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 امللخص

تنمية  عمىاستخداـ نمكذج مارزانك ب تدريس الرياضات إلى معرفة أثرىدفت الدراسة  
كاستخدـ المنيج  ميارات ما كراء المعرفة لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط بمدينة الرياض.

مف مجمكعة المدارس في حي السعادة  طالبان ( 67شبو التجريبي، كتككنت عيِّنة الدراسة مف )
بمدينة الرياض، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كقد تـ تقسيميا إلى مجمكعة تجريبية تككنت 

ق، 1331. في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ طالبان ( 85، كضابطة تككنت مف )طالبان ( 83مف )
ت كالمتباينات( تتضمف ىذه كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطكير كحدة دراسية )الجبر كالمعادال

الكحدة دليؿ إرشادم لممعمـ، كدركس نمكذجية، كدليؿ إرشادم لمطالب حسب نمكذج مارزانك 
في تنمية ميارات ما كراء المعرفة مراعيان الخطكات العممية لذلؾ، كتـ تحقؽ الصدؽ ليا، 

م عداد اختبار تحصيمي في الرياضيات، كتـ التحقؽ مف صدقو كثباتو، كتكصَّ ت نتائج كا 
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية، 
كالضابطة في االختبار التحصيمي كلصالح المجمكعة التجريبية. كما أظيرت كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في كؿ مف ميارة 

التقكيـ كلصالح المجمكعة التجريبية. كأكصى الباحث كميارة لمراقبة كالتحكـ اكميارة التخطيط 
بضركرة االىتماـ باستخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في جميع المراحؿ التعميمية تدريب 

في كؿ الكحدات عمى اكتساب ميارات ما كراء المعرفة )التخطيط، التحكـ كالمراقبة،  الطمبة
رامج إعداد معممي المرحمة المتكسطة بمقررات خاصة تتعمؽ بميارات ما التقكيـ(. تضميف ب

 كراء المعرفة.

 نمكذج "مارزانك ألبعاد التعمـ"، ميارات ما كراء المعرفة.: الكلمات املفتاحية
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The effects of using Marzano’s Dimensions of Learning model on 

developing metacognitive skills in mathematics among eighth grade 

students.  

Abstract  

 The study aimed to know the effects of using the Marzano model in 

developing metacognitive skills among eighth grade students in Riyadh. The 

semi-experimental curriculum was used and the study sample consisted of 70 

students from the schools in Al-Saada district in Riyadh, KSA. They were 

randomly chosen and were divided into an experimental group consisting of 34 

students, and an officer group of 36 students during the second semester of the 

year 1441 AH. To achieve the goals of the study, a study unit (Algebra, 

Equations and Variables) was developed. This unit includes a teacher’s guide, 

model lessons and a student’s guide according to the Marzano model in 

developing metacognitive skills.  An achievement test in mathematics was 

prepared, and its honesty and reliability were verified, and the results of the 

study found that there were statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental group and the control in the achievement test. 

It also showed that there are statistically significant differences between the 

mean scores of the experimental group and the control, both in the planning 

skill and the control and control skill and the evaluation skill and in favor of 

the experimental group. The researchers recommend that attention should be 

paid to the use of the Marzano model for learning dimensions at all educational 

levels and for training students in all units to acquire metacognitive skills 

(planning, control and monitoring, evaluation). Programs for preparing middle 

school teachers include special decisions related to metacognition skills. 

 Key words: Marzano learning dimensions" model, metacognitive 

skills. 
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 املكدمة: 

تعد الرياضيات ميدانا خصبا لتنمية المعارؼ كالميارات كتنمية أساليب التفكير كحؿ     
المشكبلت بادراؾ العبلقات كالقدرة عمى صنع الحمكؿ العممية كتطبيقيا، فمادة الرياضيات 

الداعمة تحظى بأىمية بالغة عند الباحثيف كالتربكييف نظرا ألىميتيا لدل الفرد كالمجتمع فيي 
لو في حياتو اليكمية، كلقد ارتبطت درجة التطكر الحضارم لممجتمعات بعبلقة طردية بدرجة 
نمك كازدىار العمـك الرياضية، فأم مجتمع متقدـ حضاريان يككف عمى درجة عالية مف التقدـ 
الرياضي، فعمـ الرياضيات مف العمـك التي ليا تعامؿ مع ثكرة المعمكمات كالتكنكلكجيا 

ديثة، حيث ساىمت في البناء الفكرم كتطكره كتنظيـ التفكير كتكظيؼ العبلقات االدراكية الح
 لمعقؿ مف خبلؿ التنكع في المجاالت التعميمية كطرؽ تقديميا.

كىذا ما جعؿ المربيف كخاصة مصممي المناىج يبحثكف عف أنماط جديدة لممعرفة     
لمعرفة، كتنظيمو بشكؿ يركز عمى اإلنسانية يتـ مف خبلليا تحديد ما ىك ميـ مف ا

بالحقائؽ  الطمبةاألساسيات ذات الفعالية الكبيرة، كىذا ال يأتي عف طريؽ حشك أذىاف 
كالمعمكمات التفاعمية؛ بؿ عف طريؽ التأكيد عمى أساسيات المعرفة أك ما يسمى ببنية العمـ. 

كعناصر تنظيمية لممنيج كقد جاء الحؿ في طرح فكرة استخداـ النماذج كاالساليب كالتعميمات 
 (.3، 1388المدرسي في مختمؼ فركع المعرفة )الدلبحي، 

( أف تنمية التفكير عف التفكير )ما كراء المعرفة( 88،8778كيذكر عبيد كعفانة )        
يتطمب تنمية التحكـ في الذات كاالتصاؿ بالذات، ذلؾ ألف الشخص الذم ينشغؿ بحؿ مشكمة 

دكار في أثناء قيامة بيذا العمؿ فيك في أكقات مختمفة يمعب أدكارا معينة مثبل يقكـ بعدة أ
كىك بذلؾ يككف مكلدا لؤلفكار كمخططا كناقدا كمراقبا لمتقدـ الحادث كمدعما لفكرة معينة 

 Societyofmind كمكجيا لسمكؾ معيف لمكصكؿ إلى الحؿ ، فيك يعمؿ كمجتمع لمعقؿ
نيا  مقارنة باألخرل كيختار مف بينيا ما يراه يضع أمامو منظكرات متعددة ، كيقيـ كبل م

األفضؿ، كىك بذلؾ يككف مفكرا منتجا ، كالشؾ أف ذلؾ ما يتطمبو عصر اإلنساف المتميز ، 
كىك التحدم الذم يكاجيو مستقبؿ التربية التي أصبحت االف مكضع تساؤؿ في القياـ بدكرىا 

فكؽ المعرفة، كالقادر ليس فقط عمى  في إعداد المكاطف الذم يمتمؾ ليس فقط المعرفة بؿ ما
 التفكير بؿ التفكير في التفكير.
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( مركزىا المخيخ، كلذلؾ ىي خاصة باإلنساف فقط، كىي القدرة فعممية )ما كراء المعرفة    
عمى التخطيط كالكعي بالخطكات كاالستراتيجيات التي نتخذىا لحؿ المشكبلت كالقدرة عمى 

باىتماـ  Metacognitionمكضكع التفكير في التفكير  تقييـ كفاءة تفكيرنا، كقد حظي
ممحكظ في السنكات القميمة الماضية باعتباره طريقة جديدة في تدريس التفكير، مف خبلؿ 

، فجاءت النظرية البنائية لتعزز ؽ أىدافةقت تحفز ىذا التفكير كتحاستخداـ نماذج كاستراتيجيا
يب تدريسية محفزة لمتفكير كلعؿ مف أىـ ىذه ىذا المفيـك كتؤكد عمية مف خبلؿ تطبيؽ اسال

 .ـالنماذج ، نمكذج مارزانك ألبعاد التعم
( خبلصة الجيكد المتكاصمة كالنتائج Marazano,1993,21) انكرز ماكيعد نمكذج      

المتراكمة في مجاؿ األساليب كطرؽ التدريس الفعمية المستخدمة في الكقت الحاضر، كما 
ريات عف كيفية التعمـ كبناء األفكار في تنظيـ تصنيفي متدرج استخمصتو األبحاث كالنظ

( أف: نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك 43، 8777لعمميات التعميـ كالتعمـ. في حيف يرل الجاسـ )
يتضمف في إطاره عدد مف االستراتيجيات  التدريس؛ ألنوبمثابة إطار عمؿ متكامؿ لتخطيط 
طار عدد مف البرامج التعميمية األخرل المستخدمة عمى التدريسية التي ثبتت فاعميتيا في إ

نطاؽ كاسع كيمثؿ االفتراض الرئيس الذم يقكـ عمى أساس ىذا النمكذج في اإلشارة حث 
لذا تزايد االىتماـ في اآلكنة االخيرة بضركرة تطبيؽ تفكيرىـ. المعمـ عمى تحفيز طبلبو لتنمية 

حتى يمكف تحديد كتكصيؼ  التعمـ،نماذج نظريات كنماذج لمتعميـ تتكامؿ مع نظريات ك 
االجراءات البلزمة لتنظيـ محتكل مناىج التعميـ كتكجيو ممارسات المعمـ في المكاقؼ 

 (.144، 8774 )المفتي، أفضؿلمتدريس كبالتالي تعمـ  أكبرالتعميمية لتحقيؽ فعالية 
كمف النماذج التدريسية التي قد تسيـ في تحقيؽ الميارات العميا في التفكير كالتفكير      

لمتفكير في التدريس بكجو عاـ كتدريس الرياضيات بكجو خاص نمكذج ركبرت مارزانك ألبعاد 
التعمـ، حيث قدـ مارزانك نمكذجا تعميميا اشتؽ مف نتائج االبحاث الشاممة في مجاؿ التعمـ 

مؽ عميو )نمكذج أبعاد التعمـ( يستطيع أف يستخدمو المعممكف مف مرحمة رياض المعرفي كأط
 الطمبةاالطفاؿ حتى نياية المرحمة  الثانكية ك اليدؼ النيائي ليذ النمكذج أف يصبح 

متعمميف قادريف عمى تطكير أنفسيـ ك قدراتيـ العقمية مف خبلؿ تنمية التفكير لدييـ )مارزانك 
 (.4، 1887كاخركف،
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 الدزاسة:شكلة م

إف النظرة الحديثة لتعميـ كتعمـ الرياضيات لـ تعد تركز فقط عمى التطكر التعميمي لمطالب     
بؿ تدعك التربكييف في كؿ مكاف إلى تحقيؽ مخرجات تعميمية عالية المستكل كتخريج متعمـ 

التعمـ بذاتو  مطمع، مفكر جيد، متعمـ لديو ميارات اتصاؿ كتكاصؿ فعالة، متعمـ لو القدرة عمى
كتكجيو نفسة، متعمـ منتج متعاكف، يسيـ في خدمة مجتمعو، كلذا كاف مف الكاجب عمى 

ديـ المعرفة العامميف في حقؿ التربية كالتعميـ أف يككف لدييـ تكجييات متعمقة في طريقة تق
 كتبني نماذج تعميمية محكمة مف شأنيا أف تعزز التفكؽ المعرفي لمطالب كتعمؿ ،كاكتسابيا

 ، كالتي تأتي عمى رأسيا ميارات ما كراء المعرفة.العمياعمى تعزيز مياراتو العقمية 
لذا فقد قاـ الباحث باختيار نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ادراكا منو بأىمية ىذا النمكذج      

في مادة الرياضيات لمطبلب كتعممييـ  الميارمكقدرتو عمى تحقيؽ التعمـ كرفع المستكل 
بأف  Marzano,1995,512)مارزانك )، فقد أكد المعرفة()ميارات ما كراء  لمتفكير التفكير

خبراتو مع متغيرات كتفسر الفرد يتكصؿ إلى المعرفة مف خبلؿ بناء منظكمة معرفية تنظـ 
العالـ مف حكلو كىذه المعرفة نفعية كيستخدميا الفرد لتفسير ما يمر بو مف خبرات كمكاقؼ 

يراه مارزانك نشاط مستمر يقكـ بو المتعمـ عندما يكاجو مشكمة أك ميمة  فالتعمـ كماحياتية. 
تمس حياتو فتكلد فيو قكة دفع ذاتية تجعمو مجتيدا كمثابرا في سبيؿ حؿ ىذه المشكمة كانجاز 

   (.Marzano،1887:16 (الميمة أك تحقيؽ أىداؼ شخصية
(، كدراسة 8718ة عبدالقادر)كقد أجريت العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية مثؿ دراس

(، كدراسة البعمي ) 8775(، كدراسة الحصاف )8717(، كدراسة الرحيمي )8711العرياف)
 ( كدراسة8771(، كدراسة الباز)8778(، كدراسة عبدالمطيؼ )8778

