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Marzanoُ s Dimensions of Learning Model  

  
  : عرف مارزانو نموذجھ بأنھ 

نموذج تدریس صفي یتضمن كیفیة التخطیط للدروس وتنفیذھا وتصمیم 
المنھج التعلیمي أو تقویم األداء للتالمیذ، ویقوم النموذج على مسلمة تنص على أن 

االتجاھات : من التعلم ھي) أبعاد ( تفاعل بین خمسة أنماط عملیة التعلم تتطلب ال
واالدراكات اإلیجابیة عن التعلم، و اكتساب المعرفة وتكاملھا، و توسیع المعرفة 

وتنقیتھا وصقلھا وتكاملھا، واستخدام المعرفة بشكل ذي معنى، واستخدام عادات 
  )Marzano,1992,p12  ، ٧ م ، ص ٢٠٠٠مارزانو وآخرون،  ( .العقل المنتجة

  
ًا عرفیو مجموعة اإلجراءات والممارسات :  بأنھ نموذج أبعاد التعلم إجرائی

 والتلمیذة في الفصل المعلمةبعھا تتالتعلمیة التي س/ التدریسیة الصفیة التعلیمیة 
 التجریبیة، والتي تعمل على اكتساب واستیعاب وفھم موعةلمجالمدرسي الذي یمثل ا
كاملھا واستخدامھا على نحو لھ معنى من قبل المتعلمة، في إطار وتعمیق المعرفة وت

  )٢٠٠٧ ، مریم الرحیلي( .من البیئة اإلیجابیة عن التعلم وتنمیة للعادات العقلیة المنتجة
  

ً من مرحلة Marzano" مارزانو"ویعد نموذج   ألبعاد التعلم أساساً لبناء وتخطیط الوحدات التعلیمیة ، بدء
 نھایة المرحلة الثانویة ، متضمناً خبرات وتجارب یقوم بھا المعلمون لخلق مناخ تعلیمي نشط ومثمر ریاض األطفال حتى

 . ینمو من خاللھ كل من المعلم والمتعلم نحو تحقیق أفضل لألھداف المنشودة للعملیة التعلیمیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  المملكة العربیة السعودیة
  وزارة التربیة و التعلیم

 منطقة مكة المكرمةاإلدارة العامة للتربیة و التعلیم ب

  
  مكتب التربیة و التعلیم بغرب مكة المكرمة

  شعبة العلوم 
 ھـ١٤٣٢-١٤٣١

  إعداد و تنسیق
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  :التمھید 
  

والت تربویة مھمة، عرف الفكر التربوي في السنوات األخیرة تح
وانتقادات كبیرة لطرق تدریس العلوم التقلیدیة المتبعة في مراحل التعلیم 

، ومن جملة ھذه التحوالت ) الثانوي– اإلعدادي –االبتدائي(المختلفة 
 Conceptualاالھتمام المتزاید بتنمیة االستیعاب المفاھیمى

Understanding والعادات العقلیة Habits of Mind للت المیذ،  
  .حیث إنھا من أھم صفات الفرد المثقف علمیا 

 وتدعو أسالیب التربیة الحدیثة إلى أن تكون العادات العقلیة ، ھدفاً رئیساً   
 في جمیع مراحل التعلیم بدایة من التعلیم االبتدائي، حیث یرى

أن العادات العقلیة الضعیفة تؤدى عادة إلى ) Marzano,2000(مارزانو
 یشیر   غض النظر عن مستوانا في المھارة أو القدرة، كما وتعلم ضعیف ب

إلى أن إھمال استخدام عادات العقل یسبب الكثیر )) Costa,2001كوستا 
من القصور في نتائج العملیة التعلیمیة؛ فالعادات العقلیة لیست امتالك 

المعلومات بل ھي معرفة كیفیة العمل علیھا واستخدامھا أیضا، فھي نمط من 
لوكیات الذكیة یقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة، ولیس استذكارھا أو إعادة الس

 .Perkins)،  ٢٠٠٣(إنتاجھا على نمط سابق
  

و لما كان الواقع التعلیمي یؤكد أن التالمیذ یفتقرون إلى استخدام العادات في مختلف النشاطات التعلیمیة والعملیة        
، إضافة إلى أنھم یحفظون المصطلحات والمفاھیم العلمیة دون فھم أو )٢٠٠٢،إبراھیم الحارثى( في مادة العلوم 

؛ لذلك فقد أكد )Marzano,2000) ( ٢٠٠٦لیلى حسام الدین و حیاة رمضان،) (٢٠٠٠مجدي رجب ،(  استیعاب
 .المخططون لمناھج التربیة العلمیة على تضمین العادات العقلیة في المناھج العلوم

  
ھج التي تبنت عادات العقل المنھج الوطني البریطاني حیث أكد على ضرورة تنمیة العادات العقلیة ومن المنا         
حب االستطالع، واحترام األدلة، وإدارة التسامح، والمثابرة، واالنفتاح العقلي، والحس البیئي السلیم، والتعاون :( التالیة

 ).National Curriculum,2005) (مع اآلخرین
  

ظھر االھتمام بالعادات العقلیة من خالل عدد من المشاریع التربویة التي اعتمدت عادات العقل كأساس كما        
. م٢٠٦١للتطویر التربوي، ومن ھذه المشروعات مشروع الثقافة العلمیة أو تعلیم العلوم لكل األمریكیین حتى العام 

 American Association for the Advancement of Science( لمؤسسة التقدم العلمي األمریكیة
(AAAS), Project, 2061, 1993 ( حیث حدد المشروع عددا من العادات العقلیة التي یركز على تنمیتھا تعلیم

التكامل، واالجتھاد، وحب االستطالع، واالنفتاح على األفكار الجدیدة، التشكك المبنى على المعرفة، (العلوم، ومنھا 
  ).الخ...، والتخیل، والعدالةومھارات االستجابة الناقدة

  
لتنمیة العادات العقلیة أكد  Project Queen Elizabeth(Q.E, 2004 (   وفى مشروع باسم الملكة إلیزابیث

واإلصرار  التفكیر المرن، واالستماع إلى اآلخرین، والسعي للدقة ،(المتخصصون على تنمیة العادات العقلیة التالیة 
 .من خالل مناھج العلوم تعة في حل المشكالت، ورؤیة الموقف بطریقة غیر تقلیدیة،والفضول والم) المثابرة(

  
 إلى أن تنمیة العادات العقلیة تتطلب من  )Costa & Gamstom,2001(و یشیر كوستا وجرمستون        

النمو المعرفي؛ ولھذا المعلمین استخدام أسالیب تدریسیة تساعد علي تجسید األفكار الستیعابھا، كما أنھا ترتبط بمراحل 
یجب أن تكون األنشطة التعلیمیة التي نسعى من خاللھا لتطویر العادات العقلیة مناسبة للمرحلة النمائیة المعرفیة 

 .للمتعلم
  

أن أحد األسباب الرئیسة لفشل التعلیم الرسمي ھو أن المربین یبدءون  ) Lowery,1999(وبینما ترى لوري        
ً من األفعال المادیة و السلوكیات، واالتجاھات نحو باألمور التجریدیة  عبر المواد المطبوعة وعبر اللغة اللفظیة بدال

أن انخفاض القدرة على ) Hart&Keller,2003(األشیاء الحقیقیة كالعادات العقلیة، و یضیف ھاروت و كلیر
إلى أن تنمیة ) Rotta,2004 ( وتؤكد روتااالستیعاب المفاھیمي قد یعز إلى العادات العقلیة التي یتبعھا التالمیذ، 

العادات العقلیة یساعد في تنظیم المخزون المعرفي للمتعلم،و إدارة أفكاره بفاعلیة وتدریبھ على تنظیم الموجودات 
بطریقة جدیدة والنظر إلى األشیاء بطریقة غیر مألوفة لتنظیم المعارف الموجودة لحل المشكالت؛ فقد یفید تدریس 

 . لعقلیة في تنمیة االستیعاب المفاھیمي في مادة العلوم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةالعادات ا
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إلى ثالث ) العادات العقلیة المنتجة( صنفوا مكونات البعد الخامس) ١٩٩٨( وإذا كان مارزانو وزمالؤه       

، فقد توصل كوستا )فكیر والتعلم اإلبداعي والت– والتفكیر الناقد –التفكیر والتعلم على تنظیم الذات : ( مجموعات، وھي
إلى تحدید ست عشرة عادة عقلیة قابلة للتعلم و التدریب ظھرت في كتاب عادت العقل سلسلة  ) ٢٠٠٢(  و كالیك

تنمویة، إضافة إلى أنھا كانت محط اھتمام وتركیز علماء النفس المعرفي، حیث ظھر ذلك من خالل الدراسات والبحوث 
، ودیاموند وھوبسون )Wolfe&Brandt,1999 (دد من الباحثین التربویین وولف و براندتالتي قام بھا ع

)Diamond&Hopson,1999(والورى ،Lowery,1999) ( كما أن قائمة العادات العقلیة التي حددھا كوستا
إبراھیم  ( وكالیك أوضح في التصنیف من قائمة العادات في نموذج مارزانو فھي محددة التعریف وشبة متفق علیھا

 ).٢٠٠٢الحارثى ،
  

؛ فقد وقع االختیار )ولما كانت قائمة العادات العقلیة التي حدده كل من كوستا و كالیك ھي تطویر لقائمة مارزانو،       
على خمس من العادات عقلیة التي جاءت متفقھ مع قائمة العادات العقلیة التي حدده كل من كوستا وكالیك الست عشر 

 .لھذه الدراسةلتكون مجال 
  

، وكوستا )Campoy,1999(وقد أشار بعض الباحثین المھتمین بتنمیة العادات العقلیة مثل كامبوى        
إلى  )٢٠٠٧یوسف قطامي ،(، و)٢٠٠٥یوسف قطامي وأمیمھ عمور، (و، )Costa & Kallick,2002(وكالیك

 Dimensions ofنموذج أبعاد التعلم "إال أن أسالیب متنوعة لتنمیة العادات العقلیة من خالل مناھج التعلیم، 
Learning Model "  لمارزانو و زمالؤه یستند إلى الفلسفة البنائیة و یھتم بالتدریس كعملیة استقصائیة تھدف إلى

 .فھم المتعلم لما یحدث حولھ و التعامل معھ ، كما یؤكد على العادات العقلیة
  

ناتِ نموذج أبعاد التعلم ) Dujarj et al,1994(وقد أجرى دوجارى وآخرین        ّ ْ مكو ن دراسة أكدت تأثیر اثنین مِ
ِ في تدریس مقرر العلوم البیئیة المؤھلة للجامعة، حیث  ْم ل ِ ى واإللمام بعملیاتِ الع لمارزانو في تنمیة االستیعاب المفاھیمِ

الضابطة و التجریبیة لصالح بین متوسطات درجات تالمیذ المجموعتین ) ٠ر٠٥(وجدت فروق ذات داللة عند مستوى 
إلى أن تصمیم نموذج مارزانو إلبعاد ) ١٩٩٧صفاء األعسر، (المجموعة التجریبیة في متغیرات الدراسة، كما أشارت 

التعلم یتیح للمعلم إمكانیة أن ینتقي من النموذج ما یناسبھ فقد یرى االكتفاء بالبعد الثالث الخاص بتعمیق المعرفة 
لرابع الخاص باالستخدام ذي المعنى للمعرفة، وقد یرى الجمع بینھما، و یتوقف ذلك على ما یھدف وصقلھا، أو البعد ا

 .إلیھ من استخدام النموذج و یتناسب مع طبیعة المناخ التعلیمي
  

 لوجي،التكنو والتقدم المعرفي لالنفجار نتیجة المتعلمین تواجھ التي التحدیات من العدید الحالي عصرنا في ظھركما        
 المعرفة تلك إلى الوصول كیفیة أصبح بلتھا ذا حد في غایة المعرفة تعد فلم التعلیمیة األھداف في تغییر إلى أدى مما

 .التعلیمیة العملیة إلیھ تسعى الذي الھدف ھو الحیاة في منھا واإلفادة واستخدامھا
  

 واالستنتاج والتوقع والتطبیق والقیاس حظةالمال على بالقدرة یتمیز أن یجب المعرفي االنفجار عصر في فالمتعلم
 التحدیات، تلك لمواجھ مناسبة والمألوفة العادیة التدریس طرق تعد لم لھذا الیومیة، المشكالت لحل تعلمھ تم ما وتوظیف

