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أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج أبعاد 
يف تنمية التحصيل   (Marzano)التعلم ملارزانو

لدى طالبات الصف التاسع األساسي مببحث 
 الرتبية اإلسالمية يف األردن

 **ابو مطحنة حسن بسمة                       *          الخيل أبومفلح يوسف 

 

  

في مستوى تحصيل طالبات الصف  هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو -امللخص

الءمتها التاسع األساس ي بمبحث التربية اإلسالمية في األردن. واتبع الباحثان في هذه الدراسة املنهج شبه التجريبي، وقد تم اختيار املدرسة مل

وائيا حيث اختيرت شعبتان من لظروف الدراسة ولقربها من الباحثين، وقد تم تعيين املجموعتين الضابطة والتجريبية في تلك املدرسة عش

. حيث 2018-2017طالبات الصف التاسع األساس ي في مدرسة مأدبا الثانوية األولى للبنات ممن هن على مقاعد الدراسة للعام الدراس ي 

ة درست ( طالب30( طالبة درست بالبرنامج املقترح واألخرى ضابطة وعدد أفرادها )34كانت إحدى الشعبتين تجريبية وعدد أفرادها )

( فقرة، وقد تم تطبيق االختبار على 30بالطريقة االعتيادية. ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي مكون من )

 وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
ً
املجموعتين الضابط والتجريبية، ومن ثم ُجمعت البيانات ثم ُحللت إحصائيا

 .في مستوى التحصيل ولصالح املجموعة التجريبية(α=0.05)  مستوى إحصائية عند 

 

 .: البرنامج التعليمي، أبعاد التعلم، نموذج مارزانو، التحصيلالكلمات املفتاحية
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انو  التعلم أبعاد نموذج على قائم تعليمي برنامج أثر   التحصيل تنمية في( Marzano)ملارز

 األردن في اإلسالمية التربية بمبحث األساس ي التاسع الصف طالبات لدى
 املقدمة. 1

إن تقدم األمم وتطورها مقرون بمدى تقدمها العلمي، والذي يعد       

بدوره نتاجا أساسا من نتاجات النشاط الفكري، ومرتبطا بمدى قدرة 

العقل البشري على تحويل االنفجار املعرفي والتطور التكنولوجي املتسارع 

والتقدم في جميع املناحي الحياتية إلى فرص حقيقية، من خالل إكساب 

مين مهارات وقدرات علمية سليمة، مستثمرة االستثمار األمثل املتعل

 .للقدرات والطاقات الهائلة التي كرم هللا تعإلى بها بني البشر

ما أكثر ما نسمع في هذا الزمان عن اضطرابات يعيشها كثير من الناس       

في حياتهم هنا وهناك، حيث انحدرت عليهم املشكالت من كل حدب 

ا التطور الكبير في وسائل االتصاالت، واالنفتاح الثقافي وصوب، في ظل هذ

غير املسبوق مما يتطلب من هؤالء وغيرهم أن ينشئوا سياجا منيعا يعتمد 

على إيجاد حلول إيجابية تسهم في تخفيف وطأة االضطرابات من جهة، 

 .وترقى باملجتمع من جهة أخرى، وال يتحقق ذلك إال بعقول منتجة

سالمي الحلول لكل ما يعانيه اإلنسان، من خالل تركيزه وقد قدم الدين اإل 

غلى العقل واالنتاج كدعامة أساسية في حفظ األمة، ولذلك جاءت عناية 

 ].1اإلسالم باإلنتاج والتحصيل عناية كبيرة ]

وقد نتج عن ذلك اهتمام كبير من قبل علماء التربية بالتحصيل     

الت األساسية في التربية، كونه وتنميته، حتى إنهم عدوه من أبرز املجا

 ].2] مصدرا أساسيا ألهدافها التي تسعى دائما إلى تحقيقها في املتعلم

وتكمن أهمية التحصيل في بناء شخصية الفرد ومواجهة التحديات في 

عصر االنفجار املعرفي والتي من دورها تسهم في تنمية قدرة الفرد على 

لتقص ي عن املعرفة الواضحة، التعلم الذاتي وذلك من خالل البحث وا

لينعكس ذلك على إعالئه من قيمة ذاته، ومنجزاته الخاصة، وجعل 

املتعلم أكثر تقبال للتنوع املعرفي وتوظيفه في سلوكه الحياتي الناجح، كما 

ويكسبه تعليالت صحيحة ومقبولة للمواضيع املطروحة في مدى واسع 

 ].3االدعاءات الخاطئة ]من مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل 

بناء على ما سبق ونظرا ألهمية التحصيل وأثره في األفراد والجماعات، كان 

البد من استخدام نماذج التدريس الحديثة القائمة على البحث والتجريب 

وحل املشكالت وتوظيفها بما يعزز مستوى التحصيل، األمر الذي دعا 

 .نموذج أبعاد التعلم ملارزانوالباحثين للقيام بهذه الدراسة، واختيار 

 مشكلة الدراسة . 2

يعد تدني االهتمام بمستوى التحصيل ومهاراته عامال من العوامل      

 
ُ
املسؤولة إلى درجة كبيرة عما تعانيه املجتمعات من مشكالت، وأن كثيرا

من مشكالت املجتمع الراهنة مشكالت تحتاج إلى حلول نقدية وابتكارية، 

ل والتسيب والفساد واالستغالل وانحرافات الشباب، إنما فمظاهر اإلهما

 ].4هي جميعا تعبر عن قصور في التفكير وتدني في مستوى التحصيل ]

تشتد الحاجة إلى رفع مستوى التحصيل لدى املتعلمين، وإعدادهم 

ملواجهة مشكالت املجتمع والنجاح خارج املدرسة بما يملكون من معرفة 

باعتماد نماذج تخطيط جديدة تهدف إلى تكوين  ومهارات انتاجية، وذلك

البنية املعرفية السليمة لدى املتعلم، ونماذج تدريس تراعي التطور 

 .وتواكبه حداثة ومعاصرة

الحظ الباحثان ومن خالل عملهما كمشرفين اعتماد بعض املدرسين        

 على الطرق االعتيادية في تدريس املبحث مع قليل من االهتمام بمستوى 

التحصيل، وعدم االستفادة من تصميم أنشطة تنمي التحصيل في مبحث 

التربية االسالمية، مما ترتب عليه قلة عدد األنشطة التي ينفذها الطالب 

 وضعف الدور املحوري الذي يتوقع منه أثناء التعلم، وأبعده عن أن 
ً
ذاتيا

له، أضف يحلل ويقّيم مادة التعلم ويفكر فيها ويزيد بالتالي مستوى تحصي

[ على حث املعلمين الستخدام 5إلى ذلك أوصت دراسة القحطاني ]

أساليب تدريس حديثة تعزز دور الطالب كمحور للعملية التعليمية بما 

ينعكس على تحصيله؛ األمر الذي دفع الباحثين للبحث في استراتيجيات 

 .وطرق جديدة لرفع مستوى التحصيل لدى الطالبات

التعلم ملارزانو من النماذج التي تؤكدها التوجهات وملا كان نموذج أبعاد 

ألبعاده  -الحديثة في التدريس، والذي يتيح للمعلم إمكانية التطبيق

بسهولة ويسر جاءت هذه الدراسة تبرز مشكلة البحث من خالل -الخمسة

 :اإلجابة عن السؤال االتي

في تنمية (α=0.05)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التحصيل لدى طالبات الصف التاسع األساس ي بمبحث التربية اإلسالمية 

تعزى إلى البرنامج التعليمي )القائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو 

  ؟(والطريقة االعتيادي

 أهداف الدراسةأ. 

