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 شكر وتقدير 

 

على النعم التي تفضل بها علي حمدا يليق بجالل  طيبا الحمد هلل حمدا كثيرا مباركا
نجاز هذا العمل المتواضع ، وهيأ لي نه ، أشكر اهلل لتوفيقه إياي في إوجهه وعظمة سلطا

رأسهم الدكتور الفاضل أحمد قيدوم نخبة من األساتذة أرفع شكري الجزيل لهم ، وعلى 
، يا للتوجيهات والنصائح؛ مسد  الة والذي لم يبخل بالجهد والوقتالمشرف على هذه الرس
 جزاه اهلل عني خير الجزاء. ،ومتابعا لكل الخطوات

للمحكمين، الذين أبدوا بمالحظاتهم واقتراحاتهم حول أدوات أتقدم بالشكر والتقدير 
ومديري المدارس بأقسامهم،  ة الذين قاموا بتطبيق نموذج التدريسألساتذالدراسة، وكذا ا
 الدراسة الميدانية. إلجراء قدموا تسهيالتاالبتدائية الذين 
ضلوا باإلجابة الذين تف ،تالميذ مرحلة التعليم االبتدائيمن  ؛عينة الدراسة كما أشكر

 على أدوات الدراسة.
 المفتش صديقي  الحاج جلــول لزرق وبن الدكتور  شكر أخيكما ال يفوتني أن أ

 ومؤازرتي.لي  ابن حضرية مناد جزيل الشكر على مساعدتهم
ألساتذة قسم علم  متنانواالعبارات الشكر  بأسمى وال أنسى في الختام أن أتوجه

النفس بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم الذين يبذلون قصارى جهودهم في خدمة 
 طلبة القسم. 
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وفق نموذج ابعاد التعلم لـ هدفت الدراسة للكشف عن فاعلية التدريس  :الدراسة ملخص
)مارزانو( في تنمية االتجاه نحو الرياضيات والتحصيل لدى تالميذ الطور الثالث من مرحلة 

 التعليم االبتدائي.
 تصميم مجموعتينب الدراسة اعتمد الباحث المنهج التجريبي فرضياتللتحقق من      
( 199اســة علــى عينــة قوامهــا )وطبقــت الدر  ،مــع القيــاس القبلــي والبعــدي (ابطةضــتجريبيــة و )

 ( مجموعة ضابطة من مدارس والية غليزان.66( مجموعة تجريبية و )133منها ) تلميذا
لدى تالميذ الطور الثالث مقياسا لالتجاه نحو الرياضيات  لجمع البيانات صمم الباحث    

 ، حيثباستخدام صدق المحتوىية، وتأكد من خصائصه السيكومترية؛ من المرحلة االبتدائ
( ، Lawsheسب )ح( 0.62)وهي قيمة مقبولة تفوق (، 0.85)بلغت قيمة معامل الصدق 

والصدق العاملي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي وكانت مؤشرات جودة المطابقة مقبولة 
( عند 36.55المؤشرات، وصدق المقارنة الطرفية بلغت قيمة اختبار "ت" ) حسب محكات
(، أما الثبات فقد تم  حسابه عن 0.01( وهي قيمة دالة عند المستوى )210درجة الحرية )

(، والثبات بطريقة التجزئة النصفية 0.81طريق معامل الفا لكرونباخ وبلغت قيمته )
 ( وكال القيمتين تدالن على ثبات االداة. 0.77ته )تمان فقد بلغت قيميباستخدام معامل ج

 دليال للمعلم وعرضه على مجموعة من االساتذة في علوم التربية الباحث أعد      
( اثبت Lawche) من صدق المحتوى ومن خالل معادلةللتأكد  ومفتشي التعليم االبتدائي

النموذج المعتمد في امتحان الحيته، كما أعتمد نتائج االختبارات الفصلية المعدة وفق ص
 نهاية مرحلة التعليم االبتدائي.

 : النتائج التالية توصلت الدراسة الى
 درجــات المجموعــة التجريبيــةمتوســطات  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين 

درجــات المجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة  )التــي درســت وفــق نمــوذج أبعــاد الــتعلم(
 .على االختبار التحصيلي القبلي في الرياضيات التقليدية(
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   التـي درسـت  درجـات المجموعـة التجريبيـةعدم وجود فروق ذات داللـة احصـائية بـين(
فــي  درجــات المجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة التقليديــة( وفــق نمــوذج أبعــاد الــتعلم(

 القياس القبلي لالتجاه نحو الرياضيات. 
  التــي  درجــات المجموعــة التجريبيــةوجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين متوســطات(

ــــتعلم( درجــــات المجموعــــة الضــــابطة )التــــي درســــت بالطريقــــة  درســــت وفــــق نمــــوذج أبعــــاد ال
   .على االختبار التحصيلي البعدي في الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية التقليدية(

 درجــــات المجموعــــة التجريبيــــةبــــين متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية  ال 
درجــات المجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة  )التــي درســت وفــق نمــوذج أبعــاد الــتعلم(

 التجاه نحو الرياضيات. البعدي لفي القياس  التقليدية(
 ـــــي و البعـــــدي( فـــــي تحصـــــيل وجـــــت ـــــين القياســـــين )القبل ـــــة احصـــــائية ب د فـــــروق ذات دالل

لصــالح   (التــي درســت باســتعمال نمــوذج ابعــاد الــتعلم) المجموعــة التجريبيــةالرياضــيات لــدى 
القياس البعدي. كما تأكدت فاعلية التـدريس وفـق نمـوذج ابعـاد الـتعلم لــ )مـارزانو( مـن خـالل 

 اختبار ايتا.
   التــي  درجــات المجموعــة التجريبيــة بــين متوســطيال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية(

 البعدي لالتجاه نحو الرياضيات. القبلي و  على القياس درست وفق نموذج أبعاد التعلم(
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Abstract: The study aimed at detecting the effectiveness of teaching 

according to Marzano's model of dimensions of learning in developing the 

attitude toward mathematics and achievement in the third phase of primary 

school. 

In order to verify the objective of the study, the researcher adopted an para-

experimental method by designing two groups (experimental and control) 

using a pre-test and post-test measurement. The study was applied on a sample 

of (199) students; (133) experimental groups, (66) control group from schools 

in Relizane.  

For data collection, the researcher designed a measure of attitude toward 

mathematics in the third phase of primary, And confirmed the psychometric  

properties of the test, Using the validity of the content, the value of the 

coefficient of validity content was (0.85>0.62) which corresponds to an 

acceptable value according to (Lawshe), and the factorial validation using 

confirmatory factor analysis, The model-fit indicators were acceptable 

according to the indicator tests, and the validity distinction, the T-Test value 

was (36.55) to df (210), this value means at the (0.01) level. Reliability was 

calculated by Kronbach's alpha coefficient of (0.81). And Split-half reliability 

using the Guttman coefficient reached (0.77). Both values indicate the 

reliability of the instrument. 

A teacher's guide was prepared and presented to a group of education sciences 

professors to verify the validity of the content and it was proved valid through 

the equation of (Lawshe), and the results of the quarterly examinations were 

based on the model adopted at the end of primary school. 

 The study concluded:  

 There were no statistically significant differences between the mean 

scores of  the experimental  group ( which student by the dimensions of 

learning model) and the mean scores of  the control  group(which student by 

usual method) in the achievement of mathematics in the pre-test. 

 There were no statistically significant differences between the mean 

scores of  the experimental  group ( which student by the dimensions of 

learning model) and the mean scores of  the control  group(which student by 

usual method) in the attitude towards mathematics in the pre-test.   

 

 



 

 و
 

 There were statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group (which student by the dimensions of learning 

model) and the mean scores of the control group (which student by usual 

method) on the post-test in achievement mathematics and for the experimental 

group. 

 There are statistically significant differences between the measures (pre-

test and post-test) in the achievement of mathematics in the experimental 

group (studied using the learning dimension model) in favor of the post-test. 

The effectiveness of teaching according to Marzano's dimension of learning 

model was also confirmed by the ETA test. 

 There were no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group (studied using the learning dimension 

model) On the pre-test and post-test of the attitude towards mathematics.  
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 مقدمة:   .1
علــى نحــو مســتمر عبــر مراحــل العمــر و حيــاة اإلنســان  مكانــا هامــا فــي  يشــكل الــتعلم        
فقــد عنــي علمـــاء الــنفس عنايـــة كبيــرة بدراســة عمليـــة الــتعلم دراســـة تـــه نظــرا ألهمي، و المختلفــة

وتوصــلوا الـى نظريــات عرفــت بنظريــات  علميـة تجريبيــة أدت إلــى اكتشــاف أهـم مبــاد  الــتعلم
وعلـــم الـــنفس المدرســـي مـــن بـــين الفـــروع التطبيقيـــة لعلـــم الـــنفس؛ والـــذي يكشـــف عـــن  الـــتعلم.

جوانب عديدة من المعارف والسلوكات وكل ما يـدور داخـل الحيـاة المدرسـية مـن أنشـطة ومـا 
األمــر الــذى ن، تحــوالت فــي شــتى الميــاديو  سـريعة شــهد العــالم تغيــراتبالمقابــل يو يتصـل بهــا. 

ات الحادثــــة الدراســــات والتوقعــــات للتغيــــر مــــن خــــالل  مواكبــــة هــــذه التغيــــرات دعــــا الــــدول إلــــى
ه مــــن إصــــالحات تعليميــــة جذريــــة وشــــاملة بهــــدف إعــــداد مواطنيهــــا بــــوالمســــتقبلية ومــــا تتطل

 (232، 2002)االسطل، ة ثورة المعلومات والتكنولوجياساير لمواجهة هذه التحديات وم
ياضـــيات مكانـــة أساســـية فـــي مختلـــف المراحـــل التعليميـــة وبـــين كافـــة المقـــررات نالـــت الر      

الدراســية، فدراســة الرياضــيات تســهم فــي تنميــة القــدرات العقليــة للدارســين، وتكســبهم مهــارات 
رياضـــية عديـــدة الزمـــة لدراســـة المـــواد األخـــرى، باإلضـــافة لمـــا لهـــا مـــن تطبيقـــات مباشـــرة فـــي 

على الفـرد والمجتمـع. لـذلا كانـت أهميـة تعلـيم ا هاما لها أثر  مواقف الحياة اليومية مما يجعل
واالهتمـــام بكيفيـــة تعلـــيم وتعلـــم الفـــرد، وكيفيـــة إتقانـــه  الرياضـــيات فـــي المراحـــل المختلفـــة هـــام

علـى و  .(11، 2015)عبدالواحـد و مدركـة،  الستخدام المهارات الرياضـية فـي حياتـه اليوميـة
للرياضيات في عصرنا الحالي وتنوع استخداماتها وتطبيقاتهـا فـي الرغم من األهمية المتزايدة 

جميــع مجــاالت الحيــاة، إال أنــه يالحــظ أن  كثيــرا مــن التالميــذ والطلبــة يعــانون صــعوبات فــي 
نعل مهم لهذه المادة، إذ إنهـا تمثـل لـدى فئـة واسـعة مـن الطلبـة مشـكلة حقيقيـة تتطلـب دراسـتها 

 .(169، 2001ل محمد، مهارة وذكاء خاصا ) الصادق اسماعي
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يــرى كثيــر مــن البــاحثين والتربــويين أن أهــم أســباب فشــل الطــالب فــي مــادة الرياضــيات يرجــع 
إلى اتجاهاتهم السلبية نحوها، وما يصاحب هـذه االتجاهـات مـن مظـاهر تربويـة مختلفـة مثـل 
تــه الكــره لــدروس الرياضــيات وانخفــاض التحصــيل فيهــا و ضــعف االهتمــام  بهــا، وهــو مــا أكد

 (544، 2008اجريت محليا وعالميا )أحمد وهال، نتائج العديد من الدراسات التي
ـــتعلم، و       ـــات لل ـــة ل صـــنفت الـــى تصـــنيفات نظـــراألجـــل ذلـــا بنيـــت نظري لتفســـيرات المتباين

، وقد ظهرت مساهمات نظرية جديـدة فـي مجـال الـتعلم ، منهـا مـا اعـاد صـياغة لتعلمعملية ال
التطــوير فــي مفاهيمهــا ، فــي حــين ان الــبعض جــاء بمســاهمات مفــاهيم بعــض النظريــات او 

جديدة في مجال التعلم ، والـبعض االخـر دمـج عـدد مـن المفـاهيم التـي جـاءت بهـا النظريـات 
المختلفــة، ولعــل نمــوذج ابعــاد الــتعلم )لمــارزانو( أحــد النمــاذج التعليميــة والتــي اســتند فيهــا إلــى 

ـــيم المعرفـــي وأطلـــق عليـــه إطـــار شـــامل مشـــتق مـــن نتـــائج البحـــوث العالميـــ ة فـــي مجـــال التعل
 )نموذج أبعاد التعلم(. 

للكشــف عــن فاعليــة هــذا النمــوذج فــي تنميــة االتجــاه نحــو الرياضــيات والتحصــيل، أجريــت    
 هذه الدراسة، وتمت معالجة الموضوع من خالل الفصول التالية: 

ضـــــيات والتعريفـــــات الفصـــــل االول تنـــــاول مقدمـــــة تالهـــــا تحديـــــد االشـــــكالية وصـــــياغة الفر    
ــتعلم  االجرائيــة لمتغيــرات الدراســة أمــا الفصــل الثــاني تعــرض للدراســات التــي تناولــت ابعــاد ال
لمارزانو، والدراسـات التـي تناولـت االتجاهـات والتعقيـب عليهمـا، بينمـا الفصـل الثالـث تضـمن 

مس ابعــاد الــتعلم لمــارزانو والفصــل الرابــع تضــمن االتجاهــات، فــي حــين تعــرض الفصــل الخــا
إلجــــراءات الدراســــة وتنــــاول الفصــــل الســــادس نتــــائج الدراســــة و مناقشــــتها واختــــتم باقتراحــــات 

 وتوصيات.
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 تحديد اإلشكالية:.2

عرف العالم في اآلونة األخيرة تطورات سـريعة شـملت جميـع مجـاالت الحيـاة مـن بينهـا 
تكـن بمنـأى  موالجزائـر لـ .التربية، حيث أدخلت عدة دول إصالحات على منظوماتها التربوية

عن ذلا، حيث اعتمدت مقاربة جديدة في التدريس، عرفت بالمقاربة بالكفاءات؛ تسـتند علـى 
( أن 2003ثــالث مرجعيــات وهــي البنائيــة والبنائيــة االجتماعيــة والمعرفيــة، قــد ذكــر )البعلـــي،

لـذلا سـعى  يمـي،لتعالتركيز أصبح على ما يجـري داخـل عقـل الطالـب عنـد تعرضـه لموقـف 
المنظـــرون التربويـــون إلـــى تطبيـــق هـــذه األفكـــار فـــي التعلـــيم ، وتوليـــف بيئـــات تعلـــم تتناســـب  

(، و مــن أجــل تحقيــق أهــداف تربويــة تتماشــى 2012،593والمنظــور البنــائي )ناصــر وزيــاد ،
   .وما توصل إليه العالم من تكنولوجيات حديثة

، والتــــي تعتمــــد عليهــــا بــــاقي المــــواد ســــيةساألالرياضــــيات مــــن المقــــررات العلميــــة ا د  عــــت       
واضـحة بحيـاة ال تهـاقالعالدراسية بطريقة أو أخـرى، وكـذلا التكنولوجيـات الحديثـة إضـافة إلـى 

فـــي المرحلـــة  %18.75، ونظـــراه ألهميتهـــا خصـــص لهـــا حجـــم ســـاعي مقـــدر بــــ النـــاس اليوميـــة
هميــة بالغــة لهــا، ألن فــي مرحلــة التعلــيم المتوســط، ممــا يــدعو إليــالء أ %15.15االبتدائيــة و 

 المعاصـرة، المعرفـة مجـاالت فـي الرياضـيات هبـ تقـوم الـذي والمنفعـي الحضـاري الـدور اظمــــتع
فـي  ا ـ وذكيـ ا ـ قويـ ا  إعـداد طالبنـا نعـد   أن ميـةهاأل مـن يصـبح والتكنولوجيـا ملـالع فـي التقـدم هوجأو 

 فـي هاراتهـام واتقـان الرياضـيات يمهمفـا رااواد الرياضـي الحـس تكـوين حيـث مـن الرياضـيات
 نحـو السـعي كـان العصـور مـر وعمـى قيميـة، وأطـر واقعيـة مواقـف فـي و مجتمعيـة سـياقات
 (. 2004،13 عبيد،)متجدد نظريات خالل من الرياضيات وتعم يملتع تطوير

( انعكاســــات 1990( بأمريكــــا ســــنة )MSEBوقــــد لخصــــت هيئــــة تربويــــات العلــــوم الرياضــــية )
  عصر المعلومات على الرياضيات المدرسية في عدة نقاط منها إن التعليم ليس عملية 
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ســــلبية تتمثــــل فــــي حفــــظ و تخــــزين معلومــــات يمكــــن اســــترجاعها بســــهولة كنتيجــــة للممارســــة 
المتكـــــررة والتعزيـــــز بـــــل إن المتعلمـــــين يبـــــدعون كـــــل  مهمـــــة جديـــــدة بـــــبعض المعرفـــــة القبليـــــة 

ت جديدة و يبنون المعاني الخاصة بهـم وهـذه الرؤيـة الفعالـة للـتعلم ينبغـي ويستوعبون معلوما
 (.Romberge,1996,771أن تنعكس على الطريقة التي تدرس بها الرياضيات )

ـــوم ) ( محـــددة TIMMSلـــوحظ فـــي الدراســـة التـــي أجرتهـــا التوجهـــات الدوليـــة للرياضـــيات والعل
( و قــــد شــــاركت الجزائــــر Mullis&al,2007,66&ALخمســـة مســــتويات كمقيــــاس لجــــودة أداء )

و احتلـت الرتبـة  378حيـث بلـم متوسـط أداء طلبـة فـي الرياضـيات الصـف الرابـع   2007سنة 

 49مــــــــــن  39فــــــــــي الرتبــــــــــة   387فــــــــــي حــــــــــين بلــــــــــم فــــــــــي الصــــــــــف الثــــــــــامن  36مــــــــــن  29
و يعـد هـذا المسـتوى ،(21-2014،17،ي  ن   ي عربيي   تربيي وي ثق ري وي ع يويالرياضـيات)

 (TIMSS Results 2007)من األداء أقل من منخفض 
( للتعـرف علـى مسـتوى TIMMSتعتبر دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلـوم )     

ث يتضـمن هـذا االختبـار معـايير الجودة الشاملة في تحصيل الرياضيات لدى المتعلمـين، حيـ
جــــودة عالميــــة يمكــــن تطبيقــــه فــــي كثيــــر مــــن دول العــــالم للمقارنــــة بــــين مســــتويات تحصــــيل 

 (2004،11الرياضيات لدى المتعلمين )عفانة ونبهان،
نظــرا لطبيعــة الرياضــيات التجريديــة، وتعاملهــا مــع الرمــوز، تتطلــب تــوفر مهــارات لــدى 

لســبب أو آلخــر. وقــد لــوحظ أن العديــد مــن التالميــذ و  المتعلمــين، ممــا يجعلهــم ينفــرون منهــا
الطــــالب يجــــدون صـــــعوبات حــــادة فـــــي مجــــال الرياضـــــيات إلــــى درجـــــة أن صــــعوبات تعلـــــم 
 الرياضيات تمثل أكثر صعوبات التعلم أهمية و شيوعا و استقطابا لالهتمـام اإلنسـاني، لـذلا

قلــة مــن الدارســين فــي تبــر الرياضــيات مــن التخصصــات العلميــة التــي يقبــل علــى دراســتها تع
 خوف من مادة الرياضيات منتشر لدى (. إال أن ال546، 1998المرحلة الجامعية )الزيات،

 

https://nces.ed.gov/timss/results07_math07.asp
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إلـى دروس  يلجـؤونوقـد  الكثير من تالميذ المـدارس ، وتـدني التحصـيل فيهـا ونفـورهم منهـا ،
ـــاا شـــعورا بـــالخوف مـــن الرياضـــيات هـــذا  ـــدعم فـــي مـــادة الرياضـــيات. بمـــا أن هن التقويـــة وال
الشــعور عــرف بقلــق الرياضــيات و الــذي يــؤدي الــى اتجاهــات ســلبية نحوهــا ممــا يــؤدي إلــى 

 حيـــــــــــــــــث (،vinson&al,1997,5)إعاقـــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــعوبات فـــــــــــــــــي تعلـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــادة 
دراكااتجاهــات  أن (Silver,1999)&Marchalيــرى ن كــل  خبــرة مــن  هتــالمــتعلم وار هــي التــي تكــو 

خبراته فـبعض االتجاهـات تـؤثر فـي الـتعلم بطريقـة إيجابيـة والـبعض اآلخـر يزيـد مـن صـعوبة 
الــتعلم، فقــد وجــدوا أن إدراا المتعلمــين لقــدراتهم علــى حــل المســائل يعــد عــامال  أولي ــا وأساســي ا 

ذا أدرا التالميـــذ أنهـــم ضـــعفاء فـــي حـــ ل المســـائل الرياضـــية فـــدن هـــذا اإلدراا فـــي أدائهـــم، وار
يتغلــــب علــــى معظــــم العوامــــل األخــــرى، بمــــا فــــي ذلــــا القــــدرات والمهــــارات الخاصــــة بــــالتعلم 

ــــر (2015،70)خالد،الســــابق ــــي تكــــوين وتغي ــــي تلعــــب دورا  مهمــــا  ف . ومــــن أهــــم العوامــــل الت
للمعلمـين أثـرا   االتجاهات نحو المواد هو المعلم بما يؤثر به من خالل البيئة الصـفية؛ أي أن

( تعلـــم الرياضـــيات 2000عـــالم  ابـــوهـــات تالميـــذهم وتغييرهـــا، حيـــث يؤكـــد )فـــي تكـــوين اتجا
يتــأثر بعــدة عوامــل منهــا: المــنهج و المعلــم و طريقتــه فــي تدريســها والوســائل التعليميــة التــي 
 يستخدمها و غيرها، ومهما بذل المعلم من جهد في تحسـينها وتطويريهـا، إال أن هـذه الجهـود
ال يكــون لهــا تــأثير كبيــر علــى تعلــم الرياضــيات مــالم يكــن هنــاا اتجــاه إيجــابي نحوهــا لــدى 

(، و تنميـــــة االتجاهـــــات اإليجابيـــــة  نحـــــو الرياضـــــيات مـــــن 236، 2014،تيســـــيرالطـــــالب )
األهداف األساسية لتدريس الرياضيات، فالتلميذ ذو االتجاه اإليجابي نحو الرياضـيات يـدرس 

حيث يميل للنفور منها وعدم االهتمـام و الالمبـاالة بهـا، كمـا أن  بشغف، والسلبي عكس ذلا
 هناا تركيز من الكثير من المعلمين بالجوانب المعرفية للخبرة الرياضية مع إهمال العوامل 

ـــــالي لتكـــــوين االتجاهـــــات الســـــلبية نحـــــو الرياضـــــيات و  ـــــة، ممـــــا يـــــؤدي بالت ـــــب الوجداني الجوان
 (2007،2)حنين،
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ان اتجاهات و إدراكات المتعلم تـؤثر بطريقـة ايجابيـة او  (Thompson ,1999,48)كما يرى 
ســــلبية فــــي اكتســــاب خبــــرات الــــتعلم و التــــي تزيــــد مــــن ســــهولة أو صــــعوبة الــــتعلم فاتجاهــــات 
المتعلمــــــــين نحــــــــو حــــــــل المســــــــائل يعــــــــد  عــــــــامال أوليــــــــا وأساســــــــيا فــــــــي انجــــــــازهم، واســــــــتنتج 

ــــــي5 ،1998)المقوشــــــي، ــــــي مجــــــال االتجاهــــــات و  ( مــــــن دراســــــته ل بحــــــاث الت أجريــــــت ف
 الرياضيات أن لالتجاهات تأثير على تعلم الرياضيات و تعليمها.

 مـن السـليمة التفكيـر أسـاليب علـى للتـدريب خصـب ميـدانبأنهـا   الرياضـياتتتميـز       
 إن لحلهـا، والتخطـيط عناصـرها بـين العالقـات إدراا يتطلـب التـي المشـكلة المواقـف خـالل
 األسـلوب بـنفس درسـت إذا ألنهـا ذلـا معلميهـا علـى تفـرض الرياضـيات لمـادة النظـرة هـذه

 شخصية بناء في القليل إال تقدم ال فدنها التقليدية الرياضيات مناهج صاحب الذي التقليدي
، 2004،والرشـيد األسـطل ) جديـد تعلم وأسلوب جديد مدخل إلى بحاجة المادة فهذه الطالب،

تطـوير والبـاحثين فـي علـوم التربيـة ونظريـات الـتعلم يسـعون ل اهتمـام المنظـرين مما جعـل )73
االســتخدام المتنــوع لنمــاذج الــتعلم ضــرورة ، و هج والمــادة التعليميــة وكــذا طرائــق التــدريساالمنــ

تحقيـــق األهـــداف المختلفـــة للـــدروس إضـــافة إلـــى الطبيعـــة الديناميكيـــة لعمليـــة التعلـــيم  يتطلبهــا
جراء ، كـــــل ذلـــــا ألجـــــل الزيـــــادة مـــــن كفـــــاءة المعلمـــــين اتهـــــاوالـــــتعلم وعـــــدم ثبـــــات أســـــاليبها وار

تعلم عديـدة ، بعضـها عـام وصـالح للتطبيـق فـي تـدريس مختلـف المـواد الـنماذج والمتعلمين. و 
ومـــن أمثلـــة النمـــاذج ، التعليميـــة ، وبعضـــها خـــاص تـــم تطـــويره لتـــدريس مـــواد تعليميـــة بعينهـــا

نـــــاء و تخطـــــيط الوحـــــدات الـــــذي أأعـــــد  أساســـــا لب( 1992نمـــــوذج )روبـــــرت مـــــارزانو، العامـــــة
التعليميــة، بــدءه مــن مرحلــة ريــاض األطفــال حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة، متضــمنا خبــرات و 
 تجارب يقوم بها المعلمون لخلق مناخ تعليمي نشط و مثمر ينمو من خالله كال من المعلم 

 (؛ 14 ،1999و المتعلم نحو تحقيق أفضل األهداف المنشودة للعملية التعليمية )مارزانو،
 وهو أحد النماذج التعليمية والتي استند فيها إلى إطار شامل مشتق من نتائج البحوث 
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العالمية في مجـال التعلـيم المعرفـي وأطلـق عليـه )نمـوذج أبعـاد الـتعلم(  وهـو نمـوذج تدريسـي 
يتضمن كيفية التخطيط للدروس وتنفيذها و تصـميم المـنهج التعليمـي وتقـويم األداء للطـالب، 
ويقــوم األنمــوذج علــى مســل مة تــنص علــى أن عمليــة الــتعلم تتطلــب التفاعــل بــين خمســة أبعــاد 

ـــتعلم، اكتســـاب المعرفـــة و تكاملهـــا، توســـيع هـــي: االتجاهـــا ـــة عـــن ال ت و اإلدراكـــات اإليجابي
المعرفــــة وتنقيتهــــا و صــــقلها، اســــتخدام المعرفــــة بشــــكل ذي معنــــى، اســــتخدام عــــادات العقــــل 

 المنتجة. 
ممــــــا ســــــبق ومــــــن النتــــــائج المحصــــــل عليهــــــا فــــــي االختبــــــارات التحصــــــيلية المدرســــــية 

 ، أثير لدى الباحث التساؤل التالي:واالمتحانات الرسمية في مادة الرياضيات
مـــا فاعليـــة نمـــوذج ابعـــاد الـــتعلم لــــ مارزانون فـــي تنميـــة االتجـــاه نحـــو الرياضـــيات و  -

 التحصيل فيها؟ 
أثــر نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي تحصــيل الرياضــيات  ومــن خــالل الدراســات التــي تناولــت      

(، 2012(، دراســـة ابـــراهيم عقيـــل )2008) دراســـة المشـــاقبة ،Alfinio (1999)مثـــل دراســـة 
(، دراســـة نـــزار كـــاظم 2013) ي(، دراســـة كريمـــة عبـــد الشـــافع2013دراســـة ســـمير ايمـــان )

 ( توصلت الى وجود أثر وفاعلية لنموذج أبعاد التعلم. 2015)
وهنـــــاا دراســـــات تناولـــــت أثـــــر وفاعليـــــة نمــــــوذج أبعـــــاد الـــــتعلم بمتغيـــــرات تابعـــــة أخــــــرى 

تناولــت التحصــيل العلمــي و   Abdullah Hasan M. Abdulrab(2012)دراســةك
ـــد 2013نـــاجي الضـــفيري ) دراســـة ( حـــل المشـــكالت فـــي العلـــوم، و تعرضـــت دراســـة ولي
 ( لمهارات التفكير الرياضي وتوصلت لفاعلية النموذج.2014) صيام

ـــتعلم بـــين يتضـــمن عـــدة خطـــوات اجرائيـــة متتابعـــة تركـــز علـــى التفاعـــل  ونمـــوذج أــــبعاد ال
 خمسة انماط للتفكير متمثلة في التفكير المتضمن االدراكات واالتجاهات االيجابية عن 
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الـتعلم واكتسـاب المعرفـة وتكاملهــا، توسـيع المعرفـة وصــقلها، اسـتخدام المعرفـة بشــكل ذي 
معنــــــى، العــــــادات العقليــــــة المنتجــــــة، التــــــي تحــــــدث خــــــالل الــــــتعلم وتســــــهم فــــــي نجاحــــــه 

(Marzano& Parkins,1990,8)   
 تمت صياغة الفرضيات التالية.وعليه      
 صياغة الفرضيات: .3
 التجريبيــةة المجموعــدرجــات  متوســطن بــيال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين  -

)التـــي  الضـــابطةعـــاد الـــتعلم( ومتوســـط درجـــات المجموعـــة )التـــي درســـت باســـتعمال نمـــوذج اب
 على االختبار التحصيلي القبلي في الرياضيات. درست بالطريقة االعتيادية(

)التـي  التجريبيـةة المجموعـدرجـات  متوسـطن بـيال توجد فروق ذات داللـة احصـائية  -
)التــي درســت  الضــابطةعــاد الــتعلم( ومتوســط درجــات المجموعــة درســت باســتعمال نمــوذج اب

 في القياس القبلي لالتجاه نحو الرياضيات. بالطريقة االعتيادية(
)التــــي درســــت  التجريبيــــةة المجموعــــدرجــــات  متوســــطن بــــيتوجــــد فــــروق ذات داللــــة  -

)التـي درسـت بالطريقـة  الضـابطةباستعمال نمـوذج العـاد الـتعلم( ومتوسـط درجـات المجموعـة 
 على االختبار التحصيلي البعدي في الرياضيات. االعتيادية(
)التــي  التجريبيــةة المجموعــدرجــات  متوســطن بــيتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية   -

)التــي درســت  الضــابطةعــاد الــتعلم( ومتوســط درجــات المجموعــة درســت باســتعمال نمــوذج اب
 على القياس البعدي لالتجاه نحو الرياضيات. بالطريقة االعتيادية(

)التـي  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبيـة  -
علـــــى االختبـــــار التحصـــــيلي القبلـــــي والبعـــــدي فـــــي عـــــاد الـــــتعلم( درســـــت باســـــتعمال نمـــــوذج اب

 الرياضيات.
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 )التي التجريبيةة المجموعتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  -
 التجاه نحو الرياضيات.القياس القبلي والبعدي لعلى عاد التعلم( درست باستعمال نموذج اب 
 

تطورات من خالل ما توصل إليـه البـاحثون عرف البحث التربوي أهمية الدراسة:  .4
العمليــة سـتراتيجيات تدريســية مــن أجـل تحســين مـن نظريــات فـي الــتعلم انبثقــت عنهـا نمــاذج وا

التعليميــة التعلميــة وتحقيــق األهــداف المنشــودة، ولعــل نمــوذج ابعــاد الــتعلم لمــارزانو مــن بــين 
الـتعلم لمـارزانو فـي تحصـيل  دالنماذج . وتهتم هـذه الدراسـة بالكشـف عـن فاعليـة نمـوذج أبعـا

االتجاهـات و اإلدراكـات  الرياضيات و االتجاهـات نحوهـا، و النمـوذج يتضـمن خمسـة أبعـاد)
ــــة عــــن الــــتعلم، اكتســــاب المعرفــــة و تكاملهــــا، توســــيع المعرفــــة وتنقيتهــــا و صــــقلها،  اإليجابي

م  عنـــد اســـتخدام المعرفـــة بشـــكل ذي معنـــى، اســـتخدام عـــادات العقـــل المنتجـــة( يـــدرجها المعلـــ
 تخطيطه ألنشطة الرياضيات.

 األهمية النظرية: 1.4
 .االطالع على النظرية البنائية التي اشتقت منها أبعاد التعلم 
 .أهمية االتجاهات نحو دراسة العلوم 
 أهمية توظيف الطرائق النشطة في التدريس. 
  مـن االستجابة لنـداء التربـويين باسـتخدام نمـاذج تعلميـة لتطـوير طرائـق التـدريس ورفـع

 كفاءة المعلمين التدريسية وتحقيق النتائج المرغوبة.
 .التعرف على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 .الكشف للمهتمين بالعملية التعليمية التعلمية عن أهمية النماذج التعلمية 
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 األهمية العلمية: .2.4
 التحصيل و الرياضيات تنمية االتجاه نحو الكشف عن فاعلية النموذج في. 
  مقياس لالتجاه نحو الرياضيات.بناء 
 .التعرف على الفروق في تحصيل الرياضيات و االتجاهات نحوها 
 .تزويد المكتبة بدراسة ميدانية حول نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 

 

 . أهداف الدراسة:5
تنميـة االتجـاه  فاعليـة نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو فـي تهدف الدراسـة الـى معرفـة       
 والتحصيل من خالل: الرياضيات نحو
 بناء مقياس االتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم االبتدائي.  - 
 الفروق بين المجموعتين )التجريبية و الضابطة( في تحصيل الرياضيات القبلي.  -
 دي.الفروق بين المجموعتين )التجريبية و الضابطة( في تحصيل الرياضيات البع  -
 مدى فاعلية نموذج ـبعاد التعلم في تنمية التحصيل في الرياضيات.  -
 الفروق بين المجموعتين )التجريبية و الضابطة( في االتجاه نحو الرياضيات القبلي.  -
 الفروق بين المجموعتين )التجريبية و الضابطة( في االتجاه نحو الرياضيات والبعدي. -
 التعلم في تنمية االتجاه نحو الرياضيات.مدى فاعلية نموذج ـبعاد  -
  . التعريفات االجرائية:6

تـم تصـميم هـذا النمـوذج التعليمـي بـالتركيز علـى جهـود نموذج أبعاد الـتعلم لمـارزانو: . 1.6
تشــكيل الــتعلم الحقيقــي للطــالب عــن طريــق تغييــر النمــوذج الحــالي لــيعكس مــا يعــرف  إلعــادة

االن عــن كيفيــة تعلــم االطفــال. يســتند هــذا االطــار علــى مبــدأ ان عمليــة الــتعلم تنطــوي علــى 
 .واالدراكات اإليجابية عن التعلم االتجاهات .1تفاعل خمسة انواع أو ابعاد التفكير: 

 

   استخدام.4توسيع المعرفة وتنقيتها وصقلها وتكاملها،  . 3، اكتساب المعرفة وتكاملها .2



 

 األول                                    مدخل الدراسةالفصل 

13 

 

 

 (Marzano,1992,7.)استخدام عادات العقل المنتجة. 5المعرفة بشكل ذي معنى، 
ـــة التخطـــيط للـــدروس ه: عـــرف مـــارزانو نموذجـــه بأنـــ    نمـــوذج تـــدريس صـــفي يتضـــمن كيفي

ويقـــوم النمـــوذج علـــى مســـلمة  وتنفيـــذها وتصـــميم المـــنهج التعليمـــي أو تقـــويم األداء للتالميـــذ،
االتجاهــات  :مــن الــتعلم هــي تــنص علــى أن عمليــة الــتعلم تتطلــب التفاعــل بــين خمســة أبعــاد

واالدراكــات اإليجابيـــة عـــن الـــتعلم، و اكتســـاب المعرفـــة وتكاملهـــا، و توســـيع المعرفـــة وتنقيتهـــا 
لمنتجــة ) وصــقلها وتكاملهــا، واســتخدام المعرفــة بشــكل ذي معنــى، واســتخدام عــادات العقــل ا

وفــي هــذه الدراســة بقصــد بهــا الخطــة التــي يتبعهــا المعلــم فــي ، ) 2000،7مــارزانو ورخــرون، 
تقــــديم درس الرياضــــيات وفــــق الــــدليل الــــذي أعــــده الباحــــث مــــن خــــالل األبعــــاد التــــي حــــددها 

 مارزانو.
 هو الموقف الـذي يتخـذه الفـرد أو االسـتجابة التـي يبـديها إزاء شـيء معـين أو االتجاه:. 2.6

حديث معين أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو المعارضة؛ نتيجة مروره بخبرة معينـة 
القضـــــية .)حســـــن أو بحكـــــم تـــــوافر ظـــــروف أو شـــــروط تتعلـــــق بـــــذلا الشـــــيء أو الحـــــدث أو 

 لـدى يلالعق يؤهالت أو االستعداد من حالة هبأن االتجاه يأعرف كما( ، 12، 2003ورخرون، 
و  ا،معينـ وكا  لسـ اليسـ لـهويجع السـابقة الفـردرات خبـ خـالل مـن ويـنظم يتكـون والـذي الفـرد،

 الحالـة ذههـب ةلالمتصـ المواقـف و واألشـياء األشـخاص جميـع نحـو معـين بشـكل يسـتجيب
فـــي الدراســـة بقصـــد بـــه الدرجـــة التـــي يتحصـــل عليهـــا التلميـــذ بعـــد و  (.93 ،2012 ،بخـــش(

 .الذي أعده الباحث استجابته على فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات
 هو مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات، : التحصيل. 3.6 

معبـرا عنهـا بـدرجات فـي االختبـار المعـد بشـكل يمكـن معـه قيـاس المسـتويات المحددة.)حسـن 
الدراسـة الدرجـة التـي يحصـل عليهـا التلميـذ بعـد  هـذه يقصد بـه فـي،  (89، 2003ورخرون، 

 استجابته على االختبار التحصيلي في الرياضيات الذي أعده الباحث.
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 ات السابقةالدراس

 
 تمهيد .1
 الدراســــات التــــي اهتمــــت بنمــــوذج أبعــــاد الــــتعلم : المحــــور األول .2

 .والتحصيل الدراسي
ـــاني: المحـــور ال .3 ـــتعلم ث ـــاد ال ـــوذج أبع ـــي اهتمـــت بنم  الدراســـات الت

 .االتجاه
 التعقيب على الدراسات .4
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التـــي تناولـــت نمـــوذج أبعـــاد  هـــذا الفــــصل مجموعــــة مــــن الدراســــات تضـــمنتمهيـــد:  .1
 الدراســـات لترتيــبالباحــث البعــد الزمنــي  راع، وقــد ةدراســالوالتــي لهــا عالقــة بموضــوع الــتعلم 

( Allin & others,1998استهل هذا  الفصل بدراسـة ـث تكــون متسلــسلة، وقــد يالــسابقة بح
طوليـــــــــة    أخـــــــــرى والتـــــــــي اهتمـــــــــت بتلخـــــــــيص وتحليـــــــــل العديـــــــــد مـــــــــن الدراســـــــــات ، ودراســـــــــة

MurrayThompson,1999) )  اهتمــت بتطبيــق نمــوذج ابعــاد الــتعلم علــى عــدة مســتويات
إلـــــى تصـــــميم بطاقـــــة مالحظـــــة هـــــدفت  التـــــي,Brown)1995) دراســـــة ، ودراســـــية بمدرســـــة

 .الطالب داخل كل بعد من أبعاد نموذج مارزانو لعناصر التعلم التي يظهرها
: المحور األول، الدراسات السـابقة التـي اهتمـت محورين الدراســات الــسابقة إلــى تمقــس  وقد  

بنمـــوذج  أمـــا المحـــور الثـــاني، الدراســـات المتعلقـــةوالتحصـــيل الدراســـي،  بنمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم
الفصــل بــالتعليق علــى هــذه وقـــد اختـــتم الباحـــث واالتجــاه نحــو المــواد الدراســية و  أبعــاد الــتعلم
 الدراسات. 
هدفت إلى تلخيص وتحليل العديد مـن الدراسـات  : Allin & othersن 1998دراسة  

تدريســية فــي  ةالســابقة التــي درســت فاعليــة اســتخدام نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم كاســتراتيجي
تعلـم المفــاهيم المرتبطـة بــالعلوم والرياضـيات واالجتماعيــات، وذلـا باســتخدام اسـلوب التحليــل 

( دراســة ميدانيــة تعلقــت باســتخدام نمــوذج 19حيــث قــام بتحليــل ) Meta-analysisالفــوقي 
مـــــارزانو ألبعـــــاد الـــــتعلم فـــــي الـــــتعلم الصـــــفي، ودراســـــة العديـــــد مـــــن المتغيـــــرات التـــــي تـــــأثرت 

 مها مثل: التحصيل، االحتفاظ، واالتجاه، والقلق.باستخدا
( فـــي المـــادة  %74 - %51توصـــلت نتـــائج الدراســـة الـــى ارتفـــاع نســـبة التحصـــيل مـــن )

التي اجريت عليها الدراسة، كما ان التحليل الفوقي قـد أظهـر تحسـنا نحـو المفـاهيم المتعلمـة، 
 الى أهمية ت أشارت وانخفاض مظاهر القلق في تعلمها، كما لوحظ أن معظم الدراسا
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زالـة عنصـر القلـق  نموذج أبعاد التعلم وما يصاحبه من أنشطة في زيادة تعلم أفراد العينات وار
 وعدم التآلف عند ممارسة االنشطة.  

: مـــن أجــل اختبـــار فعاليــة تنفيـــذ برنــامج أبعـــاد  MurrayThompson(1999)دراســة
ـــين المســـتقلة  ـــتعلم فـــي مدرســـة البن ـــات المســـتمدة مـــن المنافســـة  بأســـترالياال ـــل البيان ـــم تحلي ، ت

العلميـــة للمـــدارس األســـترالية علـــى مـــدى عـــدد مـــن الســـنين لهـــذه المدرســـة. وقـــد اجريـــت هـــذه 
حتــى عــام  1994الدراســة علــى طــالب المــدارس الثانويــة مــن المدرســة خــالل الفتــرة مــن عــام 

لقيـــاس أداء . تــم وضـــع البيانــات علـــى مقيــاس راش ممـــا ســمح  12-8مــن الصـــفوف  1998
الطالب في كل مرحلة دراسية خالل السنوات الخمس ليتم وضع البيانات علـى مقيـاس واحـد  
لــذا كــان مــن الممكــن تتبــع نمــو الطــالب فــرادى وأفواجــا خــالل فتــرة وجــودهم فــي المدرســة . 
الختبــــار تــــأثير متغيــــرات الفرضــــية اســــتخدم التحليــــل متعــــدد المســــتويات الهرمــــي مــــن خــــالل 

، وقــد  IQيــة، و شــملت المتغيــرات المســتوى الدراســي ، ابعــاد الــتعلم ، برنــامج النمذجــة الخط
تبين في المراحل األولى من التنفيذ أن أبعـاد برنـامج الـتعلم كـان لـه أثـر إيجـابي يمكـن قياسـه 

فــي المئــة مــن النمــو خــالل ســنة واحــدة. برنــامج أبعــاد الــتعلم تفاعــل بديجابيــة  40بمــا يقــارب 
الطــالب الموهــوبين أكثــر اســتفادة مــن تنفيــذ البرنــامج، و هــذه النتــائج  ، مشــيرا إلــى أنIQمــع

. بما أن تنفيذ برنامج أبعاد  التعلم هـو عمليـة تدريجيـة، وهـذه النتـائج 0.05دالة عند مستوى 
 تقدم دليال تطبيقيا على   قيمته وتشير إلى أن البرنامج أصبح مؤسسا في المدرسة.

