
 
 
 
 

 ارزانوملفعالية برانمج قائم على منوذج أبعاد التعلم 
 مادة الكيمياءـحصيل الدراسي لي التـف

 جامعة دمشقـب طالب كلية العلوملدى 

 
 
 

 متاز سليمان ديبـحمد مـم
 
 
 

 قسم املناهج وطرق التدريس - الرتبيةدكتوراه يف 
 كلية الرتبية

 
 

 
 

 

 م2018 /ه 1440



 ب

 
 
 
 

 مارزانوـعلم لعاد التموذج أبـفعالية برانمج قائم على ن
 لدى طالب كلية العلوم جبامعة دمشق يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء

 
 

 
 متاز سليمان ديبـحمد مـم

PEI143BH319 
 
 

 بـحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية
 كلية الرتبية  - قسم املناهج وطرق التدريس

 
 

 إشراف:
 حمد مربوك قطبـلدكتورة/ إيـمان ماألستاذ املشارك ا

 
 

 

م2018 نوفمرب ه /1440 ربيع أول



 ج



 د

 االعتماد
 متاز سليمان ديبـحمد مـم حث الطّالب:ـم إعتماد بـت

 من اآلتية أمساؤهم:
The thesis of. MohMomtaz Dib has been approved 

By the following: 
 

 املشرف
 األستاذ املشارك الدكتورة/ إيـمان مـحمد مربوك قطب :االسم

  التوقيع:
 املشرف على التعديالت

 األستاذ املشارك الدكتورة/ أمل مـحمود علي :االسم

  التوقيع:
 يوقع عنه:/رئيس القسم

 ـحمود علية/ أمل ماألستاذ املشارك الدكتور  :االسم

  التوقيع:
 يوقع عنه:/عميد الكلية

 الدكتورة/ صفية انجي إمساعيل األستاذ املساعد :االسم
  التوقيع:

 يوقع عنه:/عمادة الدراسات العليا
 ستاذ املشارك الدكتور/ أمحد علي عبدالعاطياأل :االسم

  التوقيع:



 ه

 التحكيم

 التوقيع االسم عضو جلنة املناقشة

  ود عبدالقادر إيليغاو األستاذ الدكتور/ دا رئيس اجللسة     
املناقش اخلارجي 

 األّول 
  الرمحن حممد راشدلي حميي الدين عبدعاألستاذ الدكتور/ 

املناقش اخلارجي 
 الثاين

  أماين أمحد احملمدي حسنني صاحلاألستاذ الدكتور/ 

  حمود عليـشارك الدكتورة/ أمل مستاذ املاأل املناقش الداخلي 
  ىحمد مزكـستاذ املشارك الدكتور/ مجال الدين ماأل مثل الكلية ـم



 و

 إقرار

 أقر أبن هذا البحث من عملي وجهدي إال ما كان من املراجع اليت أشرت إليها، وأقر أبن هذا
عة، أو مؤسسة دم للحصول على أي درجة علمية أي جامالبحث بكامله ما قدم من قبل، ومل يق

 وية أو تعليمية أخرى.ترب
 

 متاز سليمان ديبـحمد مـم: الباحثاسم 
  :      التوقيع

  :      التاريخ



 ز

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university، educational or other institutions 

 

Name of student: Moh Momtaz Dib 

Signature:       

Date:        



 ح

 حقوق الطبع

 جامعة املدينة العاملية
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غري املنشورة

 حمفوظة ©2018حقوق الطبع 
 

 مان ديبمتاز سليـحمد مـم
 

 فعالية برانمج قائم على نـموذج أبعاد التعلم لـمارزانو
 جامعة دمشقـلية العلوم بالب كلدى ط مادة الكيمياءـيف التحصيل الدراسي ل
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 شكر وعرفان
ملهداه والسراج املنري وعلى آله يوايف نعمه ويكافئ فضله، والصالة والسالم على الرمحة اا احلمد هلل محد  

داان وصحبه والتابعني. ايرب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك )احلمد هلل الذي ه
 هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا(.

