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ممخص البحث

أن مؤسسة تربوية ميمة كرياض االطفال بحاجة الى معممات ذوات كفاءة يمتمكن

طرائق في تعميمين لألطفال كطريقة ابعاد التعمم لمارزانو ألن المعممة التي تمتمك تمك

االبعاد لمتعمم تكسب اطفال الرياض المعرفة ويكون تعمم االطفال قائم عمى المعنى

والتكامل في معموماتيم  .وقد حددت أىداف البحث بتعرف :

 -1ابعاد التعمم (لمارزانو) لمعممات رياض االطفال عمى وفق االبعاد الخمسة االتية
(االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم ,اكتساب المعرفة وتكامميا ,تعميق
المعرفة وصقميا ,استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى  ,عادات العقل المنتج) .

 -2الفروق في ابعاد التعمم لمارزانو لمعممات رياض االطفال تبعا لمتغير التخصص
(متخصصة في رياض االطفال ,غير متخصصة) .

 -3الفروق في ابعاد التعمم لمعممات رياض االطفال تبعاً لمتغير سنوات الخدمة .

ويتحدد البحث الحالي بـمعممات رياض االطفال في مدينة بغداد لمعام الدراسي

(.)2017 -2016

ولتحقيق أىداف البحث اختيرت عينة من معممات الرياض في مدينة بغداد بمغت

( )400معممة لإلجابة عمى المقياس حيث تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة من
مدينة بغداد ,ولقياس ابعاد التعمم لمارز انو

تبنت الباحثتان مقياس (ابعاد التعمم

لمارزانو)عمى وفق ( )5ابعاد ,وقد عرض المقياسين عمى مجموعة من الخبراء من ذوي
االختصاص في رياض االطفال والقياس والتقويم واالدارة التربوية لبيان مدى صالحية
الفقرات ,وقد استخدمت الباحثتان لمصدق الصدق الظاىري ولمثبات طرقتين ىما ( الثبات

إلعادة االختبار و الفاكرونباخ) ,وتم استخدام الوسائل االحصائية اآلتية ( االختبار التائي
لعينة واحدة ولعينتين ومعامل ارتباط بيرسون ( .وبعد تطبيق المقياس عمى افراد العينة
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: توصل البحث لمنتائج اآلتية

. إن معممات الرياض يستخدمن ابعاد التعمم الخمسة الموجودة في إنموذج مارز انو-1
 ىنالك فروق دالة احصائياً في ُبعد االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم-2
. حسب التخصص ولصالح المعممات ذوات تخصص رياض االطفال
. ال توجد فروق دالة احصائياً في ابعاد التعمم لمارزانو حسب سنوات الخدمة-3
The for Marzano of learning
for teachers Kindergartens
By
Dr.KalthoomAbdoonRadam
Dr. SAMAR GHANI HUSSEIN

Abstract
The importamt educational institution as (kindergartens) need
to teachers which qualified ownes modalities in their education for
children , as Marzanu method in a way of learning, because the
teachers that own those styles of learning gine kindergarten
children knowledge and the children Ieaving based on the Meaing
and knowledge and integration of their information.
The aims of the current research have identified to recognize:
1. the dimensions for Marzanu of learning for kindergarten
teachers according to the five dimensions .
2. the differences in the dimensions for Marzanu learning for
kindergarten teachers according to a specialization variable .
3. the differences in the dimensions for Marzanu of learning for
kindergarten teachers according to a service variable teachers .
Is determined by the current search teachers kindergartens
in the city of Baghdad for the academic year (2016- 2017)
To achieve the objectives of the research sample from Riyadh
teachers chosen in the city of Baghdad was (400) teacher to answer
on the scale where they were chosen randomly Statistics (51)
Kindergarten
distributed
of
Education,
and to measure the dimensions of learning to Mars Anu sought
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researcher to: build scale ( learning to Marzano dimensions) on
according to (5) dimensions are, has introduced two measures
on a group of experts with competence in kindergarten The
measurement and evaluation of educational administration totaling
expert to demonstrate the validity of the paragraphs, the researcher
used the sincerity of (virtual honesty and for the stability of Trqtin
two (fortitude to re - test and Alvakronbach), was used statistical
methods following (test Altaia for one sample and two samples
and the Pearson correlation coefficient.
In
light of
the current
research
objectives
and
after the application of
the scale
on the sample
and
analyze the responses statistically search found the following results:
1. The teachers users of the dimensions of the five learning
in the model of the Mars Llano .
2. There are statistically significant differences in the post –
الفصل االول

:مشكمة البحث

ان المعممة ىي المسؤول االول عن االطفال وميمتيا االساسية رعاية االطفال

 وىذا ىو اليدف, والحفاظ عمييم وتنمية مياراتيم الجسمية والعقمية واالجتماعية والخمقية

.)4 :2006 ,من تواجدىا في الروضة (حمدونة

اذ من الضروري ان تمتمك معممة الروضة ابعاد تعمم تساعدىا وتمكنيا من

استخدام التقنيات الحديثة ومواكبتيا لمتطور العممي والتكنولوجي وان الكثير من المعممات

 وان كن يعرفنيا فأنين يعتقدن ان استخداميا يحتاج, يجيمن االساليب التعميمية الحديثة

 وىم محددون بمنياج وفترة زمنية ال يجوز تخطييا كما ان, الى وقت وجيد كبيرين

االساليب التي تسمح بالنقاش تثير مزيداً من الفوضى قد ال يستطيعون السيطرة عمييا
, فيفضمون عدم الخوض في غمارىا لممحافظة عمى ىيبتيم امام المتعممين ( السامرائي

) ويبرز ذلك من خالل وجود بدائل في التعميم فميست ىناك طريقة واحدة فقط9 :2001
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م ناسبة بل عدة طرق واستراتيجيات تخدم ىدفا او مخرجا منشودا واختيار واحدة منيا في
موقف تعميمي ما محكوم بظروف العمل وامكانات المعمم وسموك االطفال الداخل في
عممية التعميم وقت تقديم الخبرات الجديدة فجميع العناصر متداخمة ومترابطة وتشكل في

مجموعيا موقفا تعميميا يتطمب من المعممة ان تكون مدركة لماىية ابعاد التعمم لمارزانو
(الناشف . ) 77 : 1987 ,ولتحقيق وتنمية ابعاد التعمم لمارزانو فالبد لمعممات الرياض
ان يكتسبن عادات العقل المنتج بحيث يستفيدون من استخدام سجالت التفكير واليوميات

التأممية أو استمارات تدوين المالحظات في الخبرات التعميمية محققة ليم بناء ميارات
التأمل في ما وراء المعرفة كما يطمب منيم تسجيل كل من المفاىيم الميمة التي تعمموىا
من الخبرات التعميمية  ,ألن تنمية عادات العقل المنتج تعتمد في المقام االول عمى تنمية

إرادة المعممة عمى التعمم والتفكير والبحث واالستقصاء,.اذ صار لزاما عمينا مواكبة
تطورالتعميم واعداد معممات ينتجن اطفاال مولعين بالتفكير واالبداع وترى الباحثتان أن