 قدراتو مھارات المتعلمین باكتساب وذلك نعیشھ الذي العصر یناسب ما إلى مدارسنا في القائم الوضع یتغیر أن البد لذلك
 .سلیمة علمیة

 اإلنسان وقدرات العقلي، النشاط ثمرات من ثمرة یعتبر الذي العلمي بالتقدم مرھون األمم رقي أن نجد سبق مما
 كرم – وتعالى سبحانھ – هللا أن إلى ذلك ومرد خاصة التعلیمیة ونظمھا قاطبة تمعاتلمجا اھتمامات في الصدارة تحتل

ولقد كرمنا بني آدم و ( قال تعالى  . والتبصر والفھم واإلدراك بالفكر المخلوقات من یرهغ عن ومیزه العقل بنعمة اإلنسان
 لھ وصلت وما . )٧٠االسراء ) (حملناھم في البر و البحر و رزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

 سبحانھ – هللا كرم التي الھائلة القدرات الستثمار تیجةن إال لیس وغیرھا والتكنولوجیا العلوم مجاالت في المتقدمة تمعاتلمجا
 .البشر بني ابھ وتعالى

  
 تحقیق یتطلب التعلیمي نظامنا في الشاملة الجودة تحقیق أن ) ١٨٩ ص م، ٢٠٠٥ ( وھدى ماجدة من الك وذكرت          
 خاصة وھي "بوسطن " بجامعة دوليال للمركز الدولیة الرابطة أعضاء بوضعھا قام التي مثل عالمیة، تربویة معاییر

 Trends in International Mathematic and Science ، أكدت والتي والریاضیات العلوم لتعلیم العالمیة بالتوجھات
Study (TIMSS) في والعمل والتنوع بالشمول تتصف والتعلم، التعلیم في جدیدة استراتیجیات استخدام أھمیة على 

 .وغیرھا المعملیة والمھارات التطبیقات مواستخدا صغیرة مجموعات
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  :التعلم أبعاد نموذج مفھوم
 أبعاد علیة أطلق فكري إطار في والتعلم المعرفة مجال في أجریت شاملة بحوث ثمرات من ثمرة التعلم أبعاد نموذج یعتبر

 من ٩٠ من أكثر شارك أنھ إلى )Marzano,1992,p2 (أشار مارزانو حیث،  Dimension of Thinking  التفكیر
 .قیمة أداة لیصبح الرئیس البرنامج لیصمموا عامین لمدة عملوا وأیضا التعلم، أبعاد على أجریت التي البحوث في المربین

  
 أنماط خمسة في ویتمثل التعلم، عن والتربویون الباحثون یعرفھ ما أفضل إلى یستند تعلیمي إطار :یعني التعلم أبعاد ومفھوم

للتعلمأساسیة كجوانب التعلم ألبعاد العام اإلطار تكون    ) ١٨٧ ص م، ٢٠٠٥ وھدى، ماجدة ( .  
  

ا ویعرف  أنماط خمسة بین التفاعل على تركز متتابعة إجرائیة خطوات عدة یتضمن الصفي للتدریس نموذج :بأنھً  أیضً
 المعرفة اكتساب : وھي الخمسة التعلم عن االیجابیة واالتجاھات األدراكات كل في المتضمن التفكیر في متمثلة – للتفكیر

 التعلم خالل تحدث التي – المنتجة العقلیة العادات معنى، ذي بشكل المعرفة استخدام وصقلھا، المعرفة توسیع وتكاملھا،
   )  Davidson & Worsham,1992 ,p8( . نجاحھ في وتسھم

  
ا ویعرف كما  تقویم أو التعلیمي المنھج وتصمیم وتنفیذھا للدروس التخطیط كیفیة یتضمن فيص تدریس نموذج : بأنھ أیضً

 التعلم من ) أبعاد ( أنماط خمسة بین التفاعل تتطلب التعلم عملیة أن على تنص مسلمة على النموذج ویقوم للتالمیذ، األداء
 وصقلھا وتنقیتھا المعرفة توسیع و ا،وتكاملھ المعرفة اكتساب و التعلم، عن اإلیجابیة االدراكات و االتجاھات :ھي

 و مارزانو و ١٢،ص١٩٩٢مارزانو ، (   . المنتجة العقل عادات واستخدام معنى، ذي بشكل المعرفة واستخدام وتكاملھا،
   )٧، ص٢٠٠٠آخرون ، 

  
 التعلیمیة یةللعمل كمدخل األداء فكرة على یعتمد التعلم أبعاد أن إلى ) ١٨٩ م،ص ٢٠٠٥ ( وھدى ماجدة من الك وأشارت
 .المتعلم بھ یقوم الذي النشاط تحلیل على القائم التطبیقي التعلیم إلى النظري التعلیم من ویحولھا

  
 :یلي كما ھي عوامل عدة إلى تعود التعلیمیة والمستویات األداء على المتمركز التعلم أبعاد فكرة ظھور أنكما 
 وبین تدریسھ، تم ما بین انفصال إلى تؤدي انھأل النظریة؛ المعرفة على مالقائ والتعلم التعلیم عملیة جدوى بعدم الشعور -١

 .والحیاة العمل میدان في والممارسة األداء
 ما خالل من المھام أداء على المتعلم تساعد التي السلوكیات أفعال تحدید ضرورة على یؤكد الذي السلوكي االتجاه ظھور -٢

  .تعلمھ
 .واألخطاء واألدوار المھام تحلیل خالل من الحاجات ھذه وتحدید للمتعلم، والحیاتیة نیةالمھ الحاجات إلى االستناد -٣
 .المتعلم جانب من التطبیقي اإلجرائي بالتعلیم االھتمام -٤
 .العمل سوق في العالمیة والمنافسة التعلیم، مخرجات جودة نحو االتجاه -٥
  .نتاجیةإ لغایات وسیلھ انھأ أساس على المعرفة إلى النظر -٦
  

 : مارزانو نموذج في التعلم أبعاد أنواع
 أبعاد " أسماھا التفكیر من أنماط خمسة تفاعل وتتطلب تتضمن التعلم عملیة نأ) Marzano,1992,p4(ذكر مارزانو 

 بعاداأل وھذه التعلم، خالل العقل یعمل كیف توضح التي التفكیر أبعاد ساللة أو نواتج ھي الخمسة األبعاد وھذه " التعلم
 :یلي كما ھي الخمسة،

  
 Learning Toward Positive Attitudes  التعلم نحو االیجابیة االتجاھات : األول البعد

  
  :Knowledge Acquisition and Integration of المعرفة وتكامل اكتساب : الثاني البعد

  
   :   Extending and Refining Knowledge وصقلھا المعرفة تعمیق : الثالث البعد

  
  : Using Knowledge Meaningfully للمعرفة المعنى ذي االستخدام : الرابع البعد

  
   : Productive habits of Mind المنتجة العقل عادات : الخامس البعد
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 :یلي كما الخمسة األبعاد بالتفصیل ونتناول
 Learning Toward Positive Attitudes  التعلم نحو االیجابیة االتجاھات : األول البعد

 
 من أن واعتبر إیجابا، أو سلبًا التعلم على الطالب قدرة في تؤثر واالدراكات االتجاھات أن) ٨ ص م، ٩٩٨ (مارزانو ذكر

 یتم جانبین مارزانو یحدد لذلك . التعلم عن إیجابیة وإدراكات اتجاھات ونرسخ كونن أن الفعال التعلم في المفتاحیة العناصر
   : ھما التعلم نحو االیجابیة االتجاھات یةتنم خاللھما من
  
 Learning Climate التعلم مناخ - أ

 .التعلم نحو ایجابیة اتجاھات لدیھم تتولد ومریح ومنظم آمن التعلم مكان وأن واألمان، بالراحة الطالب یشعر عندما عادة
 التعلم مناخ نحو االیجابیة االتجاھات وتنمي المعلم اھیقوم التي التدریسیة األداءات من مجموعة إلى مارزانو توصل لذلك

 :منھا
 .الطالب عیون إلى النظر على التركیز مع وأركانھ، الفصل أجزاء جمیع في الطالب جمیع إلى التفاتھ من یتأكد -
 .لدیھم المحببة أو األولى بأسمائھم الطالب على النداء -
 .بلطف منھم واالقتراب الطالب، نحو قصد عن التحرك -
  .ومقبولة مناسبة بطرق الطالب لمس -
 .الصحیحة غیر االستجابات من الصحیحة الجوانب وتقدیر االستجابات، جمیع احترام -
 .الصحیحة االستجابة الحتمالیة فرصة توفر لكي مختلفة عبارات باستخدام األسئلة صیاغة إعادة -
  . األسئلة عن لإلجابة للطالب الكافي الوقت إتاحة -
 .الصحیحة لالستجابة الطالب یتوصل لكي الكافیة والتلمیحات وجیھاتالت تقدیم -
 .الفصل داخل المقبولة بالسلوكیات الخاصة اإلرشادات اعتماد -
 .للطالب الراحة توفر بصورة الفصل داخل التعلیمیة والمواد المقاعد ترتیب -
  .لھا الطالب احتاج حال في للطالب وتنظیمھا الراحة فترات تحدید -
 
  Classroom Tasks الصفیة المھام - ب
  المكلفین الصفیة المھام نحو إیجابیة اتجاھات لدیھم توفر وإذا للتالمیذ، عظیمة وفائدة كبیرة أھمیة ذات الصفیة المھام تعتبر

  .ومثمر جید بشكل انجازھا یتم سوف فإنھ ابھ
  

ا مارزانوا حدد وقد  نحو االیجابیة االتجاھات لتنمیة تدریسھ طریقة في اھتمراعا المعلم على ینبغي التي األداءات من عددً
  :مثل الصفیة المھام

  
   :العمل أو المھمة قیمة -
 :یلي ما خالل من ذلك ویتم تعلمھا في لنجاحھ شئ أھم تكون قد للمھام المتعلم یدركھا التي القیمة إن
 .وضعھا في یسھم وأن الشخصیة، المتعلم أھداف المھام تالءم أن -
 .فھمھم حدود وفي التالمیذ، مستوى تناسب صفیة مھام إعداد -
 .إلكمالھا لھم الفرصة وإتاحة النھایة، مفتوحة صفیة مھام استخدام -
 .للمتعلمین ایجابیة راجعة تغذیة تقدیم -
  .الجانب ھذا تتناول صفیة مھام بتخطیط المتعلمین لدى االستطالع حب استثمار -
  
 :المھمة وضوح -

 المھمة بتنفیذ البدء قبل المعلم على لذلك ا،بھ یقومون سوف التي المھمة عن واضح تصور لتكوین تالمیذلل الفرصة إتاحة
  .انجازھا كیفیة لتوضیح الكاملة الصفیة التعلیمیة المھام عن نموذج لھم یقدم أن المتعلمین قبل من
 
 :اإلمكانیات -

 :وھي المھمة إلتمام الضروریة المواد لدیھم أن التالمیذ یدرك أن ینبغي
 .المھمة إلنجاز الضروریة واإلرشادات واألجھزة والوقت المصادر :مثل خارجیة وموارد إمكانات -
 الداخلیة اإلمكانات لدیھم أن یعتقدون الذین المتعلمین أن حیث ،والجھد )الدافعیة ( القدرة :مثل داخلیة ومصادر إمكانات -

 ینمو أن المعلمین فعلى .منالھم من أبعد تعتبر مھمة توجد ال وأنھ الجھد، إلى ذلك نجاحھم ویعزون ، بنجاح المھمة یكملون
 ( مثل مكافآت على ألخر حین من التالمیذ یحصل  أن)slavin,1995,p80 (سالفن ویقترح .متھبقدرا التالمیذ إحساس

  .بنجاح المھمة إتمام أساس على ولیس جھودھم إلى تستند ) الدرجات
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 طریقة استخدام أن إلى ( Marzano,1992,p10 & Marzano and others,2001,p91) نوآخرو مارزانو ویشیر
 یمكن وبذلك التالمیذ، بین شخصیة عالقات وتكوین الجماعة، أعضاء بین والتفاھم المقبولیة تنمیة إلى یؤدي التعاوني التعلم

