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 فاعليّة برنامج قائم على نموذج مارزانو في التفكير الإبداعي

 لدى طالبات الإعداد العام بجامعة الدمام 

 الملخَّص:
هدفت الّدراسة إلى الكشف عن فاعلّية برنامج تعليمي قائم على نموذج مارزانو 

اط في باستخدام االستقراء واالستنباكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها وتوسيعها وصقلها في 
. وأجريت تدريس المقررات الرياضية لطلبة اإلعداد الجامعي العام على تفكيرهن اإلبداعي

راسة على ) ( طالبًة من طلبات السنة التحضيرية في جامعة الدمام ممثلة بكلية 48الدِّ
اّلتي اختيرت قصدّيا من بين ست شعب من شعب السنة التحضيرية؛  التربية بالجبيل،

شعبتين عشوائيا من أصل ثالث شعب من شعب السنة التحضيرية ولكن تم اختيار 
وقد تم اختيار مقرر مبادئ  الخاضعات لدراسة المقررات الرياضية التي تدرسها الباحثة،

ومتطلب جامعة إجباري تخضع له طلبات السنة  اإلحصاء التربوي بصفته مقررا رياضيا،
حيث تكّونت من  ما كمجموعٍة تجريبّيٍة،وقد تّم تعيين إحداه التحضيرية في جامعة الدمام،

تكّونت من  واألخرى كمجموعٍة ضابطٍة، درست وفق نموذج أبعاد الّتعلم، ( طالبًة،45)
درست وفق الّنموذج االعتيادّي. وتمّثلت أدوات الّدراسة في مقياس تورانس  ( طالبًة،39)

اْسُتخدمت المعالجة  الّدراسة، للّتفكير اإلبداعّي )الّصورة الّشكلّية أ(. ولإلجابة عن أسئلة
اإلحصائية المتعلقة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتقويم القبلي 
المتعلق بنسبة القدرات التي حصلت عليها الطالبة من أصل ثالث نسب كنتيجة الزمة 

لمعيارية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا وضرورية للقبول في الجامعات السعودية،
 -Tكما اْسُتخدم تحليل اختبار الستجابات الطالبات في مقياس تورانس للّتفكير اإلبداعّي. 

Test  لمعرفة مدى ارتباط تحصيل الطالبات باختبار القدرات بصفته تقويما قبليا لهذه
 الدراسة بمستوى تفكيرهن اإلبداعي للمجموعة الضابطة التي درست بالنموذج االعتيادي،

وعة التجريبية التي درست وفق نموذج مارزانو ببعديه الثاني والثالث المتعلقان وللمجم
  باستخدام االستقراء واالستنباط.كتساب المعرفة وتحقيق تكاملها وتوسيعها وصقلها با

    وقد أظهرت الّنتائج وجود فرق ذي داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة
(1010= (α طالبات السنة التحضيرية الخاضعات لدراسة  في الّتفكير اإلبداعّي لدى

المقررات الرياضية ممثلة بمقرر مبادئ اإلحصاء التربوي يعزى إلى الّنموذج الّتدريسّي 
اكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها لنموذج مارزانو القائم على القائم على بعدي الّتعلم 

البرنامج التعليمّي لنموذج  علّية. ففاباستخدام االستقراء واالستنباطوتوسيعها وصقلها 
في  مارزانو القائم على اكتساب المعرفة وتوسيعها وصقلها من خالل االستقراء واالستنباط

تدريس المقررات الرياضية لطالبات اإلعداد الجامعي العام على تفكيرهن اإلبداعي ظاهرة 
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يبية وبالتالي من خالل ارتفاع القيم لدرجات مهارات التفكير اإلبداعي للمجموعة التجر 
 كانت الدالالت اإلحصائية لصالح التجريبية عنها للضابطة.

البحتث شتبه التجريبتي لمقتررات رياضتية أخترى بصتورة  وقد أوصتت الدراستة بضترورة
كمتتا أوصتتت بضتترورة تفعيتتل البتترامج  خاصتتة ولمقتتررات اإلعتتداد الجتتامعي بصتتورة عامتتة،

لمتا فتي ذلتن متن أثتر  نباط وحل المشتكالتالتعليمية القائمة على التفكير واالستقراء واالست
 على تفكير الطالبات اإلبداعي.

The effectiveness of an educational program for Marzano's 
model is based on knowledge acquisition and integration and 
expanded and refined using induction and deduction in the 
teaching of sports courses for the academic year preparing 

students to creative daring 
Abstract 

The purpose of the study, which has pursued a quasi-
experimental method; disclosure of the effectiveness of an 
educational program for Marzano's model is based on knowledge 
acquisition and integration and expanded and refined using 
induction and deduction in the teaching of sports courses for the 
academic year preparing students to creative daring. The study 

was conducted on )84( female students from the requests of the 
preparatory year at the University of Dammam represented by 
the Faculty of Education in Jubail, which was chosen Qsidia 
among the six people from the people of the preparatory year; 
however, were chosen two divisions at random out of three people 
from the people of the preparatory year subjected to the study of 
sports courses you teach researcher, has been chosen rapporteur 
principles of Educational Statistics as Rapporteur 
mathematically, and Requirement University under his 
preparatory year requests in Dammam University, has been 
appointed one of them as a group trial, where consisted of (45) a 
student, I studied in accordance with the model of learning 
dimensions, and the other as a control, consisted of (39) a student, 
I studied in accordance with the normal model. The study 
consisted tools in Torrance measure of creative thinking (s formal 
a). To answer the questions of the study, statistical treatment for 
calculating averages and standard deviations for the calendar 
tribal on increased capacity obtained by the student out of three 
ratios as a result of the crisis and necessary for admission to the 
Saudi universities, and the averages and standard deviations of 
the responses of the students in Torrance measure creative 
thinking used. Use T- Test to see how the collection of students 
correlation test capacity analysis as an evaluation of a tribal for 
this study the level of thinking of creative control group which 
studied the model of the ordinary, the experimental and the 
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group that studied according to Marzano Bbaadih second model 
and the third relating to the acquisition of knowledge and 
integration and expansion and refined using induction and 

deduction. 
The results showed a statistically significant difference with a 

significance level (0.05 = (α in creative thinking among students 
year preparatory subjected to the study of sports courses 
represented by the decision of the principles of Educational 
Statistics attributed to the teaching model based on the 
dimensions of learning model Marzano based on knowledge 
acquisition and integration and expanded and refined using 
induction and deduction. Model Marzano based on the 
acquisition of knowledge and expanded and refined through 
induction and deduction in the teaching of sports courses for the 
students of the academic year to prepare the daring creative 
phenomenon through high values of the degree of creative 
thinking experimental group skills and thus were indications 

statistical experimental by the officer in favor. 
The study recommended that quasi-experimental research 

with the decisions of other sports, in particular, and the decisions 
of the university in general setup, also recommended the need to 
activate the thinking and the induction and deduction and 
problem solving, because of the impact on the students creative 

thinking existing educational programs. 
 -االستنباط -االستقراء -لنموذج مارزانو -برنامج تعليميّ  -فاعلّيةالكلمات المفتاحية: 
 التفكير اإلبداعي. -اإلعداد الجامعي العامطلبة  -المقررات الرياضية
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 خلفّية الّدراسة وأهّمّيتها: 
تتسارع بازدياد  تحّديات وتحّوالت عديدة، يواجه مجتمع القرن الحادي والعشرين

وعليه فلم تعد الّطرائق والوسائل واألدوات االعتيادّية قادرة على  في كافة مناحي الحياة،
مواكبة هذه الّتحّديات المتسارعة؛ مّما استدعى الّتفكير في مبادرات إلصالح المناهج 

وذلن إلعداد الّطاقات البشرّية  ،الّتعليمّية بصورة عامة والمناهج الجامعية بصورة خاصة
اّلتي تعّد البنية األساسّية ألي مجتمع؛ لتكون قادرة على بنائه. وتعّد مقررات األعداد العام 

فهي من الموادِّ الّدراسّية المهّمة في الكليات  لهذه المبادرات، مثاالالجامعية الرياضية 
على أنَّها تزويد المتعّلم بالمعارف ولم يعد ينظر إلى عمليَّة تدريس الجامعي  الجامعية،

ّنما عمليَّة يتّم من خاللها تعليم الّطلبة كيف يتعّلمون، والمعلومات،  وكيف يفّكرون، وا 
وكيف يستخدمون العادات العقلّية في تنفيذ األنشطة  وكيف يبنون معارفهم بأنفسهم،

وظيف هذه العادات ونقل ومن ثّم ت الّتعليمّية اّلتي يصّممها عضو هيئة التدريس الجامعي،
 (. 6111وفقا لمنظورات وحاجات الّشخص والمجتمع على حٍد سواء )زيتون،  أثر التعلم،

 وهنا يبرز دور عضو هيئة التدريس الجامعي في تنمية قدرات طلبته ومهاراتهم،
وذلن من خالل تبّنيه نماذج واستراتيجّيات تدريسّية حديثة مبنية على توسيع المعرفة 

من خالل منح الفرصة لطلبته لالستقراء واالستنباط؛ التي تساهم في تنمية  وصقلها
وتزيد من قدراتهم  وتمّكنهم من توظيف ما تعّلموه في حياتهم اليومّية، قدراتهم العقلّية،

أدواًرا  بحيث تضفي(. Kuhn & Dean,2004على المشاركة الفاعلة في مجتمعهم )
يكاد يكون أهمُّها إكساب  ي العمليَّة التَّربويَّة،جديدة لعضو هيئة التدريس الجامعي ف

قّي  أشكال النَّشاط شكل من فاإلبداع الّطلبة مهارات التَّفكير اإلبداعّي، اإلنسانّي يّتسم بالرُّ
التي  حيث إن حركات اإلصالح العالمّية تبّنت مفاهيم الّنظرّية البنائّية، (.2011)السرور، 

وتنمية الّثقافة  لمعرفة وفهمها واالحتفاظ بها وتوظيفها،وبناء ا ترتكز على المستقبل،
والقدرة  والّتصميم الّتكنولوجي، ومهارات حّل المشكلة، وقدرات االستقصاء العلمّي، العلمّية،

وزيادة ثقة المجتمع بقيمة  والّتكّيف مع الّتغّيرات المستمّرة في العلم، على اّتخاذ القرارات،
 والّتكّيف معها ومع مداخالتها المتبادلة مع البيئة، لوجيا،المعرفة والعلوم والّتكنو 

 (. 6111والحّد من تدهورها )زيتون،  والمحافظة عليها،
، عيد المحليِّّ فقد كان للتوّجهات اّلتي اّتخذتها وزارة التعليم العالي في  وعلى الصَّ

يجين يتمّتعون بكفا وقادرين  ءٍة عاليٍة،المملكة العربية السعودية التي تركز على إعداد خرِّ
وال يتحقق هذا إال إذ  ،على المشاركة في خدمة المجتمع وتوظيف المعرفة والمنافسة فيه

كما  وقامت على الّنتاجات الّتعلمّية، الّتعّلمّية، -اعُتبر المتعلم محور العملّية الّتعليمّية 
ت الّتقييم واستخدم اعتمدت على مصادر وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت،

وحّل  واالستقصاء، وتبّنت طرائق تدريس كالحوار، لمراقبة تعّلم الّطلبة وتعزيزه، الحقيقّي،
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 والّتفكير الّناقد )الّشيخ، وتنمية مهارات الّتفكير اإلبداعّي، والّتعلم الّذاتّي، المشكالت،
 (. 6111وعبد،  القضاة،

قان باالرتقاء زهوتميّ  الفرد إنسانيَّة أنَّ  إلى األدبيَّات وتشير  يكون  فالفرد بفكره؛ يتحقَّ

ذهنه؛ فمن خالل التَّفكير  في وليس بما ُيخّزنه من معلومات التَّفكير، على بقدرته إنساًنا
لما فيه  بها واالنتفاع وتحويلها، يستطيع استنباط واستقراء المعاني من المعلومات،

ة مصلحته ومصلحة البشريَّة، ويعدُّ اإلبداع قيمة محوريَّة  والمبتكر، المبدع التَّفكير وبخاصَّ
رها، في المجتمعات الحديثة، ئيسة في القرن  وعاماًل رئيًسا في تطوُّ حدى أهمِّ الكفايات الرَّ وا 

وعلى مرِّ الزَّمن تمَّ تقديم العديد من الّتقنيات اّلتي من شأنها إطالق  الحادي والعشرين،
  (Ott & Pozzi,2012).اإلبداع وتعزيزه 

 ؛ ألنَّ التفكير مهارات تنمي التي التدريس استراتيجيات ن الضروري تعزيزفم

 لعمليَّة على التَّلقين من قبل المعلم والحفظ من قبل المتعلم لم يعد مقبواًل كأساس االعتماد

 واالختراعات، والعلميَّة، والمعرفيَّة، الّتكنولوجيَّة، فالّثورات جميعها؛ والتَّعليم، التَّعلَّم
كتشافات الحديثة ما هي إاّل ثمرة غرس المبدعين وقدرتهم على التَّفكير )جروان، واال 

6114.) 

يَّة بمكانة،  حيث يساعدنا في  إنَّ رعاية اإلبداع في مجال التَّعليم من األهمِّّ
ومواجهة  والتَّأقلم معها، ومواجهة التَّغيُّرات المتسارعة، التَّعامل مع المشكالت الغامضة،

 ومسايرة التَّنافس الكبير بين األمم، وتحقيق اإلنجازات االقتصاديَّة، لمجهول،المستقبل ا
دفة  أو قمعه من خالل الّتعليم، أو تجاهله، لهذا ال ُيمكن إهماله، أو ترن تطويره للصُّ
Shaheen,2010)،)  فتربية العقول المفّكرة المبدعة من شأنه أن يعمل على الوصول

ويمدُّ األمَّة بالمفّكرين القادرين على  ادين الحياة جميعها،إلى كلِّّ ما هو جديد في مي
مها )ريان،   (.6116مواجهة المشكالت الَّتي تعترض تقدُّ

دد أشار شان  ( إلى أن اإلبداع سمة يمكن أليِّّ (Shan,2008وفي هذا الصَّ
في  وبذلن يزداد اإلبداع وأّنه ُيمكن إثراءه لدى األفراد، إنسان أن ُيظهرها في حياته،

فالبيئة  المجتمع ككلٍّ إذا ما طبقت الّظروف الَّتي تعّزز اإلبداع في التَّربية والتَّعليم،
ويلعب عضو هيئة التدريس دوًرا مهمًّا في توفير  الجامعية تعّد عامال مهمًّا إلبداع الّطلبة،

تي تكون وُتعّد البيئة الَّ  المناخ المفضي إلى نمو اإلبداع في قاعة المحاضرات الجامعية،
لة  يسودها التعلم الذاتي من قبل المتعلم والتوجيه واإلرشاد من قبل المعلم هي البيئة المفضَّ

ومن المتغيِّرات المهمَّة اّلتي ال  لمساعدة الطلبة على االستنباط واالستنتاج واالستقراء،
التفكير ُيمكن إهمالها في تدريس مقررات اإلعداد العام الرياضية االهتمام بدافع تنمية 

واستجابة لما سبق؛ فإن الّتربويِّين ينادون بتبّني اإلبداعي من خالل االستقراء واالستنباط. 
تمّكن الّطلبة من القيام بدور أكثر حيوّية  استراتيجّيات ونماذج وطرائق تدريس متنّوعة،
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يجابّية في تعّلمهم، زانو من ويعد نموذج مار  وتساهم في تنمية الّتفكير واإلبداع لديهم، وا 
باستخدام االستقراء واالستنباط؛ اكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها وتوسيعها وصقلها خالل 

فضال عن استناد هذا النموذج على الّنظرّية البنائّية من أهّم الّنظرّيات اّلتي اهتّمت بتعّلم 
 (.6111الّطلبة )زيتون، 
ّنظرّية البنائّية من الّنماذج يعد نموذج أبعاد الّتعّلم لمارزانو اّلذي يستند إلى الو

الّتدريسّية الحديثة اّلتي أّكدت على أّن المعرفة ُتعّد األساس اّلذي يبني الفرد من خالله 
 & Marzano,Pickering)خبراته وتفاعالته مع المثيرات البيئّية المحيطة )

