط وثيق بميارات التنظيم الذاتي.
لمتحقق من الفرض الثالث الذي ينص عمى" توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بين
تنمية الذكاء المتدفق وتنمية ميارات التنظيم الذاتي .وقد قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين
درجات كل من اختبار الذكاء المتدفق ومقياس التنظيم الذاتي من خبلل معادلة بيرسون ،
وأسفرت ا لنتائج عن وجود ارتباط بين درجات كل من المقياس واالختبار حيث بمغ معامل
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االرتباط (  )1.031عند مستوي داللة ( ،)1.19مما يشير إلى وجود ارتباط بين تنمية الذكاء
المتدفق والتنظيم الذاتي لدي طبلب عينة البحث  ،ويرجع الباحث ذلك إلى أن قدرة الطبلب عمي
مواجية المشكبلت الجديدة تعتمد عمي قدرتيم عمي تحديد اىدافيم بصورة واضحة والتخطيط
الجيد ليا وتحديد االستراتيجيات المناسبة من اجل تحقيقيا  ،كما تعتمد عمي قدرة الطبلب عمي
رصد اخطائيم ونقاط الضعف لدييم ومجابيتيا بالخطوات العممية المناسبة .باالضافة الي ان
الذكاء المتدفق يزيد قدرة الفرد عمي االستنتاج والتحميل ومعالجة المعمومات مما يزيدمن قدرة الفرد
عمي دراسة الموقف او الميمة وتقييم انجازه ليا (Zajenkowski, 2016) .وتتفق نتائج الدراسة
الحالية مع دراسة والتي اكدت العبلقة االرتباطية بين التنظيم الذاتي واداء الفرد في الميام
التنفيذية والتي تعتبر عامبل اساسيا في الذكاء المتدفق  ،كما تتفق مع دراسة Shamosh
 Gray & 2008والتي تعزز ارتباط الذكاء المتدفق بميارات التنظيم الذاتي وان الطبلب ذوي
ذكاء متدفق عالي يمارسون ميارات التنظيم الذاتي بدرجة عالية.

توصيات الدراسة ومقترحاتها :

 تضمين إستراتيجية االبعاد السداسية ومياراتيا فى مقرر طرق تدريس المواد العممية بالكمية . تدريب طبلب التربية العممية بكميات التربية عمى ميارات التنظيم الذاتي وانشطة الذكاءالمتدفق وممارستيا في الفصول الدراسية اثناء شرح مقرر عمم النفس .
 إعداد برنامج تدريبي لمعممى المرحمة الثانوية عن ميارات التنظيم الذاتي في التدريس . إتاحة الفرصة لمطبلب أثناء التدريس لممارسة الميارات الخاصة االستراتيجية االبعادالسداسية والتفكير فييا لما لذلك من أثر كبير عمى تنمية العديد من السموكيات المعرفية
والوجدانية والميارية.
 إعادة تنظيم محتوى مناىج عمم النفس بالمرحمة الثانوية بحيث يتم من خبلليا إعطاء فرصةكافية لمطبلب لمتمخيص واألسئمة والتوضيح وعممية التنبؤ وتجاوز المعمومات المعطاة .
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المراجع :
-

