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ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف أثر استخداـ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب
السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية,وافترض الباحثاف عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار

البعدي بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ وبيف متوسط درجات
طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة

في كمية التربية الرياضية.

تكوف مجتمع البحث مف طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية بجامعة الموصؿ والبالغ عددىـ

( )158طالباًُ ,في حيف بمغ عدد أفراد عينة البحث ( )77طالباً .واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالءمتو طبيعة

البحث ,واستخدـ أيضاً التصميـ التجريبي ذو المجموعات المتكافئة ذات االختبار القبمي والبعدي,وتـ توزيعيـ بطريقة
عشوائية الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية .اذ درست المجموعة التجريبية عمى وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ  ,أما
المجموعة الضابطة فقد درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية لممدرس ,وتـ تحقيؽ التكافؤ لمجموعتي البحث في متغيرات

(العمر الزمني واختبار رافف لمذكاء  ,والتحصيؿ الدراسي لموالديف ولمطالب وترتيب الطالب في األسرة ,واختبارالمعمومات
األولية) في مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية.

أعد الباحثاف منياجا تعميمياً لتدريس المجموعة التجريبية عمى وفؽ انموذج مارزانو ,فضال عف الخطط التدريسية عمى وفؽ

ىذا األنموذج ,وكذلؾ وسيمة تعميمية تعممية وفؽ انموذج مارزانو باستخداـ جياز عرض البيانات .فضالً عف اعداد مقياسا
النماط التعمـ والتفكير حسب نظرية ىيرماف لمسيادة الدماغية مكوناً مف ( )54فقرة وحسب الخطوات العممية العداد

االختبارات النفسية,واستغرقت التجربة ( )11أسبوعا تمقى فييا طالب عينة البحث ( )11وحدة تعميمية بمعدؿ وحدة في كؿ

أسبوع ,وبزمف  97دقيقة.استخدـ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية االتية(الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبارمربع كاي
واختبار التائي ومعادلة الفا كرونباخ) مستخدماً بذلؾ الحقيبة اإلحصائية (.)SPSS
وقد استنتج الباحثاف ما يأتي:

فاعمية أنموذج مارزانو في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية.

فاعمية المنياج التعميمي واألنشطة التعميمية والوسيمة التعميمية/التعممية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير المرتبطة باجزاء
الدماغ االربعة بأتجاه الجزء االيمف العموي والسفمي مف الدماغ.

وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحثاف بما يأتي:

 .1اعتماد انموذج مارزانو ابعاد التعمـ في تدريس مفاىيـ التربية الرياضية.
 .2تضميف مادة ط رائؽ تدريس التربية الرياضية أنشطة تعاونية ,وخرائط مفاىيمية ,ومنظمات متقدمة ,وأسئمة تثير التفكير
في المستويات المعرفية العميا ,التي يجب استخداميا وممارستيا في أثناء تنفيذ األنشطة.
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 العمؿ عمى تدريب المدرسيف عمى تصميـ مناىج تعميمية – تعممية لتنشيط وظائؼ الجانب االيمف لمدماغ في مختمؼ.3
.المواد الدراسية وفي جميع المراحؿ التعميمية

 طالب السنة الدراسية الثالثة- انماط التعمـ والتفكير-  نموذج مارزانو:الكممات المفتاحية

Effect of Using Marzano’s Model of Learning Dimensions on Modulating
Learning and Thinking Patterns for3rd year Students in College of Physical
Education.
Asst. Lecturer. Rabea’ Hazim Salman

Prof. Dr. Dheyaa Qasim Al-Khayatt

Abstrac
The research aims at revealing the effect of using Marzano’s model of learning
dimensions in modulating learning and thinking patterns for 3rd stage students in the college
of physical education . The researchers have hypothesized a presence of significant
differences in Post-test between the mean of the experimental group students’ degrees taught
on Marzano’s model of learning dimensions and the mean of the control group students’
degrees taught on the common method in modulating learning and thinking patterns for the
third stage students in the college the physical education.
The research community includes (158) 3rd year students / college of physical
education / Mosul university . While ,the number of the individuals included in the research is
(70) students .The researchers have adopted the experimental methodology for its convenience
to the nature of the research. They also use the empirical design of the equivalent groups with
Pre and Post tests . The students have been divided into two groups : The control and the
experimental groups. Thus, the experimental group has been studied according to Marzano’s
model of learning dimensions. While the control group has been studied according to the
common method of the teacher. The equivalence has been achieved for both groups in the
variables ( chronological age, Raven intelligence test, academic achievement for parents and
students, student’s order in the family and initial information test ) in the subject of physical
education teaching methods .
The researchers have prepared a teaching approach to teach the experimental group
according to Marzano’s model. In addition, they have prepared teaching plans according to
this model. The researchers have also prepared a learning teaching means according to
Marzano’s model by using data show instrument. The researchers have prepared a scale for
learning and thinking patterns according to Herman theory of brain sovereignty consisted of
(54) items according to the scientific procedures of preparing psychological tests.
The experiment has lasted (11) weeks during which the researched sample students
have received (11) educational units on an average of a unit for each week in a period of (90)
minutes. The researchers have used the following statistical means (the arithmetic mean, the
standard deviation, chi- square test,t-test and Cronbach alpha equation ) using the statisti
bages (SPSS).
The researchers have concluded the following :
1.
The effectiveness of Marzano’s model on modulating learning and thinking patterns
for3rd year students / college of physical education.
2.
The effectiveness of the teaching approach and the educational activities and the
educational / learning means on modulating learning and thinking patterns correlated
to the four brain parts towards the high and low right parts of the brain.
In the light of the research results , the researchers have recommended the following :
1. Adopting Marzano’s model of learning dimensions in teaching physical education
concepts.
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2. Inclusion of ( cooperative activities , conceptual maps, advanced organizations ,
questions that stimulate thinking at the high cognitive levels ) to the physical education
teaching methodology to be used and practiced during performing the activities.
3. Training the teachers on designing educational / learning programs to activate the
functions of the right part of the brain in different subjects and in all educational stages.
Keywords: Marzano’s Mode l- Learning and Thinking Patterns - Third year Students

التعريؼ بالبحث:

-1

 1-1المقدمة واىمية البحث:

اف تقدـ االمـ وارتقاء الشعوب يعتمد في المقاـ االوؿ عمى تنمية شخصيات ابنائيا ،وامكانياتيـ البشرية،

ولعؿ المشكمة الرئيس ة في الدوؿ النامية ليست في نقص موادىا الطبيعية ،بقدر ما ىو التخمؼ في مصادرىا البشرية،
وحتى تزدىر ىذه الدوؿ فال مفر مف االىتماـ برعاية راسماليا البشري وتنميتو.

(سرايا)51 ،7002 ،

وتعد التربية المسؤولة االولى عف اعداد الفرد لمواجية ىذه التحديات ،وتحمؿ مسؤولية اتخاذ القرار وبناء

الشخصية المتكاممة القادرة عمى المشاركة في مجتمع تسوده الحياة الديمقراطية .بحيث يصبح الفرد قاد ار عمى الدفاع

عف وجية نطره وتقبؿ وجيات نظر اآلخريف (.)Mcfarland, 1985واف االرتقاء بمستوى التربية والتعميـ يتطمب
استخداـ طرائؽ واساليب تدريسية تاخذ بنظر االعتبار صعوبات التعميـ ومشكالت المتعمميف وتستثير المشاركة

()williams, et, 1998. p164

االيجابية الفعالة في كؿ نشاط تربوي.

ولضماف مسايره ىذا التوسع المعرفي والتطور العممي  ،جاء اىتماـ بالتربية لتمبية ىذا المطمب وتحقيؽ

اىدافو مف خالؿ تنمية الفرد (المتعمـ) في جميع الجوانب المختمفة :المعرفية والميارية ،والوجدانية وذلؾ باستخداـ

اساليب وطرائؽ تدريسية معتم دة عمى فمسفات ونظريات التعمـ المناسبة ليا ومف بينيا النظرية البنائية ونماذجيا

التعميمية التي انتشر استخداميا في االوساط التربوية مؤخرا(.المؤمني )727 ،7005 ،ومف بيف ىذه النماذج انموذج

مارزانو البعاد التعمـ الذي يعد محور ىذه الدراسة .وىو نموذج تعميمي  /تعممي صفي أطمؽ عميو مسمى أبعاد التعمـ،

الذي نشر في كتاب باالسـ نفسو ،ونشرتو جمعية تطوير المناىج واإلشراؼ بالواليات المتحدة األمريكية) ( ASCD

عاـ .5433ولقد شارؾ أكثر مف ( )40مربيا في البحوث التي أجريت عمى أبعاد التعمـ ،اذ عمموا لمدة عاميف ليشكموا

البرنامج الرئيس ليصبح أداة قيمة إلعادة تنظيـ المنيج التعميمي والتعمـ والتقويـ ،ويتضمف استخداـ استراتيجيات

تدريس حديثة ومتنوعة ،كما يضـ أوصافا تفصيمية الستراتيجيات تعميـ وتعمـ صممت لمساعدة المعمميف عمى

استخداـ ىذا النموذج داخؿ الصؼ الدراسي ،ودليؿ لتخطيط الوحدات ،وأساليب تقويـ مناسبة لممتعمميف  (.مارزانو
وآخروف )50،7000،واف ابعاد التعمـ ىو اطار عمؿ تعميمي يستند الى افضؿ ما يعرفو الباحثوف والمنظروف عف

(مارزانو واخروف)3 ،5433 ،

التعمـ.

ىذا وقد أجريت العديد مف البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي أشارت ضمف توصياتيا ومقترحاتيا إلى أف

أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ ربما يوجد الحموؿ لمختمؼ المشكالت التربوية ،وذلؾ مف خالؿ البعد عف األساليب
التقميدية ،وضرورة التركيز عمى األساليب والنماذج التي تستند إلى فمسفو تربوية واضحة ،مثؿ دراسة كال مف

(تارلتوف )5447 ،و( براوف )5441 ،و( الفينو ( )5444 ،ثومبسوف )5444 ،و(الباز )7005 ،و( البعمي،
 )7000و (عبد المطيؼ)7000 ،و(أبو بكر)7000 ،و دراسة ( الحصاف.)7002 ،

(الرحيمي)55،7002،

وبحموؿ القرف الحادي والعشريف بدا الرىاف عمى التربية المتسمة بالجودة ،حيث ركز التعميـ عمى تنمية جميع امكانات

المتعمميف وقدراتيـ الذىنية عمى افضؿ وجو ممكف عمى اعتبار اف الثورة البشرية اىـ مورد تنموي عمى االطالؽ .ليذا

كاف مف الطبيعي اف يحتؿ التفكير كاحدى العمميات العقمية المعرفية موقعا رئيسا في الدراسات النفسية والتربوية ،كما
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اف موضوع انماط التعمـ والتفكير واحد مف الموضوعات الحيوية في ىذا المجاؿ.لذلؾ كاف البد مف التعرؼ عمى

انماط التعمـ والتفكير واختالفاتيا لدى المتعمميف ،اذ يشير (طالفحة ،والزغموؿ )7004 ،إف التعرؼ عمى أنماط التعمـ

لدى المتعمميف يعد عمى غاية مف األىمية لكؿ مف مخططي المناىج والمعمميف والمتعمميف أنفسيـ ،اذ يسيـ ذلؾ في

إعادة بناء وتصميـ المناىج والمقررات الدراسية ،واختيار المحتوى والخبرات وأساليب التدريس والوسائؿ والتنويع فييا

بما يتناسب وأنماط التعمـ المختمفة لدى المتعمميف .وذلؾ الف المناىج والمقررات الدراسية الشائعة في المدارس الثانوية
والجامعات تركز عمى تنمية قدرات عقمية محددة تعود بالنفع عمى بعض المتعمميف في الوقت الذي يحرـ فيو أفراد

آخروف مف ىذه المنفعة ،فظال عف أف العديد مف المعمميف واألساتذة الجامعييف ال يدركوف التبايف في أنماط التعمـ
وأساليب التفكير لدى المتعمميف ،حيث دأب العديد منيـ في االعتقاد بأف الطمبة ما داموا يقعوف في الفئة العمرية

نفسيا ،فيـ بالضرورة يمتمكوف قدرات متماثمة تمكنيـ مف اكتساب المعمومات والمعارؼ التي تقدـ ليـ ،وينتج عف ذلؾ

اعتماد ىؤالء األساتذة والمعمموف أساليب وطرائؽ تدريس محددة والتركيز عمى تنمية ميارات وقدرات معينة لدى

المتعمميف وعدـ مراعاة الفروؽ الفردية بيذا الشأف ،األمر الذي يؤدي إلى اإلخفاؽ لدى بعض المتعمميف وحرمانيـ مف

فرص التعمـ لكوف أساليب التدريس والخبرات المقدمة ليـ ال تتناسب مع أنماط التعمـ والتفكيرالسائدة لدييـ( .طالفحة،

الزغموؿ .)722 ،7004 ،لذلؾ فإف تعدد انماط التعمـ والتفكير واختالفيا لدى المتعمميف يقتضي إتباع نماذج تعميمية
متنوعة لتحقيؽ التواصؿ مع كؿ المتعمميف المتواجديف في الصؼ الدراسي وبما يتناسب مع نمط تفكير كؿ منيـ.
مما تقدـ تتجمى أىمية البحث الحالي فيما يأتي:

 -5يستمد البحث أىميتو مف خالؿ تصميـ وتطبيؽ منياج تعميمي عمى وفؽ انموذج مارزانو البعاد التعمـ.

 -7الكشؼ عف انماط التعمـ والتفكير لدى طالب كمية التربية الرياضية الذي سينعكس عمى استخداـ ميا ارتيـ
بشكؿ أفضؿ في المجاؿ الميني.

 -0الدراسة األولى في مجاؿ التربية الرياضية عمى حد (عمـ الباحث) التي تناولت أثر استخداـ انموذج مارزانو
البعاد التعمـ في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير حسب نظرية ىيرماف لمسيادة الدماغية.

 -4تزود التربوييف والمدرسيف واعضاء الييئة التدريسية في كميات التربية الرياضية بالمعرفة حوؿ انماط التعمـ
والتفكير ودورىا في تحقيؽ التعمـ الفعاؿ.

 2-1مشكمة البحث:

تشير معظـ الدراسات في مجاؿ تشخيص السيادة الدماغية ،اف غالبية الطمبة وبمختمؼ المراحؿ الدراسية

يستخدموف خصائص النصؼ االيسر مف الدماغ (ذات الطابع االكاديمي التحميمي المنطقي) اكثر مف خصائص

النصؼ االيمف (ذات الطابع التخيمي التركيبي االرتجالي) .كما تشير غالبية الدراسات اف البيئات التعميمية مف حيث
المناىج واستراتيجيات التعمـ منحازة إلى تنمية النصؼ األيسر مف الدماغ اكثر مف النصؼ األيمف ،وىذا قد يحد مف

تنمية انماط التعمـ والتفكير بصورة متكاممة ،لذا فالمؤسسات التربوية بحاجة إلى برامج تعميمية تعممية لتنمية ميارات

التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ معاً دوف تحيز ألحد جانبي الدماغ عمى حساب األخر.
ومف ىنا تبرز المشكمة األساسية لمبحث الحالي ،فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تربية جيؿ يعتمد عمى
ميارات الدماغ بصورة متكاممة مف خالؿ تنمية عقوؿ الطمبة وتطوير أنماط تفكيرىـ .إننا بحاجة إلى تقديـ مواد
وطرائؽ ونماذج تدريسية يمكف في إطارىا تنمية التفكير في أي فصؿ دراسي وأي مجتمع  ،ولعؿ أنموذج مارزانو

المستخدـ في ىذا البحث قد يساعد عمى تنمية وتعديؿ انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بنصفي الدماغ حسب نظرية

ىيرماف لمسيادة الدماغية؛ لذا يمكف أف تصا غ مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي :ىؿ يمكف تعديؿ انماط التعمـ والتفكير
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المرتبطة بنصفي الدماغ حسب نظرية ىيرماف عند طمبة السنة الدراسية الثالثة في مادة طرائؽ التدريس التربية

الرياضية مف خالؿ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ ؟

 3-1اىداؼ البحث:

5-0-5تصميـ وتطبيؽ منياج تعميمي باستخداـ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ لمادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية
لمسنة الدراسية الثالثة.

