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 ملخص                                                   

لية إىل التعرف على أثر استخدام أظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو يف التحصيل و ىدفت الدراسة احلا     

السنة التحضَتية  يف جامعة صلران، وبينت  بلدى طالربسُت مستوايت التفكَت اذلندسي يف الرايضيات 

 لديهمالتفكَت اذلندسي  ايتمستو ربسن و  وجود فرق جوىري يف ربصيل الطالب يف الرايضيات الدراسة

اليت تراعي الفروقات الفردية بُت  دلارزانوإىل إسًتاتيجية التدريس ادلستندة إىل أظلوذج أبعاد التعلم  ىتعز 

قدراتو على تطبيق ادلعلومات وادلعارف ادلكتسبة يف العامل  وتنميحول الطالب،  سبحورىاالطالب و 

قسموا عشوائًيا اىل  السنة التحضَتية طالب( طالبا من 63الدراسة من ) عينة تتكونو الواقعي، 
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 م الباحثاستخد ، وا( طالبً 30) تتكون من  ريبيةذب و ا( طالبً 33) وتتكون منضابطة رلموعتُت 

بُت  تاختبار "ت" لعمل مقارانو ،  واالضلرافات ادلعيارية ،احلسابيةادلتوسطات األحصائية كاالساليب 

بعاد التعلم دلارزانو يف التدريس وتدريب ، وأوصى الباحث بتبٍت أظلوذج أالضابطة والتجريبيةتُت اجملموع

تطوير مهارات التفكَت بشكل عام لوبناء أنشطة مير الطلبة هبا دبراحل األظلوذج ، ادلعلمُت على تطبيقو

 واذلندسي دبستوايتو بشكل خاص.

 (أظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو،  مستوايت التفكَت اذلندسي، التحصيل ) :الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

 The purpose of this study is to reveal and identify the effect of using Marzano’s Model of 

Learning Dimensions on developing academic achievement and the level of  Geometric 

thinking of Preparatory Students at Najran University.The study showed that there is a 

fundamental difference in the achievement of students in mathematics and the 

improvement of their levels of geometric thinking due to the teaching strategy based on 

Marzano's model of learning dimensions which takes into consideration the individual 

differences between students and their focus on the student and develops his abilities to 

apply the information and knowledge acquired in the real world. 

The sample of the study consisted of (63) students from the preparatory year, randomly 

divided into two control groups, consisting of (33) students and experimental group 

consisting of (30) students. The researcher used the statistical methods such as arithmetic 

averages, standard deviations and T test to make comparisons between the two groups. 

The researcher recommended the adoption of Marzano's learning dimension model in 

teaching and training teachers to apply it and create  the activities 

through the stages Marzano’s Model of Learning Dimension to develop thinking skills in 

general and geometric thinking in particular . 

key words: Marzano's Learning Dimensions Model,     Levels of Geometric Thinking,  

academic achievement. 
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 مشكلة الدراسة وأمهيتها

  :املقدمة

إىل بناء نظام تعليمي يواكب ادلعايَت العادلية، ويوازي أفضل النظم التعليمية يف العامل،  ادلملكة العربية السعوديةهتدف  

، ويتطلب اذلندسية من ادلهارات وادلعارف اليت تنمي التفكَت والرايضيات ذلا الدور األكرب يف ذلك بتوفَتىا رلموعة واسع

 كأظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوإىل االطلراط يف العملية التعليمية   الطالبتوجو  وأساليب استخدام ظلاذجربقيق ذلك تنوع يف 

بتنوع خرباهتم وتشجيعهم  واليت ذبعل من الطالب فاعلُت ومؤثرين، ولتحقيق ذلك ضلتاج معلمُت مبدعُت يشجعون اإلبداع

 .ادلستمر للتعلم 

يف الوالايت ادلتحدة يف ادلخترب التعليمي اإلقليمي يف والية كولورادو من قبل  وصمم اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو

م (  وفريق من الباحثُت. حيث غلمع ىذا الربانمج ما نشرتو البحوث التعليمية والنفسية حول طرائق تعلMarzanoمارزانو)

الطلبة يف بناء متكامل، ابإلضافة إىل مدى واسع من االسًتاتيجيات جاءت على شكل حزمة مناسبة الستخدامها يف 

( . وقد مت تسجيل  Dimensions of Thinkingادلدارس، وظلت ىذه احلزمة من مشروع سابق ىو أبعاد التفكَت ) 

يل التدريب ، ويتوقع بشكل أساسي أن أبعاد ىذا الربانمج يضع ىذا الربانمج وتوثيقو مع دليل ادلعلم، ودليل التقوًن، ودل

 األسس لربانمج تعلم فعال.

أن عملية التعلم تتطلب وتتضمن التفاعل بُت مخسة  Marzano & others, 2005 ويرى مارزانو وآخرون  

توسيع ادلعرفة وصقلها ، املهااكتساب ادلعرفة  وربقيق  تك، أبعاد من التعلم ىي : اذباىات وإدراكات إغلابية عن التعلم

 عادات العقل ادلنتجة .، استخدام ادلعرفة استخداما ذا  معٌت، وتنقيتها

وىذه األبعاد اخلمسة ال تعمل يف عزلة، ولكنها تعمل معا، فالتعلم برمتو ػلدث على أساس اذباىات ادلتعلم وإدراكاتو 

بصور سلسلة  اكتساب ادلعرفة وصقلهاادلتعلم، وأتيت قضااي  ، ونقطة البداية لتعلم جيد ىي وجود اذباىات إغلابية لدى

 عادات عقلية منتجة . على استخدام ادلتعلم  دلساعدة متتابعةو 
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 :مشكلة الدراسة 

الفجوة بُت التوقعات اليت تتفق مع وثيقة ادلبادئ وادلعايَت العادلية دلنهاج الرايضيات ادلدرسية، وأداء الطلبة ال تزال عميقة        

وتعكس احلاجة لتغيَت ملحوظ يف اسًتاتيجيات التدريس،  كما تؤكد من جهة اثنية ضرورة تدريب ادلعلمُت لتحقيق ادلعرفة ، 