McTighe,1993، ،ة اّلتي يوّظفها الفرد ليفّسر الخبرات الحياتيّ  وهذه المعرفة نفعّية
تنّظم وتفّسر خبراته  ويتوّصل الفرد إلى المعرفة من خالل بناء منظومٍة معرفّيٍة، يمّر بها،

 مّما يؤّدي إلى تكوين معنى ذاتي، ُيدركها من خالل جهازه المعرفّي، مع المتغّيرات حوله،
ن معنى ويستمّر ذلن بمرور المتعّلم بخبرات تمّكنه من ربط المعلومات الجديدة بما لديه م

(Marzano & Costa,1988 Kendal,1995; Marzano & .) 
فتوّلد لديه  عند مواجهة مهّمة أو مشكلة، الفرد به قومي مستمر   نشاط فالّتعّلم

 & Marzano,Pickeringالمشكلة وحلِّّ  مثابًرا إلنجاز المهّمة، دافع يجعله

Brandt,1990).) ي أبعاد خمسة هي: البعد وقد ُصّمم نموذج أبعاد الّتعّلم لمارزانو ف
دراكات إيجابّية عن الّتعّلم؛ وفيه يتّم العمل على زيادة دافعّية الّطلبة  األّول: اّتجاهات وا 

والبعد الّثاني: اكتساب المعرفة وتكاملها؛ وفيه ينفِّذ الّطلبة أنشطة علمّية  لتعلم الموضوع،
والبعد  يهم من تعّلم سابق،وربطها بما لد تمّكنهم من الوصول إلى المعلومات الجديدة،

الّثالث: توسيع المعرفة وتنقيتها وصقلها؛ وفيه يمارس الّطلبة األنشطة اّلتي من شأنها أن 
والبعد الّرابع: استخدام المعرفة  ويجيبون عن األسئلة المفتوحة، توّسع المعرفة وتصقلها،

والبعد الخامس:  يومّية،استخداًما له معنى؛ وفيه يوّظف الّطلبة ما تعّلموه في حياتهم ال
عادات عقلّية منتجة؛ وفيه يتّم تهيئة مواقف ومشكالت تتطّلب من الّطالب ممارسة مهارات 

يمكن توظيفها واستخدامها في مواقف  الّتفكير المختلفة للّتوصل إلى معلومات جديدة،
   (Marzano,1992).ومشكالت حياتّية

يَّة تحس وبناًء على ما سبق، ين المستوى التَّحصيلّي للّطلبة وتنمية ونظًرا ألهمِّّ
ولما ُيتوقَّع من فاعليَّة  قدرتهم على االستنباط واالستقراء بغرض توسيع معارفهم وصقلها،

استخدام نموذج أبعاد التَّعّلم لمارزانو في تدريس المقررات الجامعية ومنها مقررات اإلعداد 
ي  راسة بتبّني هذا الّنموذج،فقد جاءت فكرة هذه الدِّ  الجامعي العام الرياضية، ومن ثمَّ تقصِّّ

 فاعليَّته في تحصيل الّطلبة في مقررات اإلعداد الجامعي الرياضية.
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راسة وأسئلتها:   مشكلة الدِّ
وذلتن متن األهميتة بمكانتة؛  يعّد تدريس مقررات اإلعدام العام الرياضية في الجامعتات

كمتتا أنَّ نتتتائج  ظمتتة الّتربوّيتتة العالمّيتتة جميعهتتا،ألّنهتتا متتن المتتوادِّ الّدراستتّية المهّمتتة فتتي األن
الّطلبة في هذه المقررات تعّد إحدى المقاييس الّتنافسّية على المستتوى العتالمّي وخصوصتا 

وهتتذا يتطّلتتب استتتخدام عضتتو هيئتتة  فيمتتا يتعلتتق بتتالجودة واالعتمتتاد األكتتاديمي للجامعتتات،
ي تتناستتب وطبيعتتة تعلتتيم هتتذه المقتتررات التتتدريس الجتتامعي االستتتراتيجّيات الّتدريستتّية اّلتتت

وُتستتهم فتتي تنميتتة  واّلتتتي ُتستتهم فتتي تحستتين المستتتوى التَّحصتتيلّي لتتدى الّطلبتتة، وتعّلمهتتا،
فالتفكير المبني على االستنتاج سمة ُيمكتن أليِّّ إنستان  قدرتهم على االستقراء واالستنباط،

تتتا  أن يظهرهتتتا فتتتي حياتتتته، لمتتتنح الفرصتتتة أمتتتام الّطلبتتتة والبيئتتتة الجامعيتتتة تعتتتّد عتتتامال مهمَّ
ذي يتدرس مقتررات اإلعتداد الت ويلعب عضو هيئتة التتدريس الجتامعي لالستنباط واالستقراء،
  دوًرا مهمًّا في تنمية التفكير المبني على االستنتاج.الجامعي الرياضية 

 بمتادة ختاص تفكيتر أستلوب أنته علتى بالتأكيتد الرياضتي للتفكيتر عتدة تعريفتات وتهتتم

 والتفكيتر بتالرموز، والتعبيتر واالستتنباط، التاليتة: )االستتقراء، المهتارات ويشتمل الرياضيات

دران التتتأملي، والتفكيتتر المنطقتتي، والتفكيتتر االحتمتتالي،  المكتتاني، واإلدران العالقتتات، وا 
وعلتى المهتارات.  هتذه عتدد اختتالف متع )والتعمتيم الرياضتي، والبرهتان والتصتور البصتري،
تدريس المقررات الرياضية لطلبة اإلعداد العام في الجامعتات؛ يواجته  فإنَّ  الرَّغم ممَّا سبق،

وضتتعف  ،العديتتد متتن المشتتكالت كتتتدني مستتتوى التَّحصتتيل لتتدى الّطلبتتة فتتي هتتذه المقتتررات
، وذلتتن يعتتود إلتتى عتتدم استتتخدام عضتتو هيئتتة التتتدريس  مقتتدرتهم علتتى التَّفكيتتر اإلبتتداعيِّّ

إذ ال تزال تلن الممارسات أقرب إلتى  كزة حول الّطالب،الجامعي الممارسات التَّعليميَّة المتمر 
وذلتن  االعتياديَّة التَّقليديَّة منها إلى استتخدام األستاليب واالستتراتيجيَّات التَّعليميَّتة الحديثتة،

والتحليل االختباري لنتائج الطلبتة فتي  وفق ما أظهره استطالع الرأي لدى الطالب الجامعي،
 هذه المقررات. 
خدام نموذج أبعاد التَّعلُّم لمارزانو لحتلِّّ مشتكلة ضتعف تحصتيل الّطلبتة فتي ويمكن است

تا قتد يتوفِّره النَّمتوذج متن خصتائص التتَّعلُّم  مقررات اإلعداد العام الرياضية، وذلن انطالقا ممَّ
نة فتي  الفعَّال لهذه المقررات، وتسهم في هذا المجال عمليتي االستقراء واالستنباط المتضتمِّّ

التث لمتتارزانو فتي التتَّعلُّم إستتهاًما فعَّتاال فتتي اكتستاب الّطالتب القتتدرة علتى االستتتقراء البعتد الث
 واالستنباط. 

( أنَّ التتَّعّلم لتم يعتد يشتير إلتى اكتستاب الّطلبتة للمعتارف 6172ويرى رضا والعتامري )
نَّمتا يشتير إلتى مستاعدة المتتعّلم علتى استتثمار طاقاتته الكامنتة استتثمارً  والمهارات فقتط، ا وا 
تتا خالًقتتا، تتة الحيتتاة للفتترد والمجتمتتع فتتي  ن واحتتد، ابتكاريًّ تتا يستتهم فتتي تحستتين نوعيَّ وال  ممَّ
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رت طتترق تفكيتترهم، تتق ذلتتن إاّل إذا تطتتوَّ ولعتتلَّ مستتؤولية تطتتوير الّتفكيتتر اإلبتتداعيِّّ لتتدى  يتحقَّ
 الّطلبة تقع على عاتق عضو هيئة التدريس الجامعي. 

اإلبتتتداعيِّّ متتتن ختتتالل استتتتخدام مجموعتتتة متتتن وباستتتتطاعة المعّلتتتم تنميتتتة الّتفكيتتتر 
كاستراتجيَّة العصتف التّذهنّي وتت لف األشتتات )العتتوم و خترون،  -االستراتيجيَّات الّتدريسيَّة

6177 .) 
راسة تكمتن فتي تقصتي فاعليَّتة برنتامج  وفي ضوء ما سبق يمكن القول إنَّ مشكلة الدِّ

و فتتي تتتدريس المقتتررات الجامعيتتة الرياضتتية تعليمتتّي قتتائم علتتى نمتتوذج أبعتتاد التتتَّعلُّم لمتتارزان
راستتة  لطلبتتة اإلعتتداد العتتام علتتى تفكيتترهن اإلبتتداعي، د مشتتكلة الدِّ وبالتَّتتالي يمكتتن أن تتحتتدَّ

تتؤال الرئيستتي ا تتتي: متتا  فاعلّيتتة برنتتامج تعليمتتّي لنمتتوذج متتارزانو قتتائم علتتى اكتستتاب بالسُّ
فتي تتدريس المقتررات الرياضتية  طالمعرفة وتوسيعها وصقلها من خالل االستقراء واالستنبا

لطالبتتات اإلعتتداد الجتتامعي العتتام علتتى تفكيتترهن اإلبتتداعيأل ويتفتترع عنتته األستتئلة الفرعيتتة 
 التالية:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  .1

 والضابطة في التفكير اإلبداعيأل
جريبيتتة فتتي اختبتتار القتتدرات هتتل توجتتد عالقتتة بتتين تحصتتيل أفتتراد المجموعتتة الت .2

 وتحصيلهن في اختبار توارنس للتفكير اإلبداعيأل
هتتل توجتتد عالقتتة بتتين تحصتتيل أفتتراد المجموعتتة الضتتابطة فتتي اختبتتار القتتدرات  .3

 وتحصيلهن في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيأل
راسة:  يَّة الدِّ  أهمِّّ

راسة في استخدامها نموذًجا من النَّما يَّة الدِّ وهتو  ذج التَّدريسيَّة الحديثة،تكمن أهمِّّ
ودراستتتة أثتتتره فتتتي متغيِّتتتر التَّفكيتتتر اإلبتتتداعي فتتتي المقتتتررات  نمتتتوذج أبعتتتاد التتتتَّعلُّم لمتتتارزانو،

الرياضية لدى طلبتة الستنة الجامعيتة لإلعتداد العتام؛ فتالّتفكير اإلبتداعي يعتدُّ األستاس اّلتذي 
وبالتتالي رفتع مستتوى األداء ُيمكن من خالله النهوض بالمستوى التفكيري وحل المشتكالت 

تا ونوًعتا، األكتاديمّي للطالتب، يَّتة هتتذه  والحكتم علتتى حجتم اإلنتتاج التَّربتتويِّّ كمًّ كمتتا تكمتن أهمِّّ
راستتة فتتي توفيرهتتا تصتتميم تدريستتّي مبنتتي علتتى نمتتوذج متتن النَّمتتاذج الحديثتتة فتتي مجتتال  الدِّ

إذ إنَّ تحويتل  إلتى النَّظريَّتة البنائيَّتة،وهو نموذج أبعاد التَّعلُّم لمارزانو الَّذي يستند  التَّدريس،
جتتراءات، ل  النَّمتتاذج التَّدريستتيَّة إلتتى استتتراتيجيَّات وا  تته يحتتوِّ يَّتتة؛ ألنَّ يعتتدُّ علتتى قتتدر متتن األهمِّّ

فاإلجراءات هذه تساعد فتي حتل  النَّموذج النَّظرّي إلى تطبيقات عمليَّة قابلة لنقل اثر التعلم،
ر اإلبداعي الذي من المفترض أن تكون المقررات الرياضية تمكين الطلبة من التفكي مشكلة

يَّتهتا  احد المقررات التي تنمي هذا التفكير لدى الطلبتة الخاضتعين لدراستتها. كمتا تكمتن أهمِّّ
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، أيضا في تزويد القائمين على العمل الجامعي ببرنتامج ُيمكتن تتدريب أعضتاء هيئتة  إجرائتيٍّ
ت الّتربوّيتتتة ذات العالقتتتة بتتتتدريس المقتتتررات التتتتدريس علتتتى توظيفتتته لحتتتلِّّ بعتتتض المشتتتكال

تته ُيمكتتن  الجامعيتتة بصتتورة عامتتة ومقتتررات اإلعتتداد العتتام الجامعيتتة بصتتورة خاصتتة، كمتتا أنَّ
لمقتتترري المراجتتتع الجامعيتتتة للمقتتتررات المختلفتتتة االستتتتفادة منتتته فتتتي إعتتتادة بنتتتاء المنتتتاهج 

ة وفقتته حيتتث أن هتتذا والمراجتتع الجامعيتتة الرئيستتية بصتتورة خاصتتة واإلضتتافية بصتتورة عامتت
الّنموذج أحد النَّماذج التَّدريسيَّة الحديثة التي تساعد الطالب على اكتساب المعرفة وتحقيتق 

 . باستخدام االستقراء واالستنباطتكاملها وتوسيعها وصقلها 
راسة وتعريفاتها اإلجرائيَّة:   مصطلحات الدِّ

راسة مجموعة من المصطلحات الَّتي يمكن   تعريفها على النَّحو ا تي: وردت في الدِّ
فتتته اليونستتكو )البرنتتامج التَّعليمتتّي:  تته: ا النَّشتتاط المتتنّظم المخّطتتط 72، 7992عرَّ ( بأنَّ

تتا  تتا إجرائيًّ اّلتتذي ُيقتتّدم إلتتى األفتتراد لتحستتين وتطتتوير المستتتوى المهتتارّي والمعرفتتّي لتتديهما. أمَّ
ستنباطية التي تساعد الطالب علتى فهو: مجموعة من األنشطة التَّعليميَّة االستقصائية واال

توستتيع المعرفتتتة وصتتتقلها متتن ختتتالل البعتتتد الثالتتث لنمتتتوذج متتتارزانو. أمتتا إجرائيتتتا فيقصتتتد 
الّتعليمتّي: مجموعتتة متن أوراق العمتل ألنشتتطة استقصتائية وأنشتطة استتتنباطية؛  لبرنامجبتا

 لنتتازل،رستتم المنحنتتى المتجمتتع الصتتاعد وا تكتتوين التوزيتتع التكتتراري، -لموضتتوعات متنوعتتة
 حستتاب االنحتتراف المعيتتاري، حستتاب المنتتوال، حستتاب الوستتيط، حستتاب الوستتط الحستتابي،

من مقرر مبادئ اإلحصتاء  -حساب معامل ارتباط سبيرمان حساب معامل ارتباط بيرسون،
 التربوي الذي تدرسه الطالبة في المستوى األول من عامها الجامعي األول.