 :هدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي

بمبحث  تطوير برنامج تعليمي قائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو

 .التربية اإلسالمية للصف التاسع األساس ي

التعرف إلى أثر هذا البرنامج في تنمية التحصيل لدى طالبات الصف 

التاسع األساس ي، ملبحث التربية اإلسالمية، خالل العام الدراس ي 

(2017/2018.) 

 أهمية الدراسةب. 

املتعلم  تنبثق أهمية الدراسة النظرية من اهتمامها وتركيزها على       

 
ً
كمحور لعملية التعلم والتعليم ليزيد في مستوى تحصيله وليصبح مقتدرا

على التطور وتحمل املسؤولية، مزود باملعرفة ومسلح باإلنتاج على نحو 

 على االستمرار في التعلم خالل حياته، وصقل شخصيته 
ً
يجعله مقتدرا

 من جميع النواحي العقلية والروحية والوجدانية، وتأهيله ل
ً
يكون مقتدرا

على التفاعل والتعايش مع التقنيات الحديثة من خالل تطوير انماط 

ترفع من مستوى التحصيل لديه وتنمي الشخصية القيادية املتمتعة 

 .باألخالق الفاضلة واملسؤولية املستقلة

إن ما يميز هذه الدراسة هو تركيزها على بناء البرنامج التعليمي الخاص       

ة اإلسالمية للصف التاسع في جميع أبعاد نموذج مارزانو بمبحث التربي

للتعلم، وليس على بعد واحد، مما قد يكون له أثر إيجابي في تحسين 

 .عملية التعلم والتعليم ورفع مستوى التحصيل
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كما أن البرنامج التعليمي يركز على النظام أو النسق املركب والعالقة       

يـدرس بها املعلمون والكيفية التي تتعلم بها  الديناميكية بين الكيفية التي

الطالبات، والتي غالبا ال يتناولها أي برنامج آخر، وتنبثق أيضا أهمية 

 .الدراسة بكونها من الدراسات التي تهتم بمستوى التحصيل ورفعه

وتتجسد األهمية العملية في مدى استفادة املعلمين واملعلمات في وزارة  

هذه الدراسة بناًء على نتائجها املتوقعة في اإلفادة من  التربية والتعليم من

النموذج، والطريقة التي تم اقتراحها وإعداد البرنامج التعليمي، حيث إنها 

 يبرز معايير جديدة تتلخص في 
ً
، وتعليما

ً
 موثوقا

ً
 حقيقيا

ً
توفر تعليما

 تأكيدها على االستخدام الفعلي ملا نعرفه عن العملية التعليمية وتحقيق

 في التعلم ويحقق تكامل املنهج والتعليم 
ً
تكامله، ليصبح املعلم خبيرا

 .والتقويم لدعم ومساندة الفهم

 لنموذج       
ً
كما يمكن اإلفادة من الدليل املوجه للمعلم بما يوفر خططا

تدريس جديد للمعلمين معد بطريقة بنائية علمية جديدة قادر على 

يسير قابل للتطبيق. كما سيتيح تقديم املفاهيم األساسية بأسلوب 

البرنامج التعليمي الفرصة للمعلمين لالستفادة من األساليب والفنيات 

واالستراتيجيات واألنشطة والتمارين، وذلك لتطبيقها على فئات أخرى من 

 .الطلبة

 التعريفات اإلجرائيةج. 

 :نموذج أبعاد التعلم ملارزانو

من عدة خطوات منظمة  هو نموذج تدريس صفي)عملي(، يتكون      

ومتتابعة، تحدث تفاعال بين األبعاد التفكيرية الخمسة للنموذج، والتي 

تتمثل في اكتساب االتجاهات واإلدراكات اإليجابية، واكتساب املعرفة 

الجديدة، وتكاملها مع املعرفة املوجودة، وتعميق املعرفة واستخدامها 

العقلية املنتجة، والتي استخداما ذا معنى، وتنمية استخدام العادات 

 ].6تحدث في أثناء التعلم وتسهم في نجاحه ]

 :البرنامج التعليمي املقترح

ويعرف إجرائيا بالعملية املتكاملة التي تم من خاللها إعادة بناء جزء      

من منهاج التربية اإلسالمية للصف التاسع األساس ي في ضوء الخطوات 

 .التعلم ملارزانواملنظمة التي تضمنها نموذج أبعاد 

 :تعريف الطريقة االعتيادي

هي العملية التي يتم من خاللها التخطيط للدروس وتنفيذها وفق ما       

ورد في دليل املعلم للصف التاسع األساس ي ملبحث التربية اإلسالمية من 

خالل طرح األسئلة املتوفرة في دليل املعلم وإدارة املعلم لحلقات النقاش 

 لالنتهاء بنتائج الكتاب وااللتزام بحل األنشطة  بين الطالبات

 .واألسئلة الواردة في الكتاب املدرس ي

 :تعريف مستوى التحصيل 

مقدار ما تحصل عليه الطالبة من درجات في االختبار التحصيلي      

النهائي في املادة الخاصة بالبرنامج التعليمي املقترح في املستويات املعرفية 

 (.التطبيق، املهارات العليا )التذكر، الفهم،

 حدود الدراسةد. 

 فـي  -
ً
الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على خمسة عشر درسا

 .مبحث التربية االسالمية للصف التاسع االساس ي

الحدود البشرية واملكانية: اقتصرت الدراسة على عينه من طالبات  -

السالمية، في الصف التاسع االساس ي، والذين درسوا مبحث التربية ا

 .محافظة مأدبا

 .2017/2018الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراس ي  -

يعتمد تعميم نتائج الدراسة على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها  -

 .السكيومترية من صدق وثبات

 االطار النظري والدراسات السابقة. 3

 نموذج أبعاد التعلم ملارزانو

يعد نموذج أبعاد التعلم ملارزانو احد ابرز نماذج التدريس التي حظيت  

باهتمام كثير من الباحثين والخبراء التربويين، وقد خضع هذا النموذج 

لكثير من الفحص والتجريب والدراسة عن كيفية التعلم، وبناء األفكار في 

زانو وقد تحدث مار  [7] تنظيم تصنيفي متدرج لعمليات التعليم والتعلم

 :عن أبعاد خمسة للمعرفة هي

 Positive Attitudes: البعد األول: االتجاهات اإليجابية نحو التعلم

Toward Learning 

تتمثل الفكرة األساسية لهذا البعد في أن اتجاهات الطالبات        

وإدراكاتهم تؤثر في مقدرتهم على التعلم، لذا عّد مارزانو أن فعالية التعلم 

ارها لدى املتعلم إال بالترسيخ والتنمية لالتجاهات واإلدراكات ال تؤتي ثم

اإليجابية نحو التعلم والتي تتحقق ــ وفق ما حدده ــ بأمرين: مناخ التعلم، 

 ].6واملهام الصفية ]