 (.NCTM,2000ادلفاىيمية بعمق واتباع أساليب متطورة للتدريس الصفي)

م دلارزانو وربديد أثرىا يف كل من : وهتدف الدراسة احلالية إيل اقًتاح اسًتاتيجية تدريسية مستندة إىل ظلوذج أبعاد التعل    

التدين ك  ، حيث استدل الباحث على ىذه ادلشكلة من خالل عدة مصادروربسُت مستوايت التفكَت اذلندسيالتحصيل ، 

خربة الباحث ، و ادللكة العربية السعوديةاحلاجة ادلستمرة إيل تطوير تدريس الرايضيات يف  وخاصة يف اذلندسة ،ويف التحصيل 

التفكَت ل تدريس الرايضيات حيث الحظ انو يوجد تدين يف التحصيل يف مادة الرايضيات، وكذلك يف مهارات يف رلا

 اذلندسي.

 أسئلة الدراسة :

 أجابت الدراسة الحالية عن األسئلة اآلتية ; 

ىل يوجد فرق جوىري يف ربصيل طالب السنة التحضَتية يف جامعة صلران يف الرايضيات يعزى إىل  .1

 ية التدريس )ادلستندة إيل ظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس( ؟ إسًتاتيج

جامعة يف ىل يوجد فرق جوىري يف ربسُت مستوايت التفكَت اذلندسي لدى طالب السنة التحضَتية  .2

ة ادلعتادة يف صلران يعزى إىل إسًتاتيجية التدريس )ادلستندة إيل ظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريق

 ؟  تدريس(ال

 فرضيات الدراسة :

يف ربصيل الطالب يف الرايضيات يعزى إىل إسًتاتيجية التدريس  (α 0.05=)عند مستوى ال يوجد فرق جوىري 

 )ادلستندة إىل أظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس( .

مستوى التفكَت اذلندسي لدى طلبة السنة التحضَتية يعزى إىل يف   (α 0.05=)عند مستوى  ال يوجد فرق جوىري
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 .إسًتاتيجية التدريس )ادلستندة إىل أظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس( 

 أمهية الدراسة

التعلم دلارزانو من خالل أبعاده ظلوذج أبعاد اتستمد الدراسة احلالية أعليتها من خالل األعلية النظرية دلوضوع الدراسة وىو      

الثالثة وىي : اكتساب ادلعرفة و تكاملها، توسيع ادلعرفة وصقلها وتنقيتها، استخدام ادلعرفة استخداما ذو معٌت، وبذلك يتم 

 على قدرهتم يف الشك الطلبة عند وابلتايل يتولدالًتكيز على نشاط الطالب ومساعلتو بدالً من سلبيتو يف ادلوقف التعليمي، 

 (.Gawlick, 2005اذلندسة يف ادلستقبل ) تعلم ضلو سلبية اذباىات ظهور إىل ذلك يقود وقد التعلم،

 حدود الدراسة وحمدداهتا . 

 : على طالب السنة التحضَتية يف جامعة صلران يف ادلملكة العربية السعودية.طبقت الدراسة يف احلد املكاين 

 م2018/2019األول من العام الدراسي : طبقت يف الفصل الدراسي  احلد الزماين 

 بلغ عددىا  السنة التحضَتية يف جامعة صلران : اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من طالب احلد البشري

 ( طالباً 63)

 مساق الرايضيات الذي ُدرس للطالب الفصل الدراسي األول ادلتعلق : اقتصرت الدراسة على احلد املوضوعي

 دبوضوعات اذلندسة.

 ( لقياس مدى فاعلية  اذلندسي& اختبار ربصيليالتفكَت مستوايت مت الدراسة أداة االختبار ) اختبار استخد

 أظلوذج أبعاد التعلم دلارزواان.

 التعريفات اإلجرائية

تعٍت رلموعة التحركات اليت اإلستراتيجية التدريسية المستندة إلى نموذج أبعاد التعلم لمارزانو: 

. ويعرف الباحث اإلسًتاتيجية التدريسية ادلستندة إىل ظلوذج أبعاد التعلم الطالبادلادة العلمية إىل  يستخدمها ادلعلم لتوصيل

من خالل ترصبة كل  الرايضيات لطالب السنة التحضَتية يف جامعة صلران عند  ادلستخدمة دلارزانو أبهنا رلموعة التحركات 
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اكتساب ادلعرفة و تكاملها، توسيع ادلعرفة وصقلها وتنقيتها، استخدام بعد من األبعاد الثالثة احملددة يف الدراسة وىي :) 

ادلعرفة استخداما ذات معٌت( إىل رلموعة من ادلواقف الدرسية من حيث األىداف ،جوانب التعلم ،أىم اخلربات السابقة ،  

 .كيفية السَت يف الدرس،أساليب التقوًن 

اليت  مساق الرايضيات للفصل األول ادلهارات وادلشكالت ادلتضمنة يف يعٍت رلموعة  ادلفاىيم والتعميمات و ;  التحصيل

يف االختبار التحصيلي الذي أعده  طالب السنة التحضَتية  حصلويقاس ابلعالمات اليت  طالب السنة التحضَتية اكتسبها 

  الباحث .

طالب جامعة تظهر قدرة اليت ة نشاط عقلي مرتبط بالهندسة ويعتمد مجموعة من العمليات العقلي: الهندسي التفكير

ىايل للتفكَت مستويات فان  لُيحقيق،  المطلوبة منو في الهندسة والقياساألداءات مجموعة من اء على إجر صلران 

 التفكَت اذلندسي.في اختبار الطالب عليها ػلصل لدرجة التي ، ويقاس إجرائياً ابالهندسي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 والً: اإلطار النظريأ

  امنوذج أبعاد التعلم ملارزانواحملور األول: 

 (   ىي :16-2008:15ادلشاقبة، ويتضمن ظلوذج أبعاد التعلم ست مسلمات أساسية )

  . ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما نعرف عن كيف ػلدث التعلم 

 لتفكَت) أبعاد التعلم ادلختلفة ( .يتطلب التعلم  نسقا مركبا من عمليات التفاعل تضم مخسة أنواع من ا 

  إن ما نعرفو عن التعلم يدل على أن التعليم الذي يركز على أساسيات منهجية كبَتة ومتعددة التخصصات ىو

 أفضل طريقة لتنمية التعلم . 