   .المھام النجاز الجماعة داخل العمل نحو ایجابي واتجاه شعور تولد
سالفن ذكر كما التعاوني التعلم فوائد من ألن  )slavin,1995,p49( كل واحترام الطالب، بین االیجابیة العالقات بناء ھو 
 منھم كل ومساعدة للتعلم، الطالب عند الدافعیة وزیادة التعلیمي، مستواه أو أصلھ أو لونھ عن النظر بغض لألخر منھم

  .لآلخر
  

   :Acquisition and Integration of Knowledge ةالمعرف وتكامل اكتساب : الثاني البعد
 ثم التعلیمي، الموقف في (المحتوى )المتوافرة المعلومات من الشخصي المعنى بناء أساسھا تفاعلیة عملیة التعلم عملیة تعتبر

 تعتبر التي االستداللو التفكیر عملیات إلى باإلضافة جدیدة معرفة لبناء مسبقًا الفرد یعرفھ بما المعلومات تلك تكامل تحقیق
ا   )٧٠ ص م، ٢٠٠٣ البعلي، (.المحتوى معرفة من یتجزأ ال جزءً

  
 تعلمھ سبق ما مع المكتسبة المعرفة دمج یتضمن وتكاملھا المعرفة اكتساب أن على) Huot,1996,p3( ھیوت وأكد

 تتضمن انھأل ھامة األخیرة لخطوةا وھذه المدى، طویلة المتعلم ذاكرة في وتخزینھ وداللة، معنى ذات أنماط في وتنظیمھ
 .الحاجة وقت المعلومات استرجاع على الطالب قدرة

  
 المعرفة :ھي المعرفة المكتسبة ، أنماط من نمطین بین تمیز التعلم عملیة أن إلى ) ٣٧ م،ص ١٩٨٨ (مارزانو  نوة كما

  ھیوت وأعتبر ، Procedural Knowledge  اإلجرائیة المعرفة و Declarative   Knowledge التقریریة
(Huot,1996,p4)  ا ألن ھام التمییز ھذا أن  متنوعة، تعلم عملیات ما حد إلى یتضمن المعرفة أنماط من نمط كل جدً

  .مختلفة تعلیمیة استراتیجیات ویتطلب
 
   :Declarative Knowledge التقریریة المعرفة :ال أو

 تجتمع أجزاء تتضمن المعلومات وھذه الذاكرة، من معینة معلومة خصائص استدعاء المتعلم من تتطلب التي المعرفة ھي
 أن أي ( الدیمقراطیة خصائص یستدعي المتعلم فإن الدیمقراطیة، مفھوم :مثل المعلومة تلك لتكون البعض بعضھا مع
 )٣٧ ص م، ١٩٩٨ مارزانو، ) (....د الفر مقابل الجماعة تتخذھا والقرارات واحد، صوت الواحد للشخص

  
  :یلي ما في یتمثل التقریریة المعرفة وتكامل اكتساب خاللھا من یتم مراحل عدة) Marzano,1992,p37(مارزانو  ددویح

  
 Constructing Meaning for Declarative Knowledge التقریریة للمعرفة المعنى بناء -أ 

 المعرفة ابھ یفسر التي السابقة المعرفة ھذه ونوبد الجدیدة، المعلومات لتفسیر الموضوع عن مسبقًا یعرفھ ما المتعلم یستخدم
 .معنى شئ ألي یكون ال التقریریة

  
 یعرفونھ ما استرجاع على المتعلمین تساعد وھي التقریریة، المعرفة بناء في تساعد التي االستراتیجیات من العدید ویوجد

 أرید ما – أعرفھ ما (K- W- L وإستراتیجیة ة،والمماثل التبادلي، والتدریس، الذھني، العصف : ومنھا معلومات من مسبقًا
  )تعلمتھ ما – أعرفھ أن
 

 المعرفة لتعلم المعنى بناء في االستراتیجیات أقوى من األخیرتین اإلستراتیجیتین وتعد المفھوم، تكوین وإستراتیجیة
  .التقریریة

  
 ما – أعرفھ أن أرید ما – عرفھأما  K- W- L ( إستراتیجیة أن) ٤١ م،ص ١٩٩٨ وآخرون، مارزانو(مارزانو وذكر
  Want (W) الموضوع عن معرفتھ یود وما ، Know ( K) الموضوع عن یعرفھ ما یحدد أن المتعلم من تتطلب  )تعلمتھ

  بعد ثم ، تعلمھ المراد الموضوع عن إلخ....... فیلم مشاھدة أو لمحاضرة االستماع أو الموضوع قراءة في یندمج أن قبل ،
  Learn (L) . تعلمھ الذي ما المتعلم یحدد السابقة لخطواتا جمیع یتم أن
  
 Organizing Declarative Knowledge التقریریة المعرفة تنظیم -ب

 :المثال سبیل على منھا متعددة بطرق یتم المتعلم لدى التقریریة المعرفة تنظیم
  
 ثالثي فیزیقي ثمثیل ( سماتلمجوا النماذج ماستخدا وتتضمن :والرمزیة الفیزیقة )التصویرات ( التمثیالت استخدام -

ا ،)األبعاد   . )رمزیة ثمثیالت( والفیزیائیة الریاضیة المعادالت وأیضً
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 :یلي كما للتنظیم عامة أنماط ستة وھي :التنظیمیة األنماط استخدام -
 اءأشی أو أماكن أو بأشخاص المتصلة والخصائص الحقائق بتنظیم المتعلقة وھي : وصفیة أنماط •
 .معین زمني ترتیب في الوقائع تنظم أن بمعنى  :التتابع أنماط •
 .عینة منتیجة إلى تؤدي شبكة في المعلومات تنظم أن بمعنى  :السبب /العملیة أنماط •
 .الممكنة وحلولھا محددة مشكلة صیغة في المعلومات تنظم أن بمعنى  :حل /مشكلة أنماط •
 .أمثلھ تدعمھ تعمیم في لمعلوماتا تنظم أن بمعنى : التعمیم أنماط •
 .واألحداث واألشیاء األماكن أو األشخاص طبقات أو العامة الفئات بتنظیم وتتعلق : المفھوم أنماط •
  
 تربط التي العالقة توضح أن بد ال انھأ إال وثابتة، محددة الاأشك تأخذ ال وھي :متقدمة كمنظمات البیانیة الرسوم استخدام -

 .للموضوع الرئیسیة بالفكرة وعالقتھا الفرعیة األفكار
  
 :Storing Declarative Knowledge التقریریة المعرفة تخزین -ج

ا الیومیة حیاتنا في المعلومات استخدام من نتمكن لكي أنھ ) ٧٨ ص م، ٢٠٠٠ مارزانو، (ذكر ً  انھنخز أن ینبغي یوم بعد یوم
ا یعمل أن المرء على أن یعني وھذا .كثیرة حاالت في الذاكرة في واع نحو على ً  واسترجاع التذكر على نفسھ لیساعد شیئ

 :مثل المختلفة الحسیة التصورات تستخدم التي تلك ھي الذاكرة استراتیجیات أقوى وأن ، المعلومات
 للمعلومات عقلیة صور تخیل •
 .بالمعلومات ترتبط فیزیقیة أحاسیس تخیل •
 .بالمعلومات ترتبط انفعاالت تخیل •

 یصل حتى تذكرھا على التدرب أو بعد، فیما استدعاؤھا تسھل بصورة المدى طویلة الذاكرة في المعرفة خزن ذلك ویعني
ا استرجاعھا من تمكنھ درجة إلى المتعلم  .ألیً
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ًا  : Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة :ثانی
 سؤال على باإلجابة القیام یتطلب وھذا ، خطوات في مرتبطة عملیات بعدة المتعلم قیام خالل من اإلجرائیة المعرفة تكتسب

ء؟.........  ھو رئیس  كی
  

 مساعدة خاللھا من یتم مراحل عدة)٧٢-٧،ص ١٩٩٨مارزانو ، (و ) P56-61,1992،Marzano(مارزانو  وحدد
  :ھي اإلجرائیة المعرفة تعلم على المتعلمین

  
 :Construction Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة بناء -أ
 وفھمھا، اإلجرائیة المعرفة إلى للتوصل إتباعھا یجب التي والعملیات للخطوات نماذج بناء خالل من اإلجرائیة المعرفة تبنى

 :یلي ما ھي النماذج ھذه بناء في المستخدمة الطرق ومن
ا التعبیر تعني وھي : عالي بصوت التفكیر استخدام •  .العمل أثناء یدرس الذي لإلجراء ذجنمو عرض ثم األفكار عن لفظیً

 .عالي بصوت الخطوات ویشرح زجاجي أنبوب في السائل كثافة المعلم یحسب فیزیاء درس في :مثال
 تصف الخطوات من مكتوبة بمجموعة التالمیذ یزود أي : )المماثلة ( المتعلمین على مكتوبة الخطوات بعرض النمذجة •
  .المطلوب اإلجراء بدقة

 .وتنفیذھا وكیفیة التشریح خطوات تمامًا تصف وھي األرنب تشریح بخطوات التالمیذ یزود العلوم معلم :مثال
 بناء أو تكوین على المتعلمین مساعدة في وأقواھا فاعلیة الطرق أكثر من الطریقة ھذه تعتبر : التدفق بخرائط النمذجة •

 في ویتم .والتكتیكات لإلجراءات بصریة وتصورات مثیالتبت المتعلم تزوید وتعني .انھیتعلمو عملیات أو لمھارات نماذج
 الخطوات تفاعل لكیفیة بصري تمثیل أو تصویر إعداد في المتعلمین یبدأ ثم العملیات أو بالمھارات بیان عرض اإلجراء ھذا
 :التالي الشكل في كما
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٧٢ ص م، ١٩٩٨ زانو،مار "  (عمودي بیاني رسم لقراءة تدفق خریطة "1) (رقم شكل
  

 العقل في السرد إعادة طریق عن العملیة أو المھارة نموذج یعزز المتعلم أن وتعني :السرد وإعادة بالتسمیع النمذجة •
 ، عقلك في بمراجعتھا النباتیة الخالیا توضح شریحة إلعداد المتضمنة الخطوات سرد تعید أن ذلك ومثال ال،عف أدائھا ودون

 األساسي النموذج تعزیز على تساعد السرد وإعادة التسمیع أن والواقع .العملیة في جزء بكل تقوم أنتو نفسك وبتصور
  .العملیة أو للمھارة

  
 : Shaping Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة تشكیل -ب

 النموذج المرحلة ھذه في المتعلمون یعدل حیث اإلجرائیة الخبرة تنمیة في جزء أھم اإلجرائیة المعرفة تشكل أن یحتمل
 ما على بالعثور المرحلة ھذه في المتعلمون ویبدأ )بأنفسھم انھیتبنو التي أو المعلم یوفرھا التي ( العملیة أو للمھارة المبدئي
  " ھذا ویسمى أخرى ویحذف أشیاء یضیف بأن مداخلة أو طریقتھ المتعلم یعدل سوف لذلك واستجابة ینفع، وماال ینفع

  . "تشكیال
  

 أقرأ العنوان

 أقرأ اإلحداثي الرأسي اإلحداثي األفقيأقرأ 

ألشیاء المقیسة لحدد الموقع النسبي 
على اإلحداثي األفقي باستخدام 
 المقیاس على اإلحداثي الرأسي

 لخص النتائج
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 استخدام في المتعلمین إخفاق أسباب من رئیس سبب اإلجرائیة المعرفة تعلم في الجانب ھذا إلى المعلمین التفات عدم یعتبر
ا والعملیات األساسیة المھارات ً  بعض یلي وفیما .للتشكیل المخصصة الصف أنشطة تخطط أن ویجب .فعاال استخدام

  : لذلك المقترحات
 .العملیة أو المھارة فیھا تستخدم أن یمكن التي المختلفة المواقف توضیح •
 .العملیة أو المھارة تعلم في الشائعة األخطاء إبراز •
  .المتعلمین قبل من علیھا والتدریب المھارة الستخدام متنوعة مواقف توفیر •
 
 : Internalizing Procedural Knowledge اإلجرائیة المعرفة دمج -ج

 نقطة المتعلم یبلغ حتى المھارة ممارسة تعني والتي المعرفة دمج ھي العملیة أو المھارة تعلم مراحل من األخیرة المرحلة
 أو المھارة استخدام یتطلب الدمج أن بمعنى ،)الواعي التفكیر من الكثیر بدون أي ( نسبیة بسھولھ یؤدیھا أن عندھا یستطیع
  .الشطرنج كلعبة واع بضبط أو اللغة، تعلم أو السیارة كقیادة اتوماتیكي نحو على العملیة

  
   " :نوعى المعرفة التي ینبغي على المتعلم تعلمھا"و ھنا مقارنة بین المعرفة التقریریة و المعرفة اإلجرائیة  

  المعرفة التقریریة . ١
Declarative Knowledge   

  المعرفة اإلجرائیة. ٢
 Procedural Knowledge  

ما یعرفھ مسبقا بناء المعنى و فیھا یستخدم المتعلم 
عن الموضوع لتفسیر المعلومات الجدیدة، و ھناك 

العدید من االستراتیجیات التي تساعد في بناء المعنى، 
والتدریس  العصف الذھني، و المماثلة،(منھا 

 و تعد K.W.L )المتبادل،و استراتیجیة تكوین المعنى 
األخیرة ھي األكثر شیوعا في ھذا اإلطار، حیث تتطلب 

علم أن یقوم بتحدید ما یعرفھ فعال عن من المت
 ، و ما یود معرفتھ عن K ( Know (الموضوع

 ، و ما تعلمھ عن الموضوع w ( Want(الموضوع 
)L ( Learn .  

