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 ملارزانى التعلم أبعاد منىذج ضىء يف تعليميت وحدة تطىير
 لطالباث اإلبداعي التفكري مهاراث تنميت يف أثرها وقياس

 التحضرييت السنت
نعد لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو أساسًا كتخطنط وتطونر   _الممخص

اكوحدات اكتعكنكنة كن خالل اكتفاعل بنن أبعادل اكخكسة اكتن تكثل 
ترجكة عككنة ألحدث اكلظرنات اكتربونة. وتمدف اكدراسة اكحاكنة إكن 
تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء لكوذج 
كارزالو ألبعاد اكتعكم، وقناس أثرما فن تلكنة بعض كمارات اكتفقنر 
اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة فن جاكعة األكنر سطام بن عبد 
اكعزنز. وكتحقنق مذا اكمدف، تحددت كشقكة اكدراسة فن اكسؤال 

اعكنة تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات اكرئنس اكتاكن: )كا ف
االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم فن تلكنة بعض 

وكإلجابة عكن  (. كمارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة؟
اكتحكنكن ماككلمج شبل كوصفن اككلمج اسؤال اكدراسة، تم توظنف 

اكتحكنكن  صفنواككلمج اك حنث تم تطبنقاكباحثة.  لقب نك نبنراكتج
كتطونر اكوحدة اكتعكنكنة فن ضوء لكوذج أبعاد اكتعكم، ثم تطبنق 

)اكوحدة اكتعكنكنة  لاككستق ركقناس فاعكنة اككتغن نبنراككلمج شبل اكتج
كلت متضبع )كمارات اكتفقنر اإلبداعن(. اكتار عكن اككتغناككطورة( 
نر اإلبداعن تم تطبنقل كقناسًا ككمارات اكتفقاسة اكحاكنة كدرأدمات ا
بعدنًا عكن اككجكوعتنن )اكضابطة واكتجرنبنة( كن طاكبات اكسلة قبكنًا م

. وقد أظمرت جرباكخاألكنر سطام بن عبد اكعزنز بجاكعة اكتحضنرنة 
اكلتائج كدى فاعكنة اكوحدة اكتعكنكنة اككطورة فن ضوء لكوذج أبعاد 

ارات اكتفقنر اإلبداعن اكتعكم ككارزالو وأثرما اإلنجابن فن تلكنة كم
 .كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة

كمارات  ،تدرنس جاكعن، اكلكاذج، : تطونر اككلمجالكممات المفتاحية
 .اكتفقنر اكعكنا

 مقدمةال. 1
، فةرككعاكمائل فن كجال طور اكتاكحاكن بالا رعصز نتكن      
فن ر كتغناقبة واكك كوء ذكلا فن ضب كطنتطور كتذا امذا فإن ك

اكعكوم اككختكفة، وكلما كجال اككلامج وطرق تدرنسما  تكجاال
ر اككعرفن عكن اكلظم االلفجانحتم مككواجمة اكتحدنات اكحدنثة. 

جدندة، تتعدى اككستونات بصنغة اككعرفة كع  لاكتعاكاكتربونة 
اكحفظ إكن تبلن وسائل واستراتنجنات ق اكدلنا كن اكقدرات اكعقكنة

 ].1تساعد عكن توظنفما باكحناة ]كككتعكم و  اكقدرات اكفقرنةن تلم
 ونعد اكتعكنم اكجاكعن كرحكة كمكة فن اكسكم اكتعكنكن فمن       

اككرحكة األخنرة كصقل كمارات اكطالب بشقل لمائن، إذ تعتبر 
مذل اككرحكة من اكقادرة عكن كواجمة اكتغنر اكذي نلتاب 

باكتعكنم اككجتكع بنن اكحنن واهخر. بنلكا تكثل اكسلة اكتحضنرنة 
اكجاكعن كرحكة اكتأسنس كن خالل برلاكج نعكل عكن سد اكفجوة 
بنن اكتعكنم اكعام واكتعكنم اكعاكن كن خالل تعكنم وتوجنل وتأمنل 
اكطالب كوضعمم فن اككسار اكصحنح كبدء دراستمم اكجاكعنة 
قسابمم اككعكوكات وكمارات اكتفقنر  ورفع قفاءتمم اكعككنة وا 

كبنئة اككعرفنة واكتقلنات. ففن مذل اككرحكة اكالزكة ككتعاكل كع ا
تتبكور استعدادات اكطالب وقدراتمم، كذا عككت اكقنادات اكتربونة 
فن كختكف دول اكعاكم وبخاصة اككتقدكة كلما عكن إعادة اكلظر 
فن كحتوى اككرحكة اكتأسنسنة باكتعكنم اكجاكعن أي اكجالب 

د  .ارة تربونةاكقنفن ككتعكنم كن طرائق تدرنسنة وكلامج وا 
وتدعو أساكنب اكتربنة اكحدنثة إكن أن تقون اكعادات       

اكعقكنة، مدفًا رئنسًا فن جكنع كراحل اكتعكنم، بدانة كن اكتعكنم 
[ أن 2االبتدائن إكن اكتعكنم اكجاكعن، حنث نرى كارزالو ]

اكعادات اكعقكنة اكضعنفة تؤدي عادة إكن تعكم ضعنف بغض 
[ 3اككمارة أو اكقدرة. قكا نشنر قوستا ]اكلظر عن كستوالا فن 

إكن أن إمكال استخدام عادات اكعقل نسبب اكقثنر كن اكقصور 
فن لتائج اكعككنة اكتعكنكنة؛ فاكعادات اكعقكنة كنست اكتالك 
اككعكوكات بل من كعرفة قنفنة اكعكل عكنما واستخداكما أنًضا، 

اج اككعرفة، فمن لكط كن اكسكوقنات اكذقنة نقود اككتعكم إكن إلت
 .وكنس استذقارما أو إعادة إلتاجما عكن لكط سابق

 
 

ألبعاد اكتعكم أساسًا كبلاء  Marzano ونعد لكوذج كارزالو      
وتخطنط اكوحدات اكتعكنكنة، كتضكلًا خبرات وتجارب نقوم بما 
اككعككون كخكق كلاخ تعكنكن لشط وكثكر نلكو كن خالكل قل 

ق أفضل كألمداف اككلشودة ككعككنة كن اككعكم واككتعكم لحو تحقن
اكتعكنكنة. حنث نكثل لكوذج تدرنس صفن نتضكن قنفنة 
اكتخطنط ككدروس وتلفنذما وتصكنم اككلمج اكتعكنكن أو تقونم 
األداء ككتالكنذ، ونقوم اكلكوذج عكن كسككة تلص عكن أن عككنة 
اكتعكم تتطكب اكتفاعل بنن خكسة ألكاط )أبعاد( كن اكتعكم من: 
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دراقات اإلنجابنة عن اكتعكم، واقتساب اككعرفة جامات واإلاالت
وتقاككما، وتوسنع اككعرفة وتلقنتما وصقكما وتقاككما، واستخدام 

 ].4اككعرفة بشقل ذي كعلن، واستخدام عادات اكعقل اككلتجة ]
وفن ضوء أبعاد اكتعكم كلكوذج كارزالو، نكقن تحدند        

رنس اككحتوى اكتعكنكن، األسس اكتن نقوم عكنما تلظنم وتد
واكتأقند فن اكتدرنس عكن فاعكنة اككتعكم داخل اككوقف اكتعكنكن 
كن خالل اككشارقة فن األلشطة، واكتعاون فن اكتفقنر، واككثابرة 
عكن اكوصول إكن حكول كأللشطة، وتلفنذ اكتجارب، ومذل 
اكسكوقنات تسامم فن تلكنة واستنعاب اككفامنم قكا تؤثر وبصورة 

 .نة فن تلكنة اكعادات اكعقكنةإنجاب
وتكاشنًا كع رساكة جاكعة األكنر سطام بن عبداكعزنز      

وأمدافما كتحقنق اكتعكنم اككستكر واقساب اككتعككنن كمارات 
اكتعكم اكذاتن وتلكنة كمارات اكتفقنر اكعكنا، وفن ضوء حاجات 
اككجتكع اكسعودي إكن ضرورة دكج كستحدثات اكتعكنم اككختكفة 

اككلامج وكسانرتما ككتقدم اككتسارع فن اكعاكم فن ضوء فن 
اكلظرنات اكتربونة، فقد رأت اكباحثة اكقنام بمذل اكدراسة كتطونر 
وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء لكوذج 
كارزالو ألبعاد اكتعكم، وقناس أثرما فن تلكنة بعض كمارات 

ة فن جاكعة األكنر اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرن
 .سطام بن عبداكعزنز

 دراسةمشكمة ال. 2
تؤقد االتجامات اكتربونة اكحدنثة عكن تلكنة اكتفقنر       

وكماراتل واكقدرات اكعقكنة اككلتجة فن كراحل اكتعكنم اككختكفة، 
براز دور اككتعكم وجعكل كحورًا ككعككنة اكتعكنكنة واكتربونة  وا 

اككشقالت واالبتقار. ونكثل اكتفقنر وجعكل قادرًا عكن حل 
اإلبداعن أرقن ألواع اكتفقنر وكستوناتل اكتن تساعد عكن بلاء 
لظام عككن ننسر عككنة اكتعكم فن اكحاضر واككستقبل فال 

 ].5تطونر وال تقدم بدون ابتقار ]
وكذكك نعد اكتفقنر االبداعن أحد ألكاط اكتفقنر اكعكنا اكتن      

وتعكنكل وتلكنتل كدى جكنع طالب وطاكبات نلبغن االمتكام بل 
اككراحل اكدراسنة وذكك كن خالل اكعككنة اكتعكنكنة، فاكتفقنر 
اإلبداعن قمدف تربوي كنس مدفا ككستوى دراسن كعنن بل نجب 

 .أن نبدأ كع أوكن سلوات اكعكر ونستكر طوال حناة اإللسان
قبنرًا  وكقون اككقرر اكدراسن وطرنقة اكتدرنس تكعب دوراً       

فن تحقنق أمداف اكتربنة، فقد ألتجت اكلظرنات اكتربونة اكعدند 
كن لكاذج وأساكنب واستراتنجنات اكتدرنس اكتن تسعن إكن تلكنة 
اكتفقنر، وكلما لكوذج أبعاد اكتعكم واكذى قد نسمم فن تلكنة 

اككمارات واكتفقنر، فمو إطار تعكنكن كتقاكل كتلظنم لتائج اكتعكم 
كلما لوعًا  قالً  [6] كارزالو نكثلو ت رئنسة، فن خكس كخرجا
 .كن ألواع اكتفقنر

وقد الحظت اكباحثة كن خالل خبرتما اكتدرنسنة واإلدارنة      
باكجاكعات اكسعودنة وجود تدلن فن كستوى كمارات اكتفقنر 
اإلبداعن بنن اكطاكبات، ومو كا أقدتل بعض اكدراسات اكسابقة 

[. قكا قاكت 7,8,9اكتن تلاوكت اكتفقنر اإلبداعن وكماراتل ]
عض اككحاضرات اكباحثة بدراسة استطالعنة تضكلت حضور ب