2-3-1الكشؼ عف أثر استخداـ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة
الدراسية الثالثة بكمية التربية الرياضية.

 4-1فروض البحث:

 1-4-1ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسط درجات االختباريف القبمي والبعدي

لممجموعة التجريبية التي

تدرس عمى وفؽ انموذج مارزانو البعاد التعمـ في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية
الثالثة بكمية التربية الرياضية.

 2-4-1ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف متوسط درجات االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة التي
تدرس بالطريقة االعتيادية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية

الرياضية.

 3-4-1ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
التي تدرس عمى وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي
تدرس بالطريقة االعتيادية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية التربية

الرياضية.

 5-1مجاالت البحث:

 1-5-1المجاؿ البشري :طالب السنة الدراسية الثالثة /كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ لمعاـ الدراسي
(7055ـ7057-ـ).

 2-5-1المجاؿ الزماني :الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ابتداء مف (7055/7/51ولغاية )7057/1/51
 3-5-1المجاؿ المكاني:القاعات الدراسية فرع العموـ الرياضية  /كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.
 6-1تحديد المصطمحات:

 1-6-1األنموذج:عرفو (قطامي وقطامي )7007 ،بأنو" :االستراتيجيات التي يوظفيا المعمـ في الموقؼ بيدؼ

تحقيؽ نواتج تعميمية لدى التالميذ مستنداً فييا إلى افتراضات يقوـ عمييا األنموذج ويتحدد فيو دور المعمـ والتالميذ
وأسموب التقديـ"( .قطامي وقطامي.)01 ،7007 ،
ويعرفػػو الباحثػػاف إجرائيػاً بأنػػو :مخطػػط لتنظػػيـ وتوجيػػو العمميػػة التعميميػػة فػػي مػػادة مػػا عمػػى وفػػؽ خطػوات عمميػػة

مدروسة.

 2-6-1أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ:

عرؼ مارزانو أنموذجو بأنو نموذج تدريس صفي يتضمف كيفية التخطيط لمدروس وتنفيذىا وتصميـ المنيج

التعميمي أو تقويـ األداء لمتالميذ ،ويقوـ النموذج عمى مسممة تنص عمى أف عممية التعمـ تتطمب التفاعؿ بيف خمسة

أنماط (أبعاد) مف التعمـ ىي :االتجاىات واالدراكات اإليجابية عف التعمـ ،و اكتساب المعرفة وتكامميا ،و توسيع

المعرفة وتنقيتيا وصقميا وتكامميا ،واستخداـ المعرفة بشكؿ ذي معنى ،واستخداـ عادات العقؿ المنتجة.

(مارزانو وآخروف.)7 , 2777 ,
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ويعػػػػػرؼ الباحثػػػػػاف انمػػػػػوذج مػػػػػارزانو اجرائيػػػػػا بانػػػػػو:مجموعػ ػػة االج ػ ػراءات والممارسػ ػػات التدريسػ ػػية الصػ ػػفية

التعميمية/والتعممية التي سيتبعيا المدرس والطالب فػي غرفػة الصػؼ التػي تعمػؿ عمػى اسػتيعاب واكتسػاب وفيػـ وتعميػؽ
المعرفػػة وتكامميػػا واسػػتخداميا عمػػى نحػػو لػػو معنػػى مػػف الطالػػب،في اطػػار البيئػػة االيجابيػػة عػػف الػػتعمـ وتنميػػة لمعػػادات

العقمية المنتجة.

3-6-1انماط التعمـ والتفكير :عرفيا (فاريؿ و موسكاو )5447 ،بأنو الطريقة التي يتعمّـ بيا الفرد في استقبالو أو
تحميمو لممعمومات وكيفية معالجتو لممشكالت التي تعترض سير تقدمو.)Farrell-Moskwo,1992( .

وعرفيا( ستيرنبرغ  )1994,أنيا " الكيفية التي يستقبؿ بيا الفرد الخبرات وينضميا ويسجميا في مخزونو
المعرفي ثـ يسترجعيا بالصورة التي تمثؿ طريقتو في التعبير ( ".قطامي ) 51 ، 7005 ،

ويعرفيػػػا الباحثػػػاف اجرائيػػػاً بأنيػػػا :ال ػػدرجات الت ػػي يحص ػػؿ عميي ػػا طال ػػب الس ػػنة الد ارس ػػية الثالث ػػة ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة

الرياضػػية عػػف طريػػؽ اإلجابػػة عػػف فقػرات المقيػػاس التشخيصػػي ألنمػػاط التفكيػػر المرتبطػػة بػػاجزاء الػػدماغ االربعػػة حسػػب
نظريػػة ىيرمػػاف لمسػػيطرة الدماغيػػة ويحػػدد نمػػط الػػتعمـ لمطالػػب فػػي ضػػوء التك ػرار االكثػػر السػػتجاباتو عمػػى وفػػؽ فق ػرات
المقياس المنتمية الى النمط الذي صنؼ فيو.

 -2االطار النظري والدراسات السابقة:
1-2االطار النظري:

1-1-2األساس النظري لألنموذج (النظرية البنائيػػػة):

متطمبا سابقًا
ذكر (البعمي )7000 ،أف أنموذج أبعاد التعمـ يستند إلى الفمسفة البنائية التي تؤكد عمى أف المعرفة تعد
ً
تبنى مف خاللو خبرات الفرد وتفاعالتو مع عناصر ومتغيرات العالـ مف حولو ،وأف الفرد يصؿ إلى المعرفة مف خالؿ

بناء منظومة معرفيو تنظـ وتفسر خبراتو مع المتغيرات مف حولو التي يدركيا مف خالؿ جيازه المعرفي بما يؤدي إلى
تكويف معنى ذاتي ،ويستمر ذلؾ بمرور المتعمـ بخبرات تمكنو مف ربط المعمومات الجديدة بما لديو مف معنى جديد.

(البعمي .)11 ،7000 ،وقد اوضح ( ) Patاف أنموذج ابعاد التعمـ لمارزانو مف افضؿ النماذج التي قامت عمى
النظرية البنائية في كتابو المشيور"تطبيؽ المستويات المعيارية القائمة عمى البنائية:مرشد مف خطوتيف لزيادة الدافعية

لدى التالميذ".

(ميخائيؿ)530،7004،

 2-1-2أبعاد التعمـ أل نموذج مارزانو:

أنموذج أبعاد التعمـ ثمرة مف ثمرات بحوث شاممة أجريت عمى المعرفة والتعمـ في إطار فكري تـ وصفو في

كتاب( )ASCDوالذي نشر عاـ  5433بعنواف "أبعاد التفكير" أبعاد التعمـ يترجـ البحث والنظرية التي عرضت
وشرحت في كتاب أبعاد التفكيػر إلى أنموذج عممي يستطيع اف يستخدمو المدرسوف في جميع مراحؿ التعميـ بدءا مف
ريػاض األطفاؿ وحتى نياية المرحمة الثانوية ليحسنوا نوعية التدريس وجودة التعمـ في أي مجاؿ مف مجاالت محتوى

المنيج  ،ولقد عمؿ أكثر مف تسعيف مربيا وباحثا كجزء مف أبحػاث أبعػاد التعمـ وتطويره لمدة عاميف ليشكموا البرنامج

األساس ويحولوه إلى أداة قيمة إلعػادة تنظيػـ المنيج التعميمي والتعميـ والتقويـ(.مارزانو،)1 :5443،ويذكر(فتح

اهلل )7002،اف أ نموذج ابعاد التعمـ كفيؿ عند حسف تطبيقو اف يطور التفاعؿ داخؿ الصفوؼ الدراسية بما يحقؽ
اىداؼ التعميـ بفاعمية وكفاءة عمى اختالؼ انواعيا ومستوياتيا.واليدؼ النيائي لمنموذج اف يصبح التالميذ لدييـ
القدرة عمى تطوير انفسيـ عمى نحو يجعميـ قادريف عمى االستمرار في التعمـ خالؿ حياتيـ( .فتح اهلل.)7002،52،

قسـ و مارزانو ( )5433و ( )Marzano,1992مارزانو ( )5433أبعاد التعمـ الى خمسة أبعاد ىذه االبعاد ىي
نواتج او ساللة اطار ابعاد التفكير والتي تعبر عف كيؼ يعمؿ العقؿ خالؿ التعمـ :
552

اثر استخذام منورج هارزانو البعاد التعلن يف تعذيل امناط التعلن والتفكري.........

البعد األوؿ :االتجاىات االيجابية نحو التعمـ:

حيف يدخؿ الطالب الصؼ الدراسي يندر اف يكوف اىتماميـ االوؿ عف المادة الفعمية التي يدرسونيا في

الصؼ  .ذلؾ اف االولوية في عقوليـ تكوف الىتماميـ باالحساس والشعور بالصؼ وما يتوقعو المدرس منيـ.واذا لـ

يعالج المدرس ىذه االىتمامات فاف الطالب سوؼ يتشتت انتباىيـ النشغاليـ بيا وسوؼ يعاني تعمميـ مف ذلؾ.

( مارزانو)73،7000،

ويضيؼ (.مارزانو)7000،اف االدراكات واالتجاىات تؤثر في قدرة الطالب عمى

التعمـ،فالطالب الذيف ينظروف الى غرقة الصؼ بوصفيا مكانا غير امف وغير مرتب يحتمؿ اف يتعمموا

القميؿ .وبالمثؿ،اذا كاف لدى الطالب اتجاىات سمبية عف مياـ غرفة الدراسة فانو يحتمؿ اف يبذلو جيدا قميال في ىذه
المياـ.اف مف العناصر المفتاحية في التعميـ الفعاؿ اذف،اف نكوف ونرسخ اتجاىات وادراكات ايجابية عف التعمـ.

وبدوف ادراكات واتجاىات موجبة لف يتاح لمطالب إال فرصة ضعيفة لمتعمـ بكفاءة  ،ىذا إف تعمموا شيئا عمى

اإلطالؽ(. .مارزانو )74،7000،وىناؾ نوعاف مف االتجاىات واالدراكات تؤثراف في التعمـ ىي:

أ -تنمية االتجاىات واالدراكات الموجبة عف مناخ التعمـ :
ب -تنمية اتجاىات موجبة نحو مياـ الصؼ:
البعد الثاني :اكتساب المعرفة وتكامميا :

أكد ىيوت ( )Huot,1996عمى اف اكتساب المعرفة وتكامميا يتضمف دمج المعرفػة المكتسػبة مػع مػا سػبؽ تعممػو

وتنظيمػػو فػػي أنمػػاط ذات معنػػى وداللػػة  ،وتخزينػػو فػػي ذاكػرة المػػتعمـ طويمػػة المػػدى  ،وىػػذه الخطػػوة األخيػرة ميمػػة ألنيػػا

تتضػػمف قػػدرة الطػػالب عمػػى اسػػترجاع المعمومػػات وقػػت الحاجػػة)Huot,1996: 3(.وىنػػاؾ نوعػػاف مػػف المعرفػػة ينبغػػي
عمى المتعمـ اف يكتسبيما ىي:

أوال :المعرفة التقريرية:

ىي المعرفة الناتجة عف فيـ مكونات البناء المعرفي مف حقائؽ وتعميمات وأفكار  ،ويكوف لدى المتعمـ القدرة

عمى استدعاء أجزائيا  ،فمثال مفيوـ الديمقراطية يشيرالى " اف لمشخص الواحد صوت واحد  ،والق اررات تتخذىا

الجماعة مقابؿ الفرد"( .مارزانو .)02 :5443،ويحدد مارزانو ثالثة أطر مف اجؿ تحقيؽ اكتساب وتكامؿ المعرفة

التقريرية لدى الطالب ىي (:بناء المعنى لممعرفة التقريرية و تنظيـ المعرفة التقريرية و االحتفاظ بالمعرفة التقريرية

وخزنيا)

ثانيا :المعرفة اإلجرائية:

اف تعمـ المعرفة اإلجرائية يتضمف ثالث مراحؿ ىي:

أ – بناء النماذج لممعرفة اإلجرائية:

ىي عممية تضمف تحقيؽ نتائج معينة  ،او ىي بناء نماذج لمخطوات والعمميات التي يجب إتباعيا لمتوصؿ الى

المعرفة اإلجرائية وفيميا .

ب – تشكؿ المعرفة اإلجرائية:

اف عممية التشكيؿ تعد أىـ جزء في تنمية الخبرة اإلج رائية ويقوـ المتعمموف في ىذه المرحمة بتعديؿ النموذج

المبدئي لمميارة او العممية.

ج – استدماج المعرفة اإلجرائية:

ىي الجانب األخير مف تعميـ ميارة جديدة وىو استدماجيا  ،وىذا يعني بالنسبة لبعض الميارات والعمميات تعمميا

بدرجة تمكف مف استخداميا دوف الكثير مف التفكػير الواعػي  ،ويسمى ىذا المستوى األتمتة او اآللية .ألنو يتـ
استخداـ الميارة او العممية عمى نحو اوتوماتييكي( .مارزانو)23، 5443،
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البعد الثالث :تعميؽ المعرفة وصقميا:

إذا كاف اليدؼ مف التعميـ اكتساب المعرفة فال يوجد ما يضاؼ الى ما تـ مناقشػتو في البعد األوؿ والثاني مف أبعاد
التعمـ  ،ولكف التعميـ ليس مؿء العقؿ بالمعمومات والميػارات ،فالتعمـ الكؼء يتضمف توسيع وامتداد المعرفة  ،إلى

مواقػؼ جديدة لـ يتناوليا المتعمـ باألساس .ويعتمد ىذا البعد عمى إعادة البناء وفيو يتـ إعادة تنظيـ المعمومات بما
يؤدي الى التوصؿ لرؤية جديدة واستخدامات جديدة ليا  ،فاالمتداد بالمعمومات والتدقيؽ فييا ىو النموذج الذي

يتفحص المعمومات في مستويات أعمؽ وأكثر تحميال.)Marzano,1992,67(.واف األنشطة التي تساعد عمى
االمتداد بالخبرة والتدقيؽ فييا يصعب حصرىا  ،ولكػف ىناؾ عددا منيا يناسب المواد التعميمية والتدريس وىذه

األنشطة ىي(:المقارنة والتصنيفواالستقراء واالستنباط وتحميؿ األخطاء وبناء األدلة والتجريد وتحميؿ الرؤى).