-

-

ال كاسي  ،عمي والقحطاني  ،عبداهلل ( )3101فاعمية تدريس العموم باستراتيجية
) (PDEODEفي التحصيل وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدي
طبلب الصف األول المتوسط بمنطقة عسير ،مجمة العموم التربوية ،
مجمد  ،21عدد ( )3ص ص 013 -090
أبو الخير ،أحمد محمد( .)3102أثر برنامج قائم عمى ميارات التنظيم الذاتي في تنمية
الميارات الحياتية وعادات االستذكار لدى طبلب المدرسة الثانوية،
رسالة دكتوراة ،جامعة القاىرة ،معيد الدراسات التربوية
أبو حطب ،فؤاد ( .)3100القدرات العقمية ،ط  ،1مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة
بريك ،السيد رمضان ( .)3109التفكير ما وراء المعرفي :مفاهيم وتطبيقات ،القاىرة :دار
الكتاب الحديث.
البنا ،مكة عبد المنعم محمد( .)3111استراتيجية مقترحة في ضوء ما وراء المعرفة في تنمية
ميارات ما,وراء المعرفة والتحصيل في مادة حساب المثمثات لدي
طبلب الصف األول الثانوي ،مجمة تربويات الرياضيات ،العدد 02
توق ،محي الدين  ،وقطامي  ،يوسف وعدس  ،عبد الرحمن ( .)3110اسس عمم النفس
التربوي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،االردن
جمجل ،نصرة محمد عبد المجيد( .)3110اتجاهات معاصرة في عمم النفس التطبيقي :
بحوث تطبيقية ،القاىرة :مكتبة النيضة.
جواد ،,عباس  ,الركابيل  ،خزاعي ( .)3101اتخاذ الق اررات التربوية واإلدارية بين الواقع
والطموح ،دار المنيل
حممي ،منال ( .)3111العمر وعبلقتو بالذكاء بالذكاء السائل والذاكرة العاممة وسرعة
المعالجة  ،اطروحة دكتوراة غير منشوره  ،كمية التربية ،جامعة اسيوط.
حمادنة ،مؤنس آديب ذياب (  .) 3100أثر مستويي استراتيجية التدريس
البنائية ) )PDEODE,POEفي تنمية ميارات التفكير الرياضي
والتحصيل لدى طالب الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات ,
رسالة دكتورة غير منشورة ،جامعة العموم اإلسالمية العالمية ،عمان.
حمدي ،سحر السيد ( .)3111البنية العاممية لمتعمم المنظم ذاتيا لدى عينة من طبلب
الجامعة ،مجمة كمية التربية ،العدد 021
الدروبي  ،يسار صفوان ( .)3101الفروق بين الذكاء السائل والمتبمور في التفكير
االستداللي  ،رسالة ماجيستير  ،عمم النفس التربوي ،جامعة دمشق
رشوان  ،محمد ميران. ( 2006 ).أسس التفكير المنطقي  :القاىرة ،الدار المصرية
السعودية
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-

-

-

-

-

رشوان ،ربيع عبده أحمد)  . ( 2006التعمم المنظم ذاتيا وتوجهات أهداف اإلنجاز :
نماذج ودراسات معاصرة ،القاىرة :عالم الكتب
زنقور ،ماىر محمد صالح( .)3102استراتيجية شكل البيت الدائري اإللكتروني كمنظم
معرفي في الرياضيات وأثرىا عمى تنمية ميارات التنظيم الذاتي
الرياضي وميارة سرعة تجييز المعمومات.
الساحمي ،ندي ( . )3111تقنين اولي الختبار رافن لممصفوفات المتتالية عمي عينات من
ذوي االحتياجات الخاصة في الجميورية العربية السورية ،رسالة
ماجيستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة دمشق
سميمان ،تيني محمد). 3109).استخدام استراتيجية االبعاد السداسية ) ) PDEODE
لتنمية التفكير االستدالمي والتحصيل في العموم لدى تبلميذ المرحمة
االعدادية ،مجمة التربية العممية  ،مصر ,المجمد  ، 01العدد ، 1
ص ص .21-0
الشحات  ،محمد عمي ( .)3101تجريب تدريس الفيزياء بإستخدام إستراتيجية األبعاد
السداسية ) )PDEODEلتنمية المفاىيم وميارات حل المسألة والميول
العممية لدى طبلب الصف األول الثانوي .مجمة كمية التربية ،جامعة
سوىاج ،مجمد 91
شحاتة ،حسن( .)3109المرجع في عمم النفس المعرفي واستراتيجيات التدريس .القاىرة :
الدار المصرية المبنانية.
الشيراني ،ناصر عبداهلل ( )3101فاعمية استخدام استراتيجية االبعاد السداسية في تدريس
العموم عمى تنمية التحصيل والتفكير االبداعي لدى طمبة المرحمة
االبتدائية ،مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية  -المجمد
التاسع  -العدد االول .
الشيري ،محمد بن ردعان بن محمد ( .)3119استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة
لتنمية ميارات حل المشكمة واختزال القمق الرياضي لدى طبلب الكمية
التقنية بأبيا ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممك خالد.
طنوس ،انتصار جورج (  ) 3100أثر استراتيجية تدريسية )  ) PDEODEقائمة عمى
المنحى البنائي في فيم واحتفاظ المفاىيم العممية واكتساب العمميات
العممية لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء موقع الضبط لدييم،
أطروحة دكتوراة غير منشورة ،الجامعة االردنية ،االردن ،عمان.
الطيب ،عصام عمى( .)3103إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا  :مدخل معاصر لمتعمم من
أجل اإلتقان ،القاىرة :عالم الكتب
عامر ،طارق عبدالرؤوف و محمد  ،ربيع ( .)3102الذكاءات المتعددة  ،دار الفكر العربي
 ،االردن
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-