 اىات ينبغي أن يتضمن ادلنهج التعليمي للتعلم من رايض األطفال إىل هناية ادلرحلة الثانوية تدريسا صرػلا لالذب

 وادلدركات الرفيعة ، والعادات العقلية اليت تيسر التعلم . 

  ظلطُت من التعليم : أحدعلا موجو ضلو ادلعلم بدرجة اكرب واآلخر أكثر  -على األقل-يضم ادلدخل الشامل للتعليم



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 7 

Volume 6(8); September 2019 

 

 توجها ضلو الطالب . 

 ثر منها على اسًتجاع ادلعلومات ينبغي أن يركز التقوًن على استخدام الطلبة للمعرفة و االستدالل ادلركب أك

 ادلنخفضة ادلستوى .

(، نظرية Ganeeوقد ارتبطت ىذه األبعاد ببعض نظرايت التعليم والتعلم منها على سبيل ادلثال نظرية جانييو )

( وغَتىا من النظرايت األخرى . حيث ركزت نظرية جانييو على أن Brunner(، ونظرية برونر)Ausubelأوزابل) 

ن على استعداد للتعلم إذا سبكن من ادلتطلبات السابقة، واىتم جانييو بتطوير ظلوذج التعلم اذلرمي، إذ حدد عملية الطالب يكو 

التعلم أبهنا ذات طبيعة ىرمية تتكون من شباين مراحل وىي : التعليم اإلشاري ، تعلم ادلثَت واالستجابة، تعلم التسلسل، تعلم 

لم ادلفهوم، تعلم التعميم، وتعلم حل ادلشكالت . وكما إن تعلم اذلندسة ليس ابألمر ترابطات لفظية، تعلم التمايزات، تع

السهل، حيث إن عدًدا كبَتًا من الطلبة فشلوا يف تطوير الفهم ادلناسب للمفاىيم اذلندسية واالستدالل اذلندسي ومهارات حل 

 (.Idris , 2009 )ادلسائل اذلندسية

 : اهلندسيمستوايت التفكري احملور الثاين: 

 يستطيعون العقلية اليت والعمليات مستوى، كل يف لؤلفراد التفكَت اذلندسي رلموعة من مسات "لايى فان" وضح      

ما بعد رلموعة من التعديالت والتغيَتات، وكما أوردان سابقاً يشتمل التفكَت اذلندسي  شلارستها، ولقد طور عليها الباحثون يف

أبهنا مراحل تطور التفكَت اذلندسي وىي  (Van Hiele, 1986)واليت عرفها فان ىايل على رلموعة من ادلستوايت 

( ميثل ادلستوى 2( ميثل ادلستوى التحليلي، وادلستوى )1( ميثل ادلستوى البصري، وادلستوى )0مخس مستوايت: ادلستوى )

 ميثل ادلستوى التجريدي.( 4( ميثل االستدالل الشكلي، وادلستوى )3االستداليل غَت الشكلي، وادلستوى )

 :"ىيل فان" مستوايت من مستوى لكل وصف أييت ما ويف

 : Recognitionاالدراكي :  . ادلستوى1

 وىم إدراك خلواصها، ، ولكن دونوتسميتها اذلندسية األشكال  مالحظة على بقدرهتم ادلستوى ىذا يف األفراد يتسم

 خبصائص الوعي دون دلظهر العاماب لو، مشابو تبدو اليت األشكال من رلموعة بُت من ما ىندسي شكل سبييز على قادرون

ادلكافئ  دراكي أنخذ القطعادلستوى، وكمثال على ادلستوى اإل ىذا يف الطلبة تفكَت على يغلب فادلظهر ،وإدراكها الشكل
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 الصادات زلور على سباثلو ورزل لينطبق السينات زلور حول للشكل انعكاس أجريدبعادلة معينة وادلتجو مثال إىل األعلى، فإذا 

مكافئا  قطعا ميثل يبقى الشكل معرفة أن ادلستوى ىذا طلبة فقد اليستطيع لؤلسفل، مقعرًا ويصبح السالب

(Patsiomitou & Emvalotis, 2010) 

 ( إىل أىم خصائص ىذا ادلستوى كما أييت:Yazdani, 2007ويشَت يزداين )

 ضوء صورهتا الشاملة.ربديد بعض األشكال اذلندسية ادلرئية يف  

 .رسم بعض األشكال اذلندسية البسيطة مثل رسم خط أو زاوية أو غَتىا 

 .تسمية األشكال اذلندسية دبسميات موجودة يف واقع ادلتعلم مثل تسمية ادلكعب ابلقالب أو الزاوية ابلركن أو غَتىا 

  ظهرىا العام.دبوصف بعض األشكال اذلندسية 

 ذلندسية حلل مشكلة يف القياس أو العد أو القص أو إعادة الًتكيب.التعامل مع بعض األشكال ا 

 : Analytic Level. ادلستوى التحليلي:2

 مع اخلصائص ىذه ربط دون وربليلو اذلندسي الشكل خواص على إدراك بقدرهتم يف ىذا ادلستوى يتميز األفراد

 على ادلستوى قادرون ىذا يف فهم ادلختلفة، األشكال خواصم أ الواحد، الشكل خواص مستوى سواء كان على بعضها،

 ىي تصبح ادلستوى السابق لطلبة ظاىرة غَت تكون اليت اخلصائص فهذه اخلصائص، عن للتعبَت الشفوية اللغة استخدام

 على الًتكيز من اخلصائص بداًل  على ابلًتكيز ادلستوى ىذا يف الطلبة يتطورتفكَت إذ ادلستوى؛ ىذا لطلبة التفكَت أساس