(مارزانو)49 ،5443،

البعد الرابع :استخداـ المعرفة استخداما ذا معنى:

نحف نسعى الكتساب المعرفة ألننا نحتاج إلييا ونريد استخداميا  ،واف العمميات التػي سبؽ ذكرىا لتنمية التعميـ

وتعميؽ المعرفة ليست ىدفا في ذاتيا  ،فنحف ال نقػارف مف اجػؿ المقارنة  ،وال نجرد مف اجؿ التجريد  ،فنحف نستخدـ

المعرفة استخداما ذا معنى بالنسبة لنػا حيف نقوـ باتخاذ القرار( .مارزانو )515، 7000،الى اف بعض المياـ التي
نقوـ بيا في حياتنا اليومية بينيا أىداؼ مشتركة وتتطمب منا استخداـ معرفتنا استخداما ذا معنى ،ومف ىذه

المياـ(.اتخاذ القرار،االستقصاء (البحث)،البحث التجريبي،حؿ المشكالت،االختراع).

(مارزانو)511-515، 7000،

البعد الخامس :عادات العقؿ المنتجة:

ىي أنماط األداء العقمي الثابت والمستمر في العمؿ مف اجؿ التوصؿ الى فعؿ ذكي وعقالني( .مارزانو:7000،

.)530وقد أشار ( ) Marzano,1992الى اف العادات العقمية المنتجة ىي الطاقة الكامنة لمعقؿ  ،والواجب عمى
المربيف والمعمميف اف يعمموا في اتجاه ىذه العادات العقمية لممتعمميف مف اجؿ تنميتيا وتطويرىا لكي يصبحوا أكثر
استعدادا الستخداميا عندما تواجييـ أوضاع ينقصيا اليقيف ويسودىا التحدي.)Marzano,1992: 133( .وقد حدد

مارزانو العادات العقمية المنتجة عمى النحو االتي (التفكير والتعمـ القائـ عمى تنظيـ الذات والتفكير الناقد والتفكير
(مارزانو)539-530 :7000،

والتعمـ االبتكاري:

3-1-2أنماط التعمـ والتفكير:

تتطمب معايير جودة التعميـ التي تنادي بيا الييئات العالمية والوطنية كالمجمس الوطني العتماد المعمميف

فمكؿ متعمّـ الحؽ في تعميـ أفضؿ ،وأف
وتأىيميـ ) (NCATEمراعاة الفروؽ الفردية في أنماط التعّمـ بيف المتعمّميفّ ،
يتعّمـ وفق ًا لمطريقة التي يستطيع أف يتعّمـ بيا(.(NCATE, 1999ويفسراختالؼ أنماط تعمّـ األفراد في التعّمـ مف
وجية نظر(ثورندايؾ ) باختالؼ العوامؿ الثقافية والشخصية والبيولوجية واالنفعالية لألفراد ،لذلؾ فإف نمط التعمّـ ىو

مفيوـ أو مصطمح يشير إلى طريقة االستجابة المالئمة مف الفرد لممثيرات في سياقات التعمّـ ،وىذه االستجابات
المكونات التي تكوف نمط التعمـ الفردي( .(Hergenhahn & Olson, 1993وورد
لممثيرات ىي السموكات وىي
ّ

في األدب التربوي مجموعة مف التعريفات لنمط التعمّـ تؤشر بأف نمط التعمـ ىو الطريقة التي يستقبؿ بيا المتعمّـ
المعمومات مف البيئة ،والطريقة التي يتـ بيا معالجتيا واكتسابيا واحتفاظو بيا.

صنفت أنماط التعمّـ بأشكاؿ ونماذج متعددة ،وحسب التسمسؿ الزمني لظيور ىذه األشكاؿ ونماذج أنماط
لقد ّ
صنؼ أنماط التعمـ إلى :
التعّمـ مف األقدـ إلى األحدث،اذ كاف نموذج كارؿ جنغ(  ) Carl Jungعاـ  5425الذي ّ
شعوري ،وتفكيري ،وحسي ،وحدسي وتحدد نموذج كولب عاـ  5421في أربعة أنماط ىي :التباعديوف ،والتمثميوف،
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والتقاربيوف،والموائموف وصنؼ في أنموذج مايرز عاـ  5423إلى :انبساطي وحساس ومف ّكر وتحدد في نموذج
مكارثي اربعة أنماط تعمّـ حسب مداخؿ المعمومات ،وىي :االبتكاري ،والتحميمي ،والحسي ،والديناميكي  ،وتحدد في

انموذج جريجورؾ ( )5431أنماط لمتعمّـ؛ المحسوس(التسمسمي) ،والمحسوس( العشوائي) ،والمجرد(التسمسمي)،

والمجرد-العشوائي ،وىناؾ كذلؾ أنموذج ىوني وممفورد ويفترض ىذا النموذج أربعة أنماط لمتعمّـ ىي :النشط،

والمتأمؿ ،والنظري ،والنفعي ،وكاف نموذج فيمدر ,عاـ 5433يفترض أربعة أبعاد ثنائية القطب لمتعمّـ ،ولذا يتكوف مف
ثمانية أنماط تعمّمية ،ىي :حسي وحدسي وبصري ولفظي ونشط وتأممي وتسمسمي وشمولي ،وأنموذج سوزاف واينبرنر
عاـ 7007بثالثة أنماط تعمّـ ىي البصري ،والسمعي ،والحركي(0رواشدة واخروف.)017،7050،
وفي التنظير المتأخر نسبيا ،بدأ التوجو في إسناد التعمّـ إلى وظائؼ الدماغ ،والدماغ يتكوف مف نصفي كرتيف

ممتحمتيف مف الوسط ،وىما النصؼ األيمف والنصؼ األيسر ،وتكوف السيطرة لكؿ منيما عمى أفعاؿ الجسـ في

الجانب المعاكس ليما ،فمثال يسيطر نصؼ كرة الدماغ األيمف عمى فعؿ اليد اليسرى وىذا يشيع لدى ).( %40مف

األفراد( نوفؿ وأبو عواد0)017،7002،ومف النظريات التي اىتمت بالدماغ وتفسير حدوث التعمّـ بو؛ نظرية الدماغ
الثالثية لماكميف(  )1952وتفترض ىذه النظرية ثالثة أدمغة متداخمة ،وفي كؿ جزء يتـ التعمّـ بطريقة معينة ،فيناؾ
الدماغ العقالني (التبريري) ،وىناؾ الدماغ المتوسط ،والدماغ الفطري وفي عاـ() 1989ظيرت نظرية سبيري التي

تفترض وجود دماغيف أيمف وأيسر ،وتتـ في كؿ منيما أشكاؿ مختمفة لمتعمّـ ،ودمج ىيرماف نظرية ماكميف ونظرية
سبيري في نظرية الدماغ الكمي فجزأت ىذه النظرية الدماغ حسب خصائص التعمّـ إلى( عموي؛ أيمف وأيسر)
و(سفمي؛ أيمف وأيسر) ،فالعموي كمو يختص بالمفاىيمية والتجريد والسفمي كمو يختص بالعاطفية والداخمية ،واأليسر

كمو يختص بالمنطقية والكمية في أعاله وبالتسمسمية والتنظيـ في أسفمو ،واأليمف كمو يختص بالمفاىيمية والبصرية

في أعاله وبالشخصية والعاطفية في أسفمو ،وبشكؿ عاـ يكوف األيمف غير محكـ البنية بينما األيسر يكوف محكـ

البنية ويمكف وصؼ أنماط التفكير األربعة في األجزاء األربعة لمدماغ ،ووصؼ خصائص التعمـ في كؿ مف ىذه
األجزاء األربعة ،ووصؼ الطرائؽ التعميمية والسياقات التي تتقابؿ معيا وفيما يأتي وصؼ مالمح ىذه األنماط:

 1-3-1-2نمط التعمّـ  Aالخارجي (الجزءاأليسر العموي مف الدماغ) يصطمح عميو ىيرما عدة مصطمحات ىي :
المعتمد عمى الحقائؽ والتحميمي والعقالني النظري والخارجي .واعتمدت الدراسة ليذا النمط مصطمح التعمّـ الخارجي،
وأىـ خصائصو أنو :منطقي وعقالني وحقائقي ونظري وواقعي وتحميمي وكمي ورياضي و نقدي وتقني ومالي.

 2-3-1-2نمط التعمّـ  Bاإلجرائي (الجزء األيسر السفمي مف الدماغ)

ظـ والتسمسمي و اإلجرائي ،وأىـ
يصطمح عميو ىيرماف بعدة مصطمحات ،وىي :الموجو و
المخطط ،المن ّ
ّ
خصائصو :تسمسمي ومنظـ وتفصيمي ومخطط واجرائي وموجو ومحافظ وغير مخاطر وزمني.

 3-3-1-2نمط التعمّـ Cالتفاعمي (الجزء األيمف السفمي مف الدماغ)
يصطمح عميو ىيرماف بمصطمحات عدة ،ىي :المشاعري والعاطفي واالجتماعي والبيف -شخصي والتفاعمي
،وأىـ خصائصو أنو :بيف شخصي وعاطفي و حس حركي ورمزي وفني وروحي وتعبيري وشعوري وداعـ ولفظي
و قارىء وكاتب.

 4-3-1-2نمط التعمّـ Dالداخمي (الجزء األيمف العموي مف الدماغ )

يصػطمح عميػو ىيرمػاف بمصػطمحات عػدة ،ىػي :المتفػتح الػدماغ واالبتكػاري والتكػاممي والتحميػؿ و والتخيمػي

والػ ػػداخمي والبصػ ػػري والشػ ػػمولي والمفػ ػػاىيمي والتركيبػ ػػي والحدسػ ػػي والمستكشػ ػػؼ الػ ػػذاتي ومبػ ػػادر وابػ ػػداعي ومخػ ػػاطر.

(رواشدة واخروف)017،7050،
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وبناء عمى ىذا األنموذج أعد ىيرماف( )1988 Herrmannاستبانة لتحديد النمط التعمّمي السائد وأنماط التفكير عند
ً
المتعمّميف ،وىي أداة السيادة الدماغية لييرماف ) .(HBDIوبفيـ النمط التفكيري المفضؿ لدى الطمبة يمكف لممعمـ أف
يفيـ أكثر كيؼ يتعمّـ طمبتو ،وكيؼ يتخذوف الق اررات ،وكيؼ يحمّوف المشكالت ،وكيؼ يتواصموف ،ولماذا يعمموف
بعض األشياء وكيؼ يعممونيا .

( )she,2005,P94

وقد ذكر ادوارد ولومسديف كما ورد في فيمدر(  (felder ,1996اف اداة السيادة الدماغية لييرماف( )HBDI

تساعد في المياـ االتية :

 تمكف الطمبة مف التبصر في أنماط تعمّميـ وتشكيؿ استراتيجيات تعمّـ ناجحة.
 تمكف المعمميف مف فيـ أسئمة طمبتيـ وتعميقاتيـ واجاباتيـ في سياؽ تفضيالتيـ التفكيرية.


تمكف المعمميف والطمبة مف حؿ المشكالت بشكؿ أفضؿ عندما يشكموف مجموعات تشتمؿ عمى جوانب السيادة

الدماغية األربعة.

ويعتقد ىيرماف بأف تفضيؿ ما يتعمّـ يرتبط بنمط التعمّـ ،ولذا فإف الفشؿ في المقابمة بيف النمط التعمّمي مع
المنحى التدريسي يؤدي إلى إحباط المتعمّـ ،فيزيد جيده المبذوؿ في التعمّـ ،ويحدث لو الضجر والممؿ ،وال يعني

بالضرورة تفضيؿ المتعمّـ لنمط معيف أف يكوف تحصيمو عالي ًا  ،وقد يفسر ذلؾ بأف التدريس الذي تمقاه ال يالئـ نمطو
التعمّمي ،وبالمقابؿ فقد يحدث تعمّـ لدى المتعمّـ بغير نمطو الذي يمتمكو ،وىذا يحتاج إلى حوافز داخمية وخارجية
قوية ،ولذلؾ يفضؿ أف يستكشؼ المعمموف قدرات طمبتيـ التعميمي.

واخروف)264,2717,

(رواشدة

4-1-2لماذا أنماط التعمـ والتفكير ؟

تنبع أىمية أنماط التعمـ المفضمة لدى الطمبة مف كونيا:

 -5تتفؽ مع رغبات الفرد وامكاناتو وتمبي حاجاتو في التعمـ.
تحسف اكتساب المعرفة لدى الطمبة.
-7
ّ
 -0تجعؿ عممية التعمـ أكثر فاعمية وتشويقاً لمطمبة.

 -9تثير دافعية الطمبة لمتعمـ مما يزداد تقدميـ وتحصيميـ.

 -1تساعد في استغالؿ قدرات الطمبة واستعداداتيـ وتوجيييا
نحوالتعمـ.

 2-2الدراسات السابقة:

)(THmson,&Mascazian,J.1997,P76

1-2-2دراسة الرحيمي(:)2777

" اثر استخداـ أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس العموـ في التحصيؿ وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات

الصؼ الثاني المتوسط في المدينة المنورة".

اجريت ىذه الدراسة في السعودية،وىدفت إلى "معرفة اثر استخداـ أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس

العموـ في التحصيؿ وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدينة المنورة" .ولتحقيؽ ذلؾ

اختار الباحث تصميماً تجريبياً مكوناً مف مجموعتيف االولى تجريبية واألخرى ضابطة.وتكونت عينة الدراسة مف ()20
طالبة مف الصؼ الثاني المتوسط بالمدرسة الخامسة والثالثوف بالمدينة المنورة لمعاـ الدراسي  ،7002وزعف عمى

مجموعتيف األولى تجريبية ضمت ( ) 01طالبة درسف بأنموذج أبعاد التعمـ ،والثانية ضابطة تكونت مف ( )01طالبة
درسف بالطريقة االعتيادية.واستخدمت الباحثة أداتيف مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث وىما االختبار التحصيمي وتكوف
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مف ( )01فقرة ،ومقياس جاىز لمذكاءات المتعددة مف إعداد برنتف شرر ( .)Brantn Shearerوبعد تحميؿ البيانات
إحصائيا باستخداـ االختبار التائي  t-testعند مستوى داللة ( )0.01أظيرت الدراسة انو يوجد فرؽ ذو داللة
إحصائية في التحصيؿ في مادة العموـ لمصمحة المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ أنموذج أبعاد التعمـ

لمارزانو.

 2-2-2الدليمي(:)2775

"اثر برنامج المواىب المتعددة في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ ( األيمف ،األيسر) لدى طمبة الصؼ

الرابع اإلعدادي".