باكسلة اكتحضنرنة، واستقصاء آراء اككدربات واكطاكبات حول 
ككارسة كمارات اكتفقنر اإلبداعن وكستونات اكتفقنر اكعكنا، وقد 
أظمرت اكدراسة ترقنز اكتدرنس عكن كستونات اكتفقنر اكدلنا 
كقارلة باكعكنا واالعتكاد عكن استراتنجنات تدرنسنة ال تحفز عكن 

ت اكسابقة سادراكعدد كن التائج رت مبتقار. قكا أظاإلبداع واال
لكوذج كازرالو ألبعاد اكتعكم فن كجال اكتعكنم وتلكنة فاعكنة 

 ؛ حسالنن،[10] اكعراقن، كمارات اكتفقنر، قكا فن دراسات
 ].12؛ اكحصان، ][11]

وتتفق اكدراسة اكحاكنة كع تكك اكدراسات اكسابقة فن تقدنر      
داعن ولكوذج كارزالو وعدما اككتغنرات أمكنة اكتفقنر اإلب

اكرئنسة فن اكدراسة اكحاكنة. إال ألما تتكنز فن دراسة فاعكنة 
تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء 
لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم فن تلكنة بعض كمارات اكتفقنر 
 اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة، واكتعرف عكن كدى كلاسبة
اكلكوذج كطاكبات مذل اككرحكة اكعكرنة كن خالل كقرر كمارات 

 .االتصال
وككسانرة االتجامات اكتربونة بضرورة استخدام لكاذج      

واستراتنجنات حدنثة فن اكتدرنس كن جمة، وفن ضوء حاجات 
اككجتكع اكسعودي كدكج كستحدثات اكتعكنم فن اككلامج اككختكفة 

ن تطونر اككلامج وتلكنة كمارات كتوظنف اكلظرنات اكتربونة ف
اكتفقنر كن جمة أخرى، فقد رأت اكباحثة اكقنام بمذل اكدراسة 
الستقصاء فاعكنة وحدة تعكنكنة كطورة فن ضوء لكوذج أبعاد 
اكتعكم ككارزالو وقناس أثرما فن تلكنة كمارات اكتفقنر اإلبداعن 

 .كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة فن كقرر كمارات االتصال
 مة الدراسةأ. أسئ
وعكن لحو أقثر تحدندًا فإن اكدراسة اكحاكنة تحاول اإلجابة      

كا فاعكنة تطونر وحدة تعكنكنة فن  :عن اكسؤال اكرئنس اكتاكن
      فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد كقرر كمارات االتصال

 ن كطاكبات اكسلة ــر اإلبداعــارات اكتفقنــض كمــاكتعكم فن تلكنة بع



5122016 

104 

  اكتحضنرنة؟
 دراسةأهداف الب. 
 :إكن تحقنق اكتاكن ةاكحاكن اكدراسة تمدف    

تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء  -
 .لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم

اكتعرف عكن فاعكنة اكوحدة اكتعكنكنة اككطورة فن ضوء لكوذج - 
اإلبداعن كطاكبات أبعاد اكتعكنم فن تلكنة بعض كمارات اكتفقنر 

 .اكسلة اكتحضنرنة فن جاكعة األكنر سطام بن عبد اكعزنز
 دراسةأهمية الج. 

 :استكدت اكدراسة اكحاكنة أمكنتما كن االعتبارات اكتاكنة:
واككحكنة اكعاككنة ا جماتواستجابة ككا تلادم بل اكتنعد  -

 لماكعكاكلكاذج اكحدنثة م نةبوراكتكلظرنات ا ناإلفادة ك بضرورة
 .توظنفما كتطونر اككقررات اكدراسنة واستراتنجنات تدرنسماعكن 

 كقرراتتطونر فن نفند كطوري اكبراكج فن اكسلة اكتحضنرنة  -
 كننشمدل مكا  راكعصطبنعة كع سب بكا نتلاكمارات االتصال 

 .اكلظرنات واالستراتنجنات اكتربونةفن تطور 
اكتعكنم كة رسا جماتوتتطبنق فن  مذل اكدراسةلتائج عد تسا -

اكتعكنم ل عكن كحصوفن اف اكخطة اإلستراتنجنة امدمأاكعاكن 
اكطالب كمارات اكتفقنر اإلبداعن وتحفنزمم مإقساب  اككستكر
 .االبتقارعكن 

كلطكقًا  تقونأل  نكقن فنةركععدة اكحاكن قاكبحث ا رفون -
ككباحثنن واكباحثات كتطبنق اككزند كن اكدراسات فن تلكنة 

 .بحثنة كستقبكنة معاتراة ككشتقونن لوماكتفقنر، 
قكة اكدراسات اكتن بحثت فن كوضوع تطونر اككلامج فن  - 

ضوء لكاذج أبعاد اكتعكم فن اكتعكنم اكعاكن باكجاكعات اكسعودنة، 
تلاوكت اككوضوع -فن حدود عكم اكباحثة-حنث ال توجد دراسة 

فن كرحكة اكتعكنم اكجاكعن، واقتصرت بقنة اكدراسات عكن 
 .كلامج اكتعكنم اكعام باككككقة

 الدراسةفروض د. 
قاكت اكباحثة بصناغة فرض اكبحث اكحاكن وفًقا كألطر       

 :اكلظرنة ولتائج اكدراسات اكسابقة قاكتاكن
( بنن 0.05ال توجد فروق ذات دالكة إحصائنة علد كستوى ) -

كتوسطن درجات طاكبات اككجكوعة اكتجرنبنة )اكتن درست 
كمارات االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو( ودرجات كقرر 

طاكبات اككجكوعة اكضابطة )اكتن درست اككقرر باكتعكنم 
 .اكتقكندي( فن اكتطبنق اكبعدي ككقناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن

  اإلطار النظري. 3

 اكتفقنر اإلبداعن -أوالً 
ن ملاك ألكاط وألواع وأشقال أتشنر كراجع اكتفقنر إكن     
دة كلل، فملاك اكتفقنر اكعككن، اكتفقنر اكلاقد، اكتفقنر كا كتعد

وراء اككعرفن، اكتفقنر اإلبداعن، واكتفقنر اكتأككن. وبكا أن 
كجال اكبحث اكحاكن نقتصر عكن لوع اكتفقنر اإلبداعن، تم 

 .تلاوكل قكبحث كستقل فن اإلطار اكلظري ككدراسة
 :كفموم اكتفقنر اإلبداعن -أ
ابتداء اكشنء أو صلعة عكن غنر كثال سابق،  اإلبداع كغةً      
ذ جاء تعبنر )بدنع اكسكوات واالرض( فن اكقرآن اكقرنم، إ

وفسرت قككة " اكبدنع" باككحدث اكعجنب. واكبدنع: كبدع، أي أن 
اهلل سبحالل وتعاكن خاكقما وكبدعما، فمو اكذي ألشأما عكن غنر 

 ].13كثال سابق ]
اإلبداع اصطالحًا بألل: اكقدرة عكن ( 1998وُنعرف قورت )    

إلتاج األفقار األصنكة واكحكول باستخدام اكتخنالت واكتصورات 
[14.[ 

بألل عككنة تحسس كككشقالت واكوعن بما  ونعرفل تورالس    
وبكواطن اكضعف، واكفجوات، واكتلافر، واكلقص فنما، وصناغة 
 فرضنات جدندة، واكتوصل إكن ارتباطات جدندة باستخدام
اككعكوكات اككتوافرة واكبحث عن حكول، وتعدنل ككفرضنات، 

عادة فحصما، واكتوصل إكن لتائج جدندة ]  ].15وا 
قكا ُنعرف اكتفقنر اإلبداعن بألل: لشاط عقكن كرقب      

ومادف، توجمل رغبة قونة فن اكبحث عن حكول أو اكتوصل إكن 
بداعن لتائج أصنكة كم تقن كعروفة سابقًا. ونتكنز اكتفقنر اإل

باكشكوكنة واكتعقند، أللل نلطوي عكن علاصر كعرفنة الفعاكنة 
وأخالقنة كتداخكة تشقل حاكة ذملنة فرندة. ونستخدم اكباحثون 
تعبنرات كتلوعة تقابل كفموم اكتفقنر اإلبداعن وتكخنصل كن 
اكلاحنة اإلجرائنة كثل اكتفقنر اككلتج واكتفقنر اكتباعدي واكتفقنر 

 ].16اكجالبن ]
ونظمر كن اكتعرنفات اكسابقة ألما تشترك فن اعتبار      

اكتفقنر اإلبداعن لشاط ذملن ككفرد نظمر كن خالل تعاككل كع 
األفقار، أو اكبنئة كن حوكل، ونتسم باكحداثة وعدم اكلكطنة أو 
جكود اكفقر، كع التاج نتصف باكجدة. فمو نكثل قعككنة صب 

نحقق حاجة كحددة  عدة علاصر نتم استدعاؤما فن قاكب جدند،
 .أو اكتوصل اكن لواتج أصنكة كم تقن كعرفة سابقاً 

 كمارات اكتفقنر اإلبداعن -ب
نذقر )وكناكز( عدة جوالب أساسنة نتقون كلما اإلبداع      

 :ومن عكن اكلحو اكتاكن
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اكطالقة: وتعلن اكقدرة عكن إلتاج عدد قبنر كن األفقار أو  -
 .األسئكة

ة عكن إلتاج عدد قبنر وكتلوع كن اككرولة: وتعلن اكقدر  -
 .األفقار واكتحول كن لوع كعنن كن اكفقر إكن آخر

األصاكة أي اكتفرد ومن: اكقدرة عكن اكتفقنر بطرنقة جدندة أو  -
اكتعبنر اكغرنب واكقدرة عكن إلتاج األفقار اككامرة أقثر كن 

 .األفقار اكشائعة
تفاصنل عدندة اإلثراء واكتفاصنل: ومن اكقدرة عكن إضافة  -

[ ونرى جنكفورد أن اككقولات 8] عكن فقرة أو إلتاج كعنن
 :األساسنة كإلبداع من قكا نأتن

 Fluency  اكطالقة -1
ونقصد بما اكقدرة عكن إلتاج أقبر عدد كن األفقار     

اإلبداعنة، فاكشخص اككبدع نقون كتفوقًا كن حنث قكنة األفقار 
حدة زكلنة ثابتة كقارلة اكتن نقترحما حول كوضوع كعنن فن و 

بغنرل، أي ألل عكن درجة عاكنة كن سنوكة األفقار وسموكة 
 :توكندما. وملاكك ثالثة أساكنب كقناس اكطالقة من

 .سرعة اكتفقنر بإعطاء قككات فن لسق واحد -أ
 .اكتصلنف اكسرنع كقككات فن كلبمات خاصة -ب
اكقدرة عكن وضع قككات فن أقبر عدد ككقن كن اكجكل  -ج