بناء المعرفة اإلجرائیة وھى تعني بناء نموذج 
للخطوات والعملیات التي یجب اتباعھا للتوصل إلى 

 المستخدمة المعرفة اإلجرائیة، و فھمھا، ومن الطرق
وھى تزوید : المماثلة( في بناء ھذه النماذج ما یلي 

المتعلم تمثیل یساعده في بناء نموذج مبدئي 
وھي تعني التعبیر عن األفكار : لإلجراءات، و النمذجة 

ثم عرض نموذج لإلجراء الذي یدرس أثناء العمل، و 
و تعنى تزوید المتعلم : النمذجة بخرائط التدفق 

  ).ورات بصریة لإلجراءات و الخطواتبتمثیالت و تص

التنظیم و فیھا یتم تنظیم المعرفة لدى المتعلم ،        
المنظمات المتقدمة سواء (و ذلك بإحدى الطرق التالیة

كانت على شكل صور أو أسئلة، و التمثیالت الفیزیقیة 
و الرمزیة حیث استخدام النماذج و المجسمات في 

دالت الریاضیة و الكیمیائیة التمثیالت الفیزیقیة والمعا
في التمثیالت الرمزیة، و استخدام الرسوم البیانیة، و 

ھي ال تأخذ أشكاال محددة و ثابتة، إال انھ البد أن 
توضح العالقة التي تربط األفكار الفرعیة بعضھا بعض 

  ) .و عالقتھا بالفكرة الرئیسیة للموضوع

ھم كافة تشكیل المعرفة اإلجرائیة وھى تعنى ف        
المھارات و العملیات المتضمنة داخل المعرفة 

اإلجرائیة؛ لذا ینبغي أن یتم في ھذه المرحلة توضیح 
المواقف المختلفة التي یمكن فیھا استخدام المھارة أو 

العملیة، و كذلك معالجة األمثلة و تعلم المھارات 
التخزین و فیھا یتم تمثیل المعرفة في الذاكرة  الجدیدة
لمدى بصورة تسھل استدعاؤھا فیما بعد، أو طویلة ا

التدریب على تذكرھا حتى یصل المتعلم إلى درجة 
استدماج . تمكنھ من االسترجاع اآللي لھا فیما بعد

المعرفة اإلجرائیة وھى تعني قدرة المتعلم على 
ممارسة المھارة أو العملیة حتى بلوغ نقطة ما، 

نسبیة فیما یستطیع عندھا المتعلم أن یؤدیھا بسھولة 
  .بعد
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  Extending and Refining Knowledge : وصقلھا المعرفة تعمیق : الثالث البعد
 ھذه عن البحث وإنما فقط، والمھارات بالمعلومات العقل وملء المعرفة اكتساب من وأعمق أبعد الجید التعلیم من الھدف إن

 .وصقلھا صیاغتھا وإعادة الذاكرة في المعلومات
 التمثل عرف حیث التعلم في كمبدأین والتواؤم التمثل عن تحدث عندما وصقلھا المعرفة تعمیق ضرورة على بیاجیة أكد قدو

 الخبرة مع للتفاعل نتیجة القائم البناء تغییر فھو التواؤم أما المتعلم، عقل في القائم البناء في الجدیدة الخبرة تكامل :بأنھ
  ).١٣٨ ص ،ـھ ١٤١٧ وآخرون، الخلیلي  (الجدیدة

  
 ألبعاد مارزانو نموذج في الثالث البعد تناول الذي ھو بیاجیة عند التواؤم أن) Marzano,1992.p68( مارزانو وذكر
  .لھا جدیدة واستخدامات لرؤیة التوصل إلى یؤدي بما المعلومات تنظیم إعادة یتضمن والذي التعلم

  
  . الذاكرة في وحفظھا للمعلومة المتعلم اكتساب حد عند یقف فھو التقلیدي التعلیم إلیھا یفتقر المرحلة وھذه

 
 تقدم التي المعلومات أن إلى ) ١٠٦ م،ص ٢٠٠٠ وأخرون، مارزانو (التربوي للتقدم القومي القیاس لجنة تقریر أشار

 العلیا، المستویات الوإھم الدنیا بالمستویات فقط االھتمام على ذلك یدل وبالتالي التعلیمیة، النظم في األساس ھي للتالمیذ
 المحتوى، في االستدالل عمق تتطلب التي التحلیلیة باألنشطة االھتمام إلى الماسة الحاجة على التأكید إلى التقریر وینتھي

  .فیھا والتدقیق بالخبرة واالمتداد
 
 والتي منھا حةالمفتو وخاصة المتنوعة األسئلة توجیھ ضرورة على ) ٩٦ ص م، ١٩٩٨ وأخرون، مارزانو ( أكد لذلك
ا تفكیرا یفكر أن المتعلم من تتطلب   .المتعلم لدى المعرفة تنظیم وإعادة وتنمیة تغییر إلى یؤدي تحلیلیً
 

 المعرفیة األنشطة من العدید )Marzano and other,1998,p169 & Marzano,1992,pp69-71(مارزانو حدد وقد
  :یلي كما وھي لمتعلما لدي التحلیلي التفكیر لتنشیط استخدامھا یمكن التي

 
  :Comparing المقارنة -١

 .األشیاء بین واالختالف الشبة أوجھ تحدید وتعني
 النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 األشیاء؟ ھذه بین التشابھ أوجھ ما •
  األشیاء؟ ھذه بین االختالف أوجھ ما •
 
 : Classifying التصنیف -٢

 .معینة خصائص أساس على تعریفھا یمكن فئات في األشیاء تجمیع ویعني
  .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 أساسھا؟ على األشیاء ھذه تنظم أن یمكن التي الفئات ما •
 أساسھا؟ على الفئات صنفت التي والمبادئ القواعد ما •
  فئة؟ كل تمیز التي الخصائص ما •
 
 : Induction االستقراء -٣

 .تحلیالت أو مالحظات أو مبادئ من معروفة غیر وتعمیمات مبادئ إلى التوصل یعني
 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 نستخلصھا؟ أن یمكن التي النتائج ما •
  ؟......یحدث أن احتمال ما •
  
 : deduction االستنباط -٤

 .معروفة وتعمیمات مبادئ من سابقًا معروفة غیر نتائج إلى التوصل یعني
 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

 ....................مبدأ أساس على
 نتوقعھ؟ أو نستنتجھ أن یمكن الذي ما •
 ؟ یحدث لما توقعاتك ما ................. كان إذا •
  صحیحة؟ أو أكیدة توقعاتك تجعل التي الشروط ھي ما •
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 : Analyzing errors األخطاء تحلیل -٥
 .اآلخرین وعند الفرد عند التفكیر في األخطاء وتمحیص تحدید تعني

 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 المعلومة؟ ھذه في االستدالل أخطاء ھي ما •
 مضللھ؟ المعلومة ھذه تعتبر لماذا •
  تحسینھا؟ أو تصحیحھا یمكن كیف •
 
 : Constructing support المدعم الدلیل بناء -٦
 .معینة معلومة وتأكید لتقدیم األدلة من نظام بناء تعني

 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 ؟....تدعم التي األدلة ھي ما •
  وراءھا؟ االفتراضات ھي وما الحجج؟ ھذه حدود ھي ما •
 
 : abstracting التجرید -٧

 .البیانات وأ المعلومات وراء العام النموذج أو الفكرة وتحدید تعریف وتعني
 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
 ؟ البیانات وراء )النموذج ( العامة الفكرة ما •
  العامة؟ الفكرة علیھا تنطبق أن یمكن التي األخرى المواقف ھي ما •
  
 : Analyzing Perspectives النظر وجھة تحلیل -٨
 .علمالت موضوع حول الشخصیة الرؤیة وتحدید تعریف تعني

 .النشاط ھذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة
ا ھذا أن البعض یعتبر لماذا • ً ا شیئ ا أو جیدً ً ا؟ أو سیئ  محایدً
 اإلدراك؟ ھذا أو الرؤیة ھذه وراء المنطق ما •
  وراءھا؟ المنطق وما بدیلة؟ )رؤیة ( نظر وجھة اذكر •
 

 :ھما المعرفة لتعمیق التخطیط عند اتخاذھما من البد أساسیین قرارین ) ١٥٠ ص م، ٢٠٠٠ مارزانو، (حدد وقد
  وتعمقھا؟ تنمیھا أن ترید التي المعلومات ھي ما •
  المعرفة؟ وتعمیق لصقل تستخدمھا سوف التي األنشطة ھي ما •

  أنواع األنشطة التي یمكن تفعلیھا لتعمیق المعرفة و صقلھا
  التعریف بالنشاط  نوع النشاط  م
ما أوجھ : شبھ واالختالف بین األشیاء، ومن األمثلة المستخدمة في ھذا النشاط تحدید أوجھ ال  المقارنة  ١

  التشابھ بین ھذه األشیاء؟ و ما أوجھ االختالف ؟
تجمیع األشیاء في فئات یمكن تعریفھا على أساس خصائص معینة، ومن أمثلة األسئلة   التصنیف  ٢

  ات؟ وما الخصائص التي تمیز كل فئة ؟كیف تنظم ھذه األشیاء في فئ: المستخدمة في ھذا النشاط
ما : التوصل ال مبادئ أو تعمیمات غیر معروفة، و من أمثلة األسئلة المستخدمة في ھذا النشاط  االستقراء  ٣

  ؟...الذي یمكن أن تستخلصھ على ضوء المالحظات اآلتیة ؟ وما احتمال أن یحدث
ئ و تعمیمات معروفة، و من أمثلة األسئلة التوصل لنتائج غیر معروفة سابقا من مباد  االستنباط  ٤

رط التي تجعل ھذا ما الذي یمكن أن تستنتجھ أو تتنبأ بھ؟ و ما الش: المستخدمة في ھذا النشاط
  ؟ التنبؤ أكیداً 

تحلیل   ٥
  األخطاء

تحدید و تمحیص األخطاء في التفكیر عند الفرد و عند اآلخرین، و من أمثلة األسئلة المستخدمة 
   لماذا تعتبر ھذه المعلومة مضللة ؟-.ما أخطاء االستدالل في ھذه المعلومة: شاطفي ھذا الن

بناء الدلیل   ٦
  المدعم

: بناء نظام من األدلة لتأیید و تأكید حقیقة معینة، و من أمثلة األسئلة المستخدمة في ھذا النشاط
  ات وراءھا ؟ ما ھي حدود ھذه الحجج؟ و ما ھي االفتراض-؟ ...ما ھي األدلة التي تدعم

: تحدید الفكرة العامة وراء المعلومات أو البیانات، و من أمثلة األسئلة المستخدمة في ھذا النشاط  التجرید  ٧
ما ھي الفكرة العامة وراء البیانات؟ و ماھى المواقف األخرى التي یمكن أن تنطبق علیھا ھذه 