ف بأنَّه:احزمتتة مناستتبة تجمتتع متتا نشتترته البحتتوث ُعتترِّ : نمتتوذج أبعتتاد التتّتعّلم لمتتارزانو
التَّعليميَّتتة والنَّفستتيَّة حتتول طرائتتق تعّلتتم الّطلبتتة فتتي بنتتاٍء متكامتتٍل، باإلضتتافة إلتتى العديتتد متتن 

جتتتتتتاءت علتتتتتتى شتتتتتتكل حزمتتتتتتٍة مناستتتتتتبٍة الستتتتتتتخدامها فتتتتتتي المتتتتتتدارسا  االستتتتتتتراتيجيَّات،
Thompson,1999,45) ّول: اّتجاهتتتتات (. ويتضتتتتمن أبعتتتتاًدا خمستتتتة هتتتتي: البعتتتتد األ
دراكات إيجابّية عن التّتعّلم،  والبعتد الّثتاني: تفكيتر منتدمج فتي اكتستاب المعرفتة وتكاملهتا، وا 

والبعتتد الّرابتتع: تفكيتتر  والبعتتد الّثالتتث: تفكيتتر منتتدمج فتتي توستتيع المعرفتتة وتنقيتهتتا وصتتقلها،
 والبعتتتد الختتتامس: عتتتادات عقلّيتتتة منتتتدمج فتتتي استتتتخدام المعرفتتتة استتتتخداًما لتتته معنتتتى،

تتفّي  (Marzano,1992,7).منتجتتة تته: نمتتوذج للتَّتتدريس الصَّ تتا بأنَّ وقتتد تتتم تعريفتته إجرائيًّ
تتتتم توظيتتتف البعتتدين الثتتتاني والثالتتتث منتته المتعلقتتتان باكتستتتاب  وضتتعه متتتارزانو و ختترون،

لتتتتدريس  المعرفتتتة وتحقيتتتق تكاملهتتتا وتوستتتيعها وصتتتقلها متتتن ختتتالل االستتتتقراء واالستتتتنباط
ة خطتتوات إجرائيَّتتة موضتتوعات متنوعتتة فتتي مقتترر مبتت ادئ اإلحصتتاء التربتتوي يتضتتمن عتتدَّ

 متتابعة تركز على التَّفاعل بين بعديه الثاني والثالث. 
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تتة يقتتوم بهتتا 6116عرفتته جتتروان )التفكيتتر اإلبتتداعي:  تته: ا سلستتلة متتن النَّشتتاطات العقليَّ ( أنَّ
ماغ؛ كاستجابة لمثير ما، لحتواس الخمتسا. يتمُّ استقباله من خالل حاسٍة أو أكثر من ا الدِّ

وقد تم تعريفه إجرائيا على أنه قدرة الطالبات أفتراد عينتة الدراستة فتي المجموعتة التجريبيتة 
ومتتن ثتتمَّ توظيفهتتا فتتي بنتتاء المعرفتتة  العقليَّتتة علتتى االستتتنباط واالستتتقراء وتوليتتد العالقتتات،

تفاصتتيل تتتؤدِّي إلتتى اإلبتتداع فتتي طتترح األفكتتار بطالقتتة وأصتتالة ومرونتتة و  بطريقتتٍة جديتتدٍة،
 إبداعية.

داتها:  راسة ومحدِّ دات ا تية:حدود الدِّ راسة في ضوء المحدِّ  يمكن تعميم نتائج هذه الدِّ
راسة على عينة من طلبة اإلعداد العام للعام الجامعي  .1 / 6170اقتصرت الدِّ

 والمختارة عشوائيًّا بواقع شعبتين من أصل ثالث شعب تم اختيارها قصديا، ،6176
ابطة.  طلبة المجموعة التَّجريبيَّة، إحداهما تمّثل  واألخرى تمّثل طلبة المجموعة الضَّ

راسة على ا مقرر مبادئ اإلحصاء التربويا وهو أحد المقررات  .2 اقتصرت الدِّ
واختيار موضوعات متنوعة من هذا  الرياضية لطالبات اإلعداد العام الجامعي،

 المقرر لتصميم األنشطة االستقرائية واالستنباطية.

راسة وثباتها  .3 راسة وتعميمها اعتماًدا على مدى صدق أدوات الدِّ د نتائج هذه الدِّ تتحدَّ
راسة.  الَّتي استخدمت في جمع بيانات الدِّ

دت  .4 راسة الَّتي ُحدِّ راسة وتعميمها اعتماًدا على فترة تطبيق الدِّ د نتائج هذه الدِّ تتحدَّ
 بواقع فصل دراسي جامعي واحد.

لة: اإلطار النَّظرّي وال راسات ذات الصِّّ  دِّ
ة لتفسير ماهيَّة : Constructivist theorالنَّظريَّة البنائيَّة أوَّاًل:  سادت نظريَّات عدَّ

وليست  وتعدُّ النَّظريَّة البنائيَّة نظريَّة في التَّعلُّم، لعلَّ أهمَّها النَّظريَّة البنائيَّة، عمليَّة التَّعلُّم،
م استراتيجيَّات تدريسيَّة في حد ذاتها، دريس،نظريَّة في التَّعليم أو التَّ  إالَّ  وبالتَّالي لم تقدِّ

مت معايير للتَّدريس الفعَّال،  وينظر إلى البنائيَّة من ناحيتين: النَّاحية الفلسفيَّة، أنَّها قدَّ
يكولوجيَّة، حيث ينظر إليها على اعتبارها نظريَّة في المعرفة، ظريَّة وتعدُّ النَّ  والنَّاحية السَّ

 لها مبادئها وافتراضاتها؛ وهذه االفتراضات هي: البنائيَّة نظريَّة في التَّعلُّم المعرفّي،
 وال يتمُّ تلقينها له. تبنى المعرفة بسبب نشاط المتعّلم، .1
التَّعلُّم يستند وبشكل رئيس على عمليَّة المقارنة بين الخبرة الجديدة والمعرفة  .2

ابقة،  االجتماعيَّة في بيئة التَّعلُّم. في ضوء التَّفاعالت السَّ

يكمن دور المعّلم البنائّي في إيجاد العالقات بين المفاهيم الَّتي تساعد المتعّلمين  .3
ة بهم.  على تكوين معاٍن خاصَّ
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ومساعدتهم على صياغة  يتطلَّب قيادة الّطلبة في أنشطة للوصول إلى استنتاجات، .4
 صبح ذات معنى. استنتاجات تسهم في إعادة تشكيل المعرفة لت

يعدُّ نموذج أبعاد :  Dimensions of Learningثانيا: نموذج أبعاد التَّعلُّم 
م في الواليات المتَّحدة األمريكيَّة في  الّتعلُّم من النَّماذج التَّدريسيَّة البنائيَّة، وقد ُصمِّّ

اس لبرنامج ويضع األس (،Coloradoالمختبر التَّعليميِّّ اإلقليميِّّ في والية كولورادو )
(. وتمّثل أبعاد التَّعلُّم  ليَّة يعمل من خاللها العقل في Thompson,1999تعّلم فاعل )
وبالتَّأكيد ال يوجد خمسة أنماط من التَّفكير تحدث خالل التَّعلُّم؛ فالتَّعلُّم يتطلَّب  أثناء التَّعلُّم،

 هذا النَّموذج رؤية جديدة للتَّعلُّم،ولكن يتيح لنا  نظاًما معّقًدا من العمليَّات التَّفاعليَّة،
كما يتيح للمربِّين أن يحّققوا نتائج  وفحص واستكشاف مجموعة من البدائل من خالله،

فِّيِّة )مارزانو، دة وقويَّة في الغرفة الصَّ  برانت، وبالكبورن، وأريدوندو، وبيكرنج، محدَّ
 ويمكن توضيح أبعاد التَّعلُّم كا تي: (،7999وموفت، 

ل: الب  Positive Attitudesاالتِّّجاهات واإلدراكات اإليجابيَّة نحو التَّعلُّم عد األوَّ

and Perceptions About Learning 
دراكتات إيجابيَّتة لتدى الّطلبتتة   تكتون الفرصتة قليلتة لحتدوث التتَّعلُّم إن لتتم تتتوافر اّتجاهتات وا 

دراكتات ومن الممكن أالَّ يحدث أبًدا؛ فالتَّعلُّم حتَّتى يحت نحوه، دث ال بتدُّ أن تتتوافر اّتجاهتات وا 
 (.. 6111ومكني، بيكرنج، معيَّنة لدى الّطلبة )مارزانو،

 Acquiring and Integratingاكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها البعد الثَّاني: 

Knowledge 
 التَّكامل وتحقيق الجديدة، المعرفة اكتساب الّطلبة على يتضمَّن هذا البعد مساعدة

تمّكن  الَّتي يستخدم المعّلم االستراتيجيَّة أن ينبغي لذلن وبين ما يعرفونه من قبل، ابينه
ابقة بالمعرفة الّطلبة من ربط  أو المعلومات تلن ومن ثمَّ تنظيم الجديدة، معارفهم السَّ

(. وقبل Marzano,et al.,1993الّذاكرة طويلة المدى ) من جزًءا وجعلها تشكيلها،
ة الّطالب على اكتساب المعرفة الجديدة يجب تحديد ماهيَّة المعرفة، حيث التَّخطيط لمساعد

 وتهتمُّ بت )من، األولى: معرفة تقريريَّة، يشير العلماء إلى أنَّ المعرفة تنّظم في فئتين،
 والحلول، والتَّتابع الزَّمني، والمبادئ، والمفاهيم، وتتضمَّن الحقائق، متى(، أين، ماذا،

وتهتمُّ بمعرفة الخطوات الَّتي يجب أن ُتحتذى للقيام  انية: معرفة إجرائيَّة،والمشكالت. والثّ 
ابقان Marzano et al.,1990بعمليَّة أو مهارة معيَّنة ) (. ويتطلَّب نمطا المعرفة السَّ
علًما بأنَّ كاًل منها يتطلَّب ثالث مراحل عامَّة )مارزانو و خرون،  عمليَّات تعّلٍم مختلفٍة،

 يما يأتي توضيح لذلن: وف (،7999

( اّلذي يتتمُّ متن ختالل متا Declarative Knowledgeتعلُّم المعرفة التَّقريريَّة )
  يأتي:



 
 
 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 

- 922 - 

ابقة؛ لتفسير المتعّلم يستخدم المعنى: وفيها . بناء7 ويتمُّ  المعلومات الجديدة، معرفته السَّ
ابق والتَّعلُّم الجديد، بط بين التَّعلُّم السَّ  يحدث التَّفاعل بين المعلومات الجديدة، وبالتَّالي الرَّ

 اّلتي االستراتيجيَّات من العديد وهنان والمعلومات المخزَّنة في البنية المعرفيَّة لدى المتعّلم،

 المعنى هي:  بناء في تساعد
 ما تعّلمته(  -ما أريد أن أعرفه -)ما أعرفه k-w-Lاستراتيجيَّة  .أ
،استراتيجيَّة تكوين المفهوم: ويتّم في .ب وهذا يتطلَّب  ها تقديم المفاهيم بأسلوٍب تساؤليٍّ

ل الّطالب إلى المفهوم بداًل من أن يشرحه له المعّلم، وتتضمَّن  أن يتوصَّ
كا تي: (Joyce &Weil,1992) االستراتيجيَّة خمس مراحل أساسيَّة أوردها

ثلة عرض مزيد من أزواج األم )تقديم أزواج من األمثلة والالأمثلة على المفهوم،
تمييز الّطلبة بين األمثلة والالأمثلة  عرض أمثلة والأمثلة أخرى، والالأمثلة،

 تنمية وصف للمفهوم( باالعتماد على النَّفس،
( بهدف تنمية قدرة  (Osbornاستراتيجيَّة العصف الّذهنّي: ابتكرها أوزبورن  .ج

رصة للمتعّلم وذلن من خالل إتاحة الف األفراد على حلِّّ المشكالت بطريقة إبداعيَّة،
ومن ثمَّ  لتوليد أكبر عدٍد ممكٍن من األفكار الَّتي تعدُّ حلواًل للمشكلة المطروحة،

مة، غربلة األفكار، وكان دافعه لذلن  واختيار الحلِّّ األنسب من بين الحلول المقدَّ
ائد في دراسة المشكالت )عامر،  (. 6110عدم رضاه عن األسلوب التَّقليدّي السَّ

ف ال ة وُيعرَّ عصف الّذهنّي بأّنه: مؤتمر تعليمّي يقوم على أساس تقديم المادَّ
بغية  تفسح المجال للمتعّلمين بالّتفكير الجماعّي، التَّعليميَّة في صورة مشكالت،

ويراعى فيه  توليد أكبر عدٍد ممكٍن من األفكار أو الحلول اّلتي تدور بأذهانهم،
د لتناول المشكلة جروان )تأجيل الّنقد أو الّتقييم إلى بعد الوقت ا  (. 6116لمحدَّ

استراتيجيَّة المماثلة: تشير هذه االستراتيجيَّة إلى مقارنة شيء غير مألوف يصعب  .د
وبعبارة  وذلن لوجود تشابه بينهما، ممَّا يسهِّل فهمه، فهمه بشيء  خر مألوف،

ة في اللغة  أخرى توضيح ما هو خفّي بما هو جلّي، وهنان مصطلحات عدَّ
مثل:  ،(Analogy Strategy)جليزيَّة تشير إلى استراتيجيَّة المماثلة اإلن

وت لف األشتات  ،(Models)والنَّماذج  ،(Metaphors)المجازات 
(Synectics)، والمشابهة(Analogy) ،  حيث إنَّها تسعى جميعها إلى جعل

 (.6111غير المألوف مألوًفا )زيتون، 
استخدام االستراتيجيَّات اّلتتي تستاعد المتتعّلم علتى ترتيتب .تنظيم المعرفة الّتقريرّية: يمكن 6

المعلومتتات المتنتتاثرة مًعتتا علتتى نحتتٍو يمّكنتته متتن إدران الّتفاصتتيل والعالقتتات المتداخلتتة بينهتتا 
(Marzano ,et. el, 1993)،  ،( 7999وهذه االستراتيجيَّات أوردها )مارزانو و خترون

  كا تي:
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تتتة استتتتخدام التَّمثتتتيالت )التَّصتتتورا .أ تتتة: تستتتتخدم النَّمتتتاذج الفيزيقيَّ مزيَّ تتتة والرَّ ت( الفيزيقيَّ
م الّطلبتتتة نمتتتوذج للتتتّذرة ثالثتتتّي األبعتتتاد باستتتتخدام للمعلومتتتات، الكتتترات  كتتتأن يصتتتمِّّ

ومن الممكن تحويلها إلى حركٍة حيَّتٍة باستتخدام أستلوب لعتب  البالستيكيَّة واألسالن،
تتة فتستتتخدم  األدوار، مزيَّ تتة كتتالتَّمثيالت  المعتتادالت،أمتتا التَّمثتتيالت الرَّ وال تكتتون واقعيَّ

 الفيزيقيَّة. 
أو شتكل صتور  استخدام المنّظمات التَّمهيديَّة: وتتخذ عتادة شتكل نصتوص مكتوبتة، .ب

م للّطلبة قبل دراسة الموضوع. أو رسوم بيانيَّة، أو متحركة، ثابتة،  أو أسئلة تقدَّ
تتة باستتتخدام أحتتد ستتتة استتتخدام األنمتتاط التَّنظيميَّتتة: ويمكتتن تنظتتيم المعرفتت .ج ة التَّقريريَّ

 وهي: أنماط تنظيميَّة قياسيَّة،
 ،وأماكن وأشياء  النَّمط الوصفّي: وفيه تنظَّم الحقائق عن أشخاص معينين

دة.  وأحداث محدَّ
 .نمط التَّعميم: وفيه تنظَّم المعلومات في صورة تعميم تدعمه األمثلة 
  ِّدة للمفهوم وأمثلة نوعيَّة له.نمط المفهوم: ويضمُّ المفهوم والخصائص المحد 
 .د  نمط التَّتابع: وفيه يتمُّ تنظيم األحداث في ترتيب زمنيٍّ محدَّ
  دة  -نمط المشكلة الحّل: وفيه تنظَّم المعلومات في صيغة مشكلة محدَّ

 وحلولها الممكنة.
  بب: وفيه يتمُّ تنظيم المعلومات بتتابع من الخطوات الَّتي  -نمط العمليَّة السَّ

 ؤدِّي إلى نتائج معينَّة.ت
.االحتفاظ بالمعرفة التَّقريريَّة وخزنها: حتى نستطيع استخدام المعلومات في حياتنا 2

 ليساعد وهذا يتطلَّب أن يعمل المتعّلم شيًئا يجب أن نخّزنها في الّذاكرة بشكل واٍع، اليوميَّة،

الّتكرار  طريقة عّلمينالمت (. ويستخدم معظم6111على تذّكرها )مارزانو و خرون،  نفسه
استراتيجيَّات  هنان أنَّ  إالّ  وعلى الرَّغم من نجاح هذه الّطريقة في أداء وظيفتها، الّلفظّي،

 إبداع سترجعها المتعّلم من خاللي أن تقوم على تكوين صور عقليَّة للمعلومات اّلتي يريد

 اّلتي تلن هي اكرةاستراتيجيَّات الذّ  وتعدُّ أقوى  (.Marzano,1992حيَّة لها ) أنماط
رات يَّة تستخدم التَّصوُّ  أحاسيس وتخيُّل للمعلومات، عقليَّة صور كتخيُّل المختلفة، الحسِّّ

بالمعلومات )مارزانو و خرون،  ترتبط انفعاالت )مشاعر( وتخيُّل بالمعلومات، ترتبط فيزيقيَّة
 Proceduralولمساعدة الّطلبة على تعلُّم المعرفة اإلجرائيَّة ) .(7994

Knowledge،) ( د مارزانو ةMarzano, et, el, 1993فقد حدَّ  تتمّثل مراحل ( عدَّ

 :يأتي فيما
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   وذلن من خالل ما يأتي: . بناء نماذج للمعرفة اإلجرائيَّة،7
 نمذجة الّتفكير بصوٍت عاٍل لعرض المهارة المستهدفة بتفصيالتها. .أ
 عرض المهارة على شكل خطواٍت مكتوبٍة. .ب

وكيفيَّة  بة إعداد خرائط تدّفق )تمثيل بصري يوضح خطوات المهارة،تعليم الّطل .ج
 تفاعلها مع بعضها البعض(.