ذلك يتطمب امتالك معممة الروضة مستوى مناسب من ابعاد التعمم االمر الذي دفع
بالباحثتان الى طرح السؤال اآلتي  :ىل تمتمك معممة الروضة ابعاد التعمم لمارزانو ؟
ثانياً :أهمية البحث

يمثل أنموذج ابعاد التعمم نموذج تعميمي ييدف الى تدريب المعممات والمتعممين

عمى التفكير والعمميات العقمية خالل الموقف التعميمي ,ويرتبط بتفسير عممية التعمم وذلك

من خالل تنمية العمميات المعرفية والوجدانية  ,وتتطمب ابعاد التعمم حدوث التفاعل بين

خمسة انماط من التفكير مع التكامل بينيم وىي  :اتجاىات ومدركات ايجابية نحو عممية
التعميم  ,واكتساب المعرفة وتكامميا وتناسقيا ,والتفكير وتوسيع مدركات المعرفة  ,والمعرفة

والمعنى  ,وعادات العقل المنتجة  ,ويعد أنموذج ابعاد التعمم اطا اًر تكاممياً لمتخطيط واتخاذ
القرار فيما يتعمق بالتعميم وىو تكاممي بمعنى انو يفترض ان كل فعل تقوم بو المعممة يدعم

نوعاً من التفكير لدى المتعمم وذلك من خالل تنمية االمكانيات المعرفية والوجدانية التي يتم
تقديميا عمى شكل عمميات معرفية بصورة مباشرة وصريحة مما يرفع من كفاءة المعممة
والمتعمم في اكتساب المعرفة وفيميا ويزيد من قدرتو عمى اتخاذ القرار فيما يواجو في
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حياتو اليومية داخل حدود المؤسسة التعميمية وخارجيا ( مارزانو, )106 :1997 ,كما

اشارت نتائج البحوث والدراسات التي أجريت في موضوع أبعاد التعمم إلى االثار االيجابية

ليذه الطريقة في التعميم عمى نطاق التخطيط لمتعميم حيث يستخدم ىذا النموذج ليوفر

لممعمم ترتيب وتنظيم ألنشطة التعمم منذ البداية ( مارزانو . )268 :2000 ,

كما أشارت نتائج دراسة كل من (البا از  )2001 ,و( البعمي )2003 ,و (الحارون,

 )2003و(الحصان )2006,و (  ) Allin , other , 1998ان نموذج ابعاد التعمم
يسيم في تقديم المحتوى العممي في المناىج بشكل يمكن االطفال من فيم وادراك العالقات

بين أجزاءه  ,وكذلك يعمل عمى حل المشاكل المختمفة التي تواجو االطفال في فيميم

لمحتوى المنيج ,التي ينتج عنيا اكتساب االطفال ميارات ايجاد الحمول لممشكالت في
حياتيم اليومية ,وقد اكدت دراسة (  )Alfino, 1999الى ان التركيز عمى الجانب

الوجداني لممعممة منطمق من منطمقات أنموذج ابعاد التعمم و اساساً لبناء الدافعية لدييا ,

فضالً الى التركيز عمى تنويع التنظيمات الصفية الفردية والتعاونية  ,كما اكدت دراسة

(عبيدة  )2011 ,عمى العالقة القوية بين توظيف انموذج ابعاد التعمم وتنمية عادات العقل

المنتج في الخبرات العددية وحيث ان عادات العقل المنتج تمثل احدى ابعاد النموذج التي

تركز عمى ضرورة بناء ارادة المعممة و المتعمم في التعمم والتفكير ,أن مؤسسة تربوية

ميمة كرياض االطفال بحاجة الى معممات ذوات كفاءة

يمتمكن طرائق في تعميمين

لألطفال كطريقة ابعاد التعمم لمارزانو ألن المعممة التي تمتمك تمك االبعاد لمتعمم تكسب

اطفال الرياض المعرفة ويكون تعمم االطفال قائم عمى المعنى والتكامل في معموماتيم ,

وقد تم اختيار أنموذج مارز انو لمعالجة مشكمة الحفظ والتمقين لدى المتعممين بأتباع

اساليب جديدة تشجع عمى البحث عن المعمومات وتقديميا خالل المناقشة في جو من

االمن والحرية وقبول اآلراء واالفكار ميما كانت غريبة  ,إذ اصبح التفكير باستعمال نماذج

جديدة ضروري لتطوير التعميم والعمل عمى تحقيق اىداف العممية التعميمية ,وتطوير
المنيج من اجل ادارة أي ازمة تواجييا معممة الروضة في الصف كما ان (أنموذج ابعاد

التعمم) يستطيع ان يستخدمو المعممون والمعممات من مرحمة رياض االطفال حتى نياية
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المرحمة االعدادية  ,واليدف النيائي لمنموذج أن يصبح االطفال متعممين قادرين عمى

تطوير انفسيم وقدراتيم العقمية من خالل تنمية التفكير لدييم ( مارزانو واخرون :1998 ,

 ,)5ويعد المنيج اساساً تستمد منو التربية قوتيا ,وتستند اليو في تحقيق االىداف
المطموبة ,وبالنظر الى اىمية المنيج فقد لقي اىتماماً متزايداً واتضح ىذا االىتمام في

المجاال ت الكثيرة التي اجريت لتطويره ,ألن لو دور ميم في العممية التعميمية  ,فيو
االساس الذي يرتكز عميو بناء التربية والتعميم وىو الطريق الواضح لمعممية التربوية اليادف
الى تطوير المعممات ونجاحين عمى وفق خطة تضعيا المؤسسة التربوية وتشرف عمى

تنفيذىا  ,فالمنيج ىو اداة التعميم في تحقيق اىداف المجتمع (التميمي ,)2 :2000,
والواجب عمى معممات الرياض ان يعممن في اتجاه تنمية وتطوير العادات العقمية لديين

لكي يصبحن اكثر استعداداً الستخداميا عندما تواجييم اوضاع ينقصيا اليقين ويسودىا
التحدي  ,ويمكن ايضاح اىمية البحث من خالل النقاط االتية -:

 .1اىمية أنموذج ابعاد التعمم لمارز انو في العممية التعميمية في مرحمة رياض االطفال
 .2من اىمية تطويرالمالكات التدريسية في رياض االطفال .

 .3من اىمية تطوير طرق واساليب التفكير ولفت النظر الى ضرورة تنمية عادات العقل
المنتجة .

ثالثاً :أهداف البحث

ييدف البحث الى تعرف - :

أ .ابعاد التعمم (لمارزانو)لمعممات رياض االطفال عمى وفق االبعاد الخمسة االتية
(االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم  ,اكتساب المعرفة وتكامميا ,تعميق

المعرفة وصقميا ,استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى  ,عادات العقل المنتجة ) .

ب .الفروق بين معممات الرياض في ابعاد التعمم لمارزانو تبعا لمتغير التخصص
(متخصصة في رياض االطفال  ,غير متخصصة) .