 القطع من خصائص األشكال اذلندسية، مثاًل ربديد كل ربديد على قادرين يكونون ادلستوى ىذا يف األفراد دلظهر، ومع أنا

 سبثل صبيًعا أهنا مثل ىذه األشكال، بُت والًتابطات العالقات رؤية يف يفشلون لكنهم الزائد، والقطع الناقص، والقطع ادلكافئ،

 .(2007سلروطية )خصاونة،  قطوعاً 

 ( ما أييت:Yazdani,2007ومن أىم خصائص ىذا ادلستوى كما بينها يزداين )

 .وصف العالقات القائمة بُت مكوانت الشكل ادلطروح 

 .مقارنة األشكال اذلندسية طبقاً خلواصها أو العالقات بُت مكوانهتا 

 .رسم األشكال اذلندسية ابستخدام خواصها 
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 يم تلك اخلصائص على رلموعة من األشكال اذلندسية.استنتاج بعض اخلصائص ألشكال معينة، وتعم 

 .استخدام بعض أدوات ادلنطق الرايضي الستنتاج خاصية معينة 

 ::Orderingالًتتييب  . ادلستوى3

 األشكال بُت وإدراك العالقات الواحد، الشكل خواص بُت عالقات إغلاد على الطالب قدرة ادلستوى ىذا يتضمن

 ىي تصبح السابق، ادلستوى لطلبة واضحة تكون غَت اليت العالقات ىذه  ادلستوى التحليلي، إنوالفرق بينو وبُت ادلختلفة،

بعضها.  اخلصائص مع ربطب اذلندسية لؤلشكال التعاريف صياغة على القدرة لديهم ويصبح ادلستوى، ىذا لطلبة رلال التفكَت

اثبتة  نقطة عن منها كل بعد يكون حبيث )س، ص (قط جملموعة الن اذلندسي احملل ىو :ادلكافئ القطع ادلثال سبيل فعلى

 (.2007صاونة، خ) )الدليل (معلوم  مستقيم عن بعدىا دائًما يساي )البؤرة(

 (:Duatepe, 2004ومن أىم خصائص ىذا ادلستوى ما يلي)

  بعض خصائصو.بتعريف شكل ىندسي معُت 

 نون ىندسي معُت.كتابة بعض الرباىُت اذلندسية إلثبات صحة أو خطأ نظرية أو قا 

 .الًتكيز على اخلصائص اذلندسية األساسية يف التعامل مع ادلسائل اذلندسية 

 .استنتاج بعض اخلواص اذلندسية غَت ادلعروفة 

 .استخدام طرق برىنة سلتلفة يف إثبات صحة مسألة ىندسية معينة 

  : Deductionاألستنتاجي  . ادلستوى4

 تفسَت على والقدرة الرايضية، الرباىُت بعض وإجراء ادلنطقية االستنتاجات بناء على األفراد بقدرة ادلستوى ىذا يتميز

ادلستوى  ىذا لطلبة التفكَت ىي عناصر الرايضية والنظرايت والتعريفات االفًتاضات تكون وتعليلها، إذ الربىان خطوات

 .) 2011جواد، (

 (:Duatepe, 2004ومن أىم خصائص ىذا ادلستوى ما يلي )

 عرفات وغَت ادلعرفات يف تكوين النظام اذلندسي.معرفة ادل 

 .إثبات تكافؤ خواص معينة يف شكل ىندسي ما مع خواص أخرى يف شكل آخر 
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 .استخدام ادلسلمات يف استنتاج عالقات ىندسية معينة 

 .االستعانة بطرق الربىنة اذلندسية )مثل التناقض أو عكس ادلعكوس( يف حل مسألة ىندسية 

 شًتكة بُت رلموعة من النظرايت اذلندسية.استنتاج عالقات م 

 .اكتشافات براىُت جديدة عن طريق بعض ادلسلمات 

 :Rigorالتجريدي :  . ادلستوى5

 وىويف اذلندسية، والنظرايت ادلسلمات لبناء العالقات أصول فهم على ابلقدرة خَت، ويرتبطىذا ادلستوى العلوي واأل 

 (.2011الرايضيات )جواد،  بعلماء مرتبط الغالب

 :(Yazdani, 2007) أييت ومن أىم خصائص ىذا ادلستوى ما

  إثبات بعض النظرايت اذلندسية ادلعتمدة على أنواع سلتلفة من ادلسلمات اذلندسية ادلنتمية إىل اذلندسة اإلقليدية أو غَت

 اإلقليدية. 

  جراء عمليات مقارنة بُت األنظمة ادلختلفة.إباكتشاف مسلمات ىندسية 

  ىندسية لربىنة نظرايت معينة. طرائق استخدام 

 من يتمكن أن بعد إال اخلمسة ادلستوايت ىذه من مستوى من ينتقل أن يستطيع ادلتعلم وال

 التعليمية على اخلربات كبَتة بصورة يعتمد يليو الذي ادلستوى إىل ادلستوى من لو، كما أن االنتقال السابقة ادلستوايت

لو  ادلناسبة اذلندسية وادلفاىيم والعالقات لغتو ومصطلحاتو مستوى لكل إنّ  حيث  النبوغ مستوى أو الزمٍت العمر على وليس

 (. 2011)ادلشهداين، 

 اثنياً: الدراسات السابقة ذات الصلة

وأظلوذج أبعاد التعلم ، دبستوايت التفكَت اذلندسيقام الباحث ابالطالع على العديد من الدراسات ذات العالقة  

اجلانب النظري لدراستو احلالية،إضافة إىل اإلفادة منها يف ربديد ادلنهج ادلالئم واختياره، ويف ما أييت استعراض  وإثراءدلارزوان 

 :للدراسات اليت اطلع عليها الباحث، وسيتم تناول الدراسات السابقة 
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 تدريس العلوم يف التحصيل ( بدراسة ىدفت إىل قياس فاعلية استخدام ظلوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف 2003قام البعلي )

( طالبا وطالبة من  159وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي . وتكونت عينة الدراسة من ) 