 Acquisition and Integration of: البعد الثاني: اكتساب املعرفة وتكاملها

Knowledge 

أن مساعدة الطالبات على اكتساب املعرفة يشير هذا البعد إلى      

الجديدة وربطها مع املعرفة السابقة يعد من أهم أسس التعلم، ويتم 

ذلك من خالل توظيف املعلم الستراتيجيات تقوم على ربط التعلم 

الجديد بالتعلم السابق، وتنظيمها ليصبحا معا جزءا من الذاكرة بعيدة 

  [7]. املدى

 [8]:وهناك نوعان من املعرفة يمكن للمتعلم اكتسابهما وهما 

املعرفة اإلجرائية: وهي املعرفة التي تتطلب عدد من العمليات اإلجرائية 

  املترابطة واملتتابعة

املعرفة التقريرية: وهي املعرفة التي يكتسبها الطالب نتيجة فهمه ملكونات 

وربطها بمعرفته السابقة  البناء املعرفي من مفاهيم ومبادئ ونظريات،

 .للوصول إلى التفسير واالستنتاج

[ مرحلتين يتم من خاللهما اكتساب وتكامل املعرفة 9وقد حدد مارزانو]

 :التقريرية وهما

بناء املعنى للمعرفة التقريرية: وفيها يوظف املتعلم ما عرفه مسبقا عن 

استراتيجيات املوضوع لتفسير ما يستجد من معلومات وذلك بتفعيله 

العصف الذهني، والتدريس التبادلّي، واملماثلة، وتكوين املفهوم، 

 (.ماذا يعرف؟، ماذا يريد ان يتعلم؟، ماذا تعلم؟)KWL واستراتيجية

تنظيم املعرفة التقريرية: وتبدأ بأن يستخدم املتعلم الرسوم البيانية 

 :يةكمنظمات متقدمة، ثم استخدامه األنماط التنظيمية الست األت

األنماط الوصفية: وتكون بتنظيم الحقائق املتصلة باألشخاص واألماكن  •

 .واألشياء

 .أنماط التتابع: بتنظيم الوقائع واألحداث في ترتيب زمني معين  •
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 .أنماط العمليات: بتنظيم املعلومات في شبكة متقدمة، ونتيجة معينة •

ي صيغة مشكلة أنماط املشكلة والحل: بحيث يتم تنظيم املعلومات ف •

 .محددة بحلول ممكنة

 .أنماط التعميم: وفيها تنظم املعلومات في تعاميم مدعمة باألمثلة •

أنماط املفهوم: وتهتم بتنظيم الفئات العامة وطبقات األشخاص  •

 .واألماكن واألشياء واألحداث

 (,Marzano & Kandall) أما املعرفة اإلجرائية فقد حدد مارزانو وكاندل

 :[ املراحل التالية الكتسابها10]

 .استخدام التفكير بصوت عال  

النمذجة بتزويد الطالبات بمجموعة من الخطوات اإلجرائية مكتوبة 

 .وموصوفة بدقة

النمذجة بخرائط التدفق، وتتم بتزويد املتعلم بتمثيالت وتصورات 

 .بصرية لإلجراءات

 .النمذجة بالتسميع وإعادة السرد

 تعميق املعرفة وصقلهاالبعد الثالث: 

:Extending and Refining Knowledge 

يعتمد هذا البعد على إيجاد املعلومة في الذاكرة ثم إعادة صياغتها  

وصقلها بحيث تتعمق في عقل املتعلم، ويسير هذا البعد جنبا إلى جنب مع 

)التمثل والتواؤم في التعلم(عند )بياجيه(، بحيث يتم التمثل بإيجاد خبرة 

يدة في عقل املتعلم، والتواؤم بتغيير البناء القائم نتيجة للتفاعل مع جد

 ].9الخبرة الجديدة ]