ج .الفروق في ابعاد التعمم لمارز انو لمعممات رياض االطفال تبعاً لمتغير الخدمة
(21 , 20-16 ,15 -11 ,10 -6 ,5-1سنة فأكثر) .
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رابعاً :حدود البحث- :

يتحدد البحث الحالي بالمعممات المتواجدات في رياض االطفال الحكومية التابعة

لمديريات التربية الست في مدينة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافةلمعام الدراسي (-2016
. )2017
خامساً  :تحديد المصطمحات
ابعاد التعمم لمارز انو:

عرفو كل من--:

 -1مارزانو( : ) 1992 , Marzanoىو انموذج تعميمي صفي موجو لممعمم يتضمن
كيفية التخطيط لمدروس وتنفيذىا وتصميم المنيج التعميمي وتقويم اداء المتعمم  ,ويقوم
االنموذج عمى مسممة تنص عمى ان عممية التعمم تتطمب التفاعل بين خمسة ابعاد من

التعمم ىي  :االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم  ,اكتساب المعرفة وتكامميا ,

وتوسيع المعرفة وتنقيتيا وصقميا وتكامميا  ,واستخدام المعرفة بشكل ذي معنى  ,واستخدام

عادات العقل المنتجة(  . ) Marzano, 1992; 184وقد تبنت الباحثتان تعريف

( )Marzano, 1992تعريفاً نظرياً ألبعاد التعمم

( - 2الهويدي : ) 2002 ,إطار تعميمي يستند الى افضل ما يعرفو الباحثون والتربويون
عن التعمم  ,ويتمثل في خمسة انماط تكون اإلطار ألبعاد التعمم االساسية لمتعمم (اليويدي

. ) 187 : 2005 ,

 التعريف االجرائي  -:الدرجة التي تحصل عمييا معممة الروضة من خالل اجابتياعمى المقياس .
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ثانياً  :معممات رياض االطفال-:
عرفيا كل من-:

 -1العيثاوي (  : ) 2001ىي الشخص البديل لالم التي تقضي مع االطفال الكثر من
خمس ساعات يوميا اثناء تواجدىم في الروضة تساعدىم عمى النمو الشامل السميم جسميا
واجتماعيا وانفعاليا بأدائيا عدة وظائف ارشادية ( العيثاوي . ) 286 : 2001 ,

 -2الناشف (  : ) 2001االنسانة التي ينمو الطفل من خالل تفاعمو مع معطياتيا
وقدراتيا واستعداداتيا الخاصة مع البيئة بكل مكوناتيا بدافع داخمي نابع من ذاتو (الناشف,

. )108 : 2001

ثالثاً  :رياض االطفال ) -:) Kindergarten
عرفتيا( و ازرة التربية : ) 1990 ,

ىي مؤسسة تربوية تقبل االطفال في عمر يتراوح بين  6-4سنوات تيدف الى

تنمية جوانب شخصياتيم الجسمية واالنفعالية واالجتماعية والروحية ( و ازرة التربية ,

. )19 :1990

االطار النظري ويشمل -:

الفصل الثاني

 نموذج ابعاد التعمم لمارزانوقدم روبرت مارزانو انموذجا تعميميا في ضوء نتائج بحوث التعمم المعرفي واطمق

عميو انموذج ابعاد التعمم

Model Dimesions Learningويستطيع ان يستخدمو

المعممون في مرحمة رياض االطفال حتى نياية المرحمة الثانوية  .ويشير مارزانو ان التعمم
يعد بمثابة نشاط مستمر يقوم بو الفرد عندما يواجو ميمة او مشكمة تمس حياتو فتولد لديو
طاقة ذاتية تجاه ىذه المشكمة من اجل حميا وانجاز تمك الميمة كذلك المتعمم يتوصل الى

المعارف والمعمومات من خالل بناء منظومة معرفية تنظم وتفسر خبراتو من متغيرات
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العالم من حولو  ,وىذه المعرفة نفعية يستخدميا الفرد لتفسير ما يمر بو من خبرات

ومواقف حياتية ( اليادي . ) 74 : 2005 ,
مكونات ابعاد التعمم لمارزانو

البعد االول  :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعمم .

Positive Attitudes and perceptions about learning
تؤثر االدراكات واالتجاىات االيجابية عمى التعمم سمبا وايجابا اذ ان العناصر

المف تاحية في التعمم ىي التي تكون مسؤولة عن اتجاىات وادراكات ايجابية عن التعمم لذلك
حدد مارز انو جانبين يتم من خالليما تنمية االتجاىات االيجابية نحو التعمم ىما :

أ -اتجاىات وادراكات تتصل بمناخ الصف التعميمي .

ب -اتجاىات وادراكات تتصل بميام الصف التعميمي (.مارزانو . )23-13 :1997 ,
البعد الثاني  :اكتساب المعرفة وتكاممها .

. Acquisition , and Integration of knowledge
تعد عممية التعمم عممية تفاعمية تعتمد اساسا عمى بناء المعنى الشخصي من

المعمومات المتوافرة (المحتوى) الموقف التعميمي  ,ثم تحقيق تكامل تمك المعمومات بما

يعرفو الفرد مسبقاً لبناء معرفة جديدة باإلضافة إلى عمميات التفكير واالستدالل التي تعد
جزء ال يتج أز من معرفة المحتوى (البعمي  . )70:2003 ,ويمكن االستفادة ىنا من
افكارومبادىء اوزبل ذلك انيا تؤكد عمى دمج المعمومات الجديدة بالخبرات التعميمية حيث

تصبح البيئة المعرفية لمفرد جزءاً ال يتج أز منو ويكون التعمم ذا معنى (سميمان :2004 ,

. ) 83-47

البعد الثالث  :تعميق المعرفة وصقمها Extending and Refining :

Knowledge

أن التعمم الجيد ىو الذي ال ييدف فقط عمى ملء العقل بالمعمومات بل ييتم بطريقة

البحث عن ىذه المعمومات واثارة التساؤالت لمتفكير واعادة صياغتيا بشكل جيد  ,وىذا ما
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اشار إليو مارزانو بتأكيده عمى ضرورة توجيو االسئمة المتنوعة وبخاصة المفتوحة التي

تتطمب من المتعمم أن يفكر تفكي اًر تحميمياً وبما يؤدي الى تغير وتنمية المعرفة لدى
المتعممين مع ضرورة وضع ىذه االسئمة في إطار من االنشطة المعرفية (مارزانو واخرون

 ,)96 :1998وقد اكد بياجيو عمى ضرورة تعميق المعرفة وصقميا عندما تحدث عن
التوائم والتمثيل كمبدأين في التعمم حيث عرف التواؤم بأنو  :تغير البناء القائم نتيجة

لمتفاعل مع الخبرة الجديدة اما التمثيل بانو  :تكامل الخبرة الجديدة في البناء القائم في عقل

المتعمم ( عاشور , )138 :2005 ,وذكر مارزانو ( ) Marzano,1992;68أن التواؤم
عند بياجيو ىو الذي تناول البعد الثالث في نموذج مارزانو ألبعاد التعمم والذي يتضمن

إعادة تنظيم المعمومات بما يؤدي إلى التوصل لرؤية جديدة ليا  .وىذه المرحمةكثي ار ما