مصر ( ، ومت تقسيمهم إىل رلموعتُت  -طلبة الصف الثاين اإلعدادي يف مدرسة بالل بن رابح اإلعدادية ) زلافظة القليوبية 

( طالبا وطالبة 78( طالبا وطالبة درست وفق ظلوذج مارزانو ألبعاد التعلم ، وضابطة تكونت من ) 81من )  ذبريبية تكونت

  فاعلية األظلوذج.درست ابستخدام الطريقة ادلعتادة. وكان من نتائج 

ندسي يف ثر تدريب معلمي الرايضيات على مستوايت التفكَت اذلأ( دراسة ىدفت إىل قياس 2006أجرى العبسي )و        

ربصيل طلبتهم وتطور مستوايت تفكَتىم اذلندسي واذباىاهتم ضلو اذلندسة وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من طلبة 

( طالباً يف اجملموعة الضابطة، يف 31( طالباً يف اجملموعة التجريبية، و)33( طالباً، منهم )64الصف السابع بواقع )

وىل، وأسفرت النتائج أن ىناك فروقاً ذات داللو إحصائية يف مستوايت يف عمان األساسية للبنُت مدرسة تيسَت ظبيان األ

 التفكَت اذلندسي بُت اجملوعتُت التجريبية والضابطة لصاحل التجريبية.

ل، وقد ايقياس مستوايت التفكَت اذلندسي لديهم حسب مستوى فان ىل( ىدفت Knight, 2006ودراسة انيت )      

 ادلعلمُت أن ىؤالء على النتائج اخلدمة ودلت قبل والثانوية األساسية ادلرحلتُت معلمي ( معلماً من114مشلت الدراسة )

 إىل منهم الوصول ألنو يتوقع مستغربة النتيجة ىذه أن انيت وأكد الثالث أوالرابع، للمستوى اذلندسي تفكَتىم يف وصلوا

 الثالث. من أعلى مستوى

الًتبية  كلية يف الرايضيات قسم طلبة لدى اذلندسي التفكَت مستوايت عن للكشف( دراسة 2011وأجرت جواد )       

 اإلختيار نوع من ( فقرة50من ) تكون الذي اذلندسي التفكَت اختبار على ستجاابهتماب ادلستنصرية ابجلامعة األساسية

 وطبق اإلستنتاجي (، – تييبالًت – التحليلي – اإلدراكي األوىل ) األربعة يلاى فان مستوايت على موزعة متعدد من

تصنيف  النتائج والثالثة، وأظهرت والثانية األوىل:ادلراحل على موزعُت وطالبة ( طالباً 180من ) مكونة عينة على اإلختبار

 أحد إىل الثالثة ادلرحلة طلبة %( من23.3و ) الثانية ادلرحلة طلبة %( من13.3األوىل ) ادلرحلة طلبة %( من13.3)

 ادلرحلة طلبة %( من73.3أن ) النتائج أظهرتو (.  اإلستنتاجي-الًتتييب – التحليلي – اإلدراكي ألربعة )ا ادلستوايت

 .اإلدراكي ادلستوى دون كانوا الثالثة ادلرحلة طلبة %( من45الثانية ) ادلرحلة طلبة ( من 83.3و ) األوىل
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 لتعقيب على الدراسات السابقةا

انو يف أظلوذج أبعاد التعلم دلارز من صبيع الدراسات السابقة سواء كانت الدراسات ادلتعلقة  ستفادت الدراسة احلاليةا         

و اختبار ، مستوايت التفكَت اذلندسيار تبوذلك يف بناء اإلطار النظري والقدرة على بناء اخ و مستوايت التفكَت اذلندسي 

ائي ادلناسب والقدرة على مقارنة  واختيار األسلوب اإلحص والقدرة على ربديد ادلنهجية ادلناسبة ،التحصيل يف الرايضيات 

 النتائج بفاعلية.

و تشاهبت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف استخدام  إسًتاتيجية التدريس ادلستندة إىل  - 

ثالثة أبعاد للتعلم رلتمعو معا يف  ظلوذج أبعاد التعلم إال أن اإلسًتاتيجية يف ىذه الدراسة تستند إىل دمج

اسًتاتيجية تدريسية واحدة األبعاد ىي: )اكتساب ادلعرفة وتكاملها، ، توسيع ادلعرفة وصقلها وتنقيتها،و 

استخدام ادلعرفة على ضلو لو معٌت(.حيث مل يعثر الباحث يف الدراسات السابقة ، يف حدود علمو ، على أية 

بعاد التعلم يف كل من التحصيل يف الرايضيات  وربسُت مستوايت التفكَت دراسة تناولت استخدام ظلوذج أ

  اذلندسي .

 الطريقة واالجراءات

 الدراسة منهج

مستوايت التفكَت ربسُت  اظلوذج التعلم دلارزانو يفادلنهج شبو التجرييب يف إجراءات الدراسة لقياس أثر  الباحث داعتم

 .اذلندسي و التحصيل يف الرايضيات

 د الدراسة:أفرا 

يف الفصل الدراسي األول  من  ، طالب السنة التحضَتية يف جامعة صلرانمن  ( طالباً 60تكون أفراد الدراسة من ) 

 وقسم كلية السنة التحضَتيةقصدايً؛ لتدريس الباحث فيها، ولتعاون    اجلامعةواختَتت  .2019/ 2018العام الدراسي 

 واختَتت كمجموعة ضابطة، ( طالباً 30( طالباً كمجموعة ذبريبية، و)30ث )الرايضيات مع الباحث،  فقد اختار الباح
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 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ابلطريقة العشوائية .