ىدفت الدراسة الى معرفة "اثر برنامج المواىب المتعددة في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ ( األيمف و

األيسر) لدى طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي عمى وفؽ متغير الجنس ( ذكور و إناث ) ".ومعرفة " اثر برنامج المواىب

المتعددة عمى نمط التفكير السائد ( األيمف و األيسر والمتكامؿ) لدى طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي ".ولمتحقؽ مف

أىداؼ البحث تـ صياغة ثالثة فرضيات رئيسة  .تألفت عينة البحث األساسية مف ( )570طالباً وطالبة وقد سحبت
العينة مف إعدادية أبي حنيفة لمبنيف واعدادية الطالئع لمبنات لمعاـ الدراسي ( )7001-7009واستغرؽ تطبيؽ
البرنامج حوالي (ثالثة اشير) بواقع (أربع حصص في األسبوع) اثنتاف منيا لمذكور واثنتاف منيا لإلناث .تـ اختيار

التصميـ التجريبي ذي االختبار القبمي والبعدي ،وتـ بناء مقياس تشخيصي لمكشؼ عف نمط التفكير السائد ( ايمف

وأيسر ومتكامؿ) تكوف مف ( ) 11فقرة ،وتـ بناء اختبار لقياس ميارات التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ (األيمف و

األيسر) تكوف مف ( )19فقرة .وقد أظيرت النتائج التي استخدـ فييا تحميؿ التبايف لمعالجة البيانات وجود فروؽ دالة
بيف متوسطات درجات المجموعات التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

إحصائي ًا عند مستوى ()0 ،01
وباستخداـ اختبار دنكف البعدي لمتعرؼ الى اثر البرنامج فقد تبيف أف ىناؾ فروقاً دالة لصالح المجموعتيف
التجريبيتيف  ،ولـ تظير النتائج ّأية فروؽ دالة إحصائي ًا لمتغير الجنس(ذكور و إناث) بيف المجموعتيف التجريبيتيف،
كما أظيرت النتائج وجود اختالؼ في نمط التفكير السائد لدى طمبة المجموعتيف التجريبيتيف  ،ونمط التفكير السائد

لدى طمبة المجموعتيف الضابطتيف ولمصمحة المجموعتيف التجريبيتيف إذ اتجو طمبة المجموعتيف التجريبيتيف نحو
نمط التفكير المتكامؿ ،في حيف حافظ طمبة المجموعتيف الضابطتيف عمى نمط التفكير السائد لدييـ وفقا لممحؾ

المعتمد.

 -3إجراءات البحث:

 1-3منيج البحث :المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينتو:

تكوف مجتمع البحث مف طالب السنة الدراسية الثالثػة فػي كميػة التربيػة الرياضػية بجامعػة الموصػؿ لمعػاـ الد ارسػي

( )7057- 7055الذيف أختيروا بصورة عمدية والبالغ عددىـ ( )513طالبػاً وطالبػة مػوزعيف عمػى ( )1شػعب (أ ،ب،
ج ،ء ،ى ػػ ،و) وقػػد تػػـ اسػػتبعاد شػػعبة الطالبػػات والبػػالغ عػػدد طالباتيػػا ( )79طالبػػة تجنبػػا لعامػػؿ الجػػنس وبػػذلؾ خمػػص

المجتمع الى ( )509طالبا.أما عينة البحث التي تكونت مػف الشػعب (ب ،ج ،د،ىػػ) وبعػدد إجمػالي بمػغ ( )550طالبػاً
مػػف مجتم ػػع البحث،وبطريق ػػة عشػ ػوائية وزع ػػت عين ػػة البح ػػث عم ػػى مجم ػػوعتيف (مجموع ػػة تجريبي ػػة ومجموعػػة ضػػابطة)

المجموعػػة التجريب يػػة متمثمػػة بشػػعبتي (د ،ىػػ)التي تػػدرس وفػػؽ أنمػػوذج مػػارزانو ألبعػػاد الػػتعمـ  ،أمػػا المجموعػػة الضػػابطة
فتمثمت بشعبة (ب،ج) التي تدرس عمى وفؽ الطريقة االعتيادية ،وقد وضع الباحػث معػايير الختيػار طػالب مجمػوعتي

البحث وىذه المعايير ىي :

 -5أف يكوف الطالب ناجحيف مف السنة الدراسية الثانية إلى السنة الدراسية الثالثة.
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 -7أف يكوف الطالب ذوي أعمار زمنية متقاربة.

 -0استبعاد الطالب غير المنضبطيف بالدواـ الرسمي.

وبػػذلؾ فقػػد بمػػغ عػػدد أف ػراد العينػػة النيػػائي ( )20طالبػػا وبواقػػع ( )01طالبػػا لكػػؿ مجموعػػة ،وكمػػا مبػػيف فػػي الجػػدوؿ رقػػـ

(:)5

الجدوؿ رقـ ()1

يبيف توزيع عينة البحث عمى مجموعتي البحث
عدد الطالب

المجموعة

العدد قبؿ االستبعاد

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

10
10

51

المجموع

550

90

المستبعديف

العدد بعد االستبعاد
01
01

71

20

 3-3التصميـ التجريبي:

وقد اعتمد الباحث تصميما تجريبيا مف نوع المجموعات المتكافئة ذات االختبار القبمي و البعدي النو يناسب البحث

الحالي ويحقؽ اىدافو(فاف داليف .)019 ،5431 ،وكما مبيف في الجدوؿ أدناه:
الجدوؿ رقـ()2

يبيف التصميـ التجريبي لمبحث
المجموعة

االختبار القبمي

المتغير المستقؿ

االختبار ألبعدي

التجريبية

مقياس انماط التعمـ

أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ

مقياس انماط التعمـ

الضابطة

والتفكير

الطريقة االعتيادية

والتفكير

 4-3تكافؤ مجموعتي البحث:

أجرى الباحثاف اختبارات التكافؤ بيف مجموعتي البحث لضبط المتغيرات التي ليا عالقة بالبحث  ،وىذه

المتغيرات ىي كاآلتي( التحصيؿ الدراسي لموالديف والسكف و ترتيب الطالب في األسرة والتحصيؿ الدراسي لمطالب

والعمر الزمني واختبار رافف الذكاء واختبار المعمومات السابقة ومقياس انماط التعمـ والتفكير) وكما ىو مبيف في

الجداوؿ المرقمة ( )0و( )9و(.)1

الجدوؿ()3

يبيف تكافؤ افراد مجموعتي البحث في بعض المتغيرات بأستخداـ اختبار مربع كا2
متغيرات التكافؤ

التحصيؿ الدراسي لألباء

قيمة كا 2المحتسبة
3,57

درجة الحرية

(8=)1-2(×)1-9

*15,51

التحصيؿ الدراسي لألميات

1,24

(7=)1-2(×)1-8

*14,77

ترتيب الطالب في االسرة

7,28

(6=)1-2(×)1-7

*12,59

محؿ السكف

التحصيؿ الدراسي لمطالب

(1=)1-2(×)1-2

7,76

(2=)1-2(×)1-3

2,38
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*غير معنوي عند درجة حرية(ف()5-ف)5-وعند مستوى داللة(.)0،01
الجدوؿ رقـ ()4

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية لمتغيرات التكافؤ الخاصة بكؿ مجموعة
متغير

التجريبية

المجموعة

الوسط

التكافػؤ

الحسابي

العمرالزمني (باألشير)

الذكاء (درجة)

264,133

اختبار المعمومات األولي

31,157
5,11

االنحراؼ
المعياري

4,972

12,752
1,49

الضابطة

الوسط

الحسابي
262,12

29,976
4,96

االنحراؼ

قيمة T

قيمة T

المحتسبة*

الجدولية

5,712

7,422

74,2

1,38

7,614

74,2

المعياري

13,792

7,583

74,2

* معنوي عند درجة حرية تساوي ( )13وعند مستوى معنوية يساوي (.)0,01
الجدوؿ رقـ ()5

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ( )Tالمحتسبة وقيمة ( )Tالجدولية لتكافؤ مجموعتي البحث
في أنماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأجزاء الدماغ االربعة

أنماط السيادة الدماغية
نمط التفكيرااليسرالعموي
نمط التفكير االيسرالسفمي
نمط التفكير األيمف العموي
نمط التفكير األيمف السفمي

المجموعة التجريبية
الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

8,22

1,53

9,48
7,17
5,87

المجموعة الضابطة
الوسط

الحسابي
7,94
9,13

1,24

6,82

1,86

5,65

1,77

االنحراؼ

المعياري

قيـ ()T

المحتسبة

1,73

1,777

1,64

1,417

1,82

7,894

1,64

7,774

قيمة ()T

الجد ولية

09،7

* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية ( )0,01ودرجة حرية (.)13

5-3تحديد وضبط متغيرات البحث:

قاـ الباحثاف بأتخاذ جميع االجراءات لضبط ىذه المتغيرات بحيث التؤثر عمى سير البحث.

6-3مستمزمات البحث

لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث وفرضياتو تطمب مف الباحث تييئة عدد مف المستمزمات وىي:

1-6-3تحديد المادة العممية

لقد حددت موضوعات مادة طرائؽ التدريس التربية الرياضية لمفصؿ الدراسي الثاني ،وىي ضمف منياج

السنة الدراسية الثالثة لمعاـ الدراسي ( )7057-7055وتتضمن الموضوعات االتية(:تكنولوجيا التعميـ والميارات

التدريسية والتغذية الراجعة وأساليب تدريس التربية الرياضية والتقويـ)
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2-6-3صياغة األىداؼ السموكية

قاـ الباحثاف بصياغة األىداؼ السموكية وقد بمغت ( )909هدفا سموكياً وفقاً لتصنيف بموم في المستويات الستة
لممجاؿ المعرفي (تذكر ,فيـ  ,تطبيق ,تحميل,تركيب,تقويم)،وتـ عرض ىذه االىداؼ عمى مجموعة مف الخبراء
والمختصيف في مجاؿ التربية وطرائؽ التدريس ممحؽ ( , )1وذلؾ لمعرفة آرائيـ في صياغتيا  ،إذ تـ تعديؿ بعض

االىداؼ السموكية بحسب ما جاء بو الخبراء مف آراء .واعتمد الباحثاف نسبة( )%30أو اكثر مف آراء المحكميف

معيارا" لصالحية اليدؼ السموكي .والجدوؿ رقـ (  ) 1يبيف توزيع االىداؼ السموكية عمى فصوؿ المادة التعميمية

عمى وفؽ مستويات تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي والمجموع الكمي ليا.
الجدوؿ رقـ ( ) 6

يبيف توزيع االىداؼ السموكية عمى وفؽ تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي
مستوى
الفصؿ

()1تكنموجيا التعميـ

()2المياراتالتدريسة
( )3التغذية الراجعة

( )4اساليب موستف
( )5التقويـ
المجموع الكمي

لالىداؼ السموكية

مستوى
التذكر

مستوى
الفيـ

مستوى

التطبيؽ

التحميؿ

5

2

2

6

3

6

7

11

4

14

29

5

11

6

4

7
79

117

53

176

مستوى

مستوى

3
57

34

4

65

52

مستوى

المجموع الكمي

لالىداؼ السموكية

التركيب

التقويـ
2

24

3

67

2
34
2

43

2
41
3

51

لكؿ فصؿ
29

291
37

434

 3-6-3أعداد دليؿ المدرس:

مرشدا وموجيًا لتوضيح كيفية تدريس المادة التعميمية لمفصؿ الدراسي الثاني،
قاـ الباحثاف بأعداد دليؿ المدرس ليكوف
ً
وفقًا لنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ .وقد اشتمؿ الدليؿ عمى ما يأتي:

 .5اإلطار النظري  :الذي تضمف مقدمة عف أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ والمسممات التي يقوـ عمييا األنموذج ،
وشرح مبسط ألبعاد التعمـ الخمسة.

 .7توجييات وارشادات لممدرس لمساعدتو في تدريس الفصوؿ الخمسة عمى وفؽ نموذج مارزانو.

 .0خطة زمنية بعدد الدروس الالزمة لتدريس الموضوعات المختارة وفؽ أنموذج مارزانو .
 .9األىداؼ العامة لمموضوعات المختارة.

 .1الخطط التدريسية المتضمنة في كؿ فصؿ مف الفصوؿ الخمسة ،واشتممت ( األىداؼ السموكية واألنشطة والوسائؿ

التعميمية وطريقة السير في الدرس و أساليب التقويـ والتعيينات).
.1التقسيـ الزمني الجزاء الوحدة.
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 4-6-3إعداد كتاب الطالب:

أعد الباحثاف كتاب الطالب لمفصوؿ الخمسة مف مفردات المادة التعميمية لمفصؿ الثاني.وتضمف تصميـ دروس

لمفصوؿ الخمسة ألمختارة وفقًا لنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ .حيث تـ إعدادىا في ضوء محتوى المادة التعميمية ،
بحيث تراعي الجوانب اآلتية:
 .5يضـ كتاب الطالب الموضوعات الواردة نفسيا في دليؿ المدرس .

 .7منظمات متقدمة متعددة ( في صورة مخططات تنظيمية لعناصر المعرفة المتضمنة في كؿ درس وصور ورسوـ

توضيحية لما تتضمنو عناصر جميع الدروس)

 .0مياـ تعميمية الكتساب المعرفة وتعميميا عمى مواقؼ جديدة ،تيدؼ الستخداـ المعرفة وميارات التفكير في ىذه

المواقؼ الجديدة.

 .9مواقؼ أو أسئمة لتطوير المعرفة المكتسبة تيدؼ التدرب عمى عادات ذىنية لمتفكير في ىذه المواقؼ ،واقتراح

حموؿ غير عادية وتقديـ أفكار مبتكرة مرتبطة بيذه المواقؼ والمياـ.

 .1أساليب التقويـ:تضمنت الوحدات التعميمية لمفصوؿ الخمسة عمى أساليب التقويـ المختمفة مثؿ األسئمة الموضوعية
واألسئمة المفتوحة التي تثير التفكير أالبتكاري لدى الطالب ،وأسئمة ومواقؼ ومشكالت مرتبطة بالمواقؼ الحياتية

اليومية.ومف ثـ قاـ الباحثاف بعرض كؿ مف دليؿ المدرس  ،وكتاب الطالب مع األىداؼ السموكية عمى مجموعة مف

المحكميف الممحؽ ( )5وذلؾ لمتأكد مف صالحيتيما ومناسبتيا لمبحث وكذلؾ لبياف مدى صالحية الخطط الدراسية
لتدريس مفاىيـ طرائؽ تدريس التربية الرياضية ،وفي ضوء ذلؾ أجريت بعض التعديالت الالزمة عمييا بناء عمى

تعديال ت ومالحظات المحكميف المختصيف.وبذلؾ أصبح دليؿ المدرس وكتاب الطالب صالحيف لالستخداـ.

 5-6-3الوسائؿ التعميمية التعممية:

قاـ الباحثاف بإعداد وسيمتيف تعميميتيف/تعمميتيف عبر تجييز الخطط التدريسية وعرضيا مف خالؿ جياز عرض

البيانات(الداتاشو) وباستخداـ برنامج العروض التقديمية(البوربوينت) ،حيث احتوت ىاتاف الوسيمتاف عمى:

 .5عرض محتويات ومتضمنات كؿ وحدة دراسية.

 .7عرض رسوـ ومخططات وجداوؿ المادة التعميمية.

 .0عرض بعض العروض الرياضية والمشاىد التي تعمؿ عمى اإلثارة وجذب االنتباه والتشويؽ وذلؾ لمتغمب عمى
عامؿ الممؿ.

 .9عرض أسئمة التقويـ والنشاطات التي يتضمنيا كتاب الطالب.
 .1عرض الخريطة المفاىيمية الخاصة بكؿ وحدة دراسية.

 7-3أداة البحث:

تطمب البحث إعداد أداة لتشخيص انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بالدماغ لدى عينة البحث لتحقيؽ أىدافو

والتحقؽ مف فرضياتو.