يفتقد الييا التعميم التقميدي فيو يقف الى حد اكتساب المتعمم لممعمومة ثم حفظيا في الذاكرة
اذ ان المعمومات التي تقدم لممتعممين الصغار ىي االساس في النظم التقميدية التي تقدم

لممتعممين الصغار ىي االساس في النظم التعميمية  ,وبالتالي يدل ذلك عمى االىتمام فقط
بالمستويات الدنيا واىمال المستويات العميا  ,ذلك يدل إلى التأكيد عمى الحاجة الماسة
إلى االىتمام باألنشطة التحميمية التي تتطمب عمق االستدالل في المحتوى واالمداد بالخبرة

والتدقيق فييا ( .مارزانو واخرون )106 :2000 ,

البعد الرابع  :االستخدام ذي المعنى لممعرفة :
Using Knowledge Meaningfully

يتعمم المتعممون بصورة فعالة عندما يكونوا قادرين عمى استعمال المعرفة ال نجاز

الميام والواجبات الجادة التي تتيح ليم استكشاف المصالح الخاصة والمنافع الذاتية
(مارزانو وآخرون . )151 :1998 ,

ويوجد خمسة أنواع من الواجبات والميام التي تشجع عمى استخدام المعرفة استخداما

ذا معنى تتمثل في ( )Marzano , 1992; 106و(. )Huot, 1996; 5
 -1اتخاذ القرارDecision Making :

ىي العممية التي يتم من خالليا التوصل إلى قرار قائم عمى األدلة المنطقية .
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 -2االستقصاء Investigation :

ىي العممية التي من خالليا يتم تحديد المبادئ وراء الظواىر ووضع التنبؤات

حوليا واختبار صحة ىذه التنبؤات واقترح (مارزانو )173 :1999 ,استخدام استراتيجية
الميام لتدريب المتعممين عمى االستخدام ذي المعنى لممعرفة  ,وأن تكون الميام التعميمية

ذات بعد وظيفي لدى المتعممين  ,باإلضافة الى ضرورة مشاركة المتعممين في بناء الميام
مثل :تحديد االسئمة التي يسعى لمحصول عمى إجابات عنيا في الموضوعات التي يدرسيا

باالشتراك مع المعمم  ,كما أشار مارزانو ( ) Marzano , 1992; 130إلى اىمية

استخدام أسموب التعمم التعاوني النو االكثر ارتباط وفائدة فيما يتعمق باستخدام أبعاد

نموذج التعمم  ,وذلك ألن صعوبة ىذه الميام تجعل التعمم التعاوني وسيمة مناسبة لتحقيق

التمكن والكفاءة واالعتماد المتبادل .

البعد الخامس  :عادات العقل المنتجة productive habits of Mind :

ىذا البعد من أبعاد التعمم يرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية عادات العقل المنتجة والتي

عادة ما يستخدميا المفكرون والناقدون والمنظمون لذواتيم  ,وعمى الرغم من اىمية اكتساب
المحتوى ومعرفتو إال ان تنمية عادات عقمية تمكن األفراد من السيطرة عمى سموكيم

وعممياتيم في التفكير كما تساعدىم عمى تعمم اي خبرة يحتاجونيا في المستقبل

( . )Marzano,1992 ; 181- 184وعادات العقل المنتجة ىي انماط األداء العقمي
الثابت والمستمر في العمل من أجل التوصل إلى فعل ذكي وعقالني الحديدي والخطيب

(. )29( : ) 2007
– الدراسات السابقة

 -1دراسة تارلتون ( )Tarleton, 1992

(انموذج مارزانو ألبعاد التعمم في تدريس طالب جامعة نوفا ( )Nofaوتدريبهم لتحسين
عممية التعمم وتنمية التفكير بأنماطه المختمفة لدى الطالب)

11

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

اجريت ىذه الدراسة بوالية كمورادو ,ىدفت الى استخدام (انموذج مارزانو ألبعاد

التعمم في تدريس طالب جامعة نوفا ( )Nofaوتدريبيم لتحسين عممية التعمم وتنمية
التفكير بأنماطو المختمفة لدى الطالب).وكانت عينة الدراسة فريق من المدرسين

المتطوعين بتجريب النموذج ,وتدريبيم ,عمى استخدام االستراتيجيات التعميمية المختمفة
المتضمنة فيو ,وكانت المرحمة االولى في ىذه الدراسة ىي التركيز عمى مساعدة ىؤالء

المدرسين المتطوعين عمى تغير سموكيات التدريس لدييم وتدريبيم عمى ممارسة السموكيات
المتضمنة لمتعمم .والمرحمة الثانية في ىذه الدراسة ىي تقييم تأثير استخدام النموذج عمى

تفكير وتعمم الطالب ,أداة البحث اختبار مقنن واستبيان واشرطة الفيديو لمحكم عمى فعالية

النموذج .واشارت نتائج البحث الى ان المجموعة التجريبية التي درست وفق انموذج مارز
انو حققت تقدما داال عمى ادوات ا لتقييم المختمفة لمنموذج (.) Tarleton, 1992;78
 -2دراسة الرحيمي ()2010
(أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى
طالبات الصف الثاني المتوسطة,ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام نموذج
مارزانو ألبعاد التعمم في التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني

المتوسط ,لتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي ,واختارت عينة

عشوائية بمغت ( )70طالبة من الصف الثاني المتوسط بالمدرسة الخامسة والثالثون
بالمدينة المنورة  ,ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثتان اختبار تحصيميا في

المستويات المعرفية حسب تصنيف بموم وزمالئو  ,وتم قياس مستوى الذكاءات المتعددة

لدى الطالبات باستخدام مقياس الذكاءات المتعددة من اعداد برنتن,.Brantonحيث

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل في مادة العموم لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام نموذج مارز انو ألبعاد التعمم  ,بينما أظيرت

عدم وجود داللة احصائية في الذكاءات المتعددة بين طالبات المجموعتين التجريبية

والضابطة (الرحيمي . )35 :2010,
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الفصل الثالث

يتضمن ىذا الفصل عرضاً إلجراءات البحث الحالي من حيث تحديد مجتمع البحث,

واختيار عينتو ,واجراءات بناء المقياس (ابعاد التعمم لمارزانو لمعممات رياض االطفال) ,
فضال عن ذكر الوسائل اإلحصائية المستعممة فيو وكاالتي:

اوال :مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من معممات رياض االطفال في مدينة بغداد  ,لمعام الدراسي

( )2017-2016والبالغ عددىن (  ) 1931معممة موزعات عمى (  ) 171روضة
حكومي في المديريات العامة لتربية بغداد /الستة.