(Thompson,1999 التي أشارت ضمف تكصياتيا، كمقترحاتيا إلى أف نمكذج مارزانك )
المشكبلت التعميمية، كذلؾ مف خبلؿ البعد عف  لعدد مفالحمكؿ  ألبعاد التعمـ ربما يكجد

األساليب التقميدية التي تركز عمى اكتساب المعارؼ كالمفاىيـ لذاتيا كسمبية المتعمـ في 
تحصيميا، مما يفقد ىذه المعارؼ أىميتيا كقيمتيا بالنسبة لممتعمـ، كضركرة التركيز عمى 

فمسفة تربكية كاضحة، كالتي تسيـ بشكؿ فعاؿ في تنمية األساليب كالنماذج التي تستند إلى 
إعادة صياغة محتكل مناىج الرياضيات بما يتماشى مع نمكذج ىمية جميع قدرات المتعمـ، كأ
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مف فيـ  الطمبةك ألبعاد التعمـ، كالذم يدعك إلى تقديـ المحتكل العممي بشكؿ يمكف نرزااػم
 ستكل مف التفكير.العبلقات كنمذجية االجراءات، كتحقيؽ اعبل م

فالتفكير ما كراء المعرفي ىك ميارات عقمية معقدة تعد مف أىـ مككنات السمكؾ الذكي      
كتقكـ بميمة السيطرة عمى جميع  في معالجة المعمكمات كينمك مع التقدـ في العمر كالخبرة

بفاعمية في نشاطات التفكير العاممة المكجو لحؿ المشكمة باستخداـ القدرات المعرفية لمفرد 
ما كراء المعرفة ىي جزء ميـ مف  . ميارات(887، 8775مكاجو متطمبات التفكير )درار،

القدرات اإلنسانية المساعدة عمى تنمية الخدمة أم انو يمكف النظر إلى ما كراء المعرفة عمى 
 الطمبة كتشير ما كراء المعرفة إلى قدرة الطمبةانو قدرة مف القدرات التي تؤدم إلى زيادة خبرة 

 (.Imel,2002,15عمى إدراؾ كمراقبة عمميات التعمـ )
حداثو لذا يجب      كتمعب ميارات ما كراء المعرفة دكران ىامان كحساسان في التعميـ الناجح كا 

عمى أف يصمكا  الطمبةكمساعدة  الطمبةالسعي إلى دراسة كيفية تنمية ما كراء المعرفة لدل 
العمميات التي تيتـ بتحقيؽ كانجاز الميمة مف فيـ، كتذكر،  إلى تطبيؽ العمميات المعرفية ىي

كانتباه، كتجييز المعمكمات بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ السيطرة عمى ما كراء المعرفة 
(Livingston,1997,86).  

كيتضح مما تقدـ أف التعميـ الذم يخاطب ما كراء المعرفة يعد أمرا ضركريا كأحد متطمبات     
التعميـ كالتعمـ الناجح، كما كراء المعرفة ىي قدرة ميمة مف القدرات اإلنسانية التي تساعد 

عمى زيادة كعييـ بتعمميـ كبالخبرة التي يكتسبكىا، كمف ثـ تساعد عمى تنمية خبرة  الطمبة
قصكر لدل  ىؿ يكجدمشكمة الدراسة لئلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي:  ة، فتمحكرتالطمب

في مادة الرياضيات لدل طبلب  طبلب الصؼ الثاني المتكسط في ميارات ما كراء المعرفة
 الصؼ الثاني متكسط؟ 

 فسوض الدزاسة: 

متكسط درجات  بيف (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) (1
كما  في ميارات ما كراء المعرفة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة

 يقيسو االختبار المعد لذلؾ ككؿ.
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بيف متكسط درجات  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) (8
قيسو تا كم المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في ميارة التخطيط

 .مفردات المخصصة لذلؾال
بيف متكسط درجات  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) (8

كما  ميارة المراقبة كالتحكـ فيالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة 
 .مفردات المخصصة لذلؾقيسو الت
بيف متكسط درجات  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) (3

قيسو تكما  المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة  في ميارة التقكيـ
 .مفردات المخصصة لذلؾال

 الدزاسة:أيداف 

تنمية ميارات ما كراء  عمىاستخداـ نمكذج مارزانك تدريس الرياضيات بأثر مف  التحقؽ (1
 المعرفة لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط.

 ميارة التخطيطتنمية  عمىاستخداـ نمكذج مارزانك تدريس الرياضيات بأثر مف  التحقؽ (8
 لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط.

ميارة المراقبة تنمية  عمىاستخداـ نمكذج مارزانك تدريس الرياضيات بأثر مف  التحقؽ (8
 كالتحكـ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط.

تنمية ميارة التقكيـ لدل  عمىاستخداـ نمكذج مارزانك تدريس الرياضيات بأثر مف  التحقؽ (3
 طبلب الصؼ الثاني المتكسط.

  مف:تسمد الدراسية الحالية أىميتيا  الدزاسة:أيمية 
  )الهظسية(األيمية العلمية 

 البنائية كىكالتدريس  أىـ نماذجمفاىيميا نظريا يتناكؿ أحد  الدراسة إطاراتقدـ  
نمكذج مارزانك ككيفية تكظيفو في تدريس الرياضيات لطبلب المرحمة المتكسطة، كمدل قدرتو 

كما يسيـ ىذا النمكذج في تطكير االداء  ،الطمبةكراء المعرفة ليؤالء  عمى تحقيؽ ميارات ما
  كاممة.التدريسي لممعمـ كلمبيئية الصفية 
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 مف:مف الناحية العممية كبل  الحاليةالدراسة قد تفيد  :)التطبيكية(األيمية العملية 
كتنميتيا لدييـ مف خبلؿ استخداـ  المعرفة( )ما كراءتحديد مياراتيـ العميا  :الطمبة 
 مارزانك.نمكذج 
المعممكف: تقدـ الدراسة دليبل عمميا لممعمـ تكضح فيو كيفية إعداد كتنفيذ الدركس  

ب الصؼ الثاني متكسط كفقا لنمكذج كالمتباينات( لطبل )المعادالتالمتعمقة بكحدة الجبر 
 زانك.ر ما

مخططي برامج كمناىج الرياضيات: مساعدة القائميف عمى برامج تطكير إعداد المعمـ  
كمخططي المناىج مف خبلؿ إمدادىـ بمجمكعة مف األنشطة كاالفكار التي يمكف تضمينيا 

 بمناىج الرياضيات كالتي تسيـ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة.  
 حدود الدزاسة:

  .ىػ1331اسي الثاني لعاـ الحدكد الزمانية: الفصؿ الدر 
 الحدكد المكانية: المدارس المتكسطة بمدينة الرياض. 

كراء المعرفة )التخطيط، المراقبة كالتحكـ،  الحدكد المكضكعية: نمكذج مارزانك، كميارات ما
 التقكيـ(، الجبر كالمعادالت كالمتباينات

 .بمدينة الرياض الحدكد البشرية: طبلب الصؼ الثاني متكسط 
 اييم ومصطلخات الدزاسة:مف

 (:Marsan’s Dimensions of Learning Model)منوذج مازشانو ألبعاد التعلم 

نمكذجو بأنو: نمكذج تدريس صفي يتضمف كيفية التخطيط لمدركس  عرؼ مارزانك 
كتنفيذىا كتصميـ المنيج التعميمي أك تقكيـ األداء لمتبلميذ، كيقكـ النمكذج عمى مسممة تنص 
عمى أف عممية التعمـ تتطمب التفاعؿ بيف خمسة أنماط )أبعاد( مف التعمـ كىي: االتجاىات 

كاكتساب المعرفة كتكامميا، كتكسيع المعرفة كتنقيتيا كصقميا  كاالدراكات اإليجابية عف التعمـ،
 )مارزانككتكامميا، كاستخداـ المعرفة بشكؿ ذم معنى، كاستخداـ عادات العقؿ المنتجة. 

 (.6، 8777 كاخركف،
( بأنو: نمكذج لمتدريس الصفي يتضمف خطكات إجرائية 57، 8717كيعرفو سعادة ) 

متتابعة تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط لمتعمـ، متمثمة في التفكير المتضمف كؿ 
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االتجاىات االيجابية عف التعمـ الخمسة كىي: اكتساب االدراكات االيجابية في التعمـ، كتكسيع 
خداـ المعرفة استخداما ذم معنى، كالعادات العقمية المنتجة التي المعرفة كتكامميا، كاست

 تحدث خبلؿ التعمـ كتسيـ بنجاحو. 
بأنو نمكذج مخطط لمتدريس الصفي يتضمف االبعاد الخمسة  :كيعرفو الباحث اجرائيا 

لمنمكذج )االتجاىات كاالدراكات اإليجابية عف التعمـ، كاكتساب المعرفة كتكامميا، كتكسيع 
المعرفة كتنقيتيا كصقميا كتكامميا، كاستخداميا بشكؿ ذم معنى، كاستخداـ عادات العقؿ 

  .المنتجة(
 :(Metacognitive Thinking Skills)مًازات ما وزاء املعسفة 

( بأنيا" ميارات معقدة تعد مف أىـ مككنات السمكؾ 47، 8778عرفيا جركاف ) 
البنائي في معالجة المعمكمات، كتنمك مع التقدـ في العمر كالخبرة كتقكـ بميمة السيطرة عمى 

مية في جميع أنشطة التفكير المكجو لحؿ المشكمة كاستخداـ القدرات المعرفية لمفرد بفاع
 مكاجية متطمبات ميمة التفكير.

(، Corliss,2005 ) (،Meale،8774كقد اتفؽ عدد مف الميتميف ) 
(Gama,2004)، (Fowler,2003( ،)Kumer,1998 بأف ميارات ما كراء المعرفة ،)

كفي ضكء ذلؾ فإف الباحث يعرفيا  ىي: التخطيط، كالمراقبة كالتحكـ، كالتقكيـ، كالمراجعة.
اجرائيا بأنيا: مجمكعة مف الميارات العقمية العميا تتضمف التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كالتي 
يسعى المعمـ مف خبلؿ كحدة تعميمية منظمة كمحكمة )الجبر كالمعادالت كالمتباينات( 

 كباستخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك. الطمبةلتحقيقيا بمشاركة 
 اخللفية الهظسية والدزاسات السابكة

 الهظسي  اإلطازأوال: 

 منوذج مازشانو ألبعاد التعلم

تستند أبعاد التعمـ عند مارزانك إلى الفمسفة البنائية، حيث يعتبر مارزانك  
(Marzano,1996, 13 أف المعرفة ىي السابؽ الذم يبني الفرد مف خبللو خبراتو )

العالـ مف حكلو، كىذه المعرفة نفعية، يستخدميا الفرد كتفاعبلتو مع عناصر كمتغيرات 
كيعتبر نمكذج أبعاد التعمـ ثمرة مف ثمرات  لتفسير ما يمر بو مف خبرات كمكاقؼ حياتية.
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بحكث شاممة أجريت في مجاؿ المعرفة كالتعمـ في إطار فكرم أطمؽ عمية أبعاد التفكير 
Dimension of Thinking،  مارزانك حيث أشارMarzano,1992, 2) إلى أنو شارؾ )

مف المربيف في البحكث التي أجريت عمى أبعاد التعمـ، كأيضان عممكا لمدة عاميف  87أكثر مف 
 ليصممكا البرنامج الرئيس ليصبح أداة قيمة. 

كيعرؼ النمكذج بأنو: نمكذج لمتدريس الصفي يتضمف عدة خطكات إجرائية متتابعة  
متمثمة في التفكير المتضمف في كؿ اإلدراكات  –لمتفكير  تركز عمى التفاعؿ بيف خمسة أنماط

كاالتجاىات االيجابية عف التعمـ الخمسة كىي: اكتساب المعرفة كتكامميا، تكسيع المعرفة 
التي تحدث مف خبلؿ  -كصقميا، استخداـ المعرفة بشكؿ ذم معنى، العادات العقمية المنتجة 

 ((Davidson & Worsham,1992,8 نجاحوالتعمـ كتسيـ في 
( بأنو إطار تعميمي يستند إلى أفضؿ ما 8774،176في حيف ترل ماجدة كىدل ) 

يعرفو الباحثكف كالتربكيكف عف التعمـ، كيتمثؿ في خمسة أنماط تّككف اإلطار العاـ ألبعاد 
 التعمـ كجكانب أساسية لمتعمـ 

لتعمـ ( إلى أف اMarzano, 1995,32& Kendalكيؤكد مارزانك ككاندؿ ) 
باستخداـ نمكذج مارزانك يعد بمثابة نشاط مستمر يقـك بو الفرد عندما يكاجو مشكمة أك 
ميمة تمس، حياتو فتكلد لديو طاقة ذاتية تجعمو مثابرنا في سبيؿ الكصكؿ إلى حؿ ىذه 
نجاز تمؾ الميمة، كأف المتعمـ يتكصؿ إلى المعارؼ كالمعمكمات مف خبلؿ بناء  المشكمة كا 

ية تنظـ كتفسر خبراتو مف متغيرات العالـ مف حكلو، كىذه المعرفة نفعية منظكمة معرف
 يستخدميا الفرد لتفسير ما يمر بو مف خبرات كمكاقؼ حياتية.