الدراسة إلـى تصـميم بطاقـة مالحظـة لعناصـر الـتعلم هدفت : ,Brown)1995  دراسة 
  :، والتي تتمثل فيموذج مارزانوالطالب داخل كل بعد من أبعاد ن التي يظهرها

 االتجاهات واإلدراكات األيجابية عن التعلم:البعد األول  - 
  اكتساب ودمج المعرفة:البعد الثاني   -
 تنمية وصقل المعرفة:البعد الثالث   -
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 استخدام المعرفة بشكل هادف وذي معنى:الرابع البعد   -
   تنمية العادات العقلية المنتجة:البعد الخامس  -

ـــــــى  ـــــــة المالحظـــــــة عل ـــــــين بطاق ـــــــق هـــــــدف الدراســـــــة تـــــــم تقن  مدرســـــــة بواليـــــــة( 11)لتحقي
 العامــة"بــرنس جــورج كــاونتي  "ميرالنــد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا قامــت مدرســة 

ـــه ممارســـاتبتطبيـــق الممارســـات  ـــا لتوجي  التدريســـية المرتبطـــة بنمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم وذل
 .وأداءات معلميهــــــــــــــا وفــــــــــــــق هــــــــــــــذا النمــــــــــــــوذج بتطبيــــــــــــــق بطاقــــــــــــــة المالحظــــــــــــــة فيهــــــــــــــا

 أشـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى زيـــــادة تعلـــــم الطـــــالب للمهـــــارات المتضـــــمنة فـــــي المحتـــــوى
 اتباســــــتخدام التــــــدريس بنمــــــوذج مــــــارزانو ألبعــــــاد الــــــتعلم خاصــــــة فــــــي بعــــــدي االتجاهــــــ

 .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للمشرفين .واإلدراكات اإليجابية عن التعلم
 

 :والتحصيل الدراسي نموذج أبعاد التعلم تناولتالتي  الدراسات  : المحور األول .1
هــدفت إلــى قيــاس أثــر اســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم  :Alfinio ن1999  دراســة. 1 .1

( طفــال  قســمت إلــى  110تكونــت عينــة الدراســة مــن ) علــى التحصــيل فــي الرياضــيات، حيــث
( طفـال  درسـت باسـتخدام النمـوذج فقـط، والثانيـة بلغـت  37األولـى بلغـت ) :ثـالث مجموعـات

( طفال  درست باستخدام الطريقة التقليدية باإلضافة السـتخدام نمـوذج الـتعلم فـي بعـض  35)
( طفـــال  لتـــدرس بالطريقـــة  38ت )المواضـــيع المتعلمـــة، وتركـــت المجموعـــة الثالثـــة التـــي بلغـــ

المعتــــادة فقــــط كمجموعــــة ضــــابطة، وأشــــارت نتــــائج الدراســــة إلــــى تفــــوق أفــــراد المجمــــوعتين 
ت التحصـيل، وأيضـا االتجريبيتين على المجموعة الضابطة عند تقييم األداء باسـتخدام اختبـار 

التـي اسـتخدمته علـى تلـا  المجموعة التي استخدمت نموذج أبعاد الـتعلم بمفـرده فـي التـدريس
 .بجانب الطريقة المعتادة
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هـــدفت الدراســـة الـــى معرفـــة  اثـــر اســـتخدام نمـــوذج ن:2007دراســـة مـــريم أحمـــد . 2.1
ــتعلم فــي تــدريس العلــوم فــي التحصــيل وتنميــة الــذكاءات المتعــددة لــدى  مــارزانو ألبعــاد ال

وائية طالبــات الصــف الثــاني المتوســط بالمديمــة المنــورة، طبقــت الدراســة علــى عينــة عشــ
( طالبـــة مـــن الصـــف الثـــاني المتوســـط بالمدرســـة الخامســـة والثالثـــين بالمدينـــة 70بلغـــت )

وز عــن علــى مجمــوعتين )التجريبيــة والضــابطة( واســتغرقت  2007المنــورة للعــام الدراســي 
التجربــة أربعــة أســابيع قــيس تحصــيل الطالبــات قبلهــا وبعــدها باســتخدام اختبــار تحصــيلي 
فــي المســتويات المعرفيــة حســب تصــنيف بلــوم وزمالئــه، وكــذلا قــيس مســتوى الــذكاءات 

 التجربـة واستغرقتعداد المتعددة لدى الطالبات باستخدام مقياس الذكاءات المتعددة من إ
ـــات تحصـــيل قـــيس، أســـابيع أربعـــة ـــار باســـتخدام وبعـــدها قبلهـــا الطالب  فـــي تحصـــيلي اختب

ــــة المســــتويات ــــوم تصــــنيف حســــب المعرفي ــــه، بل ــــذكاءات مســــتوى قــــيس وكــــذلا وزمالئ  ال
 إعــــــــــداد مــــــــــن المتعــــــــــددة الــــــــــذكاءات مقيــــــــــاس باســــــــــتخدام الطالبــــــــــات لــــــــــدى المتعــــــــــددة
 BrantonShearer٠برنتنشرر

 دالةا فروق أظهرتحيث ن α 0.05≤) داللة مستوى عند(  ( T-test( تر)اختبا استخدم
لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام  العلــوم مــادة فــي التحصــيل فــي إحصــائي ا

، فهـي هنـا ذات تـأثير كبيـر، 0.79نموذج مارزانور ألبعاد التعلم، وقيمة حجم التـأثير تسـاوي 
 من التباين الكلي الموجود في المتغير التابع.  %79 في تفسير فقد ساهم المتغير المستقل

ف أثـــــر اســـــتخدام ر هـــــدفت الدراســـــة الحاليـــــة إلـــــى تعـــــ :ن2008دراســـــة المشـــــاقبة   .3.1
نموذج أبعاد مارزانو ألبعاد التعلم في التحصيل والقـدرة علـى  استراتيجية تدريسية مستندة إلى
طالبـات المرحلـة األساسـية فـي األردن. ولتحقيـق ذلـا اختـارت  حل المشكالت الرياضية لدى

 ( طالبة، 52تكونت أفراد المجموعة التجريبية من ) طالبة حيث( 106)الدراسة 
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وقــد تــم بنــاء اختبــار تحصــيلي نــم التحقــق مــن . ( طالبــة54وأفــراد المجموعــة الضــابطة مــن )
المشـكالت الرياضـية. وتوصـلت  علـى حـل درةطـوير اختبـار القـافة إلـى توثباته باإلضصدقه 

بالنسبة ألثر اسـتراتيجية التـدريس المسـتخدمة  وهريئج وهي وجود فرق جاالدراسة إلى عدة نت
ل دال عــد تفاو مجموعــة الدراســة، عــدم وجــ ةفــي التحصــيل البعــدي، لصــالح طالبــات المجموعــ

فـــرق التحصـــيل الســـابق فـــي التحصـــيل، يوجـــد  توىاســـتراتيجية التـــدريس ومســـ ائيا بـــينإحصـــ
المستخدمة في قدرة الطالبـات علـى حـل المشـكالت  دريسجوهري بالنسبة ألثر استراتيجية الت
مجموعة الدراسة، عدم وجـود تفاعـل دال إحصـائيا بـين  ةالرياضية، لصالح طالبات المجموع

ـــى حـــل المشـــكالتالتحصـــيل الســـابق فـــ توىالتـــدريس ومســـ تراتيجيةاســـ  ي قـــدرة الطالبـــات عل
 .الرياضية
الغرض من هـذه الدراسـة : Abdullah Hasan M. Abdulrab(2012)دراسة .4.1

هــو تحديــد أثــر نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــاروانو علــى التحصــيل العلمــي لــدى الطــالب، وقــد تــم 
طالــب مــن الصــف الثــامن مــن مدرســتين. وز عــت  190اختيــار مجموعــة عشــوائيا مكونــة مــن 

ســة أجــري االختيــار البعــدي. و قــد مجموعــات التجريبيــة و الضــابطة. فــي نهايــة الدرا 4إلــى 
أجريت عملية التعليم والتعلم لمدة عشرة أسابيع . و تم تحليـل البيانـات باسـتخدام اختبـار)ت( 

 لتحديد األداء بمقارنة متوسط االختبار البعدي للمجموعة التجريبية و الضابطة.
 

عنــد  هـدف البحـث إلـى معرفـة فاعليـة أبعـاد الـتعلم ن:2012دراسـة ابـراهيم عقيـل  .5.1
مارزانو على التحصيل و الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسـي، 

( طالبــا و طالبــة مــوزعين علــى أريــع شــعب اختيــرت بالطريقــة 138تألفــت عينــة البحــث مــن )
( طالبـا 66( طالبا وطالبـة كمجموعـة ضـابطة، وشـعبتين بواقـع )72القصدية، شعبتين بواقع )

 تجريبية، و لتدريس المجموعة التجريبية أعد الباحث مجموعة من وطالبة كمجموعة 
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الــدروس حســـب نمـــوذج مــارزاتو ألبعـــاد الـــتعلم، واســـتبيان للدافعيــة نحـــو تعلـــم الرياضـــيات، و 
فــي وحــدة األعــداد النســبية مــن إعــداد الباحــث، وأســفرت النتــائج عــن وجــود اختبــارا تحصــيليا 

فــروق دالــة إحصــائيا فــي متوســطات درجــات طلبــة العينــة علــى االختبــار التحصــيلي و علــى 
اســتبيان الدافعيــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وال يوجــد فــروق فــي متوســطات درجــات طلبــة 

وجــود دالــة إحصــائيا بــين درجــات طلبــة العينــة  العينــة يعــزى للجــنس، فــي حــين بينــت النتــائج
 تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس على كل من أدوات البحث. 

هــدفت الــى التعــرف علـى فاعليــة اســتخدام نمــوذج  ن:2013دراســة ســمير ايمــان   .6.1
ــــ 'مـــارزانو' فـــي تنميـــة التحصـــيل وعـــادات العقـــل والدافعيـــة ل نجـــاز فـــي مـــادة  ـــتعلم ل ابعـــاد ال

دى تالميذ الف الرابـع االبتـدائي واختـارت الباحثـة وحـدة ' المضـاعفات والعوامـل الرياضيات ل
وقابلية القسمة ' بكتاب الرياضيات بالصف الرابـع االبتـدائي لتوظيفهـا وفقـا للنمـوذج المقتـر ، 
واشــتملت ادوات الدراســة علــى اختبــار تحصــيلي فــي مــادة الرياضــيات ومقيــاس عــادات العقــل 

نجــاز حيــث كانــت االختبــارات الثالثــة مــن إعــداد الباحثــة، وبلغــت عينــة ومقيــاس الدافعيــة ل 
( تلميــذا وتلميــذة كمجموعــة 28( تلميــذا وتلميــذة بالصــف الرابــع االبتــدائي بواقــع )53الدراســة )

( تلميذا وتلميذة كمجموعة ضابطة، وتوصلت الدراسة الى وجود فـروق ذات 25تجريبية، و )
المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي التحصــــيل  داللــــة احصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات

 العقل والدافعية ل نجاز لصالح المجموعة التجريبية. الدراسي وعادات 
كشــفت الدراســة فاعليــة برنــامج قــائم علــى  ن:2013دراســة كريمــة عيــد شــافعي  .7.1

اســتخدام نمــوذج ابعــاد الــتعلم  لمــارزانو فــي تــدريس الرياضــيات و أثــره فــي تنميــة االســتيعاب 
 المفاهيمي و مهارات التفكير االبداعي. استخدمت الباحثة قائمة مهارات التفكير االبداعي، 
 اختبار االستيعاب المفاهيمي، اختبار التفكير االبداعي ،اجريت الدراسة على عينة  من 
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 طالب الصف االول ثانوي في الهندسة  بمدرستين من مدارس الفيوم الثانوية على مجموعة  
 طالبا. 77 واخرى ضابطة قوام كل واحدة تجريبية

 وتوصلت الدراسة الى:
وجـــود فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة و  .1

الضـــابطة فـــي التطبيـــق البعــــدي الختبـــار االســـتيعاب المفــــاهيمي لصـــالح طـــالب المجموعــــة 
 التجريبية.

وجـــود فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة و  .2
ــــار االســــتيعاب المفــــاهيمي لصــــالح التطبيــــق  ــــي والبعــــدي الختب الضــــابطة فــــي التطبيــــق القبل

 البعدي.
وجـــود فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة و  .3

ــــي الهندســــة لصــــالح طــــالب  ــــداعي ق ــــار التفكيــــر االب ــــق البعــــدي الختب ــــي التطبي الضــــابطة ف
 المجموعة التجريبية .

وجـــود فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة و  .4
لقبلي والبعدي الختبار التفكير االبداعي في الهندسة لصـالح التطبيـق الضابطة في التطبيق ا

 البعدي.
ـــتعلم  لمـــارزانو فـــي تـــدريس  .5 وجـــود فاعليـــة للبرنـــامج القـــائم علـــى اســـتخدام نمـــوذج ابعـــاد ال

 الرياضيات و أثره في تنمية االستيعاب المفاهيمي و مهارات التفكير االبداعي.
هدفت الدراسة الى التعرف علـى فاعليـة نمـوذج ن: 2013دراسة ناجي الضفيري   .8.1

ابعاد التعلم لمارزانو في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات حل المشكالت في مادة العلوم لـدى 
   ( تلميذا.60ونت عينة الدراسة من )تالميذ الصف الثامن المتوسط في دولة الكويت، وتك
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ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي  رقائج التـــي توصـــل اليهـــا البحـــث وجـــود فـــومـــن اهـــم النتـــ
درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصــيلي 
ومقياس معارات حل المشـكالت لصـالح تالميـذ المجموعـة التجريبيـة، و وجـود قـرق ذو داللـة 

ي والبعــدي احصــائية بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين القبلــ
 لالختبار التحصيلي ومقياس مهارات حل المشكالت لصالح التطبيق البعدي.

 مقتـر  فاعليـة برنـامج معرفـة الـى ذه الدراسةهدفت ه ن:2014محمد وليد صيام   .9.1
 صـــفب الطـــال ىلـــد يضـــالتفكيـــر الريا مهـــارات ةتنميـــ فـــي علـــى ابعـــاد الـــتعلم لمـــارزانو قائــــم
 .بغزةاألساسي  السابع
 زالعزيــعبــد  دأحمــ ةرســمد فــي األساســي الســابع صــفال ن فصــولالدراســة مــ ينــةع اختيــرت

( طالبـا، مـوزعين علـى 64، والمكونـة مـن )2014-2013خالل الموسـم الدراسـي  ةداديعاإل
 مجموعتين بالتساوي احداهما ضابطة واالخرى تجريبية.   

مجموعـة التجريبيـة، قـام وبعد تطبيق البرنـامج القـائم علـى ابعـاد الـتعلم لمـارزانو علـى افـراد ال 
  ةالدراســ ةئلأســ ول جابــة علــى, ةينــة الدراســع ىعلــ يالرياضــ التفكيــر اختبــارق الباحــث بتطبيــ

ريـــــة  لعالمـــــات طـــــالب المجموعـــــة االنحرافـــــات المعياو ســـــطات الحســـــابية و المت تخراجتـــــم اســـــ
 ومعامل االرتباط لبيرسون واستخدم مربع ايتا  Tر اختبام استخدالتجريبية والضابطة، وكذلا 

    للتأكد من أن حجم التأثير الناتج ليس نتيجة الصدفة أو العشوائية.
ــتعلم لمــا ادأبعــ ىلــع مائـــالق ر المقتــ مجالبرنــا ةفاعليــ ةالدراســ ئجنتــا رتأظهــ وقــد   يفــ رزانوال
 :التالية النتائج إلى الدراسة ل توصلخال نارات التفكير الرياضي, مهم ةتنمي
 سط درجات أفرادو تم نبي( =0.01) داللةوى ند مستعائية صذات داللة إحوق جد فر و ت -

 الختبار ي البعد قابطة في التطبيضة الوعسط درجات أفراد المجمو متو ة التجريبية وعالمجم
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 .ة التجريبيةوعالح المجمصل يضارات التفكير الرياهم
سط درجات أفـراد و تم نبي( =0.01) داللةوى ند مستعائية صذات داللة إحوق جد فر و ت -

علــى القيـــاس التتبعـــي فـــي  ابطةضـــة الوعـــســـط درجــات أفـــراد المجمو متو ة التجريبيـــة وعــالمجم
   .ة التجريبيةوعالح المجمصل يضارات التفكير الرياهماختبار 

ــــة ذاتوق جــــد فــــر و تال  - ــــين ائيةإحصــــ دالل  التجريبيــــة ةالمجموعــــ أفــــراد درجــــات ســــطمتو  ب
ارات هــمختبــار ن البعــدي والتتبعــي  الى القياســيلــعا هنفســة وعــأفــراد المجم درجــات ســطومتو 

 .يضالتفكير الريا
ـــر أنمـــوذج هـــدفت الدراســـة الـــى الكشـــف عـــن  :ن2015  نـــزار كـــاظم عبـــاس. 10.1 اث

اعتمــد ، لطــالب الصــف األول المتوســط الــتعلم علــى التحصــيل الرياضــياتي مــــارزانـــو إلبعــاد
 موبلـــ، ابطة(ضـــالمجمـــوعتين التجريبيـــة وال ئـــي )بط الجز ضـــو الذ يميم التجريبـــصـــالباحـــث الت

ــــة الدراســــةطــــ عــــدد ــــى شــــعبتين )أ،ب83) الب عين ــــا مــــوزعين عل ( وتضــــم شــــعبة )أ( ( طالب
(طالبــا وتــم بــالتعيين العشــوائي اختيــار شــعبة )ب( لتمثــل 42(طالبــا وتضــم شــعبة )ب( )41)

الدراسـة  تكـان مـن متطلبـاالمجموعة التجريبية  و الشعبة )أ(  لتمثل المجموعة الضـابطة و 
واه ومــن محتــ قمــن صــد التأكــدإ وقــد تــم صــيلي ختبــار التحاال   فــي داد أداة للدراســة تمثــلعــإ

ة لـالدلتين عنـد مسـتوى قي لعينتين مسـتئختبار التااال  وباستعمال ه ختبار وثباتاال  د من صدق 
   (81)ودرجة حرية  (0.05)
بطة ضــاالب المجموعــة التجريبيــة والطــية بــين ئاصــة إحلــو دالذ فــرق وجــود ئجالنتــا تأظهــر 
 .المجموعة التجريبية حلصاول
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 واالتجاه  الدراسات السابقة التي اهتمت بنموذج أبعاد التعلم لثاني: المحور ا .2
أجريت الدراسة للتعرف على مدى فعاليـة برنـامج  ن:2006دراسة محمد حساين   .1.2

معد وفق نمـوذج أبعـاد الـتعلم فـي تـدريس الفيزيـاء علـى اكتسـاب المفـاهيم، والتفكيـر المركـب، 
الثــانوي. وكانــت عينــة الدراســة مكونــة  واالتجــاه نحــو تعلــم الفيزيــاء لــدى طــالب الصــف االول

ـــات( وتمثلـــت ادوات الدراســـة فـــي مقيـــاس لتفكيـــر 152مـــن) ـــا )بنـــين، بن ـــا بثانويـــة المني ( طالب
المركب)الناقـد واالبــداعي واتخــاذ القــرار( وكــذلا مقبــاس االتجــاه نحــو تعلــم الفيزيــاء، واظهــرت 

زيائية ودرجات االتجاه نحـو تعلـم النتائج عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات المفاهيم الفي
 الفيزياء.
كشــفت عــن فاعليــة نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي تنميــة : Wallaceن2006دراســة  . 2 .2

التحصــــيل واالتجاهــــات لــــدى الطــــالب مــــن خــــالل تــــدريس مــــادة الكيميــــاء، وقــــد تــــم تــــدريس 
المجموعــة المحتـوى العلمـي للمجموعـة التجريبيــة باسـتخدام نمـوذج ابعـاد الــتعلم، بينمـا درسـت 

الضـــابطة بالطريقـــة التقليديـــة، وتـــم تقـــويم المحتـــوى المعرفـــي )التحصـــيل(، وتغيـــر االتجاهـــات 
لدى الطالب باالستعانة باالختبارات القبلية والبعدية. وتوصلت النتائج الى وجود فـروق ذات 
داللــــة احصــــائية بــــين متوســــطي المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي التحصــــيل لصــــالح 

 التجريبية والى عدم وجود فروق بين المجموعتين في نمو االتجاهات.المجموعة 
ــر الســالمات   .3.2  اســتراتيجيةدراســة إلــى استقصــاء أثــر ال هــدفت: ن2007محمــد خي

مبنيــة علــى نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو فــي التحصــيل للمفــاهيم الفيزيائيــة، ومهــارات التفكيــر 
 ولتحقيــق هــدف الدراســة اختــار عينــة مكونــة مــنالناقــد واتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة الفيزيــاء. 

طالبـــا  مـــن طـــالب الصـــف العاشـــر األساســـي فـــي األردن، قســـمت عينـــة الدراســـة إلـــى  (60)
 تحصيليا  في المفاهيم الفيزيائية،  امجموعتين تجريبية وضابطة، وأعد في خر الباحث اختبار 
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التفكيـــر الناقـــد واختبـــار االتجاهـــات نحـــو الفيزيـــاء، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى  خـــر فـــير اواختبـــار 
الدراســة الضــابطة والتجريبيــة  جــوهري بــين متوســطي عالمــات طــالب مجمــوعتيوجــود فــرق 

 .على اختباري المفاهيم الفيزيائية والتفكير الناقد لصالح طالب المجموعة التجريبية
معرفــة فاعليــة نمــوذج ابعــاد الــتعلم هــدفت الدراســة الــى ن: 2009دراســة صــال     .4.2

فــي تنميــة التفكيــر االســتداللي والتحصــيل فــي مــادة العلــوم واالتجــاه نحــو المــادة لــدى طــالب 
الصف االول المتوسط بالمملكة العربيـة السـعودية. تكونـت عينـة الدراسـة مـن طـالب الصـف 

تكــون افــراد  ( طالبــا، حيـث83االول متوسـط بمحافظــة بيشـة منطقــة عسـير وقــد بلــم عـددهم )
 ( طالبا.41( طالبا، وافراد المجموعة الضابطة من )42المجموعة التجريبية من )

لتحقيــق اهــداف الدراســة تــم بنــاء اختبــار تحصــيلي فــي مفــاهيم الوحــدة المختــارة، واختبــار فــي 
مهـــارات التفكيـــر االســـتداللي، ومقيـــاس اتجـــاه للطـــالب نحـــو العلـــوم ثـــم التحقـــق مـــن صـــدقها 

(( فـــي =0.01توصـــلت الدراســـة الـــى وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا عنـــد مســـتوى )وثباتهـــا. 
االختبـــار التحصـــيلي لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة، كمـــا اظهـــرت النتـــائج  وجـــود فـــروق دالـــة 

(( فــــــي اختبــــــار مهــــــارات التفكيــــــر االســــــتداللي لصــــــالح =0.01احصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى )
(( فــي مقيــاس =0.01يا عنــد مســتوى )المجموعــة التجريبيــة، كمــا توجــد فــروق دالــة احصــائ
 االتجاه نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية.

هــدفت هــذه الدراســة الــى تقصــي أثــر  ن:2011بســام عيســى عبدالحميــد النتشــه    .5.2
تـــدريس العلـــوم باســـتخدام نمـــوذج ابعـــاد الـــتعلم لمـــارزانو فـــي تحصـــيل طلبـــة الصـــف الخـــامس 

 حو العلوم.األساسي للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم ن
تكونــت عينــة الدراســة مــن شــعبتين لكلبــة الصــف الخــامس األساســي فــي المــدارس الحكوميــة 

(، وبلـــم عـــدد أفـــراد عينـــة 2010/2011للـــذكور فـــي مديريـــة قصـــبة المفـــرق للعـــام الدراســـي )
 ( طالبا، حددت احدى الشعبتين عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية، حيث تم 87الدراسة )
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تدريســها وحــدة الطاقــة مــن حولنــا مــن كتــاب العلــوم للصــف الخــامس باســتخدام نمــوذج ابعــاد 
الــتعلم لمــارزانو، ومثلــت الشــعبة الثانيــة المجموعــة الضــابطة والتــي تــم تدريســها الوحــدة نفســها 

 بالطريقة االعتيادية.
قيـــاس تـــم تطـــوير اختبـــار يغطـــي المفـــاهيم العلميـــة الـــواردة فـــي وحـــدة الطاقـــة مـــن حولنـــا، وم

 االتجاهات نحو العلوم على عينة الدراسة، وقد اظهرت نتائج الدراسة مايلي:
  ( 0.05وجـــدت فـــروق ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة=α)  تعـــزى لصـــالح

التدريس باستخدام نموذج ابعاد التعلم لمـارزانو فـي تحسـين مسـتوى اكتسـاب المفـاهيم العلميـة 
 ي مبحث العلوم.لدى طلبة الصف الخامس االساسي ف

 ( 0.05لــم توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى الداللــة=α)  تعــزى لصــالح
 التدريس باستخدام نموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تحسين مستوى االتجاه نحو العلوم.

  ( 0.05لم توجد عالقة ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة=α)  تحصـيل الطلبـة
 ين كافة مجاالت مقياس االتجاه نحو العلوم.للمفاهيم العلمية وب

هــدفت الدراسـة إلـى تقصـي فعاليــة ن: 2011اينـة دراسـة بهجـت حمــد عفنـان التخ .6.2
و مهــارات االتصــال  االتجــاهتدريســية قائمــة علــى أبعــاد الــتعلم فــي تنميــة  ةاســتراتيجياســتخدام 

 الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية في مدارس تربية عمان الخاصة.
( طالبــا مــن طــالب الصــف الســابع فــي مــدارس تربيــة عمــان 79تكونــت عينــة الدراســة مــن )

فـــي المدرســـة العصـــرية فـــي شـــعبتين،  2008/2009الخاصـــة المســـجلين فـــي الفصـــل الثـــاني 
درســــتا إحــــدى الشــــعبتين )المجموعــــة التجريبيــــة( حســــب اســــتراتيجية أبعــــاد الــــتعلم و األخــــرى 
)الضــابطة( حســب الطريقــة المعتـــادة فــي التــدريس، و لتحقيــق أهـــداف الدراســة أعــد الباحـــث 

التصـــال مقياســـا لالتجـــاه نحـــو الرياضـــيات تـــم التحقـــق مـــن صـــدقه و ثباتـــه، و اختبـــارا فـــي ا
 الرياضي كذلا تم التحقق من صدقه و ثباته. أظهرت نتائج الدراسة: 



 الدراسات السابقة                            الفصل الثاني       
 

28 

 

 
 

( بـــين المتوســـط الحســـابي لعالمـــات طـــالب α≤0.05يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية ) .1
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي االتجــاه و مهــارات 

 االتصال الرياضي.
( بين االستراتجية المستخدمة و مسـتوى التحصـيل α≤0.05يوجد تفاعل دال إحصائيا) .2

 في اإلتجاه نحو الرياضيات.
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف  :Inamullah & Danish (2011)دراسـة  .7.2

ــــى  اإليجــــابياالتجــــاه '  علــــى أي مــــدى يــــتم تطبيــــق بعــــد الــــتعلم األول واإلدراا " وتــــأثيره عل
هـــــذه الدراســـــة فـــــي مـــــدارس مدينـــــة بيشـــــاور وأجريـــــت  .التحصـــــيل األكــــــاديمي فــــــي المــــــدارس
إلــــى أي مــــدى يــــتم تنفيــــذ بعــــد الــــتعلم األول فــــي هــــذه  بجمهوريــــة باكســــتان اإلســــالمية لتقيــــيم

لتحقيـق ذلـا تـم تطبيـق أداة االسـتبيان فـي جمـع البيانـات . المدارس ولتقويم األثر النـاتج عنـه
تظهــر نتــائج هــذه  ).طــالباســتبيان للمعلمــين واســتبيان لل)منفصــلين  حيــث اســتخدم اســتبيانين

في صفوفهم أثناء عمليـة التعلـيم  الدراسة أن المعلمين يعتقدون أنهم يطبقون بعد الـتعلم األول
يركـزون علـى خلــق بيئـة صــفية ودودة  والـتعلم. إال أن بيانـات الطــالب تظهـر أن المعلمــين ال

أن انجـــازهم  ويظهـــر مـــن خـــالل هـــذه النتـــائج .وواجبـــات صـــفية ممتعـــه بالنســـبة إلـــى الطــــالب
، وهـذا يثبــت (كثيـرة)كثافـة تطبيـق البعـد األول كبيـرة  يكون أفضل في امتحاناتهم حيث تكــون

 .واإلدراا يحسن قدرة الطالب على التعلم أن بعـد االتجـاه اإليجـابي
هــدف هــذا البحــث إلــى استقصــاء أثــر اســتخدام  ن:2011طــالل عبــداز الزغبــي   .8.2

مارزانو ألبعاد التعلم لطلبة المرحلة األساسية العليـا فـي منطقـة استراتيجية مبنية على نموذج 
الســلط فــي تحصــيلهم للمفــاهيم الفيزيائيــة وتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد واتجاهــاتهم نحــو مــادة 

 طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي في مدرسة  60الفيزياء. بلم عدد أفراد الدراسة 
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حسني فريـز األساسـية للبنـين التابعـة لمديريـة التربيـة والتعلـيم لمنطقـة السـلط، وزعـوا بالطريقـة 
العشوائية المنتظمة إلى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـة واألخـرى ضـابطة. ول جابـة عـن أسـئلة 

لتحليـل نتـائج طلبـة مجمـوعتي الدراسـة  ANCOVAالبحث، استخدم تحليل التباين المصـاحب 
والضــــابطة علــــى اختبــــاري تحصــــيل المفــــاهيم الفيزيائيــــة ومهــــارات التفكيــــر الناقــــد التجريبيــــة 

ومقيــاس االتجاهــات نحــو مــادة الفيزيــاء. وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية 
بـــين المتوســـطين الحســـابيين لعالمـــات طلبـــة مجمـــوعتي الدراســـة  ( α= 0.05)عنـــد مســـتوى 

حصــــيل المفــــاهيم الفيزيائيــــة ومهــــارات التفكيــــر الناقــــد التجريبيــــة والضــــابطة علــــى اختبــــاري ت
ومقيــاس االتجاهــات نحــو مــادة الفيزيــاء يعــزى لطريقــة التــدريس لصــالح المجموعــة التجريبيــة 

 والتي درست باستخدام استراتيجية مارزانو ألبعاد التعلم.
هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى بحـث أثـر  ن:2011عبـدالحفيظ عمـارة   إسالمدراسة  .9.2

واالتجــاه نحــو الــتعلم والتحصــيل الدراســي لــدى  ل نجــازنمــوذج أبعــاد الــتعلم فــي تنميــة الــدافع 
طالب الجامعة في مادة علم النفس التربوي ,حيث استخدمت الدراسة المنهج التجريبي بواقـع 

امج المقتـــر  فـــي تنميـــة مجمـــوعتين تجريبيـــة وضـــابطة , وتوصـــلت الدراســـة إلـــى فعاليـــة البرنـــ
واالتجاهات والتحصـيل الدراسـي لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة بينمـا لـم يكـن  ل نجازالدافع 

هنــاا فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات أفــراد المجموعــة التجريبيــة والضــابطة فــي 
صــياغة  وقـد هــدفت الدراسـة إلــى إعـادة . واالتجاهــات بعـد تطبيــق البرنـامج ل نجـازالـدافع 

باسـتخدام  -لطـالب الفرقـة الثالثـة بكليـة التربيـة النوعيـة بـدمياط  -مقرر علـم الـنفس التربـوي 
, مقيـاس لالتجـاه نحـو مـادة علـم ل نجـازنموذج أبعاد التعلم لمـارزانو وتصـميم مقيـاس للـدافع 

سـي واالتجـاه والتحصـيل الدرا ل نجـازالنفس التربوي و كذلا بحث أثـر النمـوذج علـى الـدافع 
 لدى طالب الجامعة نحو مادة علم النفس التربوي, وذلا من خالل تطبيق أدوات الدراسة 
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الـــدافع ل نجـــاز ,مقيـــاس  التربـــوي, مقيـــاسوهـــى اختبـــار تحصـــيلي فـــي مـــادة علـــم الـــنفس 

طالبـا وطالبـة مـن  74وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  . نحـو تعلـم مـادة علـم الـنفساالتجـاه 
( 32طــالب كليــة التربيــة النوعيــة بــدمياط وقســمت هــذه العينــة مــن مجمــوعتين ضــابطة )

(. والمجموعتان متجانستان من حيث التحصيل الدراسـي والـدافع نحـو تعلـم 42وتجريبية )
 -ت الدراســة مــادة علــم الــنفس, واالتجــاه نحــو مــادة علــم الــنفس. ومــن خــالل تطبيــق أدوا

مقيـاس الـدافع ل نجـاز  -التي تتكون من اختبـار تحصـيلي فـي مـادة علـم الـنفس التربـوي 
تبـين نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة  .النفسمقياس االتجاه نحو تعلم مادة علم  -

متوسطات درجات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في التطبيـق  إحصائية بين
بــار التحصــيلي فـــي مــادة علــم الــنفس لصـــالح المجموعــة التجريبيــة , وعـــدم البعــدي لالخت

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات درجـــــات المجموعـــــة التجريبيـــــة و 
 م.ياس الدافعية واالتجاه نحو التعلالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمق

هدفت الدراسة إلى استقصـاء أثـر تـدريس ن: 2014دراسة رشدان حميد المطرفي .10.2
الفيزيـاء باسـتخدام اســتراتيجية مبنيـة علـى نمــوذج مـاروانو ألبعـاد الــتعلم فـي تحصـيل المفــاهيم 
ـــة  ـــة الثانويـــة فـــي المدين ـــم و االتجاهـــات العلميـــة لـــدى طـــالب المرحل القيزيائيـــة وعمليـــات العل

( طالبا من طالب الصف 60راسة )، حيث بلم أفراد الد -المملكة العربية السعودية–المنورة 
ـــة و  ـــانوي، وز عـــوا بالطريقـــة العشـــوائية المنتظمـــة إلـــى مجمـــوعتين؛ إحـــداهما تجريبي الثـــاني الث

 األخرى ضابطة، و ل جابة عن أسئلة الدراسة استخدمت األدوات اآلتية:
اكتســاب المفــاهيم الفيزيائيــة، و اختبــار عمليــات العلــم، و مقيــاس االتجاهــات العلميــة،  اختيــار

كما استخدم اختبار)ت( لتحليـل نتـائج طـالب مجمـوعتي الدراسـة التجريبيـة و الضـابطة علـى 
 اختبار المفاهيم الفيزيائية و اختبار عمليات العلم و مقياس االتجاهات العلمية.
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( بـين المتوسـطين α=0.05ود فرق ذي داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )وقد أظهرت النتائج وج

الحســابيين لــدرجات طــالب مجمــوعتي الدراســة التجريبيــة و الضــابطة علــى اختبــار المفــاهيم 
الفيزيائيــة و اختبــار عمليــات العلــم و مقيــاس االتجاهــات العلميــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة 

 والتي درست باستخدام استراتيجية مبنية على نموذج ماروانو ألبعاد التعلم.
ـــة اســـتخدام ن:2014  يـــل القيســـيتيســـير خل .11.2 ـــى تقصـــي فعالي هـــدفت الدراســـة إل

 نمــوذج مــارزانو للــتعلم فــي التفكيــر الرياضــي واالتجــاه نحــو الرياضــيات لــدى طــالب المرحلــة
طالبا من طـالب الصـف ( 70)األساسية في محافظة الطفيلة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

السابع في مدارس تربية محافظة الطفيلة المسـجلين فـي مدرسـة الطفيلـة األساسـية للبنـين فـي 
المجموعــة )وزعــوا علــى مجمــوعتين درســت إحــدى الشــعبتين  ،2013/2014الفصــل الثــاني 

المجموعـــة الضـــابطة( حســـب )التجريبيـــة( حســـب نمـــوذج مـــارزانو، ودرســـت الشـــعبة األخـــرى 
الدراســة أعــد الباحــث اختبــارا فــي التفكيــر الرياضــي و عتياديــة، ولتحقيــق أهــداف الطريقــة اال

مقياسا لالتجاه نحو الرياضيات ثم التحقق من صدقهما وثباتهما، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة 
لــدرجات طــالب ( بــين المتوســطات الحســابية α ≤0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية )

ة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـي التفكيـر الرياضـي واالتجـاه المجموعتين التجريبية والضـابط
 .الرياضيات نحو

ــاني  .12.2 ــي بــن حمــد ناصــر ري هــدف هــذا البحــث الــى تعــرف  ن:2016دراســة عل
فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام نموذج ابعاد التعلم في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه 

بمحافظة شـرورة، وتكونـت عينـة البحـث نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثاني المتوسط 
 ( طالبا تم اختيارهم بطريقة قصدية وزعوا على مجموعتين، احداهما تجريبية بلغت57من )

 طالبا(. وقد درست المجموعة التجريبية وحدة 29واالخرى ضابطة بلغت ) طالبا(  28) 
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) االعـــداد الحقيقيـــة ونظريـــة فيتـــاغورس( التـــي أعـــدها الباحـــث معتمـــدا علـــى االبعـــاد االربعـــة 
االولــى لنمــوذج ابعــاد الــتعلم، ودرســت المجموعــة الضــابطة الوحــدة نفســها بالطريقــة التقليديــة، 
ــــام بدعــــداده، كمــــا اســــتخدم اداة لقيــــاس االتجــــاه نحــــو  ــــارا تحصــــيليا ق واســــتخدم الباحــــث اختب

طــــالب الصــــف الثــــاني المتوســــط هــــي ' مقيــــاس اتجاهــــات التالميــــذ نحــــو  الرياضــــيات لــــدى
 الرياضيات المدرسية "، والختبار صحة فروض البحث استخدم الباحث اختبار 'ت' 

(T-Test للمجمــوعتين المســتقلتين، وقــد اســفرت البحــث عــن وجــود فــرق دال احصــائيا عنــد )
ـــة ) ـــة والمجموعـــة ( بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب α=0.05مســـتوى دالل المجموعـــة التجريبي

الضــابطة فــي االختبــار التحصــيلي البعــدي ككــل وعنــد مســتويات )التــذكر، والفهــم، والتطبيــق( 
لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة وبحجـــم تـــأثير مرتفـــع، كمـــا أظهـــر البحـــث عـــن وجـــود فـــرق دال 

ة ( بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــα=0.05احصــائيا عنــد مســتوى داللــة )
والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعـة 

 التجريبية.
 لقـد اهتمـت دراسـات عـدة بنمـوذج ابعـاد الـتعلم لمـارزانو :السابقةالتعقيب على الدراسات . 3

للكشف عن مدى فاعليتـه وأثـره علـى عـدد مـن المتغيـرات، والدراسـة الحاليـة ركـزت علـى تلـا 
 .التي لها عالقة بالموضوع؛ تنمية التحصيل وتنمية االتجاه

التـي تناولـت نمـوذج ابعـاد الـتعلم  السـابقة مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات :المحور األول - 
 لمارزانو والتحصيل تم التوصل الى:

  الــــى معرفــــة أثــــر نمــــوذج ابعــــاد الــــتعلم فــــي تحصــــيل  دراســــات المحــــور االولهــــدفت
(، دراســة ابــراهيم عقيــل 2008دراســة المشــاقبة ) ،Alfinio (1999)الرياضــيات مثــل دراســة 

 دراسة نزار(، 2013) ي(، دراسة كريمة عبد الشافع2013(، دراسة سمير ايمان )2012)
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تناولــت   Abdullah Hasan M. Abdulrab(2012)(. بينمــا دراســة2015كــاظم )
( حــــل المشــــكالت فــــي العلــــوم، و 2013التحصــــيل العلمــــي، أمــــا دراســــة نــــاجي الضــــفيري )

 ( لمهارات التفكير الرياضي.2014تعرضت دراسة وليد صيام )
  .لتحقيق اهداف الدراسات السابقة تم استخدام المنهج التجريبي أو شبه التجريبي 
  ( فردا.190( فردا و )53العينات بين )تراوحت حجوم 
 )أجريت الدراسات في المراحل التعليمية )االبتدائي، المتوسط، الثانوي 
  )توصـــلت كـــل الدراســـات الـــى وجـــود فـــروق بـــين المجمـــوعتين )التجريبيـــة والضـــابطة

 لصالح المجموعة التجريبية. 
 .اوصت كل الدراسات باستخدام نموذج ابعاد التعلم 

التـي تناولـت نمـوذج ابعـاد الـتعلم  السـابقة مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات :تيثـاالمحور ال -
 لمارزانو واالتجاه تم التوصل الى:

  هــدفت دراســات المحــور الثــاني الــى معرفــة أثــر نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي االتجــاه نحــو
(، ودراسـة 2014(، ودراسـة خليلـي القيسـي )2011) بهجـت التخاينـةالرياضيات مثل دراسـة 

(، ودراســـــة خيـــــر الســـــالمات 2006محمـــــد حســـــاين ) دراســـــةبينمـــــا  (.2016علـــــي ريـــــاني )
( تناولـــــت 2014(، ودراســـــة رشـــــدان المطرفـــــي )2011(، ودراســـــة طـــــالل الزغبـــــي )2007)

 .( االتجاه نحو العلوم2009) محمد حسن االتجاه نحو الفيزياء، أما دراسة صالح
عبـدالحفيظ  إسـالماالتجاه نحـو الكيميـاء، أمـا دراسـة  Wallace (2006)تعرضت دراسة    

 ( االتجاه نحو علم النفس التربوي.2011عمارة )
  .لتحقيق اهداف الدراسات السابقة تم استخدام المنهج التجريبي أو شبه التجريبي 
 ( فردا.152( فردا و )57تراوحت حجوم العينات بين ) 
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  الدراسات في المراحل التعليمية )االبتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعي(أجريت 
  دراسـة  و (،2007(، ودراسـة خيـر السـالمات )2006محمد حسـاين ) دراسةتوصلت
ودراســـة بهجـــت التخاينـــة  (،2011(، ودراســـة طـــالل الزغبـــي )2009)محمـــد حســـن صـــالح 

(،و ودراسـة 2014خليلـي القيسـي )ودراسـة  (، و2014ودراسة رشدان المطرفي ) (،2011)
الــــى وجــــود فــــروق بــــين المجمــــوعتين )التجريبيــــة والضــــابطة( لصــــالح  (2016علــــي ريــــاني )

 المجموعة التجريبية في االتجاه نحو المادة.
( توصــال الــى 2011) عبــدالحفيظ عمــارة  إســالم، و دراســة Wallace (2006)أمـا دراســة 

 ة والضابطة( في االتجاه نحو المادة. عدم وجود فروق بين المجموعتين )التجريبي
 .اوصت جل الدراسات باستخدام نموذج ابعاد التعلم 

نجــد الدراســة الحاليــة قــد اتفقــت مــع دراســات المحــور االول فــي الكشــف عــن فاعليــة نمــوذج 
(، ودراســــة خليلــــي 2011) بهجــــت التخاينــــةكدراســــة  الرياضــــياتابعــــاد الــــتعلم فــــي تحصــــيل 

(، 2006محمــــد حســــاين ) دراســــةبينمــــا  (.2016(، ودراســــة علــــي ريــــاني )2014القيســــي )
(، ودراسة رشـدان المطرفـي 2011(، ودراسة طالل الزغبي )2007ودراسة خير السالمات )

( فـي حـين تناولـت بـاقي الدراسـات التحصـيل فـي مـواد اخـرى، واتفقـت ايضـا مـع كــل 2014)
( 199ر االول فـــي اســـتخدام المـــنهج التجريبـــي، وطبقـــت علـــة عينـــة قوامهـــا )دراســـات المحـــو 

فــردا، و طبقــت الدراســة علــى تالميــذ مرحلــة  التعلــيم االبتــدائي. واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع 
نتائج دراسات المحور االول؛ بوجود فروق بين المجمـوعتين )التجريبيـة و الضـابطة( لصـالح 

 يل.المجموعة التجريبية في التحص
كما اتفقت الدراسة الحاليـة مـع دراسـات المحـور الثـاني فـي الكشـف عـن فاعليـة نمـوذج ابعـاد 

 (، ودراسة 2011بهجت التخاينة )التعلم في تنمية االتجاه نحو الرياضيات مثل دراسة 
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(. فــي حــين تناولـــت بــاقي الدراســـات 2016(، ودراســـة علــي ريـــاني )2014خليلــي القيســي )

مـع كـل دراسـات المحـور الثـاني فـي اسـتخدام االتجاه نحو مـواد دراسـية اخـرى، واتفقـت ايضـا 
( فـــردا، و طبقـــت الدراســـة علـــى تالميـــذ 199المـــنهج التجريبـــي، وطبقـــت علـــة عينـــة قوامهـــا )

و  Wallace (2006)واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع نتــائج دراســة  مرحلــة  التعلــيم االبتــدائي.
( فـي عـدم وجـود فـروق بـين المجمـوعتين )التجريبيـة 2011) عبدالحفيظ عمـارة  إسالمدراسة 

و الضـــابطة( فـــي االتجـــاه نحـــو المـــواد الدراســـية ، فـــي حـــين اختلفـــت فـــي النتـــائج مـــع بـــاقي 
المجمـــوعتين )التجريبيـــة و الضـــابطة( فــــي الدراســـات التـــي توصـــلت الـــى وجـــود فــــروق بـــين 

 االتجاه نحو المواد الدراسية لصالح المجموعة التجريبية.
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 :هيدمت .1
 

شــهد البحــث التربــوي خــالل العقــدين الماضــيين تحــوال  رئيســيا فــي رؤيتــه لعمليــة        
التعلــــيم والــــتعلم، حيــــث كــــان االهتمــــام منصــــبا علــــى العوامــــل الخارجيــــة؛ كشخصــــية المعلــــم 
عــداده، وبيئــة الــتعلم وعناصــرها، ودافعيــة المــتعلم، والمحتــوى الدراســي، وانتقــل إلــى العوامــل  وار

؛ كالكيفيـة التـي يـتم بهـا تكـوين واكتسـاب المعرفـة، خبـرات المـتعلم وقدراتـه العقليـة، و الداخلية
كــذا أســاليب و أنمــاط تفكيــره، وأســاليب تعلمــه، وقدرتــه علــى التــذكر ومعالجــة المعرفــة. ممــا 
أدى إلـــى ظهـــور نمـــاذج تـــدريس وتعلـــم جديـــدة ومنهـــا نمـــوذج أوزبـــل، نمـــوذج جانيـــه، نمـــوذج 

ونمـاذج أخـرى.  نموذج سوشـمان، نموذج ويتلى، نموذج بايبى، وريانموذج جون زاهبرونر، 
  وفي هذه الدراسة سنتناول نموذج أبعاد التعلم لروبرت مارزانو. 