ىف إخراج هذا العمل إىل النور وأخص ابلشكر  أسهميتقدم الباحث ابلشكر والتقدير لكل من 
 ان:والتقدير والعرف

املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية  قسميف االستاذ املشارك الدكتورة/ إميان حممد قطب،  أستاذيت
وال تزال نعم املوجهة  لعاملية، فقد سعدت إبشراف سيادهتا على هذا البحث فكانتجامعة املدينة ا -

 تبخل على الباحث ونعم املعلمة واليت قدمت للباحث الكثري ىف هذا البحث بداية من فكرته، ومل
 بوقتها وجهدها برغم كثرة مشاغلها وتعدد مسئولياهتا، فأدعو هللا تعاىل أن يهبها الصحة والعافية، وأن

 جيزيها هللا عىن خري اجلزاء. 
كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل السادة األساتذة الذين قبلوا مناقشة رساليت فلهم مىن كل   

 . خرياالشكر والتقدير وجزاهم هللا
كما يطيب يل أن أتقدم ابلشكر للسادة األساتذة احملكمني على أدوات الدراسة الذين تفضلوا 

ة فكان هلم الفضل ىف إثراء هذه الدراسة، وكل الشكر جلميع السادة األساتذة بتحكيم أدوات الدراس
 عاملية على ما قدموه ىل من علم ومعرفةجامعة املدينة ال -بكلية الرتبية 

أتقدم خبالص شكري وتقديري لكل القائمني على إدارة هذا الصرح العمالق )جامعة  كما
 .لعرفاناملدينة العاملية( هلم مىن خالص الشكر وا

وجتنبا للخطأ والنسيان أتقدم ابلشكر لكل من أسهم يف إجناز هذا البحث من قريب أو بعيد 
 وجزى هللا عىن اجلميع خري اجلزاء.

أىن بذلت اجلهد، فهذه نييت  أحسنت فبفضل هللا وكرمه فهو حسىب فإنوأخريا فهذه دراسيت 
 أن احلمد هلل رب العاملني. فاللهم اجعله خالصا واجعله علما ينتفع به، وآخر دعواان

 

 الباحث: حممد ممتاز ديب
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 بحثص اللخمست
 ومارزانو روبرتبرانمج تدرييب قائم على منوذج أبعاد التعلم ل فعاليةإىل معرفة البحث هذا هدف ي

يف جامعة  قسم الكيمياء - لدى لطالب كلية العلوم التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء تنمية يف
  طلبة السنة األوىل يف عدد من على البحثمت تطبيق  وقد ،نهج التجرييبتخدام املوذاك ابس .دمشق

مت انتقاء (، و 2017-2016) اسيللعام الدر  ،كلية العلوم قسم الكيمياء التابعة لوزارة التعليم العايل
وذلك لعمل ، االستطالعية : مت اختيار عينة الدراسةاملرحلة األويل .مرحلتني ىأفراد العينة عل

 األساسية البحثاختيار عينة  فكانت املرحلة الثانية ما، أ ،البحثسيكومرتية ألدوات اخلصائص ال
اجملموعة و تطبيق الربانمج التدرييب عليهم. إيل جمموعتني: اجملموعة التجريبية متوقد مت تقسيمهم 

وطبق  ،املذكورة أنفا   الضابطة: مل يتعرضوا للربانمج التدرييب الذي تعرض له أفراد اجملموعة التجريبية
 البياانت إحصائيا   حتليل، وبعد على املشاركني اختبار حتصيلي يف مادة الكيمياء قبلي وبعدى

، أظهرت الدراسة النتائج لعينتني مستقلتني "ت"بطتني واختبار لعينتني مرتا "ت"ابستخدام اختبار 
قبل وبعد تطبيق الربانمج التجريبية اجملموعة  درجاتوجود فرق ذا داللة إحصائية بني متوسط -اآلتية:

ق ذا ر وجود فوكذلك يف الكيمياء لصاحل القياس البعدى،  يالختبار التحصيللعلى الدرجة الكلية 
االختبار التحصيلي ملادة  يفوالضابطة التجريبية  متوسطي درجات اجملموعتنيداللة إحصائية بني 

 .اجملموعة التجريبيةلصاحل  الكيمياء



 ك

Study Summary 

The effectiveness of a program based on the model of learning dimensions of Roberto 

Marzano in the achievement of the study of general chemistry 2 students of the Faculty of 

Science - Department of Chemistry at the University of Damascus, The current research aims 

to know the effectiveness of a training program based on the model of Roberto Marzano’s 

learning dimensions in the development of the achievement of chemistry in the students of the 

Faculty of Science - Department of Chemistry at the University of Damascus. (86) students 

and students of the first year in the Faculty of Sciences، Department of Chemistry of the 

Ministry of Higher Education، for the academic year (2016-2017). The sample was selected in 

two stages. The first stage: 42) students to study the psychometric characteristics of the study 

tools. The age ranges ranged between 19-20 years. The second stage is the selection of the 

basic sample of the study. The number of students was 44 students. They were divided into 

two groups: Of the (22) students have been applied training program them (22) students were 

not exposed to the training program offered to the members of the experimental group 

between the ages of 19-20 years. Participants continued the achievement test in the chemistry 

before and after، and after the statistical analysis using the test of two interrelated samples and 

a test for two samples The results of the study were as follows: - There were statistically 

significant differences between the mean of the experimental group scores before and after the 

application of the program on the total score of the achievement test in chemistry for the 

benefit of the postmodern measurement. Also، there were statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental and control groups achievement test The 

chemistry test for the experimental group. 
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 الفصل األول

 مقدمة البحث

اليت صيغ منها البحث ومشكلة  البحث عامة هذا الفصل على املقّدمة وعلى معلومات عن ويحيت
كما حيتوي   ،سئلة فرعية مت صياغتها على شكل فرضياتالذي تفرّع منه عدة أ البحث الرئيسسؤال 

اليت تساعد على فهم البحث واخللفية  ،على أمهية البحث وأهداف البحث وهيكليته ومصطلحاته
بحث ويهدف لتوضيح مشكلة البحث اليت أدت عمل البحث عليها وامليدان الذي يقع فيه ال اليت مت

  .للقيام به
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إلنسان بنعمة العقل وميزه عن غريه من املخلوقات ابلفكر واإلدراك كّرم هللا سبحانه وتعاىل ا
ڱ ): قال تعاىل .والفهم والتبصر ڱ  ڳ ڳ ڳ  گ گ گ ڳ  ک ک ک گ 

ں وما وصلت له اجملتمعات املتقدمة يف  .الكرمي( القرآن) [70 :اإلسراء] (ڱ ڱ ں 
 -ت اهلائلة اليت كرم هللا القدرا الستثمارجماالت العلوم والتكنولوجيا وغريها ليس إال نتيجة 

 .سبحانه وتعاىل هبا بين البشر

لتوقع املعريف جيب أن يتميز ابلقدرة على املالحظة والقياس والتطبيق وا التدفقفاملتعلم يف عصر 
هلذا مل تعد طرق التدريس العادية واملألوفة  ،وتوظيف ما مت تعلمه حلل املشكالت اليومية واالستنتاج

إىل ما  لذلك ال بد أن يتغري الوضع القائم يف مدارسنا وجامعاتنا ،ك التحدايتمناسبة ملواجهة تل
سليمة فلم تعد املعرفة املتعلمني مهارات وقدرات علمية  ابكتسابيناسب العصر الذي نعيشه وذلك 