كيرل الباحث بأف نمكذج مارزانك التعمـ يمكف كصفو مف خبلؿ مككناتو الخمسة  
تعميمية كالتربكية كالعمؿ كاجراءاتو التي يستخدميا المعمـ خبلؿ تأدية كاجباتو الكظيفية كال

عمى تحقيؽ اقصى درجات التعمـ لدل طبلبو. فالمعمـ يكجو بسمككو المباشر لطبلبو أك غير 
ذاالمباشر ألنماط معينة مف التفكير،  أراد المعمـ االرتقاء باألداء المعرفي لطبلبو فعمية أف  كا 

 , Marzano & Kendall) الطمبةيخطط لسمككو المكجو نحك إثارة أنماط معينة مف تفكير 
1995, 39) 
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 ىي: Marzano,1992,12)كحدد مارزانك خمسة مككنات كانماط ) 
    Toward Positive Attitudes Learning االتجاىات االيجابية نحك التعمـ -1
 Knowledge Acquisition and Integration ofاكتساب كتكامؿ المعرفة  -8
  Extending and Refining Knowledgeتعميؽ المعرفة كصقميا  -8
 Using Knowledge Meaningfullyاالستخداـ ذم المعنى لممعرفة  -3
 Productive habits of Mindعادات العقؿ المنتجة  -4

    Toward Positive Attitudes Learning اوال: االجتايات االجيابية حنو التعلم

( أف اتجاىات المتعمـ Silver,2001,87) & Marzano كفيو يرل مارزانك 
دراكاتو ىي التي تككف كؿ خبرة مف خبراتو فبعض االتجاىات تؤثر في التعمـ بطريقة إيجابية  كا 
كالبعض اآلخر يزيد مف صعكبة التعمـ، فقد كجدكا أف إدراؾ المتعمميف لقدراتيـ عمى حؿ 

ذا أدرؾ  عفاء في حؿ المسائؿ أنيـ ض الطمبةالمسائؿ يعد عامبلن أكلينا كأساسينا في أدائيـ، كا 
الرياضية فإف ىذا اإلدراؾ يتغمب عمى معظـ العكامؿ األخرل، بما في ذلؾ القدرات كالميارات 
الخاصة بالتعمـ السابؽ. كيرل الباحث أف الطالب يقبؿ عمى عممية التعمـ باتجاىات تؤثر تأثيرا 

ك عممية التعمـ فإف رغبتو مباشرا في أدائو أثناء التعمـ، كبدكف كجكد اتجاىات إيجابية لديو نح
فالمناخ الصفي كالبيئية الصفية امر حتمي لحدكث التفاعؿ بيف المعمـ  تضعؼ،تقؿ كدافعيتو 

 كالمتعمـ.
أف االتجاىات كاالدراكات تؤثر في ,Marzano) 8777، 7كلذا فقد ذكر مارزانك ) 

احية في التعمـ الفعاؿ أف عمى التعمـ سمبان أك إيجابا، كاعتبر أف مف العناصر المفت الطمبةقدرة 
دراكات إيجابية عف التعمـ. لذلؾ يحدد مارزانك جانبيف يتـ مف  نّككف كنرسخ اتجاىات كا 

 :خبلليما تنمية االتجاىات االيجابية نحك التعمـ ىما
فإذا شعر المتعمـ بأنو متقبؿ مف معممة كمف أقرانو،     Learning Climateالتعمـمناخ  ( أ

كأحس بأف مكاف التعمـ آمف كمنظـ كمريح، تكلد لديو اتجاه إيجابي نحك التعمـ داخؿ ىذا 
المناخ، كعمى المعمـ أف يخطط لسمككيات محددة تدعـ ىذه االتجاىات، كتتمحكر ىذه 

 االداءات في: 
 سية ذات قيمة كضركرية لمطبلب.استخداـ أساليب تجعؿ المياـ التدري -



 ......................................... أثر استخدام نموذج "مارزانو ألبعاد التعلم" في تنمية مهارات ما وراء المعرفة

- 8888 - 

التخطيط الجيد لمناخ كمياـ التدريس لتككف في مستكل فيـ لمطبلب كفي مجاؿ  -
 اىتماماتيـ.

 تقديـ نمكذج لمطبلب يكضح كيفية إنجاز ميمة تعميمية كاممة. -
 تقديـ تغذية راجعة إيجابية لمتبلميذ. -
 المصادر كالكقت كاألجيزة كاإلرشادات الضركرية إلنجاز الميمة. تكفير -
 إتاحة الفرصة لمطبلب إلكماؿ المياـ الصفية مفتكحة النياية. -
كيرل الباحث أف لممعمـ دكر كبير في صناعة البيئية الصفية التي يتحقؽ مف خبلليا    

رؽ تدريسية تتناسب مع االتجاىات االيجابية نحك التعمـ مف تشجيع كتعزيز كاستخداـ لط
 .الطمبةخبرات كقدرات 

كتعتبر المياـ الصفية ذات أىمية كبيرة كفائدة   Classroom Tasksالمياـ الصفية ( ب
ذا تكفر لدييـ اتجاىات إيجابية نحك المياـ الصفية المكمفيف فإنو سكؼ  عظيمة لمتبلميذ، كا 

( عددان مف Marzano,1992,27يتـ انجازىا بشكؿ جيد كمثمر، كقد حدد مارزانك ) 
األدكات التي ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا في طريقة تدريسو لتنمية االتجاىات االيجابية نحك 
المياـ الصفية مثؿ: قيمة الميمة أك العمؿ، كضكح الميمة كاالمكانيات كيشير مارزانك إلى 

بعضيـ  الطمبةالتفاىـ بيف أف استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني يؤدم إلى زيادة التقبؿ ك 
، كىك ما يمكف الطمبةمع بعض كتقبؿ كجيات النظر األخرل، كتككيف عبلقات شخصية بيف 

أف يكلد شعكرا كاتجاىنا إيجابينا نحك الجماعة كالعمؿ داخميا، كبالتالي سرعة إنجاز المياـ 
 (.Huot,1996,98المراد تحقيقيا )

 ثانيا: اكتساب وتكامل املعسفة 

عممية التعمـ عممية تفاعمية أساسيا بناء المعنى الشخصي مف المعمكمات تعتبر  
المتكافرة )المحتكل كالكحدة التدريسية( في المكقؼ التعميمي، ثـ تحقيؽ تكامؿ تمؾ المعمكمات 
بما يعرفو الفرد مسبقان لبناء معرفة جديدة باإلضافة إلى عمميات التفكير كاالستدالؿ التي تعتبر 

 (.67، 8778، )البعميزأ مف معرفة. جزءان ال يتج
( إف الطريقة التي يّككف بيا األفراد المفاىيـ كيربطكف 31، 8773)كيرل سميماف   

كتصكرية ىي الطريقة التي بيا يتعممكف عف العالـ الذم يعيشكف  وبينيا في أنساؽ مفاىيمي
قائؽ كالمفاىيـ فيو. كالنتيجة ىي معرفة القضايا أك المعرفة التقريرية كالتي تضـ الح
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كالقضايا، أما عف الطريقة التي تكلد بيا المعرفة مف خبلؿ عدة عمميات أك إجراءات يطمؽ 
عمييا المعرفة اإلجرائية أك الميارات. فالمعرفة نكعاف: تقريرية كىي التي يفكر فييا الفرد في 

جرائية مفيـك أك قضية مستدعيان الخصائص ذات الصمة بيا دكف أف يقـك بعممية أك إجر  اء، كا 
 كىي التي تتطمب أداء عممية مف خبلؿ المضي في سمسمة مف الخطكات. 

( أف عممية التعمـ تمر بنمطيف مف أنماط المعرفة 86، 8777، ى)مارزانكما يرل  
( كالمعرفة اإلجرائية Declarative Knowledgeالمكتسبة، ىي: المعرفة التقريرية )

Procedural Knowledge)) 
ىذا التمييز ىاـ جدان ألف كؿ نمط مف أنماط  أف )  Huot,1996,4كأعتبر ىيكت )  

المعرفة يتضمف إلى حد ما عمميات تعمـ متنكعة، كيتطمب استراتيجيات تعميمية مختمفة. 
( أف في ىذا البعد نستخدـ األساليب كاألنشطة المناسبة 87، 8778كيؤكد خير كالسبلمات )

مات الجديدة كيربطيا بالتعمـ السابؽ، باستخداـ التعمـ التعاكني يتـ حتى يمتمؾ الطالب المعمك 
البحث كالتقصي عف المعمكمات الجديدة مف خبلؿ إجراء عرض عممي أك تجربة أك المناقشة 

رشادىـ.   كالحكار كتشجيع الطمبة في أثناء النشاط كتكجيييـ كا 
 :Extending and Refining Knowledgeثالجا: تعميل املعسفة وصكلًا 

إثارة التساؤالت  يقتضي( أف التعميـ الجيد Marzano,1997,65يعتقد مارزانك ) 
عادة صياغتياعف المعمكمات كالميارات  بشكؿ جديد، كأف ىناؾ ثمانية أنكاع مف األنشطة  كا 

 فاليدؼ .كصقميايمكف تفعيميا في المكقؼ التعميمي لمساعدة المتعمـ عمى تعميؽ المعرفة 
مف التعميـ الجيد أبعد كأعمؽ مف اكتساب المعرفة كمؿء العقؿ بالمعمكمات كالميارات فقط، 

عادة صياغتيا كصقميا. كقد أكد بي نما البحث عف ىذه المعمكمات في الذاكرة كا  عمى  اجيوكا 
ضركرة تعميؽ المعرفة كصقميا عندما تحدث عف التمثيؿ كالتكاـؤ كمبدأيف في التعمـ حيث 

ؿ بأنو: تكامؿ الخبرة الجديدة في البناء القائـ نتيجة لمتفاعؿ مع الخبرة الجديدة عرؼ التمثي
 (. 1886،187)الخميمي كآخركف، 

كيرل الباحث أف التعمـ الجيد ىك الذم ال يركز عمى مؿء العقؿ بالمعمكمات بؿ ييتـ   
عادة صياغتيا  ثارة التساؤالت لمتفكير كا  بشكؿ جديد، بضركرة البحث عف ىذه المعمكمات كا 

، االستنباط، تحميؿ االخطاء، كبناء الدليؿ ، االستقراءكالتصنيؼ المقارنة،كتعزيز كبل مف 
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المدعـ، كتحميؿ كجية النظر لممتعمـ كتقديرىا. كىذا ما أشار إلية مارزانك بتأكيده عمى ضركرة 
تحميميا  راتكجيو األسئمة المتنكعة كبخاصة المفتكحة التي تتطمب مف المتعمـ أف يفكر تفكي

مع ضركرة كضع ىذه األسئمة في إطار مف  الطمبةبما يؤدم إلى تغيير كتنمية المعرفة لدل ك 
 (.   85، 1887ك كآخركف نرزا)مااألنشطة المعرفية 

   Using Knowledge Meaningfully للمعسفةزابعا: االستخدام ذي املعهى 

بصكرة أكثر فاعمية عندما يككنكا قادريف عمى استعماؿ المعرفة إلنجاز  الطمبةيتعمـ  
 إذاالمياـ كالكاجبات الجادة التي تتيح ليـ استكشاؼ الحاجات الخاصة كالمنافع الذاتية، فمثبل 

أردنا شراء جيازان محمكالن كتعددت األنكاع لدينا فإننا نسعى لجمع المعمكمات عف كؿ التفاصيؿ 
المرتبطة بو، مف خبلؿ البحث كاالستقصاء سنتعرؼ عمى مميزاتو كنضع المعايير كالضكابط 
التخاذ القرار. كقد ذكر مارزانك أنو مف الميـ تذكر العمميات التي يقـك بيا المتعمـ لتنمية 
التعمـ كتعميؽ المعرفة فالمعرفة ليست ىدفان في نياية المطاؼ ألننا ال نقارف مف اجؿ المقارنة 

 بؿ التخاذ قرارات، كىناؾ عدة عمميات كمجاالت لبلستخداـ اليادؼ لممعرفة تتمثؿ في:
اتخاذ القرار: كىي العممية التي يتـ مف خبلليا التكصؿ إلى قرار حاسـ، أك اإلجابة عف  -1

ف خبلؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة يتـ ترجيح بدائؿ كتقكيـ حمكؿ أسئمة كم
 كاختيار أنسب القرارات تجاه مكاقؼ، أك لحؿ مشكبلت معينة. 

البحث )االستقصاء(: كىي العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد المبادئ كراء الظكاىر  -8
 كعمؿ تنبؤات حكليا كاختبار صحة ىذه التنبؤات. 