  الفكرة؟
: لتعلم، و من أمثلة األسئلة المستخدمة في ھذا النشاطتحدید الرؤیة الشخصیة حول موضوع ا  تحلیل الرؤى  ٨

ً أو سیئا أو محایداً ؟   لماذا یمكن اعتبار ھذا الشيء جیدا
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  - ١٢ -  

 Using Knowledge Meaningfully : للمعرفة المعنى ذي االستخدام : الرابع البعد
 لھم تتیح التي الجادة والواجبات المھام نجازال المعرفة استعمال على قادرین یكونوا عندما فاعلیة أكثر بصورة األفراد یتعلم

 لجمع نسعى أن البد األنواع أي وتقرر كمبیوتر جھاز شراء أردنا إذا فمثال الذاتیة، والمنافع الخاصة المصالح استكشاف
 المعاییر ونضع ممیزاتھ على سنتعرف واالستقصاء البحث خالل ومن بھ، المرتبطة التفاصیل كل عن المعلومات

 .القرار التخاذ بطوالضوا
  

 وتعمیق التعلم لتنمیة المتعلم ا بھیقوم التي العملیات أن نتذكر أن المھم من أنھ ) ١٥١ ص ،ـھ ١٩٩٨ مارزانو، ( ذكر
ا لیست المعرفة ً ا المعرفة نستخدم وإنما التجرید أجل من نجرد أو اتھذا المقارنة أجل من نقارن ال ألننا اتھذا في ھدف ً  استخدام

 .القرار باتخاذ نقوم حین لنا بالنسبة معنى ذا
  

:  في تتمثل معنى ذا استخداما المعرفة استخدام على تشجع والواجبات المھام من أنواع خمسة یوجد
)Marzano,1992,p106 (  و  )Huot,1996,p5 (  
 
 : Decision Making القرار اتخاذ -١

 :التالیة األسئلة على اإلجابة یتطلب وھو المنطقیة، األدلة على قائم قرار إلى التوصل خاللھا من یتم التي لعملیةا ھي
 ؟........لتحقیق الطرق أفضل ما-
  ؟....... حل أنسب ھو ما -
 
 : Investigation االستقصاء -٢

 .التنبؤات ھذه صحة واختبار حولھا التنبؤات وعمل الظواھر وراء المبادئ تحدد خاللھا من التي العملیة ھي
 :لالستقصاء جنماذ ثالث ویوجد

 : Definitional investigation التعریف استقصاء -أ
 :مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن

 ؟..... تمیز التي الخصائص ما -
  ؟....ل الھامة المعالم ھي ما -
 
 : Historical Investigation تاریخي استقصاء -ب

 : مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن
 ؟..... حدث كیف -
 ؟..... حدث لماذا -
  
 : projective investigation تنبؤي استقصاء -ج

 : مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن
 ؟......... أن لو یحدث ماذا -
  ؟..... عندما حدث ماذا -
 
 : problem solving المشكلة حل -٣

 : مثل األسئلة على اإلجابة وتتطلب ما مشكلة حل إلى للتوصل دف  منظمة عقلیة عملیة عن عبارة
 ؟..... التي العقبات على أتغلب كیف -
 ؟ الشروط ھذه مع تتفق طریقة إلى أصل كیف -
  الھدف؟ ھذا أحقق كیف -
  
 : Invention االختراع -٤
 اإلجابة العملیة ھذه وتتضمن فیھ، حددھا معاییر ضوء في معینة حاجة یحقق لكي وتنقیحھ تطویره بعد منتج إلى التوصل ھو
 :مثل أسئلة على
 إلیھ؟ أصل أن أرید لذيا ما -
  ؟.... ل الجدیدة الطریقة ھي ما -
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  - ١٣ -  

  :Experimental Enquiry التجریبي البحث -٥
 والتفسیر النتائج صحة واختبار والتنبؤ والتحلیل كالمالحظة األساسیة العلم عملیات ممارسة على تركز التي العملیة ھي

 :مثل ةأسئل عدة على اإلجابة یتطلب وھذا.......واالستنتاج
 ؟...... أمامك تالحظ ماذا -
 ؟......التجربة نتائج تفسر بما -
  ؟ تتنبأ بما التجربة نتائج خالل من -
  

 المعنى ذي االستخدام على التالمیذ لتدریب التعلیمیة المھام إستراتیجیة استخدام ) ١٧٣ ص ، ١٩٩٩ مارزانو، ( واقترح
 المھام بناء في التالمیذ مشاركة ضرورة إلى باإلضافة التالمیذ، لدى ظیفيو بعد ذات التعلیمیة المھام تكون وأن للمعرفة،

 المعلم مع باالشتراك یدرسھا التي الموضوعات في عنھا إجابات على للحصول یسعى التي األسئلة تحدید :مثل
 . 

 االستراتیجیات هلھذ استخدامھ عند اتھمراعا المعلم على یجب األداءات بعض ) ١٧٤ ص ، ١٩٩٩ مارزانو، ( حدد وقد
  : مثل
  .المھمة أداء لخطوات الدقیق الوصف -١
 .تعاونیة مجموعات في األنشطة إلجراء للمتعلمین الفرصة إتاحة -٢
 .المتعلمین مع ومناقشتھا ونتائجھا المھمة مراحل شرح -٣
  .المھمة تنفیذ أثناء للمتعلمین والمساندة الدعم تقدیم -٤
  .المتعلمین مع ومناقشتھا النتائج من للتأكد خرىأ مرة المھمة إجراء إعادة -٥
 
 التعلم، نموذج أبعاد كل في یستخدم التعاوني التعلم أسلوب استخدام أن إلى) Marzano,1992,p130 ( مارزانو أشار كما
ا أكثر أنھ إال ً  التعلم تجعل مھامال ھذه صعوبة ألن وذلك والمھام، للمعلومات المعنى ذي باالستخدام یتعلق فیما وفائدة ارتباط

  .المتبادل واالعتماد والكفاءة التمكن لتحقیق مناسبة وسیلة التعاوني
  

  میة لالستخدام ذي المعنى للمعرفةالمھام التعلی
  التعریف بالمھام التعلیمیة  المھام التعلیمیة  م
تطلب اإلجابة على العملیة التي یتم خاللھا التوصل إلى قرار حاسم على أدلة منطقیة، كما ت  اتخاذ القرار  ١

  ؟......؟ و ما ھو أنسب حل.ما أفضل الطرق لتحقیق: األسئلة التالیة 
العملیة التي یتم خاللھا تحدید المبادئ وراء الظواھر وعمل تنبؤات حولھا و اختبار صحة   االستقصاء  ٢

و استقصاء التعریف و استقصاء تاریخي ( ھذه التنبؤات، وھناك ثالثة نماذج لالستقصاء ھي 
  )استقصاء تنبؤي

: عملیة عقلیة منظمة تھدف للتوصل إلى حل مشكلة ما، و تتطلب اإلجابة على األسئلة مثل   حل المشكلة  ٣
  ؟ و كیف أصل إلى طریقة تتفق مع ھذه الشروط؟....كیف أتغلب على العقبات التي

یھ، ویصاحب ھذه العملیة التي ینتج عنھا تحقیق شيء ما مرغوب فیھ و نحن بحاجة إل  االختراع  ٤
  ؟...ما الذي أرید أن أصل إلیھ؟ وما ھي الطریقة الجدیدة ل:العملیة اإلجابة على أسئلة مثل 

العملیة التي تركز على ممارسة عملیات العلم األساسیة كالمالحظة، والتحلیل،والتنبؤ،   البحث التجریبي  ٥
ماذا : جابة عن عدة أسئلة مثل ھذا یتطلب اإل... واختبار صحة النتائج، والتفسیر، واالستنتاج

  ؟...............؟ و بما تفسر نتائج التجربة.تالحظ أمامك
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  - ١٤ -  

   Productive habits of Mind المنتجة العقل عادات : الخامس البعد
 تركیبة عن عبارة ( " اأنھب العقل عادات )  ٨ ص م، ٢٠٠٠ ( kallick  وكالیكcosta   كوستا من كل عرف

  . " والمیول الماضیة والتجارب والتلمیحات والمواقف المھارات من كثیر نم
 

 ینبغي التي الذھنیة للعملیات األنماط أي حول اختیارات صنع تتضمن تركیبة "انھبأ العقل عادات عرفت كما
 العملیات خدامالست المھارات من عالي مستوى تتطلب جدیدة خبرة أو ما، مشكلة مواجھة عند معین وقت في استخدامھا

   )٧١٣ ص ، ٢٠٠٠٦ وأخرون، الصباغ (".علیھا والمحافظة وتنفیذھا فاعلة بصورة الذھنیة
 

 تنمیة بمعنى ا،بھ یمرون خبرة أي لتعلم الالزمة المھارات المتعلمین اكتساب ھدفھ یكون الذي ھو الجید التعلیم إن
  .جةالمنت العقل عادات في المتمثلة للمتعلمین العقلیة المھارات

  
 في األھم ولكن حیاتنا في مھم ھدف المعلومات اكتساب أن إلى ) ١٩٧ ص ، م ٢٠٠٥ (وھدى ماجدة أشارت

 التعلم مھارات اكتساب أجل من تنمیتھا على ویعملوا المنتجة العقلیة العادات بعض المتعلمین یكتسب أن التعلیمیة العملیة
 .انھتاجویح مستقبلیة خبرة أي تعلم على تعینھم التي الذاتي

للعقلالكامنة الطاقة ھي المنتجة العقلیة العادات أن إلى ) ١٣٣ ص م، ١٩٩٢ ( مارزانو أشار وقد  disposition of mind  
  

 وتطویرھا تنمیتھا أجل من للمتعلمین العقلیة العادات ھذه اتجاه في یعملوا أن والمعلمین المربین على والواجب
  .التحدي ویسودھا الیقین ینقصھا أوضاع تواجھھم عندما ھاالستخدام استعدادا أكثر یصبحوا لكي

  
 تطویر إلى التعلیمیة نظمنا في نحتاج أننا ) ٣ ص م،٢٠٠٠( kallick     وكالیكcosta كوستا من كل یرى كما

 الذكاء نوأ باستمرار للتوسیع قابلة وتظل المرء انھیختز المھارات من ذخیرة ھي المقدرة بأن االعتقاد تعكس بحیث أھدافنا
 وتقبل التساؤالت إثارة إلى یبادروا كي المتعلمین على اإللحاح استمر إذا اإلنسان یبذلھا التي الجھود خالل من ویتزاید ینمو

 یطورون فبذلك المعلومات وراء والسعي األفكار وتبریر المفاھیم وتفسیر فوریا الظاھرة غیر الحلول وإیجاد التحدیات
 عالي بالتعلم المرتبطة العقل عادات وھي جھود من یبذلون بما صلھ ذات ذكاءھم حول معتقداتو معرفیة فوق استراتجیات
  .المستوى

  
 عقلیة عادات عدة )١١-١٠. م ٢٠٠٠ ، كالیك و كوستا( و) marzano,1992,pp181-184( مارزانو وحدد

  : في تتمثل التعلیمیة العملیة خالل المتعلمین قبل من ابھاكتسا ضرورة یرى
 
 : self regulated Thinking & Learning الذات تنظیم على القائم والتعلم التفكیر -١

  :یلي بما المرتفع الذات تنظیم ذو الفرد ویتمیز
 .ابھ قیامھ أثناء التفكیر بعملیة الوعي من عالیة درجة على المتعلم یكون -
  بالتخطیط االھتمام -
ا یكون أن - ً  الالزمة بالمواد عارف
 الراجعة التغذیة تجاه الحساسیة -
 آداءة فاعلیة تقییم على القدرة -
  

  :یلي كما الذات تنظیم على القائم التفكیر مھارات المتعلمین إلكساب اتھمراعا المعلم على ینبغي التي التدریسیة واألداءات
 بتفكیرھم وعي على یكونوا أن على المتعلمین توجیھ -
 للعمل منظمة ةخط وضع على وتشجیعھم المتعلمین مساعدة -
 التعلم مصادر استخدام على المتعلمین تشجیع -
 الراجعة التغذیة من االستفادة على المتعلمین تشجیع -
  أعمالھم تقویم على المتعلمون توجیھ -
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  - ١٥ -  

