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أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تنمية الذات االخالقية لدى طلبة  
  ردنالا اإلسالمية في ا ساسي بمبحث التربيةالا الصف التاسع ا

   

 بوالخيلأيوسف 

 * صالح الرواضيةد. أ.

 ملخص:
تقصي أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في  إلىهدفت هذه الدراسة 

واتبع تنمية الذات األخالقية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمبحث التربية اإلسالمية في األردن. 
( طالبا من 05راسة من )تكونت عينة الدالباحثان في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، حيث 

طالب الصف التاسع األساسي في مدرسة مادبا الثانوية األولى للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم 
وقد تم اختيار المدرسة لمالءمتها لظروف  6502/6502لقصبة مادبا، وذلك في العام الدراسي 

ضابطة والتجريبية في تلك المدرسة الدراسة ولقربها من الباحثين، وقد تم تعيين المجموعتين ال
عشوائيا، بحيث تم تدريس أفراد الشعبة التجريبية بالبرنامج المقترح، في حين تم تدريس أفراد الشعبة 

 الضابطة بالبرنامج االعتيادي.
ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحثان بناء مقياس لتنمية الذات األخالقية، وقد تم تطبيق 

 داللة ذات فروق  وجود عن نتائج الدراسة كشفت وقد ،تين الضابط والتجريبيةالمقياس على المجموع
 .في مستوى الذات األخالقية  ولصالح المجموعة التجريبية(α=0.05) مستوى  عند إحصائية
 .، تنمية الذات األخالقيةمارزانو أنموذج ،التعلم أبعاد ،البرنامج التعليمي :المفتاحية الكلمات

 
 

 

                                                 
 كلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنية *

 07/9/8107تاريخ قبول البحث                           81/7/8107تاريخ استالم البحث 



 صالح الرواضية. ، أ.ديوسف أبو الخيل.....                 ابعاد التعلم لمارزانو أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج

111 

The Effect of an Educational Program Based on Marzano's Dimensions 

of Learning Model on the Development of the Moral-Self among Ninth 

Grade Students in Islamic Education Subject in Jordan 

 

Yousef Abu-AlKail 

Prof. Saleh Al-Rawadieh* 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of an educational program 

based on Marzano's Dimensions of Learning model on the development of 

moral-self among Ninth grade students in the Islamic Education Subject in 

Jordan. The researchers have adopted the semi-experimental approach in the 

study. The sample consisted of (50) ninth grade students from Madaba First 

Secondary School for Boys in Madaba Directorate of Education for the 

academic year 2016/2017. The school was chosen because it suited the 

conditions of the study in addition to being close to the researchers. The 

control and experimental groups in the school were randomly assigned in a 

way that members of the experimental group studied the proposed program, 

whereas members of the control group studied the regular program.  

To achieve the study objective, a scale for the moral-self development 

has been constructed. The scale was applied on the experimental and control 

groups, the study results have shown statistically significant differences at 

the level of (a =0.05) in the moral–self level in favor of the experimental 

group.  

Keywords: Educational Program, Learning Dimensions, Marzano Model, 

Development of self-moral.  
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 :المقّدمة
ما أكثر ما نسمع في هذا الزمان عن اضطرابات يعيشها كثير من الناس في حياتهم هنا 
وهناك، حيث انحدرت عليهم المشكالت من كل حدب وصوب، في ظل هذا التطور الكبير في 

واالنفتاح الثقافي غير المسبوق مما يتطلب من هؤالء وغيرهم أن ينشئوا سياجا  وسائل االتصاالت،
ا يعتمد على إيجاد حلول إيجابية تسهم في تخفيف وطأة االضطرابات من جهة، وترقى منيع

 .بالمجتمع أخالقيا من جهة أخرى، وال يتحقق ذلك إال بعقول ناقدة مبتكرة
لى األخالق عيعانيه اإلنسان، من خالل تركيزه وقد قدم الدين اإلسالمي الحلول لكل ما 

جعل  فقدجاءت عناية اإلسالم باألخالق عناية كبيرة،  كدعامة أساسية في حفظ األمة، ولذلك
لرسالته، وأن بقاء األمة مرهون بمقدار العناية باألخالق،  الرسول صلى هللا عليه وسلم األخالق هدفا  
 (.Al-Ghazali,1987فإذا سقطت األخالق سقطت األمة معها )

من أبرز  عدوهاتنميتها،حتى وقد نتج عن ذلك اهتمام كبير من قبل علماء التربية باألخالق و 
تحقيقها في  إلىالمجاالت األساسية في التربية، كونها مصدرا أساسيا ألهدافها التي تسعى دائما 

المتعلم، وزاد هذا االهتمام من تقوية العالقة بين األخالق والتربية، حيث سعت التربية من خالل هذه 
وبالمقابل سعى الباحثون في مجال األخالق  غرس األخالق الفاضلة في نفوس الطلبة، إلىالعالقة 

التأثير في التربية باعتبارها أحكاما ومعايير حياة، توجه الفرد في سلوكه، فبغير التربية يصعب  إلى
فائدة مبتغاة  أو تربية عقيمة بال مضمون مرجّو،غرس األخالق الفاضلة، وتصبح ال

(Almakhzanji,1993.) 
ألخالق في ثالثة جوانب، أولها أن األخالق تدخل في جميع وتظهر العالقة بين التربية وا

ميادين  دف التربية وغاياتها، وثالثها أنالعمليات التربوية، وثانيها أن األخالق تؤثر على تحديد أه
 (.Yaljin,2002التربية وأساليبها تتأثر باألخالق )

يتعرض المتعلم  ذإة، فاألخالق تحكم على السلوك بالصحة والبطالن، وهي مكتسبة ومتعلَّم
طوال سنوات تعلمه لمتغيرات التنشئة االجتماعية، فيكتسب من خاللها قيما واتجاهات محلية وبيئية، 

(، وهذا ما Al-Awamla et al,2003ويطبق ما تعلمه واكتسبه من أخالق على سلوكه الخاص)
 يمكن أن ُيطلق عليه تنمية الذات األخالقية.

همية االخالق وأثرها في األفراد والجماعات، كان البد من  بناء على ما سبق ونظرا أل
استخدام نماذج التدريس الحديثة القائمة على البحث والتجريب واستخدام العقل في حل المشكالت 
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النظريات المعرفية الحديثة، والقائمة  إلىوتوظيفها بما يعزز المنظومة األخالقية الفاضلة، والمستندة 
نى الذي يبنيه المتعلم بنفسه، وتم بناء على ذلك اختيار نموذج أبعاد التعلم على التعلم ذي المع

 .لمارزانو
 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو

برز نماذج التدريس التي حظيت باهتمام كثير من أحد أعد نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي
التجريب والدراسة عن كيفية الباحثين والخبراء التربويين، وقد خضع هذا النموذج لكثير من الفحص و 

(. Marzano, et el.,1993التعلم،وبناء األفكار في تنظيم تصنيفي متدرج لعمليات التعلم والتعليم) 
 هي: وقد تحدث مارزانو عن أبعاد خمسة للمعرفة

 Positive Attitudes Toward Learningالبعد األول: االتجاهات اإليجابية نحو التعلم: 
قدرتهم على مساسية لهذا البعد في أن اتجاهات الطلبة وإدراكاتهم تؤثر في تتمثل الفكرة األ

مارزانو أن فعالية التعلم ال تؤتي ثمارها لدى المتعلم إال بالترسيخ والتنمية لالتجاهات  عدّ التعلم، لذا 
صفية واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم والتي تتحقق وفق ما حدده بأمرين: مناخ التعلم، والمهام ال

(Marzano, et al,2000.) 
 Acquisition and Integration of Knowledgeالبعد الثاني: اكتساب المعرفة وتكاملها: 

أن مساعدة الطلبة على اكتساب المعرفة الجديدة وربطها مع المعرفة  إلىيشير هذا البعد 
تيجيات تقوم على ربط السابقة يعد من أهم أسس التعلم، ويتم ذلك من خالل توظيف المعلم السترا

 Marzano, etالتعلم الجديد بالتعلم السابق، وتنظيمها ليصبحا معا جزءا من الذاكرة بعيدة المدى )
al,1993.) ( وهناك نوعان من المعرفة يمكن للمتعلم اكتسابهما وهماJones,1997:) 