 .واكعبارات ذات كعلن
  Flexibility اككرولة -2

ومن قدرة اكشخص عكن تغننر حاكتل اكذملنة بتغنر        
 اككوقف، أي أن اككرولة من عقس اكتصكب اكعقكن، فاكشخص
اككبدع كطاكب أن نقون عكن درجة عاكنة كن اككرولة حتن 
نقون قادرًا عكن تغننر حاكتل اكعقكنة كقن تلاسب اككوقف 

 :االبداعن، وملاكك كظمرنن كككرولة مكا
اككرولة اكتكقائنة: ومن قدرة اكشخص عكن أن نعطن عددًا  -أ

كن االستجابات اككلوعة، واكتن ال تلتكن كفئة واحدة أو كظمر 
 .واحد
اككرولة اكتقنفنة: ومن اكسكوك اكلاجح ككواجمة كوقف أو  -ب

 .كشقكة كعنلة
  Originality األصاكة -3

وتعلن أن اكشخص اككبدع ذو تفقنر أصنل أي ال نقرر       
أفقار اهخرنن، حنث تقون أفقارل جدندة وغنر كتضكلة كألفقار 

د أشار اككجكس اكعربن كككوموبنن واككتفوقنن . وق]17اكشائعة ]
إكن أن اكتفقنر اإلبداعن نقوم عكن عدد كن  2002عام 

 :االفتراضات األساسنة

ل فرد كدنل االستعداد أن نتعككما كن اإلبداع كمارة نكقن كق -1
 .خالل كادة تعكنكنة أو تدرنبنة

اإلبداع كنس حقرًا عكن اكطكبة اككتفوقنن أو األشخاص ذوي  -2
اكذقاء اكعاكن، قكا ألما قكمارة تعتكد عكن أمداف اكفرد وعككناتل 

 .اكذملنة وخبراتل وخصائصل اكشخصنة
كذكك فإن إنجاد  اإلبداع نعلن اكتحرر كن اكخوف واككلع، -3

 .اكفرد اككبدع نعتكد عكن اكوسط اكبنئن اككلاسب واككعكم اكجند
اكفقرة اككبدعة فقرة ضعنفة مشة ال تصكد ككلقد فن بدانتما،  -4

ذا أصدرت عكنما حقكًا سرنعًا فإلك ستقتكما  .وا 
 ].18اكفرد اككبدع نفترض أن اهخرنن كبدعون ] -5

 ج _ كراحل اكتفقنر اإلبداعن
اختكف اكباحثون فن تحدند كراحل اكعككنة اإلبداعنة،       

لتنجة الختالف اكفكسفة اكتن نلطكقون كلما، واألمداف اكتن 
نسعون كتحقنقما. حنث أن عككنة اإلبداع عبارة عن كراحل 

 :كتبانلة إال ألما ال تخرج عادة عن دائرة اككراحل اكتاكنة
د اككشقكة، كرحكة اإلعداد أو اكتحضنر: ونتم فنما تحدن -1

حنث نتم فحصما كن جكنع اكجوالب. ونشكل ذكك تجكنع 
اككعكوكات واككمارات واكخبرات، عن طرنق اكذاقرة واكقراءات 
ذات اكعالقة، ثم نتم تصلنفما عن طرنق ربط علاصر اككشقكة 

 .كع بعضما، ومذا نطكق عكنل كرحكة اكتحضنر
نتحرر كرحكة اكقكون: ومن كرحكة ترنث والتظار، وفنما  -2

اكعقل كن اكشوائب واالفقار اكتن ال صكة كما باككشقكة، ونحدث 
 .فنما اكتفقنر اكعكنق واككستكر باككشقكة

كرحكة اإلشراق: وفنما تلبثق شرارة اإلبداع، ونتم فنما والدة  -3
 .اكفقرة اكجدندة اكتن تؤدي اكن حل اككشقكة

نة كرحكة اكتحقنق: ومن آخر كرحكة كن كراحل تطور اكعكك -4
اإلبداعنة، وفنما نختبر اككبدع اكفقرة ونعند اكلظر فنما، ثم 

 ].19نجرب اكحل، ونتحقق كن لجاحل ]
  استراتنجنات تلكنة اكتفقنر اإلبداعن -د

نرى غاكبنة اكتربوننن اككختصنن بعكم اكلفس وطرائق      
اكتدرنس، ألل نكقن تلكنة اإلبداع إكا بطرنقة كباشرة عن طرنق 

تدرنبنة خاصة كتلكنة اإلبداع واكتفقنر اإلبداعن، تصكنم براكج 
أو بطرنقة غنر كباشرة باستخدام بعض االستراتنجنات واألساكنب 

 ].20اكتربونة كع اككلامج اككستخدكة بعد تطونرما ]
وكن أمم استراتنجنات وطرق تلكنة اكتفقنر اإلبداعن        

اكعصف اكذملن، وطرنقة تآكف األشتات، واستراتنجنة 
كتحسنلات، واستراتنجنة اكحل اككبدع كككشقالت. وفنكا نكن لكقن ا
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اكضوء عكن بعض كن مذل االستراتنجنات واكطرق كتلكنة اكتفقنر 
 :اإلبداعن

 استراتنجنة اكتحسنلات
ترقز مذل االستراتنجنة عكن اكتفقنر فن إدخال تحسنلات      

أو  عكن األشناء، بحنث تزند كن قفاءة عككما أو تعدد وظائفما
جذب االلتال إكنما.. إكخ، وعكن أن تقون مذل اكتحسنلات كن 
اكلوع غنر اككأكوف قكواءكة اكشنء الستعكال جدند، كتقكنل 
اكقكفة، أو كتسمنل استعكاكل، أو زنادة األداء وجعكل أقثر تقباًل 

 ].21كن قبل اهخرنن ]
 :استراتنجنة اكحل اككبدع كككشقالت

ككاثاًل كخطوات حل اككشقكة، كع  نعد أسكوبًا إجرائناً        
اكتأقند عكن اكجالب اإلبداعن فن اكحل، ونقوم عكن كجكوعة 

 :كن األفقار اكرئنسة أمكما
أواًل: تتضكن عككنة اكحل اككبدع ألي كشقكة عكن ثالثة عككنات 

كالحظة اككشقكة، ثم كعاكجة اككشقكة واكتوصل  :كتعاقبة من
 .م اكتوصل إكنماإكن اكحل، ثم تقننم األفقار اكتن ت

ثالنًا: نعطن اكسكوك اككبدع لاتجًا نتصف باألصاكة، واكقنكة 
 .اكعككنة أو اكوظنفنة

ثاكثًا: توافر درجة عاكنة كن اكقدرة عكن استشفاف اككشقالت 
 .اككحنطة باكفرد

رابعًا: تحدند كختكف جوالب اككشقكة فن كراحل كتعاقبة تشكل: 
تحدند اككشقكة، اكتفقنر فن جكع اكحقائق اككتصكة باككشقكة، 

اكحكول اككحتككة كككشقكة، اختنار اكحل اككالئم، وأخنرًا اختبار 
 ].22فاعكنة اكحل ]

 قناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن -ه
وضع اككختصنن فن اكتفقنر اإلبداعن عدد كن االختبارات      

أو اككقاننس كالستعالة بما فن تقدنر كمارة اكتفقنر اإلبداعن. 
[، 23أبرز مذل اككقاننس واالختبارات قكا ذقرما زنتون ]وكن 

[ كا نكن: كقناس تورالس ككتفقنر 25[، وجروان ]24واكسكنكالن ]
اإلبداعن، واختبارات جكنفورد ككتفقنر اإلبداعن، واختبارات 
 .اكذقاء، واختبارات اكشخصنة، واختبارات اكتحصنل اكدراسن

بداعن كقولل اككقناس وسنتم تلاول كقناس تورالس ككتفقنر اإل
 :اكذي تم اعتكادل باكبحث اكحاكن

، ثم 1966ظمر كقناس "تورالس" ككتفقنر االبداعن عام      
. ونمدف مذا اككقناس إكن اكقشف عن 1974روجع فن عام 

اكطالب ذوي اكتفقنر االبداعن، وتلكنة قدراتمم االبتقارنة، وذكك 
 .بتوفنر اكظروف اكتربونة اككلاسبة كمم

 :ف كقناس " تورالس" ككتفقنر االبداعن كن اختبارنن فرعننننتأك
 " words form" األول: اكصورة اككفظنة

تتقون اكصورة اككفظنة كن سبع أسئكة حنث نطكب كن       
 كما اككفحوص أن نقدم أسئكة استفسارنة ونخكن اإلجابة اكككقلة

Ask & Guess قكا نطكب كلل أن نذقر االستخداكات اكبدنكة ،
 أو غنر اككأكوفة كشنء كا، أو أن نطكب كلل أن

 .نذقر كا نكقن أن نحدث لتنجة كحدوث كوقف كا غنر كتوقع 
  Pictures Form اكثالن: اكصورة اكشقكنة

وتتقون كن ثالث أسئكة؛ حنث نطكب كن اككفحوص أن        
، أو أن نقون Picture completion نقكل صورة كا

 .ط كفتوحةكوضوعات جدندة باستخدام خطو 
ونصكح كقناس تورالس" ككتفقنر اإلبداعن ككتطبنق عكن        

األطفال فن سن اكروضة وحتن كشارف اكشباب فن سن 
اكعشرنن. ونستغرق تطبنق اكصورة اككفظنة كن االختبار حواكن 
تسع وأربعنن دقنقة بكعدل سبع دقائق كقل سؤال. أكا اكصورة 

ثالثنن دقنقة بكعدل عشر اكشقكنة فنستغرق زكن تطبنقما حواكن 
 .دقائق كقل سؤال

 
 
 

ونؤقد واضع اككقناس عكن ضرورة اكتزام اكفاحص       
بتعكنكات تطبنق وتصحنح اككقناس. ونعطن اككقناس باختبارنل 
اكفرعننن درجة قكنة ككقدرة عكن اكتفقنر االبتقاري كقولة كن أربع 

كطالقة درجات فرعنة ككقدرات االبتقارنة اكتن نقنسما ومن ا
عطاء اكتفاصنل.  واككرولة واألصاكة واإلفاضة فن اكشرح وا 
ونكقن تطبنق اككقناس بصورة فردنة، وبصورة جكاعنة، وال 
نحتاج اكفاحص كطبق االختبارنن اكفرعننن إكن خبرة أو كعرفة 
خاصة باختبارات اكذقاء أو االختبارات اكخاصة بقناس اكقدرات 

 [23,24].اكعقكنة 
 لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو: أبعاد اكتعكملكوذج  -ثالناً 

Dimensions of Learning Model 
لكوذًجا تعكنكًنا فن ضوء « روبرت كارزالو وآخرون»قدم       

 لكوذج أبعاد اكتعكم»لتائج بحوث اكتعكم اككعرفن وأطكق عكنل 
Dimensions of Learning Model»  واكمدف اكلمائن

كدنمم اكقدرة عكن تطونر ألفسمم عكن ككلكوذج أن نصبح اكتالكنذ 
 .لحو نجعكمم قادرنن عكن االستكرار فن اكتعكم خالل حناتمم