 : Critical Thinking الناقد التفكیر -٢
  :یلي بما الناقد التفكیر ذو الفرد ویتمیز

 الدقة وراء یسعى -
 الوضوح وراء ویسعى واضحا، -
 العقل متفتح -
 للتھور مقاوم -
 وأرائھ مواقفھ عن یدافع -
  اآلخرین تجاه حساسًا -
  

  :الناقد التفكیر مھارات المتعلمین إلكساب اتھمراعا المعلم على یجب التي التدریسیة األداءات
  العمل في الدقة مراعاة على وتشجیعھم المتعلمین حث -
 العقل تفتح على موتشجیعھ المتعلمین حث -
 ومواقفھ آراءه عن الدفاع على وتشجیعھم المتعلمین حث -

  متھوقدرا اآلخرین احترام على المتعلمین حث - 
 
 Creative Thinking & Learning أالبتكاري والتعلم التفكیر -٣

 :التالیة بالممیزات أالبتكاري التفكیر ذو الفرد ویتمیز
 .فوریة بصورة واضحة الحلول أو األجوبة تكون ال حتى ا بھ واالندماج المھمات في االشتراك -
 .یمكن ما ألقصى الفرد لدى الموجودة والمعارف اإلمكانات واستخدام واإلصرار الحماس -
 .علیھا والحفاظ ا بھوالوثوق للتقویم شخصیة معاییر إلى التوصل -
 .علیھا المتعارف والمعاییر مألوفةال الحدود بعیدة بنظرة المواقف مع والتعامل جدیدة طرق ابتكار -
  

 :منھا أالبتكاري التفكیر مھارات المتعلمین إلكساب اتھمراعا المعلم على ینبغي التي التدریسیة واآلداءات
 .سریعة إجابات أو جاھزة حلول لھا لیس أعمال في بعمق االندماج على المتعلمین تشجیع -
 وماتالمعل نقص على التغلب على المتعلمین تشجیع -
 .تحقیقھا على والمحافظة أدائھم بمستویات الخاصة المعاییر وضع على المتعلمین تشجیع -
 .ومغایرة جدیدة بطرق األشیاء مع والتعامل المألوف عن الخروج على المتعلمین تشجیع -
 :یلي كما ) ٢ ( رقم شكل في التالي التفصیلي المخطط في الخمسة التعلم أبعاد نوجز أن نستطیع سبق ما خالل من
  
  
  
  

  
  "مخطط تفصیلي ألبعاد التعلم الخمسة و أنشطتھا) "٢(الشكل رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  نموذج مارزانو ألبعاد التعلم"نشرة تربویة 

  - ١٦ -  

 :التعلم أبعاد نموذج باستخدام التدریس
م ، ١٩٩٢مارزانو ، (و ) ٢٢٤-٢١٦م ، ص ٢٠٠٠مارزانو ، (و ) ٢٦٧- ٢٦٣م ، ص ١٩٩٨مارزانو ،  (  ذكر
pp156-158 (معین، محتوى لتدریس اإلعداد عند المعلم یستخدمھا التعلم ألبعاد للتخطیط صور أو نماذج ثالث یوجد أنة 

  :یلي فیما تتمثل
  

 :األول النموذج
 : Focus on knowledge علیھا والتركیز بالمعرفة االھتمام

 علیھا التركیز سیكون والتي ابھ المرتبطة والعملیات والخطوات تدریسھا المراد المعلومات المعلم یحدد  :األولى الخطوة .١
  ).٢ البعد (الدرس في
 ذلك یسھم بحیث والتعزیزات األنشطة وتحدید وصقلھا المعرفة تعمیق في تسھم التي المھام المعلم یختار :الثانیة الخطوة .٢
 .األولى الخطوة في الموجودة للمعلومات الطالب فھم في
 الفھم وتعمیق تدعیم في تسھم والتي) ٤ البعد ( والتطبیق لالستخدام معنى ذات مھام المعلم یختار :الثالثة الخطوة .٣

  .األولى الخطوة في الموجودة واإلجراءات للمعلومات
 ( المعلومات باكتساب الخاص وھو )٢ (رقم البعد على وھدفھ تركیزه یكون النموذج ھذا المعلم یستخدم عندما

 .) اإلجرائیة المعرفة ( المعلومات ابھ المقدمة وللطریقة ،)التقریریة المعرفة
 ذات بصورة المعلومات ویقدم ، )٣ البعد ( المعرفة وتنقي توسع أنشطة المعلم یختار السابق، الھدف لتحقیقو

  ) .٤ البعد ( أكبر بدرجة معنى
  
 :النموذج خصائص
 .االرتكاز نقطة تمثل)المنفصلة الحقائق ولیس (والمبادئ المفاھیم •
 في المغزى ذات واألعمال المھام على التأكید من أكبر بصورة رفةالمع وتنقیة تعمیق أنشطة على والتأكید التركیز یتم •

  .االستخدام
  .للمعرفة فھمھم من لیتأكدوا واحدة معنى ذات بمھمة التالمیذ یقوم •

  
 بالتجربة المستھدفة الوحدة في للمحتوى مناسبة أكثر ألنھ ، الحالي البحث في استخدامھ تم الذي ھو النموذج وھذا

  .المتوسطة المرحلة في للطالبات الزمني للعمر مناسبتھ وكذلك ، والتعمیمعات والمفاھیم الحقائق حیث من
 

 :الثاني النموذج
 : Focus on issues والقضایا الموضوعات على التركیز

 التي للمعلومات المعنى ذات المھمة یحدد ثم المسألة، أو الموضوع المعلم یحدد :األولى الخطوة -١
  ).٤ البعد (ابھ ترتبط
 الالزمة  )٢ البعد ) (واإلجرائیة التقریریة المعرفة ( والمھارات واإلجراءات المفاھیم المعلم یحدد : الثانیة الخطوة -٢

  .للمعرفة المعنى ذي باالستخدام المھمة وانجاز إلتمام
  ).٣ البعد (لالعم إلتمام الالزمة الموسعة والتصحیحیة التعمیقیة األنشطة المعلم یحدد  :الثالثة الخطوة -٣

  
 بالفكرة عالقة لھا قضیة تحدید على التأكید یتم حیث )٤ ( البعد على فیھ التركیز یتم النموذج ھذا استخدام عند

 یرتبط والذي المھمة لھذه اقتراحھ یمكن الذي المعنى ذي االستخدام نوعیة ھو ما المعلم یقرر ثم الدراسیة للوحدة العامة
 . بالموضوع

  
  :النموذج خصائص
 .معنى ذات بصورة المعلومات باستخدام مرتبطة واحدة مھمة على تشتمل الوحدة •
 .التخطیط ھذا في ثانوي أو ثاني كھدف یأتي واإلجرائیة التقریریة المعرفة وتكامل اكتساب إن •
 مركزیة كنقطة داھاإح اختیار یتم لم ما(الخطة ھذه في تأكید لھا یكون ال والتنقیة والتوسع والتصحیح التعمیق أنشطة إن •
  ). االبتدائیة األولى الصفوف في تعلیمیة وحدة في
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  - ١٧ -  

 :الثالث النموذج
 : Focus on student exploration التلمیذ استكشاف على التركیز

 ھذه في علیھا التركیز سیكون التي )٢ البعد ( والمھارات واإلجراءات المفاھیم مجموعة المعلم یحدد  :األولى الخطوة -١
  .الوحدة

   فھم على الطالب تساعد والتي المرتبطة) الثالث البعد (والتصحیحیة التعمیقیة األنشطة المعلم یحدد  :الثانیة الخطوة -٢
  .واإلجرائیة التقریریة بالمعرفة العالقة ذات والمھارات والمعلومات المفاھیم

ا المعرفة تستخدم مھام وانتقاء اختیار على بالطال لمساعدة الطرق من مجموعة المعلم یحدد  :الثالثة الخطوة -٣ ً  استخدام
  ). ٣ البعد ( معنى ذا

  
 من الثالثة الخطوة في معھما وتختلف والثانیة األولى الخطوتین في والثانیة األولى الخطة مع تتشابھ الخطة ھذه

 الذي المشروع أو فیھا یرغب لتيا المھمة منھم كل یختار ألن للتالمیذ الفرصة ترك على األولى بالدرجة تركز انھأ حیث
 اكتشاف على یشجعھم أن وعلیة الخاصة، مشاریعھم اختار في للتالمیذ المساعدة ھو المعلم دور یكون وھنا عملھ، ینوي

 .التعلیمیة الوحدة من تنبثق لالھتمام مثیرة وأسئلة بعیدة موضوعات
  
 :النموذج خصائص
 .معنى ذا استخداما فةالمعر تستخدم التي والمشاریع المھام تنوع •
 .الطالب یحددھا أو یختارھا التي والمشروعات المھام النجاز یخصص الحصة من األكبر الجزء •

  
 المعلم یختار التعلم، أبعاد نموذج باستخدام التدریس طریقة لتنفیذ خطة كل وممیزات خصائص سبق مما یتضح

 .لتحقیقھا یسعى لتيا التعلم ونواتج أھدافھ، تحقیق على یساعده ما بینھا من
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  - ١٨ -  

 :التعلم أبعاد بین العالقة
  

 في الخمسة األبعاد أن إلى) Marzano,1992,p15 & Marzano and others, 1993,p5( مارزانو أشار
 یحدث تفاعل عن عبارة ھي وإنما خطي، أساسوترتیب على أو فراغ في وظیفتھا تؤدي ال التدریسي مارزانو نموذج
  :التالي الشكل في كما ما، بصورة

  
  

  Dimensions of Learning التعلم أبعاد 
  
 

   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   "التعلم أبعاد بین العالقة ) "٣(الشكل رقم 
  

 االتجاھات من مجموعة إطار في تحدث التعلم أشكال جمیع أن إلى )٣٣ ص م، ٢٠٠٠ ، مارزانو (مارزانو ونوه
 )٥ البعد  (المنتجة العقل لعادات المتعلم استخدام  بمدى یتأثر التعلم وأن )١ البعد ( تكفھ أو التعلم تنمي أن إما التي واإلدراك

  
 یتم التي األرضیة أو الخلفیة یمثالن وھما التعلم عملیة في الوجود دائمة التعلم أبعاد من ) ١،٥ ( البعدین ویعتبر

 ) .Huot,1996,p6 (السابق الشكل في كما التعلم، خاللھا من
  

 یمكن للعقل، اإلنتاجیة العادات وتنمیة التعلم نحو االیجابیة االتجاھات تنمیة أن ) ٢١٦ ص م، ٢٠٠٠ مارزانو، (وذكر
 وأن تعلیمیة، مستوى أي وفي دراسي محتوى أي في وذلك تحقیقھا إلى دراسیة وحدة أي تسعى تعلیمیة أھدافا اعتبارھما
 .إطارھا في الدراسي المحتوى تقدیم تمی أن یجب التي والبیئة الوسط ھي العقلیة العادات
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  - ١٩ -  

 :التعلم ألبعاد مارزانو نموذج في التقویم
  

 خصائصھا، ویعكس منھا، ینبثق التي التربویة الفلسفة على  ناءُ  العصور مر على التطور في التقویم مفھوم تدرج
 .استخدامھا وأسالیب الحدیثة التقنیات بتقدم اإلحصائیة الدراسات وتقدم

  
 األھداف تحقیق في نجاح من بلغناه ما مدى خاللھا من یحدد التي العملیة : یعني الحدیث التقویم مفھوم إن

 (مستواھا ورفع التعلیمیة العملیة تحسین بقصد المعوقات ومعرفة المشكالت تحدید على لنا عونًا تكون بحیث المرجوة،
  ) . ٣١٦ م،ص ١٩٩٧ الدمرداش،

  
 تعلیمة عملیة أي في األحوال من حال بأي یمكن ال أنھ إلى) Marzano,1992,p171-173(مارزانو  أشار وقد

 من البد لذلك قیاسھ، سیتم وكیف قیاسھ، نود الذي ما وتحدید للتقویم، إجراءات توجد أن دون والتخطیط بالتدریس نكتفي أن
  :یلي ما منھا التقویم عملیة في األسس بعض االعتبار في األخذ