 مترابطة والمتتابعة المعرفة اإلجرائية: وهي المعرفة التي تتطلب عدد من العمليات اإلجرائية ال .0
المعرفة التقريرية: وهي المعرفة التي يكتسبها الطالب نتيجة فهمه لمكونات البناء المعرفي من  .6

 التفسير واالستنتاج.  إلىمفاهيم ومبادئ ونظريات، وربطها بمعرفته السابقة للوصول 
عرفة ( مرحلتين يتم من خاللهما اكتساب وتكامل المMarzano,1992وقد حدد مارزانو)

 التقريرية وهما:
وفيها يوظف المتعلم ما عرفه مسبقا عن الموضوع لتفسير ما  :بناء المعنى للمعرفة التقريرية .0

 ،والمماثلة ،يستجد من معلومات وذلك بتفعيله استراتيجيات العصف الذهني، والتدريس التبادليّ 
 (.؟، ماذا تعلم؟، ماذا يريد ان يتعلم؟)ماذا يعرف KWLواستراتيجية ،وتكوين المفهوم
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تنظيم المعرفة التقريرية: وتبدأ بأن يستخدم المتعلم الرسوم البيانية كمنظمات متقدمة،ثم استخدامه  .6
 :األتية  األنماط التنظيمية الست

 .األنماط الوصفية: وتكون بتنظيم الحقائق المتصلة باألشخاص واألماكن واألشياء 
  ترتيب زمني معين.أنماط التتابع: بتنظيم الوقائع واألحداث في 
 أنماط العمليات: بتنظيم المعلومات في شبكة متقدمة، ونتيجة معينة. 
 .أنماط المشكلة والحل: بحيث يتم تنظيم المعلومات في صيغة مشكلة محددة بحلول ممكنة 
 أنماط التعميم : وفيها تنظم المعلومات في تعاميم مدعمة باألمثلة. 
 العامة وطبقات األشخاص واألماكن واألشياء واألحداث. أنماط المفهوم: وتهتم بتنظيم الفئات 

( المراحل Marzano and Kandall,1988أما المعرفة اإلجرائية فقد حدد مارزانو وكاندل )
النمذجة بتزويد الطلبة بمجموعة من الخطوات ، و استخدام التفكير بصوت عالالتالية الكتسابها: 

جة بخرائط  التدفق، وتتم بتزويد المتعلم بتمثيالت وتصورات النمذ، و إلجرائية مكتوبة وموصوفة  بدقةا
 النمذجة بالتسميع وإعادة السرد. ، و بصرية لإلجراءات

 Extending and Refining Knowledge البعد الثالث: تعميق المعرفة وصقلها:
في يعتمد هذا البعد على إيجاد المعلومة في الذاكرة ثم إعادة صياغتها وصقلها بحيث تتعمق 

بحيث  جنب مع )التمثل والتواؤم في التعلم (عند )بياجيه(، إلىعقل المتعلم، ويسير هذا البعد جنبا 
يتم التمثل بإيجاد خبرة جديدة في عقل المتعلم، والتواؤم بتغيير البناء القائم نتيجة للتفاعل مع الخبرة 

 (.Marzano,1992الجديدة ) 
معرفية التي يمكن استخدامها لتنشيط التفكير التحليلي وقد ذكر مارزانو العديد من األنشطة  ال

 :(Marzano, 1997والتي من شأنها تعميق المعرفة وصقلها، ومنها )  ،لدى المتعلم
 المقارنة: وتعني تحديد أوجه الشبه واالختالف بين األشياء. .0
 التصنيف: وهي تجميع األشياء في فئات مبنية على خصائص معينة.  .6
 مبادئ وتعميمات غير معروفة. إلىماد على مبادئ وملحوظات للتوصل : االعتاالستقراء .3
 نتائج غير معروفة سابقا من مبادئ وتعميمات معروفة.  إلى: التوصل االستنباط .4
 : تحديد األخطاء في التفكير عند الفرد وعند اآلخرين ثم تمحيصها.تحليل األخطاء .0
 معلومة معينة وتأكيدها.بناء الدليل المدعم: ببناء نظام من األدلة لتقديم  .2
 التجريد: تحديد الفكرة أو النموذج العام وراء المعلومات أو البيانات  .2
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 : تعريف ثم تحديد الرؤية الشخصية حول موضوع التعلم. تحليل وجهة النظر .8
دى كما حدد مارزانو قرارين أساسين البد من اتخاذهما عند التخطيط لتعميق المعرفة يتمثالن ل

 : تساؤلين اآلتيينالمتعلم في ال
 ؟مات التي يريد أن ينميها ويعمقهاما المعلو  .0
 ما المراجع التي سوف يستخدمها لصقل المعرفة وتعميقها؟ .6

 Using Knowledge Meaningfully: االستخدام ذو المعنى للمعرفة :البعد الرابع
 معرفة بحيث تعودذا ُوّظفت هذه الال يكون ما تعلمه الطلبة في مسيرتهم العلمية ذا معنى إال إ

 عليهم بالفائدة والمنفعة وبما يمكنهم من  التمييز بين ما يخدم مصالحهم وبين ما ال يخدمها، 
(Marzano, et al, 2000) ،التي تشجع على استخدام المعرفة  ماتوهناك خمسة أنواع من المه

 :(Marzano, et al,1998)باالتياستخداما ذا معنى، وهذه المهام تتمثل 
 قرار قائم على األدلة المنطقية. إلىالقرار :وهي عملية  يتم من خاللها التوصل  اتخاذ 
  االستقصاء: وهي العملية التي يتم من خاللها تحديد المبادئ وراء الظواهر، وعمل التنبؤات

 حولها، ثم اختبار صحة هذه التنبؤات.
 احل مشكلة م إلى: وهي عملية عقلية منظمة تهدف للتوصل حل المشكالت. 
 منتج بعد تطويره وتنقيحه لكي يحقق حاجة معينة في ضوء معايير  إلى: التوصل االختراع

 محددة.
  البحث التجريبي: وهو التركيز على المنتج بعمليات العلم األساسية، كالمالحظة والتحليل، والتنبؤ

 واختبار صحة النتائج والتفسير واالستنتاج.
 Productive Habits of Mind: بعد الخامس: عادات العقل المنتجةال

أن تكون العادات العقلية هدفا في جميع المراحل، لذا يرى  إلىتدعو أساليب التربية الحديثة 
ترّد في  إلىمارزانو أن العادات العقلية الضعيفة تنتج تعلما ضعيفا، وأن إهمال عادات العقل يؤدي 

المعلومات فحسب، بل هي معرفة كيفية الناتج التعليمي،ألن عادات العقل المنتجة ليست امتالك 
: لعادات العقلية المنتجة المقترحةومن ا، إنتاج المعرفة إلىالعمل عليها واستخدامها، مما يقود 

التكامل، واالجتهاد، وحب االستطالع، واالنفتاح على األفكار الجديدة، والتشكيك المبني على 
وقد حدد  (. Aljafri,2011العدالة، والتفكير المرن)المعرفة، ومهارات االستجابة الناقدة، والتمثيل و 
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( عدة عادات عقلية، يرى ضرورة اكسابها للمتعلمين خالل العملية Marzano, 2000مارزانو)
 التعلمية، وتتمثل فيما يأتي:  –التعليمية 

يجب أن يكون مستوى التخطيط لدى الطالب في : والتعلم القائم على تنظيم الذات التفكير -1
بما يفكر فيه أثناء قيامه بالمهمة،  ، وأن يكون الطالب واعيا  اكتساب عادات العقل مرتفعا  مرحلة 

بإعطاء تغذية راجعة عميقة، قدرة عالية مثم أن يكون ذا دراية بالمصادر واألدوات الالزمة، وذا 
 .على إعطاء قيمة تقديرية للفاعلية على األداء المطلوب مقتدرا   ليكون 

يمتاز الطالب الذي يملك التفكير الناقد بدافعية عالية، وبعقل متفتح، كما ولديه  التفكير الناقد: -2
  .اآلراء الحجج للدفاع عن 

يكون الطالب مبدعا عندما يكون مشتركا في المهمة، ولديه الحماس والحرفية  التفكير اإلبداعي: -3
قدرة عالية مأن يكون ذا في استخدام الموارد والمصادر المتاحة واالستفادة منها قدر اإلمكان، وب

ت امعلى توظيف معايير التقويم والحفاظ عليها، مبتكرا لطرق جديدة للتعامل مع المواقف والمه
 التعليمية.