 ية عقمية منظمة تيدؼ لمتكصؿ إلى حؿ مشكمة ما. حؿ المشكبلت: كىي عمم -8
االختراع: كىك العممية التي ينتج عنيا ابتكار أك إيجاد أك تككيف شيء ما مرغكب نحف  -3

 في حاجة إلية. 
البحث التجريبي: كىك العممية التي يركز عمى ممارسة عمميات العمـ األساسية   -4

تائج، كالتفسير، كاالستنتاج كالمبلحظة، كالتحميؿ، كالتنبؤ، كاختبار صحة الن
 (141، 1887)مارزانك،
 Productive habits of Mindخامسا: عادات العكل املهتجة 

بعض العادات العقمية، كتنمية  الطمبةمف الميـ أف تسعى المناىج الدراسية إلكساب  
ك نرزا)مامياراتيـ العقمية التي تساعدىـ عمى تعمـ أية خبرة يحتاجكنيا في المستقبؿ 
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( بأف عادات العقؿ 618، 8775كقد كضح الصباغ كاخركف ). (33، 1888كآخركف، 
تركيبة تتضمف صنع اختيارات حكؿ أم األنماط لمعمميات الذىنية التي ينبغي استخداميا في 
كقت معيف عند مكاجية مشكمة ما، أك خبرة جديدة تتطمب مستكل عالي مف الميارات 

فاعمة كتنفيذىا كالمحافظة عمييا. كأشارت ماجدة كىدل الستخداـ العمميات الذىنية بصكرة 
( إلى أف اكتساب المعمكمات ىدؼ ميـ في حياتنا كلكف األىـ في العممية 188، 8774)

التعميمية أف يكتسب المتعمميف بعض العادات العقمية المنتجة كيعممكا عمى تنميتيا مف أجؿ 
كقد ميز  مـ أم خبرة مستقبمية يحتاجكنيا.اكتساب ميارات التعمـ الذاتي التي تعينيـ عمى تع

 ( ىذه األداة العقمية في العادات المميزة ألنكاع التفكير التالية:16، 8773مارزانك كآخركف )
التفكير الناقد: كقد أشار مارزانك إلى عدة أداءات تدريسية ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا  -1

 ميارات التفكير الناقد كما يمي: الطمبةإلكساب 
 عمى مراعاة الدقة في أعماليـ. الطمبةتشجيع  -
 عمى الكضكح كالسعي نحك المزيد منو. الطمبةحث  -
 عمى أف يككنكا متفتحي العقؿ. الطمبةتشجيع  -
 عمى تأجيؿ االندفاع لئلجابة أك الكصكؿ لمحؿ. الطمبةتشجيع  -
 عمى اتخاذ مكقؼ كاضح كالدفاع عنو كبمكرتو لآلخريف. الطمبةتشجيع  -
 عمى أف يككنكا أكثر حساسية لمشاعر كمعارؼ اآلخريف. الطمبةتشجيع  -
التفكير المنظـ ذاتيان: كيرل مارزانك أف ىناؾ عدة أداءات تدريسية ينبغي عمى المعمـ  -8

 ميارات التفكير القائـ عمى تنظيـ الذات كما يمي:  الطمبةمراعاتيا إلكساب 
 عمى أف يككنكا عمى كعي بتفكيرىـ. الطمبةمساعدة  -
 عمى كضع خطة منظمة لمعمؿ. الطمبةيع تشج -
 الستخداـ مصادر التعمـ. الطمبةتكجيو  -
 عمى االستفادة مف التغذية الراجعة. الطمبةمساعدة  -
 لتقكيـ أعماليـ.  الطمبةتكجيو  -
التفكير اإلبداعي: كقد أشار مارزانك إلى عدة أداءات تدريسية ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا  -

 تفكير االبداعي مف خبلؿ تشجيعيـ عمى: ميارات ال الطمبةإلكساب 
 االندماج بعمؽ في أعماؿ ليس ليا حمكؿ جاىزة أك إجابات سريعة. -
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 التغمب عمى اإلحساس بنقص المعمكمات، كأف عمييـ تكسيعيا. -
 كضع المعايير الخاصة بمستكيات أدائيـ كالمحافظة عمى تحقيقيا.  -
 جديدة مغايرة.الخركج عف المألكؼ كالتعامؿ مع االشياء بطرؽ  -

 التدزيس باستخدام منوذج مازشانو:

( ثبلثة نماذج أك صكر لمتخطيط ألبعاد التعمـ يستخدميا 883، 8777مارزانك )حدد  
 المعمـ عند اإلعداد لتدريس محتكل معيف، تتمثؿ فيما يمي: 

  :Focus on knowledgeالنمكذج األكؿ: االىتماـ بالمعرفة كالتركيز عمييا 
الخطكة األكلى: يحدد المعمـ المعمكمات المراد تدريسيا كالخطكات كالعمميات المرتبطة بيا 

 كالتي سيككف التركيز عمييا في الدرس )البعد الثاني(
الخطكة الثانية: يختار المعمـ المياـ التي تسيـ في تعميؽ المعرفة كصقميا كتحديد األنشطة 

 لممعمكمات المكجكدة في الخطكة األكلى. ةالطمبكالتعزيزات بحيث يسيـ ذلؾ في فيـ 
الخطكة الثالثة: يختار المعمـ مياـ ذات معنى لبلستخداـ كالتطبيؽ )البعد الرابع( كالتي تسيـ 

 في تدعيـ كتعميؽ الفيـ لممعمكمات كاإلجراءات المكجكدة في الخطكة األكلى. 
لبعد الثاني( كىك كعندما يستخدـ المعمـ ىذا النمكذج يككف تركيزه كىدفو عمى )ا 

الخاص باكتساب المعمكمات )المعرفة التقريرية(، كلمطريقة المقدمة بيا المعمكمات )المعرفة 
اإلجرائية(، كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ يختار المعمـ أنشطة تكسع كتنقي المعرفة )البعد الثالث( 

حث بأف ىذا كيقدـ المعمكمات بصكرة ذات معنى بدرجة أكبر )البعد الرابع(. كيكضح البا
النمكذج ىك الذم تـ استخدامو في الدراسة الحالية، ألنو أكثر مناسبة لممحتكل في الكحدة 
المستيدفة بالتجربة مف حيث الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات، ككذلؾ مناسبتو لمعمر الزمني 

 لمطبلب في المرحمة المتكسطة.
 :Focus on issuesالنمكذج الثاني: التركيز عمى المكضكعات كالقضايا 

الخطكة األكلى: يحدد المعمـ المكضكع أك المسألة، ثـ يحدد الميمة ذات المعنى لممعمكمات  
 (. 3التي ترتبط بيا )البعد 

الخطكة الثانية: يحدد المعمـ المفاىيـ كاالجراءات كالميارات )المعرفة التقريرية كاإلجرائية(  
 تخداـ ذم المعنى لممعرفة.( البلزمة إلتماـ كانجاز الميمة باس8)البعد 
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الخطكة الثالثة: يحدد المعمـ األنشطة المتعمقة كالتصحيحية الكاسعة البلزمة إلتماـ العمؿ 
 (8)البعد 

( حيث يتـ التأكد عمى تحديد 3استخداـ ىذا النمكذج يتـ التركيز فيو عمى )البعد  عند 
قضية ليا عبلقة بالفكرة العامة لمكحدة الدراسية ثـ يقرر المعمـ ما ىك نكعية االستخداـ ذم 

 المعنى الذم يمكف اقتراحو ليذه الميمة كالذم يرتبط بالمكضكع.
  Focus on student exploration :الطمبة النمكذج الثالث: التركيز عمى استكشاؼ

( التي سيككف 8الخطكة األكلى: يحدد المعمـ مجمكعة المفاىيـ كاإلجراءات كالميارات )البعد  
 التركيز عمييا في ىذه الكحدة.

( المرتبطة كالتي تساعد 8الخطكة الثانية: يحدد المعمـ األنشطة العميقة كالتصحيحية )البعد 
عمى فيـ المفاىيـ كالمعمكمات كالميارات ذات العبلقة بالمعرفة التقريرية  الطمبة

 كاإلجرائية.
عمى اختيار كانتقاء مياـ  الطمبةالخطكة الثالثة: يحدد المعمـ مجمكعة مف الطرؽ لمساعدة 

 (. 8تستخدـ المعرفة استخدامان ذا معنى )البعد 
تيف األكلى كالثاني، في الخطك  كيرل الباحث أف ىناؾ تشابو بيف النمكذجيف األكؿ 

 ةكتختمؼ معيما في الخطكة الثالثة حيث تركز عمى ترؾ الفرصة لمطمب كالثانية في كؿ منيما
، ةألف يختار كؿ منيـ الميمة التي رغب فييا كىنا يبرز دكر المعمـ بصفتو مرشدا لمطمب

 تعمؽ بالمكضكع.كعميو أف يشجعيـ عمى اكتشاؼ مكضكعات بعيدة كأسئمة مثيرة لبلىتماـ ت
   Metacognition Skills :وزاء املعسفة مًازات ما
( بأنيا الكعي بما نمتمكو مف قدرات كاستراتيجيات 168، 8773بيمكؿ )عرفيا  

 كمصادر ككسائؿ ألداء المياـ بفاعمية أكثر. كقد قاـ البعض بتحديد نكعيف مف ميارات ما
 كراء المعرفة كىما:

المعرفية، كتتككف مف معرفة الفرد لعممياتو المعرفية بما فييا مف معرفة إدراؾ التككينات  -أ
دراؾ أيف  نكاحي القكة كالصعؼ لديو كمعرفة االستراتيجيات المستخدمة أثناء التعمـ، كا 

 كمتى تستخدـ ىذه االستراتيجيات.
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التعمـ تنظيـ المعرفة كتشمؿ قدرة المتعمـ عمى التخطيط كالمتابعة كتعديؿ أدائو أثناء  -ب
( أف المتعمـ الذم ,Lindstroom,1995 87في حيف أكد ) (.8778،81)الخطيب،

 كراء المعرفة يمتاز بقدرتو عمى: يمتمؾ ميارات ما
 تكجيو كتنظيـ عممية تعممو كتحمؿ مسؤكليتيا. -أ
 استخداـ ميارات التفكير لتكجيو تفكيره كتحسنو. -ب
 المختمفة.اتخاذ القرارات المناسبة في مكاقؼ حياتو  -ج
التعامؿ بفاعمية مع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة سعيان كراء تحقيؽ مستكل أفضؿ  -د

 مف فيـ ىذه المعمكمات كتكظيفيا في مكاقؼ حياتو اليكمية.
 اختيار اإلجراءات المناسبة لممكقؼ التعميمي الذم يمر بو. -ػ ى

المعرفة ىي القدرة عمى فيـ كراء  ( بأف ميارات ما856ـ، 8717كيذكر العتـك ) 
كيعرفيا  كمراقبة األفكار الخاصة بالفرد، كالفرضيات كالمضاميف التي تتضمنيا نشاطاتو.

( بأنيا "أنشطة التفكير العميا التي تسيطر عمى (Livingston,2003,1ليفنجستًن 
اء كر  ( في تصنيفيـ لما (Yor,et,1998,30آخركفً ريكبينما أشار  العمميات المعرفية".

المعرفة إلى مجاليف، ىما التقكيـ الذاتي كيعني بو أشكاؿ المعرفة الثبلثة، التقريرية كاإلجرائية 
 كالشرطية، كاإلدارة الذاتية كيعني بو عمميات التحكـ كىي التخطيط كالتقكيـ كالتنظيـ.