1-7-3مقياس انماط التعمـ والتفكير(المقياس التشخيصي بحسب نظرية ىيرماف لمسيادة الدماغية) :
خطوات بناء واعداد فقرات المقياس التشخيصي النماط التعمـ والتفكير:

 -1االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة :

مف خالؿ استعراض الباحثاف لألدبيات والدراسات السابقة في مجاؿ انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بالدماغ تبيف

اف ىناؾ مقاييس عدة وىي :
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مقيػػاس تػػورانس وزمالئػػو ( )5422لقيػػاس انمػػاط التفكيػػر المرتبطػػة بنصػػفي الػػدماغ (ً .القيسػػي،)91 ،5440 ،

مقيػػاس تػػورانس وزمالئػػو والمعػػرب مػػف قبػػؿ مػراد ومحمػػود(.الطريحي ،)14 ،5443 ،مقيػػاس كيػػؼ تفكػػر  :نشػره نجيػػب

فػي كتابػو " تمػاريف االبػداع" ((.)5449الحمػادي،)12،5444،مقيػاس (الػدليمي  )7001 ،والػذي تػـ بنػاؤه عمػى طػػالب
ال اربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدادي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مدينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الموصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ( .الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدليمي  ، ) 770، 7001 ،مقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميتي لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيادة

الدماغية(.السػ ػ ػ ػ ػ ػػميتي ،)521-529،7003،اداة ىيرمػ ػ ػ ػ ػ ػػاف لمسػ ػ ػ ػ ػ ػػيادة الدماغيػ ػ ػ ػ ػ ػػة المعػ ػ ػ ػ ػ ػػرب مػ ػ ػ ػ ػ ػػف قبؿ(نوفػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ،وابو
ع ػواد .)751،7003،مقياس(الحمػػداني)7050،وال ػػذي تػػـ بنػػاءه عم ػػى طػػالب الس ػػنة الد ارسػػية الثالثػػة فػػي كميػػة التربي ػػة

الرياض ػػية/جامعة الموص ػػؿ(.الحمداني ،)945،7050،مقي ػػاس انم ػػاط ال ػػتعمـ والتفكي ػػر المع ػػد م ػػف قب ػػؿ() she ،7000
والمعرب مف قبؿ (نوافمة. )7050،

مف خالؿ تفحص المقاييس المذكورة  ،واطالع الباحثاف عمى االدبيات وباالعتماد عمى تصنيؼ تورانس

لمخصائص المميزة لنصفي الدماغ وتصنيؼ ىيرماف لمخصائص المميزة الجزاء الدماغ االربعة،ومف بيف المقاييس

المذكورة انفا تـ االستعانة بمقياس (انماط التعمـ والتفكير المعد مف قبؿ( ) she ،7000والمعرب مف قبؿ

(نوافمة ) 7050،والمطورة اصال مف اداة ىيرماف لمسيطرة الدماغية)،حيث قاـ الباحثاف بتطوير المقياس وتطويعو
لألستخداـ في البيئة العراق ية بعد تغيير بعض فقراتو وتعديؿ اسموب صياغة فقرات اخرى لتالءـ عينة وطبيعة البحث
واىدافو وذلؾ في ضوء بعض الدراسات واالدبيات ومواقؼ المقاييس السابقة وفي ضوء الخصائص التي حددىا

ىيرماف الجزاء الدماغ االربعة.إذ يتـ بناء المقاييس واالختبارات ،عندما تكوف االختبارات المنشورة في المراجع
والدوريات العممية المتخصصة غير مناسبة لمبيئة المحمية ،أو عندما تكوف ىناؾ حاجة إلى تطوير وسائؿ القياس
المتاحة والعمؿ عندما يكوف ىناؾ حاجة إلى ابتكار وسائؿ وادوات جديدة لالستفادة منيا في البيئة المحمية" (رضواف،

.)915 ،7001

 -2اليدؼ مف المقياس :

ييدؼ المقياس الى تشخيص انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بانصاؼ الدماغ االربعة (حسب نظرية ىيرماف

السيادة الدماغية).

 -3االسس النظرية المعتمدة :

اعتمد الباحثاف في اعداده لممقياس التشخيصي لنصفي الدماغ عمى نظرية (تورانس) لمخصائص المميزة

لنصفي الدماغ االيمف وااليسر والمبينة في الجدوؿ رقـ( ) 2و نظرية (ىيرماف) لمخصائص العقمية النصاؼ

الدماغ االربعة والمبينة في الجدوؿ رقـ(. )3
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الجدوؿ رقـ ( ) 7

يبيف الخصائص العقمية والنفسية لمف ي ستخدموف النصؼ االيسر ولمف يستخدموف النصؼ االيمف مف
الدماغ عند (تورانس)

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف

النصؼ االيمف مف الدماغ

النصؼ االيسر مف الدماغ

يتعامموف مع الرسوـ والمخططات

يتعامموف مف االلفاظ

يستخدموف الصور العقمية

يستخدموف المغة والتركيز

يعالجوف المعمومات بطريقة متتالية

يعالجوف المعمومات بطريقة كمية

التعامؿ مع االفكار المجردة

التعامؿ مع االفكار المحسوسة

ينتجوف االفكار بالحدس والوجداف

ينتجوف االفكار بالمنطؽ

ينشغموف باكثر مف عمؿ في وقت واحد

يركزوف دائماً عمى عمؿ واحد

يعالجوف المعمومات باسموب التحميؿ

يعالجوف المعمومات باسموب التركيب والتأليؼ

التعامؿ مع الخبرات المحددة

التعامؿ مع الخبرات غير المحددة

يعالجوف المعمومات باسموب ارتجالي

يعالجوف المعمومات باسموب منظـ.

االنتباه لالفكار العامة

االنتباه لمتفاصيؿ الدقيقة

يواجيوف المشاكؿ بدوف جدية

يواجيوف المشاكؿ بجدية

(الحمادي)77-75 ،5444 ،و(قطامي واخراف)7007،100،
الجدوؿ رقـ()8

يبيف الخصائص النفسية والعقمية لمف يستخدموف الربع االيسرالعموي والربع االيسر السفمي ,ولمف
يستخدموف الربع االيمف العموي والربع االيمف السفمي مف الدماغ عند (ىيرماف)

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف الربع

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف الربع

األيمف العموي مف الدماغ()c

األيسر العموي مف الدماغ()A

منطقي,عقالني,حقائقي,نظري,واقعي,تحميمي,كمي,
رياضي,نقدي,مالي.

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف الربع

تسمسمي,منظـ ,تفصيمي ,مخطط ,اجرائي
,موجو ,محافظ ,غير مخاطر ,زمني.

الخصائص العقمية والنفسية لمف يستخدموف الربع
األيمف العموي مف الدماغ()D

األيسر السفمي مف الدماغ()B

بصري,شمولي,ابتكاري,تخيمي,تكاممي,مفاىيمي,

بينشخصي,عاطفي,حسحركي,رمزي,فني,روحي,

تركيبي,حدسي,مستكشؼ,مبادر,ابداعي,مخاطر.

شعوري,داعـ,لفظي,قاريء,كاتب.

(رواشدة واخروف)010،7050،
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 -4إعداد فقرات المقياس التشخيصي لنصفي الدماغ :

في ضوء الخصائص التي حددىا(ىيرماف وتورانس) ،وبعد األطالع عمى المقاييس واالدبيات في مجاؿ

انماط التعمـ والتفكير المرتبطة ب الدماغ ،تـ اعداد الصيغة االولية لممقياس التشخيصي النماط التعمـ والتفكير المرتبطة

بأقساـ الدماغ االربعة ،الذي تضمف ( )10فقرة بواقع ( )51فقرة لكؿ قسـ مف اقساـ الدماغ االربعة ،موزعة عمى

الخصائص العقمية والنفسية بواقع (  )0-7فقرات لكؿ خاصية ،ولكؿ فقرة بديميف (نعـ و كال) ،وقد راعى الباحثاف في
صياغة الفقرات اف تكوف منسجمة ،مع اىداؼ البحث ،والتعريفات النظرية النماط التعمـ والتفكير المرتبطة باقساـ
الدماغ االربعة  ،وخصائص مجتمع الدراسة ،وقد تـ عرض المقياس بصيغتو االولية عمى مجموعة مف المحكميف مف

المختصيف في مجاؿ القياس والتقويـ وعمـ النفس  ،كما اجرى الباحثاف بعض المقابالت الشخصية مع بعض

المحكميف ( ،)5وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض الفقرات كما اعتمد الباحثاف نسبة اتفاؽ ( )%21حداً لقبوؿ
الفقرة .
 -5تعميمات االجابة :

أعد الباحثاف تعميمات خاصة باالجابة عف المقياس التشخيصي لنصفي الدماغ ،تضمنت ،تعريؼ عاـ

لممقياس وبطريقة االجابة عف فقراتو،وأنموذج لكيفية االجابة عف فقرات المقياس.

 -6التجربة االستطالعية :

مف أجؿ التعرؼ الى مدى وضوح تعميمات وفقرات المقياس التشخيصي ومدى مالءمتيا لمستوى مجتمع

الدراسة  ،ولتحديد الزمف الالزـ لالجابة عف المقياس  ،تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا ( )70طالباً مف طالب
السنة الدراسية الثالثة لمعاـ الدراسي ( ، )7057-7055وقد طمب الباحثاف مف العينة قراءة التعميمات والفقرات بامعاف

واالستفسار عف أي غموض او صعوبة تواجييـ في اثناء االجابة عمى المقياس.واظير التطبيؽ اف فقرات المقياس
وتعميماتو كانت واضحة ومفيومة  ،فيما عدا بعض العبارات والمصطمحات التي كانت مبيمة بعض الشيء بالنسبة

لبعض الطالب والتي تـ توضيحيا وتعديميا  ،اما الزمف المستغرؽ لالجابة فقد تقاربت بيف ( )10-90دقيقة

وبمتوسط مقداره ( )91دقيقة.

 -7التحميؿ االحصائي :

تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس بصػػيغتو االوليػػة عمػػى عينػػة قواميػػا ( )20طالب ػا مػػف طػػالب السػػنة الد ارسػػية الثالثػػة لمعػػاـ الد ارسػػي

( )7057/7055كميػػة التربيػػة الرياضػػية جامعػػة صػػالح ال ػػديف يػػوـ االربعػػاء الموافػػؽ  ..7055/57/2وبعػػد تص ػػحيح
االجاب ػػات اس ػػتخدـ الباحثػ ػاف لتحمي ػػؿ البيان ػػات مرب ػػع ك ػػاي ( )X2وذل ػػؾ الختب ػػار معنوي ػػة الفقػ ػرات والتع ػػرؼ ال ػػى ق ػػدرتيا

التمييزية في تشخيص السيادة الدماغية  ،وبمقارنة قيـ مربع كا 7لكؿ فقرة بالقيمة الجدولية لوحظ أف ىنػاؾ اربػع فقػرات
غيػػر صػػالحة الف قػػيـ  X2المحسػػوبة اقػػؿ مػػف قيمػػة  X2الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى  0 ،01وبدرجػػة حريػػة (  ) 5والبالغػػة

( ) )0,39تبػػيف اف القػػيـ المحتسػػبة لمفقػرات(  )13،91،04،01اقػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة  ،وىػػذا يعنػػي اف ىػػذه الفق ػرات

التميز بيف افراد العينة في انماط التفكير المرتبطة بأقساـ الدماغ االربعة ،والجدوؿ رقػـ ( )4يبػيف قػيـ مربػع كػاي ()X2

المحتسبة لفقرات المقياس التشخيصي .
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الجدوؿ رقـ ()9

قيـ مربع كاي ( ) x2المحسوبة لفقرات مقياس أنماط التعمـ والتفكير
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
11
12
13
14
15
16
17
18
19
27

قيمة x2

5,71
22,85
12,85
9,65
16,51
18,51
4,62
27,62
14,62
11,27
17,33
13,47
19,21
6,91
19 ,47
13 ,43
23 ,75
12 ,47
14 ,18
24 ,26

قيمة x2

الفقرة

14 ,31
14 ,33
15 ,64
16 ,63
17 ,35
15 ,44
14 ,22
13 ,43
23 ,79
15 ,72
14 ,67
16 ,67
23 ,17
17,21
21 ,97
2 ,29
14 ,46
24 ,25
1 ,27
26,23

21
22
23
24
25
26
27
28
29
37
31
32
33
34
35
*36
37
38
*39
47

الفقرة

41
42
43
44
*45
46
47
48
49
57
51
52
53
54
55
56
57
*58
59
67

قيمة x2

13 ,35
11 ,22
21,58
16 ,41
3 ,13
17 ,68
18 ,81
17 ,23
17 ,62
25 ,46
27 ,21
11 ,27
16 ,18
21 ,11
17,62
17 ,23
17 ,16
3 ,73
15 ,72
19,73

* فقرات المقياس( )13,91,04,01غير صالحة الف قيـ  X2المحسوبة اقؿ مف قيمة  X2الجدوليػة عنػد مسػتوى ،01

 0وبدرجة حرية (  ) 5والبالغة ( )0,39لذلؾ استبعدت ىذه الفقرات مف المقياس0
 -8المعامالت العممية لممقياس التشخيصي:

أ -الصدؽ الظاىري :

وقد تحقؽ ىذا مف خالؿ عرض المقياس بصورتو االولية عمى مجموعة مف المحكميف مف المختصيف في مجاؿ

القياس والتقويـ وعمـ النفس الممحؽ رقـ ( )5وذلؾ لبياف راييـ حوؿ صالحية فقرات المقياس وامكانية االعتماد عمييا
في تشخيص انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأنصاؼ الدماغ االربعة لدى عينة البحث ،وقد حصمت الفقرات عمى

نسبة اتفاؽ ( )%40مع تعديؿ بعض الفقرات في ضوء مقترحات السادة المحكميف .

ب -صدؽ البناء:

ولما كاف المقياس الحالي يتعامؿ مع اربعة أنماط ىي (األيسر العموي وااليسر السفمي وااليمف العموي وااليمف

السفمي) فقد توجب حساب صدؽ البناء لكؿ نمط عمى حدة  .أي اعتبار كؿ نمط مقياس ًا فرعياً ولو درجة مستقمة عف
األنماط األخرى ،ولتحقيؽ ذلؾ طبؽ المقياس عمى عينة استطالعية مؤلفة مف (  ) 20طالبا مف طالب السنة

الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية/جامعة صالح الديف وبعدىا تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة
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الكمية لمنمط الذي يمثمو وفق ًا لمعادلة ( بوينت بايسلاير) ( عودة وخميؿ  ) 591 ، 5433 ،وبمقارنة قيـ معامالت
االرتباط التي تـ الحصوؿ عمييا لكؿ نمط بالقيمة الجدولية لوحظ أف ىناؾ فقرتيف غير دالة إحصائياً وقد أسقطت
مف المقياس  .ألف قيم ة معامؿ االرتباط المحسوبة اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة(  )0 ،70عند مستوى ( ، 01

 ) 0وبدرجة حرية (  .) 13وبذلؾ اصبح المقياس بصورتو النيائية مكوف مف ( )19فقرة.