يعتبــر نمــوذج أبعــاد الــتعلم ثمــرة مــن ثمــرات بحــوث شــاملة أجريــت فــي مجــال المعرفــة 
إلـى  (Marzano, 1992,2) في إطار فكري أطلق عليـة أبعـاد التفكيـر، حيـث أشـار والتعلم

مـن المـربين فـي البحـوث التـي أجريـت علـى أبعـاد الـتعلم، وأيضـا  (90) مـن أنـه شـارا أكثـر
 . ليصمموا البرنامج الرئيس ليصبح أداة قيمة عملوا لمدة عامين

أنـــه إطـــار تعليمـــي يســـتند إلـــى أفضـــل مـــا يعرفـــه البـــاحثون،  ومفهـــوم أبعـــاد الـــتعلم يعنـــي
خمسة أنماط ت  كـون اإلطـار العـام ألبعـاد الـتعلم كجوانـب عن التعلم، ويتمثل في  والتربويون

  (187، 2005صالح وبشير،) .أساسية للتعلم

إطـار شـامل اشـتق مـن  أبعـاد الـتعلم برنـامج تعليمـي نمـا فـي :مفهوم أبعـاد الـتعلم .2
نتــائج البحــوث الشــاملة فــي مجــال المعرفــة والــتعلم واطلــق عليــه أبعــاد التفكيــر وهــو موضــوع 

 ويترجم  1988عام  ASCDبنفس االسم نشرته جمعية تطوير االشراف والمناهج كتاب 
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كتاب ابعاد التعلم البحوث والنظريات التي عرضت في أبعـاد التفكيـر إلـى نمـوذج عملـي 
أن يسـتخدمه المعلمـون مـن مرحلـة ريـاض األطفـال حتـى نهايـة المرحلـة الثانويـة يستطيع 

(k-12 لتحســـــــــــين جـــــــــــودة التـــــــــــدريس ) والــــــــــــتعلم فـــــــــــي أي مجـــــــــــال مـــــــــــن المجــــــــــــاالت
  (   9، 2000المحتوى.)مارزانو،

نموذج للتعليم الصفي يتضمن عدة خطـوات اجرائيـة متتابعـة تركـز علـى التفاعـل وهو        
بين خمسة انماط للتفكير متمثلة في التفكير المتضـمن االدراكـات واالتجاهـات االيجابيـة عـن 

توســـيع المعرفـــة وصـــقلها، اســـتخدام المعرفـــة بشـــكل ذي  الـــتعلم واكتســـاب المعرفـــة وتكاملهـــا،
 &Marzano) معنى، العادات العقلية المنتجة، التي تحدث خالل التعلم وتسهم فـي نجاحـه

Parkins,1990,8) 
انموذج تعليمي صفي موجه للمعلـم يتضـمن كيفيـة التخطـيط للـدروس وتنفيـذها وتصـميم      

ويقـــوم االنمـــوذج علـــى مســـلمة تـــنص علـــى ان عمليـــة المـــنهج التعليمـــي وتقـــويم أداء المـــتعلم، 
ــتعلم هــي االتجاهــات و االدراكــات االيجابيــة  الــتعلم تتطلــب التفاعــل بــين خمســة ابعــاد مــن ال

وتكاملهـــــا،  نحـــــو الـــــتعلم ، اكتســـــاب المعرفـــــة وتكاملهـــــا، وتوســـــيع المعرفـــــة وتنقيتهـــــا وصـــــقلها
 المنتجــــــــــــــة  واســــــــــــــتخدام عــــــــــــــادات العقــــــــــــــلواســــــــــــــتخدام المعرفــــــــــــــة بشــــــــــــــكل ذي معنــــــــــــــى، 

(Marzano,1992,184) 
 :هي أساسيةست مسلمات  أبعاد التعلمنموذج يتضمن 

 .التعلم حدثي س التعليم أفضل ما نعرفه عن كيفينبغي أن يعك .1
 .من التفكير خمسة أنواعمن عمليات التفاعل ويتطلب نسقا مركبا  التعلم تضمني  .2
كبيـــرة  يـــدل علـــى أن التعلـــيم الـــذي يركـــز علـــى تيمـــات منهجيـــة الـــتعلم ان مـــا نعرفـــه عـــن  .3

 ومتعددة التخصصات هو أفضل طريقة لتنمية التعلم.
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ينبغــــي أن يتضــــمن المــــنهج التعليمــــي للــــتعلم مــــن ريــــاض األطفــــال حتــــى نهايــــة المرحلــــة   .4
( تدريســــا صــــريحا لالتجاهــــات واالدراكــــات والعــــادات العقليــــة ذات المســــتوى k-12الثانويــــة)

 الرفيع التي تيسر التعلم.
دهما موجــه نحــو المعلــم المــدخل الشــامل للــتعلم يضــم علــى األقــل نمطــين مــن الــتعلم: أحــ  .5

 ، واآلخر أكثر توجها نحو التلميذ.بدرجة أكبر
وعلـى االسـتدالل المركـب، أكثـر  للمعرفـة، تالميـذينبغي أن يركـز التقـويم علـى اسـتخدام ال  .6

   فضة المستوى.منه على استرجاع المعلومات المنخ
 ذج.لتعرف على الخلفية الفلسفية للنمو قبل التطرق الى نموذج أبعاد التعلم البد من ا     

 

 التـي البنائيـة الفلسـفة إلى التعلم أبعاد نموذجيستند   الخلفية الفلسفية للنموذج: .3
ـــا تعتبـــر المعرفـــة أن علـــى تؤكـــد  مـــع وتفاعالتـــه الفـــرد خبـــرات خاللـــه مـــن تبنـــى ســـابق ا متطلب 

 منظومــة بنــاء خــالل مــن المعرفــة إلــى يصــل الفــرد وأن حولــه، مــن العــالم ومتغيــرات عناصــر
 المعرفـي جهـازه خـالل مـن يـدركها والتـي حولـه مـن المتغيرات مع خبراته وتفسر تنظم معرفيه
 ربـــط مـــن تمكنـــه بخبـــرات المـــتعلم بمـــرور ذلـــا ويســـتمر ذاتـــي، معنـــى تكـــوين إلـــى يـــؤدي بمـــا

 .( 66 ، 2003 البعلي،) ذكر جديد معنى من لديه بما الجديدة المعلومات
الى النظريـة البنائيـة, يستند أنموذج أبعاد التعلم  أن (238: 2007)قطامي ورغدة,أكد       

التــي تؤكــد علــى ان اي تعلــم جديــد يتشــكل بمجهــود عقلــي نشــط مــن قبــل المــتعلم, حيــث يبنــي 
المــتعلم اي معلومــة جديــدة علــى أســاس معارفــه وخبراتــه الســابقة, كمــا تــرى ان المعنــى يبنــى 

يعـــد ذاتيــا مــن قبــل الجهــاز المعرفــي للمــتعلم نفســـه وال يــتم نقلــة مــن المــدرس الــى الطالــب, و 
 التعلم بمثابة نشاطا مستمرا يقوم به الفرد عندما يواجه مشكلة او مهمة تمس 
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 لوصـول الـى حـل هـذه المشـكلة وانجـازحياته فتتولد لديه طاقة ذاتية تجعله مثـابرا فـي سـبيل ا

 تلا المهمة. 
تعد البنائية من المذاهب الفكرية التي ظهـرت فـي العصـر الحـديث البنائية:  فلسفةال .1.3 

وشــكلت ثــورة فــي البحــث والتطبيــق فــي الدراســات االنســانية واالجتماعيــة وطــرق العامــل مــع 
المعرفة واكتسابها وقد نالت التربية من تأثيرها القسـط األكبـر إذ وصـل األمـر إلـى أن تصـبح 
منهجا فكريا ونشاطا تربويا ومدخال مهما للتدريس؛ فقد عدت البنائية من أكثر المـداخل التـي 

ا التربويــون الســيما فــي العقــدين االخيــرين وعلــى الــرغم مــن تــداخلها مــع المدرســة يشــدد عليهــ
االدراكيـــة أو المعرفيـــة فـــي الكثيـــر مـــن األمـــور إال أنهـــا تنفـــرد عنهـــا بتشـــديديها علـــى توظيـــف 
ــتعلم مــن خــالل ســياقات حقيقيــة فضــال عــن تشــديديها علــى البعــد االجتمــاعي فــي إحــداث  ال

البنائيــــة الكثيــــر مــــن اســــتراتيجيات الــــتعلم نثــــل دورة الــــتعلم  الــــتعلم وقــــد تأســــس علــــى النظريــــة
ــــــتعلم البنــــــائي وغيرها)محســــــن،  بمــــــا أن نمــــــوذج أبعــــــاد الــــــتعلم (، و 2015،246ونمــــــوذج ال

مـن  Constructivismتشـتق كلمـة البنائيـة ل)مارزانو( يستند على النظريـة البنائيـة،  حيـث 
ــــة Constructionالبنــــاء  هــــي مشــــتقة مــــن األصــــل الالتينــــي  ، والتــــيStructure  أو البني

Sturere ،(.175 ،1985بمعنى الطريقة التي يقام بها مبنى ما )فضل 
وهـــــو مـــــن منظـــــري البنائيـــــة  ( Von Glassefeld,1988ة حســـــب )البنائيـــــتعـــــر ف     

المعاصرين بأنها نظرية معرفية تركز علـى دور المـتعلم فـي البنـاء الـذاتي للمعرفـة بمعنـى أن 
ـــما ) ( عرفهــا Weatly,1991المعرفــة ال يــتم اســتقبالها بشــكل ســلبي إنمــا بالنشــاط الفعــال. أ

الوظيفيــة للفــرد  بأنهــا نظريــة الــتعلم الــذي يعنــي التكيفــات التــي تحــدث فــي المنظومــة المعرفيــة
ــــــــــــات العــــــــــــالم  ــــــــــــه مــــــــــــع معطي ــــــــــــة التناقضــــــــــــات الناشــــــــــــئة مــــــــــــن تفاعل مــــــــــــن تجــــــــــــل معادل

 منهج تحليلي تركيبي يعمد إلى تحليل  (    كما عرفت بأنها247، 2015التجريبي)محسن،
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كـــل بنـــاء إلـــى جزئياتـــه التـــي يتكـــون منهـــا للكشـــف عـــن العالقـــات الموضـــوعية التـــي تربطهـــا 
تركيبهـا فـي بنـاء كلـي جديـد يكـون أرقـى مـن البنـاء السـابق وأكثـر بعضها بـبعض ، ثـم إعـادة 

زيتون أن البنائيـة عمليـة اسـتقبال للتراكيـب المعرفيـة فيما يرى  ،(422 ،2001،تقدما  )ناصر
الراهنة، يحدث من خاللها بناء المتعلمين لتراكيب ومعاني معرفيـة جديـدة مـن خـالل التفاعـل 

 (2002،211الية و معرفتهم السابقة وبيئة التعلم)كمال،النشط بين تراكيبهم المعرفية الح

ينظــــــــــــــر إلــــــــــــــى النظريــــــــــــــة البنائيــــــــــــــة مــــــــــــــن نــــــــــــــاحيتين:      نشـــــــــــــــ ة البنائيــــــــــــــة: .2.3
. فمــن الناحيــة الفلســفية هــي  Psychologicalوالســيكولوجية  Philosophicalالفلســفية

، لها مبادئها وافتراضـاتها Epistemologyنظرية معرفية أو نظرية في المعرفة)ابستمولوجيا(
الـذي يعتبـر واضـع  Von Glasserfeldفي هذا الجانب، ومن بـرز منظريهـا فـان جالسـرفيد

اللبنات االساسـية للبنائيـة كنظريـة معرفيـة تمثـل )جوهريـا( المعتقـدات حـول المعرفـة التـي تبـدأ 
فتعـد Psychological مـن الحقيقـة ثـم المفـاهيم وكيفيـة بنائهـا، أمـا مـن الناحيـة السـيكولوجية

، ولهـا Cognitive Learningالنظرية البنائية نظرية فـي الـتعلم المعرفي)اكتشـاف المعرفـة( 
( مقــد م jean Piaget 1896-1980افتراضــاتها ومبادئهــا. وفــي هــذا يعــد جــان بياجيــه )

    developmentالنظريــة البنائيــة مــن منظــور تعليمــي؛ فنظريتــه فــي النمــو المعرفــي
Cognitive 36، 2007تعلم المعرفي تعد أساسا للنظرية البنائيـة السـيكولوجية.)عايش،وال-

38) 
 . تيارات النظرية البنائية: 3.3.

 (39، 2015للبنائية تيارات يمكن عرضها على النحو اآلتي:)نجم،
وهنـــا تتمثـــل البنائيـــة فـــي أبســـط صـــورها، حيـــث ترســـ   البنائيـــة البســـيطة:. 1.3.3.

 جذور الشكل البنائي... والتي أطبق عليها )فون جالسرفيد( البنائية البسيطة، ويطلق
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. وتتجســد مالمــح هــذا التيــار فــي  Personal Construtivismعليهــا البنائيــة الشخصــية  
بياجيه( والذي يمكن ايجازه فـي: " تبنـى المعرفـة المبدأ الذي وضعه رائد الفكر البنائي )جون 

بصورة نشطة على يد المتعلم، وال يستقبلها بطريقة سـلبية مـن البيئـة" وهنـا يـأتي دور المعرفـة 
القبلية للمتعلم باعتبارها ذات تأثير جوهري في بناء المتعلم النشط للمعرفة الجديـدة )حسـن و 

 (.50، 2003كمال،
ويـــرى هـــذا التيـــار البنـــائي إن التعـــرف علـــى شـــيء مـــا يعـــد  ة:البنائيـــة الجذريـــ .2.3.3

عملية تكيف ديناميكية، يتكيف فيها الفـرد مـع تفسـيرات قابلـة للتطبيـق، فـالبنى العقليـة المبنيـة 
من خبرات الماضي تساعد في ترتيب تدفق الخبرات المستمرة، ولكن عندما تفشل هذه البنـى 

، 2015ة لمحاولة التكيف مع الخبرات الجديـدة )نجـم،في عملها، تتغير مثل هذه البنى العقلي
39.) 

ــــة. 3.3.3. ــــة االجتماعي : يقــــوم هــــذا التيــــار علــــى إن المــــتعلم يعــــيش فــــي بيئــــة البنائي
اجتماعية، عندما يمارس عملية التعلم، وهذه البيئـة االجتماعيـة تتضـمن العناصـر التـي تـؤثر 
عليـــــه أثنـــــاء حـــــدوث عمليـــــة الـــــتعلم، وتتمثـــــل هـــــذه العناصـــــر فـــــي المعلـــــم والمـــــدير واالقـــــران 

م اثنـــاء قيامـــه بأنشـــطته التعليميـــة والمـــوجهين واالصـــدقاء، وجميـــع االفـــراد الـــذين يتعامـــل معهـــ
(، أي أننـــا نأخــذ فـــي االعتبـــار البيئــة المجتمعيـــة للمـــتعلم، ونهـــتم 40، 2015المختلفــة )نجـــم،

ويرجـع كثيـرون الفضـل فـي ذلـا Collaborative learning بالتركيز على التعلم التعـاوني 
، 2003مـــال،)حســـن و كإلـــى )فيجوتســـكي( الـــذي ركـــز علـــى االدوار التـــي يلعبهـــا المجتمـــع 

52.) 
ويــذهب هــذا التيــار إلــى مــا وراء البيئــة االجتماعيــة، إذ إن  البنائيــة الثقافيــة:. 4.3.3

 موقف التعليم والتعلم في البيئة الصفية يتأثر بالخلفيات الثقافية للمتغيرات االجتماعية التي 
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اليد وديانـات تعتبر عناصر في بيئة التعلم، إن هذه العناصر االجتماعية تتضمن عادات وتق
وأدوات بيولوجية ولغة، ولذا يرى اصحاب هذا التيار إن مـا نحتـاج اليـه مفهومـا جديـدا للعقـل 
ال كمعـــالج للمعلومـــات، بـــل كبيولـــوجي يبنـــي نظامـــا يتواجـــد وبصـــورة متســـاوية فـــي ذهـــن هـــذا 
الفـــرد، وفـــي االدوات واالنظمــــة الرمزيـــة المســــتخدمة لتســـهيل التفاعــــل االجتمـــاعي والثقــــافي. 

 (.40، 2015نجم،)
تقوم البنائية النقدية على ثالثـة ابعـاد لبنـاء المعرفـة، فالمعرفـة  البنائية النقدية: .4.3.3

يبنــى مــن وجهــة نظــر التيــار النقــدي فــي ظــل البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة، اضــافة إلــى البعــد 
النقدي الذي يهدف الى اصـال  هـذه البيئـات، حتـى تـتمكن البنائيـة مـن تنميـة العقليـة القائمـة 

 الحوار والمناقشة والتأمل للذات. على التساؤل والتقصي من خالل
تـــرى البنائيـــة التفاعليـــة إن الـــتعلم يحـــدث مـــن خـــالل بعـــدين،  البنائيـــة التفاعليـــة:.5.3.3

البعــد العــام والبعــد الخــاص، ووفقــا للبعــد العــام فــدن المتعلمــين يقومــون ببنــاء المعرفــة عنــدما 
ومــع غيــرهم مــن االفــراد، يمونــون قــادرين علــى التعامــل مــع العــالم المــادي، الــذي يحــيط بهــم، 

ـــدما يقـــوم المتعلمـــون بالتأمـــل فـــي  ـــى ان المعرفـــة تبنـــى عن فـــي خـــين البعـــد الخـــاص يشـــير ال
 تفاعالتهم وأفكارهم أثناء عملية التعلم، واذا تمكن المتعلم من هذين البعدين يكون بمقدوره 

 لمعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة.ربط ا
ــة االنســانية: .6.3.3 ويقــوم هــذا التيــار علــى أســاس ان المعرفــة الجديــدة تبنــى  البنائي

لـــدى المـــتعلم اذا حـــدث تعلـــم ذو معنـــى لتلـــا المعرفـــة وذاا مـــن خـــالل ربطهـــا مـــع معـــارف 
المتعلم السابقة. وتؤكد البنائية االنسانية على ان العمليـات المعرفيـة التـي يوظفهـا المحترفـون 

وظفهـا المبتـدئون الـذين لـيس لهـم خبـرة واسـعة الذين ينتجون اعماال خارقة، هي نفسـها التـي ي
 في هذا المجال، اذ في كلتا الحالتين يلجأ الفرد الى بناء المعرفة عن طريق تكوين عالقات 
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ـــه فـــان  ـــاهيم االخـــرى والتـــي تشـــكل تراكيـــب معرفيـــة ســـابقة، وعلي ـــدة والمف ـــاهيم الجدي بـــين المف
معنـى خـاص وجديـد هـي نفـس العمليــات  العمليـات النفسـية التـي يقـوم الفـرد مـن خاللهــا ببنـاء

االبســتمولوجية التــي يــتم مــن خاللهــا بنــاء المعرفــة الجديــدة، فبنــاء المعرفــة الجديــدة مــاهي اال 
 (         42-39، 2015صورة من صور التعلم ذي المعنى.)،

إن العديــد مــن التربــويين و علمـاء الــنفس المعرفــي يطبقــون  :خصــائص الــتعلم البنــائي .4.3
 البنائية من أجل تطور بيئات التعلم، وفيما يلي تلخيص لخصائص التعلم البنائي:

 التأكيد على بناء المعرفة وليس إعادة انتاجها. .1
بنــاء المعرفــة ينبغــي أن يــتم فــي ســياقات فرديــة ومــن خــالل المناقشــة والتعــاون والخبــرة  .2

 االجتماعية. 
 .التأكيد على مهارات التفكير العالية وحل المشكالت .3
 أن يعمل المعلمون كموجهين ومشرفين وقادة وميسرين. .4
 قيام الطالب بالدور المركزي في عملية التعلم. .5
مناســبة وواقعيــة مواقــف الــتعلم والبيئــات والمهــارات و المحتــوى والمهــام مناســبة وتمثيلهــا  .6

 للتعقيد الطبيعي للعالم الحقيقي.
 لسابقة للمتعلم.تعطي األخطاء الفرصة لالستبصار في بناءات المعرفة ا .7
االستكشاف مدخل مفضل لتشجيع الطـالب علـى مواصـلة البحـث عـن المعرفـة بطريقـة  .8

 (48، 2015مستقلة و النجا  في مواصلة أهدافهم.)نجم،
مراعــــاة الفــــروق الفرديــــة مــــن خــــالل تــــوفير فــــرص تعلــــم تتوافــــق مــــع قــــدرات المتعلمــــين  .9

 ومراحل نموهم، ومراعاة ميول المتعلمين واستعداداتهم.
 رفض التلقي السلبي للمعرفة. .10
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الحــــرص علــــى أن يكــــون الــــتعلم ذا معنــــى ليكــــون جــــزء مــــن البنيــــة المعرفيــــة للمــــتعلم  .11

 فيستخدمه في المواقف الجديدة وحل  المشكالت.
 غرس رو  التعاون بدال من رو  التنافس بين المتعلمين. .12
ــــــــــين المعــــــــــارف الســــــــــابقة والمعــــــــــارف  المفــــــــــاهيم تتكــــــــــون مــــــــــن خــــــــــالل التفاعــــــــــل .13 ب

 (291، 2015الجديدة.)محسن،
 

 أبعاد التعلم:. 5
 البعد األول: .1

ن كـل  خبــرة اتجاهــات وادراكــات ايجابيـة عــن الــتعلم:   1.1 ان االتجاهـات و االدراكـات تلــو 
مــن خبراتنــا، إنهــا المصــفاة التــي يمــر بهــا جميــع أنــواع الــتعلم و تحــدث مــن خاللهــا و بعــض 

 تؤثر في التعلم بطريقة ايجابية، و البعض اآلخر يزيد من صعوبة التعلم.االتجاهات 

ـــــتعلم و فـــــي نظريتـــــه المعاصـــــرة أن االتجاهـــــات و  وأحـــــد المعـــــاني االساســـــية فـــــي بحـــــوث ال
االدراكات الخاصة بالفرد تلعب دورا أساسيا في عملية التعلم ومثال ذلا أن سـيلفر ومارشـال   

Silver&Marchal 1990    فـي مراجعتهمـا للبحـوث التـي أجريـت علـى حـل المسـائل فـي
الرياضــيات وجــد أن ادراكــات المتعلمــين عــن قــدرتهم علــى حــل  المســائل يعــد  عــامال أوليــا و 
أساســيا فــي أداء الرياضــيات فــاذا أدرا التالميــذ أنفســهم ضــعافا فــي حــل المســائل الرياضــية 

بمــا فــي ذلــا القــدرة الطبيعيــة والــتعلم  فــدن هــذا االدراا يتغلــب علــى معظــم العوامــل االخــرى
السابق. المعلمون الفاعلون يدخلون في اعتبارهم اتجاهات المتعلمين وادراكـاتهم، ثـم يشـكلون 
ــــــــد هــــــــؤالء المتعلمــــــــين. )جــــــــابر  ــــــــة عن دروســــــــهم لتنمــــــــي االتجاهــــــــات و االدراكــــــــات الموجب

 ميذ إال ( و بدون اتجاهات و ادراكات موجبة لن يتا  للتال16 -14، 1999ورخرون،
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( 1فرصة ضئيلة للـتعلم بكفـاءة، وهنـاا فئتـان مـن االتجاهـات واالدراكـات تـؤثران فـي الـتعلم )
ـــتعلم ) ـــق بمنـــاخ ال ـــق 2االتجاهـــات واالدراكـــات التـــي تتعل ( االتجاهـــات واالدراكـــات التـــي تتعل

 (35، 1999بمهام حجرة الدراسة. )جابر و رخرون،

ــتعلم:  2.1 ــة عــن منــا  ال بــدأ الســيكولوجيون حــديثا تنميــة االتجاهــات و االدراكــات الموجب
ـــر مـــن كونهـــا عوامـــل  ـــه أكث ـــاخ الصـــفي كوظيفـــة التجاهـــات المـــتعلم وادراكات ـــى المن النظـــر إل
خارجيـة بالنســبة للمـتعلم. فــاذا كـان لــدى التالميـذ اتجاهــات و ادراكـات معينــة. فـدن هــذا يــوفر 

ذا لـــم تكـــن هــــذه االتجاهـــات واالدراكـــات مناســـبة فـــدن مـــا لــــدى  مناخـــا عقليـــا ييســـر الـــتعلم وار
ـــــــرىالمتعلمـــــــين هـــــــو منـــــــاخ ال ييســـــــر الـــــــتعلم.   اتجاهـــــــات أن( Thompson,1999,48)ي

دراكــات مــن  تزيــد والتــي ســلبية فــي اكتســاب خبــرات الــتعلم أو إيجابيــة بطريقــة تـــؤثر المــتعلم وار
 وأساســياحــل المســائل يعــد عــامال أوليــا  نحــو المتعلمــين فاتجاهــات الــتعلم صــعوبة أو ســهولة
. وبصفة عامـة هنـاا نمطـان مـن االتجاهـات واالدراكـات يـؤثران فـي المنـاخ انجازهمفي  أوليا

 العقلي للمتعلمين أحساس بالتقبل أو القبول و إحساس بالراحة واالنتظام.
ر نحن نعـرف حدسـيا أن الـتعلم يتعـرض للكـف إذا لـم يشـعالقبول أو المقبولية:   1.2.1

 (37، 1999التالميذ بأنهم مقبولين عند المدرس أو عند رفاقهم )جابر و رخرون،
 ويستطيع المعلم أن ينمي هذا االحساس بالمقبولية بطرق كثيرة منها.

  بالتقـــاء العيـــون مـــع كـــل تلميـــذ فـــي الصـــف متأكـــدا مـــن أنـــه يلتفـــت إلـــى جميـــع أجـــزاء
 الصف وأركانه.

  بأسمائهم األولى أو المفضلة.بنداء أو تسمية جميع التالميذ 
 .بالتحرا عن قصد نحو المتعلمين واالقتراب منهم 
 .بلمس التالميذ بطرق مناسبة ومقبولة 
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  تـوفير وقــت انتظـار أي االنتظــار الـذي يســمح للتالميـذ بمزيــد مـن الوقــت ل جابـة عــن

 .السؤال بدال من االنتقال من تلميذ إلى رخر عندما ال تحصل على استجابة مباشرة
  حيـث يجـب تقـدير الجوانـب الصـحيحة مـن االسـتجابة  –احترام و تعظـيم االسـتجابات

 .-غير الصحيحة
  طر  السؤال مرة ثانية –إعادة السؤال-. 
 أي أســتخدم كلمــات مختلفــة قــد تزيــد مــن احتماليــة االســتجابة -إعــادة صــياغة الســؤال

 الصحيحة.
 يمكـن للتلميــذ فـي النهايــة أن تقــديم تلميحـات كافيــة و إيمـاءات بحيــث  -تـوفير التوجيـه

 (39، 1999يتوصل إلى االجابة الصحيحة. )جابر و رخرون،
ويحتاج التالميذ إلى أن يشعروا بالمقبولية أيضا مـن قبـل زمالئهـم فـي الصـف وكـذلا مـن 
قبل مدرسيهم، وعلى الرغم من أن هذه الحاجة قد ذاعت في السـنوات االخيـرة عـن طريـق 

 أن أهميتها قد تم إدراكها لعقود طويلة في البحـوث التـي أجريـت حركة التعلم التعاونين إال
 على الجوانب االجتماعية للتعلم.

الراحــة كمــا توصــف هنــا تضــير إلــى الراحــة الجســمية. ويتــأثر  . الراحــة والنظــام:2.2.1
درجــة حــرارة الغرفــة، و  إحســاس التلميــذ بالراحــة الجســمية فــي حجــرة الــدرس بعوامــل مثــل

ترتيــب األثــاث و مقــدار النشــاط الجســمي المســمو  بــه خــالل اليــوم الدراســي. ومثــال علــى 
 ذلا فدن التالميذ كمجموعة قد يقررون:

 كيف يرتبون األدراج و غيرها من األدوات.  -
 متى يأخذون فترات الراحة و ما أنواعها. -
 حوائط.ماذا يعرضون على السبورات واللوحات و ال -
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وثمـــة جانـــب هـــام أخـــر ل حســـاس بالراحـــة وهـــو النغمـــة الوجدانيـــة لحجـــرة الدراســـة وتبـــين 
أن  Santostefano 1986و رخـرون مـنهم   1983Mandler البحـوث التـي قـام بهـا 

النبــرة الوجدانيــة الموجبــة تــؤدي بصــفة عامــة وتســاعد علــى الــتعلم وينمــي معظــم المعلمــين 
نغمة وجدانية موجبـة بتركيـزهم و اسـتثمارهم للجانـب األحـق مـن التعلـيم  و بدحـداث تغييـر 

 (42-40، 1999في روتينهم اليومي. )جابر و رخرون،

التوجيهـــات التـــي تبـــين أو تحـــدد  أمـــا مفهـــوم الترتيـــب فيشـــير إلـــى ألنـــواع مـــن الـــروتين و 
أو  Parametresالســلوا المقبــول فــي الصــف. فــاذا لــم يكــن التالميــذ يعرفــون معلمــات 

 أبعاد السلوا في موقف التعلم فان البيئة السيكولوجية يمكن أن تصبح فوضى.

ويشــير الترتيــب أيضــا إلــى إدراا أن بيئــة الــتعلم رمنــة ، وينبغــي أيضــا أن يعتقــد التالميــذ 
م لــن يكونــوا ضــحايا لتالميــذ رخــرين بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة و أنهــم اذا كــانوا أنهــ

 كذلا سوف يتدخل المعلمون مباشرة. 

وفي ايجاز يحتاج المدرسون إلى أن يكونوا علـى وعـي بـأن أبسـط سـلوكياتهم تحـدد مـا إذا 
كمــا  كــان التالميــذ يشــعرون بــأنهم مقبــولين مــن كــل مــن مدرســيهم و زمالئهــم فــي الصــف

يحتــاجون أن يكونــوا علــى وعــي بــأنهم يســتطيعون تطويــع وتعــديل البيئــة الفيزيقيــة للصــف 
 (45-44، 1999حتى يشعر التالميذ بأنهم مرتاحين فيها.   )جابر ورخرون،

 تنمية اتجاهات موجبة نحو مهام الصف: 3.1
: القيمة المدركة للمهام يحتمل أن تكون أهـم شـيء لنجـا  المـتعلم، قيمة المهمة أو العمل

وتـــدل مجموعـــة متناميـــة مـــن البحـــوث أنـــه حـــين يعمـــل التالميـــذ لتحقيـــق أهـــداف وضـــعوها 
 ألنفسهم يكونون أكثر دافعية وينجزون أكثر عما يحققون حين يعملون لتحقيق أهداف 
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التالميـــذ أن تكـــون لـــديهم دافعيـــة عاليـــة وضــعها المـــدرس. اذا كـــان المربـــون يتوقعـــون مــن 
ــــى نحــــو مــــا أن يربطــــوا هــــذه المهــــام بأهــــداف  لينجحــــوا فــــي المهــــام الصــــفية ، ينبغــــي عل

 (46-45، 1999التلميذ)جابر ورخرون،
 : إذا لم يتوافر لدى المتعلمين نموذج واضح للصورة التيوضوح المهمة 1.3.1

 المهمة كثيرا ما ال تكون فعالة.عليها العمل أو المهمة حين يكتمل فدن جهودهم إلتمام  

: من الواضح أنه ينبغـي أن يـدرا التالميـذ أن لـديهم المـواد الضـرورية اإلمكانيات 2.3.1
و الوقت والمعدات و هلم جرا التي تمكنهم من اتمـام المهمـة و هـذه المـوارد و االمكانيـات 

والمصــــادر الداخليــــة. خارجيــــة. وينبغــــي أن يــــدرا التالميــــذ أيضــــا أن لــــديهم اإلمكانيــــات 
 واإلمكانيات المناسبة على عكس االعتقاد السائد قد ال تكون بالضرورة القدرة.

 . البعد الثاني:2
يعتقــد بعــض الــذين تنقصــهم الخبــرة أن الــتعلم التفكيــر يتضــمن و يتطلــب المعرفــة وتكاملهــا: 

رفــة علــى أنهــا يمكــن أن يكــون تلقيــا ســلبيا للمعلومــات، بــل وأكثــر مــن ذلــا ينظــرون إلــى المع
وحــــدة موضــــوعية ينبغــــي علــــى المتعلمــــين اســــتيعابها علــــى نحــــو مــــا فــــي عقــــولهم ومــــن هــــذا 
المنظور يصبح التدريس عملية توزيع للمعلومات بحيث يتحرا المدرس مـن تلميـذ إلـى تلميـذ 
يم  كل  عقل بحقائق الدرس وحـين يـتم تـدريس الموضـوع تدريسـا جيـدا فالبـد أن يتـوافر لـدى 

 (.  1999،17ميذ نفس المعرفة بالمحتوى و نفس الفهم لها)جابر ورخرون،جميع التال
المعرفــــة  علــــى أن اكتســــاب المعرفــــة وتكاملهــــا يتضــــمن دمــــج(  Huot,1996 ,3)أكــــد     

 المكتســـبة مـــع مـــا ســـبق تعلمـــه وتنظيمـــه فـــي أنمـــاط ذات معنـــى وداللـــة، وتخزينـــه فـــي ذاكـــرة
 ا تتضمن قـدرة الطـالب علـى اسـترجاعنهمة ألالمتعلم طويلة المدى، وهذه الخطوة األخيرة ها

 . إال أن نظرة مختلفة اختالفا جذريا عن التعلم المشار إليه سابقا المعلومات وقت الحاجة
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عـن بحـوث علـم الـنفس المعرفـي و نظرياتـه، فعلمـاء علـم الـنفس المعرفـي يـرون الـتعلم  نتجت
علــى أنــه عمليــة تفاعليــة قوامهــا بنــاء المعنــى الشخصــي مــن المعلومــات المتــوافرة فــي موقــف 
 التعلم ثم تحقيق تكامل تلا المعلومات بما نعرفه من قبل لخلق معرفة جديدة. وربط المعرفة 

ـــا بدرجـــة أكبـــر الســـابقة بالمعلومـــا ـــب تحلـــيال متعمق ـــال يتطل ـــالتعل م الفع  ـــدة ال يكفـــين ف ت الجدي
 وتشكيليها بطرق تبرز ما هو هام و تستبعد ما ليس له عالقة. التنظيمه

المعرفـة وتكاملهـا يتطلـب اسـتخدام مـا تعرفـه مـن قبـل لكـي تضـفي معنـى علـى  اكتساب
المعلومات الجديدة، والتغلب على ما في المعلومات الجديدة من غموض و عقد و اسـتيعاب 

 -1999،17المعلومــات بحيــث تســـتطيع اســتخدامها بســهولة ويســـر نســبيا. )جــابر ورخـــرون،
بصــــورة  ذ علـــى اكتســـاب المعرفـــة و تكاملهـــاميــــفكيـــف يســـتطيع المربـــون مســـاعدة التال (23

 أفضل؟
 لكي نفهم فهما تاما كيف تكتسب المعرفة نحتاج أن نلتفت إلى طبيعة المعرفة ذاتها.

كثيــر مــن المنظــرين يعتقــدون أن أنماطــا مختلفــة مــن المعرفــة وأن كــل  طبيعــة المعرفــة:  1.2
واألكثر أساسـية هنـاا فئتـان نمط يتضمن ويتطلب عمليات تعلم مختلفة. عند المستوى العام 

فـي الرياضـيات،  -من المعرفة؛ معرفة تقريرية و معرفة اجرائية. فالمعرفة إذن فـي أي مجـال
يمكـــن تقســـيمها الـــى نـــوعين اساســـين: معرفـــة تقريريـــة  -وفـــي العلـــوم، والدراســـات االجتماعيـــة

 (37، 1998ومعرفة اجرائية.)مارزانو،
ة المـــتعلم بمحتـــوى الموضـــوع ومـــا يتضـــمنه مـــن تتضـــمن معرفـــالمعرفـــة التقريريـــة:  1.1.2

(  ويتضـــمن تعلـــم المعرفـــة 2010،145حقـــائق ومفـــاهيم ومبـــاد  ومـــا شـــاكل ذلـــا )محســـن،
 التقريرية ويتطلب ثالث مراحل: بناء المعنى وتنظيم المعلومات وتخزينها.
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 :نعرفه  إن القوة الدافعة وراء بناء المعنى استخدام ما بناء المعنى المعرفة التقريرية 
مــن قبــل عــن الموضــوع لتفســير مــا نــتعلم. وبــدون معرفــة ســابقة نفســر بهــا المعرفــة التقريريــة 
الجديـــدة ال يكـــون لشـــيء معنـــى. ومـــن المحـــال مـــن منظـــور الـــتعلم أن نهمـــل أهميـــة اســـتخدام 
 المعرفـــة الســـابقة لتفســـير المعلومـــات الجديـــدة. إن بنـــاء المعنـــى باســـتخدام معرفـــة ســـابقة اذن

ن حيــوي التــي تســتطيع تيســي  تمــن تعلــم المعرفــة التقريريــة. وثمــة عــدد مــن االســتراتيجيا مكــو 
أساسا تساعد المتعلمـين علـى اسـترجاع مـا يعرفـون مـن قبـل  تهذه العملية وهذه االستراتيجيا

مـــن معلومــــات، واســــتخدامها للقيـــام بتنبــــؤات عمــــا يتعلمــــون ثـــم يثبتــــون مطابقتهــــا لتخمينــــاتهم 
 K-W-L strategy ةشـيوعا اسـتراتيجي تالمبدئية أو عدم مطابقتهـا لهـا وأكثـر االسـتراتيجيا

لتالميــــذ مــــا يعتقــــدون أنهــــم يعرفونــــه عــــن يميــــز ا ةوخــــالل المرحلــــة األولــــى مــــن االســــتراتيجي
ـــــــى جانـــــــب اســـــــتراتيجي ـــــــة ةالموضـــــــوع. إل ـــــــذهني، المماثل والنســـــــج  Analogizinالعصـــــــف ال

.)جــابر Reciprocal teachingوالتــدريس المتبــادل  Semantic webbingالســمانتي
 )65-63، 2000ورخرون،

 

  :ا هـو مطلـوب قـد يعتقـد الـبعض أن بنـاء المعنـى هـو كـل مـتنظيم المعرفـة التقريريـة
الكتســاب المعرفــة التقريريــة وتكاملهــا و لكــن ثمــة عمليــة أخــرى مطلوبــة وضــرورية للمتعلمــين 
وعي أن يملكوا المعلومات، حقيقـة وصـدقا وفـي نمـوذج ابعـاد الـتعلم يطلـق علـى هـذه العمليـة 
 )تنظيم( ويتضمن التنظيم و يتطلب عند المستوى القاعدي األساسي جدا، تمثيل وتطوير 

ومات بطريقـة ذاتيـة، إنـه يتضـمن تحديـد مـا هـو هـام ومـا لـيس هامـا، ثـم توليـد تمثيـل أو المعل
   تصوير سيمانتي أو رمزي لتلا المعلومات.