كيعرفيا الباحث بأنيا قدرة المعمـ داخؿ البيئة الصفية كباستخداـ اساليب تدريسية  
كمة مف تحقيؽ النمك المعرفي كالعقمي في كؿ مف التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ كتحفيز الكعي مح

كتكصمت بعض الدراسات التي أجريت منذ  الفكرم لطبلبو في كؿ خطكة مف خطكات درسو.
كراء المعرفي إلى تحديد  مطمع السبعينيات في القرف العشريف حكؿ مفيـك عمميات التفكير ما

كراء المعرفة التي تقـك بإدارة نشاطات التفكير كتكجيييا عندما ينشغؿ  ماعدد مف ميارات 
الفرد في مكقؼ حكؿ المشكمة أك اتخاذ القرار. كتركز عمى المعرفة اإلجرائية المطمكبة لمتنظيـ 

 الفعمي كالتحكـ في أنشطة تعمـ الفرد.
ذات العبلقة  عمى التركيز عمى المعمكمات الطمبةكراء المعرفة تساعد  كميارات ما 

بالميمة لبناء فيـ كتمثيؿ كاؼ لمميمة. كلذلؾ يمكف تصميـ خطة لمعمؿ لتحديد األىداؼ 
عاؿ كمنخفض الذكاء عمى  الطمبةالمرجكة كدراسة أنشطة التعمـ. كىي ميارات تظير عند 
. Veenman&Spssns,2005))السكاء كيختمفاف في كيفية تكظيفيا في أنشطة التعمـ 
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مف التعمـ الذاتي مف منطمؽ أنيا تساعده عمى اإلدراؾ  الطمبةكراء المعرفة  ماكتمكف ميارات 
 (.(Peter,2000كتعمميـ كتجعؿ التعمـ فعاالن كنشطان  ـالذاتي لتفكيرى

( إلى أف الفيـ كالتحكـ في عممية التعمـ يعد أحد 87، 8778،)أندرسًنكيشير  
عمى اكتسابيا.  الطمبةيف مف مساعدة الميارات الضركرية في حجرات الدراسة كيمكف لممعمم

المعرفة كيعممكف عمى تنميتيا لدل  ما كراءفالمعممكف الميرة ىـ الذيف يستخدمكف ميارات 
( إلى أف المعمميف يجب أف يزكدكا حجرات (Thamraksa,2004,62متعممييـ، كيؤكد 

 اقبة، التقكيـ.المعرفة التخطيط، المر  ما كراءالدراسة باألنشطة الكفيمة بتحسيف ميارات 
المعرفة مف أىـ أدكات التعمـ الناجح، فيي تساعد  ما كراءكبذلؾ نجد أف ميارات  
عمى التعمـ الذاتي كزيادة عممية الكعي بالتفكير كتصميـ خطط عمؿ كمراقبة تنفيذىا  الطمبة

. مف استخداميا الطمبةكتقكيميا. كيجب عمى المعمميف القياـ بممارسة ىذه الميارات لتمكيف 
المعرفة تنمك مع تقدمنا في العمر إال أف الخبرة كالتعميـ  ما كراءكعمى الرغـ مف أف ميارات 

المقصكد يمعباف دكران ميمان في تنمية ىذه الميارات اليامة أكثر مما يفعؿ النضج كحده كلذا 
 1883،جابرالمعرفة ) ما كراءفإنو مسئكلية المعمميف أف يساعدكا عمى تنمية ميارات 

،868 .) 
إلى أف المعمميف في  Teiner,jons,2000,43)كيشير كؿ مف تينر كجكنس ) 

المعرفة الرئيسة، كتسيـ  ما كراءميارات  الطمبةالمرحمة المتكسطة يستطيعكف أف يعممكا 
 المعرفة في تعمـ المعرفة الجديدة بصكرة عممية أكثر كبفيـ أعمؽ. ما كراءميارات 
المعرفي عمى أنيا "ميارات  ما كراء( ميارات التفكير 38، 1888)كيعرؼ جركاف  

عقمية معقدة تعد مف أىـ مككنات السمكؾ الذكي في معالجة المعمكمات، كتنمك مع التقدـ في 
العمر كالخبرة، كتقـك بميمة السيطرة عمى جميع نشاطات التفكير العاممة المكجية لحؿ 

رفية لمفرد بفاعمية في مكاجية متطمبات ميمة المشكمة كاستخداـ القدرات أك المكارد المع
، (Meale,2005) (،1888،رًانػػ)جكتجمع العديد مف المصادر  التفكير".

(Corliss,2005( ،)kumer,1998( ،)Gama,2000 ،)(Fowler,2003 عمى أف ،)
 المعرفة ىي: ما كراءميارات 

    Planning: التخطيطاوال: 
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الخطط كاألىداؼ كتحديد المصادر الرئيسة قبؿ التعمـ، كتشير إلى  كيعني كضع 
 األنشطة المتعمدة التي تنظـ كافة عمميات التعمـ، كتشمؿ:

 تحديد اليدؼ، أك الشعكر بكجكد مشكمة، كتحديد طبيعتيا. -1
 كتنفيذ الحؿ. استراتيجيةاختيار   -8
 ترتيب تسمسؿ خطكات التنفيذ.   -8
 األخطاء كالصعكبات المحتممة.  تحديد -3
 تحديد أساليب مكاجية ىذه الصعكبات كاألخطاء.  -4
 تحديد الكقت البلـز لمتعمـ. -5
 التنبؤ بالنتائج المرغكب فييا، أك المتكقعة.  -6

    Monitoring and Controlling ثانيا: املساقبة والتخكم
كتعني كعي الفرد لما يستخدمو مف استراتيجيات لمتعمـ أك حؿ لممشكمة كقدرتو عمى  

استخداـ االستراتيجيات البديمة لتصحيح الفيـ كأخطاء األداء، كتشير إلى األنشطة التي تسيؿ 
يمكف أف يسأؿ نفسو كالتالي: "ما  الطمبةالتقدـ في عممية التعميـ. عمى سبيؿ المثاؿ، 

مسار الصحيح لمتعمـ؟"، "كيؼ يجب أف أفعؿ؟"، "ما المعمكمات الميمة إلكماؿ أفعمو؟"، "ما ال
المياـ المعطاة؟"، "ىؿ يجب أف أعمؿ باتجاىات مختمفة؟ ككيؼ؟"، "ىؿ يجب أف أعدؿ 
سرعتي؟"، "الخ". ىذه بعض نشاطات المراقبة التي يمكف أف تظير أثناء القياـ بأنشطة التعمـ، 

 كتشمؿ:
 الحفاظ عمى تسمسؿ الخطكات.  -8     ؼ في بؤرة االىتماـ. االبقاء عمى اليد-1
تحديد معرفة متى يجب االنتقاؿ إلى العممية  -3     معرفة متى يتحقؽ كؿ ىدؼ فرعي. -8

 التالية. 
معرفة كيفية التغمب عمى العقبات، كالتخمص  -5       اكتشاؼ الصعكبات كاألخطاء. -4

 مف األخطاء. 
  :Evaluationثالجا: التكويم 

الفعالة عقب حدكث التعمـ أك حؿ  كاالستراتيجياتكتعني القدرة عمى تحميؿ األداء  
المشكمة، كتشير إلى تقييـ الفرد لعمميات تعممو كتتضمف تقكيـ تقدمو في أنشطة التعمـ، 
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عمى تنمية مجمكعة مف الميارات كاالستراتيجيات  الطمبةكميارة التقكيـ يمكف أف تساعد 
 ية التي يمكف أف تعينيـ في عممية التعمـ كتحسينو كتشمؿ:الضركر 

تقكيـ مدل مبلئمة  -8الحكـ عمى دقة النتائج ككفايتيا.  -8تقكيـ مدل تحقيؽ اليدؼ. -1
تقكيـ  -4 تقكيـ كيفية التغمب عمى الصعكبات كاألخطاء. -3األساليب التي استخدميا. 

 Lee & Baylorتنفيذىا. كيضيؼ المستخدمة ككيفية  كاالستراتيجيةفاعمية الخطة 
 . Revising( ميارة رئيسة رابعة كىي: المراجعة (2006,
 : Revisingزابعا: املساجعة 

تتضمف ىذه الميارة تعديؿ خطة العمؿ المكضكعة مسبقان بخصكص تحقيؽ األىداؼ،  
 كمداخؿ التعمـ التي استخدمت كتشمؿ: كاالستراتيجيات

      ربط الخبرات الجديدة بالسابقة. -8              تعديؿ خطة العمؿ. -1
 تكسيع مجاؿ العمؿ. -8

 ثانيا: الدزاسات السابكة

 دزاسات تتعلل بهموذج مازشانو ألبعاد التعلم:
ـ(: كىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فعالية برنامج تعميمي معد 8715دراسة بدكر) 

المعرفي لدل الطمبة المتفكقيف  ما كراءكفؽ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية التفكير 
عقميان في مدينة البلذقية، كاستخدمت الدراسة المنيج شبة التجريبي، ككانت عينة الدراسة 

( 88طالب كطالبة كزعكا بالتساكم بيف المجمكعة التجريبية كالتي بمغت )  (47مككنة مف )
( طالب كطالبة، كأظيرت نتائج الدراسة فرقان بيف متكسطي 88طالب كطالبة ، كالضابطة )

المعرفي،  ما كراءدرجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
المجمكعة التجريبية، الذيف درسكا الكحدة المقررة باستخداـ  كىذا الفرؽ كاف لصالح طمبة

البرنامج التعميمي المعد كفؽ برنامج مارزانك ألبعاد التعمـ، كما تكصؿ البحث الحالي إلى عدـ 
كجكد أم فرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية )الذككر كاإلناث( في تطبيؽ 

لمعرفي، كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى أف أبعاد التعمـ كفؽ نمكذج ا ما كراءالبعدم الختبار التفكير 
مارزانك تشجع الطالب أف يككف شريكان فّعاالن في المكقؼ التعميمي، مما ساعد في تنمية 

 المعرفي لديو ذكران كاف أـ أنثى. ما كراءالتفكير 
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ـ( الى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى أبعاد 8715في حيف ىدفت دراسة رضكاف )
التعمـ عند مارزانك لتنمية ميارات التفكير المنتج لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي، في 

كزعكا  طالبان ( 57كتككنت عينتيا مف ) التجريبي،مادة الرياضيات، كاستخدمت المنيج شبة 
، طالبان ( 87بالتساكم بيف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية حيث بمغت كؿ منيما )

ة إلى النتائج اآلتية: تكجد فركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كتكصمت الدراس
 كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار كذلؾ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية. 

ـ( تحكيؿ نمكذج مارزانك مف نمكذج نظرم الى 8714كتناكلت دراسة جكدة كحبيب)
رج في تنمية عادات العقؿ المنتجة لدل تطبيؽ عممي كالتحقؽ مف ىرمية النمكذج كأثر التد

طبلب المرحمة الجامعية مف خبلؿ تدريس مقرر الفركؽ الفردية، كاستخدـ الباحثاف المنيج 
كطالبة تـ تقسيميـ الى  طالبان ( 67شبة التجريبي، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )

كطالبة، كاسفرت النتائج عف  ان ( طالب84كطالبة، كتجريبية ) طالبان ( 84مجمكعتيف ضابطة )
كجكد فمركؽ ذات داللة احصائية لصالح المجمكعة التجريبية في القدرة عمى التفكير الناقد، 

 كالتفكير االبتكارم، كالتفكير المنظـ ذاتيا.
ـ( عمى أثر استخداـ نمكذج مارزانك في تدريس 8718)عبد القادركاكدت دراسة 

العميا لدل طبلب مرحمة التعميـ االساسي، كاستخدـ اليندسة عمى تنمية ميارات التفكير 
كطالبة لممجمكعة  طالبان ( 57الباحث المنيج شبة التجريبي، ككانت عينتو مككنة مف )

كتكصمت الدراسة الى تفكؽ المجمكعة  الضابطة،كطالبة لممجمكعة  طالبان ( 57التجريبية، )
 معد لذلؾ.التجريبية عمى المجمكعة الضابطة كما اظير االختبار ال

ـ( إلى أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في 8717)كأشارت دراسة الرحيمي 
ىدؼ كلتحقيؽ ت الصؼ الثاني المتكسط طالباالتحصيؿ كتنمية الذكاءات المتعددة لدل 

طالبة مف  (67بمغت )الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كاختارت عينة عشكائية 
ثاني المتكسط بالمدرسة الخامسة كالثبلثكف بالمدينة المنكرة، كاستخدمت ت الصؼ الطالبا

الباحثة اختبار تحصيميان في المستكيات المعرفية حسب تصنيؼ بمكـ كزمبلئو، كتـ قياس 
 ت باستخداـ مقياس الذكاءات المتعددة مف برنتفطالبامستكل الذكاءات المتعددة لدل ال

((Branton  حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ في مادة
العمـك لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ، بينما 
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ت المجمكعة باطالأظيرت النتائج عدـ كجكد داللة إحصائية في الذكاءات المتعددة بيف 
 التجريبية كالضابطة.

ـ( أف التقكيـ األكاديمي باستخداـ Curits,Stan)  ,8775دراسة كرسستاف كرأت 
نمكذج أبعاد التعمـ كأداة لتكامؿ المنيج، كاستخدمت المنيج شبة التجريبي )المسح الكامؿ( 

معمميف مف مدرسة كحدة األجناس كلقد أظيرت الدراسة  4ك طالبان ( 88كاشتممت عينتيا عمى)
زانك في تحسف األداء البعدم لمطبلب في مادة البيكلكجيا، ككذلؾ التأثير الفعاؿ لنمكذج مار 
حكؿ مياـ الفصؿ كاالستراتيجيات التدريسية المستخدمة،  الطمبةتحسف تصكرات المعمميف ك 

كانكا أكثر تقببل ألقرانيـ مما اسيـ في تككيف تصكرات ايجابية تدعك لمتفاؤؿ  الطمبةكما أف 
 .الطمبةبيف 

( عمى تأثير فعالية نمكذج ابعاد التعمـ في Wallace) ,8775كبحثت دراسة كالس 
، كىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فعالية في مادة الكيمياء الطمبةىات لدل تنمية التحصيؿ كاالتجا

في مادة الكيمياء، كاستخدمت  الطمبةنمكذج ابعاد التعمـ في تنمية التحصيؿ كاالتجاىات لدل 
، حيث بمغت المجمكعة طالبان ( 84الدراسة مككنة مف ) ، ككانت عينةالتجريبي المنيج شبة

، كتكصمت اف ىنالؾ فركؽ ذات داللة طالبان ( 178كالضابطة ) طالبان  (16ريبية منيا )التج
 احصائية لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة الكيمياء.