[ لكوذج أبعاد اكتعكم بألل: 4ونعرف كارزالو وآخرون ]       
ألكوذج تدرنس صفن نتضكن قنفنة اكتخطنط ككدروس وتلفنذما، 
وتصكنم اككلمج اكتعكنكن، أو تقونم األداء ككطكبة. ونقوم 

لكوذج عكن كسككة تلص عكن أن عككنة اكتعكم تتطكب األ
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اكتفاعل بنن خكسة أبعاد كن اكتعكم من: االتجامات واالدراقات 
اإلنجابنة عن اكتعكم، واقتساب اككعرفة وتقاككما، وتوسنع اككعرفة 
وتلقنتما وصقكما وتقاككما، واستخدام اككعرفة بشقل ذي كعلن، 

 .واستخدام عادات اكعقل اككلتجة
إكن أن اكتعكم نعد بكثابة لشاط  [26ونشنر كارزالو وقالدل ]     

كستكر نقوم بل اكفرد علدكا نواجل كشقكة أو كمكة تكس حناتل، 
فتوكد كدنل طاقة ذاتنة تجعكل كثابًرا فن سبنل اكوصول إكن حل 
لجاز تكك اككمكة. وأن اككتعكم نتوصل إكن  مذل اككشقكة، وا 

لاء كلظوكة كعرفنة، تلظم اككعارف واككعكوكات كن خالل ب
وتفسر خبراتل كن كتغنرات اكعاكم كن حوكل، ومذل اككعرفة لفعنة 

 .نستخدكما اكفرد كتفسنر كا نكر بل كن خبرات وكواقف حناتنة
وقد استخدم اكتربونون مذا األلكوذج كقن نطوروا أساكنب        

اكعكل داخل قاعات اكدراسة، باستخدام كمام أدائنة صككت 
ودقة كتتنح اكفرصة كككتعككنن ككبرملة عكن إدراقمم  بعلانة

حناتمم  فنكككفامنم، وتطبنق اككعرفة، واستعكال اككمارات 
 .اكنوكنة خارج اككدرسة

اكتفقنر نعقس ثالث لظرنات أساسنة -إن ألكوذج أبعاد اكتعكم 
 فن اكتفاعل اكتعكنكن تتكثل فن: اكتعكم اككتوافق كع وظائف اككخ

brain – based learningواكتعكم اككتكرقز حول اككشقالت ، 
problem based learningواكتعكم اكتعاولن ،Cooperative 

learning [4]  ونستلد لكوذج أبعاد اكتعكم علد وضع خطة
 :ككتدرنس عكن خكسة أبعاد

اكبعد األول: تقونن االتجامات واإلدراك اككوجبة عن 
 Positive Attitudes and Perceptions about"اكتعكم

Learning"  أي ألل كقن نحدث اكتعكم نلبغن أن نتوافر كدى
اكتالكنذ اإلحساس باألكن واالرتناح فن قاعة اكدراسة. وقد حدد 

[ عاككنن أساسننن نجب كراعاتمكا فن 27وزكالؤل ] كارزالو
 :تلكنة االتجامات واإلدراقات اإلنجابنة لحو اكتعكم ومكا

حنث نؤثر اككلاخ  Learning Climate كلاخ اكتعكم -أ
اكصفن عكن اكتالكنذ بشقل قبنر، فإذا أتنح ككتالكنذ كلاخ صفن 

فسوف  –بكا نتضكلل كن كعكم وأقران وفصل دراسن  –جند 
     تتقون كدنمم اتجامات إنجابنة لحو عككنة اكتعكم فن إطار

 .مذا اككلاخ
حنث تعد اتجامات  Classroom Tasks اككمام اكصفنة -ب

اككمام اكصفنة ذات أمكنة فن إلجاز اككمام اكتن اكتالكنذ فن 
لجازما، فإذا كا توفر كدى اكتككنذ اتجامات  قكفوا بتحقنقما وا 

 .إنجابنة لحو اككمام اكصفنة فسوف نتم إلجازما بشقل جند

[ كجكوعة كن األداءات اكتن نجب 26وقد حدد كارزالو ]      
ت واإلدراقات عكن اككعكم كراعاتما فن تدرنسل كتلكنة االتجاما

 :اإلنجابنة لحو اكتعكم ومن
استخدام أساكنب تجعل اككمام اكتدرنسنة ذات قنكة وضرورنة  -

 .ككتالكنذ
اكتخطنط اكجند ككلاخ وكمام اكتدرنس كتقون فن كستوى فمم  -

 .اكتالكنذ وفن كجال امتكاكاتمم
 .تقدنم لكوذج ككتالكنذ نوضح قنفنة إلجاز كمكة تعكنكنة قاككة -
 .تقدنم تغذنة راجعة إنجابنة ككتالكنذ -
توفنر اككصادر واكوقت واألجمزة واإلرشادات اكضرورنة  -

 .إللجاز اككمكة
 .إتاحة اكفرصة ككتالكنذ إلقكال اككمام اكصفنة كفتوحة اكلمانة -

ونشنر كارزالو إكن أن استخدام استراتنجنة اكتعكم اكتعاولن       
بنن اكتالكنذ بعضمم كع بعض،  نؤدي إكن زنادة اكتقبل واكتفامم

وتقبل وجمات اكلظر األخرى، وتقونن عالقات شخصنة بنن 
اكتالكنذ، ومو كا نكقن أن نوكد شعورا واتجاًما إنجابًنا لحو 
اكجكاعة واكعكل داخكما، وباكتاكن سرعة إلجاز اككمام اككراد 

 ].28تحقنقما ]
 Acquiring and اكبعد اكثالن: اقتساب اككعرفة وتقاككما

Integrating: "Knowledge"  وذكك بتحقنق اكتقاكل كن
خالل ربط اككعرفة اكجدندة باككعرفة اكسابقة كدى اكطالب، 
وتلظنم اككعرفة اكجدندة بطرق كما كعلن، ككساعدة اكطالب عكن 

 .تخزنلما فن اكذاقرة طونكة اككدى
 Extending"  اكبعد اكثاكث: توسنع اككعرفة وصقكما أو تلقنتما

and Refining Knowledge "  
اقتساب اككعرفة وتقاككما كنس غانة كعككنة اكتعكم، إذ أن        

اكطاكب نوسع ونكد كعرفتل ونصقكما، ونضنف إكنما تكننزات 
جدندة، ونقون روابط أبعد كما. حنث نلدكج اكطالب عادة فن 
 ألشطة اككقارلة واكتصلنف واالستقراء واالستلباط وتحكنل

 .األخطاء وتقدنم اكدعم وتحكنكل، وتحكنل اككلظور واكتجرند
 Using  اكبعد اكرابع: استخدام اككعرفة عكن لحو كل كعلن

knowledge Meaningfully  
ن اكتعكم اكفعال نحدث حنن نتكقن اكطالب كن أإذ       

استخدام اككعرفة ألداء كمام كما كعلن، وتوظنف كا تعككول فن 
وكن اككمام اكتن تشجع عكن االستخدام ذي حناتمم اكعاكة. 

اككعلن كككعرفة، اتخاذ اكقرار واكبحث واالستقصاء اكتجرنبن، 
وحل اككشقالت واالختراع. وكقد اقترح كارزالو أن نستخدم اككعكم 
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استراتنجنة اككمام اكتعكنكنة كتدرنب اكتالكنذ عكن االستخدام ذي 
اكتعكنكنة ذات بعد اككعلن كككعرفة، كع ضرورة أن تقون اككمام 

وظنفن كدى اكتالكنذ، باإلضافة إكن ضرورة كشارقة اكتالكنذ فن 
بلاء مذل اككمام. )قأن نحدد األسئكة باالشتراك كع اككعكم، 
ونسعن اككعكم ككحصول عكن إجابات علما فن اككوضوعات 

 (.اكتن ندرسما
 
 
 

 Productive اكبعد اكخاكس: استخدام عادات عقكنة كلتجة 

Habits Mind 

تستلد اكعادات اكعقكنة إكن وجود ثوابت تربونة نلبغن      
اكترقنز عكن تلكنتما وتحونكما اكن سكوك كتقرر وكلمج ثابت فن 

 ].3حناة اكطالب ]
 :قاكتاكن وقد أورد كارزلو خطوات ككتدرنس وفق لكوذجل     

تحكنل وكالحظة وكلاقشة تفقنر اكطاكب وذكك باستعكال  -
 .األسئكة اإلرشادنة واكتعزنزنة واكتوكندنةأسكوب طرح 

 تمنئة وتلظنم بنئة اكصف وبنئة اكتعكم بطرنقة تسكح بكشارقة  -
اككتعكم فن عككنات اكتفقنر اككختكفة كن خالل دروس اكتعكم 

 .اكتعاولن
تلظنم اكطالب فن صورة كجكوعات صغنرة، وتوزع عكنمم  -

كفة كقل عضو كن اككسئوكنات واككمام كع تحدند األدوار اككخت
 .أعضاء اككجكوعة

إعداد أوراق اكعكل واكلشاط اككتضكلة ألسئكة تفصنكنة تحكنكنة  -
كككمام اكتن نجب أن نقوم بما اكفرد، واكتن تمدف فن اكلمانة إكن 

 .اكقشف عن خبراتمم اكتعكنكنة وقدراتمم اكتفقنرنة
وب تقدنم اكدعم واكتغذنة اكراجعة واإلرشادات واككساعدات بأسك -

كلظم، نقون عائدل تحقنق األمداف بطرنقة كستقكة، وبدون 
 .تدخل كباشر كن اككدرس

تخطنط كككمكة اكتعكنكنة بطرنقة عككنة كلطقنة دقنقة، حتن ال  -
نحدث خكل فن اككمام واككمارات وخصوصا إذا قالت كمام 
جدندة تواجل اككتعكم ألول كرة، كع تحدند ككقنفنة اكتن سوف 

 25].] م اككساعدة علد طكبمانقدم بما اككعك
 
 

وكن خالل اكعرض اكسابق كلكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم نكقن 
تحدند األسس اكتن نقوم عكنما تلظنم وتدرنس اككحتوى اكتعكنكن 

 :وفًقا كمذا اكلكوذج فنكا نكن
عرض اككفامنم واألفقار اكرئنسنة كككوضوع فن اكبدانة فن  -

مركنة، أو صور، أو رسوم، صورة خرائط كعرفنة أو كخططات 
 .بحنث تبرز مذل األفقار واككفامنم بوضوح

 صناغة كمام تعكنكنة وألشطة تعكنكنة تقوم عكن تأقند إنجابنة  -

اككتعكم، وكشارقتل اكفعاكة فن اككوقف اكتعكنكن كتحقنق األمداف 
 .اكتعكنكنة اككراد تحقنقما

سة كمارات تلوع األلشطة اكتعكنكنة، كقن تتاح اكفرصة كككار  -
اكتفقنر اككختكفة، كتدرنب اكتالكنذ عكن تعكنق وصقل اككفامنم 