 أدوات الدراسة: 

( فقرة ذبمع بُت االختيار من متعدد، وأسئلة 36تكون ىذا االختبار من ) ون إعداد الباحث م;  اختبار تحصيلي -1

 ( عالمة . وقد مّر إعداد اختبار التحصيل بعدد من اخلطوات ىي :36ل الكامل( والعالمة الكاملة لالختبار )ادلقال  )احل

 الرايضياتيف طالب السنة التحضَتية ىدف ىذا االختبار إىل قياس ربصيل  ربديد أىداف االختبار: - أ

 .وادلستوايت العقلية العليا(  طبقاً دلستوايت التعلم ادلعرفية عند بلوم وىي )ادلعرفة،الفهم، التطبيق،

إىل ادلفاىيم، والتعميمات وادلهارات وادلشكالت وقد مرت عملية ربليل احملتوى  الرايضي توىاحملربليل   - ب

 وفقاً لآليت:

بتحليل احملتوى كل على حده، وقد مت إغلاد متوسط معامالت االتفاق  و أثنُت من زمالء التدريسقيام الباحث 

 ( حيث سبثل نسبة مقبولة لثبات التحليل.0.88( فوجد أنو) Cooper,1984بر)ابستخدام معادلة كو 

إعداد جدول ادلواصفات: غلمع جدول ادلوصفات بُت احملتوى ادلتضمن يف الدراسة احلالية، واألىداف  - ج

السلوكية يف عدة مستوايت طبقاً لتصنيف بلوم، حيث مت حساب نسبة الًتكيز وىي عبارة عن النسبة 

( وكذلك نسبة مستوى كل ىدف، وقسم االختبار التحصيلي احملاضراتلعدد الصفحات + عدد ادلئوية ) 

( فقرة وقد مت عرض فقرات 19( فقرة، وتكون اجلزء الثاين من )17إىل جزأين، تكون اجلزء األول من )

 .االختبار على رلموعة من احملكمُت 

 :  عينة استطالعيةعلى  تطبيق االختبار -د

وفيما يلي نتائج الدراسة  من خارج العينةمن ا ( طالب30عددىا ) عينة استطالعيةعلى  تبارتطبيق االخمت 

 طالعية :االست

( يف حُت كان 0.84ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا، ووجد أن معامل ثبات اجلزء األول ) االختبارمت حساب معامل ثبات  -

 (0.85ار الكلي     )(. ومعامل ثبات االختب0.86معامل ثبات اجلزء الثاين )
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على  االختبار: مت التحقق من الصدق الظاىري وصدق احملتوى عن طريق عرض االختبارصدق   -

وكذلك مالءمة الفقرات اليت أشتمل عليها االختبار للمستوايت ادلعرفية، وقد مت تعديل بعض ، احملكمُت

 .يف ضوء آراء احملكمُت واقًتاحاهتم االختبارفقرات 

 

  التفكير الهندسيمستويات تبار ثانياً: اخ

من متعدد حبيث الميكن أن يكون ادلتعلم يف  اختيارفقرة  25ادلكون من  لفان ىيل الباحث اختبار التفكَت اذلندسي استخدم 

( إذا أجاب بطريقة صحيحة على N، ويعد ادلتعلم يف مستوى فان ىيل ) N-1من دون أن مير يف ادلستوى   Nمستوى 

الذي ترصبو زلمود  لقياس مستوى التفكَت اذلندسي وكل ادلستوايت  األدىن أو األقل Nاألسئلة يف ادلستوى نسبة اثبتو من 

 (2015،  احلمادمن اللغة اإلصلليزية إىل اللغة العربية )  1994ومنصور عام 

 صدق اختبار التفكير الهندسي 

ط مع ربصيل الطالب يف الرايضيات ىو احملك وقد بلغت حسب صدق ادلقياس ابستخدام فكرة احملك اليت تقوم على أن االرتبا

  ( واليت تدل على معامل صدق مرتفع0.81قيمة معامل األرتباط )

 اختبار التفكير الهندسي ثبات 

يف جرى حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بتقسيم االختبار اىل جزأين وحساب رلموع اإلجاابت الصحيحة    

( حبسب زلمود ومنصور 0.61وبلغ الثبات )  ة الرتبة، ورلموعة اإلجاابت الصحيحة من األسئلة زوجية الرتبةاألسئلة الفردي

 وىي مقبولة ألغراض البحث العلمي 1994( حسب البنا 0.70و ) 1994

خارج صلران  جامعة من طالب السنة التحضَتية يف( طالباً 30االختبار على عينة استطالعية تكونت من ) طُِبق  و للتأكيد  

 KR-20( )Richardson andثبات االختبار ابستخدام معادلة كودر ريتشاردسون ) وُحِسب  ، عينة الدراسة

Kuder-20( وقد بلغ معامل الثبات ابستخدام معادلة كودر رتشاردسون ،)وىو معامل ثبات مرتفع، ومناسب  0.78 )

(، وتراوحت معامالت التمييز 0.82 – 0.35فًتاوحت ما بُت )معامالت الصعوبة لؤلسئلة  ُحِسبتْ كما   .ألغراض الدراسة

  .(0.77-0.20بُت )

 جراءات الدراسةا



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 15 

Volume 6(8); September 2019 

 

 لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ابإلجراءات اآلتية:  

  احلصول على ادلوافقات واآلذون الالزمة إلجراء الدراسة. 

  اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوإعداد األدوات ودليل استخدام. 

 يد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة عشوائياً ربد.  

 وتطبيقو على ختبار التحصيل يف الرايضيات وبناء ا، يف الرايضيات لفان ىيل مستوايت التفكَت اذلندسياختبار  تطبيق

 كومًتية.يعينة استطالعية للتأكد من صبيع اخلصائص الس

  على رلموعة طالب اجملموعتُت التجريبة ت التفكَت اذلندسي و اختبار مستواي التحصيل يف الرايضياتتطبيق اختبار

( دون التجريبية دلدة زمنية اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانووالضابطة )التطبيق القبلي (، وتعريض اجملموعة الضابطة للمعاجلة ) 

 بواقع شهرين 

  على طالب  ت التفكَت اذلندسياختباري التحصيل يف الرايضيات و مستواي طبق التدريسبعد انتهاء الباحث من

 اجملموعتُت التجريبة والضابطة يف ادلدرسة  )التطبيق البعدي(. 