وقد ذكر مارزانو العديد من األنشطة املعرفية التي يمكن استخدامها 

لتنشيط التفكير التحليلي لدى املتعلم، والتي من شأنها تعميق املعرفة 

  [11]: وصقلها، ومنها

 .تحديد أوجه الشبه واالختالف بين األشياءاملقارنة: وتعني  -1

 .التصنيف: وهي تجميع األشياء في فئات مبنية على خصائص معينة -2

االستقراء: االعتماد على مبادئ وملحوظات للتوصل إلى مبادئ  -3

 .وتعميمات غير معروفة

االستنباط: التوصل إلى نتائج غير معروفة سابقا من مبادئ وتعميمات  -4

 .معروفة

تحليل األخطاء: تحديد األخطاء في التفكير عند الفرد وعند اآلخرين ثم  -5

 .تمحيصها

بناء الدليل املدعم: ببناء نظام من األدلة لتقديم معلومة معينة  -6

 .وتأكيدها

 .التجريد: تحديد الفكرة أو النموذج العام وراء املعلومات أو البيانات -7

الرؤية الشخصية حول موضوع  تحليل وجهة النظر: تعريف ثم تحديد -8

  .التعلم

كما حدد مارزانو قرارين أساسين البد من اتخاذهما عند التخطيط 

 :لتعميق املعرفة يتمثالن لدى املتعلم في التساؤلين اآلتيين

 ما املعلومات التي يريد أن ينميها ويعمقها؟ -1

 ما املراجع التي سوف يستخدمها لصقل املعرفة وتعميقها؟ -2

 الرابع: االستخدام ذو املعنى للمعرفة البعد

 :Using Knowledge Meaningfully 

فت      
ّ
ال يكون ما تعلمه الطلبة في مسيرتهم العلمية ذا معنى إال إذا ُوظ

هذه املعرفة بحيث تعود عليهم بالفائدة واملنفعة وبما يمكنهم من التمييز 

 ].6] بين ما يخدم مصالحهم وبين ما ال يخدمها

وهناك خمسة أنواع من املهمات التي تشجع على استخدام املعرفة 

 ]:12] استخداما ذا معنى، وهذه املهام تتمثل باالتي مارزانو وآخرون

اتخاذ القرار: وهي عملية يتم من خاللها التوصل إلى قرار قائم على األدلة 

 .املنطقية

ئ وراء االستقصاء: وهي العملية التي يتم من خاللها تحديد املباد

 .الظواهر، وعمل التنبؤات حولها، ثم اختبار صحة هذه التنبؤات

حل املشكالت: وهي عملية عقلية منظمة تهدف للتوصل إلى حل مشكلة 

 .ما

االختراع: التوصل إلى منتج بعد تطويره وتنقيحه لكي يحقق حاجة معينة 

 .في ضوء معايير محددة

مليات العلم األساسية، البحث التجريبي: وهو التركيز على املنتج بع

 .كاملالحظة والتحليل، والتنبؤ واختبار صحة النتائج والتفسير واالستنتاج

 Productive Habits of Mind:  البعد الخامس: عادات العقل املنتجة

تدعو أساليب التربية الحديثة إلى أن تكون العادات العقلية هدفا في 

ت العقلية الضعيفة تنتج تعلما جميع املراحل، لذا يرى مارزانو أن العادا

ألن  ضعيفا، وأن إهمال عادات العقل يؤدي إلى ترد  في الناتج التعليمي،

عادات العقل املنتجة ليست امتالك املعلومات فحسب، بل هي معرفة 

 .كيفية العمل عليها واستخدامها، مما يقود إلى إنتاج املعرفة

: التكامل، واالجتهاد، وحب ومن العادات العقلية املنتجة املقترحة      

االستطالع، واالنفتاح على األفكار الجديدة، والتشكيك املبني على 

 املعرفة، ومهارات االستجابة الناقدة، والتمثيل والعدالة، والتفكير املرن 

[13.[ 

[ عدة عادات عقلية، يرى ضرورة اكسابها 14] وقد حدد مارزانو

 :لتعلمية، وتتمثل فيما يأتيا –للمتعلمين خالل العملية التعليمية 

 :التفكير والتعلم القائم على تنظيم الذات

يجب أن يكون مستوى التخطيط لدى الطالب في مرحلة اكتساب      

عادات العقل مرتفعا، وأن يكون الطالب واعيا بما يفكر فيه أثناء قيامه 

ة عالية باملهمة، ثم أن يكون ذا دراية باملصادر واألدوات الالزمة، وذا مقدر 

 على إعطاء قيمة تقديرية 
ً
بإعطاء تغذية راجعة عميقة، ليكون مقتدرا

 .للفاعلية على األداء املطلوب

 :التفكير الناقد

 يمتاز الطالب الذي يملك التفكير الناقد بدافعية عالية، وبعقل متفتح،

 .كما ولديه الحجج للدفاع عن اآلراء

 :التفكير اإلبداعي

عندما يكون مشتركا في املهمة، ولديه الحماس يكون الطالب مبدعا     

والحرفية في استخدام املوارد واملصادر املتاحة واالستفادة منها قدر 

اإلمكان، وبأن يكون ذا مقدرة عالية على توظيف معايير التقويم والحفاظ 

 .عليها، مبتكرا لطرق جديدة للتعامل مع املواقف واملهمات التعليمية

 :التعلمالعالقة بين أبعاد 

أشار مارزانو إلى أن العالقة بين أبعاد التعلم الخمسة تحدث بصورة      

متفاعلة، فاعتبر أن البعدين األول والخامس أساسيان دائما، فالبعد 
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األول وهو)االتجاهات اإليجابية( أهداف تعلم ُيسعى لتحقيقها في أي 

)البعد  محتوى دراس ي، وفي أي مستوى تعليمي، وعادات العقل املنتجة

 ].7] الخامس( هي البيئة التي ُيقّدم املحتوى في إطارها

 :التقويم حسب نموذج مارزانو

يرتبط التقويم في نموذج مارزانو ارتباطا وثيقا بالوحدة الدراسية،      

وليس من الضروري إفراد كل وحدة دراسية بقياس كل بعد من أبعاد 

وع في استخدام أدوات التعلم، ولكن باملقابل يجب أن يكون هناك تن

 .التقويم : الواقعي، والقلم والورقة، وملفات اإلنجاز

ويعد نموذج أبعاد التعلم ملارزانو األساس في بناء وتخطيط الوحدات       

التعليمية، ابتداء من مرحلة رياض األطفال، وانتهاء باملرحلة الثانوية، 

يجاد جو تعليمي متضمنا خبرات وتجارب وممارسات، يتبناها املعلمون إل 

محفز ومثمر، يتطور به أداء املعلم بما يكفل تحقيق األهداف املرجوة 

 ].9لعملية التعليم والتعلم ]

يرى الباحثان أن نموذج مارزانو يمكن تطبيقه عمليا في جميع املراحل      

الدراسية، وبما يتناسب واملستوى النمائي للمرحلة الدراسية، كما أنه 

ألنشطة واالستراتيجيات التدريسية والتقويمية التي تساعده يزود املعلم با

على التطبيق واإلنجاز، وإعادة التنظيم للمحتوى الدراس ي، بمعنى أن هذا 

النموذج له املقدرة على تحويل التعليم من الجانب النظري، إلى الجانب 

 .التطبيقي العملي

وجد الباحثان وبالرجوع لألدب التربوي بمصادره املختلفة واملتنوعة، 

العديد من الدراسات التي تناولت استخدام نموذج أبعاد مارزانو في 

التعليم، وقد تم ترتيبها حسب إجراء الدراسة من األقدم إلى األحدث 

 :كاآلتي

[ التي هدفت إلى قياس أثر معلومات مقدمة 15دراسة هانت وبيل ]      

ماد على نموذج ألطفال الروضة في العلوم والسلوكيات معدة باالعت

مارزانو ألبعاد التعلم في التحصيل واالتجاه نحو املادة املتضمنة، وذلك 

 تم 22في روضة في والية أوكالهوما بأمريكا، وبلغت العينة )
ً
( طفال

تقسيمهم على مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث درست املجموعة 

ستخدام الضابطة بالطريقة االعتيادية، ودرست املجموعة التجريبية با

نموذج مارزانو ألبعاد التعلم، واعد لتنفيذ هذه الدراسة اختبار 

تحصيلي، ومقياس اتجاه نحو املادة العلمية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية في االختبار 

 .التحصيلي وفي مقياس االتجاه

 هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام  [ التي5ودراسة القحطاني ]      

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تنمية التحصيل وبعض العادات العقلية 

لدى طالبات املرحلة الثانوية في مادة الفقه، وتكونت عينة الدراسة من 

( طالبا من طالبات الصف العاشر بمحافظة الطائف في اململكة 67)

جموعتين ضابطة وتجريبية، حيث العربية السعودية تم تقسيمهم إلى م

درست املجموعة التجريبية باستخدام وحدات دراسية من مادة الفقه 

مصاغة في ضوء أبعاد التعلم ملارزانو، وطبق عليهم مقياس عادات العقل 

واختبار تحصيلي، وأسفرت النتائج عن وجود أثر الستخدام نموذج أبعاد 

 .عقليةالتعلم في تنمية التحصيل وبعض العادات ال

[ إلى استقصاء أثر التدريس 16] كما هدفت دراسة الخطيب     

باستخدام نموذج مارزانو في التحصيل وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة 

وفي اتجاهات بعض طالبات جامعة الحسين بن طالل نحو مادة الثقافة 

( طالبا من طالبات جامعة 120اإلسالمية، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة )

ين بن طالل الذين يدرسون مادة الثقافة اإلسالمية في السنة األولى الحس

موزعين على مجموعتين  2003/2004في الفصل الدراس ي الثاني

متساويتين تجريبية وضابطة، وكشفت الدراسة عن وجود أثر الستخدام 

نموذج مارزانو في اختبار التحصيل الخاص بمفاهيم مادة الثقافة 

اسك البنية املفاهيمية ومقياس اتجاهات الطالبات اإلسالمية واختبار تم

 .نحو مادة الثقافة اإلسالمية ولصالح املجموعة التجريبية

[ التعرف إلى أثر استخدام نموذج مارزانو 17وهدفت دراسة الحجايا ]       

في التعليم في تنمية املفاهيم النحوية ومهارة التعبير الشفوي، لدى 

في محافظة الطفيلة، مقارنة بالطريقة  طالبات املرحلة األساسية

( طالبا وطالبة من طالبات الصف السابع 147االعتيادية، وتم اختيار )