ـ( بقياس أثر المعمكمات المقدمة إلى Hant&Bell) 8778,في حيف قاـ ىانت كبيؿ 
أطفاؿ الركضة بكاسطة محتكل عممي يشتمؿ عمى العمـك كالسمككيات معدة كفؽ نمكذج 

( 88مارزانك ألبعاد التعمـ، عمى التحصيؿ كاالتجاه نحك المادة المتضمنة، كضمت العينة )
سة اختباران تحصيميان طفبلن مف أطفاؿ ركضة في كالية أككبلىكما في أمريكا، كضمت الدرا

يشتمؿ عمى مادة العمكـ كالسمككيات ألطفاؿ الركضة، مقياس اتجاه نحكىا، كلقد بينت الدراسة 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيمي كمقاس االتجاه لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
ارس بمقاطعة ـ(  بتقكيـ أبعاد التعمـ في المدApthorp&Helen) 8771 ,كقاـ ىيمف

( مدرسان كطبلبيـ بمقاطعة )كيركبلند(، كاستخدمت 67)كيركبلند(، كاشتممت العينة عمى )
الدراسة مسحان شامبلن حكؿ ممارسات كنتائج أبعاد التعمـ، كركزت عناصر المسح عمى البعديف 

الذاتي  األكؿ كالخامس مف نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ، كلقد بينت النتائج أف مستكل التقكيـ
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يدؿ عمى أف ىناؾ ارتباطان بيف البعديف األكؿ كالخامس، كأف  الطمبةلكؿ مف المدرسيف ك 
الممارسات الخاصة بالبعد األكؿ حظيت بمستكل تقبؿ عاٍؿ بالنسبة لمطبلب أكثر مف البعد 

 الخامس.
 املعسفة ما وزاءدزاسات تتعلل مبًازات 

( بعنكاف: كىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج 8718دراسة المطارنة ) 
المعرفة في تدريس مقرر العمـك لتحسيف مستكل الثقافة  ما كراءتعميمي قائـ عمى ميارات 

العممية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبعت الباحثة المنيج التجريبي لمكقكؼ عمى فاعمية البرنامج 
المعرفة لطمبة الصؼ الثامف األساسي، كقياس مستكل  ما كراءيارات التعميمي في إكساب م

 ما كراءالثقافة العممية لدييـ، كلتطبيؽ ىذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياس ميارات 
المعرفة، ليقيس ميارات الطمبة كمقياس الثقافة العممية ليقيس مستكل الثقافة العممية لدل 

( مف طمبة الصؼ الثامف االساسي مف 37لدراسة المككنة مف )الطمبة، كطبقتيما عمى عينة ا
مدارس مديرية تربية منطقة الكرؾ، كبينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات 
طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس الثقافة العممية في التطبيؽ البعدم يعزل 

يرت النتائج كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات المعرفة، كما أظ ما كراءالستخداـ ميارات 
المعرفة في التطبيقيف القبمي  ما كراءطمبة المجمكعة التجريبية مف عمى مقياس ميارات 

 المعرفة. ما كراءكالبعدم يعزل الستخداـ ميارات 
 ما كراءـ( مف دراسة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات 8718كتمكف عكاشة )

المعرفة في سياؽ تعاكني عمى سمكؾ حؿ المشكمة لدل عينة طبلب الصؼ األكؿ ثانكم، 
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي في مرحمة التحميؿ، كالمنيج التجريبي ذك 
المجمكعتيف )التجريبية الضابطة( في الكشؼ عف أثر البرنامج في تنمية الميارات، كلتطبيؽ 

المعرفة  ما كراءالباحث بإعداد اختبار سمكؾ حؿ المشكمة كمقياس ميارات  ىذه الدراسة قاـ
ت الصؼ األكؿ طالبا( طالبة مف 81)استبانة(، كطبقيما عمى عينة الدراسة كالمككنة مف )

ثانكم بمدرسة عمر كامؿ الثانكية لمبنات، كبينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 
الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار سمكؾ حؿ  إحصائية بيف متكسطي درجات عينة

 المشكمة لصالح التطبيؽ البعدم.



 ......................................... أثر استخدام نموذج "مارزانو ألبعاد التعلم" في تنمية مهارات ما وراء المعرفة

- 8318 - 

المعرفة  ما كراءـ(عمى أثر تكظيؼ استراتيجيات 8777في حيف تعرفت دراسة قشطة )
عمى تنمية المفاىيـ العممية كالميارات الحياتية بالعمـك لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي، 

ة المنيج الكصفي كالتجريبي كاقتصرت الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ كقد اتبعت الدراس
( طالب تـ تقسيميا 63الخامس األساسي في مدرسة ذككر االبتدائية لبلجئيف بمغ عددىا )

إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كلتحقيؽ أغراض الدراسة تـ إعداد قائمة بالميارات 
كذلؾ اختباران لمميارات الحياتية كدليؿ لمعمـ كبعد التحقؽ الحياتية كاختباران لممفاىيـ العممية ك 

مف صدقيا كثباتيا تـ تطبيؽ االختباريف قبميان كبعديان عمى مجمكعتي الدراسة المجمكعة 
( α ≤ 0,05التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة  الطمبةبيف متكسط درجات 
الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية، كجد فركؽ ذات داللة 

في المجمكعة التجريبية  الطمبة( بيف متكسط درجات α ≤ 0,05إحصائية عند مستكل )
تبار الميارات الحياتية لصالح كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اخ

 المجمكعة التجريبية.
 ما كراءـ( عمى أثر استخداـ استراتيجيات Koch) ,8771كاكدت دراسة ككتش 

المعرفة في تنمية الفيـ القرائي في نصكص الفيزياء، كقد أعد الباحث لذلؾ اختباران لمفيـ 
 طالبان ( 87مكعة التجريبية )حيث بمغت المج طالبان ( 53القرائي طبقو عمى عينة مككنة مف )

، كاسفرت النتائج عف تفكؽ المجمكعة التجريبية في الفيـ طالبان ( 83كالمكجكعة الضابطة )
 القرائي.

 ما كراء( أثر ميارات الدراسة مف منظكر " (Carns,1999ككضحت دراسة كارنز
المعرفة" عمى تحسيف التحصيؿ األكاديمي لطمبة المرحمة المتكسطة، كذلؾ عف طريؽ زيادة 

المعرفة" كاستراتيجيات  ما كراءكالكعي الذاتي بميارات " selfEfficacy  الكفاية الذاتية 
مف المشاركيف في الدراسة أظيركا  طالبان ( 117التعمـ كأنماط التعمـ، كأشارت النتائج إلى أف )

 نان عمى جميع الميارات التحصيمية األساسية كالفرعية الختبار كاليفكرنيا.تحس
ـ( بإجراء بحث باستخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد Tarleton) 1888,كقامت تارلتشف 

( األمريكية بكالية كمكرادك كتدريبيـ عمى (Novaالتعمـ في تدريس طبلب مف جامعة نكفا
قكيـ لمعرفة أثر النمكذج عمى تحسيف عممية التعمـ استخداـ أساليب التدريس كأساليب الت
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، كتككنت العينة مف فريؽ مف المعمميف الطمبةكتنمية التفكير بأنماطو المختمفة لدل 
المتطكعيف بتجريب النمكذج، كتـ تدريبيـ عمى استخداـ االستراتيجيات التعميمية المختمفة 

ة ىي التركيز عمى مساعدة ىؤالء المتضمنة فيو، ككانت المرحمة األكلى في ىذه الدراس
المدرسيف المتطكعيف عمى تغيير سمككيات التدريس لدييـ كتدريبيـ عمى ممارسة السمككيات 
المتضمنة في نمكذج أبعاد التعمـ، كالمرحمة الثانية في ىذه الدراسة ىي تقييـ تأثير استخداـ 

تخدـ الباحث االختبارات كتعمميـ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اس الطمبةالنمكذج عمى تفكير 
المقننة كاالستبيانات كأشرطة الفيديك لمحكـ عمى فعالية النمكذج، كلقد أشارت نتائج الدراسة 
إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كمع ذلؾ فقد 

 تفكقت المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في معظـ المياـ.
 يل على الدزاسات السابكة:التعل

حكؿ نمكذج مارزانك كربطو ببعض المتغيرات  تمحكرتىناؾ العديد مف الدراسات التي 
ـ( 8715المعرفة، كدراسة رضكاف ) ما كراءـ( بحثت تأثيره عمى التفكير 8715فدراسة بدكر)

ـ( في تأثيره عمى عادات 8714، كدراسة جكدة كحبيب ) منتجبحثت في تأثيره عمى التفكير ال
ـ( في تأثيره عمى 8775) Wallace، كدراسة ـ(8717الرحيمي ) ، كدراسةالمنتجةالعقؿ 

استخدـ كأسمكب  Apthorp&HelenـCurits,Stan  (8775 )التحصيؿ، كدراسة كؿ مف 
ما الدراسات التي ، اة المعرفةـ( كتأثيره في تنمي8778) Hant&Bell، كدراسة تقكيمي

المعرفة كمتغير مستقؿ ذك تأثير عمى متغيرات اخرل فقد تناكلت  ما كراءتناكلت ميارات 
، أما دراسة الثقافة المعرفة عمى مستكل ما كراء( تأثير ميارات 8718دراسة المطارنة )

ـ( تناكلت 8777، كدراسة قشطة)تناكلت تأثيرىا عمى حؿ المشكبلت فقدـ( 8718)عكاشة 
ـ( فقد بحثت في تأثير ميارات 8771) Koch، كدراسة يرىا عمى تنمية المفاىيـ العمميةتأث

ـ( فقد درت تأثيرىا عمى تنمية 1888) Carns، كدراسة ما كراء المعرفة عمى الفيـ القرائي
المعرفة عمى  ما كراءـ( فبحثت في تأثير ميارات 1888) Tarletonالتحصيؿ، كدراسة 

نيجية راجعة ىذه الدراسات كجد الباحث االستفادة منيا مف خبلؿ الم، كعند مية التفكيرتنم
ما ، كالحظ الباحث ايضا بأف الدراسات لـ تتعرض لمجمع بيف النمكذج كميارات كاالجراءات

ما ـ( التي تناكلت فقط ميارة كاحدة مف ميارات 8715المعرفة ما عدا دراسة بدكر ) كراء
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، كبالتالي فإف الدراسة الحالية  كراء المعرفة كخطكة مف خطكات نمكذج مارزانك لمادة العمـك
تفردت عف غيرىا بالدمج العممي مف خبلؿ مخطط مفاىيمي لكؿ مف نمكذج ابعاد التعمـ 

المعرفة في كحدة تدريسية مخططة بحيث كضع النمكذج كمتغير  ما كراءلمارزانك كميارات 
( كمتغير التخطيط، التنفيذ، التقكيـالمعرفة ) ما كراء، كميارات مسو الخمستقؿ بكؿ خطكات

، كمة )دليؿ المعمـتابع يمكف قياس تأثير النمكذج عمى الميارات مف خبلؿ ادكات عممية مح
 .ات(اختبار الميار 

 اجساءات الدزاسة املهًجية

 :أواًل: مهًج الدزاسة
المجمكعات التجريبية كالضابطة  تـ إتباع المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ  

(. كلتحقيؽ التكافؤ 1888،173معتمدان في ذلؾ عمى أسمكب المجمكعات المتكافئة )عبيدات، 
بيف مجمكعات الدراسة استخدـ الباحث األسمكب العشكائي الختيار أفراد كؿ مجمكعة بحيث 

 يككف لدينا مجمكعتاف أحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة.
 : التصميم التجسييب للدزاسة ثانيا

 
          
          
          
          
          
          

 : تم  الدزاسة: جمثالجا

شمؿ مجتمع الدراسة األصمي جميع طبلب الصؼ الثاني متكسط في مدينة الرياض  
، كما بمغ عدد طالبان  84429ىػ كعددىـ 1331في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 

رة العامة لمتعميـ بمنطقة احصائية االدا( مدرسة متكسطة )856) في مدينة الرياض المدارس
 .(ىػ1331الرياض

استخذاو 

نًىرج  
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النتائج 
المجمكعة  كمقارنتيا
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 :زابعا: عيهة الدزاسة