 تكليف الّطلبة تكرار خطوات المهارة المستهدفة. .د

   وذلن من خالل ما يأتي: . تشكيل المعرفة اإلجرائيَّة،6

هة للمهارة. .أ  الممارسة الموجَّ
ائعة اّلتي يمكن أن يقع  .ب  بها الّطلبة عند تأدية المهارة.إبراز األخطاء الشَّ

 توفير مواقف يستخدم الّطلبة من خاللها المهارة.  .ج

   وذلن من خالل ما يأتي: . استدماج المعرفة اإلجرائيَّة،2

 ممارسة المهارة لفترة زمنيَّة طويلة. .أ
 إعداد رسوم بيانيَّة تبين دّقة الّطلبة في ممارسة المهارة. .ب

 يِّن سرعتهم عند تعّلم المهارة.تشجيع الّطلبة على رسم لوحة تب .ج

 Extending and Refiningتوسيع المعرفة وصقلها أو تنقيتها البعد الّثالث: 

Knowledge ( أشار مارزانو و خرونMarzano,et al.,1993 إلى أنَّ اكتساب )
يتطّلب بذل ( ال يعّد الهدف الّنهائّي لعمليَّة التَّعلُّم؛ فالّتعّلم 6المعرفة وتحقيق تكاملها )البعد

 & Marzano)وتكوين روابط جديدة. ويرى مارزانو وكيندال ) الجهد لتحليل ما تمَّ تعّلمه،

Kendall,1998  َّنموذج أبعاد التَّعّلم، في عند بياجيه يقابل البعد الّثالث الّتواؤم أن 
. وبالّتالي الّتوّصل إلى استخدامات جديدة لها المعلومات، تنظيم إعادة يتضّمن واّلذي

وقد أوردها )مارزانو  ويتضمَّن هذا البعد ثمانية أنماط من المهام يمكن توظيفها،
  ( كا تي:;7994Marzano,1992و خرون،

وأوجه االختالف بين  : ويقصد بها تحديد أوجه الّشبه،Comparing. المقارنة 7
 وتتضمَّن الخطوات ا تية: األشياء،
 تحديد العناصر موضوع المقارنة. .أ
 خصائص اّلتي سيتمُّ إجراء المقارنة في ضوئها.تحديد ال .ب
به وأوجه االختالف بين العناصر. .ج  تحديد أوجه الشَّ
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دة،Classifying. التَّصنيف 6 ويعدُّ من  : ويشير إلى تجميع األشياء ضمن فئات محدَّ
 ويمكن توظيفه لتوسيع األنشطة العقليَّة الَّتي نقوم بها بشكل تلقائّي في حياتنا اليوميَّة،

د خطوات عمليَّة التَّصنيف با تي: المعرفة،  وتحدَّ

 تحديد األشياء اّلتي يراد تصنيفها. .أ
مات  ووصف سماته، تحديد العنصر المهّم، .ب وتحديد العناصر األخرى اّلتي لها السِّّ

 نفسها.
ئيسة، اختيار عنصر  خر، .ج مات  ووصف سماته الرَّ وتحديد العناصر اّلتي لها السِّّ

 نفسها.

ابقين حتَّى يتمُّ تصنيف العناصر جميعها.تكرار البند .د  ين السَّ

: ويشير إلى استخالص مبادئ أو تعميمات غير معروفة من Induction. االستقراء2
م من مشاهدات، مبادئ أو مالحظات،  وعند االستقراء فإّننا نستنتج بناء على دليل مقدَّ

ويمكن تدريب الّطلبة على  قين،وال ترقى إلى درجة الي وهذه النَّتيجة احتمال حدوثها كبير،
  االستقراء باّتباع الخطوات ا تية:

 عرض مقدمات جزئيَّة على الّطلبة. .أ
 توجيه سؤال لمساعدة الّطلبة على الّتوّصل إلى الّتعميم. .ب
لوا إليها..ج  مناقشة الّطلبة في النَّتائج اّلتي توصَّ

ا من مبادئ : هو استخالص نتائج غير معروفة سابقً  Deducing. االستنباط8
ذا كانت هذه المبادئ صحيحة تكون االستنتاجات المبنيَّة عليها  وتعميمات معروفة، وا 

ولتدريب الّطلبة على االستنباط ال بدَّ  أي أنَّ االستنتاج يصل إلى اليقين، صحيحة أيًضا،
 من:

تقديم تطبيقات عمليَّة على االستنباط يقوم المعّلم من خاللها بالتَّفكير بصوٍت  .أ
 ٍل.عا

 تشجيع الّطلبة على القيام باالستنباط من خالل: .ب
  .عرض تعميمات أو مبادئ على الّطلبة 
  تكليفهم تحديد نتائج ُيمكن استنتاجها من الّتعميم أو المبدأ ويجب أن تكون

 صادقة.
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: ويشير إلى تحديد األخطاء في تفكير الفرد Error Analysis. تحليل األخطاء 0
ويمكن للمعّلم تدريب  هذا الجانب من أهم جوانب عمليَّة التَّفكير، ويعدُّ  وتفكير ا خرين،

 طلبته على تحليل األخطاء من خالل الخطوات ا تية:
مت فيها معلومات اكتشف  .أ تقديم مفهوم أخطاء التفكير بعرض المعّلم واقعة ُقدِّ

 أنها خاطئة.
 طاء.تكليف الّطلبة عرض مواقف من حياتهم ينبغي أاّل ترتكب فيها األخ .ب
 وتكليف الّطلبة تحديد األخطاء الواردة فيها. تقديم بعض المعارف الخاطئة، .ج

لة لتأييد  Constructing Evidence. إقامة الّدليل6 : ويقصد به بناء نظام من األدِّ
ليل أو الحجج اإلقناعيَّة الجانب ا خر الكتشاف األخطاء، حقيقة ما، ويمكن  ويعدُّ إقامة الدَّ

ليل إجرائيًّا من خالل ما يأتي:تقديم خطوات إق  امة الدَّ
 استخدام أسلوب الّتفكير بصوٍت مرتفٍع. .أ
 تقديم األساليب المختلفة لإلقناع اّلتي يمكن تلخيصها في ا تي: .ب

 ،خص المتحدِّث إلى جذب المستمع خصيَّة: وفيه يهدف الشَّ  اإلقناع من خالل الشَّ
 أو القارئ بذكر جوانب حميمة عن نفسه.

  من خالل الّتقاليد: وفيه يشير المتحدِّث إلى مبادئ مقبولة تستند إلى اإلقناع
 الّتقاليد.

 ،ث إلى إقناع المستمع  اإلقناع من خالل الفصاحة والبالغة: وفيه يسعى المتحدِّ
 وانتقاء العبارات المؤّثرة.  أو القارئ من خالل الّلغة،

  َّة منطقيَّة.المنطق: وفيه يقيم المتحدِّث دعواه على بناء على أدل 
ابقة على الّطلبة من خالل أمثلة واضحة تستخدم تلن  .ج عرض النَّماذج األربعة السَّ

 الّنماذج.
 تكليف الّطلبة أن يستخرجوا أمثلة للّنماذج األربعة من مواد خارج المحتوى. .د

: ويعني تحديد الفكرة أو النَّموذج العام وراء المعلومات Abstraction. الّتجريد1
ومن ثمَّ تطبيقها  تضمَّن تحديد المبادئ األساسيَّة أو األفكار وراء المعلومات،وي المعطاة،

 ويمكن تدريب الّطلبة على الّتجريد باستخدام الّتفكير من خالل ما يأتي: في مواقف أخرى،

 تقديم النَّمط الحرفّي للمعلومات. .أ
د للمعلومات نفسها. .ب  تقديم النَّمط المجرَّ

د. تكليف الّطلبة إيجاد موقف .ج   خر ينطبق عليه النَّمط المجرَّ
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: وُيقصد به تحديد موقف المتعّلم  Perspectives Analyzing. تحليل المنظور 4
ويمكن تدريب الّطلبة على خطوات تحليل  وأسباب ذلن الموقف، من موضوع الدَّرس،

 المنظور من خالل ما يأتي:
 تكليف الّطلبة تحديد موقفهم من قضيَّة مطروحة. .أ
 إيجاد المنطق وراء هذا الموقف. تكليفهم .ب
 تحديد موقف الطَّرف المقابل. .ج
 وصف المنطق وراء هذا الموقف. .د

 Using Knowledgeاستخدام المعرفة على نحو له معنىالبعد الرَّابع: 

Meaningfully وفي هذا البعد يعدُّ التَّعّلم التَّعاونّي كما أشار مارزانو :
((Marzano,1992 بعاد األخرى على الرَّغم من إمكانيَّة استخدامه أكثر ارتباطا من األ

مة، في أبعاد النَّموذج كّلها؛ وذلن بسبب صعوبة حيث يعدُّ وسيلة مناسبة  المهام المقدَّ
ة، لتحقيق الّتمّكن أوردها )مارزانو،  والكفاءة. ويتضمَّن هذا البعد مهام عدَّ

7994Marzano,1992; كا تي: اّتخاذ القرار )Decision Making،  االستقصاء
Investigation،  ّالبحث الّتجريبيExperimental Inquiry ،  حلُّ المشكالت

Problem Solving ،  االختراعInvention . 

: ويعتقد Productive Habits of Mindعادات العقل المنتجة البعد الخامس: 
عيفة تفضي إلى تعّلم ضعيف، بغض ا لنَّظر عن مستوى الفرد مارزانو أن العادات العقليَّة الضَّ

في المهارة أو القدرة، وُتعدُّ أفضل الّطرق اّلتي ُيمكن استخدامها في إكساب الّطلبة للعادات 
مهارات  ممارسة العقليَّة، هو تهيئة المواقف واألنشطة التَّعليميَّة الَّتي تتطّلب من الّطلبة

ل مواقف  في توظيفها، واستخدامها يمكن ياّلت المعلومات الجديدة إلى الّتفكير المختلفة، للّتوصُّ
وتعدُّ عادات العقل من المتغيِّرات المهمَّة ذات  .(7999ومشكالت حياتيَّة )مارزانو و خرون، 

راسات على  العالقة بأداء الّطلبة األكاديمّي في المراحل الّتعليميَّة المختلفة، لذلن أكَّدت الدِّ
يَّة تعّلم العادات العقليَّة وتقو  يتها، لتصبح جزًءا من بنيتهم العقليَّة، وتقع عادات العقل في أهمِّّ

كا تي: تنظيم (  (Marzano, et al.,1990;Marzano,1992ثالث فئات، أوردها
التَّفكير  (،(Critical Thinkingالتَّفكير الناقد  ،Self-Regulation)الّذات )

 ( Creative Thinkingاإلبداعّي )
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(: ويتضمَّن العادات Creative Thinkingبداعّي )ثالثا: التَّفكير اإل
 العقليَّة ا تية:

ديد في المهمَّة حتَّى عندما تكون اإلجابات أو الحلول غير بادية  .أ االندماج الشَّ
 للعيان.

واستخدام اإلمكانات الموجودة لدى الفرد ألقصى درجة  الحماس واإلصرار، .ب
 ممكنة.

 والمحافظة عليها. قة بها،والثّ  توليد معايير شخصيَّة للتَّقويم، .ج
 إنتاج وتوليد طرق جديدة للّتعامل مع المواقف بعيًدا عمَّا هو مألوف.  .د

ومن المتوقَّع استخدام نموذج أبعاد الّتعّلم لمارزانو في تحسين المستوى التَّفكيتري 
راسة، وذلتن متن  ل،انطالقا ممَّا يوّفره النَّموذج من خصائص التتَّعّلم الفعَّتا للّطلبة في هذه الدِّ

ويعتدُّ هتذا البعتد  خالل البعدين الثتاني والثالتث اّلتذي يهتدف إلتىا توستيع المعرفتة وصتقلهاا،
وذلن ألنَّته يتغلغتل فتي أبعتاد النَّمتوذج جميعهتا؛ فاالستتقراء واالستتنباط يعمتالن  مهمًّا أيًضا،

االعتمتاد علتى على توسيع المعرفة وصقلها لدى الّطلبة؛ بحيث يمّكنهم من تعّلم أيَّة خبترة ب
توستتتيع المعرفتتتة  إلتتتىويتتتؤدِّي إهمتتتال استتتتخدام االستتتتقراء واالستتتتنباط كوستتتيلتين  أنفستتتهم،

تتة التَّعليميَّتتة، وقتتد  .كمتتا قتتد تتتؤدِّي إلتتى تعّلتتٍم ضتتعيفٍ  وصتتقلها إلتتى قصتتور فتتي نتتتائج العمليَّ
زانو متن اقتصرت الدراسة على عرض االستراتيجيَّات اّلتتي تناولهتا نمتوذج أبعتاد التتَّعّلم لمتار 

 خالل البعد الثالث؛ وهي:

: ويشير إلى استخالص مبادئ أو تعميمات غير معروفة من Induction. االستقراء7
م من مشاهدات، مبادئ أو مالحظات،  وعند االستقراء فإّننا نستنتج بناء على دليل مقدَّ

الّطلبة على  ويمكن تدريب وال ترقى إلى درجة اليقين، وهذه النَّتيجة احتمال حدوثها كبير،
  االستقراء باّتباع الخطوات ا تية:

 .عرض مقدمات جزئيَّة على الّطلبة 
 .توجيه سؤال لمساعدة الّطلبة على الّتوّصل إلى الّتعميم 
 .لوا إليها  مناقشة الّطلبة في النَّتائج اّلتي توصَّ

: هو استخالص نتائج غير معروفة سابًقا من مبادئ  Deducing. االستنباط6
ذا كانت هذه المبادئ صحيحة تكون االستنتاجات المبنيَّة عليها  مات معروفة،وتعمي وا 

ولتدريب الّطلبة على االستنباط ال بدَّ  أي أنَّ االستنتاج يصل إلى اليقين، صحيحة أيًضا،
 من:
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  تقديم تطبيقات عمليَّة على االستنباط يقوم المعّلم من خاللها بالتَّفكير بصوٍت
 عاٍل.