األساس ي، وتم توزيعهم على مجموعتين تجريبية وضابطة، وأظهرت 

الدراسة وجود فروق بين متوسطي عالمات طالبات املجموعتين الضابطة 

النحوية يعزى الستخدام نموذج والتجريبية على اختبار تحصيل املفاهيم 

مارزانو في التدريس، وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية 

مهارات التعبير الشفوي يعزى إلى استخدام نموذج مارزانو، وال يوجد أثر 

 .يعزى ملتغير الجنس نتيجة تفاعله مع نموذج التدريس

عرف أثر استخدام [ إلى ت18كما هدفت دراسة املخزومي والبطاينة ]     

نموذج مارزانو للتعلم في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالبات 

 من مدرسة امللك 101املرحلة االبتدائية، حيث تكونت العينة من )
ً
( طالبا

خالد االبتدائية للبنين، ومدرسة صفوان بن أمية االبتدائية للبنين، في 

ف ثم تم توزيع الطالبات على اململكة العربية السعودية في مدينة الطائ

أربع شعب، ثم وزعت الشعب على مجموعتين تجريبية وضابطة ومن ثم 

تم إعداد اختبار في مهارات االستيعاب القرائي وطبق االختبار القبلي 

والبعدي ملهارات االستيعاب القرائي على املجموعتين الضابطة 

ريسهم حسب نموذج والتجريبية، مع العلم أن املجموعة التجريبية تم تد

مارزانو للتعليم واملجموعة الضابطة تم تدريسهم وفق الطريقة 

االعتيادية حيث أشارت النتائج بعد عمل املعالجات اإلحصائية الالزمة، 

بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي عالمات طالبات املجموعتين 

ت الضابطة والتجريبية، ولصالح املجموعة التجريبية التي استخدم

 .نموذج مارزانو للتعليم

 إلى تقص ي أثر نموذج مارزانو  Flowers [19] وهدفت دراسة أجرتها      

لتقيم املعلمين لتحصيل الطالبات في والية فلوريدا، وتكونت العينة من 

 من 10800( معلم من معلمي القراءة والرياضيات، و)1152)
ً
( طالبا

وقد استخدمت الباحثة  طالبات الصف الثالث وحتى الخامس األساس ي،

 للطالبات وأظهرت 
ً
 تحصيليا

ً
بطاقة مالحظة الكترونية للمعلمين، واختبارا

النتائج وجود داللة إحصائية لتوقع األداء في القراءة والتحصيل الرياض ي 

 
ً
 .حيث كان املؤشر قويا

[ التي هدفت إلى معرفة أثر وحدة جسم اإلنسان 20ودراسة وشاح ]      

ء بعد تعميق املعرفة ملارزانو، ملبحث العلوم في التفكير املطورة في ضو

االستداللي، لدى طالبات الصف الرابع األساس ي في غزة وانتهجت الباحثة 

في دراستها املنهج شبه التجريبي واملنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة 

( طالبة من طالبات الصف الرابع األساس ي، وبعد عمل املعالجات 32من )
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حصائية من املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، أشارت اإل 

النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات 

القبلية والبعدية، وكانت الفروق لصالح التطبيق البعدي، وهذا يشير إلى 

 .الفرق الحاصل لصالح استخدم نموذج مارزانو في التدريس

[ إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج 21] بطوشوهدفت دراسة ال     

مارزانو في التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات التفكير الناقد لدى 

طالبات الصف العاشر في مبحث الثقافة اإلسالمية، حيث بلغ عدد أفراد 

( طالبة من طالبات مدرسة املزار الثانوية لإلناث في األردن، 43الدراسة )

(طالبة وتجريبية 21موعتين ضابطة مكونة من )تم توزيعهن على مج

( طالبة، وقد كشفت الدراسة عن وجود أثر ذي داللة 22مكونة من )

إحصائية الستخدام نموذج مارزانو في التحصيل والتفكير الناقد وتحسن 

 .عادات العقل

[ إلى تعرف أثر استخدام نموذج مارزانو 22] وهدفت دراسة حولتا      

ي تنمية مهارات التفكير الرياض ي وحل املسائل اللفظية في ألبعاد التعلم ف

الرياضيات لدى طالبات الصف الثالث األساس ي، حيث بلغ عدد أفراد 

( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساس ي في مدارس 62الدراسة )

لواء ماركا في األردن، موزعين بالتساوي على مجموعتي الدراسة الضابطة 

كشفت الدراسة عن وجود أثر الستخدام نموج مارزانو في والتجريبية، و 

اختبار التفكير الرياض ي وحل املسائل اللفظية ولصالح املجموعة 

 .التجريبية

  التعقيب على الدراسات السابقة ومدى اإلفادة منها

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين ما يأتي

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو  تناولت الدراسات السابقة أثر استخدام      

[، ودراسة 15هانت وبيل ] على متغيرات متعددة كالتحصيل كما في دراسة

[، ودراسة 21] [، ودراسة البطوش16[، ودراسة الخطيب ]5القحطاني ]

[، والتفكير االستداللي كما في دراسة 19[، ودراسة فلورز ]22حولتا ]

ثل مهارة التعبير الشفوي كما [، ومتغيرات في مهارات متعددة م20وشاح ]

[ ومهارة االستيعاب القرائي كما في دراسة املخزومي 17] في دراسة الحجايا

 ].18والبطاينة ]

وتظهر هذه الدراسات إيجابية نموذج مارزانو في التعلم وإمكانية       

تطبيقه لجميع املباحث، ومنها مبحث التربية اإلسالمية، وتتشابه أغلب 

في استخدام املنهج شبه التجريبي أو الدمج بين املنهج شبه  هذه الدراسات

التجريبي واملنهج الوصفي التحليلي وتركز الدراسات السابقة اختيار أفراد 

الجامعات، واستخدام االختبارات أو  العينة من طالبات املدارس أو

املقاييس املعدة مسبقا، أو الجمع بينهما، وان الدراسات تظهر التنوع في 

تخدام النموذج، مما يشير إلى قدرة النموذج في التأثير في جميع اس

 .التعلمية –مفاصل العملية التعليمية 

وقد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث تناولها ألثر     

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو، واعتمادها املنهج شبه التجريبي، واختيار 

 .واستخدام االختبار كأدة لجمع البيانات عينتها من طالبات املدارس،

وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة، في توظيف املنهج شبه       

التجريبي في دراستهما، وبناء تصور عن نموذج مارزانو وبناء اإلطار النظري 

املناسب للدراسة، والقدرة على تطبيق االداة واختيار اإلحصائيات 

 .املناسبة

ه الدراسة اختلفت عن الدراسات السابقة بدراسة أثر ولكن هذ    

استخدام نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تنمية مستوى التحصيل في 

مبحث التربية االسالمية لدى طالبات الصف التاسع األساس ي، وتضمنت 

 .بذلك متغيرات جديدة لم تتعرض لها الدراسات السابقة

 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسةمنهج أ. 