  إن التمثيالت و التصورات التعليمية األكثر اهمية هي التمثـيالت الفيزيقيـة أو الرمزيـة
 الهامة والعالقات بينها.ألنها تجبر المتعلم على إعادة طر  معلومات إلبراز المعلومات 

 



 أبعاد التعلم                                     الفصل الثالث  
 

53 

 

 
  استخدام االنماط التنظيمية التي كشف عنهاMeyer1975 :أنماط عامة للتنظيم 

أنمـــاط وصـــفية، أنمـــاط التتـــابع، أنمـــاط العملية/الســـبب، أنمـــاط مشـــكلة/حل، أنمـــاط التعمـــيم، 
 أنماط المفهوم.

م المعلومــات يعــادل و اســتخدام أنمــاط مختلفــة مــن التمثيــل والتصــوير بالرســوم البيانيــة لتنظــي
 ويكافئ استخدام أنماط تنظيمية متباينة.  

 :الحفـــظ أو الخـــزن  تقـــد ال تكـــون اســـتراتيجيا االحتفـــاظ بالمعرفـــة التقريريـــة وخزنهـــا
ضرورية اذا لم يكن على المتعلمين أن يتـذكروا المعلومـات عبـر فتـرة زمنيـة طويلـة. و القـدرة 
 علــى اســترجاع بعــض المعلومــات علــى أيــة حــال، حيويــة وهامــة للنجــا  فــي جميــع مجــاالت
المحتــوى. ولقــد قــدم الســيكولوجيون قــدرا كبيــرا مــن المعرفــة عــن خــزن المعلومــات فــي الــذاكرة 

طويلـــة األمـــد. واصـــبحنا نعـــرف عـــن كيفيـــة خـــزن المعلومـــات ليســـهل اســـترجاعها أكثـــر ممـــا ال
نعرف عن اي جانب رخر من جوانب التعلم. ولسوء الحظ، أن مـا نعرفـه ال يـدرس عـادة فـي 
حجــرة الــدرس. ويســتخدم معظــم التالميــذ التســميع أو إعــادة الســرد اللفظــين ويحتمــل أن تكــون 

ة لمساعدتهم على تذكر ما تعلمـوه. اال أن هنـاا أخـرى تفوقـت المتاح تاضعف االستراتيجيا
جميعهـــا تنـــدرج تحـــت الفئـــة العامـــة التـــي يطلـــق عليهـــا بالتفصـــيل  تعليهـــا وهـــذه االســـتراتيجيا

 والحبا.
إن الحبــا والتفصــيل يتضــمن ويتطلــب تكــوين روابــط كثيــرة ومتنوعــة بــين المعلومــات الجديــدة 

 والقديمة.  
تتعلـــق بالمعـــارف والمعلومـــات ذات الطبيعـــة العمليـــة التـــي المعرفـــة االجرائيـــة: . 2.1.2

يقــــوم بهـــــا المــــتعلم مـــــن أعمـــــال وأدوات مختلفــــة بعـــــد مـــــروره بخبــــرات وأنشـــــطة تعليميـــــة) 
ـــــــق بمعرفـــــــة "كيـــــــف" وتتضـــــــمن معرفـــــــة "المهـــــــارات"53، 2006نـــــــذير، ، Skills(، وتتعل

 والعمليات، واالجراءات، والطرائق
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متعلقة بمجال دراسي معي ن، وكذلا محكات االسـتخدام المناسـب إلجـراءات واالساليب ال 
 (  127، 2010معينة.) عايش،

 

إن عمليــة التشــكيل يحتمــل أن تكــون ألهــم جــزء فــي تنميــة الخيــرة تشــكيل المعرفــة اإلجرائيــة: 
 اإلجرائيــة و يقــوم المتعلمــون فــي هــذه المرحلــة بتعــديل النمــوذج المبــدئي للمهــارة أو العمليــة.
)والتــي يوفرهــا المعلــم أو يبنونهــا هــم بأنفســهم(. ولقــد الحــظ البــاحثون أنــه أثنــاء هــذه المرحلــة 
تحـــــــــدث أخطـــــــــاء متكـــــــــررة عــــــــــادة فـــــــــي المهـــــــــارة أو العمليـــــــــة. ووفقــــــــــا لمـــــــــا ذهـــــــــب إليــــــــــه 

اســتجابة معظـم الناس)بمــا فـي ذلـا بعــض المدرسـين( لهــذه   Anderson 1990أندرسـون
لتلميــذ مهمــل للغايــة، وأنــه يقــوم بتخمــين عشــوائي، أو ال األخطــاء ان ينتهــوا إلــى القــول بــأن ا

يعرف شيء. وخالل هذه العملية أيضا، يلتفت المعلمون إلى فهمهم التصـوري أو المفـاهيمي 
ــــانهم  ــــاا نقــــص فــــي الفهــــم التصــــوري للمهــــارات ف ــــات و حــــين يكــــون هن للمهــــارات أو العملي

دراســــات أن العمليــــات  يتعرضــــون الســــتخدام اجــــراءات ســــطحية وغيــــر فعالــــة. وقــــد أظهــــرت
ـــاهيمي. )جـــابر  ـــتم تعلمهـــا علـــى المســـتوى المف الرياضـــية تســـتخدم علـــى أفضـــل نحـــو حـــين ي

 (  95، 1999ورخرون،
  :أســــلوب تعليمــــي قــــوي لمســــاعدة التالميــــذ علــــى فهــــم المعرفــــة الممارســــة الموجهــــة

 .  اإلجرائية عند المستوى التصوري أو المفاهيمي
لــة التشــكيل توضــيح المواقــف المختلفــة التــي يمكــن أن ومــن األمــور الهامــة أيضــا أثنــاء مرح

ـــة المهـــارة الســـياقية الهامـــة  ـــى هـــذا العمـــل تنمي تســـتخدم فيهـــا المهـــارة أو العمليـــة. ويطلـــق عل
للمهـــارة أو االجـــراء. ومعالجـــة عـــدد قليـــل مـــن األمثلـــة أثنـــاء مرحلـــة التشـــكيل فـــي تعلـــم مهـــارة 

الـذي يضـغط فيـه علـى التالميـذ ألداء  جديدة ذلا أن مرحلـة التشـكيل ليسـت الوقـت المناسـب
 مهارة بسرعة.
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  :ـــم مهـــارة أو عمليـــة هـــي اســـتيعاب المعرفـــة اإلجرائيـــة إن المرحلـــة االخيـــرة مـــن تعل
 استدماج المعرفة؛ أي ممارستها حتى بلوغ نقطة يستطيع عندها أن يؤديها بسهولة نسبية. 

والواقـــع ان مـــن الصـــواب علـــى األغلـــب أن نفكـــر فـــي المهـــارات و العمليـــات باعتبارهـــا علـــى 
متصل من مسـاويات المهـارة يتـراو  مـا بـين التجهيـز المسـيطر عليـه إلـى األتمتـة )أي األداء 

   الفعلي(
 :ــة و تكاملهــا ــة االجرائي إن التعلــيم الــذي يســاعد التالميــذ  التخطــيط الكتســاب المعرف

لمعرفـــة االجرائيـــة و تكاملهـــا عـــادة مـــا يكـــون نتيجـــة لتخطـــيط المعلـــم. وهنـــاا علـــى اكتســـاب ا
 أربعة أسئلة هامة في تخطيط المعرفة االجرائية.

 ماهي المهارات والعمليات التي تحتاج التالميذ حقيقة اتقانها؟ .1
 كيف نساعد التالميذ في بناء النماذج؟ .2
 ة؟كيف تتم مساعدة التالميذ في بناء المهارة أو العملي .3
 كيف تتم مساعدة التالميذ على استدماج المهارة أو العملية؟ .4
 البعد الثالث: .3

ال تبقـــى المعرفـــة اســـتاتيكية حتـــى حـــين التفكيـــر المتضـــمن فـــي تعميـــق المعرفـــة وصـــقلها: 
ذا اســتمررنا فــي عمليــة الــتعلم، فدننــا نوســع ونصــقل و  نتعلمهــا إلــى درجــة األتمتــة أو اآلليــة وار

ــتعلم شــأنه شــأن األبعــاد االخــرى لــه خصائصــه المميــزة .  ننقــي مــا نعرفــه، وهــذا البعــد مــن ال
هنـــاا اســـتراتيجيات و انشـــطة يمكـــن أن تســـاعد علـــى حـــدوث هـــذه التغيـــرات ومـــن أكثرهـــا و 

  Thinking Skills Movementت التفكيـرأشدها قوة ذلـا االتجـاه المعـروف بحركـة مهـارا
،  1999و عادة ما ينسب إليها في تنمية كثير مـن هـذه األسـاليب ونشـرها. )جـابر ورخـرون،

24- 26) 
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فال يوجد مـا يضـاف إلـى مـا قـدمناه  عنـد  –اذا كان الهدف من التعليم اكتساب المعرفة 
مناقشــة البعــد األول والثــاني، ولكــن التعلــيم لــيس مــلء العقــل بالمعلومــات والمهــارات فــالتعلم 
ــــد يقتضــــي بالضــــرورة أن نتجــــول فــــي هــــذه المعلومــــات، نثيــــر التســــاؤالت عنهــــا ونعيــــد  الجي

ومــات بعــد أن تكتســب وباســتخدام المفــاهيم المعرفيــة نســتطيع أن نقــول أن المعل  -صــياغتها
وتخـزن فـي الـذاكرة بعيـدة المـدى يمكـن أن تتغيـر، وفـي التعلـيم الجيـد البـد وأن تتغيـر. )جـابر 

ــــتفحص 105، 1999ورخــــرون، ــــذي ي ــــدقيق فيهــــا هــــو النمــــوذج ال ــــداد بالمعلومــــة والت ( فاالمت
المعلومــات فــي مســتويات أعمــق وأكثــر تحلــيال، ول ســف فــان هــذا النمــوذج ال يلقــى االهتمــام 
في التعليم التقليـدي. ان األنشـطة التـي تسـاعد علـى االمتـداد بـالخبرة و التـدقيق فيهـا يصـعب 

ـــة والتـــدريس هـــذه األنشـــطة هـــي: -حصـــرها، ولكـــن هنـــاا عـــددا منهـــا يناســـب المـــواد التعليمي
 -التجريــــد -بنــــاء األدلــــة -تحليــــل األخطــــاء -االســــتقراء -االســــتدالل -التصــــنيف -المقارنــــة

 (106، 1999ون،التحليل. )جابر ورخر 

يحتـــاج بعـــض التالميـــذ فـــي بعـــض المواقـــف توجيهـــا صـــريحا للقيـــام بالعمليـــات المطلوبـــة 
لتنميـــة وتعميـــق المعرفـــة، والمتوقـــع أن هـــذه التعليمـــات الصـــريحة تســـاعد التالميـــذ علـــى نقـــل 
الخبــرة مــن موقــف التــدريب إلــى مواقــف أخــرى، فانتقــال الخبــرة يــتم تحــت شــرطين امــا التشــابه 

فين أو اســتخدام االشــارات الواضــحة الســـتخدام انتقــال الخبــرة وقــد أشــار ثورنـــدايا بــين المــوق
1906Thorndike   إلى أنه كلما كتنت العناصر متشابهة في المواقف كان احتمـال انتقـال

 1989الخبـــرة أكبـــر. فـــي حـــين أشـــار ثورنـــدايا الـــى تطـــابق العوامـــل إال أن بحـــوث اندرســـون
 لعناصر وليس التطابق.أشارت إلى ضرورة التشابه بين ا

اذن لكــي نشـــجع انتقـــال الخبـــرة مـــن موقـــف التــدريب إلـــى مواقـــف جديـــدة فالبـــد أن يكـــون 
 الموقف الجديد شديد الشبه بالموقف األصلين وكذلا يجب تذكير التالميذ باستخدام 
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التي تعلمها، وهـذان الشـرطان يمكـن توفيرهمـا فـي عمليـات تنميـة وتعميـق  تاالستراتيجيا
 مات.المعلو 
 البعد الرابع: .4

نحــن نكتســب المعرفــة وننمــي التفكيــر المنــدمج فــي اســتخدام المعرفــة اســتخداما ذا معنــى: 
التفكير المطلـوب  المهارة بحيث نستطيع استخدام تلا المعرفة أو هذه المهارة فيما بعد. ونوع

الســتخدام المعرفــة يتصــل بنــوع التفكيــر الضــروري لتوســيع المعرفــة و تنقيتهــا )البعــد الثالــث( 
 (27، 1999ومع ذلا فله بعض الخصائص الهامة و الضرورية. )جابر ورخرون،

نحن نسعى الكتساب المعرفة ألننـا نحتـاج إليهـا ونريـد أن نسـتخدمها، بمعنـى أننـا نحسـن 
ن يكـون لـدينا هـدفا نسـعى لتحقيقـه مـن خـالل مـا نتعلمـه. ومـن المهـم أن نـذكر مـن تعلمنـا حـي

أن العمليـات التـي سـبق ذكرهـا لتنميــة الـتعلم وتعميـق المعرفـة ليســت هـدفا فـي ذاتهـا فــنحن ال 
نقارن من أجل المقارنة أو نجرد من أجل التجريد. فنحن نستخدم المعرفة استخداما ذا معنـى 

أن بعض المهام التـي نقـوم بهـا فـي حياتنـا اليوميـة بينهـا  -اتخاذ القراربالنسبة لنا حين نقوم ب
مـن هـذه المهـام اتحـاذ  -أهداف مشتركة و تتطلـب منـا اسـتخدام معرفتنـا اسـتخداما ذي معنـى
 القرار، االستقصاء، البحث التجريبي، حل المشكالت، االختراع.

ل جابــة علــى الســؤال: مــا أفضــل  يقصــد باتخــاذ القــرار العمليــات الالزمــةاتخــاذ القــرار:  1.4
الطرق أو األساليب لتحقيـق...؟ مـا هـو أنسـب حـل...؟ وهـي عمليـة يقـوم بهـا كـل البشـر كـل 

 -دون أن يتوقفـــوا عنـــدها أو يفكـــروا فيهـــا عـــادة -يـــوم فـــي كـــل األعمـــار و فـــي كـــل المواقـــف
 ويمكن استخدام عملية اتخاذ القرار داخل الفصل لتحسين التعلم.

 هناا ثالثة نماذج لالستقصاء:: االستقصاء 2.4
استقصـــاء التعريــــف: ويتضــــمن اإلجابــــة علــــى اســـئلة مثــــل مــــاهي الخصــــائص التــــي  1.2.4

 تمي ز...؟ ماهي المعالم الهامة لـ...؟
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استقصـــــاء تـــــاريخي: ويتضـــــمن االجابـــــة علـــــى أســـــئلة مثـــــل كيـــــف حـــــدث...؟ لمـــــاذا  2.2.4

 حدث...؟
 استقصاء تنبؤي: ماذا يحدث لو أن...؟ 3.2.4

 و يمكن توظيف النماذج الثالثة في مواقف متعددة في الفصل الدراسي.
إن البحــث التجريبــي هــو العمليــة التــي يقــوم بهــا الفــرد حــين يجيــب البحــث التجريبــي:  3.4

على التساؤل كيف يمكن أن أشـر  هـذا؟ وكـذلا علـى أسـاس مـا تـم شـرحه مـا الـذي أسـتطيع 
 التنبؤ به؟

يتضـــمن إجابـــة الســـؤال: كيـــف أســـتطيع تخطـــي هـــذه حـــل المشـــكالت حـــل المشـــكالت:  4.4
العقبة؟ أو كيف أسـتطيع أن أحقـق هـدفي فـي هـذه الظـروف؟ فأسـاس حـل المشـكالت تحقيـق 
 هــدف فــي وجــود عــائق مــا أو ظــروف غيــر مواتيــة. ولكــن هــذا تعريــف ضــيق بالنســبة لحــل

فكل سعي لتحقيق هدف هو نشـاط حـل مشـكلة. بـل أن الـبعض أمثـال اندرسـون  -المشكالت
Anderson 1983  يفترضــــون أن كــــل الــــتعلم هــــو حــــل مشــــكالت، ولكــــن اعتبــــار حــــل

المشكالت فـي معنـاه الضـيق باعتبـاره التغلـب علـى عقبـات تحـول دون تحقيـق الهـدف يسـمح 
 Vonائف هامـة فـي التفكيـر، وهـذا مـا يقولـه للمعلمين بتقديم مهـام للتالميـذ تنشـط لـديهم وظـ

Oech Roger  أن االنســان يصــبح مبــدعا فعــال حــين يضــطر أن يقــوم باألعمــال الروتينيــة
 بأساليب جديدة.

ــرا :  5.4 االختــراع هــو التوصــل لمــا يحقــق احتياجــا لــم يســبق تحقيقــه مــن قبــل أو لــم االخت
ا الــذي اريــد أن أخترعــه و أصــل يوجــد مــا يحققــه مــن قبــل و االختــراع إجابــة عــن الســؤال: مــ

 إليه؟ 
 ماهي الطريقة الجديدة؟ ماهي الطريقة األفضل؟
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المشــكالت و االختــراع كلهــا مهــام تســاعد التالميــذ علــى  االستقصــاء بنماذجــه المختلفــة وحــل
اســتخدام المعلومــات بصــورة ذات معنــى. ولكــن مــا الــذي يجعــل هــذه المهــام ذات معنــى؟ أن 

 المهام ذات المعنى تقع في ثالث فئات:
  المهــام ذات الوجهـــة التطبيقيــة: تتطلـــب المهــام مـــن التالميــذ أن يســـتخدموا معلومـــاتهم

بعـض األهـداف الخاصـة و تحقيقهـا أو يسـتخدموا معلومـاتهم ل جابـة من أجـل الوصـول إلـى 
عـن بعـض االسـئلة الخاصــة. إن التأكيـد هنـا يركــز علـى أن التعلـيم لـيس هــدفا فـي حـد ذاتــه، 
نما على أنه محاولة لتحقيق شيء ما او ل جابـة عـن سـؤال لـه أهميـة ل نسـانية. وهـذا هـو  وار

 أقوى أنواع التعلم. 
 تـــرة المقــرر و زمـــن الحصــة وفـــي دى: يتحــدد طـــول المهــام بطــول فالمهــام طويلــة المـــ

   يمكنالتقليدية التي تستغرق خمسين دقيقة تستغرق المهمة الطويلة ثالث حصص و  الحصة
أن تمتد حتى رخر المقرر سـواء أكـان فصـال دراسـيا أو سـنة دراسـية. و فـي معظـم الفصـول  

 ت. ويمكن أن يكلف التالميذ بمهام ترتبط الدراسية يقسم المعلم المادة التعليمية إلى وحدا
بالوحدات المختلفة. وعادة مـا تسـتغرق الوحـدة مـا بـين اسـبوع وسـتة أسـابيع. ولسـوء الحـظ أن 
المهـــام التعليميـــة تتطلـــب وقتـــا و تتطلـــب توجيهـــا و إشـــرافا مـــن المعلـــم، باإلضـــافة إلـــى أنهـــا 

كثـــر المهـــام الشـــائعة قيـــام تتطلـــب مســـتوى أعلـــى مـــن العمليـــات العقليـــة. ولـــذا نجـــد أن مـــن أ
 التالميذ بقراءة نص ثم االجابة عن االسئلة المتعلقة به.

  المهــام الموجهــة للطالــب: لكــي تكاســب المهمــة التعليميــة معنــى البــد أن يكــون التلميــذ
 هو الذي يتخذ الدور األساسي فيها وهذا يعني شيئين:

 أن يكون التلميذ مسؤوال عن بناء المهمة.- أ
 التلميذ مسؤوال عما ينتج عن المهمة.أن يكون - ب
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 البعد الخامس: .5
إن عاداتنـــا العقليـــة تـــؤثر فـــي كـــل شـــيء نعملـــه و العـــادات العقليـــة عـــادات عقليـــة منتجـــة: 

الضــعيفة تــؤدي عــادة إلــى تعلــم ضــعيف، بغــض النظــر عــن مســتوانا فــي المهــارة أو القــدرة، 
عـــــادات عقليـــــة قويـــــة. )جــــــابر و ويصـــــبح المتعلمـــــون المهـــــرة غيـــــر فعـــــالين، اذا لــــــم ينمـــــوا 

 (31، 1999رخرون،
مـــن المعـــروف أن اكتســـاب المعلومـــات هـــام جـــدا فـــي حياتنـــا و لكنـــه لـــيس أهـــم هـــدف       

ــتعلم فمــن الضــروري أن يكتســب التالميــذ بعــض العــادات ا لعقليــة و أن نســعى إلــى لعمليــة ال
 في المستقبل. مهاراتهم العقلية التي تساعدهم على تعلم أي خبرة يحتاجونهاتنمية 

 و العادات االنتاجية للعقل تشتمل:
هنــاا مجموعــة مــن النقــاط والخصــائص التفكيــر والــتعلم القــائم علــى تنظــيم الــذات:  1.5

التـــي تميـــز األفـــراد النـــاجحين فـــي عملهـــم أو فـــي حيـــاتهم هـــذه النقـــاط اشـــار إليهـــا العديـــد مـــن 
وكلهـــا تـــرتبط  (Brown,78,80 , Flavell,1976,1977الخبـــراء والمختصـــين أمثـــال )

 بأهمية تنمية مهارات التفكير القائمة على تنظيم الذات.
 ويتميز الفرد ذو تنظيم الذات المرتفع بما يلي:

 .يكون على درجة عالية من الوعي بعملية التفكير أثناء قيامه بها 
 .االهتمام بعمل خطة 
 .االهتمام والوعي بالمصادر الالزمة 
  من التغذية الراجعة.الحساسية والقدرة على االستفادة 
 .القدرة على تقويم مدى كفاءة أدائه 
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ــــــــد:  2.5 ــــــــر الناق  Paul,1985,1987,1989,Ennis,1989كــــــــل مــــــــن ) أشــــــــارالتفكي
( أن التفكيــــر الناقــــد يمثــــل عــــادة أخــــرى مــــن العــــادات العقليــــة والتــــي يتميــــز 1986ورخــــرون
 صاحبها:
 .بكونه دقيقا وباحثا عن الدقة 
  وباحثا عن الوضو .بكونه واضحا ومهتما 
 .بكونه منفتح العقل 
 .بكونه قادرا على تأجيل اندفاعه أو أقل اندفاعية 
 .يكونه قادرا على اتخاذ موقف عندما يستدعي األمر ذلا 
 .بكونه حساسا لمشاعر اآلخرين ومتفهما لمستوى معرفتهم 

أشكال العادات يمثل التفكير االبتكاري شكال رخر من التفكير والتعلم االبتكاري:  3.5
 ,Perkins, Amabile) العقلية وهي قدرات كامنة لدى اإلنسان. وقد أشار كل من

1983,48,85,88)

 أن التفكير االبتكاري يتضمن العادات العقلية التالية:
  اإلندماج الشديد في المهمة أو العمل بهـا حتـى ولـو كـان الحـل أو اإلجابـة الصـحيحة

 ها في الحال.غير واضحة وال يمكن الوصول إلي
  الحماس واإلصرار و استخدام اإلمكانات و المعارف الموجودة لدى الفـرد ألقصـى مـا

 يمكن.
  .التوصل إلى معايير شخصية للتقويم والوثوق بها والحاظ عليها 
   خلــق وابتكــار طــرق جديــدة والتعامــل مــع المواقــف بنظــرة بعيــدة عــن الحــدود المألوفــة

 والمعايير المتعارف عليها. 
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إن العــادات العقليــة يجــب تعريفهــا وتقــديمها للتالميــذ ألنهــم نــادرا مــا يــرون هــذه العــادات 
مسـتخدمة فـي العـالم المحـيط بهـم. ويمكـن سـرد مجموعـة مـن األمثلـة التـي تؤكـد أهميـة تنميـة 
العــادات العقليــة، ألن ســرد القصــص المعبــرة عــن حيــاة الشخصــيات والتــي تقــدم نمــاذج مــن 

إحـــدى الوســـائل واألســـاليب الشـــائعة الســـتعراض العـــادات والمهـــارات  حيـــاتهم الخاصـــة تعتبـــر
 العقلية، والتي يمكن أن يحتذي بها المعلم في عمله في حجرة الدرس.

إن الخطـوات واالجــراءات الالزمـة لمســاعدة الطــالب علـى تنميــة العـادات العقليــة المــؤثرة 
لتالميــذ علــى تنميــة أي بعــد تختلــف كيفيــا عــن تلــا الخطــوات واالجــراءات الالزمــة لمســاعدة ا

مــن أبعـــاد نمــوذج الـــتعلم. فعلــى العكـــس مــن تنميـــة االتجاهــات االيجابية)البعـــد األول( والتـــي 
يمكــن تعزيزهــا بواســطة الــتعلم بصــورة غيــر مباشــرة صــريحة، نجــد أن تنميــة العــادات العقليــة 

ورة أن تتطلـــب بالضـــرورة أن يـــتم تعزيزهـــا بصـــورة مباشـــرة وصـــريحة علمـــا بأنـــه لـــيس بالضـــر 
،   1999. )جـــابر و رخـــرون،4،3،2تـــرتبط بـــالمحتوى الدراســـي كمـــا هـــو الحـــال فـــي األبعـــاد 

186،185) 
 العالقة بين ابعاد التعلم: 

مــن المهــم أن نــدرا أن األبعــاد الخمســة للــتعلم ال تعمــل فــي عزلــة ولكــن العمــل معــا علــى 
 النحو المبين في الشكل التالي:

 كيفية تفاعل ابعاد التعلم
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(Marzano and all ,1997,7) 

يوضـــح الرســـم البيـــاني فـــي الشـــكل ، كـــل الـــتعلم يحـــدث علـــى خلفيـــة اتجاهـــات وادراكـــات     
(. 5، واسـتخدامه )أو عـدم اسـتخدامها( للعـادات العقليـة المنتجـة )البعـد ) 1المتعلمين) البعـد 

 إذا كان لدى الطالب اتجاهات وادراكات سلبية حول التعلم، من المرجح أن يتعلموا قليال. 
ذا كانــت لــديهم اتجاهــات وادراكــات إيجابيــة، ســوف يتعلمــون أكثــر، والــتعلم ســيكون أســهل  .وار

، دائمـا 5و 1األبعـاد  العـادات العقليـة المنتجـة يسـهل الـتعلم وبالمثـل عنـدما يسـتخدم الطـالب
هــــــذا هــــــو الســــــبب فــــــي أنهــــــا جــــــزء مــــــن خلفيــــــة الرســــــم ، همــــــا عــــــاملين فــــــي عمليــــــة الــــــتعلم

 (,7Marzano all,1997المبين.)
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وعـــادات العقـــل المنتجـــة مســـتخدمة  عنـــدما تكـــون االتجاهـــات واالدراكـــات االيجابيـــة قائمـــة   
م بـــالتفكير وبـــأكثر فعاليـــة مطلوبـــة فـــي األبعـــاد الثالثـــة األخـــرى، أي يســـتطيع المتعلمـــون القيـــا

(، واالســـتخدام ذو 3( وتوســـيع المعرفـــة وصـــقلها )البعـــد 2اكتســـاب المعرفـــة وتكاملهـــا )البعـــد 
 4و  3و  2الحظ عالقة مواقع كل مـن الـدوائر الـثالث ل بعـاد   (.4المعنى للمعرفة )البعد 

 )انظر الشكل(

ل االســـتخدام ذو المعنـــى للمعرفـــة تتضـــمن البعـــدين االخـــرين، والـــدائرة التـــي والــدائرة التـــي تمثـــ
تمثــل تعميــق المعرفــة وصــقلها تتضــمن الــدائرة التــي تمثــل اكتســاب المعرفــة وتكاملهــا. وهـــذا 
يعنـــي أنـــه عنـــدما يقـــوم المتعلمـــون بتعميـــق المعرفـــة وصـــقلها، فـــانهم مســـتمرون فـــي اكتســـاب 

و  .ذات المعنـى، مـا زالــوا يكتسـبون المعرفـة ويوســعونها المعرفـة، وعنـدما يسـتخدمون المعرفــة
بعبــارة أخــرى، فــدن العالقــات بــين هــذه الــدوائر تمثــل أنــواع التفكيــر التــي ليســت منفصــلة أو 

وهي تمثل أنـواع التفكيـر التـي تتفاعـل، و التـي فـي الواقـع قـد تحـدث فـي وقـت واحـد  .متتابعة
 (,7Marzano all,1997-8).أثناء التعلم
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            تمهيد: .1
 االجتمـاعي وفـي الـنفس علـم فـي مكانـة بـارزة كـان مفهـوم االتجـاه و الزال يحتـل    
 التربيـة مثـل التطبيقيـة وكـذا المجـاالت الجماعـة وديناميكيـات الشخصـية دراسـات مـن الكثيـر
النفسية، و سيظل من اهم المفاهيم في علم النفس االجتمـاعي واكثرهـا ثـراء  والصحة والتعليم
. تعـد االتجاهـات مجـاال خصـبا للدراسـات و السـلوا هـدا توجيـه وفـي االفـراد سـلوا فـيألثـره 

مالــه مــن البحــوث علــى جميــع المســتويات ذلــا ألن هــذا الموضــوع لــه مــن األهميــة التطبيقيــة 
البحثـة. وعنـد النظـر الـى سـلوا الفـرد فـي محاولـة للدراسـة والتحليـل فدننـا  األهميـة األكاديميـة

نجــد العالقــة الصــريحة بــين اتجاهــات الفــرد نحــو األحــداث التــي تكــون عناصــر البيئــة و بــين 
ســــــلوكه فــــــي أي موقــــــف مــــــن المواقــــــف التــــــي يتعــــــرض لهــــــا فــــــي حياتــــــه اليوميــــــة )فــــــؤاد و 

 مميـزا سـلوكا ضـوئها علـى نتوقـع مؤشـرات بمثابـة االتجاهـات كمـا أن (.1999،250سـعد،
 ، حيــث يشــير)التنبــؤ بدرجــة تحقيقـه لهــذا الموضــوع يمكننـا مــن معــين موضــوع نحــو للفـرد
 الـنفس علمـاء الهتمـام (الصـريحة أو الضـمنية) التقليدية األسباب أهم من أن " إلى( العتري

 االتجاهات قياس خالل من بالسلوا التنبؤ يمكن أنه فكرة هو االتجاهات بدراسة االجتماعي
(، لذا  فتنمية االتجاهـات مـن المهـام الرئيسـة فـي عمليـة الـتعلم، حيـث 1998،179العتري،)"

 نجد االتجاهات نحو المقررات الدراسية حظيت باهتمام الباحثين.
ريفــا شـأنه شـأن سـائر المصــطلحات فـي العلـوم اإلنسـانية قلمـا نجـد تع التجـاهإن مفهـوم ا 

محــددا  لهــا، ويرجــع التنــوع فــي اخــتالف الــرؤى، وفــي تعــريفهم للمفهــوم بصــفة عامــة إلــى كثــرة 
 ... و يعــود هــذا العلــوم التــي تناولــت الموضــوع بــالتعريف منهــا علــم الــنفس وعلــم االجتمــاع، 

 المستمد منها. اتالنظريو  المرجعية  طرلختالف اال
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 لمحة عن االتجاهات:  .2
( معناهــــــا األصــــــلي ينتمــــــي لمجــــــال Aptitudoمشــــــتقة مــــــن الالتينيــــــة ) كلمــــــة اتجــــــاه       

(. كمـا قـال ايضـا Littréالجماليات: " طريقة لحفظ الجسم )يملا( اتجاهات حسنة " حسـب )
المصطلح انتقل من المادي الى المعنوي: " اتجـاه االحتـرام" ؛ ثـم تجـاوز المعنـوي ليشـير إلـى 

نــــت أصــــدقاء الســــالم". بــــدأت الكلمــــة تظهــــر فــــي أحكــــام مختلفــــة: " الحكومــــة باتجاههــــا طمأ
المفردات العلمية مع األعمال االولى لعلم النفس التجريبي، في الواقع سرعان ما وجد علمـاء 
 الــنفس أن النجــا  فــي مهمــة عمومــا رد فعــل للتحفيــز، اعتمــادا علــى بعــض األحكــام العقليــة.

(Encyclopædia Universalis,2016) . د  يعـ( Herbert Spencer )  اسـتخدمأول مـن 
)المبـاد  األولـى(: أن وصـولنا إلـى أحكـام  كتابـه فـي حـين قـال )1862 (عـام االتجـاه مفهـوم

صــحيحة فــي المســائل الجدليــة يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى االتجــاه الــذهني الــذي نحملــه أثنــاء 
 )خليــــــــــل( و1986،8إصــــــــــغائنا إلــــــــــى هــــــــــذا الجــــــــــدل و االشــــــــــتراا فيــــــــــه )أحمــــــــــد بلقــــــــــيس، 

 .William I)ظهـــر المصـــطلح فـــي دراســـة  )1918(، وفـــي ســـنة (1999،231ميخائيـــل،

Thomas & Florian Znaniecki) إذ ميزا فيه بـين  "البولندي الفال  " الشهير عملهما  في ،
القيمـــة واالتجـــاه ، فاالتجـــاه لـــديهما عمليـــة شـــعورية فرديـــة تحـــدد النشـــاط الممكـــن أو الحقيقـــي 

االجتمـاعي عـن طريقهـا، وهـذا يعنـي ان االتجـاه عبـارة عـن قطـاع فـردي مـن للفرد فـي العـالم 
ــــيم بريطهمــــا معــــا النشــــاط والفاعلية.)عبدالباســــط، (. و يشــــير )ألبــــورت 269-268 ،1990الق

1935, Allport)  أن أول اســــــــــتخدام لمفهــــــــــوم االتجــــــــــاه قــــــــــد ورد فــــــــــي مجــــــــــال المؤلفــــــــــات
ــــــــرواد األوائــــــــل مــــــــن ــــــــدى بعــــــــض ال ــــــــال  السوســــــــيولوجية ال ســــــــيما ل علمــــــــاء االجتمــــــــاع أمث

( 1999،231( )خليـــــل ميخائيـــــل،Warren,1920( و) ووارن Giddings,1896)جـــــدنجز
 من طرف )1928(الطريقة المنظمة األولى التي هدفت الى قياس االتجاهات كانت سنة 
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 (Therston  وChave  ) ولكن بعـد سـت سـنوات(Allport 1935)  يقتـر  تعريفـا دقيقـا لمفهـوم
 (,Patrick Gosling,1996 112)هذا التعريف ال يزال لحد اليوم.االتجاه. 

 . تعريف االتجاه:3
ـهه  " (556ذكـر ) بـن منظـور،  . االتجـاه لغـة: 1.3 ، رأي   لـه وات جه افتعـل،  وهـو أي سهـنهحه

 قعـدت قولـا بنـي عليـه ثـم وأدغمـت التـاء منهـا وأبـدلت ، قبلهـا مـا لكسـرة يـاء الـواو صـارت
ـه إليـه الـذي الموضـع :جميعـا والِوجهـةأ  والجهـةأ  تلقـاءا. أي وتجاهـا تجاهـا  وتقصـده. تتوج 
 كـل فـي وجهـة أي كـل فـي وشـبهها القبلـة :والوأجهـةأ  قهْصـدههأ،. والِوجهـةأ  أي ِوْجههـةه أمـره وضـل  
 يعني لالتجاه المعنى اللغوي أن يتبين وبهذا ذهب". إليه: وتوجه استقبلته و أخذت فيه، وجه

 . والجهة القصد
 

 االتجاهـات تعريـف حـول النظـر وجهـات تتباينـ و تعـددت لقـد. االتجـاه اصـطالحا: 2.3
، وال يوجــــد تعريــــف موحــــد اتفــــق عليــــه جميــــع المشــــتغلين بالموضــــوع، حيــــث بلغــــت النفســــية

( تعريـف إجرائـي لالتجاهـات مختلفـة 500التعريفات المختلفـة لمفهـوم االتجـاه مـا يقـرب مـن )
( دراسة تم تعريف االتجاه بأكثر من معنـى و ذلـا 200( من )%70عن بعضها، وأنه في )
(، مــن خــالل مراجعــة 1973عــام  Finshnein، وفينشــباين Ajzenحســب دراســة ) أجــزين 

 االتجـاه أن(، منهـا مـا يـرى 6، 1994التعريفات المختلفـة لمفهـوم االتجـاه )خليفـة و شـحاتة،
 تكـوين أنـه على االتجاه مع تعاملت قد الباحثين من فئة هنااو  لالستجابة استعداد أو ميل

 من لعدد تجريد هو بل معين فعل إلي يشير وال مباشرة يالحظ ال وسيط متغير أو افتراضي
 عبـارة أنـه علـى االتجـاه مـع تعاملت أخرى وفئة .بينها فيما ترتبط التي واالستجابات األفعال
 بصـورة الـثالث المكونـات مـع فتعاملـت وسلوكية ووجدانية معرفية رئيسية مكونات ثالثة عن

 و سنورد فيما يلي بعض التعريفات: بصورة معه تعاملت وأخرى مجتمعة
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( االتجــاه ميــل الفــرد الــى االقتــراب أو االبتعــاد فــي ســلوكه 1952)Bougardusبوجــاردوس  
من بعض عوامل البيئة، كذلا ميل الفرد إلـى أن يسـبم علـى هـذه العوامـل معـايير موجبـة أو 
 ســالبة بحســب درجــة انجذابــه أو نفــوره منهــا. ويقتــرب مــن هــذا التصــور ســارتان وأخــرون 

Sartain&Others(1968االتجــــــاه ميــــــل لــــــدى الفــــــرد )  لالســــــتجابة قبــــــوال أو رفضــــــا نحــــــو
( تعريفــا لالتجــاه بوصــفه مــيال لالســتجابة 1978) Anastasiموضــوع. كــذلا تقــدم انســتازي 

 Therdike&Haganمــــع أو ضـــــد موضـــــوع مـــــا ، ويعـــــرف كـــــل مـــــن ثورنـــــديا  و هـــــاجين 
( االتجــاه بأنــه ميــل لتأييــد أو معارضــة مجموعــات معينــة مــن االشــخاص أو األفكــار 1977)

 (9-8ات االجتماعية.)عزيز و تحسين،د ت،أو المؤسس

 مــتعلم هـو اســتعداد )معجـم( لالتجاهـات ولمـان تعريـفعـر ف االتجـاه كاســتعداد،       
 أو موضوعات أو ألشخاص سلبيا   إيجابيا  أم أكان منسقة وبأسلوب محدد بطريقة لالستجابة
فه المعايطة)98، 1978معينة.)جابر وسليمان، مفاهيم  االسـتعداد مـن حالـة( 2008( ، وعر 

 أو تـوجيهي تـأثير ذات وتكـون الفـرد، خبـرة خـالل مـن تـأنظم والنفسـي العصـبي التأهـب أو
االسـتجابة)  هـذه التـي تسـتثيرها والمواقـف الموضـوعات لجميـع الفـرد اسـتجابة علـى دينـامي

 أو االسـتعداد مـن حالـة" هاالتجـاه بأنـ (:2012( وكـذلا تعريـف بخـش)2008،146المعايطـة،
 اليسـ لـهويجع السـابقة الفـرد تاخبر  خالل من وينظم يتكون والذي الفرد، لدى يلالعق يؤهالت
 ةلالمتصـ المواقـف و واألشـياء األشـخاص جميـع نحـو معـين بشـكل ويستجيب ، نامعي وكا  لس
 أن فيــه يقــول الــذي( (OPPENHEIMتعريــفأمــا  (.2012،93بخــش،("الحالــة ذههــب

 عنـدما معينـة بطريقـة االسـتجابة أو للتصـرف النزعـة أو االسـتعداد مـن حالة هي االتجاهات
 (.255، 2004،إدريس و المرسي )معينة مثيرات نواجه
  نسبي ا مستقرة عاطفية نزعة عن عبارة هي االتجاهات أن( GARY JOHNS) ويرى      
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 معينـة لمجموعـة أو مـا شـخص أو معـين لموقـف أو محدد، ءلشي متناسق بشكل لالستجابة
 و المرسـي) محـددة أهـداف نحـو المواجهـة العواطـف علـى تنطـوي أنهـا ويالحـظ األفـراد مـن

 نحـو سـلبي، أو إيجـابي وجداني، فعل رد"(  Bruvoldبروفولد(. أما )255، 2004،إدريس
كـذلا يصـف  (،90، 1999درويـش) "للجـدل مثيـرة قضية نحو أو مجرد، أو مادي، موضوع

( االتجــاه بأنــه نزهــة انفعاليــة بدرجــة مــا انتظمــت Ramers&gage ،1952) رامــز و جــيج 
نتيجة الخبرة و تستجيب باإليجاب أو السلب )نحو أو ضد( موضوع سـيكولوجي غالبـان كمـا 

( الــى أن االتجــاه يتضــمن نزعــة انفعاليــة كمكــون أســاس Rokesch ،1966يشــير) روكــيش 
أو موقـف. )عزيـز و تحسـين،د في طبيعته تؤدي إلى استجابة وجدانية ازاء المثيـر كموضـوع 

 السـلبي أو الشـعور اإليجـابي" بيكل، ديمير،ويلديز( فقد عرفوا االتجاهـات بأنهـا أما) (،9ت،
 (Pekel, Demir & yildiz,2006,26)  حـدث" أو موقـف أو معـين شـيء نحو للشخص

 لتحديـد مسـتمر تفاعـل فـي تعمـل وجدانيـة بنيـة ذو  "( بأنـهLevinليفـين  يعرفـه) ، وكـذلا 
   ) 1978،105)جابر وسليمان، "التالي السلوا
 الثبات طابع له المعتقدات من تنظيم" بأنه التجاهل Rokeach) روكيش تعريف)أما        
" تفصـيلي بشـكل االسـتجابة إلـى بصـاحبه يـؤدي معـين موقـف أو موضـوع، حـول النسـبي،

 أو قبـوال الفـرد موقـف إلـى إشـارة "بأنـه االتجـاه( 2006ويشـير عثمـان) (.1989،61خليفـة،)
ا  مع ـا، هما أو الفعل أو بالقول هذا موقفه عبر سواء معينة فكرة أو موضوع أو لقضية رفض 

 التـي والمعتقـدات والمعلومـات المكونـات مـن مجموعـة ضـوء علـى الموقـف هـذا ويتشـكل
 (.2006،6،عثمان) "به المحيط المجال في الفرد يكتسبها
 أو اإليجابيـة االسـتجابة"  بأنهـا االتجاهـات (Ajzen,1989,241)أجـزن  عـرف       

  . ويضيف ) توفيق ومحمد("الحدث أو المؤسسة، أو الشخص، أو الشيء، نحو السلبية
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 مصـحوب ا ذلـا ويكـون مـا قيمـة أو حالـة أو معـين لموضـوع مالزمـة اسـتجابة "بأنـه االتجـاه

 يتخذه الذي الموقف (. كما يعرف  بأنه2009،228" )توفيق ومحمد،والعواطف باألحاسيس
 بالقبول إما معينة قضية أو معين حديث أو معين شيء زاءإ يبديها التي االستجابة أو الفرد
 تعلق شروط أو ظروف توافر بحكم أو معينة بخبرة لمروره نتيجة ، المعارضة أو الرفض أو

 (16 ،2003 ورخرون، شحاته(.القضية أو الحدث أو الشيء بذلا
 والرغبـات األحاسـيس مـن مركـب عـن عبـارة" االتجـاه أن يـرى (:Chave) شـيف تعريـف

 معـين موقـف نحـو اسـتجابة أو مـا بعمـل للقيـام مميـز ا نمط ـا تكـون التـي والميـول والمعتقـدات
 (1981،96القطب،)  "الشخص بها مر التي الخبرات بفضل