ثانياً :عينة البحث
اختارت عينة من مجتمع البحث بالطريقة العشوائية البسيطة  ,اذ بمغت عينة البحث

( )400معممة من معممات الرياض في مدينة بغداد ومن مديرياتيا الست  ,وتمثل عدد

المعممات في عينة البحث نسبة ( )%20تقريباً من العدد الكمي في كل مديرية من
مديريات العامة لتربية بغداد الستة .
ثالثاً :اداة البحث
لما ك ان البحث يرمي الى قياس ابعاد التعمم لمارزانو وتحقيقا لمتطمبات البحث

تبنت الباحثتان مقياس عبد ( ) 2016لكونو االكثر حداثة واالقرب لمدراسة الحالية  .الذي

يتكون من ( )58فقرة موزعة عمى خمس مجاالت حددىا األنموذج والنظرية في دراسة

ابعاد التعمم وىي :

المجال االول (االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم) ,المجال الثاني(اكتساب

المعرفة وتكامميا ,المجال الثالث( تعميق المعرفة وصقميا) ,المجال الرابع(استخدام المعرفة

استخداماً ذا معنى ) المجال الخامس(عادات العقل المنتجة) .
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أ -صدق االداة

يشير مفيوم الصدق الى ان االختبار يقيس بالفعل الوظيفة المخصصة لقياسيا من

دون وظيفة اخرى (عامر )82 :2016 ,ولمتحقق من صدق االداة ظاىريا تم عرضيا

عمى مجموعة الخبراء والمختصين في الطفولة وعمم النفس ممحق ويشيرايبل

Ebel1972ان افضل طريقة لمتحقق من الصدق الظاىري ىو ان يقوم مجموعة من

الخبراء المتخصصين بفحصيا وتقدير صالحيتيا في قياس ماعدت لقياسو

). (Ebel,1972,555وفي ضوء آرائيم ومالحظاتيم اتضح ان الفقرات صادقة كما تبدو
ظاىريا في قياس ابعاد التعمم لما ارزانو ونسبة اتفاق .%100

ب -التطبيق االستطالعي:

لمتعرف عمى مدى وضوحفقرات المقياس ووضوح لغتيا ومحتواىا ,تم تطبيق المقياس

عمى عينة عشوائية مكونة من ( )20معممة من الرياض في مدينة بغداد ,اذ تبين ان

تعميمات المقياس وفقراتو واضحة جميعيا ومفيومة من حيث المعنى والصياغة .
ج -ثبات المقياس Reliability

يعد الثبات من الشروط الميمة لألداة الجيدة ,والثبات يعني االتساق في النتائج

( .)Marshal, 1972:104ونعني بيا التوصل الى النتائج نفسيا عند تطبيق االختبار
في مدتين مختمفتين وفي حدود زمن يتراوح بين أسبوع او أسبوعين (داود و عبد الرحمن,

 .)122 :1990ويعبر عن الثبات بصورة كمية بمعامل الثبات ( Reliability

, )coefficientوان األداة الثابتة ىي التي تعطي نتائج متشابية في حالة تكرار قياس

الظاىرة عمى االفراد انفسيم تحت الظروف نفسيا ( .)Adams, 1964: 85وقد استخرج

الثبات بأتباع الطرائق االتية:

 -1طريقة إعادة االختبار

تحسب درجات المفحوصين عمى االختبار في المرحمة االولى ودرجاتيم في الثانية ,

ثم يحسب معامل االرتباط بين درجاتيم في المرتين ,فإذا كان معامل االرتباط عالياً امكن
القول أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مناسبة (عبيدات وآخرون  .)155: 1996,ويسمى
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معامل االرتباط المستخرج بمعامل االستقرار ( Stability coefficientالشايب:2009 ,

.)105

ومن اجل استخراج الثبات بأسموب اعادة االختبار طبقت الباحثتان األداة عمى عينة

من ( )100معممة من معممات الرياض والتي تمثل ( )%25من حجم العينة تم اختيارىم
بصورة عشوائية بسيطة المرحمية وبعد مرور اسبوعين من التطبيق االول اعيد تطبيق

األداة عمى العينة نفسيا وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات

التطبيق االول والثاني ووجد ان معامل ثبات لمقياس (ابعاد التعمم لمارزانو) يساوي

( ) 0773ان المقياس يتمتع بثبات جيد  ,وىذا يدل عمى ان معامل الثبات جيد إذ يشير

(دوران  )1985 ,الى ان معامل الثبات الذي يتراوح بين ( )0790 - 0770يعد مؤش ار
جيدا لالختبار الثابت (دوران)133 :1985,
 - 2طريقة الفاكرونباخ

ان معامل الثبات المحسوب بيذه الطريقة يسمى بمعامل االتساق الداخمي لممقياس

(ثورندايك وىيجن  .)78 :1989 ,ويسمى ايضاً معامل التجانس 0فإذا كانت قيمة معامل
(الفا) مرتفعة فأن ىذا يدل بالفعل عمى ثبات درجات االختبار (عالم -165: 2002,
.)166وقد استخرجت الباحثتان الثبات لممقياس ابعاد التعمم لمارزانو بيذه الطريقة وبعد ان

طبقت معادلة الفاكرو نباخ  ,وجد ان معامل ثبات لمقياس ابعاد التعمم لمارزانو تساوي

( )0780ويتضح ان المقياس الحالي يتمتع بثبات جيد ويؤكد كرونباخ ()Cronbachعمى
ان المقياس الذي لو معامل ثبات جيد ىو مقياس دقيق.

د -معايير التصحيح:

يتكون مقياس ابعاد التعمم لمارزانو بصورتو النيائية من ( )38فقرة و تضم ()5

مجاالت من ابعاد التعمم وكل مجال يعطي عند التصحيح ( , )17273لذلك فأن اعمى

درجة يمكن ان تحصل عمييا المستجيبة ( )114درجة واقل درجة ( )38والمتوسط

الفرضي(.)76

ه -التطبيق النهائي:

طبقت الباحثتان المقياس بصيغتو النيائية عمى العينة البالغة ( )400معممة من

معممات أطفال الرياض في مدينة بغداد لممدة من (.)2017/3/ 1 - 2017/1/ 1
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رابعاً -الوسائل االحصائية:
استعممت الباحثتان الوسائل االحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة

(بالبرنامج االحصائي  )spssوكاالتي:

 .1االختبار التائي لعينتين مستقمتينوالتعرف عمى الفروق في المتغيرات والفروق في
المجاالت تبعاً لمتخصص .
 .2معامل ارتباط بيرسون وحساب معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار ولحساب
العالقة بين المتغيرين.

 .3معادلة ألفا كرونباخ لالتساق الداخمي استعممت الستخراج الثبات .
 .4المتوسط الفرضي لمتعرف عمى الفروق.

 .5االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى داللة الفرق في االبعاد واالساليببين
المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي.

نتائج البحث ومناقشتها -:

الفصل الرابع

يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصل إلييا البحث ,عمى وفق أىدافو التي

عرضيا في الفصل األول ,فضالً عن تفسير تمك النتائج ومناقشتيا في ضوء اإلطار
النظري ,والدراسات السابقة التي انبثقت عنو ,ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات

والمقترحات في ضوء تمك النتائج.