نهجت هذه الدراسة املنهج شبه التجريبي، وذلك لقياس فاعلية املتغير      

املستقل )البرنامج التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو(، على 

 (.املتغير التابع )تنمية التحصيل

 الدراسة ب. مجتمع

لتحقات تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف التاسع األساس ي وامل     

بمقاعد الدراسة في املدارس التابعة ملديرية التربية والتعليم لقصبة مادبا 

وتم اختيار إحدى مدارس لواء  2017/2018في األردن للعام الدراس ي 

 وهي مدرسة مادبا الثانوية األولى للبنات، 
ً
قصبة مأدبا الحكومية قصديا

ساس ي، وتم واشتملت املدرسة على شعبتين لطالبات الصف التاسع األ 

تعين املجموعتين الضابطة والتجريبية في تلك املدرسة عشوائيا بحيث 

( 34( طالبة واملجموعة التجريبية )30كان عدد أفراد املجموعة الضابطة )

طالبة، ودرس أفراد املجوعة التجريبية بالبرنامج املقترح، في حين تم 

 .تدريس أفراد املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية

  أدوات الدراسة. ج

 أوال :البرنامج التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو

 في املوضوعات  (15تم إعداد وبناء برنامج تعليمي يشتمل على )      
ً
درسا

التي يتناولها كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع األساس ي، استنادا إلى 

توى املعرفي في ضوء أبعاد التعلم أبعاد التعلم ملارزانو، وتم تطوير املح

ملارزانو، واشتمل البرنامج على تحليل للمحتوى وتخطيط للدروس، 

وجدول للمواصفات، وآليات للتنفيذ، وأنشطة مقترحة، وصحائف 

أعمال، وأدوات تقويم متوافقة مع أبعاد التعلم ملارزانو، وأنشطة اثرائية، 

 .وأخرى عالجية

اد البرنامج التعليمي، تم عرضه على مجموعة وبعد االنتهاء من إعد      

 14متخصصة في قسم املناهج وأساليب التدريس في الجامعات األردنية )

متخصص(، وذلك للوقوف على مدى مناسبته ملتطلبات الدراسة، وتم 

التعديل وفق املالحظات الواردة من املحكمين، وتم تنفيذ البرنامج 

حصة صفية، على مدار خمسة أسابيع دراسية،  (15التعليمي من خالل )

 .( دقيقة لكل جلسة، وبواقع ثالث جلسات أسبوعيا45بواقع)

  ثانيا :البرنامج االعتيادي

تم اعتماد الكتاب املدرس ي في تدريس املجموعة الضابطة نفس      

املحتوى في مادة التربية اإلسالمية للصف التاسع األساس ي، وفق البرنامج 

املعمول به في وزارة التربية والتعليم من حيث التخطيط  االعتيادي

للدروس وتنفيذها وفق ما ورد في دليل املعلم من خالل طرح األسئلة 

املتوفرة في دليل املعلم وإدارة املعلم لحلقات النقاش بين الطالبات لالنتهاء 

 .رس يبنتائج الكتاب وااللتزام بحل األنشطة واألسئلة الواردة في الكتاب املد

: اختبار التحصيل
ً
 ثالثا

( يبين 1) تم ايجاد خصائص فقرات االختبار من صعوبة وتمييز والجدول  

 .هذه الخصائص
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 1 جدول 

 قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار )التربية االسالمية( للعينة االستطالعية

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل التمييز معامل الصعوبة

 الفقرة

رقم  معامل التمييز معامل الصعوبة

 الفقرة

 معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.69 0.40 11 0.51 0.30 21 0.59 0.42 

2 0.44 0.42 12 0.50 0.34 22 0.53 0.45 

3 0.67 0.39 13 0.52 0.34 23 0.56 0.55 

4 0.69 0.41 14 0.70 0.60 24 0.57 0.45 

5 0.42 0.33 15 0.42 0.32 25 0.60 0.37 

6 0.52 0.58 16 0.52 0.52 26 0.50 0.52 

7 0.71 0.45 17 0.66 0.34 27 0.46 0.34 

8 0.67 0.40 18 0.67 0.45 28 0.57 0.45 

9 0.61 0.45 19 0.60 0.37 29 0.66 0.37 

10 0.54 0.30 20 0.54 0.39 30 0.62 0.40 

( أن قيم معامالت الصعوبة في اختبار التحصيل قد 1) يتضح من الجدول 

(، بينما تراوحت قيم معامالت التمييز بين 0.70و  0.33تراوحت بين )

 (.0.66و  0.33)

 صدق اختبار التحصيل

تم التحقق من صدق اختبار التحصيل من خالل عرضه على       

التدريس في الجامعات مجموعة متخصصة في قسم املناهج وأساليب 

(، وذلك للوقوف على مدى مناسبته ملتطلبات  14األردنية )
ً
متخصصا

 .الدراسة، وتم التعديل وفق املالحظات الواردة من املحكمين

 :تصحيح اختبار التحصيل

تعطى درجة واحدة في هذا االختبار عن كل استجابة صحيحة من      

لثالثون ودرجة صفر على استجابات الطالبات على فقرات االختبار ا

االستجابة الخاطئة، ليكون مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب 

 .( كحد أدنى0( درجة كحد اقص ى و)30)

 :ثبات اختبار التحصيل

للتحقق من ثبات اختبار التحصيل قام الباحثان بتطبيق االختبار على     

بفاصل زمني طالبة من خارج عينة الدراسة، والذي اعيد تطبيقه  25

 0.89مدته اسبوعان، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون والذي بلغ 

 ألغراض الدراسة الحالية
ً
 .لالختبار ككل ويعد هذا املعامل مناسبا

 املادة لتعليمية /دليل املعلم ودليل املتعلم رابعا: 

دليل املعلم: تم إعداد البرنامج التعليمي الذي اشتمل على اإلطار النظري  

ذج أبعاد التعلم ملارزانو وتحليل محتوى للدروس الخمسة عشر من لنمو 

حيث )املفردات واملفاهيم واملصطلحات والحقائق واألفكار والتعميمات 

والقيم واالتجاهات واملهارات األنشطة والتدريبات واألسئلة واألحكام 

الشرعية(، وتم اعداد جدول مواصفات للمادة املقترحة ليتم بناء على 

صميم االختبار التحصيلي، تم تحديد النتاجات التعليمية الخاصة ذلك ت

بكل درس من نتاجات )املعرفية، واملهارية، الوجدانية(، ووصف 

لالستراتيجية التدريسية املستخدمة، وتوجيهات وإرشادات للمعلم 

ملساعدته في تدريس الدروس املختارة وفق نموذج أبعاد التعلم ملارزانو، 

د الحصص الالزمة لتدريس موضوعات الوحدة وفق وخطة زمنية بعد

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو، والتخطيط للدروس وفق نموذج التخطيط 

املستخدم والقائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو يتضمن الخطوات 

الرئيسة للتخطيط والتي تبين كيفية التركيز على أبعاد التعلم والتنقل 

واتج التي تسعى إلى تحقيقها، وكيفية تحقيق هذه بينها، وتوضح نوعية الن

 .األبعاد وفق خطوات التحضير املقترحة

دليل املتعلم: تم إعداد دليل املتعلم في الدروس الخمسة عشر تم 

( 45( حصة صفية مدة الحصة لكل منها )15تقديمها للطالبات على مدار )