 ة على القيام باالستنباط من خالل:تشجيع الّطلب 
  .عرض تعميمات أو مبادئ على الّطلبة 
  تكليفهم تحديد نتائج ُيمكن استنتاجها من الّتعميم أو المبدأ ويجب أن تكون

 صادقة.
( أنَّه: ا سلسلة متن 81 ،6116: عرفه جروان )Creative Thinking ثالثا: الّتفكير اإلبداعيّ 

ماغ؛ كاستجابة لمثير ما، النَّشاطات العقليَّة يقوم يتمُّ استتقباله متن ختالل حاستٍة أو  بها الدِّ
 & Simseka) ,6171أكثتتر متتن الحتتواس الخمتتسا. وقتتد أشتتار سيمستتكا وكايستتي )

Kiyici ة واالبتكتار، تتستم األشتياء اّلتتي أو يتضتمَّن إنتتاج األفكتار، إلتى أنَّ اإلبتداع  بالجتدَّ
ن متن أربعتة الجوانتب  وهتذه بعالقتات تبادليَّتة، بعضتها تبط متعتتر  مختلفتةٍ  جوانتب فهتو يتكتوَّ

 وقتد أورد)غتانم، ا خر عندما يتم توظيفها للّتنبُّؤ في قدرة الفترد علتى اإلبتداع، يدعم أحدها
نات المتعلقة بالمناخ اإلبداعّي،6119 خص المبدع، ( هذه المكوِّ  والعمليَّتة اإلبداعيَّتة، والشَّ

( إلتتتى أنَّ الّتفكيتتر اإلبتتتداعيَّ يتَّستتتم 6172العتتامري )والّنتتاتج اإلبتتتداعّي. وقتتد أشتتتار رضتتتا و 
تتمات اّلتتتي تميِّتتزه عتتن غيتتره متتن أنمتتاط الّتفكيتتر األختترى ومتتن أهمهتتا أنتته  بمجموعتتة متتن السِّّ

تطة منته، عمليَّة عقليَّة وليس نتاًجا عقليًّا،  وال يعني التّذكاء ولكنَّته يحتتاج إلتى نستبة متوسِّّ
فضتال عتن  وعدم االعتماد على الحلول الجتاهزة، جديدة،ويتطّلب الّنظر إلى األمور بطريقة 

 انه يمكن قياسه وتقويمه باستخدام مقياس أعدَّ لذلن. أما مهارات التفكير اإلبداعي فهي: 
وتشير إلى قدرة  وفي هذه المهارة يظهر الجانب الكمّي لإلبداع،Fluency  . الّطالقة7

حيح  ة لمسألة أو مشكلة ذات نهاية مفتوحة،الفرد على توليد عدد كبير من األفكار الصَّ
رعة في استدعاء هذه األفكار وتدّفقها، من السَّ ة، وتتضَّ يمكن إجمالها  وتأخذ صوًرا عدَّ

 با تي:
وفق شروط  الّطالقة اللفظيَّة: وتشير إلى القدرة على توليد عدد من الكلمات، .أ

 معيَّنة.
وفق  أكبر عدد ممكن من األفكار،الّطالقة الفكريَّة: وتشير إلى القدرة على تقديم   .ب

دات معيَّنة، د. محدِّ  وخالل زمن محدَّ

كاستجابة لمثير  طالقة األشكال: وتشير إلى القدرة على رسم عدد من الّتفصيالت، .ج
 سواء كان وصفيًّا أم بصرًيا. ما،

من خالل  : وفي هذه المهارة يظهر الجانب الّنوعّي لإلبداع،Flexibility. المرونة 6
فهي عكس الجمود الّذهنّي؛ أي قدرة المتعّلم على  لمتعّلم على تغيير حالته الّذهنيَّة،قدرة ا
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ل من نوع إلى  خر من التَّفكير، بحيث تصدر منه  وذلن عند االستجابة لموقف ما، التَّحوُّ
(. وللمرونة شكالن أوردهما 6116استجابات متنوَّعة ال تنتمي إلى فئة واحدة )ريان، 

احب، )العفون وعبد    ( كا تي:6176الصَّ

المرونة الّتلقائيَّة: القدرة على إعطاء عدد من األفكار المتنوِّعة المرتبطة بموقف  .أ
دة. معيَّن،  ويعتبر المبدع تلقائيًّا إذا استطاع إصدار أفكار متنوِّعة في مجاالت متعدِّ

وكلمَّا  لمشكلة،المرونة الّتكيفيَّة: القدرة على تغيير الوجهة الّذهنيَّة في مواجهة ا .ب
رت لديه المرونة التَّكيُّفيَّة.   استطاع الفرد تغيير استجاباته لتناسب الموقف تطوَّ

 (: وهي قدرة الفرد على توليد أفكار جديدة وفريدة من نوعها،(Originality . األصالة2
ست صفة كما أنَّها لي وهي أكثر الخصائص ارتباًطا باإلبداع، وليست تكراًرا ألفكار ا خرين،

ابقة، مطلقة، خصيةَّ السَّ  حيث يمكن الحكم على أصالة أفكار الفرد في ضوء خبرته الشَّ
والنُّفور مما  وتختلف عن الّطالقة والمرونة في اعتمادها على القيمة النَّوعيَّة لألفكار،

ره ا خرون )جروان،    (.6114يكرِّ

لى تقديم إضافات جديتدة لفكترة (: ويقصد بها قدرة الفرد ع(Elaboration . التَّفاصيل8
دة، متتا، غنائهتتا وتنفيتتذها  أو حتتّل لمشتتكلة محتتدَّ وهتتذا متتن شتتأنه أن يستتاعد علتتى تطويرهتتا وا 

 (.6119)نوفل، 
رابعا: اختبار القدرات: هو اختبار يعقدة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي 

يقيس القدرة على الفهم والتطبيق واالستدالل والتحليل في في المملكة العربية السعودية. 
وهو بطبيعته يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور  مجالي اللغة والرياضيات،

دة فهو.والقراءة العامة عبر السنين بالتعلم،  ال يعتمد اعتمادا مباشرا على المعلومة المجرَّ

: الجزء اللفظي والجزء الكمي. وتقدم ينقسم االختبار إلى جزأين رئيسين هما.
قسم منها خمس  يخصص لكل بين هذين الجزأين في أقسام ومدة اإلجابة بالتناوب األسئلة

مكن للطالب المتقدم لهذا االختبار التسجيل في االختبارين للقدرات وي  .وعشرون دقيقة
عقد االختبار على ي .العامة بنفس الفترة ولكن البد أن يكون اختبار ورقي وا خر محوسب

دا وقد فترتين، يحق للطالب حيث  ضمن نشرة إرشادات التسجيل المرسلة للمدارس، ُحدَّ
كما يحق للطالب دخول االختبار  ،دخول اختبار القدرات العامة من الصف الثاني الثانوي 

الحاسب  او على ورقية في ثالث سنوات في فترات متفرقة سواء كانت خمس مرات
الوزن الذي االختبار.  من تاريخ فترة االختبار وليس من انتهاء المدة وتحتسب ا لي

يختلف من جامعة ويمكن أن  ،في القبول يرجع تقديره للجامعات يعطى الختبار القدرات
والباقي لنسبة الثانوية العامة  %81و  %21لكن يتراوح الوزن غالبًا بين  ،إلى أخرى 

 مركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي،)الواالختبار التحصيلي إن كان مشروط. 
 م(. 5142نوفمبر  41
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 الّدراسات ذات الّصلة:
استتخدام بعتدي )اكتستاب  تقصتي أثترDujari,1994)دوجتاري ) دراستة هتدفت

و)توستيع المعرفتة وصتقلها وتنقيتهتا( متن أبعتاد نمتوذج التتَّعّلم لمتارزانو  المعرفة وتكاملها(،
ر العلتتو  تتة مفتتي تتتدريس مقتترَّ  Delaware state)فتتي جامعتتة واليتتة ديالويتتر ) العامَّ

university  وقد استتخدم الباحتث التَّصتميم 7998في الواليات المتَّحدة األمريكيَّة عام .
راستة  -وأجرى قياًسا )قبليًّا شبه الّتجريبيِّّ ذا المجموعات المتكافئة، بعديًّا(. تكونت عينتة الدِّ

تتم ( طالًبتتا وطالبتتة،61متتن )  درستتت وتجريبيَّتتة، ضتتابطة إلتتى مجمتتوعتين وا عشتتوائيًّاقسِّّ

ة أربعتة أستابيع، تابطة درستت المجموعتتان وحتدتين دراستيَّتين لمتدَّ  بطريقتة المحاضترة، الضَّ
راستة إلتى عتدم وجتود التّتعّلم لمتارزانو، أبعتاد باستتراتيجيَّات نمتوذج والتَّجريبتيَّ  تلت الدِّ  وتوصَّ

اللتة مستوى ال إحصائيًّا عند دالٍّ  فرقٍ  تطي طلبتة المجمتوعتين (α=0.01)دَّ  فتي بتين متوسِّّ

؛ أي عدم فاعليَّة نموذج أبعاد التَّعلُّم في التَّحصيل.  االختبار التَّحصيليِّّ
استقصتاء إلتى قيتاس  إلى( التي هدفت Scanlon,1997أما دراسة سكانلون )

المشتكالت لتدى طلبتة  أثر نموذج أبعتاد التّتعّلم فتي الّتحصتيل واستتخدام اللغتة والّتعبيتر وحتلِّّ 
ياضتتتيات، تتتفِّ الرَّابتتتع فتتتي الرِّ وذلتتتن فتتتي مقاطعتتتة نيشتتتاميني  وفتتتي اّتجاهتتتات المعّلمتتتين، الصَّ

(Neshaminy تتا شتتبه تجريبتتّي ( فتتي مدينتتة فيالدلفيتتا. واستتتخدم الباحتتث تصتتميًما بحثيًّ
التتي  ( طالًبتا،111باستخدام مجموعة تجريبيَّة ومجموعة ضابطة. وأجريتت الّدراستة علتى )

راستتة، تتاه المعّلمتتين ختتالل الدِّ ومتغيِّرهتتا التَّتتابع  كتتان متغيِّرهتتا المستتتقّل هتتو التَّتتدريب اّلتتذي تلقَّ
العالمات المكتسبة عنتد االنتقتال متن مرحلتة إلتى المرحلتة اّلتتي تليهتا. وبينتت النتتائج عتدم 

تتابطة فتتي  وجتتود فتتروق داّلتتة إحصتتائيَّا بتتين درجتتات المجموعتتة الّتجريبيَّتتة والمجموعتتة الضَّ
في حين وجدت فروق داّلة إحصائيًّا في اّتجاهات المعّلمين  االختبارات المستخدمة جميعها،

 كما تمَّ قياسها من قبل استبانة مراحل االستخدام.
تتة استتتخدام نمتتوذج أبعتتاد التتّتعّلم 6112وهتتدفت دراستتة البعلتتي ) ف إلتتى فاعليَّ ( الّتعتترُّ

تتفِّ لمتارزانو فتي تتدريس العلتوم فتي الّتحصتيل وتنميت ة بعتض عمليَّتات العلتم لتدى طلبتة الصَّ
راستة  الّثاني اإلعداديِّّ بإدارة بنها التَّعليميَّة )محافظتة القليوبيتة( فتي مصتر. وقتد أجريتت الدِّ

تفِّ الّثتاني اإلعتدادّي تتمَّ تقستيمهم وفقتا للتَّصتميم 709على ) ( طالًبا وطالبًة متن طلبتة الصَّ
مستتوى  النَّتتائج وجتود فتروق داّلتة إحصتائيًّا عنتدالتَّجريبيِّّ إلتى مجمتوعتين؛ وقتد أوضتحت 

اللتة  ، (α = 0.01)الدَّ تطي درجتات طلبتة المجمتوعتين فتي االختبتار التَّحصتيليِّّ  بتين متوسِّّ
تتة، تتات العلتتم لصتتالح المجموعتتة التَّجريبيَّ تتطيهم فتتي اختبتتار عمليَّ وبحجتتم تتتأثير  وبتتين متوسِّّ

ا.   مرتفع جدًّ
تتتتوفتتتتي دراستتتتة أجر  هتتتتدفت معرفتتتتة أثتتتتر استتتتتخدام ( 6111المات )اهتتتتا الّزغبتتتتي والسَّ

استراتيجيَّة مبنّية على نموذج أبعتاد التّتعّلم لمتارزانو فتي التَّحصتيل وتنميتة مهتارات الّتفكيتر 
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ة الفيزيتاء لتتدى طتتاّلب المرحلتتة األساستيَّة العليتتا. وقتتد استتتخدم  الّناقتد واالّتجاهتتات نحتتو متتادَّ
داّلتة إحصتائيًّا عنتد  فتروق  دراستة إلتى وجتودال الباحث المنهج شبه الّتجريبّي. وقتد توصتلت

 مقيتاس وعلتى الّناقتد الّتفكيتر اختبتار وعلتى التَّحصتيل فتي (α=1010مستتوى الّداللتة )

 .المجموعة التَّجريبيَّة لصالح االّتجاهات
تي6119وهدفت دراسة صالح ) فاعليَّتة  ( التي انتهجتت المتنهج شتبه التجريبتي؛ تقصِّّ

، تنميتة فتي ّلم لمتارزانوالتّتع أبعتاد نموذج استخدام ة فتي والتَّحصتيل الّتفكيتر االستتدالليِّّ  متادَّ

ة نحو واالّتجاه العلوم، فِّ  المادَّ ل لدى طاّلب الصَّ ط األوَّ تعوديَّة.  العربيَّتة بالمملكتة المتوسِّّ السُّ
بتين  (α=0.01)مستتوى الّداللتة  عنتد داّلتة إحصتائيًّا فروًقا نتائج التطبيق البعديّ  وأظهرت
كمتا تبتيَّن أنَّ حجتم تتأثير  المجموعتة الّتجريبيَّتة، وعتين التجريبيتة والضتابطة لصتالحالمجمت

ابقة. يرات السَّ    الّنموذج كبير على المتغِّّ

ي أثر استخدام استراتيجيَّة مستندة إلى 6177أجرى الّنتشه ) ( دراسة هدفت إلى تقصِّّ
تفِّ الختامس للمفتاهيم نموذج أبعاد الّتعّلم لمارزانو في تدريس العلوم في تحصيل  طلبة الصَّ

مستتخدما المتنهج شتبه التجريبتي. فوجتد أن هنتان فتروق  العلميَّة واتجاهاتهم نحتو العلتوم،
بتين متوستطي عالمتات طلبتة المجمتوعتين  (α=0.05)عنتد مستتوى الّداللتة إحصائياداّلة 

 التَّجريبيَّتة،التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية لصتالح المجموعتة 
راستة علتى مقيتاس  تطي عالمتات مجمتوعتي الدِّ وعدم وجود فروق داّلتة إحصتائيًّا بتين متوسِّّ

   االّتجاهات نحو العلوم.
تي أثتر 6114وهدفت دراسة المشاقبة ) ( التي استخدمت المنهج شتبه التجريبتي تقصِّّ

وفتي  مارزانو فتي الّتحصتيل،استخدام استراتيجيَّة تدريسيَّة مستندة إلى نموذج أبعاد التَّعّلم ل
ن أفراد  . تكوَّ ياضيَّة لدى طالبات المرحلة األساسيَّة في األردنِّ القدرة على حلِّّ المشكالت الرِّ

راسة من ) ابع،716الدِّ فِّ السَّ وأبرز ما أظهرته النَّتتائج وجتود أثتر  ( طالبة من طالبات الصَّ
حصيل وفي القدرة على حلِّّ المشكالت في التَّ  (α=0.05)دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة

ياضيَّة لصالح المجموعة التَّجريبيَّة، بينمتا أظهترت عتدم وجتود فتروق داّلتة إحصتائيًّا فتي  الرِّ
ياضتتيَّة تعتتزى للتَّفاعتتل بتتين استتتراتيجيَّة التَّتتدريس  التَّحصتتيل البعتتدّي وفتتي حتتلِّّ المشتتكالت الرِّ

ابق.   ومستوى التَّحصيل السَّ
( دراسة هدفت معرفة فاعليَّة نموذج أبعتاد التّتعّلم 6176وعبد هللا )وأجرى المصيلحي 

تفِّ الرَّابتع بتإدارة ياضتيِّّ لتدى طتاّلب الصَّ  الّتعليميَّتة العتري  لمتارزانو فتي تنميتة الّتفكيتر الرِّ

تابطة ) شتمال ستيناء، بمحافظة ( طالًبتا متن مدرستة 64وقتد بلتع عتدد أفتراد المجموعتة الضَّ
راستتة ،( طالًبتتا21د أفتتراد المجموعتتة الّتجريبيَّتتة )وعتتد ملحقتتة المعّلمتتين، التتى  وتوصتتلت الدِّ