 العالقة بين أبعاد التعلم:
أن   خمسة تحدث بصورة متفاعلة، فاعتبرأن العالقة بين أبعاد التعلم ال إلىأشار مارزانو 

ان دائما، فالبعد األول وهو)االتجاهات اإليجابية( أهداف تعلم ُيسعى البعدين األول والخامس أساسي
عادات العقل المنتجة( ) البعد الخامسمستوى تعليمي، و وفي أي  ،لتحقيقها في أي محتوى دراسي

 (.Marzano, et el,1993هي البيئة التي ُيقّدم المحتوى في إطارها)
 :التقويم حسب نموذج مارزانو

ليس من الضروري إفراد كل و ارتباطا وثيقا بالوحدة الدراسية،  نموذج مارزانويرتبط التقويم في 
وحدة دراسية بقياس كل بعد من أبعاد التعلم، ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك تنوع في استخدام 

 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو األساس دويع، والقلم والورقة، وملفات اإلنجازأدوات التقويم : الواقعي، 
نتهاء بالمرحلة الثانوية، في بناء وتخطيط الوحدات التعليمية، ابتداء من مرحلة رياض األطفال، وا

خبرات وتجارب وممارسات، يتبناها المعلمون إليجاد جو تعليمي محفز ومثمر، يتطور به  متضمنا  
 (.Marzano,1992أداء المعلم بما يكفل تحقيق األهداف المرجوة لعملية التعليم والتعلم )

يرى الباحثان أن نموذج مارزانو يمكن تطبيقه عمليا في جميع المراحل الدراسية، وبما يتناسب 
والمستوى النمائي للمرحلة الدراسية، كما أنه يزود المعلم باألنشطة واالستراتيجيات التدريسية 
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بمعنى أن هذا والتقويمية التي تساعده على التطبيق واإلنجاز، وإعادة التنظيم للمحتوى الدراسي، 
 .الجانب التطبيقي العملي إلىعلى تحويل التعليم من الجانب النظري،  المقدرةالنموذج له 

 سئلتها أمشكلة الدراسة و 
من  تعانيه المجتمعاتدرجة كبيرة عما  إلىتردي االخالق عامال من العوامل المسؤولة  ديع

القية في صميمها، فمظاهر اإلهمال الراهنة مشكالت أخالمجتمع من مشكالت  مشكالت، وأن كثيرا  
تعبر عن أزمة أخالقية، وعن  والتسيب والفساد واالستغالل وانحرافات الشباب، إنما هي جميعا  

في تعزيز األخالق  إلىتشتد الحاجة و  .(Mohammad,1998قصور في النمو األخالقي )
قدر ما تضعف أخالقه باعتبارها مصادر كمال األفراد، فمعها يكون قويا، ويضعف ب مجتمعاتنا

 .وخاصة  أمام االنحرافات التي ال يقوى على دفعها إال إذا كان محصنا بمنظومة القيم األخالقية
تنمية األخالق الفاضلة لدى المتعلمين، وإعدادهم  إلىمع كل المظاهر السابقة تشتد الحاجة 

ومنظومة أخالقية، وذلك لمواجهة مشكالت المجتمع والنجاح خارج المدرسة بما يملكون من معرفة 
تكوين البنية المعرفية السليمة لدى المتعلم، ونماذج تدريس  إلىباعتماد نماذج تخطيط جديدة تهدف 

تراعي التطور وتواكبه حداثة ومعاصرة، وتغرس األخالق الفاضلة في البنية الشخصية للمتعلم 
ارزانو من النماذج التي تؤكدها ولما كان نموذج أبعاد التعلم لم .وتجعلها الزمة له على الدوام

بسهولة ويسر  -ألبعاده الخمسة-ي يتيح للمعلم إمكانية التطبيق التوجهات الحديثة في التدريس، والذ
 تي:حث من خالل اإلجابة عن السؤال اآلجاءت هذه الدراسة تبرز مشكلة الب

خالقية في مستوى الذات األ(α=0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل
القائم إلى البرنامج التعليمي )لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمبحث التربية اإلسالمية  تعزى 

 ؟ م لمارزانو والبرنامج االعتيادي(على نموذج أبعاد التعل
 أهداف الدراسة:
 تحقيق اآلتي:  إلىهدفت الدراسة 

 بحث التربية اإلسالمية للصف تطوير برنامج تعليمي قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو بم
 التاسع.

  أثر هذا البرنامج في تنمية الذات األخالقية لدى طلبة الصف التاسع األساسي،  إلىالتعرف
 (.6502/6502لمبحث التربية اإلسالمية، خالل العام الدراسي )
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 :أهمية الدراسة
ر لعملية التعلم والتعليم من اهتمامها وتركيزها على المتعلم كمحو  تنبثق أهمية الدراسة النظرية

على التطور وتحمل المسؤولية، مزود بالمعرفة ومسلح باألخالق الفاضلة التي توجه  مقتدرا  ليصبح 
على االستمرار في التعلم خالل حياته، وصقل شخصيته من جميع  مقتدرا  ذاته على نحو يجعله 

التقنيات على التفاعل والتعايش مع  مقتدرا  النواحي العقلية والروحية والوجدانية، وتأهيله ليكون 
نماط التفكير المختلفة لديه والشخصية القيادية المتمتعة باألخالق الفاضلة أالحديثة من خالل تطوير 

 .والمسؤولية المستقلة
إن ما يميز هذه الدراسة هو تركيزها على بناء البرنامج التعليمي الخاص بمبحث التربية  

ميع أبعاد نموذج مارزانو للتعلم، وليس على بعد واحد، مما قد يكون اإلسالمية للصف التاسع في ج
كما أن البرنامج التعليمي يركز على النظام أو ، في تحسين عملية التعلم والتعليم له أثر إيجابي 

النسق المركب والعالقة الديناميكية بين الكيفية التي يـدرس بها المعلمون والكيفية التي يتعلم بها 
 والتي غالبا ال يتناولها أي برنامج آخر. الطلبة، 

كونها من الدراسات القليلة التي تهتم بالذات األخالقية وتنميتها وقد وتنبثق أيضا أهمية الدراسة 
من أوائل المقاييس المعدة ية( )مقياس خاص لتنمية الذات األخالق انيكون المقياس الذي أعده الباحث

 والتعليم التربية وزارةفي  المعلمين والمعلمات استفادة مدى في يةالعمل األهمية وتتجسد، لهذا الغرض
 تم اقتراحها التي والطريقة ،األنموذج من اإلفادة في المتوقعة على نتائجها بناء   الدراسة هذه من

 ،موثوقا   حقيقيا   تعليما   إنها توفر حيث الطلبة، تدريس في البحث لغايات البرنامج التعليمي بها وإعداد
العملية  عن نعرفه لما الفعلي االستخدام تأكيدها على تتلخص في جديدة معايير يبرز ليما  وتع

 لدعم والتقويم والتعليم المنهج ويحقق تكامل التعلم في خبيرا   المعلم ليصبح تكامله، وتحقيق التعليمية
 الحقيقي الموثوق. الفهم ومساندة

 الدليل ومن تنمية الذات األخالقية، ياسإعداده لق الذي تم المقياس من اإلفادة يمكن كما
 علمية بنائية بطريقة معد للمعلمين تدريس جديد لنموذج خططا   توفر قد أنها كما ،للمعلم الموجه
 سيتيح  البرنامج التعليميو  ،للتطبيق قابل يسير بأسلوب األساسية تقديم المفاهيم على قادر جديدة

ك تيجيات واألنشطة والتمارين، وذلوالفنيات واالستراالفرصة للمعلمين لالستفادة من األساليب 
 .لتطبيقها على فئات أخرى من الطلبة

 



 صالح الرواضية. ، أ.ديوسف أبو الخيل.....                 ابعاد التعلم لمارزانو أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج

111 

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية
 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو:

هو نموذج تدريس صفي)عملي(، يتكون من عدة خطوات منظمة ومتتابعة، تحدث تفاعال بين 
التي تتمثل في اكتساب االتجاهات واإلدراكات اإليجابية، األبعاد التفكيرية الخمسة للنموذج، و 