 كقد بمغ عددىـ الغزالي متكسط مف طبلب الصؼ الثاني الدراسةاختيار عينة  تـ   
بمدينة  تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجمكعة المدارس في حي السعادة طالبان ( 67)

، طالبان ( 85يار الفصميف بطريقة عشكائية، فكانت المجمكعة الضابطة )كتـ اخت الرياض
 .       طالبان  (83)كالمجمكعة التجريبية 
 إعداد:تـ  :خامسا: ادوات الدزاسة

 لممعمـ،ىذه الكحدة دليؿ إرشادم  كالمتباينات( تتضمفكالمعادالت  )الجبركحدة الدراسة  )أ(
 لمطالب.كدليؿ إرشادم  كدركس نمكذجية،

ىذه الخطكة قاـ الباحث بتحديد اليدؼ مف االختبار كتحديد  الميارات: لتنفيذب( اختبار 
األىمية النسبية لممكضكعات ثـ ُاعد جدكؿ المكاصفات كحدد نكع المفردات كصياغة 

  الخطكات:األسئمة كضع تعميمات االختبار كفيما يمي تكضيح ىذه 
 االختبار:تحديد اليدؼ مف  .1
 المختارة:محتكل الكحدة التعميمية  تحميؿ .8
كقد بمغت عدد أسئمة االختبار في صكرتو النيائية بعد تجريبو كاخذ المبلحظات العممية  
 دقيقة. 34كتـ حساب الكقت البلـز لو بػػ  سؤاالن،( 86عميو )

قاـ الباحث بحساب معامبلت السيكلة  حساب معامؿ السيكلة كالصعكبة ألسئمة االختبار: -
عكبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار باستخداـ المعادلة كالعبلقة بيف السيكلة كالص

 معامؿ الصعكبة – 1معامؿ السيكلة =   كالصعكبة عبلقة عكسية مباشرة أم أف
كليذا تـ حساب التبايف باستخداـ ، %47كقد اعتبر الباحث حد القبكؿ بدءن مف  
 عامؿ الصعكبةم× = معامؿ السيكلة  اآلتية: التبايفالمعادلة 

ىذه حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث أف تـ  االختبار:ثبات  -
كيعتبر  7.78كتـ حساب الثبات فكجد انو يساكم . الطريقة صالحة لمعظـ األغراض

حساب ثبات االختبار  تـكما ، لمتطبيؽ ح االختبار صالحان بكبالتالي يص الثبات عاليان 
  7.71كبمغ ثباتو  SPSSبرنامج باستخداـ معادلة ككدر _ ريتارسكف في 
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لمتحقؽ مف صدؽ اختبار الميارات استخدـ الباحث األنكاع اآلتية مف  صدؽ االختبار: -
  :الصدؽ
كما ظير ذلؾ في التجربة االستطبلعية  الصدؽ،كقد استخدـ الباحث ىذا  الصدؽ الظاىرم:

ككذلؾ في استطبلع آراء المحكميف كالمعمميف في االختبار ككؿ مف حيث نكع 
ككذلؾ اىتـ الباحث بالمبلحظات التي أبداىا  المفردات كالصياغة ككضكح التعميمات.

 كالزمف المناسب كغير ذلؾ. التعميمات،طبلب العينة االستطبلعية مف حيث كضكح 
استخدـ الباحث ىذا النكع مف الصدؽ أيضان عندما قاـ بتحميؿ المحتكل  المحتكل:صدؽ 

المختار تحميبلن شامبلن محدد األىمية النسبية لممكضكعات الرئيسة، بذلؾ جاءت 
كيتضح ذلؾ مف جدكؿ المكاصفات الذم  المختار،مفردات االختبار ممثمة لممحتكل 

آراء المحكميف في صدؽ تمثيؿ األسئمة  كما أخذ الباحث الغرض،أعده الباحث ليذا 
  .كبذلؾ جاء االختبار في صكرتو النيائية ليقيس ما كضع لقياسو المحتكل،ليذا 

كيمكف حساب الصدؽ الذاتي عف طريؽ إيجاد الجذر التربيعي لمثبات كبالتالي  الذاتي:الصدؽ 
 فإف:

 7.81=     778الصدؽ الذاتي =                     
بعد مركر االختبار بالخطكات السالفة تككف االختبار  النيائية الختبار الميارات:الصكرة  -

 .لبلستخداـ كأصبح جاىزان  (سؤاالن  86)مف 
 تهفير التجسبة وضبط املتغريات:

 كالضابطة عفلقد ثـ ضبط العمر الزمني لطبلب المجمكعتيف التجريبية  العمر الزمني: )أ(
 13.8ربيف حيث بمغ في المجمكعة التجريبية = طريؽ المتكسط الحسابي كىما متقا

كما أف المعمميف الذيف يقكمكف بتدريس  سنة.13.1سنة، المجمكعة الضابطة = 
ذكم خبرات متقاربة كمستكل عممي كاحد كىك  التجريبية( المجمكعات )الضابطة،

 ػ 17خبرات متقاربة تراكحت ما بيف  رياضيات كلدييـبكالكريكس كمية التربية تخصص 
 سنة في العمؿ التدريسي. 18

تـ تطبؽ االختبار القبمي لمميارات عمى المجمكعتيف التجريبية  القبمي لمميارات: )ب( االختبار
دقيقة( كلذلؾ لمتأكد  34كلمدة )نفس الحصة  متكسط فيكالضابطة لطبلب الصؼ الثاني 
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ركؽ بيف مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة متكافئتاف كذلؾ عف طريؽ داللة الف
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:                                  

(1)جذول   

"انًتىسط انحساتٍ واالنحراف انًعُارٌ وقًُح خ نهًجًىعح انتجرَثُح وانًجًىعح انضاتطح فٍ 

 االختثار انقثهٍ نهًهاراخ

انًتىسط  انطهثحعذد  انًجًىعح

 انحساتٍ

االنحراف 

 انًعُارٌ

يستىي  قًُح)خ(

 انذالنح

 غُر دال 101 10.3 50.9 43 انتجرَثُح

 1091 .05. 43 انضاتطح

التجريبية مف الجدكؿ أنو ال يكجد فرؽ داؿ بيف متكسطي درجات المجمكعة يتضح  
في االختبار القبمي كىذا يدؿ عمى  8.90)الضابطة )( كمتكسط درجات المجمكعة 9.05)

 تكافؤ المجمكعتيف قبؿ إجراء التجربة.
تـ تطبؽ االختبار البعدم لمميارات البعدم يـك األربعاء المكافؽ  البعدم:تطبيؽ االختبار  )ج(

ىػ كذلؾ عمى المجمكعة التجريبية كالضابطة لطبلب الصؼ الثاني 14/5/1331
 عمى ضكء نمكذج اإلجابة.كمف ثـ تـ تصحيح االختبار  متكسط،

 سادسا: األسلوب اإلحصائي املستخدم

( SPSSلقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ) 
الختبار فركض الدراسة نظران لكجكد  ANACOVA المصاحبكباستخداـ تحميؿ التبايف 

درجات في تحصيؿ قبمي، ترتبط بالتحصيؿ في المكقؼ التجريبي حيث أف ىذا األسمكب "يعدؿ 
 متكسطات المتغير التجريبي، عف طريؽ استخداـ انحدار الدرجات في األداء المبدئي.

 عسض وحتليل بيانات الدزاسة ومهاقشة نتائجًا

 عسض الهتائج  أوال:

بيف  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) االكؿ:الفرض  
متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة كما يقيسو االختبار 

 المعد لذلؾ ككؿ.
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 (1)جذول 

انًتىسطاخ واالنحرافاخ انًعُارَح نًتغُراخ انذراسح نهًجًىعح انتجرَثُح وانًجًىعح انضاتطح  قُى

 نهذرجح انكهُح نالختثار0

 االنحراف انًعُارٌ انًتىسط انحساتٍ انطهثحعذد  انًجًىعح

 1031 1.043 43 انتجرَثُح 

 .105 1.013 43 انضاتطح

 

(4)جذول   

 )ف( نًعرفح انذالنح اإلحصائُح نهذرجح انكهُح عهً االختثار " قًُح

درجاخ  يصذر انتثاَن

 انحرَح

يجًىع 

 انًرتعاخ

يتىسط يجًىع 

 انًرتعاخ

يستىي  ف

 انذالنح

 0.1. 2.64 43041 43041 1 االختثار انقثهٍ انًتغُر انًصاحة

 0.1. 1.75 140.5 140.5 1 انعايم انتجرَثٍ

 0.1. 1.07 11013 11013 1 انتثاَن انًفسَّر

   13.12 .51.03 .4 انثاقٍ

الختبار الفرؽ التحصيمي البعدم في كحدة التحميؿ  1.75)حيث يتضح أف قيمة ؼ ) 
إلى عكامؿ عند الدرجة الكمية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة دالة إحصائيا عند مستكل 

مر بيف متكسطي المجمكعتيف األ( مما يعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا =7.74داللة )
، كىك أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة الذم يقكدنا إلى قبكؿ الفرضية

، في متكسط درجات المجمكعة التجريبية، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة بيف 7.74
التجريبية ( نجد أف متكسط درجات المجمكعة 8اختبار الميارات المعد لذلؾ، كمف الجدكؿ )

( أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار 87.83في االختبار البعدم، )
بية في التحصيؿ ( أم أف الداللة اإلحصائية أتت لصالح المجمكعة التجري17.85البعدم )

كىذا يدؿ داللة أكيدة عمى فاعمية نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في كحدة  ،البعدم بشكؿ كاضح
 ر كالمعادالت كالمتباينات بالمقارنة بالطريقة التقميدية.الجب
بيف متكسط  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) الثاني:الفرض  

درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة كما يقيسو االختبار المعد 
 لذلؾ في ميارة التخطيط.
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 (3جذول ) 

انًتىسطاخ واالنحرافاخ انًعُارَح نًتغُراخ انذراسح نهًجًىعح انتجرَثُح وانًجًىعح  قُى

 انضاتطح نطالب انصف انثانٍ يتىسط فٍ يهارج انتخطُط
 االنحراف انًعُارٌ انًتىسط انحساتٍ انطهثحعذد  انًجًىعح
 .109 1.0.5 43 انتجرَثُح 

 1033 3054 43 انضاتطح

 (9)جذول 

 “انتخطُط )ف( نًعرفح انذالنح اإلحصائُح نًهارج  َىضح قًُح
درجاخ  يصذر انتثاَن

 انحرَح
يجًىع 
 انًرتعاخ

يتىسط يجًىع 
 انًرتعاخ

يستىي  ف
 انذالنح

 0.9. 2.11 5091 5091 1 االختثار انقثهٍ )انًتغُر انًصاحة(
 0.9. 2.08 50444 50444 1 انعايم انتجرَثٍ
 غُر دال 0.38 10415 10415 1 انتثاَن انًفسَّر

   4.49 413053 .4 انثاقٍ

( الختبار الميارات البعدم في كحدة الجبر 8.77حيث يتضح "فاعمية قيمة ؼ ) 
كالمعادالت كالمتباينات في ميارة التخطيط  بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة دالة 

عة كالمجمك ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية = 7.74إحصائيان عند مستكل )
المعرفة كما يقيسو اختبار معدَّ لذلؾ،  ما كراءفي ميارات  الضابطة في الصؼ الثاني متكسط

( 17.78( نجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم )3كمف الجدكؿ )
( أم أف الداللة 5.86أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم )

 بعدم بشكؿ كبير ككاضح.اإلحصائية أثبت لصالح المجمكعة التجريبية في اختبار الميارات ال
بيف متكسط  (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) الثالث:الفرض  

درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة كما يقيسو االختبار المعد 
 لذلؾ في ميارة المراقبة كالتحكـ.