 التـي االسـتجابة أو الفـرد يتخـذه الـذي الموقـف "بأنـه االتجـاه (:عـرف2008تعريـف حسـام)
 أو والموافقـة بـالقبول إمـا معينـة قضـية أو موضـوع أو مـا حـدث أو معـين شـيء نحـو يبـديها

 أو الحـدث أو الشـيء بـذلا تـرتبط معينـة بخبـرة مـروره نتيجـة وذلـا والمعارضـة بـالرفض
 (2008،69،حسام". )القضية

 وكيةلوالسـ واالنفعاليـة المعرفيـة المكونـات مـن مجموعـةه "بأنـ االتجـاه (:2010تعريف زيتون)
 مـن االسـتجابات الـت وكيفيـة موقـف أو موضـوع أو قضـية نحـو الفـرد باسـتجابة تتصـل التـي
 بنـاء" :( بأنـه  Upshowابشـو (،كمـا يعرفـه)2010،139زيتـون،( ".الـرفض أو القبـول حيـث
 فـي يتمثـل والـذي المعرفـي الطـابع عليـه يغلـب منهـا األول الجـزء أجـزاء، ثالثـة مـن يتكـون

 الطـابع هـو والثـاني والقضـايا، الموضـوعات بـبعض والمتعلقـة الفـرد، يعرفهـا التي المعلومات
 أمـا عنهـا، الـدفاع علـى يعمـل أو الفـرد، بهـا يقـوم التـي األفعـال فـي يتمثـل الـذي السـلوكي
 بهـذه يتصـل مـا لكـل مشـاعره أو الفـرد تعليمـات عـن ويعبـر انفعـالي، فهـو الثالـث الجانـب
 (.1982،153طلعت، و ) سيد"القضايا
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ومـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة صـــاغ الباحـــث التعريـــف التـــالي: االتجـــاه هـــو مجموعـــة مـــن  
نت لدى الفـرد ضـمن نزعـة انفعاليـة اكتسـبها بـالخبرات التـي مـر  بهـا  المعتقدات و االفكار تكو 

 تظهر في سلوكه نحو موضوع او شيء بالقبول أو الرفض.
 بتجـارب الفـرد مـرور خـالل مـن تتكـون التـي االسـتجابةهـو  الرياضـيات نحـو االتجـاه أمـا
 حيـث مـن بالرياضـيات، قلتتع التي األفكار زاءإ الرفض أو بالقبول يستجيب لهتجع تاوخبر 
 الفـرد اليهـع يحصـل التـي بالدرجة ويقاس والمجتمع، فردلل بالنسبة اهميتهوأ اهصعوبت  درجة
 (2010،60،المالكي)بذلا الخاص االتجاه مقياس في

 تتعلـق التـي األفكـار نحـو بعـض الفـرد موقـف هـو " بأنـه (2004) رمضـان خيريـة وتعرفـه
 خـالل مـن ويقـاس للفـرد والمجتمـع، بالنسـبة وأهميتهـا صـعوبتها درجـة حيث من بالرياضيات
 "التعريـف .هـذا ضـوء فـي بنـاؤه يـتم الـذي االتجـاه مقيـاس علـى الطـالب اسـتجابة
 (2004،19)خيرية،
 مكونات االتجاه: .4
غالبا ما ينظر إلى االتجاه بأنه عبارة عن نسق أو تنظـيم لـه مكونـات ثالثـة: معرفيـة،        

يـــرى   و وجدانيــة، وســلوكية. ويتمثــل فــي درجــات مــن القبــول أو الــرفض لموضــوع االتجــاه.
أن مكونات االتجـاه يـرتبط كـل منهـا بـاآلخر. بمعنـى أن هنـاا اتجاهـا ( ,1973Lottلوت ، )

ان التقسيم للمكونـات الثالثـة لمفهـوم االتجـاه، قـد  نحو ترابط المكونات الثالثة لالتجاه . عاما
اتفـق عليــه اغلـب العــاملين فــي ميـدان علــم الــنفس وعلـم االجتمــاع، ولكــن هنـاا خــالف ظهــر 
بــين العلمــاء نتيجــة الخــتالف النظــر الــى شــكل و طبيعــة العالقــة بــين هــذه المكونــات الثالثــة 

. (100-1990،96توجهـــات نظريـــة متباينـــة الـــى درجـــة كبيرة)معتـــز، ممـــا اصـــبحت تعكـــس
 والتفسير البسيط ، ألهمية وجود هذا الترابط هو أن عدم وجود تجانس بين مكونات االتجاه 

 



 الفصل الرابع                                          االتجاهات  

74 

 

 

الثالثـــة ســـوف يســــبب قلقـــا  وشــــعورا  بعـــدم الراحــــة لصـــاحب االتجــــاه ممـــا يدفعــــه إلـــي تحقيــــق 
ان التقســيم للمكونــات  ( ،1993،107) غريــب،االنســجام والتــرابط بينهــا نحــو موضــوع معــين

الثالثة لمفهوم االتجاه، قد اتفق عليه اغلـب العـاملين فـي ميـدان علـم الـنفس وعلـم االجتمـاع، 
ولكن هناا خالف ظهر بين العلماء نتيجة الختالف النظر الى شـكل و طبيعـة العالقـة بـين 

ـــــــة متبا ـــــــة ممـــــــا اصـــــــبحت تعكـــــــس توجهـــــــات نظري ـــــــات الثالث ـــــــى درجـــــــة هـــــــذه المكون ـــــــة ال ين
 (100-1990،96كبيرة)معتز،

. و يشـير للفـرد المعرفـي التراكمي المخزون المعرفي المكون يشمل  :المعرفي المكون. 1.4
الى الجوانب المعرفية التي تنطوي عليها وجهـة نظـر الفـرد ذات العالقـة بموقفـه مـن موضـوع 

والحقـــائق الواقعيـــة و االفكـــار االتجـــاه، وتتـــوافر هـــذه الجوانـــب عـــادة مـــن خـــالل المعلومـــات 
 (، وهـو1998،220والمعتقدات والعمليات االدراكية التي تتعلق بموضوع االتجاه.)ابوجـادو،

 والتـي االتجـاه بموضـوع تتصـل التـي والمعارف والخبرات المعلومات من مجموعة عن عبارة
 أن إلـى باإلضـافة المباشـرة، الممارسـة طريـق عـن أو التلقـين طريـق عـن الفـرد إلـى انتقلـت

 (1999،203)السيد، معين موضوع حول الفرد يعتنقها المعتقدات
 يحملهـا التـي أفكـاره ومـن عنـه معتقداتـه ومـن االتجـاه لموضـوع الشـخص إدارا مـن ويتكـون
 شـفيق،.)االتجـاه موضـوع نحـو الشـخص يتقبلهـا التـي الحجـج وكـذلا الموضـوع هـذا عـن

2006،123) 
يتضــح هــذا المكــون مــن خــالل مشــاعر الحــب و الكراهيــة التــي  لمكــون العــاطفي:ا .2.4

يبــديها الفـــرد نحــو موضـــوع أو مثيــر معـــين يشــده نحـــو موضــوع االتجـــاه، ويكــون هـــذا المثيـــر 
مرتبطــا بتكوينــه العــاطفي و بالتــالي فحــب االنســان لموضــوع معــين يدفعــه الــى االتجــاه نحــوه 

 انه يدفعه بشكل سلبي نحو هذا بشكل ايجابي، أما كرهه لموصوع معين و نفوره منه ف
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 تقـف التـي هـي واالنفعـاالت المشـاعر وهـذه، ( 2002،62الموضوع.)ابومغلي و سالمة،
 السـابق، النحـو علـى الوجـداني المكـون وجـود أسـاس فهـو المعرفـي المكـون تكوينهـا وراء
 موضـوع نحـو الفـرد اتجـاه علـى يسـتدل خاللهـا مـن التـي هـي واالنفعـاالت المشـاعر وهـذه

 مالحظتهـا يمكـن الفـرد علـى تـنعكس ماديـة صـورة االنفعـاالت هـذه وتتخـذ االتجـاه،
 .) 1984،51،الفقي)وقياسها

 إذ،مـا بطريقـة االتجـاه موضوع نحو العملية االستجابة في ويتجلى . المكون السلوكي:3.4
 عنـدما سـلبي نحـو علـى للعمـل تدفعـه فهـي اإلنسـان، لسـلوا كموجهـات تعمـل االتجاهـات أن

 يمتلا عندما ايجابي نحو على للعمل تدفعه أو االتجاه، موضوع نحو سلبية اتجاهات يمتلا
 المكـون فـدن ذلـا وعلـى،  (2000،162.)خليـل،االتجاه موضـوع نحـو ايجابيـة اتجاهـات
ذا االتجـاه يكتمـل وبـه االتجاهـات محصـلة يمثـل السـلوكي  علـى تتكـون االتجاهـات كانـت وار
 عـن السـلوا ضـبط يمكـن فدنـه لذلا ، تغييرها حتى أو تعديلها يمكن أنها كما السابق النحو
 فـي لالتجـاه السـلوكي المكـون ( يتضـح240 ،1999معـوض،)  االتجـاه ضـبط طريـق

 والجانـب ، يتبنـاه الـذي االتجـاه وفـق مـا بطريقـة االتجـاه موضـوع نحـو العمليـة االسـتجابة
 شكل على يترجمها والتي ، وانفعاالته اإلنسان لتفكير النهائية المحصلة بمثابة يعد السلوكي
أو اإليجــابي.)  الســلبي العــام االتجــاه مكونــة حركــي أو لفظــي، إجرائــي ســلوا
 (168-1992،167ماهر،
 أن مـع مترابطـة المكونـات هـذه بأن القول علينا لالتجاه الثالثة المكونات عرض خالل ومن
 فهـم علـى تسـاعد معلومـات تقـدم خاصـة، وظيفـة ويـؤدي خاصـة بطريقـة يعمـل منهـا كـل

 265) ، 2000المعايطة، .)االتجاهات
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 لنظريات المفسرة لالتجاه:. ا5
 ايفـان" الشـهير الروسـي للعـالم الكالسـيكي اإلشـراط نظريـة تؤكـد  . النظريـة السـلوكية:1.5

 السلوكيات إحداث إمكانية في الطبيعي والمثير الشرطي المثير من كل دور بافلوف "على
 اإليجابيـة المواقـف وتـدعيم تعزيـز طريـق عـن وذلـا السـلبية، السـلوكيات مـن بـدال  اإليجابية

 فيقـوم  الشهير)سـكنر( األمريكي للعالم اإلجرائي اإلشراط نظرية أما الفرد، لدى ظهرت كلما
أو  الحـي الكـائن سـلوا أن يـرى إذ التعزيـز، مبـدأ علـى اعتمـادا على أساسها تعلم االتجاهات

 يزيـد تعزيزهـا يـتم التي االتجاهات فدن وبذلا تكرارها احتمال يزيد تعزيزها يتم التي استجابته
 أبـو وعلـي محمـد تعزيزها.)صـالح يـتم ال التـي االتجاهـات مـن أكثـر حـدوثها احتمـال
 ربطهـا نتيجـة متعلمـة خبـرة هـو السـلبي أو اإليجـابي االتجـاه أن ( كمـا 202، 2006جـادو،
 إذا : تعليمي بموقف ذلا على التمثيل ويمكن لدينا، حزنا   أو غضبا   أو فرحا ، يستثير بمثير
 يدرسـها التـي للمـواد كراهيـة سـلوا سـيطو ر التلميـذ فدن المعلم نحو كراهية سلوا تلميذ طو ر
 وبالتـالي المسـتويات، كـل فـي المـادة علـى اإلشـراط هـذا التلميـذ يعمـم وبالتـالي المعلـم، هـذا

 لمـواد الحب إشراطات تتشاكل وبالعكس سلبية، المادة هذه نحو التلميذ هذا اتجاهات تصبح
 (  1989،167) قطامي،.معينة

تجاهـات أنهـا مكتسـبة و متعلمـة، قـد مـن خصـائص اال: االجتمـاعي الـتعلم يـةنظر  . 2.5
تتكون عن طريق غرسها بواسطة عواما التنشئة االجتماعية ، وتتكـون االتجاهـات مـن خـالل 

والتقليــــد و التبنــــي و الــــتعلم و تقــــوم بهــــذه المهمــــة جماعــــات و مؤسســــات عمليــــات المحاكــــاة 
ـــادة  التربيـــة المختلفـــة كاألســـرة والمدرســـة و وســـائل االعـــالم والجماعـــات المرجعيـــة ودور العب

 والتــرز و بانــدورة مثـل) االجتمــاعي الــتعلم علمــاء ركــز (  لقــد2007،102)أحمـد،
(Bandura & Walters  و غيرهما، ممن 
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يؤكــدون علــى أن الــتعلم بحــدث مــن خــالل نمــوذج اجتمــاعي ومــن خــالل المحاكــاة، أو الــتعلم 
من خالل العبرة، وهو يتم من خـالل دعـم ذاتـي بـدال مـن الـدعم الخـارجي ، ويقـوم المدرسـون 
كـــذلا فـــي مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة بـــدور ال يقـــل أهميـــة عـــن دور الوالـــدين، بـــل يكملـــه. فهـــم 

يــة تمــارس تــأثيرا ال يمكــن إنكــاره فــي تشــكيل اتجاهــات األطفــال عمومــا بمثابــة نمــاذج اجتماع
(، ولــيس عــن طريــق الصــدفة أن تكــون اتجاهــات االبنــاء و ســلوكياتهم 1989،108)عبــداهلل،

 شبيهة بسلوا اآلباء عن طريق القدوة 
و النموذج الذي يحتذى، و الذي يـتم عـن طريـق مالحظـة االبنـاء لسـلوا أبـائهم، وهـذا يكـون 

 (1999،252معظم األحوال شكل من التعلم الدقيق. )خليل ميخائيل،في 
 

ـــي :3.5 ـــوازن المعرف ـــة الت ـــة التـــي تـــتالءم (هيـــدريعنـــي ) . نظري ـــة التـــوازن الحال فيهـــا  بحال
وصـفا لحالـة العالقـات الفعليـة بـين  ، فهـو لـيساألشياء مع بعضها البعض أو االنسجام بينها

 .العالقات بـين العناصـر أو تجاه مع ،العناصر بقدر ما هو تصوير إدراا شخص أو خبرته
وبالتــالي يميــل إلــى تغييــر ،  وعنــد إدراا الفــرد لــنقص التــوازن فدنــه يشــعر بالضــيق والتــوتر 

 انهاكي تعود السترداد اتز  لعالقة أو أكثر من عالقات الوحدة أو المشاعر
ضـــمن التجــانس بـــين كـــل تتة كمـــا أن التــوازن عمليـــ(. 1993،11،ســـكويلر. وج أنســكو.أ.ت)

العناصر الداخلة في الموقف، بحيث ال يكون هناا ضغط نحو التغيير، ويسـعى الفـرد دائمـا 
فدنـه يكـون سـببا فـي  ذا حـدث الالتـوازن(، وا1984،179في حركـة نحـو التوازن)سـعد جـالل،

تغييــر االتجـــاه بهـــدف العـــودة إلـــى حالـــة التـــوازن وعنــد هـــذه العـــودة فـــدن االتجاهـــات تبـــدأ فـــي 
أمـــا بقـــاء العالقـــات علـــى نظـــام الالتـــوازن يشـــير إلـــى بقـــاء االتجاهـــات علـــى حالهـــا ،التغييـــر 

 (2001،291،محمود )
 فهم متسقة مع مشاعرهم، ترى هذه النظرية أن األشخاص يحاولون دائما أن تكون معار       
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فمعتقـــداتنا ومعارفنـــا وتبريراتنـــا عـــن الموضـــوعات تتحـــد فـــي جـــزء منهـــا مـــن خـــالل مشـــاعرنا 
وتقضـيالتنا، والعكــس صـحيح أي أن تقويماتنــا و مشـاعرنا تتــأثر بمعتقـداتنا. ويتســق ذلـا مــع 

وجــدان، تصــورنا لكــل مــن االتجــاه والقيمــة علــى أنهمــا يتضــمنان ثالثــة مكونــات )المعرفــة، ال
( الدليل على أن التغيـرات المعرفيـة يمكـن أن تنشـأ Rosenbergالسلوا(. و يقدم )روزنبرغ 

ــــــــــــــــــال موضــــــــــــــــــوع القيمــــــــــــــــــة أو  ــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــدان والشــــــــــــــــــعور حي ــــــــــــــــــر ف بواســــــــــــــــــطة التغي
 ( من خالل التجارب التي قام بها.2001،201االتجاه.)معتز،عبداللطيف،

و تتركـز حـول مصـدرين اساسـين لعـدم   Festingerترتبط هذه النظرية باسم "ليون فستنجر"
 االتساق بين االتجاه والسلوا.

 أثار ما بعد اتخاذ القرار. .1
 أثار السلوا المضاد لالتجاه. .2

فقـد ينشــأ عـدم االتســاق بـين االتجــاه والقــيم التـي يتبناهــا الفـرد وبــين سـلوكه نظــرا ألن الفــرد 
 ته و قيمه هذه. اتخذ قراره دون ترو أو معرفة بالنتائج المترتبة على اتجاها

أمــا فيمــا يتعلــق بآثــار الســلوا المضــاد لالتجــاه. فقــد يعمــل شــخص فــي عمــل معــين و يعطيــه 
قيمــة، علــى الــرغم مــن أنــه ال يرضــى عنــه فــي الحقيقــة. فهــو يعطيــه قيمــة و أهميــة ألنــه يريــد 
الحصـــول مـــن ورائـــه علـــى كســـب مـــادي. ومـــن هنـــا ينشـــأ عـــدم االتســـاق بـــين القـــيم والســـلوا. 

ـــــــز وتوصـــــــف أشـــــــك ـــــــي. )معت ـــــــافر المعرف ال عـــــــدم االتســـــــاق هـــــــذه بأنهـــــــا حـــــــاالت مـــــــن التن
 او االرتيـا  عـدم بخبـرة يمـر ان الفـرد ايضـا النظريـة ( وتفتـرض2001،202وعبـداللطيف،

 هنـاا كـان ،فـادا نفسـي اتسـاق حالـة عـدم فـي مـدركان او معرفتان هناا تكون عندما التوتر
 فحـين ، االرتيـا  بعـدم للشـعور نكـون عرضـة فاننـا سـلوكنا او واعمالنـا افكارنـا بـين تصـارع
  تغيير الى يعمد اد ، التوتر هدا على خفض يعمل فانه معرفي تنافر حالة في الفرد يكون
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 تنـافره حالـة تفسـر جديـدة معرفيـات او يضـيف ، اتجاهاتـه او معتقداتـه او الشخصـي سـلوكه
  (38، 1972المعرفي.)صالح،

  dissonance Theory of Cognitive . نظرية التنافر المعرفي:4.5

 اآلخر، عن بعضهما تنافر حالةفي  يكونان معرفيين عنصرين أن إلي النظرية هذه تذهب   
 أهمية يعطي االتساق عدم أو التنافر وجود أن كما .اآلخر يتبعه أحدهما مالحظة كانت إذا

 االتسـاق وعـدم التنـافر وتقليـل تخفـيض عمليـات أن كمـا منها، وتخفض تقلل لكي للضغوط،
 حالـة التنـافر أن فـي يتمثـل النظريـة هـذه لـب فدن ولذا .السلوكية أو المعرفية بالتغيرات ترتبط
 واحـد وقـت فـي معرفتـان الفـرد لـدي يكـون عنـدما تحـدث التـي الدافعيـة حـاالت مـن سـلبية

 إذا المعرفتـان تتنـافر رخـر بقـول .توافـق بينهمـا يكـون أال علـى ن(رأيـا اعتقـادان، فكرتـان،)
 ولمـا .حـدة علـى المعـرفتين هـاتين أخـذنا إذا وذلا .األخرى مع تتسق إحداهما نقيضة كانت
 .تتوافق معرفة بدضافة تخفيضه إلي األفراد يسعى سار، غير التنافر أن به المسلم من كان
 بعضـهما مـع تتناسـقا أي  أحسـن بشـكل تتوافقـا حتـى مع ـا االثنـين أو .منهمـا واحدة تغيير أو

 نحـو الـدوافع تحـا التـي النزعـة ناحيـة مـن تتغيـر االتجاهـات أن إلـى نخلص وعليه .البعض
 (1999،263،الرحمن وعبد البهي) .التنافر من للتخلص التوافق
وقد ظلت نتائج هذه النظرية غيـر حاسـمة لسـنوات عديـدة، حتـى اقتـر  فسـنجر فكرتـه    

التــي تقــوم علــى اســاس ان التنــافر المعرفــي هــو عبــارة عــن حــاالت مــن االثــارة النفســية تحــول 
(. و فيمــا يــتم التنبــؤ Erwin,2001,81دون احــداث االتســاق المنشــود بــين االتجــاه والســلوا)

ا دائمــا تميــل الــى ان تكــون متســقة مــع بعضــها الــبعض لدرجــة ان بــان االتجاهــات و الســلو 
 الفرد يصبح على وعي بالمتناقضات الحادثة بين اتجاهاته و سلوكه، وان يكون لديه الدافع 
للمعالجـــــــــــــة و للحـــــــــــــد مـــــــــــــن التناقضـــــــــــــات، ممـــــــــــــا يـــــــــــــؤدي الـــــــــــــى االقـــــــــــــالل مـــــــــــــن حـــــــــــــدة 

 (.  semin&fiedler,1996,6التنافر)
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ــــــــداهلل ــــــــذكر كــــــــل مــــــــن معتــــــــز عب ــــــــة) كمــــــــا ي ــــــــداللطيف خليف  : 2005( و)2001و عب

Oskamp/Schultz ـــين ( ان هـــذه النظريـــة تتركـــز حـــول مصـــدرين اساســـين لعـــدم االتســـاق ب
و رثـار السـلوا المضـاد لالتجـاه(، فقـد  -) رثـار مـا بعـد اتخـاذ القـرار االتجـاه والسـلوا وهمـا:

نظـرا الن الفـرد يتخـذ قـراره ينشأ عدم االتساق بـين االتجـاه والقـيم التـي يتبناهـا الفـرد و سـلوكه 
دون تــروي او معرفــة بالنتــائج المترتبــة علــى اتجاهاتــه وقيمــه، علــى الــرغم مــن انــه ال يرضــى 
عنه في الحقيقة، فهو يعطيه قيمة واهمية ، ألنه يريد الحصول من ورائه على كسـب مـادي، 

اق هذه بأنهـا ومن هنا ينشا عدم االتساق بين القيم والسلوا، وكما توصف اشكال عدم االتس
حاالت من التنافر المعرفي، والسبيل من التقليل مـن هـذه الحـاالت هـو القيـام بعمليـات تغييـر 

 2005233 23-4) (،2001،303قـــــــــــيم الفــــــــــــرد واتجاهاتـــــــــــه )عبــــــــــــداهلل وخليفــــــــــــة،

Oskamp/Schultz ,) 
 خصائص االتجاهات: .6

 تتميز االتجاهات بخصائص نوردها كاآلتي:    

قييميــة إذ تعبــر عــن درجــة قبــول الفــرد أو رفضــه لشــيء مــا، هــو االتجاهــات ذات طبيعــة ت .1
 موضوع االتجاه.

يكـــون اتجـــاه الفـــرد موجهـــا نحـــو شـــيء مـــا، مـــادي او غيـــر مـــادي، يأعـــرف باســـم "موضـــوع  .2
 االتجاه"

االتجاهات في مدى قوتها، فقد يكون لدى شخصين االتجاه نفسـه، ولكـن بـدرجات  تختلف .3
متفاوتــة الشــدة، ومــن هنــا تتحــدد الوظيفــة الدفاعيــة لالتجاهــات؛ فكلمــا زادت قوتهــا، زادت قــوة 

 دفعها للسلوا و نقصت معها إمكانية تغييره.

لـه الفـرد مـن  جتماعيـة، ومـا يتعـرضتأكتسب االتجاهات من خالل أساليب التنشـئة اال .4
 مؤثرات وتدريبات و خبرات، وهذا يفسر اختالف اتجاهات ابناء الثقافات المختلفة تجاه 
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موضـــوع واحـــد، كـــاالختالط بـــين الجنســـين فـــي العمـــل مـــثال، أو اســـتقاللية الشـــباب فـــي ســـن 
 المراهقة عن أسرهم.

ـــرابط بـــين االتجاهـــات ذات المحـــور المشـــترا، أو الموضـــوع ال .5 واحـــد، توجـــد درجـــة مـــن الت
بحيث يمكن القول بوجود حزِم من االتجاهات؛ فاتجاهاتنا نحـو التعلـيم تـرتبط باتجاهاتنـا نحـو  
ـــيم فـــي  المصـــروفات المدرســـية، والكتـــب الدراســـية، وكثافـــة الفصـــل، والمعلمـــين ووظيفـــة التعل

 الحياة، وغير ذلا، ويعبر عن هذه الخاصية أحيانا باسم "عمومية االتجاه"

فــــــي درجــــــة اســــــتعدادها لالســــــتثارة، فاالتجاهــــــات الســــــطحية يســــــهل تتفــــــاوت االتجاهــــــات  .6
استثارتها)كاالتجاه نحو برنـامج تليفزيـوني معـين(، أمـا االتجاهـات العميقـة فـال تسـتثار بدرجـة 

 السهولة نفسها )كاالتجاهات الالشعورية لدى الفرد(.

ت خــالل تتميــز االتجاهــات بدرجــة مــن الجمــود، نتيجــة لمــا حققتــه مــن تــدعيمات و إشــباعا .7
تـاري  الفـرد السـابق، ومـا تؤديـه مـن وظـائف فـي حياتـه، وهـذا يفسـر صـعوبة تغييـر اتجاهـات 

 كبار السن مقارنة باتجاهات الشباب.

لالتجــــاه مكونــــات ثالثــــة هــــي: المكــــون الوجــــدانين والمعرفــــي، والســــلوكين ويعبــــر المكــــون  .8
ن المعرفــي فيتمثـل فــي الوجـداني عـن انجــذاب الفـرد أو نفــوره مـن موضــوع االتجـاه، أمــا المكـو 

معلومـــات الفـــرد عـــن موضـــوع االتجـــاه و معتقداتـــه عـــنهن بينمـــا يعبـــر المكـــون الســـلوكي عـــن 
ســــــلوا الفــــــرد الصــــــريح نحــــــو موضــــــوع االتجــــــاه ويتميــــــز االتجــــــاه باالتســــــاق بــــــين مكوناتــــــه 

 (117-2011،116الثالثة.)أحمد طاهر مسعود،

 االتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست والدية وراثية. .9

 يغلب عليها الذاتية اكثر من الموضوعية. .10

 قابل للقياس والتقويم بأدوات وأساليب مختلفة. .11
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االتجــاه يقــع دائمــا بــين طــرفين متقــابلين احــدهما موجــب و االخــر ســالب همــا التأييــد  .12
 (.147، 2007المطلق و المعارضة المطلقة. )خليل عبد الرحمن المعايطة،

النسـبي و االسـتمرار النسـبي و لكـن مـن الممكـن االتجاهات النفسية لهـا صـفة الثبـات  .13
 (2007،98تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة)أحمد،

  قيمـة ذات كانـت إذا والتعـديل التغييـر وتقـاوم الـزمن مـر علـى قويـة تكـون قـد االتجاهـات .14
 (209، 1991 ، منسي ) وشخصيته الفرد معتقدات تكوين في كبيرة

 

 االتجاه في تكوينه يمر بالمراحل االتية:ان : مراحل تكوين االتجاهات .7
وهــي المرحلــة التــي يــدرا فيهــا الفــرد المثيــرات التــي  المرحلــة االدراكيــة المعرفيــة:  1.7

تحـــيط بـــه و يتعـــرف عليهـــا، ومـــن ثـــم تتكـــون لديـــه الخبـــرات والمعلومـــات التـــي تصـــبح اطـــارا 
معرفيا لهذه المثيرات و العناصر، و يكون االتجاه في هذه المرحلة ظاهرة ادراكية أو معرفيـة 

بيئـة الطبيعيـة و البيئـة االجتماعيـة تتضمن تعرف الفرد بصورة مباشرة على بعض عناصر ال
(، 1998،361التي تكون مـن طبيعـة المحتـوى العـام لطبيعـة المجتمـع الـذي يعـيش فيه)سـعد،

كـاإلخوة  األفـراد، أو نحـو والمنـزل الصـف وغرفـة كالكتـاب ماديـة مواضيع نحو اتجاهات كتكوين
إلـــ  ...لحـــقوا والخيــر التعـــاون مثــل اجتماعيـــة قـــيم نحـــو أو واألصــدقاء والمدرســـين،

 (  411،ص 2003)الزبيدي،

وفيهــا يتفاعــل الفــرد مــع المثيــرات وفــق اإلطــار المعرفــي الــذي  المرحلــة التقويميــة:  7.7
نـــــــــــه عنهـــــــــــا، باإلضـــــــــــافة الـــــــــــى الكثيـــــــــــر مـــــــــــن أحاسيســـــــــــه و مشـــــــــــاعره التـــــــــــي تتصـــــــــــل  كو 

  تواصله خالل من سلبي، أو إيجابي تقييم شكل على االتجاه (. ويتجلى1998،361بها)سعد،

  سيبني الذي األساس هذا فيصبح المختلفة، والموضوعات والموافق اآلخرين األشخاص مع
 (411،ص 2003)الزبيدي، .معين موضوع على تأييده أو رفضه عليه
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وهي مرحلة التقرير أو إصدار الحكـم بالنسـبة لعالقـة الفـرد مـع .  المرحلة التقريرية: 3.7
موجبــا يكــون االتجــاه الموجــب لــدى الفــرد  عنصــر مــن عناصــر البيئــة، فــدذا كــان ذاا الحكــم

(. حيث يصدر الفرد القرار الخاص بنوعية عالقتـه بهـذه 1998،361والعكس صحيح )سعد،
ـــا  ـــا نحـــو ذل ن اتجاهـــا ايجابي ـــا فـــان الفـــرد كـــو  ـــاذا كـــان القـــرار موجب المثيـــرات و عناصـــرها، ف

ن اتجاهـــــا ســـــالبا نحـــــ ـــــي أنـــــه كـــــو  و الموضـــــوع. الموضـــــوع، أمـــــا إذا كـــــان القـــــرار ســـــالبا فيعن
 محـددة، موضـوعات نحـو والثبـات لالسـتقرار، قـابال االتجـاه يصبح وأخيرا (2007،155)خليل،

 (411ص ، 2003 )الزبيدي، .المعارضة أو الموافقة طريق عن بها ويعبر محيطة به،

 

 وظائف االتجاهات: .8
تحقق االتجاهات الوظيفة الوسيلية التالؤمية النفعية المنفعة التكيفيةن:   .1.8

الكثير من اهداف الفرد وتزويده بالقدرة على التكيف في مواقف متعددة التي يواجهها و 
 إنشاء عالقات سوية و تكيفية في مجتمعه.

وفيمـــا يحمـــي الفـــرد نفســـه مـــن  الـــدفا  عـــن النـــا  الوظيفـــة الدفاعيـــةن: ةوظيفـــ. 2.8
االعتــراف بأشــياء حقيقيــة عــن الــنفس أو عــن الوقــائع المــرة فــي عالمــه الخــارجي ويقــوم الفــرد 

االتجاهــــات لتبريــــر فشــــله او عــــدم قدرتــــه علــــى تحقيــــق اهدافــــه لالحتفــــاظ بكرامتــــه و ن بتكـــوي
 ر فشله.االعتزاز بنفسه مثال عندما يكون االتجاه سلبيا نحو المنهج او المعلم لتبري

 يتبنـى الفــرد اتجاهــات تحــدد وظيفــة التعبيــر عــن القــيم  وظيفــة  تحقبــق الــذاتن:  .3.8
سلوكه وهويته و مكانته في المجتمع وفيهـا يجـد إشـباعا بـالتعبير عـن اتجاهاتـه التـي تتناسـب 
و القــــيم التــــي يتمســــا بهــــا و فكرتــــه عــــن نفســــه و يســــعى صــــراحة للتعبيــــر عــــن التزاماتــــه و 

 االعتراف بها.
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المختلفـة  اي اتسـاق السـلوا فـي المواقـف الوظيفة المعرفية الوظيفة التنظيميةن: .4.8
بحيث يساا تجاهها على نحو ثابت، وتقوم على حاجة الفرد الى رؤية دنياه في شـكل بنيـان 

 (  163-2007،162،منتظم .)خليل
 أتوا  االتحاهات: .9
( أن خيـــر المحــاوالت فـــي تصـــنيف 1999،118لالتجاهــات أنـــواع، حيــث يـــرى )محمــد،     

االتجاهـــات هـــي محـــاوالت ألبـــورت إذ فـــرق بـــين خمســـة أنـــواع مـــن االتجاهـــات بنـــاء علـــى مـــا 
 يمكن أن يوصف به االتجاه وتيسر له ذلا تحديد خمسة انواع لالتجاهات هي:  

 :االتجاه الموجب واالتجاه السالب 

الموجب عادة ما يكون اتجاه نحو، أما االتجاه السالب فهو اتجـاه ضـد ومـن الواضـح  االتجاه
ان االتجاه الموجب يـدفع صـاحبه لتأييـد كـل مـا يتعلـق بموضـوع االتجـاه و إن اختلفـت درجـة 
التأييــد بــين التـأـــييد المطلــق، والتأييــد بــتحفظ. أمــا االتجــاه الســالب فدنــه يــدفع صــاحبه للوقــوف 

ن اختلف األمر فيما بينهم في مدى المعارضة.ضد موضوع االت  جاه وار
 :االتجاه العام و االتجاه الخاص 

أساس التفرقة هنا يكون موضـوع االتجـاه نفسـه، فـدن كـان الموضـوع ذو صـفة عموميـة سأـم ي 
ن كان ذو صفة خصوصية سأم ي االتجاه كذلا اتجاها خاصا.  اتجاها عاما. وار

 :االتجاه الجمعي واالتجاه الفردي 

الواقــــع أن االتجــــاه الجمعــــي واالتجــــاه الفــــردي تتــــداخل مــــع التفرقــــة علــــى أســــاس العموميــــة 
والخصوصية، بيد ان االتجاه الجمعي هو الذي يشترا فيه أكبر عدد ممكـن مـن النـاس، أمـا 
االتجــــاه الفــــردي فهــــو االتجــــاه الــــذي ال يتعلــــق إال بفــــرد واحــــد. وهنــــا يتضــــح لنــــا الفــــرق بــــين 

 لفردية من ناحية، واالتجاهات العامة والخاصة من ناحية أخرى فبينما االتجاهات الجمعية وا
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األولــى تتعلــق بعــدد األفــراد الــذين يشــتركون فــي االتجــاه، تتعلــق المجموعــة الثانيــة بموضــوع 
 االتجاه نفسه. 

 :االتجاه القوي واالتجاه الضعيف 
فع صـاحبه ألن يـدافع تتصف االتجاهات بأنها قوية وضعيفة، و ال شا أن االتجـاه القـوي يـد

في سبيله قوال و عمال، وبكل الطرق الممكنـة. أمـا االتجاهـات الضـعيفة فهـي عـادة مـا يكـون 
 تأثيرها تافها على الفرد إذ يقتصر في أغلب األحيان على التعبير عنها بالقول.

 :االتجاه الظاهر واالتجاه الخفي 

أو الخفــاء، فاالتجــاه الظــاهر يمكننــا أن نفــرق بــين االتجاهــات علــى ضــوء وضــعها بــالظهور 
هو الذي ال يجد صاحبه حرجا في التعبير عنه أمام الم  مثل االتجاه نحو األمانـة والشـرف 
و التمسا بالتقاليد وغير ذلا. أما االتجاهات الخفية فهـي التـي يجـد الفـرد حرجـا فـي التعبيـر 

 لمـن يشـاركه إياهـا ومـن عنها امـام اآلخـرين و يحـاول أن يحـتفظ بهـا لنفسـه، وال يبـو  بهـا إال
أمثلــــــــــــــة االتجاهــــــــــــــات الخفيــــــــــــــة االتجــــــــــــــاه نحــــــــــــــو التعصــــــــــــــب العنصــــــــــــــري او التعصــــــــــــــب 

 (119-1999،118الديني.)محمد،

 العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات: .10
 فـي الفـرد يراهـا التـي والتصـرفات والمعلومـات األفكـار أن الطبيعـي ومـناألسـرة:   1.10
 الموضـوعات نحـو اتجاهاتـه تكـوين فـي بقـوة تـؤثر بعائلتـه واتصـاله صـغره منـذ المنـزل

 هنـاا أن علـى الدراسـات دلـت كما )والتصرفات المعلومات هذه بها ارتبطت التي والمثيرات
 فـي أألولـى خبـراتهم يتلقـون األبناء أن إلى ذلا ويرجع وأبنائهم، اآلباء اتجاهات بين ارتباط ا
 (1990،114الجوهري،) والديهم اتجاهات يكتسبون الخبرات ومع المنزل،

يعد تأثير الوالدين من أهم العوامل التي تسهم في تكـوين االتجاهـات لـدى االطفـال الصـغار، 
 إذ أن اتجاهات الوالدين الخاصة وما يقدمانه من تعزيز لبعض اساليب الطفل السلوكية تعد 
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والديـه ذات تأثير عميق في نمو اتجاهاته. فالطفل حريص كل الحرص على تبنـي اتجاهـات 
 نتاج هي والديةال االتجاهات إن(.ك  2001،120) بدي عزيز،في اثناء تنشئته االجتماعية

 واالتجاهات للمعتقدات المباشر المصدر هم فاآلباء المجتمع، في السائدة الثقافية للمؤشرات
 التربـوي األسـاس إنـه ،الـنشء فـي منهـا يغرسـونه مـا طريـق عـن االجتمـاعي السـلوا وأنمـاط
 (1977،179،)فهمي و القطانللمجتمع

تعتبر االسرة هي المؤسسـة االولـى التـي تقـوم بالتنشـئة االجتماعيـة للطفـل  . المدرسة:2.10
منـــذ مولـــده، ولـــذلا فـــدن المدرســـة فـــي عالقتهـــا بالتنشـــئة االجتماعيـــة يقـــع عليهـــا مســـؤوليتين 
المســؤولية األولـــى هـــي االســـتمرار فـــي عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة حيـــث تعمـــل علـــى إحـــالل  

معـايير واتجاهـات وقـيم اكتسـبها الطفـل فـي مرحلـة سـابقة  معايير واتجاهات وقيم معينة محـل
(. ويعــــد التعلــــيم مصــــدرا هامــــا يــــزود الفــــرد 2007،77علــــى االلتحــــاق بالمدرســــة)عبدالخالق،

بالمعلومــات التــي تســهم فــي نمــو اتجاهاتــه وتــدعيميها، ويمكــن القــول بصــورة عامــة أنــه كلمــا 
لما بدت اتجاهاته أكثر تحـررا و قابليـة ازداد عدد سنوات التعليم الرسمي الذي حصله الفرد ك

خاصــة الجانــب المعرفــي  -للتغييــر، ويلعــب التعلــيم الرســمي دورا هامــا فــي تكــوين االتجاهــات
حيــــث تكــــون القـــدرات العقليــــة للفــــرد قـــد نمــــت النمــــو المناســـب لفهــــم محتــــوى االتجــــاه  -منهـــا

 (.122-2001،121واصدار حكم عليه)عبدالعزيز)
 االتجــاه تكــوين فــي ا كبيــر دورا الجمعــي االتصــال وســائل تلعــب :اإلعــالم وســائل. 3.10

حيث يتم من خاللهـا عـرض الكثيـر مـن الحقـائق و اآلراء والمعلومـات عـن كافـة موضـوعات 
الحياة و ظـروف النـاس وأحـولهم والتـي يترتـب علـى تعـرف الفـرد عليهـا تحقـق تكـوين االتجـاه 

 تكـوين فـي اإلعـالم وسـائل تسـاهم كمـا، (361لديـه نحـو هـذه الموضـوعات)محمد السـيد،،
  تتصف الوسائل هذه أن وخاصة ومعلومات، وصور أخبار من تبثه بما الفرد اتجاهات
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 لها االتجاهات تكوين على قدرة لها أن فكما للتأثير، فعالة قوة يعطيها بما االستمرار بصبغة
ا  (1997،14،خطاب(االتجاهات هذه تغيير على قدرة أيض 
 وأفكـار ووقائع وحقائق معلومات من تقدمه وما تنشره بما األفراد على اإلعالم وسائل وتؤثر
 متنوعـة معلومـات نشـر فـي يكـون التـأثير وهـذا السـلوا، مـن معينـة موضـوعات حـول وأراء

 ودعـم والثقافـة واألخبـار والترفيـه المعلومـات إلـى الحاجـة مثـل النفسـية الحاجـات إلشـباع
 (240، 1982حمزة،) تعديلها أو النفسية االتجاهات

مجموعة مـن األطفـال المتقـاربين  -تضم جماعة اإلقران في الغالبجماعة األقران:  .4.10
ممــن تجمعهــم أهــداف مشــتركة، ربمــا  -فــي العمــر الزمنــي، والحاجــات، والميــول، و الرغبــات

اللعــب، أو الترفيــه عــن الــنفس، أو محاولــة التحــرر مــن قيــود الكبــار و ســلطتهم...ال   لــذلا 
ه الجماعـــة دورا كبيـــرا فـــي التنشـــئة االجتماعيـــة ألفرادهـــا لمـــا لهـــا مـــن تـــأثير علـــى يصـــبح لهـــذ

(، إن أهميـــة الجماعـــات 2001،88معـــاييرهم االجتماعيـــة، وقـــيمهم، واتجاهـــاتهم )عبـــدالعزيز،
 في تكوين االتجاهات تنبع من عدة اعتبارات منها أنه في معظم األحوال

األفراد في الجماعات التي ينتمـون إليهـا تتـيح تكون الجماعات مصدرا لالعتقادات، فعضوية 
المعتقـــــدات واالتجاهـــــات التـــــي تقرهـــــا الجماعـــــة. ونحـــــن نعتنـــــق هـــــذه المعتقـــــدات  لهـــــم تعلـــــم 

 (  1999،253واالتجاهات لنحصل على تقبل الجماعة )خليل ميخائيل،
     

 . قياس االتجاهات:11
 

a. :أول مقيـاس وضـع لقيـاس االتجاهـات  يعتبر طريقة بوغاردس للمسافات االجتماعية
دراسة مدى تقبل األمريكيين أو نفورهم من أبناء الشـعوب  (بوغاردس)حيث حاول من خالله 

ويــرى بعــض البــاحثين فــي دراســات علــم الــنفس االجتمــاعي أهميــة هــذه التقنيــة فــي  .األخــرى
 والجماعات، المسافات القائمة بين األفراد  قياس المواقف المتعصبة و الوطنية أو قياس
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بحيــث يأظهــر الخيــار المشــار إليــه علــى الســلم موقــف الــرد الفعلــي تجــاه شــخص رخــر يختلــف 
عنه بالعقيدة أو اللون أو العرق او البلد، و في هذا المقياس تطر  األسـئلة بشـكل يتناسـب و 
ـــيهم تحديـــد موقـــع  ـــة خيـــارات و عل ـــاه األشـــخاص المســـتجوبين، عنـــدما نضـــعهم أمـــام جمل حي