واكتساب المعرفة الجديدة، وتكاملها مع المعرفة الموجودة، وتعميق المعرفة واستخدامها استخداما ذا 
أثناء التعلم وتسهم في نجاحه  في معنى، وتنمية استخدام العادات العقلية المنتجة، والتي تحدث

(Marzano, et al. ،6555)  
 :البرنامج التعليمي
بالعملية المتكاملة التي تم من خاللها إعادة بناء جزء من منهاج التربية اإلسالمية  ويعرف إجرائيا

 .للصف التاسع األساسي في ضوء الخطوات المنظمة التي تضمنها نموذج أبعاد التعلم لمارزانو
يمكن نمية والذات و األخالق( و ثالث:)تهذا المصطلح من كلمات  يتكون : تنمية الذات األخالقية

 تفصيلها على النحو اآلتي: 
هي كافة التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة اقتصاديا  التنمية:

 .(Ibn Manthour,1998وسياسيا واجتماعيا...من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع)
نفسية، ومعرفية، ووجدانية، واجتماعية، وأخالقية...  مفهوم مركب من عدة جوانب،الذات: 

 ، في نمو وتطور وتكامل، يبدأ من السنة األولى من عمر الطفلبعضا  تعمل متناغمة مع بعضها 
 .(Al-Ahmady,2004بفعل عمليات النضج والخبرة والتعلم والبيئة االجتماعية ) ويرتقي تدريجيا،
وتصرفات دون تفكير أو تردد، منها ما هو نظري،   ما يتمتع بها الفرد من صفاتاألخالق: 

 (.Almazin,2009أثناء االختالط والتعلم والتدريب والممارسة ) في ا ما هو عملي مكتسبهومن
: أنها الزيادة والنمو الطبيعي والمكتسب وعلى ذلك يمكن تعريف تنمية الذات األخالقية على

ة بما يتمتع به من صفات ومعان حسنة تنظم عالقته في تأثر وتأثير شخصية الفرد المادية والنفسي
 بنفسه وبغيره.

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس الذات  :تنمية الذات األخالقية إجرائيا وتعرف
نظرة إيجابية عن سلوكه الشخصي األخالقي، في حين  إلىاألخالقية، حيث تشير الدرجة المرتفعة 

ندفاعيا يضبط من خالل اآلخرين وليس من قبل الشخص نفسه، تعكس الدرجة المنخفضة سلوكا ا
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بعبارات تصف الذات من خالل إطار مرجعي أخالقي في القيم المعنوية والعالقة مع هللا، ومع 
 الكون، والحياة واإلنسان في كون الفرد صالحا أو سيئا، والرضا عن الناحية الدينية أو التقصير فيها.

هي العملية التي يتم من خاللها التخطيط للدروس وتنفيذها وفق ما ورد  :تعريف البرنامج االعتيادي
في دليل المعلم للصف التاسع األساسي لمبحث التربية اإلسالمية من خالل طرح األسئلة المتوفرة 
في دليل المعلم وإدارة المعلم لحلقات النقاش بين الطلبة لالنتهاء بنتائج الكتاب وااللتزام بحل األنشطة 

 ألسئلة  الواردة في الكتاب المدرسي.وا
 حدود الدراسة ومحدداتها:

اقتصرت الدراسة على عينه من طلبة الصف التاسع األساسي، والذين درسوا مبحث التربية  -
 .6502/6502ا، خالل العام الدراسي اإلسالمية، في محافظة مأدب

لسكيومترية من صدق نتائج الدراسة على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها ا يعتمد تعميم -
 وثبات.

 الدراسات السابقة ذات الصلة
بالرجوع لألدب التربوي بمصادره المختلفة والمتنوعة، وجد الباحثان العديد من الدراسات التي 

نمية الذات تناولت استخدام نموذج أبعاد مارزانو في التعليم، ولكن لم يكن هناك دراسات تختص بت
تجريبية بحتة، ولكن هناك بعض الدراسات ذات العالقة والتي كدراسة  األخالقية  بشكل خاص،

األحدث  إلىالدراسة من األقدم  اجراءتناولت نموذج أبعاد التعلم لمارزانو، وقد تم ترتيبها حسب 
 كاالتي:

ثر معلومات مقدمة ألطفال الروضة أقياس  إلى( التي هدفت Hant & Bell,2002دراسة )
االعتماد على نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في التحصيل واالتجاه نحو في العلوم والسلوكيات معدة ب

( طفال  تم 66وذلك في روضة في والية أوكالهوما بأمريكا، وبلغت العينة ) ،المادة المتضمنة
 ،حيث درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،تقسيمهم على مجموعتين ضابطة وتجريبية

عد لتنفيذ هذه الدراسة اختبار أ و  ،ية باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلمودرست المجموعة التجريب
وجود فروق ذات داللة  إلىوتوصلت نتائج الدراسة ،ومقياس اتجاه نحو المادة العلمية ،تحصيلي

 إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي وفي مقياس االتجاه. 
ثر استخدام نموذج أبعاد التعلم أالكشف عن  إلىالتي هدفت  ((Al-Qahtani,2005دراسة و 

لمارزانو في تنمية التحصيل وبعض العادات العقلية لدى طالب المرحلة الثانوية في مادة الفقه، 
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من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف في  طالبا   (22وتكونت عينة الدراسة من )
مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث درست المجموعة  إلىهم تم تقسيم ،المملكة العربية السعودية

التجريبية باستخدام وحدات دراسية من مادة الفقه مصاغة في ضوء أبعاد التعلم لمارزانو، وطبق 
ثر الستخدام نموذج أبعاد أوأسفرت النتائج عن وجود  عليهم مقياس عادات العقل واختبار تحصيلي،

 .عادات العقليةالتعلم في تنمية التحصيل وبعض ال
ثر التدريس باستخدام نموذج مارزانو أاستقصاء  إلى  (Al-Khatib,2009)كما هدفت دراسة 

في التحصيل وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة وفي اتجاهات بعض طلبة جامعة الحسين بن طالل 
ة الحسين بن من طلبة جامع ( طالبا  065نحو مادة الثقافة اإلسالمية، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة )

 األولى في الفصل الدراسي الثاني طالل الذين يدرسون مادة الثقافة اإلسالمية في السنة
وضابطة، وكشفت الدراسة عن وجود  موزعين على مجموعتين متساويتين تجريبية 6553/6554

تبار ثر الستخدام نموذج مارزانو في اختبار التحصيل الخاص بمفاهيم مادة الثقافة اإلسالمية واخأ
تماسك البنية المفاهيمية ومقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الثقافة اإلسالمية ولصالح المجموعة 

 التجريبية  
أثر استخدام نموذج مارزانو في التعليم  إلىالتعرف  إلى ((Alhajaya,2010دراسة  وهدفت

اسية في محافظة الطفيلة، في تنمية المفاهيم النحوية ومهارة التعبير الشفوي، لدى طلبة المرحلة األس
( طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي، وتم 042مقارنة بالطريقة االعتيادية، وتم اختيار )

أظهرت الدراسة وجود فروق بين متوسطي عالمات و توزيعهم على مجموعتين تجريبية وضابطة، 
النحوية يعزى الستخدام نموذج طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار تحصيل المفاهيم 

مارزانو في التدريس، وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات التعبير الشفوي يعزى 
 .استخدام نموذج مارزانو، وال يوجد أثر يعزى لمتغير الجنس نتيجة تفاعله مع نموذج التدريس إلى

أثر استخدام  تعرف لىإ (Al-Bataina,2012)  Al-Makhzoumi &كما هدفت دراسة
نموذج مارزانو للتعلم في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة االبتدائية، حيث تكونت 

من مدرسة الملك خالد االبتدائية للبنين، ومدرسة صفوان بن أمية االبتدائية  ( طالبا  050العينة من )
ائف ثم تم توزيع الطلبة على أربع شعب، ثم للبنين، في المملكة العربية السعودية في مدينة الط

وزعت الشعب على مجموعتين تجريبية وضابطة ومن ثم تم إعداد اختبار في مهارات االستيعاب 
لمهارات االستيعاب القرائي على المجموعتين الضابطة  ئي وطبق االختبار القبلي والبعديالقرا
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ريسهم حسب نموذج مارزانو للتعليم والمجموعة مع العلم أن المجموعة التجريبية تم تد والتجريبية،
الضابطة تم تدريسهم وفق الطريقة االعتيادية حيث أشارت النتائج بعد عمل المعالجات اإلحصائية 
الالزمة، بوجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي عالمات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية، 