ج -ثبات المقياس

ولما كاف المقياس التشخيصي مكوف مف اربعة انماط (االيسر العموي و االيسر السفمي و االيمف العموي وااليمف

السفمي ) يجب حساب معامؿ الثبات لالنماط االربعة كؿ عمى حدا ،وقد استخرج معامؿ الثبات لالنماط االربعة

باستخداـ( طريقة كورد – وريتشارد سوف ، )70تستخدـ ىذه الطريقة في تقدير درجة الثبات في المقاييس التي تعطى
فييا درجة واحدة لكؿ اجابة صحيحة  ،وصفر لكؿ اجابة خاطئة(.الظاىر واخروف  )592، 7007 ،وبذلؾ تـ
استخراج معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ( ) KR20لكؿ نمط مف االنماط االربعة عمى اعتبار اف كؿ نمط مقياس

فرعي مستقؿ لوحده ،وذلؾ يوـ االربعاء الموافؽ  ، 7055/57/73وبذلؾ كانت معامالت الثبات بالترتيب () 0 ,37

( ) 0 ,35( )0 ,30( ) 0 ,35وبمتوسط قدره (.)0 ,35
 -9االجابة عف المقياس وطريقة تصحيحو :

يتكوف المقياس مف اربعة اقساـ وكؿ قسـ مف ىذه االقساـ يحتوي عمى مجموعة مف الفقرات ولكؿ فقرة مف ىذه
الفقرات بديميف (نعـ وكال) ،فاذا اختار الطالب البديؿ (نعـ) يعطى درجة واحدة لتمؾ الفقرة ،اما اذا اختار البديؿ (كال)
يعطى صفر لتمؾ الفقرة  ،بمعنى اف لكؿ طالب اربع درجات عمى المقياس كؿ درجة تمثؿ نمط مف انماط التفكير

االربعة.

 -17وصؼ المقياس التشخيصي لنصفي الدماغ

ىو مقياس ييدؼ الى تشخيص انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأقساـ الدماغ االربعة مكوناً مف ( )19فقرة مبنية
في ضوء الخصائص العقمية والنفسية التي حددىا (ىيرماف ) لكؿ قسـ مف اقساـ الدماغ االربعة ،ولكؿ فقرة

بديالف(نعـ وكال) ،تعطي درجة واحدة لمبديؿ (نعـ) وصفر لمبديؿ (كال) ،بمعنى اف لكؿ طالب اربع درجات عمى
المقياس،اي لكؿ قسـ مف اقساـ الدماغ االربعة درجة لمطالب ،وتكوف الدرجة الكمية العميا لممقياس ىي ( )10درجة ،

أما الدرجة الكمية الدنيا لممقياس فيي ( )0درجة  ،وبعد التحقؽ مف دالالت الصدؽ والثبات والتحميؿ االحصائي لفقرات

المقياس ،اصبح المقياس جاى اًز لمتطبيؽ ،والممحؽ (  ) 7يبيف الصيغة النيائية لممقياس التشخيصي ألجزاء الدماغ
االربعة.
 8-3المنياج التعميمي:

تضمف المنياج التعميمي( )77وحدة تعميمية  ،موزعة عمى مجموعتي البحث بواقع( )55وحدة تعميميػة لممجموعػة

التجريبيػػة التػػي تػػدرس عمػػى وفػػؽ الخط ػوات التدريسػػية المحػػددة بػػأنموذج مػػارزانو البعػػاد الػػتعمـ و( )55وحػػدة تعميمي ػػة
لممجموعة الضابطة والتي تدرس عمى وفؽ الطريقة االعتيادية لممػدرس القػائـ بالتجربػة(*(  ،وكػاف زمػف الوحػدة التعميميػة

الواحدة ( )40دقيقة وبواقع وحدة تعميمية واحدة اسبوعياً .وقد قػاـ الباحثػاف بعػرض المنيػاج التعميمػي عمػى وفػؽ انمػوذج
مػػارزانو مػػع كتػػاب الطالػػب الخػػاص بكػػؿ وحػػدة تعميميػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المختصػػيف الممحػػؽ( )5فػػي مجػػاؿ ط ارئػػؽ

التػػدريس .اذ ابػػدوا ا ارئيػػـ ومالحظػػاتيـ وم ػوافقتيـ عمػػى محتػػوى المنياج.كمػػا قػػاـ الباحثػػاف بػػإجراء التجربػػة االسػػتطالعية
(*) م.د .هحود سهيل نجن

جاهعة الوىصل/كلية التربية الرياضية

اختصاص طرائق تدرس

قام بتدريس هجوىعتي البحث التجريبية والضابطة
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لممنياج التعميمي عمى وفؽ أنموذج (مارزانو البعاد التعمـ ) وذلػؾ بتػاريخ  7057/7/2عمػى عينػة مماثمػة لعينػة البحػث

ومف غير المشتركيف مف مجموعتي البحث ،حيث كانت ىذه العينػة مكونػة مػف ( )77طالبػاً مػف طػالب السػنة الد ارسػية
الثالثة وبالتحديد مف شعبة (و) ،وقد قاـ المدرس القائـ بالتجربػة بتػدريس موضػوع االجيػزة واالدوات البديمػة عمػى وفػؽ
الخطػوات التدريسػػية المحػػددة بػػأنموذج مػػارزانو البعػػاد التعمـ،،لبيػػاف مػػدى مالءمػػة المنيػػاج التعميمػػي والخطػػط التدريسػػية
الموضػػوعة وحسػػب الخطػوات العمميػػة لالنمػػوذج ،كمػػا قػػاـ المػػدرس القػػائـ بالتجربػػة ايظػػا بػػاجراء درس تعريفػػي لالنمػػوذج
بيػدؼ التعػػرؼ عمػػى سػػير خطػػة الػػدرس وحسػػب الخطػوات الموضػػوعة النمػػوذج مػػارزانو البعػػاد الػػتعمـ .وتجػػدر اإلشػػارة
إلػػى أف تقسػػيـ المجموعػػات المتعاونػػة اعتمػػد عمػػى درجػػات الطػػالب فػػي االختبػػار المعمومػػات االولػػي فػػي مػػادة ط ارئػػؽ

التػ ػػدريس لمسػ ػػنة الد ارسػ ػػية الثالثػ ػػة لمفصػ ػػؿ الد ارسػ ػػي األوؿ ،حيػ ػػث قػ ػػاـ الباحث ػ ػاف بتقسػ ػػيـ المجموعػ ػػات المتعاونػػػة حسػ ػػب

إستراتيجية تقسيمات التحصيؿ حيث تتكوف كؿ مجموعػة متعاونػة مػف قائػد المجموعػة الػذي يكػوف ىػو األعمػى تحصػيالً
ومسجؿ المجموعة الذي يكوف ىو فػي الترتيػب الثػاني مػف ناحيػة التحصػيؿ أمػا بقيػة أفػراد المجموعػة فتتكػوف مػف ثػالث
طالب حيث كاف ىؤالء الطالب مناقشيف في المجموعة ومشاركيف في اتخاذ اإلجراء وايجاد الحموؿ.

9-3تطبيؽ التجربة الرئيسة لمبحث:

بعد أف استكمؿ الباحثاف متطمبات إجراء التجربة مف إعداد المجموعات وتحقيؽ التكافؤ بينيا وتحديد المادة العممية

التي سبقت اإلشارة إلييا ،بدأ الباحثاف بتطبيؽ تجربة البحث الرئيسة بتاريخ ( )7057/7/51ولغاية (، )7057/1/51إذ
درست المجموعة التجريبية عمى وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ  ،في حيف درست المجموعة الضابطة عمى وفؽ

الطريقة االعتيادية.

1-9-3المجموعة التجريبية التي درست وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ:

درس طالب ىذه المجموعة الموضوعات المحددة عمى وفؽ انموذج مارزانو ألبعاد التعمـ باالستناد إلى خطوات

األنموذج وكاالتي:

 -5تقديـ استراتيجية ( )k-w-lفي بداية الدرس  .ثـ يقدـ المدرس الخريطة المعرفية والصور لمطالب كما وردت في
كتاب الطالب وىي توضح المفيوـ العاـ لمدرس (التغذية الراجعة) وكذلؾ المفاىيـ واألفكار الفرعية المتضمنة في

الدرس فضال عف توجيو بعض األسئمة االستقصائية التي توجييـ إلى البحث والتقصي عف مفيوـ التغذية
الراجعة.

 -7توجيو الطالب لتتبع المفاىيـ الواردة في خريطة المفاىيـ المعروضة أماميـ في مقدمة كؿ درس.

 -0تقسيـ الطالب الى ست مجاميع تعاونية وكؿ مجموعة مكونة مف ( )1-1طالب مختمفي التحصيؿ،ويحدد لكؿ
طالب دو ار محددا في مجموعتو(قائد المج موعة ومسجؿ المجموعة واربعة طالب مناقشيف ومشاركيف في

نشاطات المجموعة والتوصؿ إلى النتائج واتخاذ القرار ) ،والتأكيد عمى ضرورة التعاوف فيما بينيـ في انجاز
الميمة ،وىذا األمر يجرى مرة واحدة فقط في بداية الدرس األوؿ.

 -9توجيو الطالب إلى القياـ بتنفيذ المياـ الوارد ة في كتاب الطالب ،والتي مف خالليا يستطيع الطالب أف يتوصؿ
إلى:

 التعرؼ الى (مفيوـ التغذية الراجعة و فائدة التغذية الراجعة وانواع التغذية الراجعة وحجـ التغذية الراجعة ) وذلؾفي الميمة (.)5

 المقارنة بيف أنواع التغذية الراجعة ،وتقييـ الدور الذي تمعبو التغذية الراجعة في العممية التعميمية وذلؾ مف خالؿميمة (.)7
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 التمييز بيف انواع التغذية الراجعة وذلؾ مف خالؿ وضع الكممات المناسبة في المكاف المناسب لممخطط كما فيالميمة (.)0

 تصنيؼ مجموعة مف االمثمة الى نوع التغذية الراجعة التي تنتمي الييا،مع اعطاء امثمة جديدة لمتغذية الراجعةكما موضح في الميمة (.)9

 -1مناقشة المجموعات في النتائج التي توصموا الييا.

 -1التقويـ:تقديـ مجموعة مف األسئمة – المثيرة لمتفكير – إلى المجموعة التعاونية بعد تنفيذىـ لممياـ التعميمية ،وىي
تتطمب منيـ القياـ باالستقصاء التنبؤي وابتكار أفكار جديدة غير مألوفة.

 -2مناقشة كؿ المجموعات في األفكار االبتكارية التي اقترحوىا وتمييز ما ىو ابتكاري منيا مف األفكار المألوفة مع
االستمرار وتشجيع كؿ المجموعات عمى ممارسة ميارات التفكير المختمفة لمتوصؿ إلى األفكار الجديدة.

 -3التعيينات (الواجبات البيتية) :يقوـ المدرس بتحديد الدرس القادـ وكتابتو عمى السبورة.
2-9-3المجموعة الضابطة:

درس طػػالب ىػػذه المجموع ػػة محتػػوى الموض ػػوعات المحػػددة نفس ػػياعمى وفػػؽ الطريق ػػة االعتياديػػة المتبعػػة مػػف قبػػؿ

المدرس القائـ بعممية التدريس لمجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ،ولغرض تحديد خطوات التػدريس وفػؽ الطريقػة
االعتياديػػة التقػػى الباحػػث مػػع المػػدرس القػػائـ بعمميػػة التػػدريس لمتحقػػؽ مػػف نػػوع الطريقػػة التػػي يتبعيػػا فػػي التعامػػؿ مػػع

مفردات مادة طرائؽ التدريس التربية الرياضية لمصػؼ الثالػث وطريقػة تدريسػيا وطمػب منػو كتابػة خطػوات الطريقػة التػي
يتبعيػػا لشػػرح درس معػػيف يختػػار موضػػوعو بنفسػػو وكتابػػة خطػوات سػػير الػػدرس وفقػػا ليػػذه الطريقػػة  ،قػػاـ الباحػػث بعػػدىا

بتحديد مراحؿ الطريقة االعتيادية لممدرس كما توضحيا الخطوات االتية:

 -5البدء بمقدمة تمييدية عف موضػوع الػدرس الجديػد وربطػو مػع الػدروس الماضػية مػف خػالؿ طػرح عػدد مػف األسػئمة
التذكيرية.

 -7كتابة العناويف الرئيسة لمدرس الجديد عمى السبورة.

 -0يق ػػوـ الم ػػدرس بداي ػػة بش ػػرح موض ػػوع ال ػػدرس م ػػع الرس ػػـ لممواض ػػيع الت ػػي ي ػػرى اف رس ػػميا م ػػع الش ػػرح يس ػػاعد ف ػػي
توضيحيا أكثر.

 -9توجيو بعض األسئمة لمطالب مف اجؿ شد انتباىيـ نحو الدرس وبحسب مايراه مناسبا.
 -1نياية الدرس يمقي المدرس ممخصا عف موضوع الدرس.

 -1يجػػري الم ػػدرس فػػي بع ػػض األحيػػاف امتحان ػػا س ػريعا ف ػػي نياي ػػة الػػدرس م ػػف اجػػؿ معرف ػػة مػػدى اسػػتيعاب الط ػػالب
لموضوع الدرس.

ومف المالحظ في ىذه الطريقة اف األحداث التعميمية تدور جميعيا حػوؿ المػدرس بوصػفيا محػور العمميػة التعميميػة،

ودور الطالب فييا ىو متمقي سمبي في كثير مف األحياف.

17-3تطبيؽ االختبار البعدي:

طبؽ المقياس التشخيصي النماط التعمـ والتفكير عمى طالب مجموعتي البحث بتاريخ(  )7057/1 /77في

تماـ الساعة العاشرة صباحاً وعمى قاعات فرع العموـ الرياضية في كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ .
11-3الوسائؿ اإلحصائية:
 .5الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري.
 .7االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.
 .0االختبار التائي لعينتيف مرتبطتيف

(التكريتي والعبيدي)5444،505،

(التكريتي والعبيدي)727 ،5444 ،
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(التكريتي والعبيدي)5444،710،

 .9اختبار مربع كاي.

 .1النسبة المئوية .%

(عودة)745 ،5443 ،

 .1معامؿ ارتباط (بوينت بايسلاير).