تتتطات أفتتتراد =1017αوجتتتود فتتتروق داّلتتتة إحصتتتائيًّا عنتتتد مستتتتوى الّداللتتتة ) ( بتتتين متوسِّّ
تتة، ياضتتيِّّ ككتتلٍّ لصتتالح المجموعتتة الّتجريبيَّ راستتة فتتي اختبتتار الّتفكيتتر الرِّ وفتتي  مجمتتوعتي الدِّ
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ياضتّي، ستنباط،واال مهاراته جميعها؛ االستقراء، والّتفكيتر العالقتّي. وقتد  والّتعبير الّرمتزّي الرِّ
تة،  وجد أنَّ حجم الّتأثير لنموذج أبعتاد التّتعّلم كبيتر فتي تنميتة الّتفكيتر الّرياضتي بصتفة عامَّ

فِّ الرَّابع االبتدائي.  ومهاراته كلٍّ على حدا لدى طاّلب الصَّ

لمتتارزانو علتتى  التتّتعّلم أبعتتاد ة( فقتتد هتتدفت تقصتتي فاعليَّتت6176أمتتا دراستتة عقتتل ) 
افعيَّتة التَّحصتيل ياضتيَّات نحتو تعّلتم والدَّ تفِّ  طلبتة لتدى الرِّ تابع الصَّ ، السَّ مستتخدما  األساستيِّّ

اللة وجود فروق  المنهج شبه التجريبي. وقد أظهرت النَّتائج  دالة إحصائيًّا عند مستوى الدَّ

(α=0.05) تطات درجتات ، علتى االختبتارطلبتة المجمتوعتين  بتين متوسِّّ وعلتى  التَّحصتيليِّّ
افعيَّة لصالح المجموعة التَّجريبيَّة،  وبحجم تأثير كبير للّنموذج علتى المتغيترين، مقياس الدَّ

افعيَّة للتَّعّلم، داّلة فروق  وعدم وجود  ووجود إحصائيًّا بين الّذكور واإلناث في التَّحصيل والدَّ

افعيَّة.  في والجنس الطَّريقة بين فروق للتَّفاعل  التَّحصيل وفي إثارة الدَّ
 نموذج استخدام ( الكشف عن أثر6172وهدفت دراسة كل من الخيَّاط وسلمان )

ة تحصيل في الّتعّلم لمارزانو أبعاد ياضيَّة في  الّتربية الّتدريس لطاّلب كّليَّة طرائق مادَّ الرِّ
االختبار  ذات المتكافئة المجموعات ذو الّتجريبيّ  الموصل. واستخداما التَّصميم جامعة

راسة على ) . وأجريت الدِّ  بطريقة توزيعهم تم ولكن ( طالًبا اختيروا قصديا،11البعديِّّ

 أبعاد وفق نموذج المجموعة التَّجريبيَّة درست وتجريبيَّة، مجموعتين ضابطة إلى عشوائيَّة

ابطة فدرست الّتعّلم لمارزانو، أما  بعمليَّة القائم مدرسقبل ال من المحاضرة طريقة وفق الضَّ

اللة ومن ابرز نتائج هذه الدراسة وجود فروق داّلة إحصائيًّا عند الّتدريس،  مستوى الدَّ

(α=0.05)  ِّّطي درجات طاّلب مجموعتي الّدراسة في االختبار التَّحصيلي بين متوسِّّ
 أي فاعليَّة نموذج أبعاد الّتعّلم في الّتحصيل. لصالح المجموعة التَّجريبيَّة،

تا دراستة القيستّي ) تي ( التيحاولتت6178أمَّ أبعتاد التتعلم لمتارزانو  فاعليتة نمتوذج تقصِّّ
، في  محافظتة فتي األساستيَّة طاّلب المرحلتة لدى الّرياضيَّات نحو واالّتجاه الّتفكير الّرياضيِّّ

تالّدراستة  مجمتوعتي إحصتائيًّا بتين وقد أظهرت الّنتائج وجود فروق داّلتةالّطفيلة.  ة الّتجريبيَّ
 كتلِّّ مجتال متن الّرياضتيّ  الّتفكيتر فتي اختبتار (α =0.05)عنتد مستتوى الّداللتة  والّضابطة

 .  الّتجريبّية لصالح المجموعة الّرياضيات وفي االّتجاه نحو مجاالته،
 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من عرض الدراسات السابقة أهمية نموذج مارانوا متن جهتة وكتذلن أهميتة 
كممتا يتضتح أيضتًا تنتوع الفئتات العمريتة والبيئتات  اصة الرياضي من جهة أخترى،التفكير خ

ومن هنا تأتي هذه الدراسة متميزة عتن هتذه  التعليمية التي تناولتها تلن الدراسات السابقة،
الدراسات في عينتة الدراستية وبيئتهتا التعليميتة متن جهتة وفتي التربط بتين البعتد الثالتث متن 

ورغتتم ذلتتن استتتفادة هتتذه الدراستتة متتن الدراستتات  والتفكيتتر اإلبتتداعي، أبعتتاد نمتتوذج متتارزانوا
 السابقة في اإلطار النظري وفي اإلجراءات المنهجية.
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 فروض الدراسة: 
بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صتياغة فتروض الدراستة علتى 

 النحو التالي: 
المجموعتتة التجريبيتتة ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين متوستتطي درجتتات  .1

 والضابطة في التفكير اإلبداعي.
هتتل توجتتد عالقتتة بتتين تحصتتيل أفتتتراد المجموعتتة التجريبيتتة فتتي اختبتتار القتتتدرات  .2

 وتحصيلهن في اختبار توارنس للتفكير اإلبداعي.
هتتتل توجتتتد عالقتتتة بتتتين تحصتتتيل أفتتتراد المجموعتتتة الضتتتابطة فتتتي اختبتتتار القتتتدرات  .3

 ير اإلبداعي.وتحصيلهن في اختبار تورانس للتفك
جراءاتها:  منهج الدراسة وا 

راسةالّدراسة:  منهج ؛ المنهج شتبه اعتمدت هذه الدِّ راستة، لطبيعتة لمالءمتته التَّجريبتيُّ  الدِّ
راستة، وتحليتل وصتف فتي تستهم إجابتات إلتى والوصتول أهتدافها، وتحقيتق حيتث  نتتائج الدِّ

 .واألخرى ضابطة إحداهما تجريبيَّة، استخدمت مجموعتان،
راستة متن ) ة الدراسة)المشاركون(:عين ن أفراد الدِّ ( طالبتًة متن طالبتات اإلعتداد 48تكوَّ

راسيِّّ )الجامعي العام  ل من العام الدِّ راسيِّّ األوَّ وتضمُّ ستنة  (،6170/6176في الفصل الدِّ
راستة عشتوائيًّا متن  اإلعداد الجامعي العام ست شعب، بتين ثتالث وقد تمَّ اختيتار شتعبتي الدِّ

م اختيارها قصديا؛ حيث أن هتذه الشتعب الثالثتة هتي الشتعب التتي تدرستها الباحثتة ّشعب ت
ومتتن ثتتمَّ تعيتتين إحتتداهما عشتتوائيًّا وبالقرعتتة كمجموعتتٍة  التربتتوي، اإلحصتتاءمقتترر مبتتادئ 

نت متن ) تجريبيٍَّة، درستت وفتق بعتدي اكتستاب المعرفتة وتكاملهتا وصتقلها  ( طالبتة،80تكوَّ
 واألخترى كمجموعتٍة ضتابطة، باط لنموذج أبعاد الّتعّلم لمتارزانو،من خالل االستقراء واالستن

نت من )  درست وفق الّنموذج االعتيادي.  ( طالبة،29تكوَّ

 أداة الّدراسة:
 )البرنامج المعد لبيان فاعلية نموذج مارزانوا في التفكير اإلبداعي )من إعداد الباحثة 
 اختبار تتورانس ( (Torrance  ِّّللّتفكيتر اإلبتداعي( قتام تتورانسTorrance عتام )

( بوضتتتتتع اختبتتتتتار لقيتتتتتاس القتتتتتدرة لتتتتتدى الطَّلبتتتتتة علتتتتتى التَّفكيتتتتتر اإلبتتتتتداعيِّّ 7966)
(Torrance Test of Creative Thinking) ((TTCT،  وفتتتي عتتتام

تتت مراجعتتته،7918) ويعتتدُّ  (،7996كمتتا أجريتتت مراجعتتات أختترى لالختبتتار عتتام ) ( تمَّ
تTTCT مقياس وقتد تمَّتت ترجمتته ألكثتر  ة علتى اإلطتالق،من أشهر المقاييس العالميَّ
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تتا )الّستترور،  ( لغتتٍة،28متتن ) تتا أو عرقيًّ ن  (،6116حيتتث إنَّتته غيتتر متحيِّتتز ثقافيًّ ويتكتتوَّ
 هما: من صورتين، TTCTاختبار

ورة اللفظيَّة )أ، .1  ب(. الصُّ
كليَّة )أ، .2 ورة الشَّ  ب(. الصُّ

كليَّة م ورتين اللفظيَّة والشَّ ة اختبارات فرعيَّتة،وتتأّلف كل  من الصُّ تورتان )أ، ن عدَّ  والصُّ
تتكليَّة، تتل المفحتتوص علتتى عالمتتة  ب( متكافئتتتان لكتتلٍّ متتن االختبتتارات اللفظيَّتتة والشَّ ويتحصَّ

تتتة علتتتى مهتتتارات الّطالقتتتة، تتتة تمّثتتتل مجمتتتوع درجاتتتته الفرعيَّ  مرّكبتتتة فتتتي االختبتتتارات اللفظيَّ
تتل علتتى عالمتتة مرّكبتتة فتتي  والمرونتتة، تتكليَّة تمّثتتل مجمتتوع واألصتتالة. ويتحصَّ االختبتتارات الشَّ

(. 6116والّتفاصتيل )جتروان،  واألصتالة، والمرونتة، درجاته الفرعيَّة على مهارات الّطالقة،
تتورة )أ( متتن اختبتتارات ن الصُّ تتورة الّشتتكليَّة، TTCTتتكتتوَّ تتورة اللفظيَّتتة والصُّ وتتتتمُّ  متتن الصُّ

ورة اللفظيَّة بالتَّعبير اللفظيِّّ  ، اإلجابة عن الصُّ تكليَّة فتكتون اإلجابتة  الكتابيِّّ تورة الشَّ تا الصُّ أمَّ
سم(. وري )الرَّ  عليها شكليًّا؛ أي بالتَّعبير الصُّ

تتتا عتتتن  تتته ختبار االصدق وأمَّ تتتة فإنَّ تتتورة األجنبيَّ فتتتي  TTCTاتختباراليتوافر فتتتي الصُّ
نطي )صدصيغتها األمريكيَّة دالالت  علتى  ( دراستة7942ٍق مختلفٍة. ومحليا فقد أجرى الشَّ

فتي صتورتها  TTCTاختبتارات البيئة األردنية هدفت إلى التَّعرف على دالالت صدق وثبتات
تكليَّة )أ(، تورة الشَّ تورة اللفظيَّتة )أ( والصُّ لها للبيئة األردنيَّة الصُّ تل إلتى دالالت  اّلتي عدَّ وتوصَّ

 صدٍق وثباٍت لالختبارات في البيئة األردنيَّة. 
دق التَّمييزيِّّ  نطي االختبار اإلحصائّي ت ) ولحساب الصِّّ ( لتحديد T-testاستخدم الشَّ

والمفحوصتين ذوي اإلبتداع  الفروق بين مستويات أداء المفحوصتين ذوي اإلبتداع المرتفتع،
ل إلى أنَّ الفتروق  في ضوء تقديرات معّلميهم، المنخفض على االختبارات بصورتيها، وتوصَّ

تطات درجتتات المجمتوعتين ذات داللتتة   ≥ αأو ) α) ≤0.01إحصتائية عنتتد )بتين متوسِّّ

تل عليهتا المفحوصتون 0.05 رجات الكّلّيتة لإلبتداع اّلتتي تحصَّ (. أمَّا معامل االرتباط بين الدَّ
لوا عليها في قوائم تقديرات المعّلمتين فقتد بلتع  على صورة األلفاظ )أ(، رجات اّلتي تحصَّ والدَّ

رجات  (،10112) والتتّدرجات اّلتتتي  الكّلّيتتة لإلبتتداع،فتتي حتتين بلتتع معامتتل االرتبتتاط بتتين التتدَّ
لوا عليها في قوائم تقديرات المعّلمين ) كليَّة،10610تحصَّ وجميعها ذات  ( على الّصورة الشَّ

 (. α ≤ 107داللة إحصائيَّة عند )
رجات الفرعيَّة ألبعتاد  ولحساب صدق البناء، فقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الدَّ

رجات الكّلّيتتتة لكتتتلِّّ اختبتتتار متتتن االختبتتتارات  صتتتالة والّتفاصتتتيل،الّطالقتتتة والمرونتتتة واأل والتتتدَّ
رجات الفرعيَّتة ألبعتاد  (،10168 -10860(بصتورتيها بتين  تا معتامالت االرتبتاط بتين التدَّ أمَّ

رجات الكّلّيتتة لهتتذه األبعتتاد علتتى االختبتتارات  الّطالقتتة والمرونتتة واألصتتالة والتَّفاصتتيل، والتتدَّ
 (. 10180 -10218بين ) فقد تراوحت بصورتيها،
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أمتتا ثبتتات االختبتتار فقتتد تراوحتتت معتتامالت الّثبتتات بطريقتتة اإلعتتادة لكتتلٍّ متتن الّطالقتتة 
كمتا تبتيَّن  (،10162 -10698والمرونة واألصالة والتَّفاصتيل لالختبتارات بصتورتيها بتين )

ورة اللفظيَّة ) رجة الكّلّية على الصُّ ع معامتل ثبتات في حتين بلت (،10118أنَّ معامل ثبات الدَّ
تتورة الّشتتكليَّة ) رجتتة الكّلّيتتة علتتى الصُّ تتلت المحمتتود )10666الدَّ ( إلتتى ثبتتات 6116(. وتوصَّ

 وبفتارٍق زمنتيٍّ أستبوعين بتين التَّطبيقتين، االختبار بصورته الّشكّلّية )أ( من خالل اإلعادة،
 والمرونتة، قتة،فبلغت ألبعتاد الّطال وحسب معامل ارتباط بين درجات األفراد على التَّطبيقين،

 (،10076) (،10686) (،10049) (،10162والتَّفاصتتتتتتيل علتتتتتتى التَّتتتتتتوالي ) واألصتتتتتتالة،
رجة الكّلّية على االختبار ) ( فحستب معامتل 6111(. أمَّا فتي دراستة عابتدين )10666وللدَّ

نتة متن ) الثَّبات لالختبار عتن طريتق اإلعتادة، ( 21وذلتن بتطبيتق االختبتار علتى عيِّنتة مكوَّ
تتفِّ العاشتتر،طالًبتت تتته أستتبوعان، ا وطالبتتة متتن الصَّ عتتادة التَّطبيتتق بفتتارٍق زمنتتيٍّ مدَّ حيتتث  وا 

فقتتد  أشتتارت النَّتتتائج إلتتى معامتتل ثبتتات جيِّتتد لجميتتع أبعتتاد االختبتتار فتتي األنشتتطة التتّثالث،
تتوا )1092 -1066تراوحتتت قتتيم معتتامالت الّثبتتات ) ( 6177(. وفتتي دراستتة عبتتد هللا والشَّ

نتة متن  حسب معامل الثَّبات بطريقتين؛ وذلن بتطبيتق االختبتار علتى عيِّنتة استتطالعيَّة مكوَّ
وليَّة،82) فِّ الثَّامن في مدارس وكالة الغوث الدَّ عادة تطبيقه ( طالبة من طلبة الصَّ  بعد وا 

أمَّا معامل ثبتات كرونبتاخ ألفتا  (،1011بلع ) الَّذي وحسب معامل االرتباط بيرسون  أسبوع،
 (.1047بلع )

راسة المتغيِّر المستقّل: نموذج التَّدريس،متغيِّ  راسة: تضمَّنت الدِّ هما:  وله مستويان، رات الدِّ
البعتتدين الثتتتاني والثالتتث المتعلقتتتان باكتستتاب المعرفتتتة وتحقيتتق تكاملهتتتا وتوستتيع المعرفتتتة 

والمتغيِّتتر التَّتتابع: تحصتتيل  والنَّمتتوذج االعتيتتادّي، وصتتقلها لنمتتوذج أبعتتاد التتّتعّلم لمتتارزانو،
 التربوي. اإلحصاءالطَّلبة في مقرر مبادئ 

راسة: ال ذنفيتات ءاجرإ قامت أستاذة المقرر عضو هيئة التدريس الجامعي دِّ
البرنامج التعليمي على إحدى الشعب المختارة بصورة عشوائيا بالقرعة نفسها بتطبيق 

له منذ  التربوي بصفتها مدرسة اإلحصاءبين الشعب الثالثة التي تدرسها لمقرر مبادئ 
تورانس  سبع سنوات في جامعة الدمام ممثلة بكلية التربية بالجبيل. ومن ثم تطبيق اختبار

((Torrance ،وتصحيح االختبار وفق  للّتفكير اإلبداعيِّّ على المجموعة التجريبية
 تعليمات التصحيح الختبار تورانس.