 من بعد كل قیاس الضروري من فلیس تحتاج، وماذا الدراسیة، الوحدة بإطار مرتبط التعلم أبعاد نموذج يف التقویم إن -١
  .حدة على دراسیة وحدة كل في التعلم أبعاد
  .التعلم أبعاد من بعد أي في الطالب أداء مستوى لقیاس التقویم أدوات استخدام في التنوع -٢
  .وأھدافھ تدرسھ، الذي للمحتوى بالنسبة أھمیة لدرجة تبعًا وتقویمھ اسھقی تنوي ما تحدد أن یمكنك مرة كل ففي
 .معنى ذات بصورة المعرفة استخدام أھمیة على التأكید من بد ال -٣
  

 درسھ أھداف مع یتناسب بما استخدامھا للمعلم یمكن التقویمیة واألسالیب الطرق من مجموعة مارزانو ووضع
   ):٢٤٦ ص م ٢٠٠٠ وأخرون، مارزانو  و ٧٨ ص م ١٩٩٩ وأخرون، مارزانو ( :یلي كما وھي ومحتواة

  
  .الجماعیة أو الفردیة المھام أداء أو األنشطة خالل من التعلم وأثناء الفصل في الطالب لسلوك المباشرة المالحظة -١
  
  :ھما شكلین وتأخذ المنظمة، االختبارات -٢

  
 :فمنھا أنواعھا تتعدد والتي التحصیل، اختبارات – أ

 المقال أسئلة -
 متعدد من االختیار أسئلة -
 المقیدة التكملة أسئلة-
 المزاوجة أسئلة -
 واخطأ الصح أسئلة -
 الترتیب إعادة أسئلة -
  الفراغ إكمال أسئلة -
  
 :األداء اختبارات – ب

 واألداء ،) ٢٣٣ م،ص ١٩٨٧ والوكیل، المفتي ( "معین عمل أداء على الفرد قدرة قیاس " :تعني األداء اختبارات
 على الفرد قدرة قیاس إلى لمارزانو التعلم أبعاد نموذج في األداء اختبارات دفتھو .عملي طابع ذا یكون ما غالبا

 :مثل معین عمل أداء
 التقاریر كتابة -
 التلخیص -
 الصفیة العروض-
  .المعارض إقامة -

 
ُستخدم التي الیومیة قویمیةالت األسالیب من المترلیة الواجبات تعتبر :المترلیة الواجبات -٣  المعلومات على للحصول ت

ٍ  دُ الذي للمحتوى المتعلمین واستیعاب فھم مدى عن الفوریة   .سر
 
 یحتوي سجل طالب لكل ویخصص الطالب، باستجابات المرتبطة المعلومات لحفظ أسلوب وھو :االستجابة سجالت - 4
  :یلي كما االستجابة، نوعي على
 والمناقشات واألسئلة الدرس، في الطالب ابھ یساھم التي الجدیدة األفكار في وتتمثل ،طالبلل الحرة االستجابات -

  .بالدرس المرتبطة والمالحظات
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  - ٢٠ -  

 مرتبطة وتكون الدرس أثناء المعلم یطرحھا التي لألسئلة الطالب استجابة : في وتتمثل ،البنائیة أو المنظمة االستجابات -
 .المدروس الموضوع بمحتوى

  .أثناءه أو الدرس، ایةنھ في أو األنشطة، أو المھام انجاز بعد االستجابات ھذه جیلتس ویتم
 
  .لنفسھ التلمیذ تقویم وتعني :ةالذاتی التقاریر -٥
 
  .التعلم مواضیع حول بارئھن لإلدالء للطالبات الفرصة إلتاحة األسلوب ھذا ویستخدم :الشخصیة المقابالت -٦
 
 :" البورتفولیو / االنجاز فمل " أو التعلیمیة المحفظة -٧

 على عیان شاھد  )البورتفولیو (التعلیمة المحفظة ) ٩٢ ص ب، ٢٠٠٠ وآخرون، مارزانو ( مارزانو اعتبر
 الفترة تلك في المتعلم یخص ما كل ویضم سنوات، لعدة المتعلم انجازات جمیع فیھ وتجمع متعلم، لكل التعلیمیة السیرة
 التعلیمیة المحفظة محتویات ألھم استعراض یلي وفما .المتعلم وشخصیة مستوى من للتأكد وقت أي في إلیھ الرجوع ویمكن

  ) ٥٤ ص ،ـھ ١٤٢٨ الحصان،( : تعرضھا كما
 .الصف داخل االجتماعیة مھارتھ و وشخصیتھ سلوكھ عن ونبذة األكادیمي، مستواه وتشمل للطالب، الذاتیة السیرة •
  .المترل في الطالب بھ قام انجاز أي أو الدرس أثناء سواء ذ،التلمی یقدمھ الذي الكتابي اإلنتاج •
 واشتراكھ المدرسة في االجتماعیة البیئة في اشتراكھ خالل من وذلك والوجدانیة، واإلنسانیة االجتماعیة الطالب انجازات •
 .الالصفیة األنشطة في
 األنشطة في اشتراكھ أو النظامیة الدروس في تھانجازا خالل من التلمیذ علیھا حصل التي والمادیة المعنویة الحوافز •

 .تمعلمجا في خارجھا أو المدرسة داخل االجتماعیة
 .بنفسھ أعدھا التي الدراسیة الطالب مذكرات •
 .الطالب أنجزھا التي البیانیة واألشكال والرسوم الصور •
ا مصورة كانت سواء أنجزھا التي الطالب مشاریع •  جمعھا عینات أو نماذج أو فیدیو أو استك شرائط على أو فوتغرافیً

  .بصنعھا قام أو بنفسھ الطالب
  

  :في تتلخص البورتفولیو إعداد قواعد
 بنفسھ الغالف صفحة الطالب یعد •
 .للملف المحتویات قائمة الطالب یعد •
ا الطالب یضع • ً  البورتفولیو داخل محتوى لكل تعلیق
ا الطالب یعد •   .مستقبال إلیھ یضیف أن یتطلع ماو للملف، تقویمھ یشمل تقریرً

  
 تحقق متنوعة أسالیب توفیر في یُسھم التعلم ألبعاد مارزانو نموذج خالل من التقویم أن السابق العرض من یتضح

 نظم تعتبر ذابھو .التقویم طرق تنوع خالل من وذلك والوجدانیة، والمھاریة المعرفیة جوانبھ جمیع في الفرد نمو من التأكد
ا التعلم ألبعاد مارزانو نموذج في لمتبعةا التقویم ا جزءً ً ا وفعاال مھم  وزیادة مفاھیمة وتعدیل الطالب تعلم زیادة في وفوریً

 مارزانو نموذج استخدام أثناء في التقویم نظم أن ھذا یعني وال الدرجة، ومنحة الطالب لمستوى تحدید مجرد ولیس مھاراتھ،
 المتعارف التعلم أسالیب بتنفیذ مقارنة لتنفیذھا المعلم من مضاعف وجھد أطول وقت إلى تحتاج قد إذ سھلة، التعلم ألبعاد
 بما للتقویم المستخدم لألسلوب جید اختیار إلى تحتاج كما التعلم، أبعاد نموذج الستخدام األولى المراحل في خاصة علیھا،
 .تحقیقھا المرجو األھداف مع یتناسب

تعلمھ من خالل  ، یشیر إلى أن المتعلم یعبر عما) بعاد التعلم ألرزانو ما نموذج( كتاب فلسفة أن مؤلف  كما
فتقویم األداء في نموذج مارزانو ال یھدف إلى تصنیف  ما یقوم بھ من أداء یمكن أن یالحظھ ویقیمھ ویعد لھ ،

 ییسر فھمھا وخلق التعلیمیة ، بما ترتیبھم ، وإنما یھدف إلى تعمیق إحساس المعلم والمتعلم بالمھام المتعلمین أو
 . إلى المستقبل التعلیمیة ویمتد إلى الحیاة بكل خبراتھا ، یبدأ من الحاضر ویمتد معنى لھا ، معنى یبدأ من المھام

وھي تمتد في  وتعني األسس التي بني علیھا النموذج ،" قواعد تقویم األداء  " ( rubrics ) ویقدم النموذج مفھوم
 . بناء كل وحدة من وحداتھ

 .  بناء عادات العقل المنتجة لدى المتعلمھوفإذا كان الھدف  -       
 . وإذا كان خلق معنى للتعلیم ھو األساس لبناء عادات العقل -       
 . وإذا كان المتعلم مسؤوال عن خلق ھذا المعنى -       

وھذا ما یجعل قواعد تقویم " داء تقویم األ قواعد" فال بد أن یشترك في تحلیل مھام التعلیم ، وكذلك في وضع     
تقویم األداء مدخل لرفع  صریحة ومعلنة ویتم االتفاق علیھا بین المعلم والمتعلم ، حیث أن األداء في نموذج مارزانو

 . كفاءة التعلیم
  

 :التعلم ألبعاد مارزانو نموذج أھمیة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  نموذج مارزانو ألبعاد التعلم"نشرة تربویة 

  - ٢١ -  

 منھا استمد التي التربویة النظریات وممیزات خصائص مللمج عملیة تطبیقیة ترجمة التعلم أبعاد نموذج یعتبر
 التعلم نظریات في والمتمثلة نظریات من التعلیمیة التربویة الساحة على وجد  ما وأھم أحدث تمثل والتي أبعادة، النموذج
 .المشكالت حول المتمركز والتعلم التعاوني، والتعلم المخ، وظائف مع المتسق

  
 یمكن التعلم ألبعاد مارزانو نموذج أن یرون التربویین من لعدیدا أن إلى ) ٦٥ ص ه، ١٤٢٨ الحصان، (أشارت

ا اعتباره ا مرجعیًا، إطارً ً  حیث تعلیمي، مستوى أي أو دراسي، محتوى أي وفي تحقیقھا، إلى دراسیة وحدة أي تسعى وأھداف
 عدم مع التعلم، فیھا یحدث لتيا والبیئة الوسط أو الخلفیة أو القاعدة التعلم أبعاد نموذج من والخامس األول البعدان یمثل

 في االنتباه وأھمیة العقل، داخل للنمو التعلم وقابلیة للعقل، المعرفي المحتوى تنظیم في والمشاعر االنفعاالت لدور إغفالھ
 على كفایتھا تتوقف التي ،) العقل خرائط  (بالمخ األعصاب شبكة على خرائط رسم على الذاكرة مساعدة وفي التعلم مواقف

 بالسابق تعلمھ تم ما وربط ، المعنى ووضوح التعلم، مواقف طوال باالنتباه االحتفاظ على القدرة وعلى التعلم، عملیات دةجو
ا المتعلم، لدى  حاجة وعلى المحتوى، تعلم أثناء ممارستھا تم التي والتركیب والتصنیف والتطبیق التحلیل عملیات على وأیضً

 .بفاعلیة األمور ھذه كل یعالج التعلم أبعاد ونموذج.  التعلم یحدث لكي الراجعة التغذیة من ونظام المثیرات من قدر إلى العقل
  

 فھم للمتعلم تتیح  أدائیة مھام بعنایة صمم التعلم أبعاد نموذج أن على ) ١٢ ،ص ٢٠٠٠ ، مارزانو ( وأكد
 .الیومیة الحیاة في التعاونیة المھارات واستخدام وتطبیقھا، المعرفة

 لھذه اإلیجابیة اآلثار إلى التعلم أبعاد موضوع في أجریت التي والدراسات البحوث من عدد نتائج ارتأش كما
 یوفر النموذج ھذا باستخدام للتدریس التخطیط نطاق ففي التعلیمیة، العملیة من عدیدة مجاالت على التدریس في الطریقة

 وتنمیة التعلیمة العملیة تحسین مجال وفي ،( ٢٦٨ م،ص ٢٠٠٠ ،مارزانوا ) البدایة من التعلم أنشطة وتنظیم ترتیب للمعلم
 دراسة ذلك إلى تشیر كما المعرفیة المستویات جمیع في للطالب المعرفي التحصیل معدل ورفع المختلفة التفكیر مھارات

  .) ھـ ١٤٢٨ الحصان،  (و ) م ٢٠٠٣ البعلي، ( و ) م ٢٠٠٣ الحارون،  (و ) م ٢٠٠١ الباز، ( من كل
 العالقات وإدراك فھمھ من الطالب یمكن بشكل المناھج في العلمي المحتوى تقدیم في التعلم أبعاد نموذج یسھم اكم