  ح. ، وقد حددت قواعد ومعايَت يلتزم هبا ادلصحاختباري التحصيل و مستوايت التفكَت اذلندسيتصحيح 

 متغريات الدراسة:

 تشتمل ىذه الدراسة على ادلتغَتات اآلتية: 

 ، والطريقة االعتيادية.اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوطريقة التدريس، وذلا مستواين:  املتغريات املستقلة: -1

 .اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوالتحصيل يف الرايضيات و  املتغريات التابعة: -2

 تصميم الدراسة 

تدريس الرايضيات  يف اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوفحص أثر  حاولتاعتمدت ىذه الدراسة ادلهنج شبو التجرييب، و   

  مستوايت التفكَت اذلندسي والتحصيل لدى طالب السنة التحضَتية يف جامعة صلران.يف ربسُت 
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 EG: O1  O2   X   O1  O2 

 CG: O1 O2   -   O2    O1  

 املعاجلة اإلحصائية

  تعلم الرايضيات يفاظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو لتحديد أثر  

 ئية اآلتية:استخدمت ادلعاجلات اإلحصا

  للمجموعة  مستوايت التفكَت اذلندسي  والتحصيل يف الرايضيات ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتحديد

 على طالب اجملموعة التجريبية. اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوالتجريبية والضابطة، ولتحديد مستوى العائد من استخدام 

  اختبارt-test يف فروق يف ادلتوسطات احلسابية الظاىرية بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لتحديد داللة ال

 اختباري التحصيل والتفكَت اذلندسي.

 الدراسة وتفسريها نتائج

ىل يوجد فرق جوىري يف ربصيل طالب السنة التحضَتية يف جامعة " األول بسؤال الدراسةمناقشة النتائج املتعلقة 

 "ت يعزى إىل إسًتاتيجية التدريس )ادلستندة إيل ظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس( ؟صلران يف الرايضيا

( يف ربصيل الطالب يف α  = 0.05ال يوجد فرق جوىري عند مستوى ) والفرضية الصفرية ادلصاحبة لو واليت تنص على "

 ." ة إىل أظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس( الرايضيات يعزى إىل إسًتاتيجية التدريس )ادلستند

إىل الفروق بُت متوسط األداء يف  من التعرفأوجد الباحث ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية؛ حىت يتمكن 

 .(   1جدول )  البعدي للمجموعتُت التجريبة والضابطة، ويبُت ىذه الفروق التحصيل يف الرايضياتاختبار 

 

 

EG  اجملموعة التجريبية : 

CG اجملموعة الضابطة : 

O1  قبلي، وبعدي(. التحصيل يف الرايضيات: اختبار( 

O1  .)اختبار مستوايت التفكَت اذلندسي يف الرايضيات)قبلي، وبعدي : 

X  أبعاد التعلم دلرزانو(: ادلعاجلة التجريبية )التدريس ابستخدام أظلوذج 
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يف  السنة التحضريية يف جامعة جنران(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء طالب  1  اجلدول )

 القبلي والبعدي تبعاً لطريقة التدريس . التحصيل يف الرايضياتاختبار 

 العدد اجملموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ملعيارياالحنراف ا املتوسط احلسايب

 1.8 15 4.1 11.2 30 التجريبية

 3.9 10.9 5 10 33 الضابطة

السنة التحضَتية يف ( إىل وجود فروق ظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية ألداء طالب  1 تشَت النتائج يف اجلدول )       

، والطريقة اظلوذج أبعاد التعلم دلارزانوَتي الدراسة: طريقة التدريس )استخدام البعدي تبعاً دلتغ التحصيلىل اختبار  جامعة صلران

( يف حُت بلغ ادلتوسط 1.8( ابضلراف معياري )15االعتيادية( ، فقد بلغ ادلتوسط احلسايب لطلبة اجملموعة التجريبية )

 (.3.9( ابضلراف معياري )10.9احلسايب للمجموعة الضابطة )

كانت ىذه الفروق الظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية لعالمات الطالب يف اجملموعتُت التجريبية والضابطة ودلعرفة ما إذا      

 كما يف اجلدول رقم )   t-test( استخدم الباحث اختبار α = 0.05ىي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

2  ). 

 ( 2  اجلدول رقم )

 اختبار )ت(  للمقارنة بني اجملموعتني على القياس البعدي متوسطات واحنرافات معيارية ونتائج

 اجملموعة العدد املتوسط االحنراف املعياري قيمة )ت(

 التجريبية 30 15 8 . 1 3 . 3

 الضابطة 33 9 .10 9 .3 5. 15

إحصائية و لصاحل تبُت من النتائج أن الفروقات بُت متوسطات عالمات اجملموعتُت التجريبية والضابط ىي ذات داللة    

ادلستندة إيل ظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو تبعا لذلك فإننا نرفض فرضية الدراسة أي إن التدريس ابستخدام   و  اجملموعة التجريبية.
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.أي توجد فروق ذات داللة احصائية بُت متوسط اجملموعة التجريبية و اليت مقارنًة ابلطريقة التقليديةلو اثر  على  التحصيل 

طريقة التقليدية عند الو بُت متوسط اجملموعة الضابطة و اليت استخدمت  ادلستندة إيل ظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو خدمت است

 ويعزو الباحث ذلك إىل األسباب اآلتية , لصاحل اجملموعة الضابطة α  =05مستوى 

 يق ادلعلومات وادلعارف ادلكتسبة يف العامل الواقعي .حول الطالب، وتنمية قدراتو على تطبألظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو سبحور 

  واذباىاتو وإدراكو إلغلابيات التعلم واكتساب ادلعرفة و  بتحسُت كفاية الطالبألظلوذج أبعاد التعلم دلارزانو دور

  )ويوضح الشكل  توسيعها وصقلها وتكاملها وابلتايل استخدامها استخداًما ذا معٌت ابلًتكيز على عادات العقل

 : اختبار التحصيل( الفروق بُت ادلتوسطات بُت اجملموعة التجريبية والضابطة يف  1

 (  1 الشكل رقم )                                             

 

ألظلوذج أبعاد نسبياً ألثر  اً كبَت    فرقاً ،  ويعد بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة( فروق واضحة يف  1  ويوضح الشكل )     