 .واقتساب اكعادات اكعقكنة اككطكوب اكتدرنب عكنما
تدرنب اكتالكنذ فن كواقف اكتعكم اككختكفة عكن ككارسة  -

اكعادات اكعقكنة قاستخدام اككعكوكات اكسابقة فن اككواقف 
اللدفاع فن إصدار األحقام، اكجدندة، واككثابرة، وعدم اكتمور وا

 واتخاذ اكقرارات، وكشارقة اكزكالء فن اكتفقنر اكتبادكن، واكتساؤل
 .واالستفسار عن اككعكوكات غنر اككعروفة كدنمم 
عرض كواقف خاصة باككتعكم كرتبطة بطبنعة كجتكعل،  -

وحناتل، وكشقالتل اكدراسنة، حنث تعتبر اككشقالت االجتكاعنة 
ة كن األدوات األساسنة فن تلكنة وتعزنز واكشخصنة أداة كمك

اكعادات اكعقكنة، خاصة تكك اكعادات اككرتبطة باكحاجات اكعاكة 
 .كثل اكحاجة كألكان واكتوافق االجتكاعن

استخدام لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو كن خالل تدرنب اككتعكم  -
عكن ألشطة عقكنة كختكفة كثل اككقارلة، واكتصلنف، وتحكنل 

، واالستقراء، واالستلباط، وتحكنل اكرؤنة، واكتجرند، األخطاء
وقذكك اكتدرنب عكن اككقابكة بنن االختنارات اكبدنكة، واكتلبؤ 

 .باكلتائج واالستلتاج، وترتنب األوكونات
 اكدراسات اكسابقة

لكوذج فاعكنة ت اكسابقة سادراكعدد كن التائج رت مأظ      
ألبعاد اكتعكم فن كجال اكتعكنم، وتلكنة كمارات اكتفقنر،  كازرالو

 . [12] ؛ اكحصان[11] [؛ حسالنن10قكا فن دراسات اكعراقن ]
[ فاعكنة األلشطة اكعككنة 10أشارت دراسة اكعراقن ]      

اكقائكة عكن لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو فن تلكنة كمارات 
. قكا أقدت لتائج اكتفقنر كدى أطفال كرحكة رناض األطفال

[ فاعكنة برلاكج كعد وفق لكوذج أبعاد اكتعكم 11دراسة حسالنن ]
فن تلكنة اككفامنم اكفنزنائنة، وكمارات اكتفقنر اككرقب، واالتجال 
لحو تعكم اكفنزناء كدى طالب اكصف األول كن اككرحكة اكثالونة، 

 [12] قكا تتفق كع لتائج اكدراسات اكسابقة لتائج دراسة اكحصان
واكتن أقدت فاعكنة لكوذج أبعاد اكتعكم فن تلكنة كمارات اكتفقنر 
واالستنعاب اككفامنكن فن اكعكوم، واإلدراقات لحو اكبنئة اكصفنة 

 .كدى تالكنذ اكصف اككرحكة االبتدائنة
إكن عدم وجود فروق  [30بنلكا أشارت لتائج دوجاري ]      

جرنبنة، داكة بنن تحصنل طالب اككجكوعتنن اكضابطة واكت
[ إكن ألل فن بعض اكحاالت كم تقن 31وأشارت دراسة تاركنتون ]
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ملاك فروق داكة إحصائًنا بنن اككجكوعتنن اكضابطة واكتجرنبنة، 
[ أن اككعككنن ال نتجاوزون 32قكا أوضحت دراسة أبثورب ]

عادة اكبعد األول علد اكتخطنط ككدرس، وبشقل أقل بعض 
فإن ملاك تضاربًا فن لتائج كمارات اكبعد اكخاكس، وباكتاكن 

اكدراسات حول فاعكنة اكلكوذج، فاككندان بحاجة إكن كزند كن 
اكدراسات اكتن تدعم اكلكوذج أو تدحضل، كع تدرنب اككعككنن 

 .عكن استخدام أبعادل إذا كا ثبتت جدوال
 اكتعقنب عكن اكدراسات اكسابقة:

ن تقدنر تتفق اكدراسة اكحاكنة كع تكك اكدراسات اكسابقة ف     
أمكنة اكتفقنر وعدل اككتغنر اكرئنس فن اكدراسة اكحاكنة. إال ألما 
تتكنز فن دراسة فاعكنة تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات 
االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم فن تلكنة بعض 

 .كمارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة
  :اكنة كن اكدراسات اكسابقةأوجل استفادة اكدراسة اكح

ساعدت اكدراسات اكسابقة فن تقونن تصور شاكل كدى  -
اكباحثة عن تطبنقات اكلكوذج اككختكفة، وأوجل استخداكما، وأثر 
مذا االستخدام عكن أفراد اكعنلات وتطونر اكعككنة اكتعكنكنة 

 .اكتعكُّكنة
أسمكت اكدراسات اكسابقة فن اكتعرف عكن آكنات اكتطبنق  -

 .ككلكوذج واختنار األلسب كلما ككدراسة اكحاكنة
ساعدت اكدراسات اكسابقة فن تقونن تصور شاكل كدى - 

اكباحثة فن قنفنة بلاء أدوات اكدراسة اكحاكنة واختنار اكعنلات 
 .اككلاسبة

استفادت اكباحثة كن اكدراسات اكسابقة فن تدعنم اإلطار - 
 .اكلظري ككدراسة اكحاكنة

ت اكسابقة فن اختنار كلمجنة كالئكة ككدراسة ساعدت اكدراسا -
 .اكحاكنة اككلاسبة كما

ساعدت اكدراسات اكسابقة فن كعرفة ألسب األساكنب - 
اإلحصائنة الستقراء لتائج اكدراسة اكحاكنة وكقارلتما بلتائج 

 .اكدراسات األخرى
كقارلة لتائج اكدراسة اكحاكنة بلتائج اكدراسات اكسابقة وتحدند  -

 .تشابل واالختالف كعماأوجل اك
 الطريقة واإلجراءات. 4

  منهج الدراسةأ. 
صفن اكتحكنكن ماككلمج شبل كواككلمج اوظفت اكدراسة اكحاكنة 

 :قكا نتضح ككا نكن اكتجرنبن
 اد ـوذج أبعـــص لكــائــاككلمج اكوصفن اكتحكنكن: وذكك كتحدند خص

اككحتوى اكتعكنكن اكتعكم واألسس اكتن نقوم عكنما تلظنم وتدرنس 
وفقًا كمذا اكلكوذج. ثم صناغة تصور كقترح كتطونر اكوحدة 
اكتعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء لكوذج أبعاد 

 .اكتعكم
اككلمج شبل اكتجرنبن: ككا قان كن أمداف اكبحث اكحاكن قناس 
فاعكنة اكوحدة اكتعكنكنة اككطورة فن ضوء لكوذج أبعاد اكتعكم فن 

ارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة فن تلكنة كم
كقرر كمارات االتصال، فقد اقتضت مذل اكدراسة أن نتم 
استخدام اككلمج شبل اكتجرنبن كقناس فاعكنة اككتغنر اككستقل 

 .وأثرل عكن اككتغنر اكتابع
اعتكدت اكدراسة اكحاكنة عكن : اكتصكنم شبل اكتجرنبن ككدراسة

مج شبل اكتجرنبن، ومو اكتصكنم اكتجرنبن احدى تصكنكات اككل
 ].33اككعروف بتصكنم اككجكوعة اكضابطة غنر اككتقافئة ]

حنث تم اختنار شعبتنن ككقرر )كمارات االتصال( بطرنقة       
عشوائنة كن اككستوى اكثالن باكسلة اكتحضنرنة، بحنث تكثل 

ة فن احدامكا اككجكوعة اكتجرنبنة اكتن نتم تطبنق اكوحدة اككطور 
تدرنسما كككقرر، وتكثل األخرى اككجكوعة اكضابطة اكتن نتم 
تدرنسما باكطرق اككعتادة. وتم تطبنق كقناس كمارات اكتفقنر 
اإلبداعن عكن اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة قبكنًا، وذكك 
ككتأقد كن تقافؤ اككجكوعتنن، ثم تم اكتطبنق اكبعدي كككقناس 

اكضابطة( بعد التماء تجربة عكن اككجكوعتنن )اكتجرنبنة و 
 .اكدراسة

  عينة الدراسةب. 
تأكف كجتكع اكدراسة األصكن كن جكنع طاكبات اكسلة      

اكتحضنرنة بجاكعة األكنر سطام بن عبد اكعزنز. بنلكا تقولت 
عنلة اكدراسة كن كجكوعة عشوائنة كن طاكبات اكبرلاكج اكالتن 

حنث تم اختنار نكثكن اككستوى اكثالن باكسلة اكتحضنرنة، 
شعبتنن كن اكسلة اكتحضنرنة بجاكعة األكنر سطام بطرنقة 
عشوائنة بسنطة، بحنث تكثل احدامكا اككجكوعة اكتجرنبنة، 
واألخرى اككجكوعة اكضابطة. وذكك بسحب أرقام اكشعبتنن 
بطرنقة اكقرعة، ثم تعننن احدى اكشعبتنن اككجكوعة اكتجرنبنة، 

ل عشوائن. وقد بكغ عدد أفراد واألخرى اككجكوعة اكضابطة بشق
 .طاكبة 25طاكبة، بحنث تضم قل كجكوعة  50عنلة اكدراسة 

  أدوات الدراسةج. 
قاكت اكباحثة فن ضوء كراجعة اكدراسات اكسابقة واألدبنات      

ذات اكعالقة بكوضوع اكدراسة، وخبرتما اكعككنة فن تدرنس كقرر 
 :كمارات االتصال بإعداد األداة اكتاكنة
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كقناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن اكذي تم تطبنقل قبكنًا وبعدنًا  - 
عكن اككجكوعتنن )اكضابطة واكتجرنبنة(، وتم إعدادل كن قبل 
اكباحثة. وقد تم اكتحقق كن صدق اككقناس كن خالل عرضل فن 
صورتل األوكنة عكن كجكوعة كن اككحقكنن اككتخصصنن كن 

دى كالءكتل كألمداف أساتذة اكجاكعات، بمدف تحقنكل وكعرفة ك
اكتن نقنسما، إضافة إكن اكصحة اكعككنة، وذكك كن خالل 
استبالة أعدت كمذا اكغرض، إلجراء اكتعدنالت اككطكوبة عكنل. 
واتفق رأي اككحقكنن عكن صالحنة اككقناس بعد إجراء بعض 
اكتعدنالت. وبعد اكتحقق كن صدق اككقناس، قاكت اكباحثة 

اكبة، تم اختنارمن عشوائنًا، بحنث ( ثالثنن ط30بتطبنقل عكن )
نلتكون إكن كجتكع اكدراسة وكنسوا كن أفراد عنلة اكدراسة 
األساسنة، واكتأقد كن كدى وضوح كفردات اككقناس واكزكن 
اككلاسب كتطبنقل. حنث تبنن وضوح تعكنكات اككقناس ووضوح 
اكعبارات، قكا تم اكقشف عن االتساق اكداخكن كككقناس كن 