األولـى )الـزواج( أقسـى درجـات  تمثـل العبـارة اختيـاراتسابقا من سبع  يناسبهم على سل م مأع د
عبـارة السـابعة )االسـتبعاد( تمثـل أقصـى درجـات التباعـد االجتمـاعي و لوا االجتمـاعيالتقارب 

بينهــا خيــارات تؤشــر لمواقــف ممكنــة مثــل الصداقة/الزمالة/المصــلحة/المواطنة، تمثــل بــدورها 
 اعد االجتماعيين وفق البيان التالي:درجات متوسطة بين التقبل والتب

 أقبل الزواج منه .1
 أقبل صداقته .2
 أقبله جارا لي .3
 أقبل أن أتشارا و إياه زمالة أو العمل .4
 أقبل أن اتعاون و إياه .5
 أقبله واحدا من المواطنين في محيطي .6
 (2014،49أقبل استبعاده من المحيط/ الوسط الذي أعيش فيه )مأمون، .7
، حيـث رأى (بوجـاردوس)( على طريقـة 1928ثيرستون  )اعترضمقياس ثيرستون:  2.11

ــــاس رخــــر  ــــي وضــــع مقي ــــذلا شــــرع ف ــــارات مقياســــه غيــــر متســــاوية، ل ــــين عب أن المســــافات ب
مــــع زميــــل لــــه يــــدعى  باالشــــتراا(، 128، 2001لالتجاهــــات بطريقــــة مختلفــــة )عبــــدالعزيز،

(Chave  ) ات األفـراد بوضع عدد كبير من العبارات التـي تـدور حـول اتجاهـ (رستونيث)قام
نحـو موضـوع معـين، ثــم تعـرض هـذه العبــارات علـى مجموعـة مــن المحكمـين ليسترشـد بــرأيهم 

 وأيها تمثل أقصى درجات السلبية،  اإليجابيةعلى العبارات التي تمثل أقصى درجات 
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االحصائية ومن بينها طريقة المقارنة المزدوجة، لتحديد موقع العبـارات  باألساليبم يستعان ث
بــين هــذين الطــرفين االيجــابي و الســلبي و تكــون المســافات بينهــا متســاوية، و كــان  األخــرى

قد صمم اختباره هذا لقياس االتجاه نحو الكنيسـة، و مـؤدى هـذه الطريقـة أن يقـوم  (رستونيث)
الباحــث بجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات والحقــائق وقــد يرجــع فــي محاولــة لهــذه المعلومــات 
ألشخاص مماثلين لما سيجري عليهم االختبار كما يرجع إلى خبـراء ومعنيـين بهـذا الموضـوع 

من المراجـع والكتـب فـي هـذا الميـدان، ثـم يصـيم هـذه المـادة فـي  و باإلمكان أن يستمد مادته
شــكل جمــل قصــيرة تكــون ذات اتصــال مباشــر بموضــوع االتجــاه المــراد قياســه وبحيــث تقبــل 

 بالموافقة والرفض والحياد. القار الجملة أو يحكم عليها 

ايا ثابتـة تكـون قضـ بمعنـى أن ال -وينبغي ان تكون القضايا المعروضة فـي النـوع الـذي يقبـل
فمثل هذه الجمل ال تصلح للتمييز وبعد ذلا يقـوم   -يتفق عليها جميع الناس على حد سواء

بعــرض قائمــة الجمــل علــى عــدد كبيــر مــن األفــراد يســمون اصــطالحا "حكامــا" حيــث يطلــب 
منهم ان يقومـوا بتقيـيم كـل جملـة مـن هـذه الجمـل علـى مقيـاس قـدره احـدى عشـر نقطـة لجهـة 

لتأييــد أو المعارضــة أو المحايــدة لالتجــاه المــراد درســه، وعلــى أحــد طرفــي مــدى تعبيرهــا عــن ا
المقياس ذي االحدى عشر نقطة يكون الحكم بمعارض جدا وعلى الطرف اآلخر بمؤيـد جـدا 

 (رســتونيث)( تكــون منطقــة الحيــاد.  و لتوضــيح ذلــا قــام 6و فــي وســط المقيــاس عنــد نقطــة )
 300االتجـــاه نحـــو الكنيســـة، ثـــم طلبـــوا مـــن عبـــارة تمثـــل درجـــات مـــن  130وأعوانـــه بجمـــع 

صـنفا )فئـة( تمثـل سـلما متـدرجا مـن التأييـد للكنيسـة  11حكما ، أن يصـنفوا هـذه العبـارات ف 
أو رفضها ووضعوا العبارة التي تمثـل أقصـى درجـة مـن درجـات التأييـد فـي الصـنف االول و 

 ائي للسلم )مقياس( العبارة التي تعبر عن أقصى درجة من درجات الرفض في الطرف النه
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-عبــارة ذات اوزان مختلفــة نقــدم منهــا  45وبــذلا توصــل البــاحثون الــى مقيــاس يتــألف مــن 
 العبارات التالية و أمام كل واحدة منها وزنها الخاص: -على سبيل المثال

 الوزن العبارات
 0.5 اعتقد ان الكنيسة هي أعظم المؤسسات تأثرا في المجتمع

 4.2 على الرغم من عدم اشتراكي فيهااعطف على الكنيسة 
 5.5 في بعض االحيان اشعر ان الكنيسة ال فائدة لها و في احيان كثيرة اشعر بأهميتها

 7.2 اعتقد بان الكنيسة تفقد اهميتها نتيجة لتقدم التربية في المدارس
 10.6 ارى ان الكنيسة مؤسسة طفيلية في المجتمع

 

ة هي عبـارة عـن القيمـة التـي أعطاهـا المسـتجوب لهـذا الدرجـة فالدرجة المبينة مقابل كل جمل
مــن حيــث تعبيرهــا عــن تأييــده او معارضــاه لالتجــاه ووا ضــح أنــه كلمــا زادت الدرجــة كلمــا قــل 
االتجاه االيجابي و في الغالب تأقد م هذه القضايا دون ترتيب )عشوائيا( الى المجموعة المـراد 

ســـتجوب بمغـــزى االســـئلة او اتجاههـــا فيحـــو ر مـــن قيـــاس اتجاههـــا و ذلـــا حتـــى ال يشـــعر الم
 (56-2014،55استجابته. )مأمون،

تعرضت هذه الطريقة ألوجه نقد كثيرة لعل من أهمها افتـراض حياديـة المحكمـين و عـدم  وقد
تــأثير ررائهــم الشخصــية علــى التقــديرات التــي يقــدموها لعبــارات المقيــاس، وهــذا غيــر صــحيح. 
كمــــا أنهــــا طريقــــة صــــعبة و معقــــدة ألنهــــا تحتــــاج الــــى وقــــت كبيــــر، وعــــدد مــــن المحكمــــين 

 (2001،129)عبدالعزيز،

رأى ليكرت أن طريقة ثرسـتون تتميـز بالتعقيـد و الصـعوبة فـي يكرت: مقياس ل 3.11
تصــميمها لجهـــة العـــدد الكبيـــر مـــن العبـــارات التـــي تجمـــع و طلـــب رأي الحكـــام بهـــا مـــن أجـــل 

 ـأييدتاالنتهاء الى عبارات ومعرفة القياس حولها، لذلا رأى من األفضل بناء مقياس موحد لل
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 ت النـاس ازاء موضـوع مـن الموضـوعاتو الرفض بحيث مكن استخدامه عند تقدير اتجاهـا 
و رأى أن القيــاس يمكــن أن يتــألف مــن ثــالث او خمــس مراحــل او نقــاط أو مــن ســبع، بحيــث 
نجعل الموقع الوسط للمحايد ) النقطة الثالثة في مقياس خمس نقاط أو الرابعـة اذا كلـن سـبع 

. لـــــيس لـــــدي رأي (4). اوافـــــق إلـــــى حـــــد مـــــا(5)لي: أوافـــــق تمامـــــاوهكـــــذا( وفـــــق المتصـــــل التـــــا
المقيــاس مرفقــا بعبــارات  اثــم يعــرض هــذ ( 1).أعــارض بقــوة(2).أعــارض إلــى حــد مــا(3)محــدد

لـة للنقـاط التـي تقـع باالستجواب المراد قياس اتجاهات الناس حولهـا، ثـم تجمـع الـدرجات المقا
ذلا درجة عامة اجمالية تمثل اتجاه المبحـوث عندها استجابات المبحوثين، لتتكون لدينا من 

 نحو الموضوع، كما فب المثال التالي: في االتجاه نحو المرأة

موافـــــــــــــــق  العبارات
 تماما

موافــق الــى 
 حد ما

معــــــــــــــــــارض  ال راي
 حد ماى لإ

معارض 
 بقوة

 1 2 3 4 5 المرأة أقل ذكاء من الرجل( أ
 1 2 3 4 5 البيت هو المكان الطبيعي للمرأةب(

 1 2 3 4 5 طفة من العقلاالمرأة أكثر خضوعا للع ج(
 1 2 3 4 5 د(ينبغي ان يكون أجر الرجل اعلى من أجر المرأة

 1 2 3 4 5 ينبغي للمرأة ان تتقلد مناصب عالية ال ه(
(59-58، 2014)مأمون،
رأى  مقيــاس أوزجــود للتمــايز للتمــايز الســيمانتيكي  تحليــل المعــاني و المفــاهيمن: 4.11

و معاونيه ان لكـل لفـظ نـوعين مـن المعنـى أو المفـاهيم عنـد الفـرد ، فهنـاا المعنـى  (أوزجود)
، كــــذلا هنــــاا المعنــــى الوجــــداني أو Denotative Meaningالمــــادي االرشــــادي للفــــظ 

فالمعنى المادي اإلشاري واحد لكل الناس أما  .   Conotative Meaningاالنفعالي للفظ 
 (، 2003،47،عالي فيختلف من شخص آلخر)عباس و رشادالمعنى الوجداني لو االنف
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فــالمعنى االول االرشــادي مــثال لفــظ منــزل هــو المكــان المحــيط بســور وتقــيم العائلــة، و الثــاني 
ني العــاطفي للشــيء اي مــا تــراكم حــول اللفــظ مــن خبــرات انفعاليـــة االمعنــى االنفعــالي الوجــد

.الــ  ومـن شــأن هـذا النــوع أن يحــدد .ضـعيفة.وجدانيـة قــد تكـون ســارة و غيـر ســوية، قويــة أو 
علـى أسـاس أن  (أوزجـود)استجابة الشخص حيال الموضـوع، و فـي ضـوء ذلـا يقـوم مقيـاس 
نات أو نبـات أو جمـادات اتقدم للمفحوص من التصورات التي قد تشير إلى أشخاص أو حيو 

لين مـن الصـفات ها بـين طـرفين متقـابتأو أنظمة اجتماعية أو نحو ذلا لكي يقوم بتحديد منزل
 الضعف وهكذا .-الصغير، القوة-القبيح، الكبير-المتقابلة مثل الحسن
 من سبع مسافات: يتألف (أوزجود)ومقياس التقدير عند 

( على حظ الشخص الـذي xطيب : _ ، _ ، _ ، _ ، _ ، _ ، _ : رديء  وتدل االشارة )
 (  176-2007،175،يسأل عنه من حيث الطيب أو الرداءة .     )خليل

: تــتلخص هــذه الطريقــة فــي محاولــة ايجــاد وتمــان التــدرج التجميعــيجطريقــة  5.11
مقياس أشبه بالمقاييس المسـتخدمة فـي قيـاس قـوة اإلبصـار. فـدذا قلنـا مـثال ان الفـرد)س( قـوة 

فدننــا نســتدل مــن هــذه الدرجــة علــى عــدد الصــفوف التــي اســتطاع أن يميزهــا و  6/9ابصــاره 
عن تمييزها في لوحة الكشف عـن درجـة اإلبصـار. ومعنـى هـذا أنـه يـرى كـل  زتلا التي عج

ــــد عــــن  6/18أو  6/12مثــــل  6/9هــــو أقــــل مــــن  مــــا ــــة مــــا يزي ــــتمكن مــــن رؤي ــــم ي . 6/9ول
والمقيــاس بهــذا الشــكل يعــد مــن المقــاييس التجميعيــة، ومنــه يســتدل علــى عــدد الصــفوف التــي 

 يأحـد األسـس الهامـة التـ (جوتمـان) الشخص من درجته النهائيـة، وهـذا مـن وجهـة نظـر ارره
لـى أن تفسـير الدرجـة التـي يحصـل عليهـا الفـرد إ (جوتمـان)و أشـار  تمي ز المقياس الصحيح.

ى واحــد ، فدرجــة الشــخص هــي النقطــة التــي يفصــل بــين كــل نــفــي مقياســه ال تحتمــل إال مع
وفيمــا يلــي مثــال  العبــارات الســفلى التــي وافــق عليهــا، والعبــارات العليــا التــي لــم يوافــق عليهــا.

 يوضح ذلا:
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 ال ) (  نهاية المستوى الجامعي ال يعتبر كافيا لتعلم الفرد                   نعم) (   .1
 ال ) (  نعم) (  نهاية المستوى الثانوي ال يعتبر كافيا لتعلم الفرد                     .2
 نعم) (   ال ) ( نهاية المستوى االعدادي ال يعتبر كافيا لتعلم الفرد                   .3
 نعم) (   ال ) (  نهاية المستوى االبتدائي ال يعتبر كافيا لتعلم الفرد                  .4
 نعم) (   ال ) (    ينبغي ان يزيد تعليم الفرد عن مجرد القراءة و الكتابة             .5

 (  217-2001،215،تز و عبد الطيف)مع 
 علـى خاللـه مـن يسـتدل حيـث صـحيح تجمعـي مقيـاس المقـاييس مـن النـوع هـذا ويعتبـر

 تميـز التـي العامـة األسـس أحـد وهـو النهائية درجته من المفحوص الفرد ررها الصفوف التي
 عبـد محمـد)السـابقة المقـاييس جميع في تماما يتوفر لم الشرط هذا إذ أن الصحيح، المقياس
 (2007،22،العزيز
واحدة من طرق قيـاس االتجاهـات،  تعد االختبارات االسقاطية االختبارات اإلسقاطية: 6.11

والتي تقيس اتجاهات الفرد نحو موضوع ما دون معرفتـه بهـدف القيـاس، ذلـا أن االتجاهـات 
الالشــعورية التــي تــنعكس فــي إجابــات الفــرد بشــكل تلقــائي علــى المثيــرات التــي يتعــرض لهــا، 

ن اسـ تجاباته بنفسـه بحيث تعكس حالة الفرد العقلية، وبهذه الطريقة يسـمح للمفحـوص أن يكـو 
 ومنها: تتم تعطى درجات لهذه االستجابات تحدد من قبل خبراء بهذه االختبارا

الصــور الغامضــة: تعــرض علــى المفحــوص بعــض الصــور الغامضــة التــي  تاختبــارا. أ
تحوي مـثال جماعـة مـن العمـال وقائـدا، أو جماعـة مـن الجنـود أو مـن الفالحـين أو الزنـوج أو 

 نساء...ال ، ويطلب نت المفحوص ذكر أو كتابة ما تعبر عته الصور.
ت التــي تــرتبط طريقـة التــداعي الحــر: وفــي هــذه الطريقــة يقــدم الشــخص بعــض الكلمــا . ب

بموضوع االتجاه الذي يقصد دراسته، ضمن مجموعة أخرى مـن الكلمـات، ويطلـب منـه ذكـر 
 أول كلمة أو فكرة تخطر له عند سماعها. 
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 (  2007،177وكذلا هناا اسلوب تكملة الجمل، و اسلوب تكملة القصص. )خليل،

 تعبيري و إلى جانب هذه االساليب  تقاس االتجاهات كذلا عن طريق السلوا ال . ت
 فيه تستخدم اللعب والدمى والعرائس  و كذلا اسلوب تمثيل األدوار و رسومات األطفال  

 لدراسة اتجاهات االطفال نحو بعض الموضوعات.  
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 اجراءات الدراسة:
تــم اســتخدام المــنهج التجريبــي لمالءمتــه لطبيعــة الدراســة وأهــدافها، مــنهج الدراســة:  .1

التغيــرات التــي وهــو تعــديل مقصــود مضــبوط للظــروف المحــددة لحادثــة مــن الحــوادث وتفســير 
تطــرأ فــي هــذه الحادثــة نتيجـــة ذلــا ، ويــتلخص البحــث التجريبـــي فــي اآلتــي: إذا كــان هنـــاا 
موقفان متشابهان تماما من جميـع النـواحي ثـم أضـيف عنصـر معـين إلـى أحـد المـوقفين دون 
اآلخر، فدن أي تغير أو اختالف يظهر بعد ذلا بين الموقفين يعزى إلى وجود هـذا العنصـر 

 (112-2008،109رحيم، المضاف )

هــذا المــنهج يكشــف عــن تــأثير المتغيــر المســتقل بعــد التجربــة علــى المتغيــر التــابع.         
والتجربة التي تجـرى فـي هـذه الدراسـة التـدريس ألنشـطة الرياضـيات وفـق نمـوذج ابعـاد الـتعلم 

الرياضـيات  لمارزانو، حيث قام الباحث قبل التجربة بـدجراء اختبـار قبلـي لقيـاس االتجـاه نحـو
و رخـــر لقيـــاس التحصـــيل فـــي الرياضـــيات ، ثـــم  طبـــق نمـــوذج التـــدريس، وبعـــد االنتهـــاء مـــن 
التطبيق أجري االختبار البعدي لمعرفة نتائج تأثير هذا التطبيق في االتجاه نحـو الرياضـيات 

 والتحصيل فيها.

 Pre-test, Post-test , Control Groupاعتمــد الباحــث التصــميم التجريبــي

Design    وفيـــه يـــتم تعيـــين األفـــراد علـــى المجمـــوعتين تعينـــا عشـــوائيا أوال، ثـــم تختبـــر كـــال
المجمــوعتين اختبــارا قبليــا، وبعــد ذلــا تخضــع المجموعــة التجريبيــة للمتغيــر المســتقل ) طريقــة 
التعلــيم(، ويحجــب عــن المجموعــة الضــابطة. وبعــد نهايــة مــدة التجربــة ) فصــل دراســي مــثال( 

تبـــــــارا بعـــــــديا لقيـــــــاس األثـــــــر الـــــــذي أحـــــــدثع تطبيـــــــق المتغيـــــــر يـــــــتم اختبـــــــار المجمـــــــوعتين اخ
 (317 ،1995المستقل.)العساف،

 .الشكل التالي يبين التصميم التجريبي المعتمد في الدراسة
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 ن   التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة1الشكل  

 

 المجموعة التجريبية                                 المجموعة الضابط      

 

 

 تطبيق االختبار التحصيلي القبلي + مقياس االتجاه نحو الرياضيات          

 

 التدريس وفق نموذج                               التدريس بالطريقة      
 المعتادة                                            ابعاد التعلم         

                
 مقياس االتجاه نحو الرياضيات البعديتطبيق 

  

 تطبيق االختبار التحصيلي القبلي
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ث من مرحلة التعلـيم يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ الطور الثالمجتمع الدراسة:  .2
  2017/2018مدارس والية غليزان للسنة الدراسية االبتدائي ب

ــة الدراســة:  .3 واليــة غليــزان، وســحبت مــدارس بطريقــة عشــوائية مــن التــم اختيــار عين
 التكـــافؤ بــين المجموعـــات التجريبيـــة وقـــد حــاول الباحـــث، مــنهم عينـــة ممثلـــة لمجتمــع الدراســـة

والمجموعــات الضـــابطة وضــبط العوامـــل الدخيلـــة كالســن حيـــث لـــم تــدرج اســـتجابات التالميـــذ 
مـدة في بيانات الدراسة، كما وقـع االختيـار علـى اسـاتذة تختلـف خبـرتهم فـي المعيدين للسنة  

التــدريس مــنهم حــديثي العهــد بالتــدريس و مــنهم ذوي الخبــرة تفــوق العشــرين ســنة. وكــان عــدد 
 ( اناثا.106( ذكورا و ) 93( تلميذا منهم )199افراد العينة )

 ن يبين خصائص العينة1الجدول                     
 المجمو  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 93 29 64 ذكور 
 106 37 69 اناث

 199 66 133 المجمو 
 

لجمــع البيانــات اعتمــد الباحــث علــى االختبــارات الفصــلية و صــم م أدوات الدراســة:  .4
أداة لقياس االتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم االبتدائي، كمـا أعـد 

 لمارزانو.دليال للمعلم ليستأنس به المطبقون لنموذج التدريس وفق ابعاد التعلم 
اعتمد الباحث على النتائج التي تحصل عليها التالميذ فـي مـادة : االختبارات الفصلية. 1.4

الباحث من اساتذة المجموعة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة توحيـد الرياضيات، حيث طلب 
   .2017/2018اسئلة اختبارات الفصل األول والفصل الثاني )الملحق (من السنة الدراسي 
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لغــرض بنــاء أداة تقــيس االتجــاه نحــو الر ياضــيات . مقيــاس االتجــاه نحــو الرياضــيات: 2.4
لــدى تالميــذ الطــور الثــاني مــن التعلــيم االبتــدائي اطلــع الباحــث علــى األدبيــات التــي تناولــت 
ـــــي تقـــــيس االتجـــــاه نحـــــو  ـــــي تقـــــيس االتجاهـــــات، وتلـــــا الت موضـــــوع االتجـــــاه، والمقـــــاييس الت

 ,Tapia  ، مقيـاس  Tapia,1996  ، مقيـاس ,1979Sandmanالرياضـيات ) مقيـاس 
Marsh ,2004 ،1980، ابو زينة والكيالني  ) 

فقــرة، تقــيس األبعــاد الثالثــة لالتجــاه نحــو الرياضــيات )البعــد  30قــام الباحــث بصــياغة  
المعرفــي، البعــد الوجــداني، البعــد الســلوكي(، ول جابــة علــى الفقــرات وضــعت بــدائل متدرجــة 

 رت( )موافق بشد ة، موافق، محايد، معارض، معارض بشد ة( وفق سل م )ليك
عند تطبيق االختبار يقرأ المطبق التعليمـة علـى التالميـذ ويشـر  لهـم البـدائل مـن خـالل 

فـي احـد البـدائل التـي    (xالمثـال، ثـم يقـرأ لهـم الفقـرات واحـدة واحـدة وهـم يضـعون العالمـة )
 يرونها مناسبة.

   وللتأكد من صدق األداة وثباتها أجرى الباحث.لألداة:  الخصائص السيكومترية
( أسـاتذة 10عرضـت األداة علـى مجموعـة مـن المحكمـين ، وكـان عـددهم )صدق المحتوى: 

مـن أقسـام علـم الــنفس وعلـوم التربيـة )الملحـق  ( ، قصــد ابـداء مالحظـاتهم واقتراحـاتهم حــول 
ووفــق معادلــة  ، د لهــا، وبنائهــا اللغــويالمحــد   بعــد، ومــدى انتمــاء كــل فقــرة للالفقــرات يةحالصــ

Lawshe))  CVR = 
n −  

N

2
N

2

عـدد المحكمـين  nنسـبة صـدق المحتـوى ،  CVR  حيـث،  

محكمــــــين  10( ويقابــــــل LAWSHE,1975,567-568المحكمــــــين )عــــــدد  Nالمــــــوافقين، 
  0.62وهــي قيمــة أكبــر مــن   0,85. وقــد بلغــت نســبة صــدق محتــوى المقيــاس 0.62النســبة 

 وبالتـــالي  تـــدل علـــى ان تقـــدير المحكمـــين لصـــدق المحتـــوى يشـــير الـــى ان المقيـــاس محتـــواه
 . 0.62يقيس ما أعد لقياسه، كما حذفت تلا الفقرات لم تتجاوز النسبة 
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 وتم األخذ باقتراحات وتوجيهات السادة المحكمين.

يلجــأ الباحــث للتحليــل العــاملي التوكيــدي فــي حالــة التعامــل مــع متغيــرات : الصــدق العــاملي
مالحظـــة تـــم االتفـــاق بواســـطة الدراســـات والبحـــوث والنظريـــات الســـابقة علـــى بنيتهـــا العامليـــة، 

(، يبـــدأ التحليـــل العـــاملي 23، 2012والـــذي يـــتم فيـــه التحليـــل هـــو تأكيـــد هـــذه البنيـــة )حجـــاج،
وبنـــــاء علـــــى البحـــــوث والنظريـــــات الســـــابقة فـــــالنموذج التوكيـــــدي بنمـــــوذج يفترضـــــه الباحـــــث، 

المفتــــرض يتكــــون مــــن متغيــــرات كامنــــة )خارجيــــة( )البعــــد المعرفــــي، البعــــد الوجــــداني، البعــــد 
(، ومتغيــرات الخطــأ)البواقي(  Q13إلــى  Q1الســلوكي(، ومتغيــرات مالحظــة )داخليــة( ) مــن

اقتــر  النمــوذج التــالي ( فــردا، و 394(، وجمعــت البيانــات مــن عينــة قوامهــا)e13إلــى e1)مــن
 لمقياس االتجاه نحو الرياضيات كما هو مبين في الشكل:

 ن النموذج المفترض لقياس االتجاه نحو الرياضيات2الشكل 

 
، ينـــتج عـــن (AMOS23أخضـــعت البيانـــات للتحليـــل العـــاملي التوكيـــدي باســـتخدام برنـــامج )

 النموذج بمقارنة القيم المحسوبة  التحليل عدة مؤشرات و من خاللها يتم الحكم على جودة
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ــــــــــــــاا عــــــــــــــد ــــــــــــــات المؤشــــــــــــــرات، وهن ــــــــــــــة، أورد )تيغــــــــــــــزة( بمحك   عــــــــــــــنة مؤشــــــــــــــرات للمقارن
Diamantopoulos&Siguaw) )   أنه من األفضل اسـتعمال المؤشـرات التاليـة باإلضـافة إلـى

 مربع كاي :
 Root Mean square Error of Approximationالجذر التربيعي لمتوسط خطـأ االقتـراب .1

(RMSEA)    
 Validation Index (ECVI)    Expected – Cross مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع .2

  Root Mean square Residual (RMR) جذر متوسط مربعات البواقي .3

  Comparative Fit Index (CFI) مؤشر المطابقة المقارن .4

 (2012،253)تيغزة، Goodness-of- Fit Index (GFI)مؤشر حسن او جودة المطابقة .5

 )والجدول التالي يبين بعض قيم المؤشرات المحسوبة بعد اجراء بعض التعديالت

modification index)  ( والتي يتيحها برنامجAMOS)  .و محك ات قبولها 
 ن جدول قيم مؤشرات جودة المطابقة ومحكاتها2الجدول 

القيمة  المؤشر
 المحسوبة

 محك القبول

𝐗2)     /د              مربع كاي

𝑑𝑓
 ) 2.27 < 5   (𝐗2

𝑑𝑓
 ) 

 GFI .95 GFI  > 0.90         مؤشر جودة المطابقة            
 AGFI .92 AGFI  > 0.90           مؤشر جودة المطابقة المعدل 

 RMSEA                              0.05 RMSEA < 0.08  خطأ االقتراب الجذر التربيعي لمتوسط
 TLI .90 TLI  > 0.90         مؤشر توكر لويس               

 CFI 92 CFI > 0.90                   مؤشر المطابقة المقارن
 RMR .060    RMR >.010    جذر متوسط مربعات البواقي       
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للنموذج المفتـرض أنـه  (Goodness of Fit( مؤشرات جودة المطابقة )2من الجدول )يتضح 
يحــوز علــى قــيم مقبولــة وفــق المحــا المحــدد لكــل مؤشــر، حيــث بلغــت نســبة مربــع كــاي علــى 

 مما يدل على قبول النموذج المفترض. 5وهي أصغر من  2.27درجة الحرية 
من أفضل المؤشـرات والتـي  (RAMSEA)أما مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 

( بلغــت قيمتــه فــي هــذه 230، 2012أظهــرت دراســات المضــاهاة تفوقــه وأداءه الجيــد )تيغــزة،
 ؤشريد   ىجودةي  ط بق .، وبالتالي فهو0.08وهي أقل من 0.05الدراسة 

ومؤشـــر  (،AGFIمؤشـــر جـــودة المطابقـــة المعـــدل  ) (،GFIمؤشـــر جـــودة المطابقـــة )ونجيييد
جلهـا ضـمن الحـدود المقبولـة أكبـر مـن  (CFI)و ؤشري  ط بق ي  قي رن(TLI)توكر لويس 

يعــــد مــــن مؤشــــرات المطابقــــة الهامــــة  (RMR، أمــــا جــــذر متوســــط مربعــــات البــــواقي )0.90
، ومن خـالل األدلـة  0.01وهي قيمة أكبر من  0.06( وكانت قيمته  234، 2012)تيغزة،

النموذج يتمتع بجودة المطابقة.السابقة يمكن القول أن 

ترتيـب درجـات أفـراد العينـة  تـمللتحقـق مـن صـدق المقارنـة الطرفيـة  صدق المقارنة الطرفيـة:
مــن الطــرفين وباســتخدام اختبــار "ت" للمقارنــة بــين مجمــوعتين  %27تنازليــا وســحبت نتــائج 

 كانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي: (SPSS20باستخدام برنامج)
 

 ن اختبار "ت" للمجموعات الطرفية3الجدول                         
 

 المتوسط العدد المجموعات
 الحسابي 

االنحـــــــــراف 
 المعياري

 الداللة قيمة "ت' درجة الحرية

 2,17 62,02 106 المجموعة العليا
210 36.55 0.00 

   5.13 42.20 106 المجموعة الدنيا
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، وهــذه القيمــة  210عنــد درجــة حريــة  36.55قيمــة "ت" بلغــت  ( أن3يتضــح مــن الجــدول)
، ممــا يــدل علــى وجــود فــروق بــين المجمــوعتين وبالتــالي األداة لهــا  0.01دالــة عنــد مســتوى 

 قدرة تميزية.

حسـاب الثبـات بطريقـة معامـل الفـا لــ ) كرونبـاخ(  ( تـمSPSS20باستخدام برنـامج )الثبات: 
ة مرتفعــة تــدل علــى ثبــات األداة. أمــا بطريقــة التجزئــة وهــي قيمــ 0.81وكانــت قيمــة المعامــل 

،  0.77النصـــفية فقـــد اســـتخدم معامـــل )جتمـــان( وذلـــا لعـــدم تســـاوي النصـــفين وكانـــت قيمتـــه
 وبالتالي فان هذه القيم تعد كمؤشرات لثبات االداة . 

وى، والصـدق تـصـدق المح مـن تحقـقالاألداة تتمتـع بالصـدق وذلـا مـن خـالل مما سـبق فـدن 
دلــــت علــــى  (amos23العـــاملي حيــــث أن مؤشــــرات جـــودة المطابقــــة التــــي افرزهـــا برنــــامج )

كمـــا اثبتـــت قـــدرتها علـــى تمييـــز أداء التالميـــذ واتضـــح ذلـــا مـــن خـــالل  ، صـــحة بنيـــة األداة
المقارنــة الطرفيــة الســتجابات العينــة علــى األداة. كمــا تمتعــت االداة بدرجــة مــن الثبــات وذلــا 

ات ألفـــا لكرونبـــاخ ومعامـــل جيتمـــان للتجزئـــة النصـــفية، وعليـــه اتضـــح مـــن خـــالل معامـــل الثبـــ
 يمكن القول بأن األداة تتمتع بخصائص سيكومترية سليمة وصحيحة.

لغرض تطبيق نموذج ابعاد الـتعلم علـى المجموعـة التجريبيـة أعـد الباحـث دلـيال دليل المعلم: 
هـــاج الرياضـــيات للســـنة للمعلـــم وذلـــا بعـــد االطـــالع علـــى نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم لمـــارزانو، ومن

الخامسة، تم  عرض الدليل على مجموعة من المحكمين )أساتذة تخصص علم النفس وعلـوم 
التربيــة، ومفتشــي التعلــيم المتوســط تخصــص رياضــيات، ومفتشــي التعلــيم االبتــدائي( )الملحــق 

( ، قصــد ابــداء ررائهــم ومالحظــاتهم حــول الــدليل، وبعــد اجــراء تعــديالت عليــه وفــق مــا 5رقــم 
ورد من مالحظات واقتراحات المحكمين، أجـرى الباحـث لقـاءات مـع األسـاتذة الـذين يدرسـون 
 المجموعة التجريبية ألجل شرحه وتوضيح ما ورد فيه مع مناقشتهم حول األنشطة المقترحة 
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 تضمن الدليل مايلي: فيه والتي يستند عليها االستاذ.
 

 مقدمة. -
 .مارزانول التعلم عاداب الفلسفة التي يستند إليها نموذج -
 .مارزانوأبعاد التعلم لالتعريف بنموذج  -
 الكفاءات المطلوب تطويرها في المقرر المستهدف. -
 نماذج لخطط الدروس. -
للتحقـــق مـــن فرضـــيات الدراســـة : ألســـاليب اإلحصـــائية المســـتخدمة فـــي الدراســـة.ا5

 استخدمت بعض األساليب االحصائية المناسبة.
 المتوسطات الحسابية. -
 االنحرافات المعيارية. -
 التحليل العاملي التوكيدي. -
 معامل االرتباط لبيرسون. -
 .اختبار )ت( -
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جمع البينـات الدراسة تم تطبيق أدوات القياس لللتحقق من فرضيات نتائج الدراسة:  .1
 من عينة الدراسة واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة.

 على:تنص الفرضية الفرضية األولى: 
 التجريبيــةة المجموعــدرجــات  متوســطن بــيال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين  -

)التـــي  الضـــابطةعـــاد الـــتعلم( ومتوســـط درجـــات المجموعـــة )التـــي درســـت باســـتعمال نمـــوذج اب
 على االختبار التحصيلي القبلي في الرياضيات. درست بالطريقة االعتيادية(

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي:  T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار
 

لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   4الجدول  
في القبلي  التحصيلي االختبارعلى  المجموعة التجريبيةدرجات المجموعة الضابطة و 

 لرياضياتا
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  الداللة قيمة  تن

 2.45 5.44 133 التجريبية
 غير دالة 0.288 1.06

 1.83 5.77 66 الضابطة
 

بلغـت  االحتماليـة المصـاحبة قيمـة ال( ، و 1.06قيمـة )ت( بلغـت ) ( أن4يتضح من الجـدول )
 كمــا بلغــت قيمــة )ت( الجدوليــة( ، 0.05( وهــذه القيمــة أكبــر مــن مســتوى الداللــة )0.288)
، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( الجدوليـــة   (197درجـــة الحريـــة )( عنـــد 1.96)

ذي يــنص علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد يــتم قبــول الفــرض الصــفري والــ
ــــين متوســــطات درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة0.05المســــتوى ) )التــــي درســــت باســــتخدام  ( ب

فــي االختبــار  )التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة( والمجموعــة الضــابطة نمــوذج أبعــاد الــتعلم(
 التحصيلي القبلي. 
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 على: تنص الفرضيةالفرضية الثانية: 
)التـي  التجريبيـةة المجموعـدرجـات  متوسـطن بـيال توجد فروق ذات داللـة احصـائية  -

)التــي درســت  الضــابطةعــاد الــتعلم( ومتوســط درجــات المجموعــة درســت باســتعمال نمــوذج اب
 في القياس القبلي لالتجاه نحو الرياضيات. بالطريقة االعتيادية(

 مستقلتين وكانت النتائج كاالتي:لعينتين  T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار

لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   5الجدول  
في القياس القبلي لالتجاه نحو  المجموعة التجريبيةدرجات المجموعة الضابطة و 

 لرياضياتا
 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الداللة قيمة  تن

 7.758 52.15 133 التجريبية
 غير دالة .603 .523

 7.506 51.55 66 الضابطة
 

 

 االحتماليــــة المصــــاحبةقيمــــة ال(، و 0.523قيمــــة )ت( بلغــــت ) (  أن5يتضــــح مــــن الجــــدول )
ـــة )0.603بلغـــت ) ـــر مـــن مســـتوى الدالل كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( ( ، 0.05( وهـــذه القيمـــة أكب

ر مـــن )ت( صـــغ( ، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أ197)( عنـــد درجـــة الحريـــة 1.96الجدوليـــة )
يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على عدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية  الجدولية

المجموعــة التجريبيــة )التــي درســت باســتخدام ( بــين متوســطات درجــات 0.05عنــد المســتوى )
فـــي القيـــاس تياديـــة( نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم( والمجموعـــة الضـــابطة )التـــي درســـت بالطريقـــة االع

 . القبلي لالتجاه نحو الرياضيات
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 تنص الفرضية على:الفرضية الثالثة: 
)التــــي درســــت  التجريبيــــةة المجموعــــدرجــــات  متوســــطن بــــيتوجــــد فــــروق ذات داللــــة  -

)التـي درسـت بالطريقـة  الضـابطةعـاد الـتعلم( ومتوسـط درجـات المجموعـة باستعمال نمـوذج اب
 على االختبار التحصيلي البعدي في الرياضيات. االعتيادية(

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي: T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار
 

 

لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   6الجدول  
في  لبعديا التحصيلي االختبارعلى  المجموعة التجريبيةدرجات المجموعة الضابطة و 

 لرياضياتا
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  تن

حجم   الداللة
 األثر

 4.96 6.62 133 التجريبية
 متوسط دالة 0.04 2.06

 2.04 5.32 66 الضابطة
 

 

ـــــة المصـــــاحبةقيمـــــة ال(، و 2.06قيمـــــة )ت( بلغـــــت ) ( أن6يتضـــــح مـــــن الجـــــدول )   االحتمالي
، كمــا بلغــت قيمــة )ت( الجدوليــة ( 0.05( وهــذه القيمــة أصــغر مــن مســتوى الداللــة )0.04)
يــتم ( ، وبمــا أن )ت( المحســوبة أكبــر مــن )ت( الجدوليــة 197( عنــد درجــة الحريــة )1.96)

رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديل والـذي يـنص علـى أنـه: توجـد فـروق ذات داللـة 
المجموعــة التجريبيــة )التــي ( بــين متوســطات درجــات 0.05) إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

درســــــت باســــــتخدام نمــــــوذج أبعــــــاد الــــــتعلم( والمجموعــــــة الضــــــابطة )التــــــي درســــــت بالطريقــــــة 
 في القيـاس البعـدي للرياضـيات، وبمـا ان المتوسـط الحسـابي للمجموعـة التجريبيـةاالعتيادية( 

 ( فدن الفرق لصالح 5.32طة )وهو أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضاب ( 6.62)
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 المجموعة التجريبية والتي درست وفق النموذج.
 ىعلــ الرياضــياتدريس ف عــن مــدى فاعليــة اســتخدام نمــوذج مــارزانو فــي تــومــن أجــل الكشــ

ــــــــــــــــــــااد نـــــــــــــــــــم إيجـــــــــــــــــــيل التحصـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع إيتـــــ :بالمعادلـــــــــــــــــــة التاليـــــــــــــــــــة(2η) مربـــــ
𝑡2

𝑡2−𝑑𝑓
  

=( درحــــة الحريـــــة.𝑑𝑓مربــــع قيمــــة اختبــــار"ت""  و ) 𝑡2حيــــث  4.16

4.16+197
=0.02 (

2η) 
ــــــة ومــــــن ــــــساب قيمــ ــــــم حــ ــــــة d)) ثــ ــــــتخدام المعادلــ ــــــأثير باســ ــــــم التــ ــــــن حجــ ــــــر عــ ــــــي تعبــ  :والتــ

=  
√η2
2

√1−η2

 d ،d=  
√0.02
2

√1−0.02
 =0.28 

 

 منأكبــــر  (d)متوســــط، وقيمــــة  حجـــم التـــأثير 0.8إلـــى  0.2مـــن  (d) أن قيمـــةحيث 
 .حجــــم التــــأثير كبيــــر 0.8

 على: تنص الفرضيةالفرضية الرابعة: 
)التــي  التجريبيــةة المجموعــدرجــات  متوســطن بــيتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية   -

)التــي درســت  الضــابطةعــاد الــتعلم( ومتوســط درجــات المجموعــة درســت باســتعمال نمــوذج اب
 على القياس البعدي لالتجاه نحو الرياضيات. بالطريقة االعتيادية(

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي: T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار
 

لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   7الجدول  
لالتجاه نحو في القياس البعدي  المجموعة التجريبيةدرجات المجموعة الضابطة و 

 لرياضياتا
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  الداللة قيمة  تن

 9.38 51.46 133 التجريبية
 غير دالة .119 1.56

 8.19 49.33 66 الضابطة
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 القيمــــــة االحتماليــــــة المصــــــاحبة بلغــــــت(، 1.56قيمــــــة )ت( بلغــــــت ) ( أن7يبــــــين الجــــــدول )
كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( الجدوليـــة  ،( 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة )( وهـــذه القيمـــة 1.65)
 ( ، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( الجدوليـــة  197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد ال والــذي يــنص علــى أنــه:  قبــول الفــرض الصــفرييــتم 
المجموعـة التجريبيـة )التـي درسـت باسـتخدام ( بين متوسـطات درجـات 0.05)مستوى الداللة 

فــي القيــاس  نمــوذج أبعــاد الــتعلم( والمجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة( 
 البعدي لالتجاه نحو الرياضيات.

 

 على: تنص الفرضيةالفرضية الخامسة: 
)التـي  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبيـة  -

علـــــى االختبـــــار التحصـــــيلي القبلـــــي والبعـــــدي فـــــي درســـــت باســـــتعمال نمـــــوذج العـــــاد الـــــتعلم( 
 الرياضيات.

 

 

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي: T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار
 

لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   8الجدول  
 لرياضياتفي ا لبعدياالتحصيلي القبلي و  االختبارعلى  التجريبيةالمجموعة 

 
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  تن

  الداللة

 2.455 5.44 133 القبلي
 دالة .000 4.89

 2.467 6.27 133 البعدي
 

 االحتمالية المصاحبة بلغتقيمة ال (، و4.89قيمة )ت( بلغت ) ( أن8يتضح من الجدول )
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، كمـا بلغـت قيمـة )ت( الجدوليـة ( 0.05( وهذه القيمـة أصـغر مـن مسـتوى الداللـة )0.00) 
يــتم ( ، وبمـا أن )ت( المحسـوبة أكبـر مـن )ت( الجدوليـة  197( عنـد درجـة الحريـة )1.96)

ة رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديل والـذي يـنص علـى أنـه: توجـد فـروق ذات داللـ
المجموعــــة التجريبيــــة )التــــي درســــت ( بــــين درجــــات 0.01)إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 
في القياس البعدي والقيـاس القبلـي لتحصـيل الرياضـيات، وبمـا باستخدام نموذج أبعاد التعلم( 

ــــــاس البعــــــدي) ــــــاس 6.27ان المتوســــــط الحســــــابي للقي ( أكبــــــر مــــــن المتوســــــط الحســــــابي للقي
 ح القياس البعدي.( فدن الفرق لصال5.44البعدي)

 

 ىعلــ الرياضــياتدريس ف عــن مــدى فاعليــة اســتخدام نمــوذج مــارزانو فــي تــومــن أجــل الكشــ

ب   ع د  ي ت  ي :(2η) مربــــــع إيتــــــااد نم إيجيل التحص
𝑡2

𝑡2−𝑑𝑓
مربـع قيمـة  𝑡2، حيـث  

23.91 =( درحـة الحريـة.𝑑𝑓اختبـار"ت""  و )

23.91+130
 = 0.15                 (2η) 

ــــــة ومــــــن ــــــساب قيمــ ــــــم حــ ــــــة d)) ثــ ــــــتخدام المعادلــ ــــــأثير باســ ــــــم التــ ــــــن حجــ ــــــر عــ ــــــي تعبــ  :والتــ

=  
√η2
2

√1−η2

 d ،d=  
√0.15
2

√1−015
 =0.83 

 
 

 منأكبــــر  (d)متوســــط، وقيمــــة  حجـــم التـــأثير 0.8إلـــى  0.2مـــن  (d) أن قيمـــةحيث 
 .التــــأثير كبيــــرحجــــم  0.8

 على: تنص الفرضيةالفرضية السادسة: 
)التــي  التجريبيــةة المجموعــتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين متوســطات درجــات  -

علـى االختبـار التحصـيلي القبلـي والبعـدي فـي االتجــاه درسـت باسـتعمال نمـوذج العـاد الـتعلم( 
 نحو الرياضيات.

 لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كاالتي: T-Test) "ت" ) لفحص الفروق استخدم اختبار
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لفحص الفرق بين متوسطات درجات  T-Test) "   ت"نتائج اختبار ن   9الجدول  

 .لرياضياتلالتجاه نحو ا لبعدياالقياس القبلي و على  المجموعة التجريبية
 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  تن

  الداللة

 7.76 52.15 133 القبلي
 غير دالة .56 0.59

 8.58 51.82 133 البعدي
 

ـــــين الجـــــدول ) ـــــة المصـــــاحبة بلغـــــت قيمـــــةال(، و 0.59قيمـــــة )ت( بلغـــــت ) ( أن9يب   االحتمالي
ـــر مـــن مســـتوى الداللـــة )0.56) ـــة (0.05( وهـــذه القيمـــة أكب ، كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( الجدولي
 المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( الجدوليـــة  وبمـــا أن )ت(( ، 197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد ال والــذي يــنص علــى أنــه:  قبــول الفــرض الصــفرييــتم 
)التـــي درســـت باســـتخدام ( بـــين متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة 0.05)مســـتوى الداللـــة 

اضـيات، وبالتـالي لـم يتحقـق البعـدي لالتجـاه نحـو الريالقبلي و  في القياسنموذج أبعاد التعلم( 
 الفرض.
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 تفسير النتائج: .7

 تنص الفرضية على:الفرضية األولى: 
المجموعـــة التجريبيـــة ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات  -

)التـــي درســـت باســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم( والمجموعـــة الضـــابطة )التـــي درســـت بالطريقـــة 
 االختبار التحصيلي القبلي في الرياضيات.على االعتيادية( 

( ، والقيمـة االحتماليـة المصـاحبة بلغـت  1.06قيمـة )ت( بلغـت ) ( أن4تضح من الجـدول )ا
( ، كمــا بلغــت قيمــة )ت( الجدوليــة 0.05( وهــذه القيمــة أكبــر مــن مســتوى الداللــة )0.288)
)ت( الجدوليـــة  ( ، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أصـــغر مـــن 197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96)

يــتم قبــول الفــرض الصــفري والــذي يــنص علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد 
ــــة )التــــي درســــت باســــتخدام 0.05المســــتوى ) ــــين متوســــطات درجــــات المجموعــــة التجريبي ( ب

نمــوذج أبعــاد الــتعلم( والمجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة( فــي االختبــار 
عـن  ، والبعـد)التجريبية والضابطة( مما يدل  على التكافؤ بين المجموعتين ،التحصيلي القبلي

 المجموعتين قبل البدء في التجربة. التحيز في االختيار بين
)التجريبيــــة والضــــابطة( مــــن خصــــائص البحــــث التجريبــــي، المجموعتينتحقيــــق التكــــافؤ بــــين 

المتغيــرات التــي يمكــن ان تــؤثر فالبحــث التجريبــي يســتلزم تكــافؤ أفــراد المجموعــات فــي جميــع 
فـــــي المتغيــــــر التــــــابع باســــــتثناء المتغيــــــر المســـــتقل، لكــــــي ال يمكــــــن ان تكــــــون الفــــــروق بــــــين 

 (.2009،176المجموعات بعد التجربة تعود الى فروق بينهما قبل التجربة)محسن،
)التجريبيــــة والضـــــابطة( لتلقــــيهم نفـــــس المحتويــــات، واعتمـــــاد المجموعتينيعــــود التكــــافؤ بـــــين 

   .االعتياديةدرسين الطريقة الم
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 تنص الفرضية على:الفرضية الثانية: 
المجموعــــة التجريبيــــة ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين متوســــطات درجــــات  -

)التـــي درســـت باســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم( و درجـــات المجموعـــة الضـــابطة )التـــي 
 نحو الرياضيات.في القياس القبلي لالتجاه درست بالطريقة االعتيادية( 

(، والقيمــة االحتماليــة المصــاحبة 0.523قيمــة )ت( بلغــت ) (  أن5اتضــح مــن الجــدول )    
ـــة )0.603بلغـــت ) ـــر مـــن مســـتوى الدالل ( ، كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( 0.05( وهـــذه القيمـــة أكب

المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( ( ، وبمـــا أن )ت( 197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96الجدوليـــة )
يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على عدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية الجدولية 

( بــين متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة )التــي درســت باســتخدام 0.05عنــد المســتوى )
فـــي القيـــاس نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم( والمجموعـــة الضـــابطة )التـــي درســـت بالطريقـــة االعتياديـــة( 

 ومن ثم فقد تحقق هذا الفرض؛ والذي نص  على عدم وجـود .القبلي لالتجاه نحو الرياضيات
ــــين متوســــطات درجــــات  ــــة احصــــائية ب ــــروق ذات دالل ــــي درســــت ف ــــة )الت المجموعــــة التجريبي

فــي باســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم( والمجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة( 
)التجريبيــة  كــافؤ بــين المجمــوعتينممــا يــدل  علــى التلالتجــاه نحــو الرياضــيات.  القبلــي القيــاس

المجمـوعتين قبـل البـدء فـي  عن التحيز في االختيار بـين ، والبعدوالضابطة( في هذا المتغير
   التجربة.

 ،عتياديــة)التجريبيــة والضــابطة( العتمــاد المدرســين الطريقــة االالمجموعتينيعــود التكــافؤ بــين 
 وعدم تكوين اتجاهات ايجابية نحو الرياضيات.  

 

 تنص الفرضية على:فرضية الثالثة: ال
 المجموعة التجريبية )التيتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات  -
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درست باستخدام نمـوذج أبعـاد الـتعلم( و درجـات المجموعـة الضـابطة )التـي درسـت بالطريقـة 
 على االختبار التحصيلي البعدي في الرياضيات. االعتيادية( 

(، والقيمـــــة االحتماليـــــة المصـــــاحبة  2.06قيمـــــة )ت( بلغـــــت ) ( أن6)تضـــــح مـــــن الجـــــدول ا 
( ، كمـا بلغـت قيمـة )ت( الجدوليـة 0.05(  وهذه القيمـة أصـغر مـن مسـتوى الداللـة )0.04)
يــتم ( ، وبمــا أن )ت( المحســوبة أكبــر مــن )ت( الجدوليــة 197( عنــد درجــة الحريــة )1.96)

نص علـى أنـه: توجـد فـروق ذات داللـة رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البـديل والـذي يـ
( بــين متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة )التــي 0.05)إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

درســــــت باســــــتخدام نمــــــوذج أبعــــــاد الــــــتعلم( والمجموعــــــة الضــــــابطة )التــــــي درســــــت بالطريقــــــة 
جريبيـة االعتيادية( في القيـاس البعـدي للرياضـيات، وبمـا ان المتوسـط الحسـابي للمجموعـة الت

 ( فدن الفرق لصالح 5.32(  وهو أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )6.62)
 ، وبالتالي تحقق الفرض. المجموعة التجريبية والتي درست وفق النموذج 

(، و 2007دراســـة مـــريم أحمـــد)، و Alfinio (1999) دراســـةاتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع  
ـــــل) ـــــد 2013اســـــة ســـــمير ايمـــــان )(، و در 2012دراســـــة ابـــــراهيم عقي (، و دراســـــة كريمـــــة عي

نــزار (، 2014(، و محمــد وليــد صــيام )2013(، و دراســة نــاجي الضــفيري )2013شــافعي)
 (.2015) كاظم عباس
 لصالح المجموعة التجريبيـةو  بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةبين  تعود الفروق

وفـق نمـوذج ابعـاد  2017/2018التي تلقت دروسا خالل الفصل الثاني من السـنة الدراسـية 
عتمــد علــى أفضــل مــا يتــوافر نتيجــة للبحــوث تالــتعلم )لمــاروانو(، والــذي تضــمن خمســة أبعــاد، 

العلمية عن التعلم والتنظيـر فـي هـذا المجـال وأساسـه أن أنمـاط التفكيـر الخمسـة والتـي نطبـق 
 .(12، 2000)مارزانو، حتعلم أساسية لتعلم ناجعليها أبعاد ال
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 على:تنص الفرضية الفرضية الرابعة: 
  المجموعــة التجريبيــة )التــي ت درجــات توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين متوســطا

درســت باســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم( ودرجــات المجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة 
 الرياضيات. لالتجاه نحو بعديال القياسعلى  االعتيادية( 

(، القيمــة االحتماليــة المصــاحبة بلغــت 1.56قيمــة )ت( بلغــت ) ( أن7بــي ن الجــدول )       
كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( الجدوليـــة  ( ،0.05( وهـــذه القيمـــة أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة )1.65)
 ( ، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( الجدوليـــة  197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد ال والــذي يــنص علــى أنــه:  قبــول الفــرض الصــفرييــتم 
( بين متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبيـة )التـي درسـت باسـتخدام 0.05)مستوى الداللة 

نمــوذج أبعــاد الــتعلم( والمجموعــة الضــابطة )التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة(  فــي القيــاس 
 ، وبالتالي لم تتحقق الفرضية.البعدي لالتجاه نحو الرياضيات.

(، ودراســــة 2011(، ودراســــة )بســــام،2011اتفقــــت هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة )اســــالم،      
((wallace,2006ــــــــــم تتفــــــــــق مــــــــــع ودراســــــــــة )صــــــــــ ــــــــــي حــــــــــين ل (، دراســــــــــة 2009الح،، ف

 (.2014(، ودراسة )رشدان،2016(، ودراسة )علي بن محمد،2011)طالل،
ان عمليـــــــــة تغييـــــــــر االتجاهـــــــــات عمليـــــــــة صـــــــــعبة وأحيانـــــــــا تكـــــــــون معقـــــــــدة )الختاتنـــــــــة      

ــــر فــــي دراســــته 2011،155والنوايســــة، ــــة العظمــــى مــــن عينــــة  1986(، ذكــــر ميل أن الغالبي
وســــطة هــــي مرحلــــة نمــــو واكتشــــاف االتجــــاه نحــــو المفحوصــــين أشــــاروا إلــــى أن المرحلــــة المت

 (1992،240الرياضيات )البابطين،
 على: تنص الفرضيةالفرضية الخامسة: 

المجموعـة التجريبيـة )التـي درسـت توجد فروق ذات داللة احصـائية بـين متوسـطات درجـات  
 الرياضيات.على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي في باستخدام نموذج أبعاد التعلم( 
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(، و القيمــــــــة االحتماليــــــــة 4.89قيمــــــــة )ت( بلغــــــــت ) ( أن8تضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول )ا       
( ، كمـا بلغـت قيمـة 0.05( وهذه القيمة أصـغر مـن مسـتوى الداللـة )0.00المصاحبة بلغت)
( ، وبمـا أن )ت( المحسـوبة أكبـر مـن )ت( 197( عند درجة الحريـة )1.96)ت( الجدولية )

يــتم رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل والــذي يــنص علــى أنــه: توجــد الجدوليــة  
( بــين درجــات المجموعــة التجريبيــة 0.01)فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

)التـــي درســـت باســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم( فـــي القيـــاس البعـــدي والقيـــاس القبلـــي لتحصـــيل 
( أكبـر مـن المتوسـط الحسـابي 6.27لقياس البعـدي)الرياضيات، وبما ان المتوسط الحسابي ل

، والتـي  =d( 0.83وبلغت قيمة ) ( فدن الفرق لصالح القياس البعدي.5.44للقياس البعدي)
ـــأثير كبيـــر، ـــى حجـــم ت ـــة  تـــدل عل ـــتعلم فـــي تنمي ـــأثير نمـــوذج أبعـــاد ال ـــة ت وهـــذا يؤكـــد أن فاعلي

 .التحصيل
التـــي  تـــائج الدراســـات والبحـــوث الســــابقةإذا كانـــت هـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع الكثيـــر مـــن ن      

ـــــتعلم وتحصـــــيل الرياضـــــيات دراســـــة و  ،Alfinio (1999) دراســـــةك تناولـــــت نمـــــوذج ابعـــــاد ال
، (2012ودراســـــة ابـــــراهيم عقيـــــل) ،(2011اينـــــة)التخو دراســـــة بهجـــــت  ،(2008ة )بالمشـــــاق

تيســير خليــل  دراســةو  ،(2013ودراســة كريمــة عيــد شــافعي) ،(2013دراســة ســمير ايمــان )و 
 ، (2015) نزار كاظم عباسدراسة و  ،(2014محمد وليد صيام ) دراسةو  ،(2014) القيسي

نمــوذج مــارزانو  إلــى ذلــا يرجــع الباحــث فــدن، (2016دراســة علــي بــن حمــد ناصــر ريــاني)و 
ــتعلم يقــدم نظامــا  تعليميــا  متكــامال  مكــون مــن  ، حيــث ان جميــع اشــكال خمســة أبعــادألبعــاد ال

في اطار مجموعة من االتجاهات واالدراكات التي إما ان تنمـي الـتعلم أو تكفـه التعلم تحدث 
، كـــذلا المهـــام التـــي للـــتعلم حيـــث يعمـــل النمـــوذج علـــى تـــوفير بيئـــة صـــفية داعمـــة، (1)البعـــد

يطلب من المتعلمين أداءها لها قيمة وفائدة وتالئم أهدافهم الشخصية ممـا يزيـد فـي دافعيـتهم 
   نحو التعلم.
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كــل درس فــي شــكل خــرائط معرفيــة ومخططــات مفاهيميــة  تقــديم المفــاهيم واألفكــار فــي بدايــة 
نموذج رلية الــتعلم اليتضمن ، كما الحالي والدروس السابقة الدرس توضح العالقة بين مفهـوم

ـــتعلم الطـــالب المختلفــة فــي المجموعــات الصـــغيرة مســتويات التحصــيل مـــن األقـــران ذوي ، في
يمكـن  ، ومــن ثــمأقـرانهم مـن ذوي التحصـيل المرتفـع لمـنخفض والمتوسـط مـنالتحصيل ا ذوي
مســــتوى  أن المجموعــــات التعاونيــــة غيــــر المتجانســــة مثلــــت عــــامال  هامــــا  فـــــي ارتفـــــاع القــــول

اكتساب المعرفة وتكاملهـا حيـث ( 2أما )البعد .تحصيل الطالب وزيادة مستوى التحفيز لديهم
المعرفــة الجديــدة وتحقيــق التكامــل بينهــا وبــين  علـــى اكتســـابيهــتم النمــوذج بمســاعدة التالميــذ 

، وعبـر الـزمن ينمـي معرفـة جديـدة مـن خـالل أنشـطة تسـاعده علـى مـد  وتوسـيع التعلم السـابق
وصــقلها مــن خــالل إجــراء عمليــات المقارنـــة والتصـــنيف  هــاتعميقوتنقيــة معرفتــه الحاليــة قصــد 

 .  قامة األدلة وتحليل وجهات النظرار واالستنباط وتحليل األخطاء و  واالسـتقرار
هدفا  في حد ذاته بل إن الهدف هو استخدام هـذه  اكتساب المتعلم للمعرفة وصـقلها لـيس    

بالنســبة للتلميــذ عنــد قيامــه بــبعض المهــام الحياتيــة حيــث يقتــر   المعرفــة بصـــورة ذات معنـــى
ذو المعنــى للمعرفـــة ومنهـــا  يمكــن مــن خاللهــا أن يقــوم الفــرد باالســتخدام مــارزانو عــدة مهـــام

  (.4)البعد ، وغيرها من المهامالقرارات، االستقصاء، حل المشكالت اتخـاذ
األبعــاد  مــن أهــم األبعــاد حيــث أنــه يتغلغــل فــي جميـــع (5البعــد)عــادات العقــل المنتجــة بينمــا  

المنتجــة التــي العقليــة  األخــرى فاكتســاب المعرفــة مهــم لكــن األهــم هــو اكتســـاب الفـــرد للعـــادات
 .تساعده على تعلم أي خبرة جديدة يحتاجها في المستقبل

أثـر  والتـي كـان لهــا الخمسـة  للنمـوذجمراعـاة األبعـاد مطبقي النموذج على الباحث  حثوقد 
 تجريبية.لدى تالميذ المجموعة ال في الرياضيات حصيلايجابي انعكس على تنمية الت
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 على: الفرضيةتنص سة: الفرضية الساد 
المجموعـــة التجريبيـــة )التـــي توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات 

االتجــاه  فــي بعــديالالقبلــي و  علــى االختبــار التحصــيليدرسـت باســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم( 
 الرياضيات. نحو

(، والقيمـــة االحتماليـــة المصـــاحبة بلغـــت  0.59) قيمـــة )ت( بلغـــت ( أن9تبـــين مـــن الجـــدول )
ـــر مـــن مســـتوى الداللـــة )0.56) ـــة 0.05( وهـــذه القيمـــة أكب (، كمـــا بلغـــت قيمـــة )ت( الجدولي
( ، وبمـــا أن )ت( المحســـوبة أصـــغر مـــن )ت( الجدوليـــة  197( عنـــد درجـــة الحريـــة )1.96)

داللـة إحصـائية  توجـد فـروق ذاتال والذي يـنص علـى أنـه:  قبول الفرض الصفريوعليه يتم 
( بـــــين متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة التجريبيـــــة )التـــــي درســـــت 0.05)عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة 

باستخدام نموذج أبعاد التعلم( فـي القيـاس القبلـي والبعـدي لالتجـاه نحـو الرياضـيات، وبالتـالي 
للمعلــم دور فــي تنميــة االتجــاه نحــو الرياضــيات، وقــد أوضــح )بيجــر( أن  لــم يتحقــق الفــرض.

ت التالميـــذ نحـــو الرياضـــيات تعتمـــد اعتمـــادا كبيـــرا علـــى المعلـــم وعلـــى تنظـــيم العمليـــة اتجاهـــا
(.  عــدم تحقيـــق هــذا الفـــرض قــد يعـــود 239، 1992التربويــة داخـــل حجــرة الـــدرس)البابطين،

لتركيز المعلمين الكبير علـى الجوانـب المعرفيـة فـي الرياضـيات، واهمـال الجوانـب الوجدانيـة، 
بعــد األول مــن النمــوذج علــى أحســن وجــه، الن خلــق اتجــاه ايجــابي اضــافة الــى عــدم تنفيــذ ال

نحــــو المنــــاخ الصــــفي يتطلــــب أداءات واســــتراتيجيات؛ اقامــــة عالقــــة حســــنة مــــع المتعلمــــين، 
وتســـمية التالميـــذ باألســـماء المفضـــلة لـــديهم، وحـــثهم علـــى المشـــاركة فـــي تخطـــيط االنشـــطة 

ة وتوزيــع المهــام داخــل المجموعــات. واحتـرام ررائهــم واهتمامــاتهم، ودمجهــم فــي أنشـطة جماعيــ
ولتنميـــة اتجـــاه المتعلمـــين نحـــو المهـــام الصــــفية ينبغـــي اشـــعارهم بأهميتهـــا وبأنهـــا ذات قيمــــة 
ومعنــى لــديهم، وتقــديمها بشــكل شــيق، وأنهــم قــادرون علــى أدائهــا، وهــذا يحتــاج الــى االعــداد 

 الجيد ل نشطة واختيار وضعيات تعلمية مناسبة.  



 
 

 

 
 

 

 خاتمة:

االساســـية فـــي مرحلـــة التعلـــيم االبتـــدائي، وقـــد حظيـــت  الرياضـــيات مـــن التعلمـــات تعـــد  
بحجم ساعي معتبر فـي كـل منـاهج المراحـل التعليميـة، وذلـا يعـود لعالقتهـا بـالمواد الدراسـية 

إضـافة ، أنشـطة تنمـي التفكيـر والتخطـيط واالسـتنتاج وحـل المشـكالت... األخرى، وباعتبارهـا
كمـا تسـتخدم فـي الحيـاة اليوميـة مجـاالت، مها وتطبيقاتهـا فـي مختلـف الاإلى ذلا تنوع اسـتخد

 ل فراد، وحاجة الفرد للرياضيات ال تقل أهمية عن حاجة المجتمع لها.

، ممـا وممارسـات ،مهـاراتو  ،التي تتطلـب تـوفر قـدراتالرياضيات من المواد المجردة 
جعـــل المتعلمـــين ينفـــرون منهـــا، ويجـــدون صـــعوبة فـــي تعلمهـــا، وقـــد يعـــود ذلـــا لالتجاهـــات 

 مما يؤدي الى تدني التحصيل فيها. السلبية نحوها

ــــى نظريــــات و طرائــــق تــــدريس  ــــم الــــنفس وعلــــوم التربيــــة إل توصــــل البــــاحثون فــــي عل
واســتراتيجيات ونمــاذج للــتعلم مــن أجــل تحقيــق األهــداف المنشــودة فــي المنــاهج، ولعــل نمــوذج 

ســين نوعيــة التــدريس ألجــل تح مــارزانو" أبعــاد الــتعلم أخــد هــذه النمــاذج، والــذي توصــل إليــه "
 وجودة التعليم في أي مجال من مجاالت المحتوى.

مــن خــالل هــذه الدراســة التــي هــدفت الــى الكشــف عــن فاعليــة التــدريس وفــق نمــوذج 
ابعــاد الــتعلم لمــارزانو فــي تنميــة االتجــاه نحــو الرياضــيات والتحصــيل فيهــا، تبــين أن للنمــوذج 

هما انتائج عينتين احـدلمقارنة حيث أجريت  فاعلية في تنمية التحصيل في مادة الرياضيات،
، تجريبيـــة )درســـت وفـــق نمـــوذج ابعـــاد الـــتعلم( وأخـــرى ضابطة)درســـت بالطريقـــة االعتياديـــة(

وكانـــت الفـــروق لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة، وقـــد يعـــود ذلـــا للخطـــوات االجرائيـــة المتتابعـــة 
    والتي تركز على التفاعل بين األبعاد الخمسة للنموذج.
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 :و االقتراحات توصياتال
 

  بدجراء يوصي الباحثبناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج: 
دراسات تتناول فعالية ابعاد الـتعلم لمـارزانو فـي تنميـة تحصـيل الرياضـيات فـي مختلـف  -

 المراحل التعليمية و المستويات الدراسية.
فـــي تنميـــة التحصـــيل الدراســـي لمختلـــف  دراســـات تتنـــاول فعاليـــة ابعـــاد الـــتعلم لمـــارزانو -

 المواد الدراسية. 
 دراسات تتناول فعالية ابعاد التعلم لمارزانو في تنمية التفكير بأنواعه.  -
  
 :على ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يقتر  الباحث اجراء الدراسات التالية 
 .مارزانو ألبعاد التعلموذج مكن التي أثبتت فاعليتهااستخدام النماذج التربوية  -
ادراج انشطة ووضعيات تعلمية ووضعيات تقويمية وفق نموذج ابعاد التعلم لمارزانو  -

 في المناهج التربوية.
 .مارزانو وكيفية استخدامهالعلى نموذج أبعاد تدريب هيئة التفتيش )مفتشي المواد(  -
 ين.إيالء أهمية لتنمية اتجاه المتعلمين نحو الرياضيات لدى المتعلم -
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 قائمة المراجع
 
 

 المراجع العربية

 بيةاالجنالمراجع 
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 المراجع العربية:
(، أثـر أبعـاد الـتعلم عنـد مـارزانو علـى تحصـيل طلبـة الصـف 2012ابراهيم ابـراهيم عقيـل) .1

سلســلة العلــوم األساســي ودافعيــتهم نحــو تعلــم الرياضــيات، مجلــة جامعــة األزهــر بغــزة  عالســاب
 .2،ع14االنسانية، م 

(، اتجـــاه طـــالب وطالبـــات الصـــف الثالـــث المتوســـط 1992ابـــراهيم عبـــدالوهاب البـــابطين) .2
، العلـوم 4نحو الرياضيات في ضوء مؤهـل مدرسـيهم وخبـرتهم، مجلـة جامعـة الملـا سـعود، م

 .  264-235(،ص ص 1لدراسات االسالمية )التربوية وا
 (، فلسفات التربية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن.2001ابراهيم ناصر ) .3
 صـادر، ، دار6ط العـرب، لسـان (، 1998مكـرم) بـن محمـد الـدين جمـال منظـور ابـن .4

 لبنان. بيروت،
 بيروت، لبنان.(، دار صادر، 13المجلد) لسان العرب، ابو الفضل ابن منظور)د ت(، .5
اليــــازوري  (،علــــم الــــنفس االجتمــــاعي، دار2002أبــــومغلي ســــميح ،ســـــالمة عبـــــدالحفيظ ) .6

 .،عمان1العلمية للنشروالتوزيع،ط
دائــرة  (،االتجاهــات وطرائـق تكوينهــا و تعـديالتها فـي التعلــيم الدراسـي،1986أحمـد بلقـيس) .7

 عمان. غوث الدولية،معهد التربية، وكالة ال االنروا/اليونسكو، -التربية والتعليم
 .،القاهرة المصرية النهضة مكتبة ، 3التربوي،ط النفس (، علم1972) زكي صالح احمد .8
 مؤسســــة طيبــــة للنشــــر و التوزيــــع، (،علــــم الــــنفس االجتمــــاعي،2007علــــي حبيــــب) أحمــــد .9

 القاهرة.
(، كفايــــــة التخطـــــيط الدرســـــي لـــــدى معلمــــــي 2004االســـــطل ابـــــراهيم و الرشـــــيد ســـــمير) .10

 (، جامعة الكويت.70(، العدد)18المجلة التربوية، المجلد) الرياضيات،
،  1العـام، ط التعلـيم مرحلـة فـي العمـوم (، تـدريس1996الخليلـي خليـل يوسـف ورخـرون) .11

 االمارات. دار القلم، دولة
ــــتعلم 1998الزيــــات فتحــــي مصــــطفى) .12 ــــة، الشخصــــية،  -(، صــــعوبات ال االســــس النظري

 صر.، م1، دار النشر للجامعات، ط -العالجية
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 الكـويتي فــي المجتمـع الشــباب عنــد المطالعــة ( اتجاهــات1981القطــب) إسـحاق .13
 الكويت. ، (9) السنة (4 )ع االجتماعية، العلوم المعاصر، مجلة

، مكتبـة 1(، المـدخل الـى البحـث فـي العلـوم السـلوكية،ط1995العساف صالح بـن حمـد) .14
 العبيكان، الرياض.

نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي تنميــة الــدافع ل نجــاز (، أثــر 2011إســالم عبــدالحفيظ عمــارة  ) .15
واالتجاه نحو التعلم والتحصيل الدراسي لـدى طـالب الجامعـة ، رسـالة دكتـوراه، غ م، جامعـة 

 القاهرة، مصر.
 (،  فعالية استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على بعض أبعاد2011التخاينة بهجت )  .16

طـــالب المرحلـــة األساســـية فـــي مـــدارس التربيـــة الـــتعلم فـــي االتجـــاه واالتصـــال الرياضـــي لـــدى 
 .426 -199، ص 1(، 19عمان الخاصة، مجلة الجامعة اإلسالمية،)

طــــــرق تــــــدريس الرياضــــــيات: نظريــــــات  ،(2001الصــــــادق، إســــــماعيل محمــــــد األمــــــين ) .17
 وتطبيقات، دار الفكر العربي، القاهرة.

 جهرفــة فــي المنــاحات التربويــة المعمعجــم المصــطل ،(1999علــي) أحمــد والجمــل قــانيالل .18
 .، القاهرةعالم الكتاب، 2، ط وطرق التدريس

و التحقـــق  مقـــاييس لالتجاهـــات نحـــو الرياضـــيات (، بنـــاء ثالثـــة1998المقوشـــي عبـــداهلل) .19
 منها، مركز البحوث التربوية،  كلية التربية، جامعة الملا سعود، المملكة العربية السعودية.

  (، تحليـــل نتـــائج التقييمـــات الدوليـــة2014المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم) .20
TIMSS  في الدول العربية. 2011لسنة 

،فاعليــة اســتخدام نمــوذج ابعــاد الــتعلم فــي تنميــة التحصــيل وعــادات (2013)ريمســإيمــان  .21
ة تربويـات لـمج ي،العقل والدافعية لالنجاز في الرياضـيات لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائ

 (.256-181(، يوليو، ص )16المجلد)الرياضيات، 
ـــــراهيم ط1993أنســـــكو وج .ســـــكويلر،.ت.أ .22 ـــــد صـــــفوت اب ،مطـــــابع 3، ترجمـــــة عبدالحمي

 .جامعة الملا سعود
 ،4 ط العامـة، التـدريس طرائـق  )(2009) الحيلـة محمـود مرعـي ومحمـد أحمـد توفيـق .23
 .المسيرة ،عمان دار
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 (، أثر استخدام نموذج مارزانو للـتعلم فـي التفكيـر الرياضـي2014تيسير خليل القيسي ) .24
واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المرحلة األساسية في محافظة الطفيلـة، المجلـة الدوليـة 

 ،االردن. 251 -233(، 12(، العدد)3التربوية المتخصصة ، المجلد)
 فــي نفســية ،دراســات، (1978الخضــري)وســليمان الشــي   الحميــد جــابر عبــد جــابر .25

 القاهرة. المعرفة، عالم الناشر العربية، الشخصية
(، أبعـــاد الـــتعلم "بنـــاء مختلـــف للفصـــل الدراســـي"، دار 2000جـــابر عبدالحميـــد ورخـــرون) .26

 قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.
 الســلوا التنظيمــي (2004) جمــال الــدين محمــد المرســي وثابــت عبــدالرحمن إدريــس .27

 الجامعية، اإلسكندرية. الدار في المنظمة، السلوا إلدارة عملي وتطبيق ونماذج نظريات
 .الكويت، القلم دار، المجتمعفي  الفرد سيكولوجية، 1984) العزيز الفقي) عبد حامد .28
 الفجـر، دار العلـوم ، وتعلـم تعلـيم فـي حديثـة اتجاهـات )(2007مـازن) محمـد حسـام .29

 .القاهرة
،دار المســــيرة للنشــــر والتوزيــــع 1(،الــــتعلم المعرفــــي،ط2007الريــــاش)حســــين محمــــد ابــــو  .30

 االردن. والطباعة،
، دار ديبونـــــــو لتعلـــــــيم 1(، عـــــــادات العقـــــــل ودافعيـــــــة االنجـــــــاز،ط2015خالـــــــد الرابغـــــــي) .31

 التفكير،عمان.
 الفكـر، دار ،1االجتمـاعي،ط الـنفس علـم ، (2000الـرحمن المعايطـة ) عبـد خليـل .32

 عمان.
 الفكـر، دار ،2ط االجتمـاعي، الـنفس علـم ،(2007المعايطـة )الـرحمن  عبـد خليـل .33

 عمان.
 ،دار الفكـــــر الجـــــامعي،2(،علـــــم الـــــنفس االجتمـــــاعي،ط1999خليـــــل ميخائيـــــل معـــــوض) .34

 االسكندرية.
 تنميـة مهـارات فـي األقـران تـدريس اسـتراتيجية فعاليـة (،2004رمضـان سـيف) خيريـة .35

 ،المجلـة"لدولـة الكويـت االبتدائيـة المرحلـة طـالب لـدى الرياضـيات نحـو واالتجـاه الطـر 
 الكويت، الكويت. جامعة عشر، الثامن المجلد ،72 العدد التربوية،
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، دار دجلــة، 1(، مقدمــة فــي مــنهج البحــث العلمــي، ط2008رحــيم يــونس كــرو العــزاوي) .36
 عمان.

(، أثــر تــدريس الفيزيــاء باســتخدام اســتراتيجية مبنيــة علــى 2014)رشــدان حميــد المطرفــي .37
 يزيائية و عمليات العلم و االتجاهات فم في تحصيل المفاهيم النموذج ماروانو ألبعاد التعل

   العلمية لدى طالب المرحلة الثانوية في المدينة المنورة، المجلة العربية لتطوير التفوق،
 السعودية. ،2014( 9العدد) المجلد الخامس،

(، علـم الـنفس االجتمـاعي، 2011سامي محسـن الختاتنـة، فاطمـة عبـد الـرحيم النوايسـة ) .38
 دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

 .اإلسكندرية ،منشأة المعارف(، 1ط(،علم النفس االجتماعي(، 1984) سعد جالل .39
 دار الفكــر العربــي، ،3ط القيــاس النفســي النظريــة والتطبيــق، (،1998ســعد عبــدالرحمن) .40

 القاهرة.
 العمليـة سـةاالدر  الـنفس، علـم إلـى المـدخل :( 1982 ) حسـن وطلعـت العـال عبـد سـيد .41

 .القاهرة للنشر، العربي دار اإلنسان، لسلوا
 المكتـب االجتمـاعي، الـنفس علـم فـي مقدمـة والمجتمـع (، االنسـان2006)محمـد شـفيق .42

 .مصر اإلسكندرية، الحديث، الجامعي
التربويـة  المصـطلحات معجـم (،2003) حامـد وعمـار زينـب، والنجـار حسـن شـحاتة .43

 . اللبنانية المصرية الدار ،1 ط والنفسية،
دار  ،1ط االجتماعيـة، التنشـئة سـيكولوجية (،1998جـادو) علـي أبـو محمـد صـالح .44

 األردن. عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة
 دار ،5ط، االجتماعيـة التنشـئة سـيكولوجية (،2006جـادو) أبـو وعلـي محمـد صـالح .45

 األردن. عمان، والتوزيع، للنشر الميسرة
(، فاعليـــة نمـــوذج ابعـــاد الـــتعلم فـــي تنميـــة التفكيـــر 2009صـــالح مـــدحت محمـــد حســـن ) .46

االســــتداللي والتخصــــيل فــــي مــــادة العلــــوم واالتجــــاه نحــــو المــــادة لــــدى طــــالب الصــــف االول 
 .138-73(، 1)12ية العلمية، المتوسط بالمملكة العربية السعودية، مجلة الترب
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تدريســية مســتندة إلــى نمــوذج أبعــاد  اســتراتيجية(، أثــر اســتخدام 2008طــالل المشــاقبة ) .47
الــتعلم لمــارزانو فــي التحصــيل والقــدرة علــى حــل المشــكالت الرياضــية لــدى طالبــات المرحلــة 

 .غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن دكتوراهاألساسية في األردن، رسالة 
(،العوامـــل المرتبطـــة بـــالقلق فـــي مقـــررات الرياضـــيات لـــدى 2000طـــالل ســـعد الحربـــي) .48

، 89بجامعـة االزهر،العــدد طـالب التخصصـات األدبيــة بكليـات المعلمــين، مجلـة كليـة التربيــة
 .القاهرة
تدريس العلوم، دار الشـروق (،النظرية البنائية واستراتيجيات 2007عايش محمود زيتون) .49

 للنشر والتوزيع، عمان.
 العلـوم منـاهج فـي المعاصـرة العالميـة اتاالتجاهـ (، (2010عـايش محمـود زيتـون .50

 عمان. الشروق للنشر والتوزيع، ، دار1ط وتدريسها،
علــــم الــــنفس االجتمــــاعي  (،2003عــــوض و رشــــاد صــــالح الــــدمنهوري) عبــــاس محمــــود .51

 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية.       نظرياته و تطبيقاته،
(،البحــث االجتمــاعي، محاولــة نحــو رؤيــة نقديــة لمنهجــه 1990عبــد الباســط عبــدالمعطي) .52

 االسكندرية.  دار المعرفة الجامعية، وابعاده،
 دار القـاهرة للكتـاب، ،1ط علم الـنفس االجتمـاعي، (،2001عبد العزيز السيد الشخص) .53

 القاهرة.
(، نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم، نشــرة تربويــة، مكتــب 2011لجعفــري)عبــدالقادر عمــر ا .54

 التربية والتعليم بغرب مكة المكرمة شعبة العلوم.
 مجلـة "النفسـي المـرض واالتجاهات نحو المعتقدات ،1989)محمد خليفة) اللطيف عبد .55
 ، القاهرة. (11) ع للكتاب، الهيئة المصرية العامة النفس، علم
معلمـي  إكسـاب علـى مقتـر  تـدريبي برنـامج فاعليـة ،(2010المـالكي) الملـا عبـد .56

 .الرياضيات نحو طالبهم واتجاهات التحصيل وعلى النشط التعلم بعض مهارات الرياضيات
 .السعودية القرى، أم جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة
 ،1،ظالقـدرات العقليـة والرياضـيات (،2015)عبـداهلل مدركـةالكبيسـي وأ.م.د.  عبد الواحـد .57

 عمان، األردن. للنشر والتوزي، دار االعصار العلمي
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 راسـةد الثقـافي الغـزو قضـايا نحـو الشـباب اتجاهـات(، 2006)العـامر صالح بن عثمان .58
 ص مارس، الرابع، العدد الفيوم، عةجام التربية، كلية مجلة نقدية، تحليلية

(، مســــتوى الجــــودة فــــي تحصــــيل 2004عــــزو اســــماعيل عفانــــة و ســــعد ســــعيد نبهــــان) .59
ـــيمس ( واالتجـــاه نحـــو تعلمهـــا لـــدى طلبـــة الصـــف Timms) الرياضـــيات باســـتخدام اختبـــار ت

"التربيـة فـي فلسـطين و تغيـرات  الثامن االساسـي بغـزة، بحـث مقـدم الـى مـؤتمر التربـوي االول
 .24/11/2004-23ة،العصر" كلية التربية، الجامعة االسالمي

 المعـايير بـاتلمتط ضـوء فـي األطفـال لجميـع الرياضـيات تعمـيم ،((2004ولـيم عبيـد .60
 ن.ا، دار المسيرة، عم1ط وثقافة التفكير،

 االجتمــاعي،موضــوعات مختــارة فــي علــم الــنفس  (، 1993)  غريــبغريــب عبــد الفتــا   .61
  .القاهرة المصرية،دار النهضة 

(علـم الـنفس االجتمـاعي: رؤيـة معاصـرة، 1999عبـدالرحمن ) فؤاد البهي السـيد و سـعد .62
 دار الفكر العربي، القاهرة.

أثر نماذج التخطيط القائمة على أبعاد أنمـوذج مـارزانو  (،2015فيحاء نايف المومني) .63
فـي االردن،  األساسـيفي االستيعاب المفاهيمي للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن 

  ،1العدد 42دراسات العلوم التربوية،المجلد
(،فاعليـــة برنـــامج قـــائم علـــى اســـتخدام نمـــوذج ابعـــاد الـــتعلم  2013كريمـــة عيـــد شـــافعي) .64

لمــارزانو فــي تــدريس الرياضــيات و أثــره فــي تنميــة االســتيعاب المفــاهيمي و مهــارات التفكيــر 
 اه غ/م، جامعة الفيوم.االبداعي لدى طالب الصف االول الثانوي، رسالة دكتور 

 ،عــالم الكتــب،1(، تــدريس العلــوم للفهــم رؤيــة بنائيــة،ط2002كمــال عبــد الحميــد زيتــون) .65
 القاهرة.

 ،عــالم الكتــب،1(، تــدريس العلــوم للفهــم رؤيــة بنائيــة،ط2002كمــال عبــد الحميــد زيتــون) .66
 .القاهرة
دار  تقنيـــــات البحـــــث الخاصـــــة فـــــي علـــــم الـــــنفس االجتمـــــاعي، (2014،)مـــــأمون طربيـــــه .67

 النهضة العربية ،بيروت.
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 والنشر للطباعة الفنية، االجتماعية العالقات سيكولوجية،  (1992) عمر محمود ماهر .68
   .اإلسكندرية ،

، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، البحــث العلمــي فــي التربيــة(، 2009محســن علــي عطيــة) .69
 .االردن
ــــي عطيــــة) .70 ــــي 2010محســــن عل فهــــم المقــــروء، دار (، اســــتراتيجيات مــــا وراء المعرفــــة ف

 .المناهج للنشر والتوزيع، االردن
(، البنائيـــــــة وتطبيقاتهــــــا "اســــــتراتيجيات تــــــدريس حديثـــــــة"، 2015محســــــن علــــــي عطيــــــة) .71
 ،الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان. 1ط
 ومكتبـة أجنـادين دار ،1 ط النفسـية، االتجاهات (،2007الغرباوي) العزيز عبد محمد .72

 األردن. عمان، والتوزيع، المجتمع العربي للنشر
ــم الــنفس االجتمــاعي، (،1999محمــد عمــر الطنــوبي) .73 مكتبــة المعــارف  قــراءات فــي عل

 االسكندرية. الحديثة،
( استقصـــاء أثـــر اســـتراتيجية مبنيـــة علـــى نمـــوذج أبعـــاد 2007محمـــد خيـــر الســـالمات ) .74

التجاهـــات نحـــو الـــتعلم لمـــارزانو فـــي التحصـــيل للمفـــاهيم الفيزيائيـــة ومهـــارات التفكيـــر الناقـــد وا
أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة عمــان .الفيزيــاء لــدى طــالب المرحلــة األساســية مــادة 

 العربية، عمان، األردن.
(، فاعليـة برنـامج مقتـر  قائــم علـى ابعـاد الـتعلم لمـارزانو فـي 2014محمد وليد صـيام ) .75

رسالة ماجيسـتير،  تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة،
 كلية التربية الجامعة االسالمية بغزة.

دار األفــاق العربيــة، 1ســيكولوجية الفــرد فــي المجتمــع ، ط  2001محمــود شــمال حســن  .76
 القاهرة.

، الجامعيـة المعرفـة دار ، 1ط للمعلمـين، التربـوي الـنفس علـم (،1991)محمـود منسـي .77
 االسكندرية.

(، اثر استخدام نموذج مارزانو ألبعـاد الـتعلم فـي تـدريس 2007مريم أحمد فائز الرحيلي) .78
 العلوم في التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدينة 
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 المنورة، رسالة دكتوراه غ/م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
دار  (،علــــم الــــنفس االجتمــــاعي،2001عبــــداللطيف محمــــد خليفــــة) معتــــز ســــيد عبــــداهلل، .79

 القاهرة. غريب للطباعة والنشر و التوزيع،
 137 العـدد المعرفـة، عـالم سلسـلة التعصبية، االتجاهات ،(1989) اهلل معتز سيد عبد .80

 الكويت. والفنون، للثقافة الوطني ،المجلس
بوشـــــرف، ســـــعيد ســـــبعون، (، ترجمـــــة بوزيـــــد صـــــحراوي، كمـــــال 2006مـــــوريس أنجـــــرس) .81

 الجزائر. منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، دار القصبة،
ـــم  لمــارزانو فــي تنميــة  المفــاهيم 2013نــاجي الضــفيري ) .82 (، فاعليــة نمــوذج أبعــاد التعل

العلمية  ومهارات  حـل المشـكالت فـي مـادة العلـوم لـدى تالميـذ الصـف الثـامن المتوسـط فـي 
 دكتوراه غ م ، الكويت. دولة الكويت ، رسالة

ــ .83 ــتعلم فــي تنميــة مهــارات 2012أحمــد) ادناصــر محمــود، زي (، فاعليــة اســتخدام نمــوذج لل
االســتيعاب القرائــي لــدى طــالب المرحلــة االبتدائيــة فــي االدارة العامــة للتربيــة والتعلــيم بمدينــة 

، 2012، شــــرين أول  9، العــــدد 1الطــــائف )بنــــين(، المجلــــة التربويــــة المتخصصــــة، المجلــــد
 االردن. 