(الظاىر واخروف .)592، 7007 ،

 .2معادلة كورد – وريتشارد سوف . 70

-4عرض ومناقشة النتائج:

 1-4عرض نتائج فرضية البحث:

التي تنص عمى انو ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بيف متوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية التي تدرس عمى وفؽ أنموذج مارزانو البعاد التعمـ وبيف متوسط درجات طالب المجموعة
الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة بكمية

التربية الرياضية .ومف اجؿ التحقؽ مف صحة الفرضية استخرج الباحثاف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

لدرجات المقياس التشخيصي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة  ،ومف ثـ طبؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

( ، )t-testوالجداوؿ اآلتية تبيف نتائج مجموعتي البحث في مقياس انماط التعمـ والتفكير:
الجدوؿ ()8

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ( )Tالمحتسبة وقيمة ( )Tالجدولية ألنماط التعمـ
والتفكير المرتبطة باجزاء الدماغ االربعة لممجموعة التجريبية
االختبار القبمي

االختبار البعدي

أنماط السيادة الدماغية

الوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

نمط التفكير االيسرالسفمي

9,48

1,24

8,79

17,54

2,12
1,72

1,77

17,32

1,62

نمط التفكيرااليسرالعموي

8,22

نمط التفكير األيمف العموي

7,17

نمط التفكير األيمف السفمي

5,87

1,53

1,86

8,73

1,96

قيـ ()T
المحتسبة

قيمة ()T
الجد ولية

0،991

5،103

*2،471
*55،010

7،09

* معنوي عند نسبة خطأ ≥ ( )7,75واماـ درجة حرية (.)34

مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ( )3يتبيف لنا اف قيمة ( )Tالمحتسبة لنمطي التفكير(االيمف السفمي وااليمف العموي) اكبر

مف القيمة الجدولية  ،وىذا يعني اننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ بالفرضية البديمة وباتجاه االختبار البعدي ،في

حيف كانت قيمتا ( )Tالمحتسبة لنمطي التفكير (االيسر العموي وااليسر السفمي) اقؿ مف القيمة الجدولية ،وىذا يعني

اننا نقبؿ الفرضية الصفرية.كذلؾ مف خالؿ مالحظ ة االوساط الحسابية لالختبار القبمي والبعدي في الجدوؿ ()3

يتبيف لنا اف سيادة التفكير الدماغي في االختبار القبمي كانت تتمركز في نمطي التفكير (االيسر السفمي واليسر

العموي) وبدرجة كبيرة  ،تمييا سيادة نمطي التفكير (االيمف العموي وااليمف السفمي).اما سيادة التفكير الدماغي في

االختبار البعدي لطمبة المجموعة التجريبية فقد اتجيوا في تفكيرىـ نحو نمطي التفكير (االيمف السفمي وااليمف العموي)
وبدرجة كبيرة  ،إذ حصؿ الطمبة عمى أعمى متوسط حسابي في ىذه االنماط  .مما يثبت اثر انموذج مارزانو البعاد

التعمـ في تعديؿ أنماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأجزاء الدماغ االربعة حسب نظرية ىيرماف .
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الجدوؿ ()9

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ ( )Tالمحتسبة وقيمة ( )Tالجدولية ألنماط التعمـ
والتفكير المرتبطة باجزاء الدماغ االربعة لممجموعة الضابطة
االختبار البعدي

االختبار القبمي

أنماط السيادة الدماغية

الوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

نمط التفكير االيسرالسفمي

9,13

1,64

9,33

2,14

5,65

1,64

6,41

1,97

7,94

نمط التفكيرااليسرالعموي

نمط التفكير األيمف العموي

نمط التفكير األيمف السفمي

6,82

8,42

1,73

7,31

1,82

1,63
1,58

قيـ ()T
المحتسبة

قيمة ()T
الجد ولية

5،524
0،907
5،531

*7،09

5،205

* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوية ( )7,75ودرجة حرية (.)34

مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ( )4يتبيف لنا اف قيمة ( ) Tالمحتسبة النماط التفكير االربعة(االيسر العموي،االيسر

السفمي،االيمف السفمي،وااليمف العموي) اقؿ مف القيمة الجدولية  ،وىذه النتائج ال تعطي مؤش اًر عمى أف ىناؾ تغيي اًر
في األوساط الحسابية لممجموعة الضابطة لكؿ نمط مف أنماط التفكير االربعة اذ بقي طمبة المجموعة الضابطة

ضمف نمط التفكير السائد كما تـ اختيارىـ مسبقاً(االختبار القبمي) ولـ يحدث أي تغيير أو تعديؿ في اتجاه انماط
التفكير لدييـ ،وىذا يعني اننا نقبؿ الفرضية الصفرية .
الجدوؿ ()17

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ (  )Tالمحتسبة وقيمة ( )Tالجدولية ألنماط التفكير المرتبطة
بأجزاء الدما غ االربعة لطالب مجموعتي البحث عمى االختبار البعدي

أنماط السيادة الدماغية
نمط التفكيرااليسرالعموي
نمط التفكير االيسرالسفمي
نمط التفكير األيمف العموي
نمط التفكير األيمف السفمي

المجموعة التجريبية
االنحراؼ
الوسط
المعياري
الحسابي
1,96
8,73
2,12
8,79
17,54
1,72
1,62
17,32

المجموعة الظابطة
االنحراؼ
الوسط
المعياري
الحسابي
1,63
8,42
2,14
9,33
7,31
1,58
1,97
6,41

قيـ ()T
المحتسبة

قيمة ()T
الجد ولية

5،725
5،921
*55،940
*57،201

7

* معنوي عند نسبة خطأ ≥ ( )7,75ودرجة حرية (.)68

مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ( )50يتبيف لنا اف قيمة ( )Tالمحتسبة لنمطي التفكير (االيمف السفمي وااليمف العموي)

كانت اكبر مف قيمة ( )Tالجدولية ولمصمحة المجموعة التجريبية  ،في حيف كانت قيمت ( )Tالمحتسبة لنمطي

التفكير (االيسر العموي وااليسر السفمي) اقؿ مف القيمة الجدولية .وعمى ىذا االساس فأننا نرفض الفرضية الصفرية
ونقبؿ بالفرضية البديمة.

 2-4مناقشة نتائج فرضية البحث:

اظيرت نتائج االختبار التأئي وجود فرؽ ذي داللة معنوية في نمطي التفكير( االيمف السفمي وااليمف العموي) اي

سيادة النمط االيمف لمدماغ ولمصمحة المجموعة التجريبية  ،إذ اتجو طالب المجموعة التجريبية نحو النمط األيمف

السفمي واأليمف العموي في حيف بقي طالب المجموعة الضابطة ضمف نمط التفكير السائد األيسر العموي والسفمي كما
تـ تشخيصيـ مسبقاً في االختبار القبمي ولـ يحدث أي تغيير أو تعديؿ في اتجاه انماط التفكير األخرى لدييـ.
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ويعزى الباحثاف ىذا االختالؼ اوالتغيير إلى اثر انموذج مارزانو البعاد التعمـ ،اذ يعد أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ

إطار تعميمي تعممي متكامؿ ومكوف مف خمسة أبعاد،والتعمـ مف خاللو يحدث بأف يكتسب المتعمـ المعرفة في البعد(7

)  ،ويوسعيا وينقييا في البعد( ،) 0ويستخدميا بشكؿ ذي معني في البعد(  ، )9ويحدث ذلؾ كؿ عمى أساس

اتجاىات وادراكات المتعمـ االيجابية نحو بيئة الصؼ في البعد( )5واستخداـ عادات العقؿ المنتجة في البعد( .)1

ومف ثـ انعكس ذلؾ وبشكؿ ايجابي في اجابات الطالب عمى مقياس انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأجزاء الدماغ
االربعة ،وذلؾ مف خالؿ سيادة نمط التفكير االيمف بجزأيو العموي والسفمي لدييـ ،وىذا يتفؽ مع ما اشار اليو

( )Torrarce & Reynold ,1978الى انو مف الم مكف تعديؿ وتغيير نمط التفكير السائد عند االفراد خالؿ فترة
وعف

طريؽ

قصيرة
زمنية
نسبياً
(المعمري  )39، 5443 ،وكذلؾ يتفؽ مع ما اشر اليو (حماش  )7007 ،الى اف ىناؾ مجاالً لتعديؿ انماط التفكير
المرتبطة بنصفي الدماغ وىذا يعتمد عمى المرونة التي توفرىا خصائص التفكير لدماغ الفرد ،وىذا ال يتحقؽ إال مف
خالؿ استخداـ برامج تدريبية متنوعة لمتفكير.

برامج

ذات

منيجية

فعالة.

(حماش .)37 ،7007 ،كما اظيرت دراسة اجراىا

( )Cantu ,2001اف الطمبة الذيف تعرضوا لبرنامج تعميمي المع يتضمف دروس وخطط عمى انماط التفكير المرتبطة
()Cantu ,2001,46-55

بنصفي الدماغ ،اظيروا تحسناً كبي اًر في انماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ.
كما يعزو الباحثاف ىذا التعديؿ الى البيئة التعميمية والمتضمنة في االتجاىات واالدراكات الخاصة بالمناخ الصفي
والمياـ الصفية  ،التي مف خالليا يساعد المدرس الطالب عمى الشعور بأنيـ محط اىتماـ ومقبولوف مف مدرسيـ
وزمالءىـ وعمى جعؿ غرفة الصؼ مكانا مريحا ومرتبا،فيو يبتسـ بوجوىيـ ويتحرؾ بينيـ ويقترب منيـ ويعيد صياغة

االسئمة بأستخداـ كممات مختمفة ويقدر ويحترـ االستجابات سواء كانت صحيحة اـ خطأ،كما يعمؿ عمى تقديـ
التوجييات والتمميحات التي تساعد الطمبة لمتوصؿ الى االجابة الصحيحة ،كما اف المدرس يخطط ويستخدـ اساليب
تجعؿ مف المواقؼ التعميمية الصفية ذات قيمة وضرورية لمطمبة ومناسبة لمستوى فيميـ وفي مجاؿ اىتماميـ .ومف

ثـ انعكس ذلؾ وبشكؿ ايجابي في اجابات الطالب عف مقياس انماط التعمـ والتفكير المرتبطة بأجزاء الدماغ االربعة،
وذلؾ مف خالؿ سيادة نمط التفكير االيمف لدييـ ،وىذا يتفؽ مع ما اشار اليو (اسماعيؿ )7050،الى انو يمكف تعديؿ

انماط التعمـ وتعديميا؛نتيجة لتغيير اال ىتمامات،واليوايات،والبيئة التعميمية،واسموب التعميـ،وقد يتطمب ذلؾ تغيير
الحياة.

اسموب

(اسماعيؿ)500،7050،

كما اف إجراءات التدريس عمى وفؽ أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ تيتـ بتقديـ المفاىيـ واألفكار في بداية كؿ درس

في شكؿ خرائط معرفية وصور ومخططات مفاىيمية (كمنظمات متقدمة) وعرضيا مف خالؿ وسيمة تعميمية
متطورة(الداتاشو) توضح العالقة بيف مفاىيـ الدرس الواحد والدروس السابقة  ،وكذلؾ العمؿ مف خالؿ مجموعات

تعاونية صغيرة التي تتكوف مف طالب ذوات مستويات تحصيمية مختمفة فيتعمـ الطالب ذوات التحصيؿ المنخفض مف
الطالب ذوات التحصيؿ المرتفع  ،ومف ثـ انعكس ذلؾ وبشكؿ ايجابي في اجابات الطالب عف مقياس انماط التعمـ
والتفكير المرتبطة بأجزاء الدماغ االربعة ،وذلؾ مف خالؿ سيادة نمط التفكير األيمف بجزأيو العموي والسفمي لدييـ.وىذا
يؤكد مايشير اليو ىيرماف لمخصائص النفسية والعقمية التي يتصؼ بيا النمط االيمف العموي والسفمي باف الطالب يتعمـ

افضؿ مف خالؿ مشاركة اآلخريف والتعاوف معيـ ،ومف خالؿ التعبير عف نفسو ومشاعره وأرائو وافكاره بحرية،وكذلؾ
(رواشدة واخروف)010،7050،

مف خالؿ مشاىدة الصور والرسومات والمخططات .
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 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثاف اآلتي:

 -5فاعمية أنموذج مارزانو في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير لدى طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية
الرياضية.

 -7فاعمية المنياج التعميمي واألنشطة التعميمية والوسيمة التعميمية/التعممية في تعديؿ انماط التعمـ والتفكير المرتبطة
باجزاء الدماغ االربعة بأتجاه الجزء االيمف العموي والسفمي مف الدماغ.

 2-5التوصيات:

 -5اعتماد انموذج مارزانو ابعاد التعمـ في تدريس مفاىيـ التربية الرياضية.

 -7تضميف مادة طرائؽ تدريس التربية الرياضية أنشطة تعاونية ،وخرائط مفاىيمية ،ومنظمات متقدمة ،وأسئمة تثير
التفكير في المستويات المعرفية العميا ،والتي يجب استخداميا وممارستيا في أثناء تنفيذ األنشطة.

 -0عمى المدرس اف يتعرؼ الى نمط التفكير السائد لدى كؿ طالب بيدؼ االستجابة لجميع األنماط مف خالؿ
توفير خبرات تعميمية تتناسب وكؿ طالب .

 -9العمؿ عمى تدريب المدرسيف عمى تصميـ مناىج تعميمية – تعممية لتنشيط وظائؼ الجانب االيمف لمدماغ في
مختمؼ المواد الدراسية وفي جميع المراحؿ التعميمية.

المصادر

 -1أبو بكر ،عبد المطيؼ(: )7000أثر استخداـ أبعاد التعمـ في تحصيؿ طالب المرحمة الثانوية بسمطنة عماف
لمبالغة واتجاىيـ نحوىا ،مجمة القراءة والمعرفة ،عماف – العدد.92

 -2أحمد ،مروة وأبو شيحة ،نادر ( :)5443اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو أساليب التدريس (دراسة ميدانية عمى
بعض كميات اإلدارة واالقتصاد والعموـ اإلدارية في الجامعات األردنية) :مجمة البصائر ،المجمد ( ،)7العدد (،)7

دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ص.595

 -3اسماعيؿ،حمداف(:)7050الموىبة العممية واساليب التفكير،ط،5دار الفكر العربي،القاىرة.

 -4الباز ،خالد( :)7005فعالية استخداـ نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس مادة الكيمياء عمى التحصيؿ
والتفكير المركب واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ بالبحريف ،المؤتمر العممي الخامس

التربية العممية لممواطنة ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.

 -5البعمي ،إبراىيـ ( :) 7000فعالية استخداـ أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس العموـ في تحصيؿ وتنمية بعض
عمميات العمـ لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،العدد

( ،49-11 :)1القاىرة.

 -6التخاينة ،بيجت حمد عفناف ( :)7050فعالية استخداـ إستراتيجية تدريسية قائمة عمى بعض أبعاد التعمـ في االتجاه
واالتصاؿ الرياضي لدى طالب المرحمة األساسية في مدراس تربية عماف الخاصة ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة

الدراسات اإلنسانية) ،المجمد ( ،)54العدد (.971-044 :)5

 -7التكريتي ،وديع ياسيف والعبيدي ،حسف محمد عبد ( :)5444التطبيقات اإلحصائية واستخداـ الحاسوب في بحوث
التربية الرياضية ،ط ،7دار الكتب لمطباعة والنشر ،الموصؿ ،العراؽ.
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 -8الحصاف ،أماني ( : (5973فاعمية نموذج أبعاد التعمـ في تنمية بعض ميارات التفكير واالستيعاب المفاىيمي في
العموـ واالدراكات نحو بيئة الصؼ لدى تمميذات المرحمة االبتدائية ،اطروحة دكتوراه غيرمنشورة ،كمية التربية
لمبنات :الرياض.

 -9الحمادي  ،عمي :) 5444 ( 5حقنة اإلبداع ( طرؽ اإلبداع الثماف )  .دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،
بيروت  ،لبناف .

 -17حماش ،محمود حياوي (  :) 7007العقؿ والدماغ  .الطبعة األولى  ،بيت الحكمة  ،بغداد  ،العراؽ .

-11الحمداني،محمد( :) 7050فاعمية نموذجيف تعميمييف ( المتكامؿ وفؽ تقنية المياـ المزدوجة) و( القبعات الست ) في
اكتساب واحتفاظ مفاىيـ تدريس التربية الرياضية وأنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ وشبكة ميارات

التفكير،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.