كن ترابط اكعبارات باكدرجة اكقكنة كككقناس، تم قناس  خالل اكتأقد
االتساق اكداخكن كل بحساب كعاكالت االرتباط بنن قل عبارة 
كن عبارات اككقناس واكدرجة اكقكنة كل. وقد اتضح كدى االتساق 
اكداخكن كعبارات اككقناس كن خالل كعاكالت االرتباط ذات 

 .اكقنكة اككرتفعة
ككقناس استخدكت اكباحثة طرنقة أكفا وككتأقد كن ثبات ا     

( ومن لسبة 0.86قرولباخ، وقد بكغت قنكة أكفا كككقناس )
( ككا ندل عكن أن اككقناس 0.7كرتفعة حنث قالت أعكن كن )

نتصف بدرجة عاكنة كن اكثبات ونجعكل صاكحًا ككتطبنق عكن 
 .عنلة اكدراسة اكحاكنة

  :كراحل اكدراسة اإلجرائنة
كرت عككنة اإلعداد إلجراء تجربة : عداد ككتجربةأواًل: كرحكة اإل

اكدراسة بعدد كن اإلجراءات، وفنكا نكن عرض كمذل اككرحكة 
 :باكتفصنل

قاكت اكباحثة بكراجعة اكدراسات اكسابقة واألدبنات ذات  -أ
اكصكة بكوضوع استراتنجنات تلكنة اكتفقنر اإلبداعن بشقل عام، 

زالو بشقل خاص، وذكك وكا نتعكق بلكوذج أبعاد اكتعكم ككار 
بغرض تحكنكما واالستفادة كلما فن إعداد اإلطار اكلظري وأدوات 

جراءات اكدراسة  .اكدراسة، وتوظنفما فن كعاكجة كشقكة وا 
قاكت اكباحثة بتحكنل كحتوى كقرر )كمارات االتصال(  -ب

 مفقًاواختنار وحدة "االتصال كع اهخرنن" كن اككقرر كتطونرما 
 :وذكك باتباع األسس اكتاكنةألبعاد اكتعكك كلكمذج كارزالم 

 ا ـكـا بـــاتمـوعـوضــة كـــاغـنـدة وصــوحــوى اكـــتـحـم كـــنـظـلـادة تـــعإ -1

نتلاسب كع لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو، حنث تضكن قل درس 
 :باكوحدة كا نكن

أمداف تفصنكنة كقل كوضوع ترقز عكن تلكنة االتجامات  -
اإلنجابنة عن اكتعكم، واقتساب اككعرفة وتوسنعما واالدراقات 

وتقاككما، واستخدام اككعرفة بشقل ذي كعلن، واستخدام عادات 
 .اكعقل اككلتجة

كلظكات كتقدكة كتعددة فن صورة كخططات تلظنكنة  -
كعلصر اككعرفة اككتضكلة فن قل درس، وأسئكة كثنرة ألذمان 

كخرائط عرض اكصمر ماكرسمك مااكطاكبات. بحنث نتم 
اككفامكنة اككرتبطة باككماك اكتعكنكنة فن بدانة اكدرس كع تحدند 

كق تمجنل كجكمعة ، وقذاكفرعنة ككدرس واألفقاراكعاكة  األفقار
فنكا بعد طاكبات كل األسئكة االستقصائنة اكتن تتطكب كل اك

 .فن صمرة كجكمعات تعاملنة استقشافنةاكقناك بألشطة 
فة وتعكنقما وذكك باستقراء اكلتائج كمام تعكنكنة القتساب اككعر  -

فن ضوء اكحقائق اككقدكة كن خالل اإلجابة عن تساؤالت 
كتلفنذ كطاكبات تمجنل اتساعدمم فن تحقنق ذكك. حنث نتم 

األلشطة اككماك اكتعكنكنة ماكتن تتطكب كلمك اكقناك باكعدند كل 
، االستلباطاء، واالستقر، واكتصلنف، واككقارلةل اكعقكنة كث

باإلضافة إكن ككارسة كمارات ، اكتقمنكل، واكتحكننب، ورقاكتو
مكل )اككالحظة، واكتفسنر، واإلستلتاج(، اكدراسة اكتجرنبنة 

اككعكمكات ماككعارف قافة إكن طاكبات اكل صتتوخالكما 
 وبشقلممذل اككرحكة تسمك اكتعكنكنة. اككتضكلة فن اككماك 

اككعرفة ب اقتساككا نسامك فن  اكتفقنرفن تلكنة كمارات قبنر 
إكن اككعرفة اكجدندة ل اكتمصل كل خال اكتقاكلمتحقنف 

 .متعكنقما مصقكما
إعداد دكنل ارشادي نشتكل عكن األمداف ككوحدة وتوضنح  -2

هكنة تطبنق لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم فن ككارسة تدرنس 
 :وتقونم اكوحدة اكتعكنكنة بحنث نتم اكتاكن

تقسنم اكطاكبات إكن كجكوعات تعاولنة غنر كتجالسة كن  -
حنث اكتحصنل واكذقاءات اككتعددة وتطبنق اككقاننس اكالزكة 

 .كذكك
اككجكمعة ل داخوكقل طاكبة كجكمعة  كقلار تحدند األدم -

عكن أقند اكتفن قل درس كع اكماحدة كع كراعاة تغننر األدمار 
 .معةماكتعامل بنل أفراد اككجكل ضرمرة اكتفاع

كتتبع اككفامنك اكماردة فن خرنطة اككفامنك طاكبات تمجنل اك -
مدراسة اكرمابط فنكا ، درسقل اككعرمضة عكنمك فن كقدكة 

حنث تؤدن مذل اكخطمة إكن تحدند اكعلاصر اككراد ، بنلما
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تستطنع حنث ، ماكعالقات اكتن تربطما ببعضما اكبعضا كعرفتم
ماالستلتاج كل ، سابقةكل كعكمكات ما ربطما بكا كدناكطاكبة 

عكنما فن رقنز اكتن سمف نتك اكتاككعكوكات مذل اكخطمة 
 .اكدرس اكحاكن

ككربط بنل اكتعكك اكجدند ماكتعكك اكسابف طاكبات تمجنل اك -
، كل استنعابما عكن لحم سكنكل اكعق تكقن، بطرف ذات كعلن
ل كل خال اككعرفة ذات كعلنل ل نجعأبكا نساعد عكن 

 :لأسئكة كثاستخداك 
 ؟كا عالقة مذا اككمضمع باككمضمع اكسابف

  ؟نككل االستفادة كل دراسة مذا اككمضمعقنف 
كع ، إكنمال اكتمصتم كلاقشة اككجكمعات فن اكلتائج اكتن  -

عكن أمكنة اكتثبت كل صحة اكلتائج كرة قد ضرمرة اكتأ
 .أخرم

تقدنك ككخص كمجز ألمك األفكار اككتضكلة باكدرس كع  -
 .ربط األفكار ببعض

اء اكقناك باالستقص ككتفقنرتقدنك كجكمعة كل األسئكة اككثنرة - 
 .كأكمفة جدندة غنر وابتقار أفقاراكتلبؤن 

تما اكتن اقترحداعنة االب األفقاراككجكمعات فن قل كلاقشة  -
كل األفكار اككأكمفة كع االستكرار متشجنع اإلبتقاري متكننز 
 اككختكفة اكتفقنراككجكمعات عكن ككارسة كمارات قل 
 .اكجدندة األفقارإكن ل ككتمص

عداد كقناس اكتفقنر اإلبداعن وقناس صدقل وثباتل إتم  -ج
 .واجراء اكتعدنالت اكالزكة

ككطاكب واككعكم كتوضنح خطوات تلاول  عداد دكنلإتم  -د
اكدروس. وبعد االلتماء كن االعداد كتدرنس اككقرر، تم تجرنب 

عنلة استطالعنة كن اكتدرنس باستخدام لكوذج أبعاد اكتعكم عكن 
طاكبات اكسلة اكتحضنرنة وتقونم اكتجربة وكستوى تفاعل 

دراج اكتعدنالت اكالزكة  .اكطاكبات كع تطبنقات اكلكوذج وا 
 وتضكلت مذل اككرحكة  :ةــق ككتجربــل اكتطبنــا قبــة كــرحكــك –ثالنًا 

 :اكتمنئة واالستعداد كتطبنق اكتجربة كن خالل اكتاكن
ثة باختنار شعبتنن كن اكسلة اكتحضنرنة بجاكعة قاكت اكباح -

األكنر سطام بن عبد اكعزنز بطرنقة عشوائنة بسنطة )باكقرعة(، 
بحنث تكثل احدامكا اككجكوعة اكتجرنبنة، واألخرى اككجكوعة 

طاكبة، بحنث  50اكضابطة. وقد بكغ عدد أفراد عنلة اكدراسة 
 .طاكبة 25تضم قل كجكوعة 

كتغنرات اكدراسة فن مذل اككرحكة كن قاكت اكباحثة بضبط  -
 :خالل اكتاكن

كزنادة تقافؤ طاكبات اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة،      
ومن إحدى -قاكت اكباحثة باإلضافة إكن اكعشوائنة فن اكتعننن

بضبط أمم اككتغنرات -أمم طرق اكتحقم فن اككتغنرات اكخارجنة
لتائج اكدراسة، وقد اكخارجنة اكتن توقعت اكباحثة أن تؤثر عكن 

اكتحصنل اكسابق باككقرر( وتم  - تضكلت )اكعكر اكزكلن
ضبطما كن خالل تطبنق استبالة عن اككعكوكات اكشخصنة 

 .ككطاكبات وتطبنق كقناس اكتفقنر اإلبداعن قبكناً 
 :كرحكة تطبنق اكتجربة –ثاكثًا 

 :تشكل إجراءات تطبنق اكتجربة اكخطوات اكتاكنة
ألداة اكدراسة )كقناس اكتفقنر اإلبداعن( عكن  اكتطبنق اكقبكن -1

 :اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة
تم إجراء اكتطبنق اكقبكن ككقناس اكتفقنر اإلبداعن عكن      

جكنع أفراد اكعنلة فن قكتا اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة، 
وذكك ككقشف عن تقافؤ أفراد اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة. 