 .نموذج مارزانو للتعليمولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت 
معرفة أثر وحدة جسم اإلنسان المطورة في ضوء  إلىالتي هدفت  ((Weshah,2014دراسة و 

بعد تعميق المعرفة لمارزانو، لمبحث العلوم في التفكير االستداللي، لدى طالبات الصف الرابع 
الوصفي التحليلي،  األساسي في غزة وانتهجت الباحثة في دراستها المنهج شبه التجريبي والمنهج

( طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي، وبعد عمل المعالجات 36وتكونت العينة من )
وجود فرق دال  إلى حرافات المعيارية، أشارت النتائجاإلحصائية من المتوسطات الحسابية واالن

طبيق البعدي، إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات القبلية والبعدية، وكانت الفروق لصالح الت
 الفرق الحاصل لصالح استخدم نموذج مارزانو في التدريس. إلىوهذا يشير 

ثر نموذج مارزانو لتقيم المعلمين تقصي أ إلى( Flowers,2013وهدفت دراسة أجرتها )
( معلم من معلمي القراءة 0006وتكونت العينة من ) ،لتحصيل الطالب في والية فلوريدا

لبا  من طلبة الصف الثالث وحتى الخامس األساسي، وقد استخدمت طا (05855و) ،والرياضيات
واختبارا  تحصيليا  للطالب وأظهرت النتائج وجود داللة  ،الباحثة بطاقة مالحظة الكترونية للمعلمين

 إحصائية لتوقع األداء في القراءة والتحصيل الرياضي حيث كان المؤشر قويا .
ثر استخدام نموذج مارزانو في أكشف عن ال إلى ((Albutush,2016وهدفت دراسة 

التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول الثانوي في مبحث 
( طالبة من طالبات مدرسة المزار الثانوية لإلناث 43الثقافة اإلسالمية، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة )

( 66طالبة وتجريبية مكونة من ) (60بطة مكونة من )في األردن، تم توزيعهن على مجموعتين ضا
ت الدراسة عن وجود اثر ذي داللة إحصائية الستخدام نموذج مارزانو في التحصيل شفطالبة، وقد ك

 .والتفكير الناقد وتحسن عادات العقل
تعرف اثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في  إلى ((Houlta,2017وهدفت دراسة 

رات التفكير الرياضي وحل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى طلبة الصف الثالث تنمية مها
( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي في 26األساسي، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة )

مدارس لواء ماركا في األردن، موزعين بالتساوي على مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، 
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ثر الستخدام نموج مارزانو في اختبار التفكير الرياضي وحل المسائل أعن وجود وكشفت الدراسة 
 .اللفظية ولصالح المجموعة التجريبية

 منها الدراسات السابقة ومدى اإلفادة  على التعقيب
إيجابية البرامج التعليمية المقترحة والقائمة  على  لوحظعند استعراض جميع الدراسات السابقة، 

و، وذلك الهتمام هذا النموذج بالجانب اإلجرائي التطبيقي، في الجانبين جانب المباحث نموذج مارزان
في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل في مادة الفقه،  ((Al-Qahtani,2005ودراسة اإلنسانية 

في تكوين البنية المفاهيمية المتكاملة واالتجاهات نحو مادة الثقافة  ((Al-Khatib,2009ودراسة 
المفاهيم اللغوية والتعبير  لمهارة اللغة العربية )تنمية (Alhajaya,2009)سالمية ودراسة اإل

لمهارة اللغة العربية )مهارات  ((Al-Makhzoumi and Al-Bataina,2012ودراسة  الشفوي(،
في تنمية عادات العقل ومهارات التفكير الناقد في  ((Albutush,2016االستيعاب القرآني( ودراسة 

( Hant & Bell,2002هانت وبيل ) والمباحث العلمية كما في دراسة .ث الثقافة اإلسالميةمبح
 تفي القراءة والرياضيا( Flowers,2013)فلورس  ألطفال الروضة في العلوم والسلوكيات ودراسة

لمبحث العلوم )في تطوير وحدة جسم اإلنسان( ودراسة  (Weshah,2014) ودراسة
Houlta,2017) ( ة مهارات التفكير الرياضي وحل المسائل اللفظية في الرياضيات، في تنمي

وتظهر هذه الدراسات إيجابية النموذج )مارزانو( في التعلم وأنه يمكن تطبيقه لجميع المباحث ومنها 
 .االستفادة في مبحث الدراسة الحالية )التربية اإلسالمية(

حيث تم بناء  ،التي تهتم بالجانب األخالقينها من الدراسات القليلة وما يميز الدراسة الحالية أ
وبيان اثر هذا البرنامج في تنمية الذات  ،مارزانو ألبعاد التعلم جالمادة التعليمية اعتمادا  على نموذ

 األخالقية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث التربية اإلسالمية.   
 الطريقة واإلجراءات

 : منهج الدراسة
برنامج )ال لك لقياس فاعلية المتغير المستقلالمنهج شبه التجريبي، وذ نهجت هذه الدراسة

 التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو(، على المتغير التابع )تنمية الذات األخالقية(.
 : مجتمع الدراسة وعينتها

في  تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي والملتحقين بمقاعد الدراسة
وتم  6502/6502المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة مادبا في األردن للعام الدراسي 
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الحكومية قصديا  وهي مدرسة مادبا الثانوية األولى للبنين،  اختيار إحدى مدارس لواء قصبة مأدبا
وعتين الضابطة واشتملت المدرسة على شعبتين لطلبة الصف التاسع األساسي، وتم تعين المجم

( طالبا 60بحيث كان عدد أفراد المجموعة الضابطة ) لتجريبية في تلك المدرسة عشوائياوا
( طالبا، ودرس أفراد المجوعة التجريبية بالبرنامج المقترح، في حين تم 60والمجموعة التجريبية )

 تدريس أفراد المجموعة الضابطة بالبرنامج االعتيادي.
 :أدوات الدراسة

تم إعداد وبناء برنامج تعليمي : البرنامج التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانوأوال :
في الموضوعات التي يتناولها كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع  درسا   (00يشتمل على )

علم أبعاد التعلم لمارزانو، وتم تطوير المحتوى المعرفي في ضوء أبعاد الت إلىاألساسي، استنادا 
لمارزانو، واشتمل البرنامج على  تحليل للمحتوى وتخطيط للدروس، وآليات للتنفيذ، وأنشطة مقترحة، 

 ثرائية، وأخرى عالجية.إتعلم لمارزانو، وأنشطة وأدوات تقويم متوافقة مع أبعاد ال وصحائف أعمال،
قسم  وبعد االنتهاء من إعداد البرنامج التعليمي، تم عرضه على مجموعة متخصصة في

، وذلك للوقوف على مدى مناسبته متخصص( 04) المناهج وأساليب التدريس في الجامعات األردنية
لمتطلبات الدراسة، وتم التعديل وفق المالحظات الواردة من المحكمين، وتم تنفيذ البرنامج التعليمي 

لسة، ( دقيقة لكل ج40حصة صفية، على مدار خمسة أسابيع دراسية، بواقع) (00من خالل )
 وبواقع ثالث جلسات أسبوعيا.