زانو التدريس ي دقيقة، وتم تصميم الدروس وفق نموذج أبعاد التعلم ملار 

في ضوء محتوى املادة العلمية ونتاجاتها التعليمية املصاغة والتي تضمنت 

األسس التي يقوم عليه تنظيم وتدريس املحتوى التعليمي وفقا لنموذج 

أبعاد التعلم ملارزانو وتميز الدليل باحتوائه على: أنشطة تعليمية و 

ستنتاج وحل متنوعة، وصحائف أعمال صممت بطريقة االستقصاء واال 

املشكالت وخرائط مفاهيمية لعناصر املعرفة املتضمنة في كل درس 

وصور ورسوم توضيحية، وأسئلة مثيرة للنشاط الذهني لدى الطالبات 

تساعد في عملية االستنباط واتخاذ القرار واحتوى على الخرائط 

التوضيحية التي تساعد الطالبات على االستدالل واالستنباط وتساعد 

بات على التخيل والنمذجة، واحتوى الدليل على أساليب تقويم الطال

 .متنوعة وفقا لنموذج أبعاد التعلم ملارزانو

تم عرض كل من أدلة املعلم وأدلة املتعلم على مجموعة من املحكمين من 

أعضاء هيئة التدريس املتخصصين بقسم املناهج والتدريس وعلم النفس 

شرفي التربية اإلسالمية في املديرية والشريعة اإلسالمية ومجموعة من م

التي طبقت بها الدراسة، ومجموعة من املعلمين، وقد أبدى املحكمون 

بعض املالحظات التي أخذت بعين االعتبار، بحيث أصبحت األدلة صالحة 

 .لالستخدام

 

 : إجراءات الدراسة

ة بعد تحديد املشكلة، وإعداد البرنامج التعليمي، وإعداد املادة التعليمي

)دليل املعلم، دليل املتعلم( وإعداد األداة )اختبار التحصيل(، تم تنفيذ 

 :اإلجراءات التالية

الحصول على املوافقات الالزمة لتطبيق الدراسة على عينة الطالبات في 

 مدرسة مادبا الثانوية األولى للبنات

تنظيم جدول زمني للتطبيق متساو بين املجموعات بالتنسيق مع إدارة  

 .درسة واملعلمة التي ستطبق البرنامجامل
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حصر إمكانيات املدرسة من مواد وأدوات وتحديد احتياجاتها وتوفيره في 

  املدرسة

لقاء املعلمة وتقديم اإلرشادات لكيفية التطبيق واإلجابة عن كل تساؤل 

تطرجه املعلمة بخصوص البرنامج، وإعالم الطالبات بموضوع الدرس، 

بتقسيم الطالبات في الشعبة التجريبية إلى وتهيئة البيئة الصفية 

(طالب في كل 5-4مجموعات عمل تعاونية صغيرة متجانسة مكونة من )

 .منها

( أيام وبطريقة فردية وبحيث 4تدريب املعلمة املنفذة للبرنامج ملدة )       

يدرس املجوعة الضابطة بالطريقة االعتيادية التي تتمحور حول املعلم 

رفة واملعلومات بصورتها الجاهزة وتمر بالتمهيد والعرض وتقدم فيها املع

والربط والتعميم والتقويم، ويدرس املجموعة التجريبية وفق البرنامج 

التعليمي املبني على نموذج مارزانو ألبعاد التعلم والذي تم إعداده من 

 .قبل الباحثان وتم تدريب املعلمة املنفذة عليه

لي على املجموعتين الضابطة والتجريبية تطبيق االختبار التحصيلي القب

 .في عينة الدراسة قبل البدء بتنفيذ الدراسة لبيان تكافؤ املجموعات

حصص أسبوعيا،،  (3) تطبيق الدراسة في مدة خمسة أسابيع بواقع 

وذلك بتدريس طالبات املجموعة التجريبية الدروس املقترحة في البرنامج 

ملارزانو، حسب الخطة التدريسية باستخدام نموذج أبعاد التعلم 

املوضحة في دليل املعلم، وتدريس املجموعة الضابطة نفس الدروس 

بالبرنامج االعتيادي، وتم خاللها حضور حصص بشكل دوري عند 

املجموعة التجريبية طيلة فترة التطبيق، للتأكد من سير الحصص ضمن 

 .ات أثناء التطبيقالخطة الزمنية، والصعوبات التي تواجه املعلم والطالب

في اليوم الدراس ي األخير للتطبيق تم تطبيق )االختبار التحصيلي( البعدي  

على املجموعتين التجريبية والضابطة، وتم جمع البيانات، وجدولتها 

وتبويبها، وإدخالها إلى على البرمجية االحصائية إلجراء التحليل اإلحصائي 

 .املناسب

 :متغيرات الدراسة

ستقل: البرنامج التعليمي )القائم على نموذج أبعاد التعلم املتغير امل

 (.ملارزانو والبرنامج االعتيادي

 .املتغير التابع: تنمية التحصيل

تصميم الدراسة: للدراسة متغير مستقل واحد، لذا فان تصميم هذه 

الدراسة هو تصميم شبه تجريبي من مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية 

 .يوقياس قبلي وقياس بعد

EG:O1 XO1  

CG:O1 O1  

EG  املجموعة التجريبية  

CG املجموعة الضابطة  

O1  (.االختبار التحصيلي )قبلي، بعدي 

X  (.املعالجة )البرنامج التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم ملارزانو 

 :املعالجة اإلحصائية

املسمى عولجت البيانات وتم تحليلها باستخدام البرنامج املحوسب       

 Statistical Packages for Socialبالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Sciences (SPSS)  :حيث تم حساب إحصائيات وصفية وتحليلية كما يلي

حساب املتوّسطات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية ألداء أفراد الّدراسة 

ة( ولتحديد على اختبار التحصيل باختالف املجموعة )ضابطة، وتجريبيّ 

إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية الختبار التحصيل البعدي 

تّم استخراج قيم الّتباين  α=0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تغّيرات الّتابعة
ُ
شترك ُمتعّدد امل

ُ
، وملعرفة داللة هذه (MANCOVA) امل

ا بالنسبة ملتغّير مجموعة الدراسة)تجريبية ، وضابطة(، الفروق إحصائيًّ

ة واألخطاء املعيارّية
ّ
 .وكذلك استخراج املتوّسطات الحسابّية املعدل

 نتائج ومناقشتهاال. 5

لإلجابة عن سؤال الدراسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في تنمية التحصيل لدى طالبات الصف التاسع (α=0.05)  مستوى 

األساس ي بمبحث التربية اإلسالمية تعزى إلى البرنامج التعليمي )القائم على 

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو والطريقة االعتيادي(؟ تم إيجاد املتوسطات 

 .( يبين ذلك2) السحابية واالنحرافات املعيارية والجدول 

افات املعيارية إلداء مجموعتي الدراسة على اختبار التربية االسالمية القبلي والبعدي  2 جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي املجموعة

املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  

 4.57 19.26 1.37 11.44 التجريبية

 1.52 11.20 1.29 11.16 الضابطة

 5.33 15.48 1.33 11.31 الكلي

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات 2) يالحظ من الجدول        

الحسابية للمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التربية االسالمية 

( 19.26البعدي فقد بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )

(، وملعرفة فيما اذا كانت هناك فروق ذات 11.20وللمجموعة الضابطة )

ابية تم اجراء تحليل التباين داللة احصائية بين املتوسطات الحس

 .( يبين ذلك3) املصاحب، والجدول 

 

 

 

 3 جدول 

شترك احادي املتغّيرات )
ُ
باين امل

ّ
( للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتي الّدراسة على اختبار التربية اإلسالمية البعدّي بحسب ANCOVAنتائج تحليل الت

 املجموعة
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التباينمصدر   مربع إيتا مستوى الداللة ف متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات 