اوالً -:عرض النتائج:

الهدف األول

أ -ابعاد التعمم (لمارزانو) لمعممات رياض االطفال عمى وفق االبعاد الخمسة االتية
(االتجاهات واالدراكات االيجابية نحو التعمم  ,اكتساب المعرفة وتكاممها ,تعميق المعرفة

وصقمها ,استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى  ,عادات العقل المنتجة) لتحقيق هذا

الهدف :
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استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينة واح ــدة ,وأظيرت النتائج أن القيمة التائية

المحسوبة ( )717866اعمى من القيمة التائية الجدولية ( )1796عند مستوى داللة

( )0705ودرجة حرية ( ,)399أي توجد فروق جوىرية وليست ناشئة عن الصدفة ولصالح

المتوسط الحسابي ُلبعد (االتجاىات االيجابية نحو التعمم )  ,كما استعانت الباحثتان
باالختبار التائي لعينة واح ــدة ,وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة ()787710
اعمى من القيمة التائية الجدولية ( )1796عند مستوى داللة ( )0705ودرجة حرية (,)399

أي توجد فروق جوىرية وليست ناشئة عن الصدفة ولصالح المتوسط الحسابي ُلبعد

(اكتساب المعرفة وتكامميا)  ,كما استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينة واح ــدة,

وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة ( )787945اعمى من القيمة التائية الجدولية
( )1796عند مستوى داللة ( )0705ودرجة حرية ( ,)399أي توجد فروق جوىرية وليست
ناشئة عن الصدفة ولصالح المتوسط الحسابي لبعد (تعميق المعرفة وصقميا) ,كما

استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينة واح ــدة ,وأظيرت النتائج أن القيمة التائية

المحسوبة ( )557327اعمى من القيمة التائية الجدولية ( )1796عند مستوى داللة

( )0705ودرجة حرية ( )399أي توجد فروق جوىرية وليست ناشئة عن الصدفة ولصالح
المتوسط الحسابي ُلبعد (استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى) ,كما استعانت الباحثتان
باالختبار التائي لعينة واح ــدة ,وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة ()507336
اعمى من القيمة التائية الجدولية ( )1796عند مستوى داللة ( )0705ودرجة حرية (,)399

أي توجد فروق جوىرية وليست ناشئة عن الصدفة ولصالح المتوسط الحسابي ُلبعد
(عادات العقل المنتجة) والجدول ( )1يوضح ذلك .
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جدول ()1

نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس (ابعاد التعمم لمارزانو)
االبعاد

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الفرضي

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

الداللة

االحصائية

االتجاىات
واالدراكات االيجابية

400

677495

57423

48

717866

1796

دالة

نحو التعمم
اكتساب المعرفة
وتكامميا
تعميق المعرفة
وصقميا
استخدام المعرفة
استخداماً ذا معنى
عادات العقل
المنتجة

400

39797

37042

28

787710

1796

دالة

400

407295

37114

28

787945

1796

دالة

400

277807

27822

28

557327

1796

دالة

400

387550

47191

28

507366

1796

دالة

الهدف الثاني

ب -الفروق بين معممات الرياض في ابعاد التعمم لمارزانو تبعا لمتغير التخصص
(متخصصة في رياض االطفال  ,غير متخصصة) لتحقيق هذا الهدف:

استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينتين مستقمتين ,وأظيرت النتائج أن القيمة

التائية المحسوبة ( )27100اعمى من القيمة الجدولية ( )1796عند مستوى داللة ()0705
ودرجة حرية ( , )398أي توجد فروق احصائية بين المعممات (المتخصصات في رياض

االطفال ,وغير المتخصصات ) في ُبعد االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم
,ولصالح (المتخصصات في رياض االطفال) ,كما استعانت الباحثتان باالختبار التائي
لعينتين مستقمتين ,وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة ( )07782اقل من القيمة

الجدولية ( )1796عند مستوى داللة ( )0705ودرجة حرية ( ,)398أي ال توجد فروق
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احصائية بين المعممات (المتخصصات في رياض االطفال ,وغير المتخصصات) في ُبعد

اكتساب المعرفة وتكامميا,كما استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينتين مستقمتين,

وأظيرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة ( )17886اقل من القيمة الجدولية ()1796

عند مستوى داللة ( )0705ودرجة حرية ( ,)398أي ال توجد فروق احصائية بين

المعممات (المتخصصة في رياض االطفال ,وغير المتخصصة ) في ُبعد تعميق المعرفة
وصقميا ,كما استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينتين مستقمتين ,وأظيرت النتائج أن
القيمة التائية المحسوبة ( )17525اقل من القيمة الجدولية ( )1796عند مستوى داللة

( )0705ودرجة حرية ( ,)398أي ال توجد فروق احصائية بين المعممات (المتخصصات

في رياض االطفال ,وغير المتخصصات) في ُبعد استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى,
كما استعانت الباحثتان باالختبار التائي لعينتين مستقمتين ,وأظيرت النتائج أن القيمة

التائية المحسوبة ( )07644اقل من القيمة الجدولية ( )1796عند مستوى داللة ()0705
ودرجة حرية ( , , )398أي ال توجد فروق احصائية بين المعممات (المتخصصة في

رياض االطفال ,وغير المتخصصة ) في ُبعد عادات العقل المنتجة ,والجدول ( )2يوضح
ذلك.
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جدول ()2

نتائج االختبار التائي لمفرق بين المعممات المتخصصات في رياض االطفال وغير
المتخصصات لمقياس (ابعاد التعمم لمارزانو)

االبعاد

التخصص

االتجاىات

متخصصة في

واالدراكات

رياض االطفال

العدد

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

132

68730

47833

غير متخصصة

268

67710

57637

اكتساب

متخصصة في

132

المعرفة

رياض االطفال

39780

37242

268

40706

27941

132

40771

27507

االيجابية

نحو التعمم

وتكامميا

تعميق
المعرفة

غير متخصصة
متخصصة في
رياض االطفال

وصقميا

غير متخصصة

استخدام

متخصصة في

المعرفة

استخداماً
ذا معنى
عادات
العقل
المنتجة

رياض االطفال
غير متخصصة
متخصصة في
رياض االطفال
غير متخصصة

القيمة التائية
المحسوبة

27100

07782

17886
268

40709

37360

132

28711

27350

268

27766

37021

132

38774

37855

268

38746

47352
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17525

07644

الجدولية

1796

1796

1796

1796

1796

الداللة

االحصائية

دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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الهدف الثالث

جـ -الفروق في ابعاد التعمم لمارز انو لمعممات رياض االطفال تبعاً لمتغير الخدمة

(21 , 20-16 ,12 -11 ,10 -6 ,2-1سنة فأكثر) لتحقيق هذا الهدف :

استعانت الباحثتان بتحميل التباين االحادي  ,واظيرت النتائج أن القيمة الفائية

المحسوبة ( )07241اقل من القيمة الفائية الجدولية ( )2737عند مستوى داللة ()0705
وبدرجتي حرية ( ,)395 ,4أي ال توجد فروق بين المجموعات في بعد (االتجاىات
واالدراكات االيجابية نحو التعمم ),كما استعانت الباحثتان بتحميل التباين االحادي ,

واظيرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة ( )27163اقل من القيمة الفائية الجدولية
( )2737عند مستوى داللة ( )0705وبدرجتي حرية ( , )395 ,4أي ال توجد فروق بين
المجموعات في بعد (اكتساب المعرفة وتكامميا ) ,كما استعانت الباحثتان بتحميل التباين
االحادي  ,واظيرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة ( )07947اقل من القيمة الفائية
الجدولية ( )2737عند مستوى داللة ( )0705وبدرجتي حرية ( )395 ,4أي ال توجد فروق

بين المجموعات في بعد (تعميق المعرفة وصقميا )  ,كما استعانت الباحثتان بتحميل

التباين االحادي  ,واظيرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة ( )07942اقل من القيمة
الفائية الجدولية ( )2737عند مستوى داللة ( )0705وبدرجتي حرية ( , )395 ,4أي ال
توجد فروق بين المجموعات في بعد (استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى )

,وكما

استعانت الباحثتان بتحميل التباين االحادي  ,واظيرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة

( )17198اقل من القيمة الفائية الجدولية ( )2737عند مستوى داللة ( )0705وبدرجتي
حرية ( ,)395 ,4أي ال توجد فروق بين المجموعات في بعد (عادات العقل المنتجة )
والجدول ( )3يوضح ذلك .
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جدول ()3

نتائج تحميل التباين االحادي لمفرق بين سنوات الخدمة في مقياس ( ابعاد التعمم
لمارزانو)

االبعاد

مجموع

مصدر التباين

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

287567

4

77142

ضمن المجموعات

117097423

395

297644

المجموع

117377990

399

بين المجموعات

797152

4

197788

ضمن المجموعات

36137546

395

97148

المجموع

36927698

399

بين المجموعات

257215

4

67304

ضمن المجموعات

38457975

395

97737

المجموع

38717190

399

استخدام المعرفة

بين المجموعات

307033

4

77508

استخداماً ذا

ضمن المجموعات

31487144

395

77970

المجموع

31787178

399

بين المجموعات

847007

4

217002

ضمن المجموعات

69267993

395

177537

المجموع

70117000

399

االتجاىات
واالدراكات
االيجابية
اكتساب المعرفة
وتكامميا
تعميق المعرفة
وصقميا

معنى

عادات العقل
المنتج

القيمة

الفائية
المحسوبة
07241

27163

07947

07942

17198

الداللة

االحصائية

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

ثانياً  :تفسير النتائج ومناقشتها -:

يتضح من الجدول ( , )1ان الفروق دالة احصائياً إذ ان معممات رياض االطفال

يستخدمن ابعاد التعمم الخمسة الموجودة ضمن أنموذج ابعاد التعمم لمارزانو دون ان يعرفوا
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اسمو ويرجع ذلك الى أن تراكم الخبرات في مجال العمل كثي ار ما تساعد المعممات عمى

اكتساب افكار ومعمومات حديثة اثناء تقديمين لمخبرة التعميمية ألطفال الرياض .

وىذا ما أكد عميو أنموذج مارزانو  ,بأن المعرفة بإبعاد النموذج يستدعي الخبرات

السابقة لمطفل باستخدام كافة المعمومات التي يعرفونيا والتي توفر لدييم الترابط بين
المعمومات السابقة والالحقة ويجعل الخبرات ذات معنى عندىم ( Maranon,

.)1992;156-158وىذه النتيجة تتفق مع ما توصمت اليو دراسة ( )Tarleton, 1992
في ان التدريس وفق أنموذج مارزانو يحقق تقدماً داالً .

كما اوضحت النتائج لمهدف الثاني :يتضح من الجدول ( )2أن الفرق دال احصائياً إذ أن

المعممات المتخصصات في رياض االطفال يتفوقن في اكتساب االتجاىات واالدراكات
االيجابية نحو التعمم أكثر من المعممات المواتي اليممكن تخصص في رياض االطفال وىذا
ما اكده مارزانو في نموذجو إذ ان تنمية االتجاىات االيجابية نحو التعمم تحدث من خالل

تنمية اوالً االتجاىات واالدراكات التي تتصل بمناخ الصف التعميمي فيشعر المتعمم بالراحة

واالمان عندما يكون التعمم آمن ومنظم ,وثانياً تنمية االتجاىات واالدراكات التي تتصل
بميام الصف الدراسي مثل تنمية الميمة او الفعل ووضوح الميمة واالمكانيات التي تدفع

الى زيادة الدافعية والجيد ( مارزانو  , )23-13 :1997 ,وىذه النتيجة تتفق مع ما
توصمت اليو دراسة ( ) Tarleton, 1992في أن التدريس وفق أنموذج مارزانو يحقق
تقدماً داالً  ,اما االبعاد االخرى فقد أظيرت نتائجيا أن الفرق كان غير دال وىذا يدل عمى
انو ال يوجد اختالف بين المعممات المتخصصات وغير المتخصصات في رياض االطفال

حول امكانية اكتساب االبعاد األربعة في نموذج مارزانو التي ىي (اكتساب المعرفة

وتكامميا  ,وتعميق المعرفة وصقميا  ,واستخدام المعرفة استخداماً ذا معنى  ,عادات العقل
المنتجة) حيث ان جميع المعممات المتخصصات وغير المتخصصات في رياض االطفال
يكسبن ىذه االبعاد من خالل خبرتين في مجال عممين وليس لمتخصص عالقة في

اكتساب ىذه المجاالت االربعة .
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واوضحت النتائج كذلك لمهدف الثالث  :يتضح من الجدول ( )3ان الفروق غير دالة
احصائياً وأن المعممات المواتي خدمتين قميمة ال يختمفن عن المعممات المواتي خدمتين
طويمة في اكتساب ابعاد التعمم الخمسة ويعود ذلك لعدة اسباب منيا حب المعممة ورغبتيا

في العمل مع االطفال يجعميا تبدع في طرق اعطائيا لمخبرة ويجعميا تبحث دوما عن

الجديد والمفيد والممتع بغض النظر عن السنوات التي قضتيا بالعمل مع االطفال .

ثالثاً  :االستنتاجات -:

استناداً الى النتائج التي توصل الييا البحث استنتجت الباحثتان ما يأتي :

 .1أن معممات الرياض يستخدمن ابعاد التعمم الخمسة الموجودة في نموذج مارزانو ألنو
يضم عدة نظريات تربوية في نموذجو مثل نظرية بياجيو في التمثيل والموائمة والتعمم

التعاوني والتعمم المتمركز حول المشكالت ونظرية اوزبل ذو المعنى واستخدم
المكافأة والتدريب والتغذية الراجعة .

 .2ىنالك فروق دالة احصائياً في بعد االتجاىات واالدراكات االيجابية نحو التعمم
حسب التخصص ولصالح المعممات ذوات تخصص رياض االطفال نتيجة دراستين

العميقة في مجال تخصص رياض االطفال أكثر من غير المتخصصات في رياض
االطفال  ,أما االبعاد االربعة االخرى التي ىي ( اكتساب المعرفة وتكامميا وتعميق

المعرفة وصقميا واستخدام المعرفة استخداماً ذا معنى وعادات العقل المنتجة ) فأن
الخبرة تمعب دو ًار في اكتساب المعممات المتخصصات في رياض االطفال وغير

المتخصصات في رياض االطفال عمى حداً سواء .