تتتتورة تعليمتتتتات التَّصتتتتحيح:  تتتتكليَّة إلتتتتى أنَّ تشتتتتير تعليمتتتتات التَّصتتتتحيح الختبتتتتار الصُّ الشَّ
ل علتتى مهتتارة  -ال يقتتيس جميتتع المهتتارات -المفحتتوص يمكنتته الحصتتول فتتي االختبتتار األوَّ

وأصالة الفكترة(؛ فتالعنوان التذي يتكتون متن كلمتة واحتدة يحصتل  األصالة: )أصالة العنوان،
والعنتتتوان التتتذي يتكتتتون متتتن كلمتتتتين عتتتاديتين  فيهتتتا المفحتتتوص علتتتى درجتتتة واحتتتدة فقتتتط،

والعنوان الذي يتكتون متن كلمتتين غتريبتين ال ترتبطتان فتي األصتل متع بعضتهما  فدرجتين،
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التتبعض فتتثالث درجتتات. أمتتا مهتتارة التَّفاصتتيل؛ فيحصتتل المفحتتوص علتتى درجتتة واحتتدة لكتتل 
وبالتتتالي تكتتون النهايتتة العظمتتى مفتوحتتة حستتب أكبتتر عتتدد تفصتتيالت  تفصتتيل بصتتيغته،

ّثالث فيمكن للمفحتوص الحصتول علتى أربتع يصيغها المفحوص. وفي االختبارين الثَّاني وال
ل المفحوص  واألصالة، والمرونة، درجات في كلِّّ منهما تمّثل: الّطالقة، والّتفاصيل. ويتحصَّ
تكليَّة  واألصالة، والمرونة، على درجٍة كّلّيٍة لكلِّّ من )الطَّالقة، تورة الشَّ والّتفاصيل( علتى الصُّ
رجات الفرعيَّتة لكتلِّّ مهتارٍة  وعلتى درجتٍة كّلّيتٍة لإلبتداع متن ختالل  علتى كتلِّّ اختبتاٍر،بجمع الدَّ

رجات األربع مًعا،    أمَّا درجات المهارات الفرعيَّة فقد أعطيت كا تي: جمع هذه الدَّ
تتحيحة اّلتتتي استتتجاب لهتتا المفحتتوص، .1  الّطالقتتة: أعطيتتت متتن عتتدد االستتتجابات الصَّ

 حيث أعطيت درجًة واحدًة لكلِّّ استجابة.
حيحة اّلتي استجاب لها المرونة: أعطي .2 ت من عدد فئات االستجابات الصَّ

 وتصنيفها في فئات، وذلن بعد جمع استجابات المفحوصين لكلِّّ شكل، المفحوص،
ومفتاح تصحيح مهارة المرونة الستجابات  وقد أعطيت درجة واحدة لكلِّّ فئة،

 المفحوصين.
ة ألصالة العنوان فقد وبالنِّّسب األصالة: أعطيت ألصالة العنوان وأصالة الفكرة، .3

 والعنوان الموصوف درجتين، أعطي العنوان الواضح والمكشوف درجة واحدة،
والعنوان الخيالّي ثالث درجات. أمَّا درجة أصالة الفكرة فأعطيت للمفحوص حسب 

ومفتاح تصحيح فئات مهارة األصالة الستجابات  نسبة تكرار االستجابة،
(% فأكثر؛ 61بة؛ فتكرار االستجابة )تكرار االستجاالمفحوصين تكون حسب 

وذلن  درجات(، 2(%؛ )71دون) (%؛ )درجتين(،79099 -71) )درجة واحدة(،
ور ؛ فتكرار االختبار الّثالث: الخطوط المتوازية. أما لالختبار الّثاني: تكملة الصَّ

 -71) )درجتين(،(%؛ 61099-61) (% فأكثر؛ )درجة واحدة(،21االستجابة )
 درجات(. 8(%؛ )71دون) رجات(،د 2(%؛ )79099

 التَّفاصيل: أعطيت للمفحوص من مجموع التَّفصيالت الزَّائدة على الفكرة األصليَّة، .4
د تورانس ثالثين دقيقة إلجراء حيث أعطيت درجة واحدة لكلِّّ تفصيٍل.  وقد حدَّ

كليَّة، ورة الشَّ  بحيث يحتاج كلُّ سؤال إلى عشر دقائق للتَّطبيق، اختبار الصُّ
وذلن ليتمّكن الفاحص  اف إلى ذلن الزَّمن الالزم لقراءة الّتعليمات واإلرشادات،يض

د.  من الحصول على أكبر قدر من المعلومات في الزَّمن المحدَّ
راسة و  اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذو تصميم منهجيتها: تصميم الدِّ

والبعدي من خالل تطبيق اختبار  رات،االختبار القبلي المتمثل بنتيجة الطالبات باختبار القد
؛ وذلن ألن عينة الدراسة هي طالبات اإلعداد الجامعي العام اإلبداعيتورانس للتفكير 

الخاضعات  الملتحقات ببرنامج كليات التربية في جامعة الدمام ممثلة بكلية التربية بالجبيل،
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من الفصل الدراسي األول  لدراسة المقررات الرياضية في المستوى األول من السنة األولى
 اللتحاقهن بهذه البرامج.

تمَّ إعداد برنامجا تَّعليميِّا قائما علتى البعتد الثالتث متن نمتوذج أبعتاد الّتعليمّي:  البرنامج
الّتعّلم لمارزانو المتضمن أوراق عمل ألنشطة استقصائية وأنشطة استنباطية؛ لموضتوعات 

 وفق الخطوات ا تية:متنوعة من مقرر مبادئ االحصاء التربوي؛ 
حيث تمَّ اختيار الموضوعات  عليها التَّجربة، تحديد الموضوعات التي طّبقت .1

 رسم المنحنى المتجمع الصاعد والنازل، الثمانية ا تية: )تكوين التوزيع التكراري،
حساب االنحراف  حساب المنوال، حساب الوسيط، حساب الوسط الحسابي،

 حساب معامل ارتباط سبيرمان(. بيرسون، حساب معامل ارتباط المعياري،

إعداد البرنامج التَّعليميِّّ وفًقا للبعد الثالث من نموذج أبعاد الّتعّلم لمارزانو؛ المتعلق  .2
فقد تمَّ تحديد األنشطة  بتوسيع المعرفة وصقلها من خالل االستقراء واالستنباط،
ولم يتم  ل أوراق عمل،االستقرائية واالستنباطية لتلن الموضوعات الثمانية من خال 

إضافة أيَّة معلومات غير الواردة في الخطة التنفيذية المعتمدة لهذا المقرر وذلن 
ابطة( مع فارق البعد الثالث من  لضمان التَّكافؤ بين المجموعتين )التَّجريبيَّة، والضَّ

 أبعاد التَّعّلم لنموذج مارزانو.
رنامج التَّعليميِّّ على مجموعة اعتمدت الدراسة صدق المحكمين؛ فقد تم عرض الب .3

واإلحصاء  والرياضيات، من المحّكمين من ذوي االختصاص في المناهج والتَّدريس،
وتمَّ الطَّلب منهم إبداء الرَّأيِّّ حول مدى مناسبة البرنامج  من أساتذة الجامعات،

ة التَّعليميَّة كما وردت في الخطة التنفيذية، نشطة ومدى مالءمة األ  لمحتوى المادَّ
وفي ضوء  راء المحّكمين  التَّعليميَّة للبعد الثالث لنموذج مارزانو أبعاد التَّعّلم،

 .  أجريت تم اعتماد البرنامج التَّعليميِّّ

تم الوقوف على أداء الطالبات في األنشطة التعليمية المتضمنة في البرنامج  .4
عات الطالبات التعليمي من خالل تحديد نسبة األداء في كل مرة تنفذ فيها مجمو 

 الداخلية في المجموعة التجريبية هذه األنشطة.

لتقصي فاعليَّة البعدين الثاني والثالث من أبعاد الّتعّلم لنموذج المعالجة اإلحصائيَّة: 
وتوسيع المعرفة وصقلها من خالل  ،اكتساب المعرفة وتحقيق تكاملهامارزانو المتعلقان ب

راسة المستقل والتابع االستقراء واالستنباط ونسبة الّتباي ر في كلٍّ من متغيِّري الدِّ ن المفسَّ
التربوي  اإلحصاءلدى طالبات اإلعداد الجامعي العام الخاضعات لدراسة مقرر مبادئ 

المستندة اْسُتخدمت المعالجة اإلحصائية المتعلقة بصفته مقرر إعداد جامعي عام رياضي؛ 
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية حساب المتوسطا على اإلحصاء الوصفيِّّ من خالل
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للتقويم القبلي المتعلق بنسبة القدرات التي حصلت عليها الطالبة من أصل ثالث نسب 
والمتوسطات الحسابية  كنتيجة الزمة وضرورية للقبول في الجامعات السعودية،

كما  واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالبات في مقياس تورانس للّتفكير اإلبداعّي.
لمعرفة مدى ارتباط تحصيل الطالبات باختبار القدرات بصفته  T- Testاْسُتخدم اختبار 

تقويما قبليا لهذه الدراسة بمستوى تفكيرهن اإلبداعي للمجموعة الضابطة التي درست 
وللمجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج مارزانو ببعديه الثاني  بالنموذج االعتيادي،

باستخدام االستقراء كتساب المعرفة وتحقيق تكاملها وتوسيعها وصقلها لقان باوالثالث المتع
درجات التقويم القبلي  واالستنباط. كما استخدم معامل االرتباط الخطي )بيرسون( بين

للطالبات ودرجاتهن في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي. وقد تم اعتماد الجدول ا تي 
 لجة اإلحصائية:لتصنيف النتائج الكمية للمعا

 (: تقديرات المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة7الجدول )
 اختبار القدرات

-11 49-41 711-91 الدرجة
19 

61-
69 

أقل من 
61 

 ضعيف منخفض متوسط عالي عالي جدا صفة الدرجة
 

 االختبار األول لتورانس للتفكير اإلبداعي
 األصالة التفاصيل 

صفر  الدرجة
 جةدر 

أقصى 
درجة 
 مفتوحا

 أقل من الحد األقصى
ما بين الصفر وأقصى حد 

 مفتوح

 درجة
 واحدة

6 
 درجة

2 
 درجات

صفة 
 الدرجة

 
 ضعيف

 
 عالي جدا

 
 عالي

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 منخفض

 
 متوسط

 
 عالي

 

 االختبار الثاني لتورانس للتفكير االبداعي

 األصالة الطالقة المرونة التفاصيل المهارة

صى أق الدرجة
درجة 
 مفتوحا

 أقل من الحد األقصى
ما بين الصفر وأقصى حد 

 مفتوح

 
7 

  
7 

 الفكرة العنوان

7 6 2 7 6 2 

صفة 
 الدرجة

 
عالي 
 جدا

 
 عالي

 
 متوسط 

 
 منخفض

فئة 
استجابة 
 صحيحة

 
 استجابة
 صحيحة

 
 عالي

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 عالي

 
 متوسط

 
 منخفض
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 داعياالختبار الثالث لتورانس للتفكير اإلب

 األصالة الطالقة المرونة التفاصيل المهارة

 الدرجة

أقصى 
درجة 
 مفتوحا

 أقل من الحد األقصى
ما بين الصفر وأقصى 

 حد مفتوح

 
7 

 
7 

 الفكرة العنوان

7 6 2 7 6 2 8 

صفة 
 الدرجة

 
عالي 
 جدا

 
 عالي

 
 متوسط

 
 منخفض

فئة 
استجابة 
 صحيحة

 استجابة
 صحيحة

 
 عالي

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 اليع

 
 متوسط

 
 منخفض

 
 ضعيف

 R(:قيمة معامل االرتباط 6الجدول )
 قيمة معامل االرتباط صفة الدرجة

 R ≤ -1 or 0.7 ≤ R ≤ 1 ≥ 0.7- قوية

 R ≤ -0.7 or 0.3 ≤ R ≤ 0.7 ≥ 0.3- متوسطة

  R ≤ 0.3 ≥ 0.3- ضعيفة

راسة:  نتائج الدِّ

لسؤال الرئيس التالي: ستقصاء من خالل سعيها اإلجابة عن احاولت الدراسة اال
فاعلّية برنامج تعليمّي لنموذج مارزانو قائم على اكتساب المعرفة وتوسيعها ما 

في تدريس المقررات الرياضية لطالبات  وصقلها من خالل االستقراء واالستنباط
وذلن من خالل اإلجابة عن  اإلعداد الجامعي العام على تفكيرهن اإلبداعيأل،

 الفرضيات ا تية:
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ال ت (1

 والضابطة في التفكير اإلبداعي. 
ال فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تحصيل أفراد المجموعة التجريبية في  (2

 اختبار القدرات وتحصيلهن في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي.

ى تحصيل أفراد المجموعة الضابطة في ا فروق ذات داللة إحصائية بين مستو  (3
 اختبار القدرات وتحصيلهن في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي.
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(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمجاميع الكلية لمهارات التفكير 2جدول )
 اإلبداعي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 االختبار ختبار األولاال االختبار الثاني االختبار الثالث

 المجموعة المهارة تفاصيل أصالة تفاصيل مرونة أصالة طالقة تفاصيل مرونة أصالة طالقة

17.6 97 15.4 0.93 9.5 39 8.6 0.24 2.1 2.2 

األوساط 
  الحسابي

يةالتجريب  

 
 
 
 

1.8 4.1 24 4.5 0.8 1.7 8.7 1.7 1.6 0.8 

ت االنحرافا
  المعيارية

0491 6014 798 

لمجاميع ا
 الكلية

9.4 39.8 7.0 0.13 8.7 32.2 7.9 0.46 1.9 1.3 

األوساط 
  الحسابي

 الضابطة

0.6 3.4 25 5.6 1.6 4 10.9 2.1 1.3 1.1 

ت االنحرافا
  المعيارية

6794 7962 760 

المجاميع 
 الكلية

( أن مهتارة 2وفيما يتعلق بمهارات التفكير اإلبداعي؛ فقتد أشتارت النتتائج جتدول )
تحيحة اّلتتي استتجاب لهتا المفحتوص،ا حيتث  لطالقة التي أعطيت من عدد االستتجابات الصَّ

فقد كانت لصالح المجموعة التجريبيتة بمتوستط حستابي  أعطيت درجًة واحدًة لكلِّّ استجابة،
( لالختبتتارين الثتتاني والثالتتث علتتى الترتيتتب 1.8( )17.6) (،0.8( )9.5وانحتتراف معيتتاري )

المرونتتتة التتتتي أعطيتتتت متتتن عتتتدد فئتتتات فكيتتتر اإلبتتتداعي. ومهتتتارة متتتن اختبتتتار تتتتورانس للت
تتتتحيحة اّلتتتتتي استتتتتجاب لهتتتتا المفحتتتتوص، وذلتتتتن بعتتتتد جمتتتتع استتتتتجابات  االستتتتتجابات الصَّ

وقد أعطيت درجتة واحتدة لكتلِّّ فئتة متن الفئتات  وتصنيفها في فئات، المفحوصين لكلِّّ شكل،
والطقتتس  والنباتتتات، الكتتتب،و  والجستتم وأجتتزاءه، التتتي كانتتت متنوعتتة كالمخلوقتتات ا دميتتة،