تم اعتماد الكتاب المدرسي في تدريس المجموعة الضابطة نفس المحتوى : البرنامج االعتيادي :ثانيا
في مادة التربية اإلسالمية للصف التاسع األساسي، وفق البرنامج االعتيادي المعمول به في وزارة 

يذها وفق ما ورد في دليل المعلم من خالل طرح من حيث التخطيط للدروس وتنف  التربية والتعليم
األسئلة المتوفرة في دليل المعلم وإدارة المعلم لحلقات النقاش بين الطلبة لالنتهاء بنتائج الكتاب 

 وااللتزام بحل األنشطة واألسئلة  الواردة في الكتاب المدرسي.
مية الذات األخالقية، وذلك تم تطوير مقياس لتن: مقياس تنمية مفهوم الذات األخالقية :ثالثا

-Alمثل دراسة  باالستفادة من بعض الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الذات،

Hamawi,2010) )،  ودراسةHarafsha,2010)) ودراسة ،Essa,2006))،  إلىوكذلك بالرجوع 
لبة الصف منظومة القيم األخالقية في اإلسالم، واإلفادة منها في إعداد المقياس بما يتناسب وط
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( فقرة بتدريج 06حيث اشتمل المقياس على خمس مجاالت وينتمي لكل مجال ) التاسع األساسي
 ثالثي )دائما، أحيانا، نادرا(

 المقياس وثباته  صدق
صدق محتوى المقياس، من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين  التحقق من تم

من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات  المتخصصين في علم النفس التربوي والمناهج والتدريس،
األردنية، وكذلك عرضة على مجموعة من المتخصصين التربويين في المراكز التربوية، والمؤسسات 

، وذلك بهدف التأكد من وضوح الفقرات وشمولها ومدى دقة متخصص(02)التربوية العامة والخاصة
لتاسع األساسي، ومدى انتماء هذه الفقرات الصياغة اللغوية ودى مناسبة الفقرات لطلبة الصف ا

لمجاالتها األساسية، وبعد جمع األداة من المحكمين يدويا، تم دراسة أراء واقتراحات وتوصيات 
المحكمين واألخذ بالتعديالت الجوهرية والمهمة، والتعديالت المتعلقة باللغة والصياغة لبعض الفقرات 

على عينة  م التحقق من ثبات المقياس وذلك بتطبيقهت الصورة النهائية للمقياس. إلىوصوال 
من خارج عينة الدراسة، إذ طبقت االستبانة على أفرادها وبعد  طالبا  (  60استطالعية مكونة من )

مرور أسبوعين جرى إعادة تطبيق االستبانة على أفراد العينة أنفسهم مرة أخرى، وُحسب معامل 
م وتراوحت قي، (Pearson)ي باستخدام معامل ارتباط بيرسون االرتباط بين التطبيقين األول والثان

 (.5.82)و( 5.28معامل االرتباط ألبعاد المقياس بين )
 -Cronbach)وإليجاد معامل االتساق الداخلي بين األبعاد تم تطبيق معادلة كرونباخ الفا 

Alpha)  إلى 5.85بين )وقد تراوحت قيم معامل االتساق الداخلي لمجال األداة واالستبانة ما 
بناء  على مقارنتها بالنتائج التي  (، وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة6..5

 .( يبين ذلك0، والجدول )توصلت إليها الدراسات السابقة في موضوع ثبات األداة 
 القية(قيم معامالت الثبات )بيرسون( واالتساق الداخلي الستبانة )مفهوم الذات األخ (1الجدول )

 

 معامل االتساق الداخلي معامل ارتباط  بيرسون  البعد
 5.85 5.28 أخالق النفس

 6..5 5.85 خالق في األسرةاأل
 .5.8 5.80 في لمدرسةخالق األ
 5.82 5.86 في المجتمعخالق األ

 5.80 .5.2 األخالق في البيئة
  78.0 الدرجة الكلية  لألداة
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 المعلم ودليل المتعلملتعليمية /دليل اابعا:المادة ر 
الذي اشتمل على اإلطار النظري ألنموذج أبعاد التعلم  البرنامج التعليمي: تم إعداد دليل المعلم

لمارزانو وتحليل محتوى للدروس الخمسة عشر من حيث )المفردات والمفاهيم والمصطلحات 
لتدريبات واألسئلة واألحكام والحقائق واألفكار والتعميمات والقيم واالتجاهات والمهارات األنشطة وا

)المعرفية، والمهارية،  عليمية الخاصة بكل درس من نتاجاتالشرعية(، تم تحديد النتاجات الت
الوجدانية(، ووصف لالستراتيجية التدريسية المستخدمة، وتوجيهات وإرشادات للمعلم لمساعدته في 

خطة زمنية بعدد الحصص الالزمة تدريس الدروس المختارة وفق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو، و 
لتدريس موضوعات الوحدة وفق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو، والتخطيط للدروس وفق نموذج 
التخطيط المستخدم والقائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو يتضمن الخطوات الرئيسة للتخطيط 

 إلىوضح نوعية النواتج التي تسعى التعلم والتنقل بينها، وت تي تبين كيفية التركيز على أبعادوال
 .تحقيقها، وكيفية تحقيق هذه األبعاد وفق خطوات التحضير المقترحة

: تم إعداد دليل المتعلم في الدروس الخمسة عشر تم تقديمها للطلبة على مدار دليل المتعلم
التعلم ( دقيقة، وتم تصميم الدروس وفق نموذج أبعاد 40( حصة صفية مدة الحصة لكل منها )00)

لمارزانو التدريسي في ضوء محتوى المادة العلمية ونتاجاتها التعليمية المصاغة والتي تضمنت 
وتميز  ،وفقا لنموذج أبعاد التعلم لمارزانو ،األسس التي يقوم عليه تنظيم وتدريس المحتوى التعليمي

 الستقصاءمتنوعة، وصحائف أعمال صممت بطريقة االدليل باحتوائه على: أنشطة تعليمية و 
ورسوم  وحل المشكالت وخرائط مفاهيمية لعناصر المعرفة المتضمنة في كل درس وصور واالستنتاج

 ،توضيحية، وأسئلة مثيرة للنشاط الذهني لدى الطلبة تساعد في عملية االستنباط واتخاذ القرار
اعد الطلبة على التي تساعد الطلبة على االستدالل واالستنباط وتس واحتوى على الخرائط التوضيحية

 التخيل والنمذجة، واحتوى الدليل على أساليب تقويم متنوعة وفقا لنموذج أبعاد التعلم لمارزانو.
تم عرض كل من أدلة المعلم وأدلة المتعلم على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة 

عة من مشرفي والشريعة اإلسالمية ومجمو  قسم المناهج والتدريس وعلم النفسالتدريس المتخصصين ب
التربية اإلسالمية في المديرية التي طبقت بها الدراسة، ومجموعة من المعلمين، وقد أبدى المحكمون 

 .بعض المالحظات التي أخذت بعين االعتبار، بحيث أصبحت األدلة صالحة لالستخدام
تعليمية )دليل بعد تحديد المشكلة، وإعداد البرنامج التعليمي، وإعداد المادة ال :الدراسة إجراءات

 المعلم، دليل المتعلم( وإعداد األداة )مقياس تنمية الذات األخالقية(، تم تنفيذ اإلجراءات التالية:
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الحصول على الموافقات الالزمة لتطبيق الدراسة على عينة الطلبة في مدرسة مادبا الثانوية  .0
 .األولى للبنين

تنسيق مع إدارة المدرسة والمعلم الذي تنظيم جدول زمني للتطبيق متساو بين المجموعات بال  .6
 .سيطبق البرنامج

   .حصر إمكانيات المدرسة من مواد وأدوات وتحديد احتياجاتها وتوفيره في المدرسة .3
لقاء المعلم وتقديم اإلرشادات لكيفية التطبيق واإلجابة عن كل تساؤل يطرحه المعلم بخصوص  .4

البيئة الصفية بتقسيم الطلبة في  الشعبة  البرنامج، وإعالم الطلبة بموضوع الدرس، وتهيئة
 .طالب  في كل منها (0-4مجموعات عمل تعاونية صغيرة متجانسة مكونة من ) إلىالتجريبية 

( أيام وبطريقة فردية وبحيث يدرس المجوعة الضابطة 4تدريب المعلم المنفذ للبرنامج لمدة ) .0
ها المعرفة والمعلومات بصورتها الجاهزة بالطريقة االعتيادية التي تتمحور حول المعلم وتقدم في

وتمر بالتمهيد والعرض والربط والتعميم والتقويم، ويدرس المجموعة التجريبية وفق البرنامج 
التعليمي المبني على نموذج مارزانو ألبعاد التعلم والذي تم إعداده من قبل الباحثان وتم تدريب 

 .المعلم المنفذ عليه
األخالقية القبلي على المجموعتين الضابطة والتجريبية في عينة  تطبيق مقياس تنمية الذات .2

 .الدراسة قبل البدء بتنفيذ الدراسة لبيان تكافؤ المجموعات
(حصص أسبوعيا،، وذلك بتدريس طلبة المجموعة 3خمسة أسابيع بواقع) تطبيق الدراسة في مدة  .2