-12الدليمي ،ياسر(" :) 7001اثر برنامج المواىب المتعددة في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ ( األيمف،
األيسر) لدى طمبة الصؼ الرابع اإلعدادي،".اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ.

 -13الديب ،محمد مصطفى ( :)7001عمـ نفس التعمـ التعاوني ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر.

 -14الرحيمي،مريـ احمد:) 7002(،اثر استخداـ نموذج مارزانو البعاد التعمـ في تدريس العموـ في التحصيؿ وتنمية
الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط بالمدينة المنورة،اطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة اـ

القرى،مكة المكرمة.

 -15رضواف  ،محمد نصر الديف (  : ) 7001المدخؿ إلى القياس في التربية البدنية والرياضية  ،ط  ،5مركز الكتاب
لمنشر  ،مصر  ،القاىرة .

 -16رواشدة،ابراىيـ،واخروف(:)7050انماط التعمـ لدى طمبة الصؼ التاسع في اربد واثرىا عمى تحصيميـ في
الكيمياء،المجمة االردنية في العموـ التربوية،مجمد ،1عدد .9

 -17الروساف ،سميـ سالمة وآخروف ( :) 5445مبادئ القياس والتقويـ وتطبيقاتيا التربوية واإلنسانية ،جمعية عماؿ
المطابع التعاونية ،عماف ،األردف.

 -18سرايا،عادؿ(:)7002تكنموجيا التعميـ المفرد وتنمية االبتكار،رؤية تطبيقية،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر.
 -19السميتي،فراس(:)7003التعمـ المبني عمى الدماغ،ط،5دار جدا ار لمكتاب العالمي،عماف،االردف.

 -27الشعيمي ،عمي والغافري ،عمي ( :)7001فعالية استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تحصيؿ طمبة الثانوية في
الكيمياء في سمطنة عماف ،المجمة التربوية ،العدد ( ،)23جامعة قطر.

 -21صالح  ،ماجدة و بشير  ،ىدى (:)7001استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في تنمية الميارات والمفاىيـ المرتبطة

ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الروضة ،مجمة دراسات في المناىج وطرائؽ التدريس  ،العدد ،502القاىرة

 -22الطريحي  ،فاىـ حسيف عباس ( : ) 5443أنماط التعمـ والتفكير لمتالميذ المذيف لدييـ اضطرابات في الكالـ أو
تأخر قرائي وأقرانيـ األسوياء ( دراسة مقارنة )  .جامعة بغداد -كمية التربية (ابف رشد)( ،أطروحة دكتوراه غير

منشورة ).

 -23طالفحة  ،فؤاد طو ،الزغموؿ  ،عماد عبد الرحيـ ( :)7004انماط التعمـ المفضمة لدى طمبة جامعة مؤتة وعالقتيا
بالجنس والتخصص ،مجمة جامعة دمشؽ  ،المجمد ، 71العدد (.)7+5

 -24الظاىر  ،زكريا محمد وآخروف (  :) 7007مبادئ القياس والتقويـ في التربية .الطبعة األولى  ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عماف  ،األردف .
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 -25عبد المطيؼ ،أسامة(:)7000تنمية بعض ميارات التفكير المتضمنة في نموذج أبعاد التعمـ مف خالؿ تدريس
العموـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس :مصر.

 -26عودة ،أحمد ( :)5443القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،ط ،7دار األمؿ لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردف.

 -27فانداليف  ،ديوبولد وآخروف ( : ) 5431مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ،ترجمة محمد نبيؿ نوفؿ وآخروف ،
ط ، 0مكتبة االنجمو المصرية .

 -28فتح اهلل ،مندور عبد السالـ ( :)7003فاعمية نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في تنمية االستيعاب المفاىيمي في العموـ
وعادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربية السعودية ،بحث منشور ،مجمة المعرفة ،العدد

(.)530

-29

قطامي  ،نايفة ( : ) 7005تعميـ التفكير لممرحمة األساسية .الطبعة األولى  ،دار الفكر لمطباعة والنشر

والتوزيع  ،عماف  ،األردف .

 -37قطامي ،يوسؼ وآخروف ( :)7007تصميـ التدريس ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.

 -31مارزانو ،وآخروف (:)5443أبعاد التعمـ  -دليؿ المعمـ  ،تعريب :جابر عبد الحميد جابر وصفاء األعسر ونادية
شريؼ ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع:القاىرة.

 -32مارزانو ،وآخروف ( :)7000أبعاد التعمـ – بناء مختمؼ لمفصؿ المدرسي تعريب جابر عبد الحميد جابر و صفاء
األعسر و نادية شريؼ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة.

 -33المعاضيدي،زياد بدر(:) 7055اثر استخداـ انموذج مارزانو في تحصيؿ طالب الصؼ الخامس العممي في مادة
االحياء وتنمية تفكيرىـ الناقد،رسالة ماجستير غير منشورة،كمية التربية،جامعة الموصؿ.

 -34المعمري  ،احمد عمي حسف (  :) 5443التفكير اإلبداعي عند طمبة المرحمة الثانوية في اليمف وعالقتو بالعمر
والجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعميمي لموالديف ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة بغداد  -كمية

التربية.

 -35ممحـ ،سامي محمد ( :)7000مناىج البحث في التربية وعمـ النفس ،ط ،5دار المسيرة لمنشر والتوزيع
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الممحؽ ()1

أسماء السادة المحكميف الذيف تمت االستعانة بخبراتيـ
أسماء المحكميف

المقب
العممي

االختصاص
الدقيؽ

1

فاضؿ خميؿ ابرىيـ

أستاذ

طرائؽ تدريس

2

قصي توفيؽ غزاؿ

استاذ

تقنيات تربوية

3

ىاشـ احمد سميماف

أستاذ

قياس وتقويـ

4

ثيالـ يونس عالوي

استاذ

قياس وتقويـ

5

ناظـ شاكر الوتار

استاذ

عمـ النفس الرياضي

6

طالؿ نجـ عبدلمة

استاذ

طرائؽ تدريس

7

مكي محمود الراوي

أستاذ

قياس وتقويـ

8

موفؽ حياوي عمي

استاذ

تقنيات تربوية

ت

9

أستاذ

إيناس يونس العزو

عنواف الوظيفة
جامعة الموصؿ
كمية التربية االساسية
جامعة الموصؿ/كمية التربية
جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية

*

*

*

*

*

*

*

جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية

جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية
جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية
جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية
جامعة الموصؿ/كمية التربية

طرائؽ تدريس الرياضيات

17

ضرغاـ جاسـ محمد

أستاذ

قياس وتقويـ

11

عبد الرزاؽ ياسيف

استاذ
مساعد

جامعة الموصؿ/كمية التربية
جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية

طرائؽ تدريس الفيزياء

جامعة الموصؿ/كمية التربية

12

فضيمة عرفات محمد

عمـ النفس التربوي

جامعة الموصؿ/كمية التربية

13

باسمة جميؿ توشي

طرائؽ تدريس الكيمياء

جامعة الموصؿ /كمية التربية

14

اياد محمد شيت

15

افراح ذنوف يونس

استاذ
مساعد
استاذ
مساعد
استاذ
مساعد
استاذ
مساعد

طبيعة االستشارة
4 3 2 1

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

16

صفاء ذنوف االماـ

استاذ
مساعد

طرائؽ تدريس

جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية

*

*

*

17

ياسر محفوظ حامد

استاذ
مساعد

عمـ النفس

جامعة الموصؿ/كمية التربية

*

*

* طبيعة االستشارة:

 .2استبياف صالحية الخطط الدراسية ألنموذج مارزانو البعاد التعمـ تحت مسمى دليؿ المدرس وكتاب الطالب.
 .3اختبار المعمومات األولي.

 .4مقياس انماط التعمـ والتفكير.
 .5المقابالت الشخصية.

522

*

*

*

 .1االىداؼ السموكية.

*

*

*

*

طرائؽ تدريس

*

*

*

*

طرائؽ تدريس

*

*

*

جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية
جامعة الموصؿ
كمية التربية الرياضية

5

*

*

*

*

*

*

*

*
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الممحؽ()2

أخي الطالب-:

مقياس أنماط التعمّـ والتفكير

تحتوي ىذه االستبانة عمى مجموعة مف نشاطات التعمّـ التي يمكف أف تفضموا بعضيا وتيدؼ إلى الكشؼ عف نمط
التعمّـ الذي يفضمو كؿ منكـ في تعمّمو ،فيي ليست اختبا اًر ،وليست ىناؾ إجابة صحيحة أو خاطئة ،فالنشاط الذي

) اماـ العبارة التي

تفضمو في تعمّمؾ قد ال يفضمو غيرؾ ،لذا نرجو اإلجابة عمى ىذه االستبانة بوضع عالمة (
تنطبؽ عميؾ واسفؿ البديؿ الذي تراه مناسبا واقبموا مني فائؽ االحتراـ .وفيما يأتي مثاؿ يوضح طريقة تسجيؿ

اإلجابات - :

نشاط التعمـ المفضؿ لي

الفقرة
.1

كال

متابعة االفالـ اوالمسمسالت ذات االحداث العممية والخيالية.

.2

7

نعـ

البدائؿ

متابعة االفالـ اوالمسمسالت ذات االحداث الواقعية العيانية.

النمط

نعـ

نشاط التعمـ المفضؿ لي

1

A

جمع البيانات والمعمومات.

2

C

البحث عف المعاني الشخصية مف خالؿ استخداـ طريقة السؤاؿ "لماذا".

3

B

اكتساب الميارات مف خالؿ التطبيؽ العممي لمحتوى الكتاب.

4

D

استخداـ طريقة التدريس التي تعرض المعمومات بشكؿ كمي.

5

C

قراءة الكتب التي تنمي وتقوي قدرتي عمى التعبير المفظي.

6

B

الدراسة بطريقة متسمسمة خطوة بعد خطوة.

7

D

القيادية والمشاركة بالنشاطات بشكؿ ذاتي.

8

A

التعامؿ مع االرقاـ والنسب عند التعبير عف وجية نظر او توقع نتيجة معينة.

9

B

تعمـ واتقاف الميارات االساسية لمعبة بطرؽ محددة مسبقا وثابتة بدؿ البحث عف طرؽ جديدة.

10

C

التعمّـ بوساطة الممس والحس واألدوات واألجيزة.

11

D

استخداـ أسئمة إلثارة صور ألشياء غير محسوسة مثؿ أف تسأؿ إذا ...ماذا يحدث؟

12

A

االستعانة بالوسائؿ التقنية عند تعمـ الميارة الحركية.

13

B

تنظيـ خطة واضحة ووضع جدوؿ زمني ثـ تنفيذه حسب الخطة.

14

D

االعتماد عمى الصور والرسوـ والعروض العممية عند تعمـ الميارة الحركية.

15

A

االعتماد عمى الحقائؽ عند اتخاذ الق اررات وتقييـ األفكار.

16

D

النظر إلى بدائؿ أخرى قبؿ تقبؿ اإلجابة الصحيحة.

17

C

القدرة عمى توقع احتياجات اآلخريف ومف ثـ مراعاتيا وتقديرىا.

18

B

العمؿ في بيئة آمنة ومستقرة دوف المجوء إلى المخاطر عند التدريب عمى الميارة الحركية.

19

D

التدريب عمى الميارة الحركية باوضاع واشكاؿ مختمفة.
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20

A

قراءة الكتاب المدرسي وبعض المراجع األخرى.

21

C

افضؿ ممارسة االعاب الجماعية عمى ممارسة االلعاب الفردية.

22

D

االشتراؾ في الميمات واالندماج فييا عندما التكوف االجوبة او الحموؿ واضحة وجاىزة.

23

C

القياـ بالتدريب عمى الميارة بمصاحبة االيقاع الموسيقي.

24

C

دراسة حاالت وقضايا تيـ الناس.

25

B

وضع (ورقة عمؿ عف كيفية تعمـ الخطوات التعميمية لمميارة الحركية.

26

A

27

A

دراسة المشكمة بتعمؽ والعمؿ عمى حميا.

28

C

االعتماد عمى العاطفة أكثر مف المنطؽ في حؿ المشكالت.

29

D

التركيز عمى اكثر مف عمؿ في وقت واحد.

30

A

ممارسة االلعاب التي تتطمب تفكي ار منطقيا.

31

C

االعتماد عمى أشرطة الفيديو أو القرص المضغوط أو العرض المرئي ؛ ألنيا تعطي فيماً أكبر لمموضوع مف خالؿ

32

A

البحث في المراجع ومصادر المعمومات مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات حقيقية وواقعية.

33

B

تجزئة الميارة إلى اجزاءىا االساسية وتعمـ كؿ جزء عمى حدة وصوال إلى تعمـ الميارة باكمميا.

34

A

النظر إلى المشكالت بطريقة منطقية وعقالنية.

35

C

قراءة مقدمة الكتاب لفيـ ما يعنيو المؤلؼ.

36

A

االعتماد عمى الحقائؽ والتفكير المنطقي الستنتاج األفكار.

37

C

االستماع إلى اآلخريف ومشاركتيـ باألفكار.

38

D

التفكير باتجاىات (أبعاد) مختمفة عند حؿ المشكالت.

39

A

معالجة األمور الواقعية ,بد ًال مف التعامؿ مع أشياء قد تحدث في المستقبؿ.

40

B

اتباع الخطوات التعميمية عند اداء الميارة بدال مف أداءىا بطرؽ جديدة.

41

B

استخداـ طريقة التدريس التي تعرض المادة التعميمية بشكؿ منظـ ومنسؽ.

42

D

استخداـ تماريف واساليب مختمفة ومتنوعة لمتدريب عمى الميارة بدال مف التدريب عمييا بنفس األسموب.

43

B

الفحص المتكرر لألعماؿ طبقاً لخطة موضوعة مسبقاً.

44

C

استخداـ المغة الرمزية مثؿ اإلشارة باأليدي أو األرجؿ أو تمميحات الوجو.

45

B

استخداـ التخطيط والتنظيـ في تنفيذ الواجبات المدرسية.

46

B

تنظيـ الحقائؽ وترتيبيا في فئات.

47

D

االعتماد عمى الحدس واإللياـ أكثر مف الواقع (الحقائؽ) أو المنطؽ عند حؿ المشكمة.

48

C

التعرؼ عمى وجيات نظر اآلخريف واحتراميا ,وتقدير اإلنساف أكثر مف األشياء.

49

B

التدريب بشكؿ مستمر ومتكرر لمميارة مف اجؿ تطبيقيا باوضاع مختمفة.

50

D

ابتكار طرؽ جديدة ومغايرة بعيدة عف المالوؼ والمعايير المتعارؼ عمييا عند التعامؿ مع االشياء.

51

A

التعامؿ بكفاءة مع االرقاـ والقضايا المالية والميزانيات وتطويعيا حسب الرغبة.

52

B

الحرص عمى انجاز الواجبات والميمات في الوقت المحدد.

53

D

إعادة ترتيب األفكار والمعمومات مف أجؿ الحصوؿ عمى أفكار جديدة.

54

C

تعميـ اآلخريف كيؼ يتعمّموف.

زيارة المراكز والمنشاة الرياضية لالطالع عمى كؿ ماىو جديد مف االجيزة التقنية الحديثة.

لغة الجسـ أكثر مف شريط التسجيؿ الصوتي.
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