 واللوحتتتتات والرستتتتومات، والبطاقتتتتات، واألجتتتترام الستتتتماوية، والطبيعتتتتة والظتتتتواهر الطبيعيتتتتة،
شتارات المترور والطترق، واألشتكال الهندستية والمتدلوالت الرياضتية، والستاعة، والحروف،  وا 

 طعمتتتتة،والمشتتتتروبات واأل واألمتتتتاكن المختلفتتتتة وملحقاتهتتتتا، واألدوات المدرستتتتية والمنزليتتتتة،
وغيرها متن الفئتات المتنوعتة  والتكنولوجيا، ووسائل االتصال، واألعالم والهدايا والموسيقى،

والمختلفتتتة. وقتتتد أشتتتارت المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة لصتتتح المجموعتتتة 
( لالختبتتتارين الثتتتاني والثالتتتث علتتتى الترتيتتتب. أمتتتا 24( )15.4) (،8.7( )8.6التجريبيتتتة )
فقتد كانتت لصتالح المجموعتة  ة التتي أعطيتت ألصتالة العنتوان وأصتالة الفكترة،مهتارة األصتال

والثتتتاني والثالتتتث علتتتى  التجريبيتتتة بمتوستتتطات حستتتابية وانحرافتتتات معياريتتتة لالختبتتتار األول
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التَّفاصتتيل فقتتد أعطيتتت  (. وفتتي مهتتارة4.1( )97) (،1.7( )39) (،1.6( )2.1الترتيتتب )
حيتث أعطيتت درجتة واحتدة  ائدة علتى الفكترة األصتليَّة،للمفحوص من مجموع التَّفصيالت الزَّ 

وكانتتت رغتتم تتتدنيها فتتي المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة لصتتالح التجريبيتتة  لكتتلِّّ تفصتتيٍل،
( 2.2بمتوسطات حسابية وانحرافات معيارية لالختبار األول والثاني والثالتث علتى الترتيتب )

(0.8،) (0.24( )1.7،) (0.93( )4.5 .) 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التقويم القبلي الختبار  (:8جدول )

 القدرات ومهارات التفكير اإلبداعي ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية مجموعتا أفراد عينة الدراسة

الوسط  المقياس اإلحصائي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

سط الو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات التقويم القبلي 
 الختبار القدرات

78.1  76.5  

  10.9  19.3 مهارات التفكير اإلبداعي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  األوساط( أن 8أشارت النتائج جدول )
جموعتين التجريبية ألفراد الم اإلبداعيالتقويم القبلي الختبار القدرات ومهارات التفكير 

 لصالح المجموعة التجريبية. %1.6)والضابطة كانت متقاربة وبفارق قليل جدا )
(: معامل االرتباط الخطي )بيرسون( بين درجات التقويم القبلي )اختبار القدرات( 0جدول )

 ودرجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي
درجات اختبار  

س للتفكير توران
 اإلبداعي

درجات التقويم 
 القبلي

 )اختبار القدرات(

درجات اختبار 
تورانس للتفكير 

 اإلبداعي

معامل ارتباط 
 بيرسون 

1 -.212 

 162.  مستوى الداللة

 45 45 العدد

درجات التقويم 
 القبلي

 )اختبار القدرات(

معامل ارتباط 
 بيرسون 

-.212  

  162. مستوى الداللة

 45 45 العدد
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(: معامل االرتباط الخطي )بيرسون( بين درجات التقويم القبلي )اختبار القدرات( 6جدول )
 ودرجات أفراد المجموعة الضابطة في اختبار تورانس للتفكير االبداعي

درجات اختبار  
تورانس للتفكير 

 اإلبداعي

 درجات التقويم القبلي
 )اختبار القدرات(

درجات اختبار 
 تورانس للتفكير
 اإلبداعي

 129.- 1 معامل ارتباط بيرسون 

 432.  مستوى الداللة

 39 39 العدد

 درجات التقويم القبلي
 )اختبار القدرات(

  129.- معامل ارتباط بيرسون 

  432. مستوى الداللة

 39 39 العدد

( أن معامل االرتباط الخطي )بيرسون( بين 6) (،0أشارت النتائج جدول )فيما 
قويم القبلي )اختبار القدرات( ودرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات الت

اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ولكن بمستوى تقديري 
مما يمكننا  وبارتباط عكسي غير تام يشير إلى عالقة ضعيفة بين كال الدرجتين، ضعيف،

لحسابية التي كانت لصالح التجريبية عنها للضابطة في القول أن النتائج للمتوسطات ا
حيث أن الفارق في نتائج المجموعتين على القدرات القبلي  –أدائهما في التفكير اإلبداعي 

يعزى إلى الطريقة التدريسية لكل من المجموعتين التجريبية  -قليل جدا يكاد ال يذكر
ى اكتساب المعرفة وتوسيعها وصقلها والضابطة على الترتيب )نموذج مارزانو القائم عل

وهذا ما يؤكد فرضيتي الدراسة أنه ال يوجد  االعتيادي(، من خالل االستقراء واالستنباط،
عالقة بين تحصيل أفراد كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار 

اسة المتعلقة القدرات وتحصيلهن في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي. أما فرضية الدر 
بالنموذج التدريسي بأنه ال يوجد اختالف في التفكير اإلبداعي لدى مجموعتي الدراسة 
التجريبية والضابطة وفقا للنموذج التدريس )نموذج مارزانو القائم على اكتساب المعرفة 

( ا تي 1االعتيادي(. فيبين جدول ) وتوسيعها وصقلها من خالل االستقراء واالستنباط،
 ئج الرقمية:النتا
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 )متوسط وانحراف الفروق  T- Test(: نتائج اختبار 1جدول )
 ( Tبين المتغيرين ونتيجة اختبار  

 

 المجموعة

 tاختبار  

درجات 
 الحرية

Sig. 

 (2-tailed) 

اختالفات 
 المتوسط

 فترة ثقة االختالفات 95%

 أكبر قيمة أقل قيمة

 122.11 95.64 108.87 000. 38 16.66 الضابطة

 204.34 180.64 192.49 000. 44 32.75 التجريبية

 اإلحصائيالمقياس 

 المتوسط العدد

 االنحراف 
 المعياري 

 الخطأ 
 المعياري 

 6.53 40.81 1.09 39 الضابطة

 5.88 39.43 1.92 45 التجريبية

( أن هنان فروقا في درجة تأثر المجموعة التجريبية 1أشارت النتائج جدول )
التدريسي )نموذج مارزانو القائم على اكتساب المعرفة وتوسيعها وصقلها من بالنموذج 

 tخالل االستقراء واالستنباط( عنه للنموذج االعتيادي للمجموعة الضابطة فقد بلغت قيمة 
تأثر المجموعة التجريبية  1010( وهي دالة إحصائيا على مستوى أقل من 32.75)

ب المعرفة وتوسيعها وصقلها من خالل االستقراء بالنموذج التدريسي القائم على اكتسا
فيما كان متوسط  (،39.43( وبانحراف معياري )1.92واالستنباط فقد بلع متوسطها )

فاعلّية البرنامج التعليمّي لنموذج  (. إن40.81وبانحراف معياري ) (1.09)الضابطة 
في  ستقراء واالستنباطمارزانو القائم على اكتساب المعرفة وتوسيعها وصقلها من خالل اال

تدريس المقررات الرياضية لطالبات اإلعداد الجامعي العام على تفكيرهن اإلبداعي ظاهرة 
من خالل ارتفاع القيم لدرجات مهارات التفكير اإلبداعي للمجموعة التجريبية وبالتالي 

تناولت  وهذا ما يتفق ودراسات كانت الدالالت اإلحصائية لصالح التجريبية عنها للضابطة،
المات )نموذج مارزانو؛ كدراسة  القيسّي  (،6114المشاقبة ) (،6111الّزغبي والسَّ

(6178). 
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 التوصيات: 
 الدراسة بضرورة: توصي

 لنموذج مارزانو لمقررات رياضية اخرى بصورة خاصة، البحث شبه التجريبي (1
 ولمقررات اإلعداد الجامعي بصورة عامة.

ة القائمة على التفكير واالستقراء واالستنباط وحل ضرورة تفعيل البرامج التعليمي (2
 المشكالت؛ لما في ذلن من أثر على تفكير الطالبات اإلبداعي.
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربيَّة
 تدريس في التَّعلَّم مارزانو ألبعاد نموذج استخدام فاعليَّة (،6112إبراهيم ) البعلي، -

فِّ  تالميذ لدى العلم عمليَّات بعض ل وتنميةفي التَّحصي العلوم  اإلعدادّي، الّثاني الصَّ
 .98-60 (،8)6العلميَّة،  للتَّربية المصريَّة العلميَّة: الجمعيَّة الّتربية مجّلة

عمَّان: دار  ،2ط الموهبة والّتفّوق واإلبداع، (،6114فتحي عبد الرحمَّن ) جروان، -
 يع.الفكر للّطباعة والنَّشر والتَّوز 

  األردن. عّمان، دار الفكر، (. )اإلبداع( ،6116فتحي عبد الرحمن ) جروان، -

 مارزانو أنموذج استخدام أثر (،6172ربيع حازم ) ضياء قاسم وسلمان، الخيَّاط، -

ة تحصيل في التَّعّلم ألبعاد نة لّطاّلب تدريس النَّظريِّّ  طرائق مادَّ راسيَّة السَّ  في الثَّالثة الدِّ

ياضيَّة، ربيةالتَّ  كليَّة ياضيَّة، للعلوم الرَّافدين مجّلة الرِّ  .46 -02 (،62)79 الرِّ
 التَّفكير دراسة نفسيَّة تفسيريَّة، (،6172ماهر محمَّد ) كاظم كريم والعامري، رضا، -

 عمَّان: دار الّشروق للنَّشر والتَّوزيع.

 تدريبيَّة، مهارات الّتفكير وسرعة البديهة وحقائب (،6116محمَّد هاشم ) ريان، -
 عمَّان: دار حنين للنَّشر والتَّوزيع.

المات، الّزغبي، -  استخدام استراتيجيَّة مبنيَّة أثر (،6111خيرا ) امحمَّد طالل والسَّ

 تحصيلهم في العليا األساسيَّة لطلبة المرحلة التَّعّلم مارزانو ألبعاد نموذج على

ة الفيزياء، نحو واتجاهاتهم نَّاقدال مهارات التَّفكير وتنمية الفيزيائيَّة للمفاهيم  مادَّ
 .766 -40  (،6)94المجّلة الّتربويَّة، 

 النَّظريَّة البنائيَّة واستراتيجيَّات تدريس العلوم، (،6111عاي  محمود ) زيتون، -
 عمَّان: دار الّشروق للنَّشر والتَّوزيع.

 عمَّان: ،0ط وبين،والموه المتميِّزين تربية إلى مدخل (،6177هايل ) ناديا الّسرور، -
 .الفكر دار

مة في اإلبداع، (،6116ناديا) الّسرور، -  عمَّان: دار وائل. مقدِّ

يخ، - إدراكات المعّلمين ومديري  (،6111إيمان ) خالد وعبد، عمر والقضاة، الشَّ
منشورات المركز  دراسة مسحيَّة، -المدارس وأولياء األمور للمناهج والكتب الجديدة

 األردّن. عمَّان، وارد البشريَّة،الوطنّي لتنمية الم
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نطي، - دالالت صدق وثبات اختبارات تورنس للّتفكير  (،7942محمَّد راشد ) الشَّ
 االختبار اللفظّياأا واالختبار الّشكلّياأا، -صورة معّدلة للبيئة األردنيَّة -اإلبداعي

 األردّن. عمَّان، الجامعة األردنيَّة، رسالة ماجستير غير منشورة،

أثر استخدام نموذج مارزانو للتَّعّلم في التَّفكير  (،6178) خليل تيسير ي،القيس -
ياضيَّات لدى طاّلب المرحلة األساسيَّة في محافظة الطَّفيلة، ياضيِّّ واالتِّّجاه نحو الرِّ  الرِّ

صة، وليَّة التَّربويَّة المتخصِّّ  .607 -622 (،76)2 المجّلة الدَّ
ؤوف ) عامر، - القاهرة:  نظريَّاته، أساليبه، اإلبداع: مفاهيمه، (،6110طارق عبد الرَّ

ار العالميَّة للنَّشر والتَّوزيع.  الدَّ
تنمية مهارات  (،6177موفَّق ) عبد النَّاصر وبشارة، عدنان والجراح، العتوم، -

 عمَّان: دار المسيرة.  ،2ط الّتفكير: نماذج نظريَّة وتطبيقات عمليَّة،
احب، العفون، - الّتفكير أنماطه ونظريَّاته وأساليب  (،6176) نتهىم نادية وعبد الصَّ

 عمَّان: دار صفاء للنَّشر والتَّوزيع. تعليمه وتعّلمه،
فِّ  طلبة تحصيل مارزانو على عند التَّعّلم أبعاد أثر (،6176إبراهيم ) عقل، -  الصَّ

ابع ياضيَّات، تعلم نحو األساسّي ودافعيَّتهم السَّ  سلسلة -بغّزة األزهر جامعة مجّلة الرِّ

 .701 -767 (،6)78 اإلنسانيَّة، العلوم
مة في تدريس الّتفكير، (،6119محمود محمَّد ) غانم، - عمَّان: دار الّثقافة للنَّشر  مقدِّ

  والتَّوزيع.

سم  (،6116فداء أحمد عبد الهادي ) المحمود، - أثر برنامج تدريبّي في مهارات الرَّ
فِّ العاشر،على تنمية مهارات الّتفكير اإلبداعّي لدى  أطروحة دكتوراه  طالبات الصَّ

 األردّن. إربد، جامعة اليرمون، غير منشورة،

فاعليَّة نموذج مارزانو  (،6176ابراهيم محمَّد ) نبيل صالح وعبد هللا، المصيلحي، -
فِّ الرَّابع اإلبتدائّي، ياضيِّّ لدى تالميذ الصَّ  دراسات ألبعاد التَّعّلم في تنمية التَّفكير الرِّ

 قناة جامعة بالعري  التَّربية كليَّة -(ASEP)النَّفس وعلم الّتربية في بيَّةعر 

 . 672 -717(، 2) 27الّسويس، 
 . 5142نوفمبر  41 ).)المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي -

http://www.qiyas.sa/applicantsservices/faq/pages/abilitieste
st.aspx 

ر.س؛ موفت،  ج.ج؛ برانت، د.إ؛ بالكبورن، د.ج؛ أريدوندو، نج،ج؛ بيكر .ر مارزانو، -
، للفصل مختلف الّتعّلم: بناء أبعاد (،7999س.أ )  الحميد عبد ترجمة: جابر المدرسيِّّ

 . والتَّوزيع والنَّشر قباء للّطباعة القاهرة: دار شريف، ونادية األعسر، صفاء جابر،
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أبعاد الّتعّلم: تقويم األداء  (،6111ج ) ر.ج؛ بيكرنج، د.ج؛ ومكني، مارزانو، -
ونادية  صفاء األعسر، باستخدام نموذج أبعاد الّتعّلم، ترجمة: جابر عبد الحميد،

 القاهرة: دار قباء للّطباعة والنَّشر والتَّوزيع. شريف،
أثر استخدام استراتيجيَّة تدريسيَّة مستندة إلى نموذج  (،6114طالل ) المشاقبة، -

ياضيَّة لدى طالبات أبعاد التَّعّلم لم ارزانو في التَّحصيل والقدرة على حلِّّ المشكالت الرِّ
 جامعة عمان األهلية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، المرحلة األساسيَّة في األردن،

 األردن. عمَّان،
أثر استخدام استراتيجيَّة مستندة إلى  (،6177بسام عيسى عبد الحميد ) الّنتشه، -

فِّ الخامس نموذج أبعاد التَّعلّ  م لمارزانو لتدريس العلوم في تحصيل طلبة الصَّ
 أطروحة دكتوراه غير منشورة، األساسي للمفاهيم العلميَّة واّتجاهاتهم نحو العلوم،

 األردّن. المفرق، جامعة  ل البيت،
عمَّان: ديبونو للّطباعة  اإلبداع الجاّد: مفاهيم وتطبيقات، (،6119محمَّد بكر ) نوفل، -

 ر والتَّوزيع. والنَّش
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