 اكتساب عنھا وینتج المنھج، لمحتوى فھمھ في الفرد تواجھ التي المختلفة للمشكالت حل على یعمل وبالتالي أجزاءه، بین
 (و) م٢٠٠١الباز، : (من كل دراسة نتائح إلیة أشارت كما وذلك الیومیة، ھحیات في للمشكالت الحلول إیجاد لمھارات المتعلم
  . ) Allin & other 1998, (و) ـھ ١٤٢٨ الحصان، (  و ) م ٢٠٠٣ الحارون، (  و  )م ٢٠٠٣ البعلي،

     
 تطبیق خالل من إلیھا الوصول یمكن التي الفوائد)  ١٩٩ -١٩٨ صص م، ٢٠٠٥ (والبشیر  صالح حدد كما

 :یلي فیما التعلم ألبعاد مارزانو نموذج
 .التعلم عملیات وتسریع تحسین إلى یؤدي وذلك التعلیمیھ، للمواد وفھمھم الطالب، استیعاب مستوى رفع  •
ا منھم تجعل التي العقلیة والعادات والعملیات المھارات مبھوإكسا الذھنیة الطالب قدرات تنمیة •   .ومنتجین مفكرین طالبً
 .المتعلمین عند المختلفة التفكیر مھارات وتنمیة تطویر • 
 .ابھواكتسا علیھا الحصول و المعرفة عن البحث كیفیة الطالب تعلیم • 
 .تربویة علمیة بطریقة الدراسي الضعف حاالت عالج • 
 .ونجاحھا اتھكفاء من ترفع التعلیمة للعملیة إثرائیة طرق توفر • 
 .الذاتي التعلم على بالقدرة ویتصفون عالیة، وأداءات اھتمامات وذوي عصر،ال تقنیة یواكبون متطورین متعلمین تخرج  •
 التحدیات وتقبل بالدراسة، االستمتاع إلى لالمتحانات، والدراسة والتلقین، الحفظ مجرد من التعلیم تجاه المتعلم نظرة تغیر  •

 .للحیاة والتعلم العلمیة،
 .بأنفسھم وثقتھم التعلم، نحو دافعیتھم مستوى ورفع مختلفة،ال بأشكالھ االتصال لمھارات المتعلمین إكساب •
 .المدرسة نطاق خارج بالحیاة وصلة معنى ذات میدانیة خبرات بناء •
  .جوانبھ جمیع من وینمیھ بالمتعلم ینھض تعلمًا لتقدیم المعلم أداء تطویر •
ا ومتوافقین الحیاة مھارات نالمتعلمی إكساب في یسھم متجدد بفكر وناجحة، جدیدة تعلیمة بیئة إیجاد •   .اجتماعیً
  

التحصیل للمادة التعلیمیة و تنمیة الذكاءات المتعددة لدى المتعلم جانبین أساسیین مما سبق یمكن لنا القول أن عملیتا 
 أجلھا في العملیة التعلیمیة التربویة و أصبح االھتمام بھما في الوقت الحالي قضیة جوھریة تعد لھا البرامج ، و تعقد من

  .الندوات ، ألن جودتھا تعني جودة مخرجات التعلیم ، و بالتالي یؤثر على انتاجیة المجتمع و قوة دعائمھ متمثلة في أفراده 
  

و نموذج مارزانو ألبعاد التعلم مستمد من مجموعة من النظریات التعلیمیة ، فھو یتضمن مجموعة من الوسائل و 
.. التعلم التعاوني ، و خرائط المفاھیم و نظریات التعلم البنائي و التعلم الفوق معرفي االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة ك

وھذا یقودنا إلى االعتقاد بأن نموذج أبعاد التعلم من الممكن أن یعین على رفع مستوى التحصیل و تنمیة الذكاءات  .خ لإ
  . المتعددة لدى المتعلم 

  أمثلة تطبیقیة على نموذج أبعاد التعلم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  نموذج مارزانو ألبعاد التعلم"نشرة تربویة 

  - ٢٢ -  

  الدراسيالصفثال على م
 ستحضرھا في عطلة نھایة األسبوع ھذه بینما یبدأ مدرسھا بمعسكر مبیتتفكر منى، طالبة في الصف الثالث، في حفلة 

ویدعوھا النظام  .فیقرر النظام الذاتي لدى منى التوقف عن التفكیر في الحفلة واالنشغال بالدرس .درس ریاضیات جدید
ویزودھا النظام المعرفي لدیھا بإستراتیجیات  .باه وتوجیھ األسئلة حتى تتمكن من أداء الواجبوراء المعرفي لدیھا لالنت

كما تجعلھا المعرفة الریاضیة المتعلقة بالمفاھیم واإلجراءات تتمكن من حل  .التفكیر التي تحتاجھا لفھم إرشادات المدرس
 نجاح منى في تعلم المفھوم والمھارات الریاضیة وبذلك یشارك كل مكون من مكونات التصنیف الجدید في .المشكالت

 .الخاصة بالدرس
  

 مثال على المرحلة االبتدائیة
  والذي ینظر فیھ إلى المدن الموجودة فيالبحر إلى البحر، منسامح طالب في الصف الرابع في وحدة المشروع العملي، 

فھو یري  .یتحفز سامح بالكامل في أغلب األحیان برد فعلھ االنفعالي تجاه أنشطة الفصل .منطقتھ وأھمیتھا كمراكز تجاریة
ا ما یثیر اھتمامھ في أن الفائدة من الواجبات المدرسیة ا ً ا ما یجد شیئ ً لنموذجیة قلیلة، ولكنھ طالب محب لالستطالع وغالب

وھو متعلم یتمتع بالثقة في النفس ویرى في نفسھ قدرة عالیة على إنجاز المھام المكلف بھا  .الموضوعات التي یدرسھا
ا   .حتى ولو لم یكملھا دائمً

 
ا ما ینتقل ً وتعرف مدرستھ طالبھا  . من شيء إلى شيء آخر بسرعة وبدون اتباع خططوسامح ولد غیر كسول، ولكن غالب

ا وتدرك أنھا لیست بحاجة لبذل مزید من الوقت لبناء إحساس سامح بالكفاءة ً كما تعرف أنھ سیختار بسھولة  .جید
الیة وفي ما وراء ویحتاج معظم المساعدة في ردود فعلھ االنفع .االستراتیجیات المعرفیة التي یحتاجھا إلكمال المشروع

وھو  .وألن المشروع یسمح ببعض الخیارات، فستساعد المدرسة سامح على اختیار عمل محلي یحظى باھتمامھ .المعرفة
ا بالدراجات البخاریة، ولذلك تشجعھ المدرسة على إجراء بحث حول ھذا العمل ً كما توفر لھ قوائم فحص المھام  .یھتم جد

  .ھار عملھ ثم تنمیة قدراتھ وراء المعرفیةالتي یتعین إكمالھا والوقت إلظ
 

عند العمل مع سامح لبناء مھاراتھ وراء المعرفیة وتوفیر المشروعات التي تسمح لھ بمتابعة اھتماماتھ، توفر لھ مدرستھ 
ستخدمھ وتساعده في نفس الوقت على بناء المھارات واالستراتیجیات التي  .بیئة یتمكن فیھا من التفكیر بعمق فیما یتعلمھ

 .على مدار حیاتھ
 

 مثال على المرحلة الثانویة
 وھي تفضل دراساتھا . وھي وحدة مشروع عملي یدرس فیھا الطالب ریاضیة البیسبول،وحدة لعب الكرةتعمل ھند في 

بدي أي اھتمام بلعبة البیسبول على اإلطالقاإلنسانیة مثل اللغة اإل ُ ومع ذلك قررت في سن  .نجلیزیة وتاریخ العالم وال ت
مبكرة أنھا ترغب في أن تصبح صحفیة وتعرف بذلك أنھا في حاجة إلى االلتحاق بكلیة خاصة یوجد بھا برنامج صحافة 

ھ یساعدھا على تحقیق ھدفھا في االلتحاق بكلیة ولذلك ھي ترى أن العمل الذي تؤدیھ في فصل الریاضیات مھم ألن .ممتاز
  .جیدة حتى ولو كان فصل الریاضیات ھذا ال یحظى باھتمامھا

 
وتتمیز ھند بدرجة عالیة من التنفیذ، ولكنھا لیست جیدة في الریاضیات مثلما ھي في الكتابة، ولذلك ھي ال ترغب إلى حد 

وألن مدرستھا تعرف ھذا عنھا، فھي تتأكد من  .اط نفسھا واآلخرینما في االشتراك في المشروع خشیة أن تتسبب في إحب
  .توفر المھارات والمعرفة الالزمة لدیھا وتشجعھا على ذلك بقدر كبیر

 .وعندما یقوم النظام الذاتي لدى ھند بتحفیزھا على التعلم، یمكن لألنظمة األخرى لدیھا رعایة عملیة التعلم التي تمارسھا
  

  .ة بتعلم تعریفات بعض كلمات المفردات األساسیةوتبدأ ھند الوحد
 .وأثناء عملھا في المشروع، تقدم المدرسة العملیة التعلیمیة التي تساعدھا على التعلم خالل األنظمة المختلفة

 فعلھا وعند مطالبتھا بمقارنة إحصائیات الالعبین المختلفة، تقوم المدرسة بصیاغة أنواع التطابق التي تحتاج الطالبة إلى 
وعندما تصل إلى نقطة المشروع التي تختار فیھا جانب لعبة البیسبول للبحث فیھ بشكل أكبر، تقدم المدرسة لھا بعض 

  .اإلرشادات التخاذ القرار
 

درسة بوضع جدول لجلسات تأمل لمجموعات صغیرة في النقاط المھمة في  لتشجیع التفكیر وراء المعرفي، تقوم المُ
درسة  . بالكتابة في یومیتھا كیف یسیر عملھاالمشروع وتبین ھند زید مُ ُ ا، ت بالتعامل مع كافة األنظمة ومجال المعرفة أیضً

الھندسة، التي تتعلم على یدھا ھند، من درجة احتمال نمو مھارات التفكیر العلیا لدیھا في الریاضیات وأنھا ستتمكن من 
  .تطبیق ما تعلمتھ في مواقف جدیدة
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  - ٢٣ -  

  : المراجع 
بح-١ أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدریس العلوم في التحصیل و تنمیة الذكاءات " ث منشور بعنوان  

   جامعة أم القرى -مریم الرحیلي ، " المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدینة المنورة 
  
یة االستیعاب المفاھیمي في العلوم و عادات العقل فاعلیة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تمن"بحث منشور بعنوان  -٢

  . جامع القصیم –الدكتور مندور عبدالسالم فتح هللا ، " لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة 
  
 التعلیمیة استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة المھارات والمفاھیم المرتبطة ببعض الخبرات" ملخص بحث بعنوان -٣

  . كلیة ریاض االطفال – جامعة االسكندریة –، ماجدة صالح و ھدى بشیر "  المتطلبة لطفل الروضة
  
 الثانویة المرحلة طالب من عینة لدى التفكیراالستداللي مھارات لتنمیة مقترح برنامج فاعلیة"دراسة بحثیة بعنوان  -٤

  . قسم علم النفس –د  جامعة الملك سعو–خالد العتیبي ، " الریاض بمدینة
  
حقیبة المعلم ، " التواصل في العلوم باستخدام منظمات تخطیطیة ثنائیة االبعاد و ثالثیة األبعاد " مقال بعنوان  -٥

   جودیث یونغرز. زایك و د   داینا، دلیل معلم العلوم للمرحلة االبتدائیة –لألنشطة الصفیة و التقویم 
  
ي مكتغ" استخدام نموذج أبعاد التعلمتقویم األداء ب" كتاب بعنوان -٦ ِ . أ: ترجمة  /   روبرت مارزانو ؛ دیرا مكبرنك ؛ ج
   م٢٠٠٠/ دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع / ، القاھرة  نادیة شریف. د. جابر عبد الحمید ؛ أ. د. ؛ أ األعسر صفاء. د
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  :إعداد و تنسیق 
 

  
   فیزیاء-شعبة العلوم 

   المكرمةمكتب التربیة و التعلیم بغرب مكة
  

  ھـ١٤/٠٥/١٤٣٢
  
  