اكباحثة بجكع إجابات اكطاكبات وتفرنغما حسب سكم  بعدما قاكت
اكتصحنح اككعتكد، ثم كعاكجتما إحصائنًا باستخدام اختبار )ت( 
كدالكة اكفروق بنن كجكوعتنن كستقكتنن ككتعرف عكن اكفروق بنن 
كتوسط اككجكوعة اكتجرنبنة وكتوسط اككجكوعة اكضابطة، 

الالتما ( اككتوسط اكحسابن وقنكة "ت" ود1ونوضح جدول )
اإلحصائنة بنن اككجكوعتنن اكتجرنبنة واكضابطة فن اكتطبنق 

 :اكقبكن كككقناس
 1جدول 

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي لممقياس
 القيمة االحتمالية قيمة )ت( درجات الحرية (25) = المجموعة الضابطة ن (25=) المجموعة التجريبية ن نوع التطبيق

 غنر دال 0.378 0.890 48 ع م ع م قبكن
21.98 5.436 22.96 4.712 

( 0.890) تساوي" ت" قنكة أن اكسابق اكجدول كن نتضح     
 واكقنكة ،(2.03) تساوي واكتن اكجدوكنة" ت" قنكة كن أقل ومن

 نعلن ككا ،0.05 كن أقبر ومن( 0.378) تساوي االحتكاكنة

 درجات كتوسط بنن إحصائنة دالكة ذات فروق وجود عدم
 فن اكضابطة اككجكوعة درجات وكتوسط اكتجرنبنة اككجكوعة
. اككجكوعتنن بنن تقافؤ ملاك أن عكن ندل ومذا اكقبكن، اكتطبنق
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 بتطبنق اكبدء قبل اكدراسة كجكوعتن تقافؤ كن اكتحقق تم وبذكك
 .اكدراسة

  :واكضابطة اكتجرنبنة اككجكوعتنن تدرنس -2
 اتباع خالل كن اكتجرنبنة اككجكوعة طاكبات تدرنس تم     

 تم بنلكا. ككارزالو اكتعكم أبعاد لكوذج ضوء فن اكتدرنس خطوات
 تبعاً ( االتصال كمارات) كقرر كن اككوضوعات لفس تدرنس
 اتباع خالل كن وذكك. اكدراسنة اكقاعات داخل اكسائدة ككطرنقة
: كثل كتعددة تدرنسنة باستراتنجنات وتلاوكما اككقررة اكوحدة
 .اكعرض – اككلاقشة – اإلكقاء

  :اكدراسة ألدوات اكبعدي اكتطبنق -3
( اإلبداعن اكتفقنر كقناس) اكدراسة ألداة اكبعدي اكتطبنق تم     
 وذكك واكضابطة، اكتجرنبنة اككجكوعتنن تدرنس كن االلتماء بعد

 .اكدراسة فرض صحة كن ككتحقق
 :ككتجربة اكتطبنق بعد كا كرحكة – رابعاً 
 إحصائنًا، وكعاكجتما وتحكنكما اكلتائج برصد اكباحثة قاكت     

 ضوء فن واكتوصنات اككقترحات تقدنم ثم. وكلاقشتما وتفسنرما،
 .اكدراسة لتائج علل أسفرت كا

 

 ومناقشتها النتائج .5
 عكن نلص اكذي اكحاكنة اكدراسة بسؤال اكلتائج مذل وتتعكق     

 كمارات كقرر فن تعكنكنة وحدة تطونر فاعكنة كا: "نكن كا
 بعض تلكنة فن اكتعكم ألبعاد كارزالو لكوذج ضوء فن االتصال
 "اكتحضنرنة؟ اكسلة كطاكبات اإلبداعن اكتفقنر كمارات
 فرض باختبار اكباحثة قاكت اكدراسة، سؤال عكن وكإلجابة      

 دالكة ذات فروق توجد ال" :نكن كا عكن نلص واكذي اكدراسة،
 طاكبات درجات كتوسطن بنن( 0.05) كستوى علد إحصائنة
 فن االتصال كمارات كقرر درست اكتن) اكتجرنبنة اككجكوعة

 اكضابطة اككجكوعة طاكبات ودرجات( كارزالو لكوذج ضوء
 اكبعدي اكتطبنق فن( اكتقكندي باكتعكنم اككقرر درست اكتن)

 ."اإلبداعن اكتفقنر كمارات ككقناس
 بنن اكفرق حساب تم اكفرض، مذا صحة كن وككتحقق     

 واككجكوعة اكتجرنبنة اككجكوعة طاكبات درجات كتوسطن
 اإلبداعن اكتفقنر كمارات ككقناس اكبعدي اكتطبنق فن اكضابطة
 قكا اكلتائج جاءت وقد كستقكتنن، كعنلتنن( ت) اختبار باستخدام
 (:2) جدول نوضحما

 2جدول 
 اإلبداعي التفكير مهارات لمقياس البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين الفروق ت( لداللة) اختبار
 القيمة االحتمالية قيمة )ت( درجات الحرية (25) المجموعة الضابطة ن= (25) المجموعة التجريبية ن= نوع التطبيق

 دال احصائناً  0.000 9.311- 48 ع م ع م بعدي
37.920 6.819 21.680 5.437 

( 9.311اكسابق أن قنكة "ت" تساوي )نتضح كن اكجدول       
(، ومن أقل 0.00ومن قنكة داكة إحصائًنا علد كستوى دالكة )
(؛ ككا نعلن 0.05كن كستوى اكدالكة اإلحصائنة اككطكوبة )

وجود فروق ذات دالكة إحصائنة بنن كتوسط درجات اككجكوعة 
اكتجرنبنة وكتوسط درجات اككجكوعة اكضابطة فن اكتطبنق 

ك كصاكح طاكبات اكبعدي ككقناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن؛ وذك
اككجكوعة اكتجرنبنة، حنث بكغ كتوسط درجات طاكبات 

( فن اكتطبنق اكبعدي، بنلكا بكغ 37.920اككجكوعة اكتجرنبنة )
( فن 21.680كتوسط درجات طاكبات اككجكوعة اكضابطة )

اكتطبنق اكبعدي، ومذا ندل عكن تفوق طاكبات اككجكوعة 
اعن، وبذكك نتم رفض اكتجرنبنة فن كقناس كمارات اكتفقنر اإلبد

اكفرض اكصفري اكذي نلص عكن ألل "ال توجد فروق ذات دالكة 
( بنن كتوسطن درجات طاكبات 0.05إحصائنة علد كستوى )

اككجكوعة اكتجرنبنة )اكتن درست كقرر كمارات االتصال فن 
ضوء لكوذج كارزالو( ودرجات طاكبات اككجكوعة اكضابطة 

كندي( فن اكتطبنق اكبعدي )اكتن درست اككقرر باكتعكنم اكتق
 ."ككقناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن

كلاقشة وتفسنر اكلتائج اككتعكقة بفاعكنة تطونر وحدة تعكنكنة فن 
كقرر كمارات االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم 
فن تلكنة بعض كمارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة 

 :اكتحضنرنة
أظمرت لتائج اكدراسة ألل توجد فروق ذات دالكة إحصائنة      

( بنن كتوسطن درجات طاكبات 0.05علد كستوى دالكة )
اككجكوعة اكتجرنبنة واككجكوعة اكضابطة فن اكتطبنق اكبعدي 
ككقناس كمارات اكتفقنر اإلبداعن كصاكح اككجكوعة اكتجرنبنة؛ 

ارات ككا نشنر إكن أن تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كم
االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم قان كل أثر 
إنجابن فن تلكنة كمارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اككجكوعة 
اكتجرنبنة، وتتفق تكك اكلتنجة كع لتائج اكدراسات اكسابقة اكتن 
أشارت إكن األثر اإلنجابن كتطبنقات لكوذج كارزالو ألبعاد 
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تفقنر، واكتن أجرنت عكن كلامج اكتعكم فن تلكنة كمارات اك
كا كختكفة، وفن بنئات وكراحل تعكنكنة كختكفة وبأسكوب كغانر ك

؛ [11] [؛ حسالنن،10] اكعراقن،جاء فن مذل اكدراسة، قدراسات 
 ].12اكحصان، ]

ونالحظ أن ملاك اتفاًقا فن لتائج اكدراسات اكسابقة ذات      
عكم فن االرتفاع بكستوى اكعالقة بفاعكنة لكوذج كارزالو ألبعاد اكت

اكتعكنم وكمارات اكتفقنر، بنلكا اختكفت اكدراسة اكحاكنة فن قولما 
تلاوكت توظنف تطونر وحدة تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال 
فن ضوء لكوذج كارزالو ألبعاد اكتعكم فن تلكنة بعض كمارات 

 .اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات اكسلة اكتحضنرنة
ظرنة ولتائج اكدراسات اكسابقة، قاكت وفن ضوء األطر اكل 

اكباحثة بتحدند اكعواكل اكتن تعود إكنما فاعكنة تطونر وحدة 
تعكنكنة فن كقرر كمارات االتصال فن ضوء لكوذج كارزالو 
ألبعاد اكتعكم فن تلكنة بعض كمارات اكتفقنر اإلبداعن كطاكبات 

 :اكسلة اكتحضنرنة، واكتن نكقن تكخنصما فن اكلقاط اكتاكنة
ساعد تلظنم وتدرنس اككحتوى اكتعكنكن وفًقا كلكوذج كارزالو  -1

 .عكن عرض اككفامنم واألفقار اكرئنسنة كككوضوع
فن اكبدانة فن صورة خرائط كعرفنة أو كخططات مركنة،       

[ 27أو صور، أو رسوم بحنث تبرز مذل األفقار واككفامنم ]
  .بوضوح فن تفقنر اككتعكم

تعكنكنة وألشطة تعكنكنة تقوم عكن تأقند  قان كصناغة كمام -2
إنجابنة اككتعكم وكشارقتل اكفعاكة فن اككوقف اكتعكنكن أثر 
انجابن عكن تحقنق األمداف اكتعكنكنة وتلكنة االتجامات 

 ].10اإلنجابنة لحو اكتعكم ]
أتاح تلوع األلشطة اكتعكنكنة اكفرصة كككارسة كمارات  -3

كبات عكن تعكنق وصقل اككفامنم اكتفقنر اككختكفة، كتدرنب اكطا
 ].34واقتساب اكعادات اكعقكنة اككطكوب اكتدرنب عكنما ]

أتاح اكلكوذج فرصة كتدرنب اكطاكبات فن كواقف اكتعكم  -4
اككختكفة عكن ككارسة اكعادات اكعقكنة قاستخدام اككعكوكات 
اكسابقة فن اككواقف اكجدند، واككثابرة، وعدم اكتمور، وااللدفاع 

ار األحقام، واتخاذ اكقرارات، وكشارقة زكالئل فن فن إصد
اكتفقنر اكتبادكن، واكتساؤل واالستفسار عن اككعكوكات غنر 

 ].4اككعروفة كدنل ]
عرض كواقف خاصة باككتعكم كرتبطة بطبنعة كجتكعة،  -5

وحناتل، وكشقالتل اكدراسنة، حنث تعتبر اككشقالت االجتكاعنة 
األساسنة فن تلكنة، وتعزنز  واكشخصنة أداة كمكة كن األدوات

 ة ــات اكعاكــاكعادات اكعقكنة، خاصة تكك اكعادات اككرتبطة باكحاج

 ].11] كثل اكحاجة كألكان واكتوافق االجتكاعن
استخدام لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو ساعد عكن تدرنب  -6

اكطاكبة عكن ألشطة عقكنة كختكفة كثل اككقارلة، واكتصلنف، 
ء، واالستقراء، واالستلباط، وتحكنل اكرؤنة، وتحكنل األخطا

واكتجرند، وقذكك اكتدرنب عكن اككقابكة بنن االختنارات اكبدنكة، 
 ].12واكتلبؤ باكلتائج واالستلتاج، وترتنب األوكونات ]