  اجملموعة التجريبية.على التحصيل ولصاحل التعلم دلارزانو

 لدى اذلندسي التفكَت مستوايت ربسُت يف جوىري فرق يوجد " ىلالثانيبسؤال الدراسة مناقشة النتائج املتعلقة 

 الطريقة ، دلارزانو التعلم أبعاد ظلوذج إيل دلستندةا) التدريس إسًتاتيجية إىل يعزى صلران جامعة يف التحضَتية السنة طالب
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 0.05=)عند مستوى  ال يوجد فرق جوىري والفرضية الصفرية ادلصاحبة لو واليت تنص على " "( ؟التدريس يف ادلعتادة

α)  أبعاد التعلم  يف مستوى التفكَت اذلندسي لدى طلبة السنة التحضَتية يعزى إىل إسًتاتيجية التدريس )ادلستندة إىل أظلوذج

 ." دلارزانو ، الطريقة ادلعتادة يف التدريس(

ودلعرفة ما إذا كانت ىذه الفروق الظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية لعالمات الطالب يف اجملموعتُت التجريبية والضابطة     

كما يف اجلدول رقم   t-test( استخدم الباحث اختبار α = 0.05ىي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (  3 .) 

 

(  للمقارنة بني اجملموعتني على القياس t- testمتوسطات واحنرافات معيارية ونتائج اختبار )(:  3اجلدول )  

 . يف اختبار مستوايت التفكري اهلندسي  البعدي

 املستوى
 

 اجملموعة
 العدد

  التطبيق البعدي

t- test ارياالحنراف املعي املتوسط احلسايب 

 البصري
 5.02 1.9 12.3 30 التجريبية

 2.2 6.6 33 الضابطة

 التحليلي
 2.95 2.4 16.6 30 التجريبية

 1.7 11.9 33 الضابطة

 الرتتييب
 4.61 3.6 5 30 التجريبية

 5.2 3.1 33 الضابطة

 االستنتاجي

 4.83 4.4 4.1 30 التجريبية

 5.4 1.8 33 الضابطة
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 الكلي
 4.35 3.1 9.5 30 التجريبية

 3.6 5.85 33 الضابطة

( دالة احصائيًا على كل مستوى يف اختبار مستوايت التفكَت    t-test( أن قيم )  3يتضح من اجلدول رقم ) 

ظلوذج أبعاد التعلم ا إىل  أي إن التدريس ادلستند الفرضية الصفريةتبعا لذلك فإننا نرفض و ولؤلختبار  اذلندسي ككل،  اذلندسي

ويعزو الباحث مراعاة اظلوذج مارزانو  مقارنًة ابلطريقة التقليدية ربسُت مستوايت التفكَت اذلندسيعلى   واضحارزانو لو اثر دل

 اعتماد أظلوذج مارزانوو واطوار الفروقات الفردية بُت الطالب وابلتايل اكتسبت مستوايت التفكَت اذلندسي من خالل مراحل 

على  هو عمليات التفاعل ادلتضمنة أنواع التفكَت ادلتنوعة والًتكيز على االستدالل و اعتمادعلى التعلم ذا النسق ادلركب 

بدءًا من التعلم اإلشاري و تركيزه أيضا استخدام ادلعرفة ذات ادلعٌت و ارتباطو بنظرايت تعلم على تطور التعلم بشكل ىرمي 

بياانت جلعل ادلتعلم يسَت أبعد من نطاق البياانت وصواًل إىل على التعلم ابالكتشاف والذي يكمن يف إعادة ترتيب وتنظيم ال

في التفكَت يليه الذي ادلستوى إىل ادلستوى من االنتقالألن إدراك األشياء وابلتايل أظهر ربسنًا يف مستوايت التفكَت اذلندسي 

لغتو  مستوى لكل إنّ  حيث  النبوغ مستوى أو الزمٍت العمر على وليس التعليمية على اخلربات كبَتة بصورة يعتمد اذلندسي 

 . لو ادلناسبة اذلندسية وادلفاىيم والعالقات ومصطلحاتو

 التفكَت اذلندسي. ( الفروق بُت ادلتوسطات بُت اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار  2ويوضح الشكل ) 
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 واملقرتحات التوصيات

 استنتاجاهتا، يورد الباحث بعض التوصيات وادلقًتحات:بناء على نتائج الدراسة و 

اذلندسي و رفع  التفكَت  مستوايتدلا لو من أثر إغلايب يف ربسُت  التعلم دلارزانوأبعاد استخدام معلمي الرايضيات  -1

 التحصيل.

 يف حصصهم أظلاذج التعلم دلارزانوبناء دورات وورشات تدريبية دلعلمي الرايضيات على توظيف  -2

يف دروس الرايضيات ، وبناء أنشطة مير الطلبة هبا دبراحل  أظلاذج التعلم دلارزانوم واضعي مناىج الرايضيات بتوظيف اىتما -3

 شلا يعمل على تطوير مهارات التفكَت لديهم. األظلوذج و انعكاسها على مستوايت التفكَت اذلندسي

كالت و االستقصاء وصواًل لؤلبداع ذلك ابستخدامهم يتوصلوا اىل مراحل ازباذ القرار و البحث  وحل ادلش جعل الطلبة -4

 ادلعرفة ذات ادلعٌت و اليت تعد بعًدا رئيسيًا من أبعاد مارزانو. 

 والًتكيز على استخدام الطلبة للمعرفة واالستدالل اكثر من اسًتجاع ادلعلومات.تنوع التقوًن  -5

 اعلية أظلوذج أبعاد مارزانو عليها.إجراء ادلزيد من الدراسات على  مراحل دراسية متنوعية وبيان ف  -6

 دراسة متغَتات جديدة مثل التفكَت اإلبداعي و الناقد  وبيان أثر استخدام األظلوذج عليها. -7

 اجراء دراسات على الذكور واإلانث و ادخال متغَتات تصنيفية مثال يف ضوء دافعية اإلصلاز ضلو تعلم الرايضيات. -8
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