 (3)جذول 

قُى انًتىسطاخ واالنحرافاخ انًعُارَح نًتغُراخ انذراسح نهًجًىعح انتجرَثُح وانًجًىعح انضاتطح 

 نهصف انثانث يتىسط فٍ يهارج انًراقثح وانتحكى

 االنحراف انًعُارٌ انًتىسط انحساتٍ انطهثحعذد  انًجًىعح

 1035 1.039 31 انتجرَثُح 

 10.4 3015 31 انضاتطح

(4)ذول ج  

 “وانتحكى قًُح )ف( نًعرفح انذالنح اإلحصائُح فٍ يهارج انًراقثح 
درجاخ  يصذر انتثاَن

 انحرَح
يجًىع 
 انًرتعاخ

يتىسط يجًىع 
 انًرتعاخ

يستىي  ف
 انذالنح

 0.1. ...10 .303 .303 1 االختثار انقثهٍ انًتغُر انًصاحة
 0.1. 1054 053. 053. 1 انعايم انتجرَثٍ
 0.1. 034. 10.3 10.3 1 انتثاَن انًفسَّر

   3033 45.0.4 3. انثاقٍ
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( الختبار الميارات البعدم في كحدة الجبر 1.88حيث يتضح أف قيمة ؼ ) 
كالمعادالت كالمتباينات بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة دالة إحصائيا عند مستكل داللة 

(7.74= مما يعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي )مر الذم المجمكعتيف األ
بيف  7.74عند مستكل داللة  يقكدنا إلى قبكؿ الفرضية، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

، في ميارة المراقبة ة كمتكسط درجات المجمكعة الضابطةمتكسط درجات المجمكعة التجريبي
أف  ( نجد6كالتحكـ كما يقيسو اختبار الميارات بعد ضبط االختبار القبمي كمف الجدكؿ )

( أكبر مف متكسط درجات 17.34متكسط درجات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم، )
( أم أف الداللة اإلحصائية أتت لصالح 5.88المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم )

المجمكعة التجريبية في التحصيؿ البعدم بشكؿ كاضح ككبير، كيرل الباحث أف أثر استخداـ 
عند تدريس كحدة  الطمبةارة المراقبة كالتحكـ لدل بعاد التعمـ يزيد مف مينمكذج مارزانك أل

 الجبر كالمعادالت كالمتباينات بالمقارنة بالطريقة التقميدية. 
متكسط  بيف (α ≤ 7.74تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ) الرابع:الفرض  

درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة كما يقيسو االختبار المعد 
 لذلؾ في ميارة التقكيـ.

 (.)جذول 

قُى انًتىسطاخ واالنحرافاخ انًعُارَح نًتغُراخ انذراسح نهًجًىعح انتجرَثُح وانًجًىعح انضاتطح 

 نهصف انثانٍ يتىسط فٍ يهارج انتقىَى

 االنحراف انًعُارٌ انًتىسط انحساتٍ انطهثحعذد  انًجًىعح

 1041 5039 31 انتجرَثُح 

 1039 3015 31 انضاتطح

 (5)جذول 

 قًُح )ف( نًعرفح انذالنح اإلحصائُح فٍ يهارج انتقىَى"

درجاخ  يصذر انتثاَن

 انحرَح

يجًىع 

 انًرتعاخ

يتىسط يجًىع 

 انًرتعاخ

يستىي  ف

 انذالنح

 0.1. 0.59 .403 .403 1 انقثهٍ انًتغُر انًصاحة االختثار

 0.1. 1.29 4053 4053 1 انعايم انتجرَثٍ

 0.1. 032 .105 .105 1 انتثاَن انًفسَّر

   6.14 34.0.4 .4 انثاقٍ

( الختبار الميارات البعدم في كحدة الجبر 1.29حيث يتضح أف قيمة ؼ ) 
الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة دالة كالمعادالت كالمتباينات في ميارة التقكيـ 

( مما يعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي =7.74إحصائيا عند مستكل داللة )
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عند ت داللة إحصائية المجمكعتيف األمر الذم يقكدنا إلى قبكؿ الفرضية، تكجد فركؽ ذا
سط درجات المجمكعة ة كمتك بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبي 7.74مستكل داللة 

، في ميارة التقكيـ كما يقيسو اختبار الميارات بعد ضبط االختبار القبمي كمف الضابطة
( نجد أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في اختبار الميارات البعدم، 7الجدكؿ )

( أم أف 3.88( أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم )8.34)
ة اإلحصائية أتت لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ البعدم بشكؿ كاضح ككبير، الدالل

 الطمبةكيرل الباحث أف أثر نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ يزيد مف مستكل ميارة التقكيـ لدل 
 عند تدريس كحدة الجبر كالمعادالت كالمتباينات بالمقارنة بالطريقة التقميدية. 

 توصيات الدزاسة:

 ي ضكء اجراءات الدراسة كما أسفرت عنو النتائج يكصي الباحث بما يمي: ف  
 .التعمـ في جميع المراحؿ التعميمية ألبعاداالىتماـ باستخداـ نمكذج مارزانك  .1
المعرفة )التخطيط، التحكـ  ما كراءفي كؿ الكحدات عمى اكتساب ميارات  الطمبةتدريب  .8

 كالمراقبة، التقكيـ(.
الرياضيات بالمرحمة المتكسطة بمجمكعة مف االنشطة تضميف محتكل مناىج  .8

 كالممارسات تسيـ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة.
تضميف برامج إعداد معممي المرحمة المتكسطة بمقررات خاصة تتعمؽ بميارات ما كراء  .3

 المعرفة.
 مكرتحات الدزاسة:

تتعمؽ بالتحصيؿ كتنمية  اجراء دراسات لنمكذج مارزانك عمى طبلب المرحمة االبتدائية -1
 .التفكير

 اجراء دراسات تقكيمية لنمكذج مارزانك في ضكء ميارات القرف الحادم كالعشريف.  -8
 اجراء دراسة مقارنة بيف نمكذج مارزانك كنماذج بنائية اخرل.  -8
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 املساج 

 اوال: املساج  العسبية 

تدريس مادة الكيمياء عمى التحصيل  يفم(. فعالية نموذج مارزانو ألبعاد التعمم 1002) ،الباز، خالد -
والتفكير المركب واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوي العام بالبحرين، المؤتمر 

ربية العممي الخامس " التربية العممية لممواطنة" الجمعية المصرية لمتربية العممية. االكاديمية الع
 والتكنولوجيا والنقل البحري، االسكندرية. لمعموم

" فعالية برنامج تعميمي معد وفق نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في تنمية  م(،1025)، بدور، لينا صالح -
التفكير ما وراء المعرفي لدى الطمبة المتفوقين عقميا في مدينة الالذقية، مجمة جامعة تشرين لمبحوث 

 ، سوريا.، الالذقيةميةوالدراسات العم
م(،" فاعمية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في تدريس العموم 1002) ،البعمي، ابراىيم عبدالعزيز-

التحصيل وتنمية بعض عمميات التعمم لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي، مجمة التربية  يف
 العممية.

، “راتيجيات ما وراء المعرفة في تعميم القراءة اتجاىات حديثة في است (،م1003) ،بيمول، إبراىيم -
 والمعرفة.القراءة  مجمة

 القاىرة. النيضة،دار  التدريس:م(،" ميارات 2887) جابر، عبدالحميد، -
،"تقويم االسئمة في كتاب الطالب لمكيمياء في الصف الرابع ثانوي بدولة م(1000) عبداهلل، ،لجاسما  -

 كيمياء في ذلك الصف "، المجمة التربوية، جامعة الكويت.الكويت في ضوء اىداف تدريس ال
 ، دار المتاب الجامعي.االمارات م(، " تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات "،2888، )جروان، فتحي -
 ، االردن، دار الفكر." م(، " االبداع1001جروان، فتحي عبدالرحمن. ) -
قائم عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو في تدريس م(،" فعالية برنامج 1024) ،محمد، حبيب امل جودة -

، يةمادة الفروق الفردية وأثر ذلك عمى تنمية عادات العقل المنتجة لدى طالب الجامعة"، كمية الترب
 جامعة بنيا.

م(. فاعمية نموذج أبعاد التعمم في تنمية بعض ميارات التفكير 1006الحصان، أماني محمد، ) -
في العموم واالدراكات نحو بيئة الصف لدى تمميذات الصف السادس واالستيعاب المفاىيمي 

 (.ASEPاالساسي االبتدائي. سمسمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس )
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المعرفة لتعمم العموم في التحصيل  ما وراءم(، "تأثير استراتيجيات 1002)منى فيصل،  ،طيبالخ -
، ة ماجستير غير منشورة، كمية البناتوالتفكير الناقد لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي "، رسال

 جامعة عين شمس.
عمان، منشورات جامعة  م(،"العموم والصحة وطرائق تدريسيا"،2886)واخرون، خميل  ،الخميمي -

 القدس.
لتفكير نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في العممية التدريسية وتنمية ا ،"م(1008) ،خير والسالمات -

 .الناقد"، دار جميس الزمان، عمان، االردن
ة ، " التعميم وتنمية التفكير"، المؤتمر العممي االقميمي لمموىبة حول رعايم(1005) ،درار، انصاف -

و لرعاية الموىوبين، الرياض، ، مؤسسة الممك عبدالعزيز ورجالالموىبة تربية من أجل المستقبل
 المممكة العربية السعودية.

مستوى تحصيل طالب المرحمة الثانوية المفاىيم الجغرافية، رسالة  (:2311) محمد حارب، الدلبحي، -
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة الممك سعود.

م(: أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في تدريس العموم في التحصيل 1020الرحيمي، مريم ) -
غير  دكتوراهت الصف الثاني المتوسط بالمدينة المنورة، رسالة طالباوتنمية الذكاءات المتعددة لدى 

 منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.
فاعمية برنامج قائم عمى أبعاد التعمم عند مارزانو لتنمية ميارات  م(1005)، يوسف إبراىيم رضوان،  -

التفكير المنتج في مادة الرياضيات لدى طالب الصف التاسع األساسي، رسالة ماجستير غير 
 الجامعة االسالمية، غزة. منشورة،

 ار المسيرة لمنشر، عمان، االردن.د ،" استراتيجيات التدريس المعاصرة "،م(1027) ، جودت،دةسعا -
م( " أثر التدريب عمى نموذج ابعاد التعمم في االداء التدريسي 1003) سميمان، محمود جالل، -

 لمطالب المعممين بشعبة المغة العربية "، مجمة القراءة والمعرفة، القاىرة، مصر.
لطمبة المتفوقين في المممكة ( دراسة مقارنة لعادات العقل لدي ا1005) الصباغ، سميرة، وآخرون -

العربية السعودية ونظرائيم في االردن، دراسة مقدمة لممؤتمر العممي اإلقميمي لمموىبة، رعاية الموىبة 
 2316تربية من أجل المستقبل، تنظمو مؤسسة الممك عبد العزيز ورجالة لرعاية

اليندسة عمى تنمية ميارات م(" أثر استخدام نموذج مارزانو في تدريس 1021) ،محمد عبدالقادر، -
التفكير العميا لدى طالب مرحمة التعميم االساسي"، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، 

 القاىرة، مصر.
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م(،" تنمية بعض ميارات المتضمنة في نموذج ابعاد التعمم من 1002) عبدالمطيف، اسامة جبريل، -
التربية،  ادية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كميةاالعدخالل تدريس العموم لدى تالميذ المرحمة 

 جامعة عين شمس.
 لمنشر، الكويت.(، " التفكير والمنياج المدرسي"، مكتبة الفالح 1002)وعفانو عزو،  عبيد وليم -
 "تنمية ميارات التفكير ونماذجو"، دار المسيرة لمنشر، عمان، االردن.(،م1027) العتوم، عدنان، -
م(. برنامج مقترح قائم عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو لتنمية ميارات 1022محمد محمد. ) ن،يار لعا -

التفكير العممي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة 
 اإلسالمية، غزة.

المعرفة في سياق  ما وراءم(،" فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات 1021) عكاشة، محمود، -
تعاوني عمى سموك حل المشكمة لدى عينة من طالب الصف االول الثانوي "، المجمة العربية 

 لتطوير التفوق، كمية التربية، جامعة العموم والتكنولوجيا.
المعرفة في تنمية المفاىيم العممية  ما وراء( "أثر توظيف استراتيجيات 1007)، أحمد عودة ،قشطة  -

منشورة، لحياتية بالعموم لدى طمبة الصف الخامس االساسي بغزة"، رسالة ماجستير غير والميارات ا
 فمسطين. غزة، االسالمية، الجامعة

" استخدام نموذج أبعاد التعمم في تنمية الميارات والمفاىيم م(،1004) بشير،ماجدة صالح، وىدى  -
جمة دراسات المناىج وطرق م، لتعميمية المتطمبة لطفل الروضة "المرتبطة ببعض الخبرات ا

 .التدريس، القاىرة، مصر
(، " أبعاد التعمم: دليل المعمم"، ترجمة: جابر عبدالحميد، صفاء األعسر 2887وبيكرنج، )مارزانو  -

 ونادية شريف، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة.
التعمم: بناء مختمف لمفصل المدرسي. ترجمة: جابر عبدالحميد،  (. أبعاد2888وموفت )مارزانو   -

 القاىرة. والتوزيع،صفاء األعسر ونادية شريف. دار قباء لمطباعة والنشر 
فاعمية برنامج قائم عمى ميارات ما وراء المعرفة في تدريس مقرر  م(،"1022شيراز، )المطارنة،  -

 سوريا.جامعة دمشق،  منشورة،العموم لتحسين مستوى الثقافة العممية " رسالة ماجستير غير 
والتعميم  المتعمم )االبداعم(،" دور الرياضيات المدرسية في تنمية االبداع لدى 1004محمد، ) المفتي، -

 المممكة العربية السعودية جدة، المركز القومي لممجموعة التربوية، ،القاىرةالعام("، 
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