د التعلم لمارزانو، حسب الخطة التجريبية الدروس المقترحة في البرنامج باستخدام أنموذج أبعا
التدريسية الموضحة في دليل المعلم، وتدريس المجموعة الضابطة نفس الدروس بالبرنامج 
االعتيادي، وتم خاللها حضور حصص بشكل دوري عند المجموعة التجريبية طيلة فترة 

م والطلبة التطبيق، للتأكد من سير الحصص ضمن الخطة الزمنية، والصعوبات التي تواجه المعل
 .أثناء التطبيق

( البعدي على دراسي األخير للتطبيق تم تطبيق )مقياس تنمية الذات األخالقيةفي اليوم ال  .8
الحاسوب  إلىالمجموعتين التجريبية والضابطة، وتم جمع البيانات، وجدولتها وتبويبها، وإدخالها 

 .إلجراء التحليل اإلحصائي المناسب
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 متغيرات الدراسة:
لبرنامج التعليمي )القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو والبرنامج : االمستقل المتغير

 (االعتيادي
  تنمية الذات األخالقية: المتغير التابع

ن تصميم هذه الدراسة هو تصميم شبه إللدراسة متغير مستقل واحد، لذا فتصميم الدراسة: 
 8ي وقياس بعديتجريبي من مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية وقياس قبل

1 XO1 EG:O 
1O1 CG:O     

EG  المجموعة التجريبية : 
CG المجموعة الضابطة  : 

1O ( ية الذات األخالقية ) قبلي، بعدي: مقياس تنم 
X )8: المعالجة ) البرنامج التعليمي القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
 اإلحصائية : المعالجة

باستخدام البرنامج المحوسب المسمى بالرزمة اإلحصائية للعلوم عولجت البيانات وتم تحليلها 
حيث تم حساب إحصائيات وصفية وتحليلية كما يلي: حساب المتوّسطات الحسابّية  االجتماعية

باختالف المجموعة  على مقياس تنمية الذات األخالقيةواالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة 
لمقياس تنمية الذات البعدي  ت الفروق بين المتوسطات الحسابيةديد إذا كانولتح )ضابطة، وتجريبّية(
رك ُمتعّدد الُمتغّيرات تّم استخراج قيم الّتباين الُمشت  (α=0.05)ية عند مستوى ذات داللة إحصائ

 بالنسبة لمتغّير مجموعة الدراسة ، ولمعرفة داللة هذه الفروق إحصائيًّا(MANCOVA)الّتابعة
 ضابطة(، وكذلك استخراج المتوّسطات الحسابّية المعدّلة واألخطاء المعيارّية.)تجريبية، و 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
في (α=0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ولإلجابة عن سؤال الدراسة هل 

 لىإمستوى الذات األخالقية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمبحث التربية اإلسالمية  تعزى 
تم استخراج  القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو والبرنامج االعتيادي(؟البرنامج التعليمي )
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وذلك وفقا  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على مقياس الذات األخالقية
 .(6ول )ألبعاد المقياس المختلفة وللدرجة الكلية للمقياس وذلك كما هو موضح في الجد

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الّدراسة على مقياس تنمية الذات  (2الجدول )
 األخالقية  باختالف المجموعة )ضابطة، وتجريبّية(

 العدد المجموعة
 البعديّ  القبليّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

المتوّسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 اريّ المعي

 أخالق النفس
 0.16 2.90 0.19 1.70 60 التجريبّية
 0.17 1.83 0.11 1.86 60 الّضابطة
 0.56 2.37 0.17 1.78 60 المجموع

في خالق األ
 األسرة

 0.21 2.93 0.08 1.93 60 التجريبّية
 0.90 2.14 0.12 1.80 60 الّضابطة
 0.76 2.53 0.12 1.86 60 المجموع

في خالق األ
 سةالمدر 

 0.04 2.99 0.12 1.72 60 التجريبّية
 0.16 1.81 0.20 1.72 60 الّضابطة
 0.61 2.40 0.16 1.72 60 المجموع

في خالق األ
 المجتمع

 0.02 3.00 0.22 1.59 60 التجريبّية
 0.21 1.76 0.25 1.70 60 الّضابطة
 0.64 2.38 0.24 1.64 60 المجموع

في خالق األ
 البيئة

 0.08 2.96 0.18 1.59 60 التجريبّية
 0.15 1.65 0.20 1.70 60 الّضابطة
 0.67 2.30 0.20 1.64 60 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.08 2.95 0.10 1.71 60 التجريبّية
 0.19 1.84 0.11 1.76 60 الّضابطة
 0.58 2.40 0.11 1.73 60 المجموع

ت الحسابّية بين أفراد المجموعتين وجود فروق ظاهرّية في المتوّسطا إلى( 6الجدول ) يشير
حسابي كما ُيالحظ أن المتوسط ال ،التجريبية والضابطة على مقياس تنمية الذات األخالقية البعدي

قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع المتوسط الحسابي لعالمات أفراد  لعالمات المجوعة التجريبية
ّي لمقياس تنمية الذات لمتوسط الحسابالمجموعة الضابطة على االختبار البعدّي، حيث بلغ ا

بينما بلغ المتوسط الحسابّي الكلّي للمجموعة الضابطة يبية،( للمجموعة التجر 0..6الكلّي ) األخالقية
(. كذلك الحال في أبعاد اختبار المقياس الخمسة، فقد كانت المتوسطات الحسابية للمجموعة 0.84)

ولتحديد إذا كانت الفروق  ،ى التطبيق البعدي للمقياسعلى منها للمجموعة الضابطة علأ التجريبية 
 (α= 0.05)لمقياس تنمية الذات البعدي ذات داللة إحصائية عند مستوى  ةبين المتوسطات الحسابي
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( ُيبّين 3، والجدول )(MANCOVA)الّتباين الُمشترك ُمتعّدد الُمتغّيرات الّتابعة  قيمتّم استخراج   
 ذلك

ل الّتباين الُمشترك للفروق بين متوّسطات درجات مجموعتي الّدراسة على مقياس نتائج تحلي (3الجدول)
 تنمية الذات األخالقية البعدّي باختالف المجموعة 

مجموع  مصدر الّتباين
 المرّبعات

درجات 
ةالحريّ   

متوّسط 
مستوى  قيمة )ف( المرّبعات

 الّداللة
مربع 
 ايتا

 الّتطبيق
 القبليّ 

  5.155 2.087 5.055 1 5.055 أخالق النفس
  5.029 5.074 1.985 1 1.985 األخالق في األسرة

  5.868 0.028 5.000 1 5.000 األخالق في المدرسة
  5.659 0.198 5.005 1 5.005 األخالق في المجتمع

  5.000 14.948 5.165 1 5.165 االخالق في البيئة
  5.003 9.987 5.176 1 5.176 الدرجة الكلية

 موعةالمج

 5.919 5.004 533.169 13.951 1 13.951 أخالق النفس
 5.337 5.003 23.843 9.326 1 9.326 األخالق في األسرة

 5.964 5.000 1254.206 16.446 1 16.446 األخالق في المدرسة
 5.943 5.000 778.653 18.138 1 18.138 األخالق في المجتمع

 5.976 5.002 1912.251 21.059 1 21.059 االخالق في البيئة
 5.949 5.000 880.752 15.512 1 15.512 الدرجة الكلية

 الخطأ

    5.018 47 0.828 الدرجة الكلية    5.011 47 5.518 االخالق في البيئة    5.023 47 1.095 األخالق في المجتمع    5.013 47 5.616 األخالق في المدرسة    5.391 47 18.384 األخالق في األسرة    5.026 47 1.230 أخالق النفس

 
 

 الكليّ 

     50 303.551 الدرجة الكلية     50 287.292 االخالق في البيئة     50 303.333 األخالق في المجتمع     50 305.222 األخالق في المدرسة     50 349.125 األخالق في األسرة     50 295.257 أخالق النفس
 (α=1010الفرق دال إحصائيّا عند مستوى ) *

( أن قيمة )ف( بالّنسبة للدرجة الكلية للمجموعة بلغت 3ُتشير النتائج الواردة في الجدول )
فروق ذات داللة  إلىكما تشير نتائج الجدول  (، α=0.05( وهي داّلة إحصائيًّا عند )885.206)