  0.467 0.536 6.580 1 6.580 التطبيق القبلي

 0.582 0.000 84.924 1042.528 1 1042.528 املجموعة

    12.276 61 748.838 الخطأ

     64 17137.000 الكلي

     63 1791.984 الكلي املصحح

شير نتائج الجدول )     
ُ
سبة للمجموعة بلغت 3ت

ّ
( أن قيمة )ف( بالن

ا عند84.924) ة إحصائيًّ
ّ
، كما ُيالحظ من الجدول أن (α=0.05) ( وهي دال

%( من التباين 58.2(، أي أن )0.582للمجموعة قد بلغت ) قيمة مربع إيتا

في تحصيل الطالبات قد تم تفسيره من قبل البرنامج تعليمي قائم على 

سبة للمجموعة تّم 
ّ
نموذج أبعاد التعلم ملارزانو، وملعرفة الفروق بالن

عّدلة واألخطاء املعيارّية كما ُيبّين 
ُ
استخراج املتوّسطات الحسابية امل

 (.4) الجدول 

 4جدول 

عّدلة واألخطاء املعيارّية ألداء مجموعتي الّدراسة على اختبار التربية اإلسالمية البعدّي بحسب املجموعة
ُ
 املتوّسطات الحسابّية امل

 

 

 التطبيق البعدّي  العدد املجموعة

 الخطأ املعيارّي  املتوّسط الحسابّي 

 0.602 19.296 34 تجريبية الكلية الختبار التربية االسالمية البعديالدرجة 

 0.642 11.164 30 الضابطة

(، أن املتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية 4ُيالحظ من الجدول )     

(، بينما بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة 11.164للمجموعة الضابطة )

(، مّما ُيشير إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي على اختبار 19.296التجريبّية )

 .التربية االسالمية البعدي

حيث أشارت النتيجة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند       

بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة  (α=0.05) مستوى الداللة

وقد كانت الفروق لصالح املجموعة  الضابطة في مبحث التربية اإلسالمية،

التجريبية، األمر الذي يشير إلى وجود أثر للبرنامج التعليمي القائم على 

نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تنمية التحصيل لطالبات الصف التاسع 

األساس ي، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى الخصائص التي يتمتع بها 

في تدريس التربية اإلسالمية حيث تميز البعد نموذج أبعاد التعلم ملارزانو 

بقدرته على التهيئة املشوقة  األول )االتجاهات اإليجابية نحو التعلم(

ملوضوع الدرس من خالل صياغة األسئلة التمهيدية من منظورات 

متعددة، وإعطاء وقت أطول للتفكير، وتعزيز االستجابة غير الصحيحة، 

عية التي أسهمت في اندماج املتعلم مع وصياغة األنشطة الفردية والجما

املهمة أو النشاط مما ساعد في توليد االتجاهات اإليجابية لدى طالبات 

املجموعة التجريبية نحو دراسة املحتوى بشكل مشوق مما اسهم في 

 .تنمية التحصيل لديهم أكثر من املجموعة الضابطة

( على الربط بين النواحي وركز البعد الثاني )اكتساب املعرفة وتكاملها       

النظرية والنواحي العملية، وربط املعرفة السابقة باملعرفة الجديدة، 

والتركيز على اكتساب املعرفة املنظمة من خالل أنشطة تعليمية تنفذ 

أثناء التعلم التعاوني، واالستعانة بالرسوم والخرائط املفاهيمية، وعلى 

لموه، بحيث اصبح تعلما ذا معنى، تكامل معارفهم وتطبيقهم العملي ملا تع

 .انعكس على تنمية تنمية التحصيل بشكل عملي وايجابي

االستخدام الفعلي للمعرفة  )تعميق املعرفة وصقلها( وعزز البعد الثالث

من خالل األسئلة االستقصائية وتنمية القدرة على االستقراء واالستنتاج 

كتساب مهارات يحتاج واملقارنة والتصنيف، مما أتاح للمتعلم فرصة ال

اليها، كما زاد من مستوى فهمه للمعرفة، وآليات توظيفها مما ساعد 

املتعلمين على إدراك أهمية فهمهم للمعرفة وأثرها في تحسين تحصيلهم 

 .وطريقة تعاملهم مع ما يحيط بهم بعين ناقدة مبصرة

هل التنقل كما يبدو أن البعد الرابع )االستخدام ذو املعنى للمعرفة( س      

بين املهمات واألنشطة مما أدى إلى حدوث تعلم ذي معنى، اسهم في 

استخدام املعارف املكتسبة في مواقف حياتية مختلفة، وعزز هذا البعد 

اتخاذ القرار والبحث وحل املشكالت، مما اسهم بإخراج التعليم من 

تسبها االطار النظري إلى الواقع العملي وذلك باستخدام املعرفة التي اك

الطالب وأصبحت جزءا من بنائه املعرفي، ويعمقها ويصقلها باستخدامها 

  بالحياة، مما انعكس أيجابا على تحصيل الطالبات

واسهم البعد الخامس )عادات العقل املنتجة( بتعزيز التفكير والتأمل        

 في املعرفة، وزاد من قدرة الطالبات على التفاعل مع التطبيقات الواردة في

املحتوى، وعزز املناقشة والحوار، والعمل بروح الفريق من خالل التكرار 

الذي اسهم في إقدام املتعلم على حل املشكالت املختلفة، ورفع من قدرة 

املتعلم على تنظيم الذات وزيادة التحصيل، مما اسهم في تأمل املتعلمين 

نظر بها في سلوكياتهم وتعاملهم مع ذواتهم وما يحيط بهم، وإعادة ال

 .وتقيمهم من خالل ما اكتسبوه من مهارات

 التوصيات. 6

 :بناء على النتائج السابقة فإن الباحثين يوصيان بما هو آت

تبني استخدام نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تصميم الدروس 

 .والتخطيط ملبحث التربية اإلسالمية

عقد الدورات التدريبية للمشرفين واملعلمين على استخدام نموذج أبعاد 

 .التعلم ملارزانو في التدريس

تطبيق نموذج أبعاد التعلم ملارزانو في تدريس مجموعة أخرى من دروس 

 .التربية اإلسالمية في صفوف متعددة

تضمين مناهج التربية اإلسالمية مواقف تعليمية وأنشطة ومهمات تجسد 

 .مين أبعاد التعلم ملارزانومضا
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ABSTRACT_ The study aimed at investigating the effect of an educational program based on 

Marzano's learning dimensions model on the level of achievement of the ninth grade students in the 

Islamic education subject in Jordan. In this study, the two researchers followed the semi-experimental 

approach. The school was chosen for its suitability to the study conditions and its proximity to the 

researchers. The two experimental and control groups were randomly assigned to the school. Two 

classrooms of tenth grade students were selected in Madaba secondary school for girls who were in 

the 2017-2018 school year. One of the two classrooms was experimental and had (34) students and 

studied the proposed program and the other one was the control group and the number of its members 

was (30) students who studied in the usual way. To achieve the objective of the study, the researchers 

prepared a 30-point achievement test. The test was applied to both control and experimental groups 

and then the data were collected and analyzed statistically. The results of the study revealed the 

existence of a statistical significance of the level (α=.05) at the level of achievement in favour of the 

experimental group.  
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