استخدام استراتنجنة اكتعكم اكتعاولن أدى إكن زنادة اكتقبل  -7
جمات اكلظر واكتفامم بنن اكطاكبات بعضمم كع بعض وتقبل و 

األخرى، وتقونن عالقات شخصنة بنن اكطاكبات، ومو كا نكقن 
أن نوكد شعورا واتجاًما إنجابًنا لحو اكجكاعة واكعكل داخكما، 

 ].28وباكتاكن سرعة إلجاز اككمام اككراد تحقنقما ]
 التوصيات. 6

فن ضوء كا تم اكتوصل كل كن لتائج نكقن اكخروج      
 :باكتوصنات اكتاكنة

تشجنع أعضاء منئة اكتدرنس باكجاكعات عكن توظنف  -1
استراتنجنات تلكنة اكتفقنر فن اكتدرنس لظرًا كفاعكنتما فن تلكنة 

 .كعارف وكمارات اكطالب واتجاماتمم لحو اكتعكم
تضكنن براكج اعداد اككعككنن واككعككات وحدات تدرنسنة  -2

عام، عن كبادئ واستراتنجنات اكتفقنر كا وراء اككعرفن بشقل 
ولكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو بشقل خاص، وأدوار اككعكم 

 .واككتعكم فن تطبنقاتل اكعككنة فن اكتعكنم
ضرورة توفنر االكقالات اكالزكة اكتن نتطكبما اكتدرنس   -3

باستخدام لكوذج أبعاد اكتعكم ككارزالو كن كصادر تعكم وتقلنات 
كتفعنل دورما فن  تعكنكنة باكجاكعات، وتوفنر اكتجمنزات اكالزكة

 .تحسنن كستوى األداء
تطونر اككقررات اكجاكعنة بكا نتلاسب كع اكلظرنات اكحدنثة  -4

اكتن تجعل اكطاكب كحور ككعككنة اكتعكنكنة وتشجع عكن تقونن 
اككفامنم كدى اككتعككنن واكربط بنن كعكوكاتمم كنقون اكتعكم ذا 

 .كعلن
 المراجع

 أ. المراجع العربية
(. تدرنب اككعككنن عكن تعكنم 2002اكحارثن، إبرامنم ) [1]

 كمارات اكتفقنر، اكرناض: كقتبة اكشقري.
(. أبعاد اكتعكم بلاء كختكف 2000، ر. ج وآخرون )كارزالو[4] 

ككفصل اككدرسن، تعرنب: جابر عبد اكحكند وصفاء 
 األعسر ولادنة شرنف، اكقامرة: دار قباء. 
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فن  فعاكنة برلاكج كقترح (.1999عاكر، كحكود عكن ) [5]
تلكنة اكتفقنر االبتقاري واكتحصنل  فناكجغرافنا اكرناضنة 

اكدراسن كدى طالب قكنة اكتربنة شعبة اكجغرافنا. اكجكعنة 
فن  اككصرنة كككلامج وطرق اكتدرنس، كجكة دراسات

(، سبتكبر، ص ص 59اككلامج وطرق اكتدرنس، اكعدد )
217-228 . 

(. فعاكنة استراتنجّنة اكتعكم 2008) خنلاألقكبن، كفكح بن د [7]
اكتعاولن فن تدرنس كاّدة اكحدنث واكثقافة اإلسالكّنة فن 
اكّتحصنل اكّدراسن وكمارات اكتفقنر اكلاقد كدى طالب 
اكصف األول اكثالوي، رساكة دقتورال غنر كلشورة، جاكعة 

 أم اكقرى. 
(. استخدام أسكوب اكعصف 1429) األحكدي، كرنم كحكد[8] 

اكذملن فن تلكنة كمارات اكتفقنر اإلبداعن وأثرل عكن 
اكتعبنر اكقتابن كدى طاكبات اككرحكة اكثالونة، بحث كلشور 

، ص ص 2008كارس  فن كجكة رساكة اكخكنج اكعربن،
59-93. 

(. فعاكنة لكمذج أبعاد اكتعكك 2009) كلدمر، فتح اهلل[9] 
كعادات اككارزالم فن تلكنة االستنعاب اككفامنكن مبعض 

اكتعكنك االبتدائن  اكعقكنة كدم تالكنذ اكصف اكسادس كل
دراسة ، بكحافظة علنزة باكككككة اكعربنة اكسعمدنة

كلشمرة بكجكة اكتربنة اكعككنة اكعككنة اكصادرة عل 
 12اكعككنة، جاكعة عنن شكس، اكجكعنة اككصرنة ككتربنة 

 . 125-83( ص ص 2)
برلاكج فن األلشطة فعاكنة (. 2004اكعراقن، شنرنن ) [10]

، اكعككنة فن تلكنة كمارات اكتفكنر كدم كرحكة اكرناض
جاكعة عنل ، اكتربنة، قكنة غنر كلشمرةه رساكة دكتمرا

 كصر. ، شكس
(. فاعكنة برلاكج كعد وفق لكوذج 2006حسالنن، كحكد ) [11]

أبعاد اكتعكم فن تدرنس اكفنزناء عكن اقتساب اككفامنم 
ل لحو تعكم اكفنزناء كدى طالب واكتفقنر اككرقب واالتجا

اكصف األول اكثالوي، رساكة دقتورال غنر كلشورة، قكنة 
 اكتربنة، جاكعة اككنلا، كصر. 

(. فاعكنة لكوذج أبعاد اكتعكم فن 2007اكحصان، أكالن ) [12]
تلكنة بعض كمارات اكتفقنر واالستنعاب اككفامنكن فن 

ت اكصف اكعكوم واإلدارقات لحو بنئة اكصف كدى تككنذا
، سكسكة دراسات عربنة فن اكتربنة وعكم االبتدائناكسادس 
 (. 225-215(، )2) 1اكلفس، 

(. " كسان 1956ابن كلظور، أبو اكفضل جكال اكدنن ) [13]
 ، كبلان، بنروت: دار صادر. 3اكعرب اككحنط "، ج

(. " تلكنة قدرات اكتفقنر 2001، كحكد حكد )اكطنطن [14]
 (، األردن، عكان: دار اككسنرة ككلشر. 1اإلبداعن "، )ط

 - (. اإلبداع: كفموكل2002جروان، فتحن عبد اكرحكن )  16][
كراحل اكعككنة -تدرنبل  -قناسل  -لظرناتل -كعاننرل 

(، األردن، عكان: دار اكفقر ككطباعة 1اإلبداعنة. )ط
 واكتوزنع.واكلشر 

(. " طرائق 2000اكساكرائن، ماشم جاسم وآخرون )[17] 
اكتدرنس اكعاكة وتلكنة اكتفقنر"، األردن، أربد: دار األكل 

  ككلشر واكتوزنع.
(. تلكنة كمارات 2009اكعتوم، عدلان نوسف وآخرون ) [18]

(، األردن، 2اكتفقنر )لكاذج لظرنة وتطبنقات عككنة(، )ط
  لشر واكتوزنع.عكان: دار اككسنرة كك

، (. تعكنم اكتفقنر كككرحكة األساسنة2001قطاكن، لانفة ) [19] 
 األردن، عكان: دار اكفقر ككطباعة واكلشر واكتوزنع. 

(. تعكنم اكتفقنر: 1999جروان، فتحن عبد اكرحكن ) [20]
(، اإلكارات، اكعنن: دار اكقتاب 1كفامنم وتطبنقات، )ط

 اكجاكعن. 
(. تلكنة كمارات اكتفقنر: 1429) زنتون، حسن حسنن [21]

رؤنة إشراقنة فن تطونر اكذات، اكرناض: اكدار اكصوتنة 
 ككلشر واكتوزنع. 

(. اإلبداع فن حل اككشقالت، 2000) األعسر، صفاء[22] 
 (، اكقامرة: دار كنار ككطباعة واكلشر واكتوزنع. 1)ط

(. تلكنة اإلبداع واكتفقنر 1987زنتون، عانش كحكود )[23] 
بداعن فن تدرنس اكعكوم، األردن، عكان: جكعنة عكال اإل

 اككطابع اكتعاولنة. 
(. قضانا حول اكتفقنر 1996اكسكنكالن، كحكد حكزة )[24] 

االبتقاري ووسائل قناسل. لدوة دور اككدرسة واألسرة 
 واككجتكع فن تلكنة االبتقار. جاكعة قطر. 

تفوق اككومبة واك(. 1998جروان، فتحن عبد اكرحكن )[25] 
 (، اإلكارات، اكعنن: دار اكقتاب اكجاكعن. 1واإلبداع، )ط

كنخائنل، لاجن دنسقورس. توظنف لكوذج أبعاد  [29]
اكتعكم/اكتفقنر ككارزالو فن تدرنس اكرناضنات: "رؤنة 

 18كستقبكنة". لدوة اككلامج اكدراسنة: رؤى كستقبكنة، 
 م. 2009كارس 
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وتصكنم اكتجارب فن (. اإلحصاء 1995اكشربنلن، زقرنا ) [33]
، اكقامرة: كقتبة واالجتكاعنةاكبحوث اكلفسنة واكتربونة 

 األلجكو اككصرنة. 
فاعكنة استخدام لكوذج (. 1434) ، كحكد دخنلاكطكحن [34]

)كارزالو( ألبعاد اكتعكم فن زنادة اكتحصنل اكدراسن وتلكنة 
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MARZANO'S MODEL FOR DIMENSIONS OF 

LEARNING AND ITS INFLUENCE ON THE 

CREATIVE THINKING SKILLS OF THE 

PREPARATORY YEAR PROGRAM 

STUDENTS 
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ABSTRACT:_  The dimensions of learning model is considered to be as a basis for the planning 

and development of educational units through the interaction between its five dimensions that 

represent the application process of the latest educational theories. The main objective of the 

present study is to develop an educational unit in light of Marzano's model for the dimensions of 

learning and to investigate its influence on the creative thinking skills of the Preparatory Year 

Program students at Prince Sattam bin Abdul-Aziz University. To achieve that objective, the 

problem of the study was identified in the following main question: (What is the effectiveness of the 

development of an educational unit in light of Marzano's model for the dimensions of learning on 

the creative thinking skills of The Preparatory Year Program students?). The present study 

employed the descriptive method to develop an educational unit in light of Marzano's model for 

the dimensions of learning, and the quasi-experimental method to measure the effectiveness of the 

independent variable (developed unit) and its impact on the dependent variable (creative thinking 

skills). The study sample composed of students who represent the Preparatory Year Program at 

Prince Sattam bin Abdul-Aziz University, and were selected randomly. The study tools included 

the scale of creative thinking skills that was pre-post-administered to measure the students' skills 

and gather the data. Statistical procedures were applied on the data obtained and the results were 

discussed. The study showed that there was a positive effect of using the developed educational 

unit in light of Marzano's model for the dimensions of learning on the students' creative thinking 

skills. 

KEYWORDS: Curriculum Development, Models, university teaching, Higher- order thinking 

skills. 

 

 
 
 
 