 (،α=5.50دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) إحصائية لجميع األبعاد فقد كانت قيم "ف" جميعها 
بالنسبة لمتغّير مجموعة الدراسة)تجريبية، وضابطة(، تّم  حصائيًّاالفروق إولمعرفة داللة هذه 

 ( يبّين ذلك.4استخراج المتوّسطات الحسابّية المعدّلة واألخطاء المعيارّية، والجدول )
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بية، حرافات المعيارّية ألداء مجموعتي الّدراسة )التجريالمتوّسطات الحسابّية المعدلة واالن (4الجدول)
  مقياس تنمية الذات األخالقيةوضابطة( على 

                                                
 الخطأ المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  المجال                                        المجموعة         

 5.033 2.90 تجريبّية أخالق النفس
 5.033  1.82 ضابطة

 5.127 2.98 تجريبّية في األسرةخالق األ
 5.127  2.09 ضابطة

 5.023 .2.9 تجريبّية في المدرسةخالق األ
 5.023 1.80 ضابطة

 5.031 .2.9 تجريبّية في المجتمعخالق األ
 5.031  1.76 ضابطة

 5.021  2.97 تجريبّية في البيئة المدرسيةخالق األ
 5.021 1.64 ضابطة

 5.027 2.92 تجريبّية الدرجة الكلية
 5q.027  1.82 ضابطة

إذ بلغ  يًّا لصالح المجموعة التجريبّية،(، وجود فروق داّلة إحصائ4ُيالحظ من الجدول )
( للمجموعة 2..6بلغ )(، بينما 0.86للمجموعة الضابطة ) متوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّيةال
تنمية الذات  مقياسوجود أثر للبرنامج الّتعليمّي على أداء الّطلبة على  إلىمما ُيشير  لتجريبّيةا

، إذ ُيالحظ من الجدول أن المتوّسطات الحسابّية للمجموعة االستبانةاألخالقية، وعلى كافة مستويات 
البرنامج  إنن القول وفي ضوء هذه النتيجة يمك، منها للّضابطة على كافة األبعاد التجريبّية أعلى

عينة الدراسة( سن الذات األخالقية عند الطلبة )ح د التعلم لمارزانوالتعليمي القائم على أنموذج أبعا
 .وساهم في تنمية الذات األخالقية بمجاالتها الخمس

بين  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  إلىحيث أشارت النتيجة 
عة التجريبية والمجموعة الضابطة في مبحث التربية اإلسالمية، وقد كانت الفروق أفراد المجمو 

وجود أثر للبرنامج التعليمي  القائم على نموذج  إلىلصالح المجموعة التجريبية، األمر الذي يشير 
 أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية الذات األخالقية لطلبة الصف التاسع األساسي، ويمكن أن تعزى هذه

الخصائص التي يتمتع بها نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس التربية اإلسالمية  إلىالنتيجة 
بقدرته على التهيئة المشوقة لموضوع  حيث تميز البعد األول )االتجاهات اإليجابية نحو التعلم(

كير، الدرس من خالل صياغة األسئلة التمهيدية من منظورات متعددة، وإعطاء وقت أطول للتف
وتعزيز االستجابة غير الصحيحة، وصياغة األنشطة الفردية والجماعية التي أسهمت في اندماج 
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المتعلم مع المهمة أو النشاط مما ساعد في توليد االتجاهات اإليجابية لدى طلبة المجموعة التجريبية 
لمجوعة كثر من انحو دراسة المحتوى بشكل مشوق مما ساهم في تنمية ذواتهم األخالقية، أ

 .الضابطة
وركز البعد الثاني )اكتساب المعرفة وتكاملها( على الربط بين النواحي النظرية والنواحي 
العملية، وربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة، والتركيز على اكتساب المعرفة المنظمة من خالل 

رائط المفاهيمية، وعلى تكامل أنشطة تعليمية تنفذ أثناء التعلم التعاوني، واالستعانة بالرسوم والخ
صبح تعلما ذا معنى، انعكس على نظرتهم لذواتهم أعملي لما تعلموه، بحيث معارفهم وتطبيقهم ال

االستخدام الفعلي  ()تعميق المعرفة وصقلها وعزز البعد الثالث .األخالقية تطبيقا عمليا إيجابيا
ى االستقراء واالستنتاج والمقارنة والتصنيف، للمعرفة من خالل األسئلة االستقصائية وتنمية القدرة عل

كما زاد من مستوى فهمه للمعرفة، وآليات  ليها،إتعلم فرصة الكتساب مهارات يحتاج مما أتاح للم
توظيفها مما ساعد المتعلمين على إدراك أهمية فهمهم للمعرفة وأثرها في تحسين تعاملهم مع ما 

 دئ وقيم المجتمع.يحيط بهم من منظور أخالقي متين يعكس مبا
سهل التنقل بين المهمات واألنشطة  ذو المعنى للمعرفة( بدو أن  البعد الرابع )االستخدامكما ي
حدوث تعلم ذي معنى، اسهم في استخدام المعارف المكتسبة في مواقف حياتية  إلىمما أدى 

طار ج التعليم من اإل، مما ساهم بإخرامختلفة، وعزز هذا البعد اتخاذ القرار والبحث وحل المشكالت
وأصبحت جزءا من بنائه  ،وذلك باستخدام المعرفة التي اكتسبها الطالب ،الواقع العملي إلىالنظري 

يجابا على الطلبة بتعزيز مجاالت إباستخدامها بالحياة، مما انعكس  المعرفي، ويعمقها ويصقلها
سهم البعد الخامس )عادات العقل أو مهمة في ذواتهم األخالقية، واندماجهم في تعاملهم مع محيطهم. 

المنتجة( بتعزيز التفكير والتأمل في المعرفة،وزاد من قدرة الطلبة على التفاعل مع التطبيقات الواردة 
سهم في إقدام أوح الفريق من خالل التكرار الذي في المحتوى، وعزز المناقشة والحوار، والعمل بر 
ن قدرة المتعلم على تنظيم الذات والتفكير الناقد المتعلم على حل المشكالت المختلفة، ورفع م

سلوكياتهم وتعاملهم مع ذواتهم وما يحيط بهم،  ، مما ساهم في تأمل المتعلمين فيوالتفكير اإلبداعي
 .وإعادة النظر بها وتقيمهم في مدى مساهمتها في تحسين ذواتهم األخالقية

كشفت أثر استخدام أنموذج أبعاد التعلم هذا وتتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات التي 
في الجانبين جانب المباحث  في متغيرات متعددة تحوي جوانب مهارية ووجدانية عند المتعلم،

في )تنمية التحصيل وبعض عادات العقل في  ( (Al-Qahtani,2005اإلنسانية كما في دراسة 
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لمفاهيمية المتكاملة واالتجاهات نحو في) تكوين البنية ا ( (Al-Khatib,2009مادة الفقه(، ودراسة 
لمهارة اللغة العربية )تنمية  المفاهيم اللغوية  ((Alhajaya,2010مادة الثقافة اإلسالمية( ودراسة 

لمهارة اللغة العربية  ( (Al-Makhzoumi and Al-Bataina,2012والتعبير الشفوي(،ودراسة 
في )تنمية عادات العقل ومهارات  ) (Albutush,2016)مهارات االستيعاب القرآني ( ودراسة 

هانت التفكير الناقد في مبحث الثقافة اإلسالمية(، والمباحث العلمية كما في دراسة 
لمبحث العلوم )في  ((Weshah,2014، ودراسة في العلوم والسلوكيات (Hant&Bell,2002)وبيل

ودراسة ة والرياضيات ( في القراءFlowers,2013فلورس )ودراسة تطوير وحدة جسم اإلنسان ( 
Houlta,2017) (  .)في )تنمية مهارات التفكير الرياضي وحل المسائل اللفظية في الرياضيات 

 : التوصيات
 بناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي بما هو آت:

تبني استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تصميم الدروس والتخطيط لمبحث التربية  -0
 .اإلسالمية

في أبعاد التعلم لمارزانو عقد الدورات التدريبية للمشرفين والمعلمين على استخدام أنموذج  -6
 .التدريس

تطبيق أنموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس مجموعة أخرى من  دروس التربية اإلسالمية في  -3
 .صفوف متعددة

التعلم  أبعاد مضامين دتجس ومهمات وأنشطة مواقف تعليمية التربية اإلسالمية مناهج تضمين -4
 .لمارزانو
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