ــــــــداهلل غــــــــالي الموســــــــوي) .84 ــــــــة 2015نجــــــــم عب ــــــــة البنائي مــــــــا وراء  تواســــــــتراتيجيا(،النظري
 عمان. ،دار الرضوان للنشر والتوزيع،1المعرفة،ط

، دار يافا العلمية للنشـر والتوزيـع، 1(، تصميم التدريس،ط2006نذير سيحان العبادي) .85
 عمان، االردن.

جديــــدات الرياضــــية، عــــالم الكتــــب (، تعلــــم الرياضــــيات والت2004نظلــــة حســــن خضــــر) .86
 ،القاهرة.

(، اثــــر أنمــــوذج مــــارزانـــــو إلبعــــاد الــــتعلم علــــى التحصــــيل 2015نــــزار كــــاظم عبــــاس ) .87
، 28الرياضياتي لطالب الصف األول المتوسط، مجلة ميسان للدراسـات االكاديميـة ، العـدد 

 ، العراق.346-365
 ضـوء فـي الثانويـة للمرحلـة الطبيعيـة للعلـوم الفعـال التـدريس (،2012هالـة طـه بخـش) .88

 الشروق عمان. دار ،1الكفايات التعليمية،ط
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 المدة : ساعة ونصف                  اختبار الفصل االول في مادة الرياضيات  

 3 ّين رتب ي رقي (1.5االول: )التمرين 

  ،=( <، >)ضعي عال  ي  ن سب  ك ني نقط 

45999.54000 

78504.87504 

64820.064820


يال ديد،صّنفه رلي جدو :إ يك ج و   ن(  1.5التمرين الثاني: )

1،12،13،15،،21،30،34،45،37،128 

5 ض  ف تي عدد3 ض  ف تي عدد7 ض  ف تي عدد




 (1.5التمرين الثالث:)

ت  ييي.  هو ددتال ييي  درس ؟37أقسي،رلك قسي9رل درس 

 بنت .  هو ددي يكور؟222ييي   تأن دديإلن ثهو

 

إقرأكّ  ب رة ّ  ي لثّيضعأ   ه )صح(أو)مطأ((  الحظ الشكل ثم 1.5التمرين الرابع:)

(M)
             

                هل ركزي ديئرة)(Oي نقط 

            ()(N)يويزبي  ستقيي(K)ي  ستقيي

   )(ت ث نصفقطري ديئرة [AB]ي قطع 

        (K)

 )((M)يع  دي  ستقيي(K)ي  ستقيي

(N)زيوي ق ئ  )(AOBي زيوي 


نقاط( 4) الوضعية االدماجية

 mm 140تق سيثالث يموة)  روم  دومديج (قطع شكوالط طو ه 
 .  هوطو ي قطع ي  تبقي ؟1dmإيي   تأن  رأميجز  ني قطع طو ه

تق سيم  دومديج ي جز ي  تبقلب  تس وب.كيأميك  نه  ؟

(cmأوجدطو قطع شكوالط مديج ب  سنتي تر)









3 رتب ي رقيي عدد

3000101

0003000

1399870

   O    



 

 

 نصفالمدة : ساعة و                  اختبار الفصل االول في مادة الرياضيات

   ك ني نقط (  >=،،<) ضعي عال  ي  ن سب التمرين األول: 

0.5   .
2

4
                                                                             0.75      .

1

4
 


3

4
           .

1

3
                                                                           

4

8
      .         

2

4
 

0 ,25   . x10     75.00                                                                      0 ,7      .  30,    -10 
  

  
،بين   نشف مديج طو  dm 30و رضه cm120ت ي ى نشف طو ه م طالتمرين الثاني:  

 cm 60ض عه 
.ق رنبين س و  نشف  ي ىو نشف مديج أوجد س و ك  نشف ثي

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................



،يييك نتسع  dL15،أ   سبحرض رسعتهL180 م  د سبحبالستيكلسعتهالتمرين الثالث:

 سبح صطفى
1

2
سع  سبحم  دو

2

3
سع  سبحرض .أوجدسع  سبح صطفى.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 
 رابع: انظر إلى الشكل ثم ضع أمام كل عبارة )صح( أو )خطأ(التمرين ال

 B                           A        ت ث قطري  ستطي )EFي قطع  

Fcd (ث تق ئي )                   E                                                                              

 )(    AB تع  دي قطع DCي قطع 

 EOB)(  زيوي أكبر ني ق ئ                       D 

 () AB يع  دي قطع EFي  ستقيي

 

 الوضعية االدماجية:

يو  .25رلي يويي ويود،يوسبأجرتهمال   DA 75, 1200يتق ضى    

 كري ي  نز ،وسّددر تورةي كهرب   DA30, 1330ييي   تأنهييي ع   درع ي غ قدره      

،يوسبي  ب غي يب         505,33DA،ور تورةي    ي تل ب غه DA 12, 2000وي تل ب غه 

ي شهري س  دهييي ع   رلوس ب  بقل ه نأجرتهدرعههييي ع   .

  



 

 

 

 مقياس االتجاه نحو الرياضيات 

 

                            ذكـــــر               أنثــىالجنس :    

سـأقرأها لكـم  واحـدة تلـوى األخـرى، وأنـت لديكم مجموعة من العبارات أبن ئليأل زي 
 أنـه شعورا نحو كـل عبـارة، علمـا  رأيا و ( في خانة الخي ار الذي يعب ر عن xاالشارة ) تضع
 خاطئة. وأخرى صحيحة إجابة هناا ليس

 

 

 

 العبارات وافق بشدةم وافقم محايد معارض بشدةمعارض 

   x   الرياضيات مادة أساسية  

معارض 
 بشدة

 وافق م وافقم محايد معارض
 بشدة

  العبــــــــــارات         

 الال 01 الرياضيات مادة صعبة                                
 02 تعلم الرياضيات غير مفيد بالنسبة لي     
ياضية                               03 أشعر بالتعب عند حل  المشكالت الر 
ياضيات مهما شرح المعلم                 04 يصعب فهم الر 
 05 أفرح عند حل  مشكلة رياضية     
ياضيات       06 أحب أنشطة الر 
ياضية مضي عة للوقت                  07 حل  المشكالت الر 
ياضية                 08 أجد صعوبة في حل  المشكالت الر 
ياضيات         09 أشعر بالملل في حصة الر 
ياضيات        10 أتعل م الت فكير من خالل أنشطة الر 
ياضية مهما كانت صعوبتها              11 أحل  المشكالت الر 
ياضيات       12          أكره حصة الر 
ياضيات باستمرار        13 أحاول حل  تمارين الر 



 

 

 دليل المعلم في الرياضيات
 السنة الخامسة من التعليم االبتدائي

 

عــرف الفكــر التربــوي والدراســات النفســية تحــوالت بــارزة فــي مجــال الــتعلم والتعلــيم، ممــا      
جعل الباحثين يتوصـلون إلـى اسـتراتجيات ونمـاذج فـي الـتعلم، ولعـل نمـوذج أبعـاد الـتعلم أحـد 

لبنـاء وتخطـيط الوحـدات التعليميـة ، أساسـا   النماذج التي توصل إليها )مارزانو(  و الذي يعد  
بدء  من مرحلة رياض األطفال حتـى نهايـة المرحلـة الثانويـة ، متضـمنا  خبـرات وتجـارب يقـوم 
بها المعلمون لخلق مناخ تعليمـي نشـط ومثمـر ينمـو مـن خاللـه كـل مـن المعلـم والمـتعلم نحـو 

 تحقيق أفضل ل هداف المنشودة للعملية التعليمية التعلمية.
عـــد  دليــــل المعلــــم فــــي الرياضـــيات ســــندا مهمــــا فــــي تـــدريس مقــــررات مــــن منهــــاج الســــنة ي    

الخامسة ابتدائي في نشاط الرياضيات، وقد أعد وفق نموذج ابعـاد الـتعلم لــ )مـارزانو(، يأمـل 
الباحـــث قـــراءة هـــذا الـــدليل بتــــأن قبـــل الشـــروع فـــي تقــــديم الـــدروس، وينبغـــي تتب ـــع الخطــــوات 

قصد تمكـن الباحـث مـن الكشـف عـن مـدى تحقـق أهـداف دراسـته. كمـا المقترحة وااللتزام بها 
 أتقدم للسادة المعلمين بخالص الشكر مقدما لتعاونهم.

 التــي البنائيــة الفلســفة إلــى النمــوذج هــذا يســتند مــارزانو نمــوذج إليهــا يســتند التــي الفلســفة 
 يشـكل جديـد تعلـم أي أن تـرى الجديد كمـا التعلم لحدوث شرط السـابقة المعرفـة أن ىتؤكد عل
 الجهــاز قبــل مــن ذاتيــا يبنــى المعنــى أن تــرى كمــا ، المــتعلم جانــب مــن انشـــط اعقليــ امجهــود
 ويــرى تنقــل( وال تبنــي المعرفــة) المــتعلم إلــى المعلــم مــن هنقلــ يــتم وال نفســه، للمـــتعلم المعرفــي

 مهمــة وأ مشــكلة يواجــه عنــدما الفــرد بــه يقــوم مســتمر نشــاط بمثابــة يعــد الــتعلم أن (مــارزانو)
 المشـــكلة هـذه حـل إلـى الوصـول ســبيل فـي ابراثـم تجعلـه ذاتيـة طاقــة لديـة فتولـد ،حياتـه تمـس
   .المهمة لات وانجاز
 التعلم ألبعاد مارزانو بنموذج التعريف
 خطــــوات عـــــدة يتضـــــمن للتـــــدريس نمــــوذج بأنــــه الــــتعلم ألبعــــاد مــــارزانو نمــــوذج فيعــــر        

جــراءات وممارســات يتبعهــا المعلــم ويســتطيع أن يســتخدمه و المــتعلم داخــل حجــرة الــدرس،   وار
للنمـوذج  المعلمون فـي مرحلـة ريـاض األطفـال حتـى نهايـة المرحلـة الثانويـة، والهـدف النهـائي

لتالميذ القدرة علـى تطـوير أنفسـهم علـى نحـو يجعلهـم قـادرين علـى االسـتمرار فـي لأن يصبح 
 .حياتهمالتعلم خالل 



 

 

 : أبعاد التعلم إلى خمسة أبعاد وهي (وقد صنف )مارزانو و رخرون
  :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم البعد األول:

ـــه هـــي التـــي تكـــو   دراكات خبـــرة مـــن خبراتـــه فـــبعض  ن كـــل  حيـــث يـــرى أن اتجاهـــات المـــتعلم وار
 .د من صعوبة التعلماالتجاهات تؤثر في التعلم بطريقة إيجابية والبعض اآلخر يزي

عــاملين أساســيين يجــب مراعاتهمــا فــي تنميــة االتجاهــات  وقــد حــدد مــارزانو و زمــالؤه  
 :واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم وهما

 يــؤثر المنــاخ الصــفي علــى التالميــذ بشــكل كبيــر، فــدذا أتــيح للتالميــذ  : منــا  الــتعلم
فســوف تتكــون لــديهم  – دراســيبمــا يتضــمنه مــن معلــم وأقــران وفصــل  –منــاخ صــفي جيــد 

ولتنميتهــا يجــب مراعــاة االداءات  اتجاهــات إيجابيــة نحــو عمليــة الــتعلم فــي إطــار هــذا المنــاخ
 التالية.

 تسمية جميع التالميذ بأسمائهم أو المفضلة لديهم. -
 التواصل البصري مع التالميذ للتعبير عن االهتمام بما يجري في القسم -
 واالقتراب منهم ولمسهم بطريقة الئقةالتحرا عن قصد نحو التالميذ  -
 تعزيز اجابات التالميذ وكذلا تقدير الجوانب الصحيحة من االجابات -
 اتاحة الوقت الكافي ل جابة عن االسئلة -

 تعــد اتجاهــات التالميــذ فــي المهــام الصــفية ذات أهميــة فــي إنجــاز  :المهــام الصــفية
نجازها، فدذا ما تـوفر لـدى التلميـذ اتجاهـات إيجابيـة نحـو المهـام  المهام التي كلفوا بتحقيقها وار

 .الصفية فسوف يتم إنجازها بشكل جيد
مجموعة من األداءات التـي يجـب علـى المعلـم مراعاتهـا فـي تدريسـه لتنميـة  وقد حدد مارزانو

 :االتجاهات و اإلدراكات اإليجابية نحو التعلم وهي
 .وضرورية للتالميذاستخدام أساليب تجعل المهام التدريسية ذات قيمة  - 
تكــون فــي مســتوى فهــم التالميــذ و فــي مجــال حتــى التخطــيط الجيــد لمنــاخ ومهــام التــدريس  -

 .اهتماماتهم
 .تقديم نموذج للتالميذ يوضح كيفية إنجاز مهمة تعليمية كاملة  -
 .تقديم تغذية راجعة إيجابية للتالميذ  -
 .رية إلنجاز المهمةتوفير المصادر والوقت واألجهزة واإلرشادات الضرو   -
 .إتاحة الفرصة للتالميذ إلكمال المهام الصفية مفتوحة النهاية  -



 

 

ويشــير مــارزانو إلــى أن اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني يــؤدي إلــى زيــادة التقبــل والتفــاهم 
بين التالميذ بعضهم مع بعض وتقبل وجهات النظر األخرى، وتكوين عالقات شخصـية بـين 

ــــا إيجابي ــــا نحــــو الجماعــــة والعمــــل داخلهــــا، التالميــــذ، وهــــ و مــــا يمكــــن أن يولــــد شــــعورا واتجاه 
 .وبالتالي سرعة إنجاز المهام المراد تحقيقها 

 

  اكتساب و تكامل المعرفة :نيالبعد الثا
ورخرون  أن اكتساب المعرفة وتكاملها يتضمن استخدام ما نعرفه من قبل لكي  يرى مارزانو

من غموض، بحيث نستطيع  يهانضفي معنى على المعلومات الجديدة، والتغلب على ما ف
استخدامها بسهولة ويسر نسبي ا، وأن هناا نوعين من المعرفة ينبغي على المتعلم أن 

  اإلجرائية والمعرفة التقريرية المعرفةهي: يكتسبهما 
/  :التقريرية المعرفة أوالا
وهذه  الذاكرة، من معينة معلومة خصائص استدعاء المتعلم من تتطلب التي المعرفة هي

مفهوم  مثل: المعلومة تلا لتكون البعض بعضها مع تجتمع أجزاء تتضمن المعلومات
صوت  الواحد للشخص أن أي (الديمقراطية خصائص يستدعي المتعلم الديمقراطية، فدن

 . الفرد مقابل الجماعة تتخذها والقرارات واحد،
 : التقريرية للمعرفة المعنى بناء ن أ

هذه  وبدون الجديدة، المعلومات لتفسير الموضوع عن مسبق ا يعرفه ما المتعلم يستخدم
  .معنى شئ ألي يكون ال التقريرية المعرفة يفسرها التي السابقة المعرفة
تساعد  وهي التقريرية، المعرفة بناء في تساعد التي االستراتيجيات من العديد ويوجد

والتدريس  الذهني، العصف ومنها: معلومات من مسبق ا يعرفونه ما استرجاع على المتعلمين
تعلمته(،  ما – أعرفه أن أريد ما – أعرفه )ما K- W- L واستراتيجية والمماثلة، التبادلي،

بناء  في االستراتيجيات أقوى من األخيرتين االستراتيجيتين وتعد المفهوم، تكوين واستراتيجية
 .التقريرية المعرفة لتعلم المعنى
 التقريرية:  المعرفة تنظيم  ن ب
 المثال: سبيل على منها متعددة بطرق يتم المتعلم لدى التقريرية المعرفة تنظيم



 

 

 النماذج  استخدام وتتضمن :والرمزية ةالفيزيقي )التصورات(التمثيالت  استخدام
ا األبعاد(، ثالثي فيزيقي تمثيل) والمجسمات  والفيزيائية الرياضية المعادالت وأيض 

 رمزية(. تمثالت)
 يلي كما للتنظيم عامة أنماط ستة وهي :التنظيمية األنماط استخدام: 
 أو  بأشخاص المتصلة والخصائص الحقائق بتنظيم المتعلقة وهي وصفية: أنماط

 أشياء. أو أماكن
 معين زمني ترتيب في الوقائع تنظم أن بمعنى التتابع: أنماط. 
 نتيجة معينة إلى تؤدي شبكة في المعلومات تنظم أن بمعنى العملية/السبب: أنماط. 
 وحلولها  محددة مشكلة صيغة في المعلومات تنظم أن بمعنى مشكلة/حل: أنماط

 .الممكنة
 أمثله تدعمه تعميم في المعلومات تنظم أن بمعنى التعميم: أنماط. 
 األماكن  أو األشخاص طبقات أو العامة الفئات بتنظيم وتتعلق المفهوم: أنماط

 .واألحداث واألشياء
 أنها إال وثابتة، محددة أشكاال   تأخذ ال وهي متقدمة: كمنظمات البيانية الرسوم استخدام 

 الرئيسية بالفكرة وعالقتها الفرعية األفكار تربط التي العالقة توضح أن البد
 .للموضوع

 : التقريرية المعرفة جن تخزين
ا حياتنا في المعلومات استخدام من نتمكن لكي أنه مارزانو ذكر  ينبغي يوم بعد اليومية يوم 
 يعمل أن على المرء أن يعني كثيرة. وهذا حاالت في الذاكرة في واع نحو على نخزنها أن
 هي استراتيجيات الذاكرة أقوى وأن ، المعلومات واسترجاع التذكر على نفسه ليساعد شيئ ا
 :مثل المختلفة الحسية التصورات تستخدم التي تلا
 للمعلومات عقلية صور تخيل •
 .بالمعلومات ترتبط فيزيقية أحاسيس تخيل •
 .بالمعلومات ترتبط انفعاالت تخيل •
أو  بعد، فيما هاءاستدعا تسهل بصورة المدى طويلة الذاكرة في المعرفة نيخز ت ذلا ويعني
 .لي ار استرجاعها من تمكنه درجة إلى المتعلم يصل حتى تذكرها على التدرب

 



 

 

 : اإلجرائية المعرفة ثانياا:
 ، وهذا خطوات في مرتبطة عمليات بعدة المتعلم قيام خالل من اإلجرائية المعرفة تكتسب
 كيف؟......... هو رئيس سؤال على باإلجابة القيام يتطلب
 اإلجرائية المعرفة تعلم على المتعلمين مساعدة خاللها من يتم عدة مراحل مارزانو وحدد
 :هي
 : اإلجرائية المعرفة بناء ن أ
 إتباعها يجب التي والعمليات للخطوات نماذج بناء خالل من اإلجرائية المعرفة تأبنى

 هي النماذج هذه بناء في المستخدمة الطرق ومن وفهمها، اإلجرائية المعرفة للتوصل إلى
 :يلي ما

 نموذج ل جراء عرض ثم األفكار عن لفظي ا التعبير وهي تعني: عالي بصوت التفكير استخدام
 .العمل أثناء يدرس الذي

 في مساعدة وأقواها فاعلية الطرق أكثر من الطريقة هذه تعتبر :التدفق بخرائط النمذجة
 المتعلم تزويدوتعني  يتعلمونها. عمليات أو لمهارات نماذج بناء أو تكوين على المتعلمين
 بيان عرض هذا اإلجراء في ويتم والتكتيكات. ل جراءات بصرية وتصورات بتمثالت
 تفاعل لكيفية تمثيل بصري أو تصوير إعداد في نو المتعلم يبدأ ثم العمليات أو بالمهارات
 التالي الشكل في كما الخطوات

 تعميق المعرفة و صقلها البعد الثالث:
 التعليم الجيد يقتضى إثارة التساؤالت عن المعلومات والمهاراتأن  يعتقد مارزانو      

عادة صياغتها بشكل جديد، وأن هناا ثمانية أنواع من األنشطة يمكن تفعيلها في  وار
:الموقف التعليمي لمساعدة المتعلم على تعميق المعرفة و صقلها، وهى كما يلي  المقارنة

تحليل ، التجريد، بناء الدليل المدعم ،خطاءتحليل األاالستنباط،  االستقراء، ،التصنيف،
 .وجهة النظر
 العقل وملء المعرفة اكتساب من وأعمق أبعد الجيد التعليم من الهدف إن البعد الثالث:

نما فقط، بالمعلومات والمهارات عادة الذاكرة في المعلومات هذه عن البحث وار  صياغتها وار
 .وصقلها

 التفكير لتنشيط استخدامها يمكن التي المعرفية األنشطة من العديد مارزانو حدد وقد
 :يلي كما وهي المتعلم ىلد التحليلي



 

 

 .األشياء بين واالختالف هالشب أوجه تحديد وتعني :المقارنة
 األشياء؟ هذه بين التشابه أوجه ما
 األشياء؟ هذه بين االختالف أوجه ما

 .معينة خصائص أساس على تعريفها يمكن فئات في األشياء تجميع ويعني :التصنيف
 أساسها؟ على األشياء هذه تنظم أن يمكن التي الفئات ما
 أساسها؟ على الفئات صنفت التي والمباد  القواعد ما
 فئة؟ كل تميز التي الخصائص ما

 أو مالحظات أو مباد  من معروفة غير وتعميمات مباد  إلى التوصل يعني :االستقراء
 تحليالت

 نستخلصها؟ أن يمكن التي النتائج ما
 ؟......يحدث أن احتمال ما

 .معروفة وتعميمات مباد  من سابق ا معروفة غير نتائج إلى التوصل يعني :االستنباط
 نتوقعه؟ أو نستنتجه أن يمكن الذي ما
 يحدث؟ لما توقعاتا ما ............... كان إذا
 صحيحة؟ أو أكيدة توقعاتا تجعل التي الشروط هي ما

 .اآلخرين وعند الفرد عند التفكير في األخطاء وتمحيص تحديد عنيي :األخطاء تحليل
 المعلومة؟ هذه في االستدالل أخطاء هي ما

 مضلله؟ المعلومة هذه تعتبر لماذا
 تحسينها؟ أو تصحيحها يمكن كيف
 .معينة معلومة وتأكيد لتقديم األدلة من نظام بناء عنيي :المدعم الدليل بناء
 ؟....تدعم التي األدلة هي ما
 وراءها؟ االفتراضات هي وما الحجج؟ هذه حدود هي ما

 .البيانات أو المعلومات وراء العام النموذج أو الفكرة وتحديد تعريف عنيي :التجريد
 البيانات؟ وراء) النموذج (العامة الفكرة ما
 العامة؟ الفكرة عليها تنطبق أن يمكن التي األخرى المواقف هي ما

 .التعلم موضوع حول الشخصية الرؤية وتحديد تعريف تعني:النظر وجهة تحليل
ا شيئ ا هذا أن البعض يعتبر لماذا  محايد ا؟ أو سيئ ا أو جيد 



 

 

 اإلدراا؟ هذا أو الرؤية هذه وراء المنطق ما
 وراءها؟ المنطق وما بديلة؟) رؤية (نظر وجهة اذكر
 :هما المعرفة التخطيط لتعميق عند اتخاذهما من البد أساسيين قرارين مارزانو حدد وقد
 وتعمقها؟ تنميها أن تريد التي المعلومات هي ما
 المعرفة؟ وتعميق لصقل تستخدمها سوف التي األنشطة هي ما

 :االستخدام ذو المعنى للمعرفة البعد الرابع:
إن اكتساب المتعلم للمعرفة وتعميقها ليس هدف ا في ذاته بل البد من استخدام هذه     

المعرفة بصورة ذات معنى بالنسبة له عند قيامه ببعض المهام المرتبطة بحياته اليومية، وقد 
اقتر  مارزانو بعض المهام التي يمكن من خاللها أن يقوم الفرد باالستخدام ذي المعنى 

  : في للمعرفة، تتمثل
 المنطقية، األدلة على قائم قرار إلى التوصل خاللها من يتم التي العملية هي: القرار اتخاذ
 :التالية األسئلة على يتطلب اإلجابة وهو
 ؟........لتحقيق الطرق أفضل ما
 ؟....... حل أنسب هو ما

 التنبؤات وعمل الظواهر وراء المباد  تحدد خاللها من التي العملية هي:االستقصاء .1
 :لالستقصاء نماذج ثالث ويوجد .التنبؤات هذه واختبار صحة حولها

 :مثل أسئلة على اإلجابة ويتضمن: التعريف استقصاء -أ
 ؟..... تميز التي الخصائص ما •
 ؟....لـ  الهامة المعالم هي ما •
 : مثل أسئلة على اإلجابة ويتضمن: تاريخي استقصاء -ب •
 ؟.....حدث كيف •
 ؟.....حدث لماذا •
 : مثل أسئلة على اإلجابة ويتضمن: تنبؤي استقصاء -ج •
 ؟.........أن لو يحدث ماذا •
 ؟.....عندما حدث ماذا •
 ما مشكلة حل إلى للتوصل تهدف منظمة عقلية عملية عن عبارة: المشكلة حل -3

 مثل: على األسئلة اإلجابة وتتطلب



 

 

 ؟.....التي العقبات على أتغلب كيف •
 الشروط؟ هذه مع تتفق طريقة إلى أصل كيف •
 الهدف؟ هذا أحقق كيف •
 في معينة حاجة يحقق لكي وتنقيحه تطويره بعد منتج إلى التوصل هو :االخترا  -4

 :مثل أسئلة على اإلجابة العملية هذه وتتضمن حددها فيه، معايير ضوء
 إليه؟ أصل أن أريد الذي ما •
 ؟....لـ الجديدة الطريقة هي ما •
 األساسية العلم عمليات ممارسة على تركز التي العملية هي :التجريبي البحث -5

 وهذا....... واالستنتاج والتفسير النتائج صحة والتنبؤ واختبار والتحليل كالمالحظة
 :أسئلة مثل عدة على اإلجابة يتطلب
 ؟......أماما تالحظ ماذا
 ؟......التجربة نتائج تفسر بما
 ؟ تتنبأ بما التجربة نتائج خالل من
  :عادات العقل المنتجة الخامس: البعد

بالرغم مـن أهميـة اكتسـاب التالميـذ للمعلومـات، وتعميقهـا، واسـتخدامها بشـكل ذي معنـى، إال 
ا لعملية التعلم، فهي تساعدهم على تعلم أية خبـرة  أن اكتسابهم للعادات العقلية يعد هدف ا مهم 

 .يحتاجونها في المستقبل
 -عادة  -كل شيء نعمله، والعادات العقلية الضعيفة تؤدين عاداتنا العقلية تؤثر في إ    

إلى تعلم ضعيف بغض النظر عن مستوانا في المهارة أو القدرة، وأن أفضل الطرق التي 
يمكن استخدامها في اكتساب التالميذ للعادات العقلية هو تهيئة المواقف، واألنشطة 

فكير المختلفة للتوصل إلى المعلومات التعليمية التي تتطلب من التالميذ ممارسة مهارات الت
وحدد مارزانو عدة .الجديدة التي يمكن توظيفها، واستخدامها في مواقف ومشكالت حياتية

      :عادات عقلية يرى ضرورة اكتسابها من قبل المتعلمين خالل العملية التعليمية تتمثل في
 القائم على التفكير مهارات المتعلمين إلكساب .التفكير والتعلم القائم على تنظيم الذات

 :يلي كما الذات تنظيم
 بتفكيرهم. وعي على يكونوا أن على المتعلمين توجيه

 للعمل. منظمة خطة وضع على وتشجيعهم المتعلمين مساعدة



 

 

 التعلم. مصادر استخدام على المتعلمين تشجيع
 الراجعة. التغذية من االستفادة على المتعلمين تشجيع
 أعمالهم. تقويم على نيالمتعلم توجيه

 :ينبغي الناقد التفكير مهارات المتعلمين إلكساب: التفكير الناقد  .2
 العمل. في الدقة مراعاة على وتشجيعهم المتعلمين حث -
 العقل تفتح على وتشجيعهم المتعلمين حث -
 ومواقفه هئررا عن الدفاع على وتشجيعهم المتعلمين حث -
 وقدراتهم اآلخرين احترام على المتعلمين حث -
 :ينبغي البتكاريا مهارات التفكير المتعلمين إلكساب :االبتكاريالتفكير والتعلم . 3  

 .إجابات سريعة أو جاهزة حلول لها ليس أعمال في بعمق االندماج على المتعلمين تشجيع
 المعلومات. نقص في التغلب على المتعلمين تشجيع
 .تحقيقها على والمحافظة أدائهم بمستويات الخاصة المعايير وضع على المتعلمين تشجيع
 .جديدة ومغايرة بطرق األشياء مع والتعامل المألوف عن الخروج على المتعلمين تشجيع

 الكفاءات المطلوب تطويرها في المقرر المستهدف:
 قراءة وكتابة االعداد العشرية )مقارنتها، ترتيبها، واستعمال العالقات بينها(. -
 التعرف على خواص المثلث. -
 التعرف على وحدات فياس االوزان واستعماالتها. -
 حل مشكالت متعلقة بالقسمة. -
 التعرف على بعض الخواص و العالقات الهندسية )التناظر(. -
 التعرف على وحدات قياس المدد و استعمالها. -
 قياس المساحات والتمييز بين المساحة والمحيط -

 

تــم تصــميم نمــاذج لخطــط تدريســية وهــذه النمــاذج ليســت جامــدة بــل نماااذل لخطااط الاادرس: 
تســتند اليهــا لتوضــح لــا المطلــوب منــا  فــي تقــديم الــدروس وفــق النمــوذج التعلمــي المقتــر  
وبدمكانـــا التغييـــر فيهـــا بنـــاء علـــى البيئـــة المحيطـــة بالتلميـــذ ومـــا تملـــا مـــن وســـائل ومعينـــات 

بيداغوجية.

 



 

 

 النشاط: رياضيات 

 54داد العشرية                                     كتاب التلميذ صاالع الموضوع:

 الهدف الّتعلمي: التعرف على الجزء الصحيح والجزء العشري 

 

 

 

 

 الوضعيات و األنشطة         االبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
 االدراا االيجابي للمناخ الصفي  1البعد 

 
 
 االدراا االيجابي للمهام الصفية 

 استقبال التالميذ و تقديم التحية  لهم -
 مناداة التالميذ بأسمائهم  -
 عرض ملصقات األدوية  ومطالبة التالميذ بقراءة األسعار -
شد  انتباه التالميذ لضرورة معرفة قراءة هذه االعداد ألننا بحاجة إليها في الحياة  -

 اليومية

 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 
 
 
 
  االجرائيةبناء المعرفة 

17   التأكد من معرفة التالميذ لكتابة الكسور العشرية

100
 

17    فا الكسر

100
7     جماعيا

100
+10

100
+0 = 17

100
   

367فا فردي للكسرين 

100
    ،1356

100
 ثم المراقبة و التصحيح الذاتي  

17ثم كتابة الكسر

100
 54على الجدول كما هو مبين ص   

 العشري وكتابة كل منهما بلون مغايرةتحديد الجزء الصحيح والجزء 
75بة الكسور التالية على شكل اعداد عشرية  امطالبة التالميذ بكت -

10
  ،286

100
 ،43

1000
 

 الوصول بالتالميذ الى ان االعداد العشرية هي كتابة مبسطة للكسور العشرية تعميق المعرفة  وصقلها  3البعد 
الفاصلة ل عداد العشرية السابقة  دعوة التالميذ لمالحظة مكان وضع

0.043،2.86،7.5 
ويسار رقم  10الكتشاف ان الفاصلة توضع يسار رقم االحاد حين يكون المقام 

 وهكذا 100العشرات حين يكون المقام 
 مطالبة التالميذ بترتيب االعداد العشرية التالية مع التعليل-

23.05،23.00،23.5،23.543 ،23.09  
ام المعرفة استخداما ذي استخد  4البعد 

 معنى
 عرض مشكلة من بيئة المتعلم ومن حياته اليومية

واردت شراء قطعة شوكوالطة حيث ثمن القطعة: النوع  Da 50تملا قطعة ذات 
(1 )30.50 Da(2،النوع) Da 40.99( 3،النوع) Da50.50  أي نوع تستطيع

 شراءه؟

تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 
 الذات

   التفكير تنمية مهارات وعادات 

 تعليل سبب اختياره للنوع -
حصر االخطاء التي يقع فيها المتعلمون  في تحديد الجزء الصحيح والجزء  -

 العشري وتصحيحها ذاتيا



 

 

 النشاط: رياضيات 

 االعداد العشرية الموضوع:

 الّتعلمي: التعرف على االعداد العشريةالهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيات و األنشطة              االبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
 االدراا االيجابي للمناخ الصفي  1البعد 

 االدراا االيجابي للمهام الصفية 
 لهم  استقبال التالميذ و تقديم التحية -
 المرور بالصفوف والنظر الى عيونهم -
 
 االعداد العشرية نستخدمها في حياتنا اليومية  -

 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 
 
 
 
 بناء المعرفة االجرائية 

 مم يتكون العدد العشري ؟
  82.592حدد الجزء الصحيح والجزء العشري للعدد

جزء من  100/2منجزء 9/ 10جزء من 2/ 5،9،2ماذا تمثل االرقام 
1000 
 56قراءة النشاط االول كتاب التلميذ ص  -
 (kwlالعمل باستراتيجية ) -

 5mmو 10cm، طارق  10cmأمين وجد 
 كتابة القياسات على الجدول للوصول الى

10cm 5وmm = 10.5cm 
 56اجراء التطبيق فرديا كتاب التلميذ ص

 ( مكان النقطة=،<،>التالية بوضع العالمة )مقارنة االعداد  تعميق المعرفة  وصقلها  3البعد 
125mm . 1,25dm /75dm .90,50mm/20,5mm.1dm  

  االستعانة بالجدول
استخدام المعرفة استخداما ذي   4البعد 

 معنى
 57ص  4ضع االعداد على المدرج التمرين 

4,5  ,  2,3  ,  1,75  ,  3,56               
 

 6 5 4     3          2 1 0 
تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 

 الذات
 التفكير تنمية مهارات وعادات 

 رتب القياسات التالية دون استعمال الجدول االتية  مع التعليل عند االجابة
2.99cm / 2,09cm/ 2.90cm/ 0,99cm / 0,09cm 

 حصر االخطاء المشتركة  مع تحديد مصدر الخطأ وتصحيحه ذاتيا



 

 

 
 النشاط: رياضيات 

 58كتاب التلميذ  ص                                          3الموضوع: الضرب 

 التعلمي:استعمال تقنيات مختلفة لحساب الالهدف  

 

 

 

 

 

 

 الوضعيات و األنشطة االبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
االدراا االيجابي للمناخ   1البعد 

 الصفي
 

  الصفيةاالدراا االيجابي للمهام 

يظهر المعلم قبوله للتالميذ جميعا وحبه لهم دون استثناء وحبه لتعاونهم  -
 وتفاهمهم

 5، و 12daحبات بيض سعر البيضة  9تحتاج أما لصنع كعكة  -
  7daأكياس خميرة سعر الكيس 

 انت ال تملا حاسبة وال ورقة وقلم لحساب الميلم 
 ماذا تفعل ؟ سنتعلم اليوم تقنية سهلة للحساب

 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 
 

 بناء المعرفة االجرائية 

 58حل التطبيق ص   (kwlباستخدام استراتيجية )
 125x9=(125x10)-125=1250-125 شر  لطريقة الحساب  

 بنفس الطريقة تقوم المجموعة بحساب ثمن دواء ضغط الدم
     50x9,160x9,835x9اجراء عمليات مشابهة 

 المقارنة بين حساب الجداء بطريقتين المعرفة  وصقلهاتعميق   3البعد 
استخدام المعرفة استخداما ذي   4البعد 

 معنى
علبة ياغوورت 12da،15خبزات سعر الخبزة الواحدة  9طلبت منا أما شراء 

8da  كم دفع للتاجر؟ 
 58نفس العمل مع عملية القسمة ص

تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 
 الذات

  التفكير مهارات وعاداتتنمية 

 تمكين التالميذ من حساب الجداء والقسمة والتأكد من االجراء
 

 تلميذا .  29أقسام في كل منها  9شارا في حقل بالمدرسة 
 تلميذ . 19أراد المنشط تشكيل فرق مكونة من 

 ماهو عدد الفرق التي يمكن تشكيلها؟ - 
 شر  الكيفية بصوت مرتفع



 

 

 النشاط: رياضيات 

 60الموضوع: األعداد العشرية                     كتاب التلميذ  ص

 الهدف التعلمي: مقارنة عددين عشريين وترتيب أعداد عشرية
 

 

 

 

 

 

 الوضعيات و األنشطة االبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
االدراا االيجابي للمناخ   1البعد 

 الصفي
 

 االدراا االيجابي للمهام الصفية 

 أيهما أحب إليا العمل الفردي أم العمل الجماعي، ولماذا؟
 حث التالميذ بالمحافظة على نظافة القاعة 

 
أنتم تعرفون كيفية ترتيب االعداد الطبيعية لكن احيانا نحتاج لترتيب االعداد 

 العشرية
 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 

 
 
 
 بناء المعرفة االجرائية 

 مم  يتكون العدد العشري ؟  جزء صحيح / جزء عشري
 عرض اعداد عشرية وقراءتها

عرض النشاط االول أدوات عليها   (kwl)تفويج التالميذ والعمل باستراتيجية 
 60أسعار باعداد عشرية       ص

 ترتيب االدوات حسب االسعار من االكبر الى االصغر 
 ماهي الطريقة التي استعملتها للمقارنة

 دعوة التالميذ الستعمال جدول المراتب في ترتيب االعداد
 اعطاء التالميذ مجموعة من االعداد وترتيبها فرديا المعرفة  وصقلهاتعميق   3البعد 

9.09 ،9.9 ،0.99،0.91 ،9.05،5.90 
 تحديد االخطاء التي يقع فيها التالميذ والكشف عنها ثم تصحح ذاتيا

استخدام المعرفة استخداما ذي   4البعد 
 معنى

اغلى سعر عرض اسعار سلع  اعدادها عشرية ومطالبة التالميذ بتحديد 
 وارخصه

 
تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 

 الذات
   تنمية مهارات وعادات 

 التفكير

 يبين المتعلم كيفية معرفته للسلعة االغلى واالرخص وبصوت مرتفع
 ذكر طرق اخرى لمقارنة االسعار



 

 

 
 النشاط: رياضيات 

 67الموضوع: قياس الّسعات                                 كتاب التلميذ ص

 الهدف التعلمي: معرفة وحدات الّسعة و استعمالها

 

 
 

 الوضعيات و األنشطة     االبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
االدراا االيجابي للمناخ   1البعد 

 الصفي
  االدراا االيجابي للمهام

 الصفية

على نظافة  المحافظة القاء التحية ، التأكد من تهوية القاعة ،حث التالميذ على 
 القسم

المعلم قوارير ماء من احجام مختلفة ويسأل التالميذ . كم تحوي كل قارورة  يعرض 
 من الماء؟

 
 كم نحتاج من قارورة صغيرة لملء قارورة كبيرة؟

 اليوم سنتعلم كيفية قراءة الس عات ومقارنتها
 

 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 
 
 
 
 
 

 بناء المعرفة االجرائية 

 62ينجز النشاط األول ص   (kwlباستخدام استراتيجية )
 تذكير التالميذ باألعداد العشرية وما يقابلها من كسور

 1

10
dl   ،1 يمثل 

100
cl    ،1يمثل   

1000
 ml يمثل  

 رسم جدول  الس عات على السبورة 
 تدريب التالميذ على كتابة سعات على الجدول وقراءتها

 
 امالء سعات ومطالبة التالميذ بكنابتها على االلوا 

   cl=…dl=…mll  l…=اكمل مايلي
1

100
 

 63انجاز التمرين االول ص  تعميق المعرفة  وصقلها  3البعد 
 رت ب السعات التالية من االكبر الى االصغر

15dl , 0,125l , 45cl ,35.07 dl 
استخدام المعرفة استخداما   4البعد 

 ذي معنى
 63انجاز التمرين الثالث ص 

فناجين قهوة  4فناجين قهوة في اليوم ويشرب عمي رابح  3يشرب عمي الطاهر 
في اليوم. من يشرب أكثر؟ اذا هلمت أن فنجان عمي الظاهر سعته 

60ml 45،وفنجان عمي رايح سعتهml  
تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 

 الذات
   تنمية مهارات وعادات 

 التفكير

 63السعات عند انجاز التمرين االول ص  تعليل الكيفية التي رتب بها
 

  ,dl,09,5 dl,9,500 dl, 9,50 dl 09,50مالحظة السعات التالية 
 والكشف عن الفروق



 

 

 
 النشاط: رياضيات 

 100الموضو : المثلثات                                               كتاب التلميذ ص

 الهدف التعلمي:التعرف على خواص المثلث

 الوضعيات و األنشطة االبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
االدراا االيجابي للمناخ   1البعد 

 الصفي
  االدراا االيجابي للمهام

 الصفية

 االستقبال والتحية ، حثهم التالميذ على العالقات االخوية وتقبل بعضهم
 
 

 ل مختلفة هل هي متشابهة وهل لها نفس التسميةعرض ادوات باشكا
 بناء المعرفة التقريرية  2البعد 

 
 
 
 
 
 بناء المعرفة االجرائية 

. .  

                 .   
 

ساعد صديقا في رسم الطريق الذي يسلكه للوصول الى المثلجات ثم العودة الى 
 مكانه راسما في كل مرة خطوطا مستقيمة

 ما شكل الطريق الذي سلكه
الوصول بالتالميذ الى ان هذا الشكل الثالثي يسمى مثلثا . عدد االضالع / عدد 

 الزوايا
 مطالبة التالميذ برسم اشكال مثلثة وبأحجام مختلفة والوان مختلفة مع تلوين الزوايا

 
 الوضعية الثانية كل مضلع يتكون من ثالثة اضالع يسمى ........  تعميق المعرفة  وصقلها  3البعد 

، ودعوة التالميذ لكشف الخصائص 100عرض مثلثات مختلفة االشكال ص 
 للوصول الى خواص المثلث القائم ، متساوي الساقين، متقايس االضالع 

 عرض مجموعة من المثلثات مختلفة االشكال وتصنيفها وفق الخصائص   

استخدام المعرفة استخداما   4البعد 
 ذي معنى

 حضرت أما فطيرة )بيتزا( وطلبت منا مساعدتها في تقسيمها الى قطع متساوية

تنظيم   تنمية مهارات وعادات  5البعد 
 الذات

   تنمية مهارات وعادات 
 التفكير

 كيف ستقوم بتقسيمها ، اذكر االجراءات التي تتبعها واالدوات التي تستعملها 
 ذكر كل الطرق التي يمكن من خاللها تقسيم الفطيرة الى اجزاء متقايسة