-

-

-

عبد الحميد ،عبد العزيز طمبو ( .)3100أثر تصميم إستراتيجية لمتعمم المكتروني قائمة عمى
التوليف بين أساليب التعمم النشط عبر الويب ,وميارات التنظيم الذاتي
لمتعمم عمى التحصيل واستراتيجيات التعمم االلكتروني المنظم ذاتيا
وتنمية ميا ا رت التفكير التأممي ،مجمة كمية التربية ،العدد (.)91
ص ص249 - 316 .
عبده ،رزان (  . ) 3101أثر استخدام استراتيجية األبعاد السداسية)  )PDEODEفي تنمية
ميارات التفكير الجغرافي و اكتساب المفاىيم الجغرافية لدى طمبة
الصف الحادي عشر ،رسالة ماجيستير  ،جامعة القدس
عزيزة  ،رحمة ( . )3100الذكاء السائل والتحصيل الدراسي وعبلقتيما ببعض سمات
الشخصية لدي طمبة جامعة دمشق ،مجمة جامعة دمشق ،مجمد ،39
عدد  ،3كمية تربية  ،جامعة دمشق
غباري  ،ثائر و أبو شعيرة  ،خالد ( .)3100أساسيات في التفكير  .عمان ،مكتبة
المجتمع العرب.
غريب  ،عبدالكريم ( .)3110الكفايات واستراتيجيات اكتسابها ،عالم التربية  ،جامعة
كاليفورنيا
قرني ،زبيدة محمد ( .)3102استراتيجيات التعمم النشط المتمركز حول الطالب .القاىرة :
المكتبة العصرية.
قطامي  ،يوسف ( .)3102استراتيجيات التعمم والتعميم المعرفية  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة :عمان
كامل ،مصطفى محمد( .)3119مقترح مقرر لمتدريب عمى استخدام است ا رتيجيات
التنظيم الذاتي لمتعمم في ضوء ،وثيقة المستويات المعيارية لممتعمم،
الجمعية المصرية لممناهج وطرق التدريس ،مجمد ( ،)0ص ص
291 - 304 .
الشين ،سمر عبد الفتاح( .)3110فاعمية نموذج التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميا
ا رت التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات ،مجمة د ا
رسات في المناهج وطرق التدريس ،عدد) 151
لخطيب ،محمد أحمد ( .)3103اثر استخدام استراتيجية تدريسية  PDOEDEقائمة عمي
المنحي البنائي في التفكير الرياضي واستيعاب المفاىيم الرياضية
واالحتفاظ بيا لدي طبلب الصف العاشر االساسي  ،مجمة دراسات
العموم التربوية ،االردن
مازن ،حسام محمد ( .)3103التفكير فوق المعرفي ،القاىرة :دار السحاب
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-

-

-

محرم ،نيفين محرم ( .)3109فاعمية إستراتيجية ) )PDEODEالبنائية في تصويب
التصورات الخطأ في الفيزياء لدى طبلب المرحمة الثانوية ،رسالة
ماجيستير ،كمية التربية  ،جامعة المنصورة.
مطمب ،صادق معدل الجاسمي و الشمري ،نبيل كاظم ( .)3101الذكاء السائل لدي طمبة
الجامعة  ،مركز البحوث النفسية  ،جامعة البصرة ،العدد (.)31
مفتاح ،سعاد عبدالسبلم ( .)3101برنامج قائم عمى التعمم المنظم ذاتيا في تنمية ميارات
التنظيم الذاتي والدافعية لئلنجاز والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية ،مجمة البحث العممي في التربية ،عدد .00
نوفل ،سميم محمد سميم( .)3101أثر استراتيجية قائمة عمى التنظيم الذاتي الموجو في تنمية
ميرات التعمم المنظم ذاتيا في الكيمياء لدى طبلب الصف األول
الثانوي  ،مجمة البحث العممي  ، ) 12 ( 4 ،ص ص 999 -
1029 .
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