 .3ال يوجد فرق دال احصائياً في ابعاد التعمم لمارزانو حسب سنوات الخدمة ألن
المعممات ذوات الخدمة القميمة أو الطويمة ال يختمفن في اكتساب ابعاد التعمم الخمسة

في نموذج مارزانو  ,ألن معممة رياض االطفال تبدع وتختار طرق حديثة عند
تقديميا الخبرة ألطفال الرياض .
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رابعاً  :التوصيات -:في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان باآلتي :

 -1عمى و ازرة التربية ان تشجع المعممات عمى مواكبة التطورات الحديثة الحاصمة في

مجال طرق التدريس السيما في رياض االطفال من خالل اقامة الدورات التدريبية والتثقيفية

وورش العمل .

 -2ان تقوم المعممة بتوظيف ابعاد التعمم لمارزانو في اثناء تقديمين لمخبرات اليومية .
خامساً  :المقترحات -:

 -1بناء برنامج تدريبي ييدف الى تنمية ابعاد التعمم لمارزانو لدى معممات الرياض .
-2اجراء دراسة تتضمن عالقة ابعاد التعمم لمارزانو لدى معممات الرياض بالتفكيراالبداعي
لطفل الروضة .

 -3اجراء دراسة حول عالقة ابعاد التعمم لمارزانو بميارات التواصل لدى طفل الروضة .
المصادر
اوالً  -المصادر العربية
.1

.2

.3

.4

البعمي  ,إبراىيم ( )2003فعالية استخدام نموذج مارز انو ألبعاد التعمم في
تدريس العموم في التحصيل وتنمية بعض عمميات العمم لدى تالميذ الصف
الثاني اإلعدادي  ,مج  ,46القاىرة – مصر ,مجمة التربية العممية .
ثورندايك  ,روبرت وىيجن ,إليزابيث( )1989القياس والتقويم في عمم النفس
والتربية ,ط , 1عمان – االردن  ,ترجمة عبد اهلل زيد الكيالني وعبد الرحمن
عدس ,مركز الكتب االردني .
الحارون  ,شيماء ( )2003فعالية نموذج أبعاد التعمم في تنمية ميارات المعرفة
والتحصيل لدى طالبات الصف األول ثانوي في مادة االحياء  ,القاىرة – مصر,
جامعة عين الشمس  ,كمية التربية  ,رسالة ماجستير .
حسن  ,طالب خمف ( )2008أساليب التعامل مع اإلجياد وعالقتيا بالصحة
النفسية لدى العاممين في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية  ,كمية التربية ,
الجامعة المستنصرية .
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.5

.6

.7
.8
.9
.10
.11

.12

.13
.14
.15
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الحصان  ,أماني ( )2006فاعمية نموذج أبعاد التعمم في تنمية بعض ميارات
التفكير واالستيعاب المفاىيمى في العموم في العموم واإلدراكات نحو بيئة الصف
لدى تمميذات المرحمة االبتدائية  ,الرياض  -السعودية  ,كمية التربية لمبنات ,
رسالة دكتوراه.
الحديدي  ,منى صبحي وجمال الخطيب (  : ) 2007دليل المعمم في التربية
الوجدانية واالجتماعية لطمبة التعميم العام  ,الرياض  ,مكتب التربية العربي لدول
الخميج .
حمادات  ,محمد حسن محمد ( )2007وضائف وقضايا معاصرة  ,عمان –
االردن  ,دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع .
حمدونة  ,حسام ( )2006ممارسة مدير المدرسة الثانوية لميارة إدارة االزمات
في محافظة غزة  ,غزة – فمسطين  ,الجامعة االسالمية  ,رسالة ماجستير .
داود ,عزيز حنا وعبد الرحمن  ,انور حسين( )1990مناىج البحث التربوي ,
بغداد – العراق  ,دار الحكمة لمطباعة والنشر.
دوران  ,رودني ( )1985أساسيات القياس والتقويم في تدريس العموم ,ترجمو
محمد سعيد ,االردن  ,دار التربية.
الرحيمي ,مريم ( )2010أثر استخدام نموذج مارز انو ألبعاد التعمم في تدريس
العموم في التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني متوسط
رسالة دكتوراه ,كمية التربية ,جامعة ام القرى .
سميمان  ,محمود جالل الدين ( )2004أثر التدريب عمى أبعاد التعمم في األداء
التدريسي لمطالب المعممين بشعبة المغة العربية  ,العدد ( )38مجمة القراءة
والمعرفة .
السامرائي  ,ىاشم وآخرون ( )2001المناىج أسسيا وتطويرىا ونظرياتيا  ,ط, 2
أربد – االردن  ,دار األمل لمطباعة والنشر .
الشايب  ,عبد الحافظ ( )2009اسس البحث التربوي ؛ط, 1عمان – االردن ,
دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
الناشف  ,ىدى محمود (  : ) 2001استراتيجيات التعمم والتعميم في الطفولة
المبكرة  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة .
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.23
.24
.25
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عاشور  ,راتب ومقدادي  ,محمد فخري ( )2005الميارات القرائية الكتابية
(طرائق تدريسيا واستراتيجياتيا ) ,عمان – االردن  ,دار الميسرة لمنشر والتوزيع.
عامر  ,فاطمة احمد ( : ) 2016اليقظة العقمية وعالقتيا بالطمأنينة االنفعالية
لمعممات رياض االطفال  ,رسالة ماجستير  ,قسم رياض االطفال  ,كمية التربية
لمبنات  ,جامعة بغداد .
العزاوي  ,رحيم يونس (  )2008القياس والتقويم في العممية التدريسية  ,عمان ,
االردن  ,ط  , 1دار دجمة لممنشورات .
فرج ,صفوت ( )1980القياس النفسي  ,ط ,1القاىرة – مصر  ,دار الفكر
العربي .
مارزانو  )1997( ,إطار لممناىج والتعميم قراءات في ميارات التفكير الناقد
والتفكير االبتكاري  ,القاىرة – مصر  ,ترجمة فيصل يونس  ,دار النيضة
العربية .
__________ ( )1998تقويم االداء ألبعاد التعمم  ,ترجمة صفاء األعسر
وآخرون  ,القاىرة – مصر  ,دار النيضة العربية
__________  )2000( ,تقويم االداء باستخدام نموذج ابعاد التعمم  ,القاىرة
– مصر  ,ترجمة صفاء األعسر  ,جابر عبد الحميد  ,نادية شريف  ,دار
غريب لمطباعة والنشر والتوزيع .
اليادي محمد حسين ( : ) 2005االكتشاف المبكرلقدرات الذكاءات المتعددة
بمرحمة الطفولة المبكرة  ,دار الفكر  ,عمان .
اليويدي  ,زيد ( )2005األساليب الحديثة في تدريس العموم  ,ط 1العين ,
الكتاب الجامعي .
و ازرة التربية ( : ) 1990االىداف التربوية في القطر العراقي  ,ط, 2مطبعة
و ازرة التربية  ,بغداد .
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