د ذاهتا بل أصبحت كيفية الوصول إىل تلك املعرفة واستخدامها واإلفادة منها يف احلياة هي غاية يف ح
 دف الذي تسعى إليه العملية التعليميةاهل

حتظى مؤسسات التعليم العايل ومنها اجلامعات يف خمتلف أرجاء العامل بعناية فائقة من 
الذي يؤديه التعليم العايل يف التنمية  املهم وذلك للدور ،التوسع فيهاحيث إنشائها وتطويرها و 

لة وقيادية يف اجملتمع ويف مجيع قطاعات االجتماعية واالقتصادية مبا يوفره من قوى عاملة ومؤه
 .(1)النشاط االقتصادي

حنو براجمها الدراسية على  جلامعي مؤخرا  زايدة يف سرعة تطويروقد شهدت مؤسسات التعليم ا
 .(2)يفوق سرعة تطوير الربامج يف مراحل التعليم العام

اجلوانب و  األطرافحبث واسع ومتعدد  .وابلتايل فان البحث يف التفكري هو البحث يف حميط
                                      

 . املؤمتر العاملي للتعليم العايل، ابريس.والعمل الرؤية التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين..، اليونيسكو( 1)
ar\www.unesco.org 

ملعايري القبول املستخدمة جبامعة قطر وعالقتها ابملعدل الرتاكمي  القيمة التنبؤيةبلحاضي، اخلويل، البناي، نصرة، ( 2)
 .322رقم قطر،  مركز البحوث الرتبوية، جامعة ،اجلامعي

http://www.unesco.org/ar
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تكرس له جهود العلماء  أنستحق يفان منجم التفكري  ،فمهما كتب وحبث عن التفكري ،والزوااي
 العظيمة هبدف توضيحه  وأحباثه

التفكري توضيحها   بعادأ توضيححاولت  يةوأكادمي ،نظرية عميقة Marzanoزانوة مار نظري إن
 .(1) تعلمية وضبط عملياته والتنبؤ بنواجته يف مواقف تعليمية ،دف فهمه وتفسريشامال  هب

انتقادات كبرية لطرق لقد عرف الفكر الرتبوي يف السنوات األخرية حتوالت تربوية مهمة، و 
الثانوي(، ومن  -اإلعدادي  -تلفة )االبتدائيقليدية املتبعة يف مراحل التعليم املختدريس العلوم الت

، حيث إهنا من طالبلل Habits of Mind مجلة هذه التحوالت االهتمام املتزايد بتنمية العادات العقلية
 أهم صفات الفرد املثقف علمي ا

ة، هدف ا رئيس ا يف مجيع مراحل ية احلديثة إىل أن تكون العادات العقليوتدعو أساليب الرتب
أن العادات العقلية الضعيفة تؤدي عادة إىل  بداية من التعليم االبتدائي، حيث يرى مارزانو التعليم

ا يف املهارة أو القدرة. كما أن إمهال استخدام عادات العقل هتعلم ضعيف بغض النظر عن مستوا
 .(2)ة من القصور يف نتائج العملية التعليمييسبب الكثري

من خالل هتيئة بيئة  التعليم والتعلم عمليتي في بتحقيق نقلة نوعية ماالهتما وابلتايل يتزايد
على التواصل الفعال وتبادل  وحتاكي حواسهم وحتفزهم املتعلمني اهتمام تعليمية /تعلمية جتذب

رورة مراجعة يف حل املشكالت مما يفرض ض وإبداعيةطرق مبتكرة  وإتباعاملهارات  وإتقاناخلربات 
يف ضوء متغريات  احملاضروحمتواه واسرتاتيجيات تدريسه وتقوميه ومراجعة دور  فهالتعلم وأهدانظام 

 .تواكب التطور يف الرتبية والتعليم وأساليبعلى طرائق  املعلمنيالعصر ويتطلب ذلك تدريب 

صة تزيد من  ببناء مناذج خالذا قام بعض الباحثني  وتنمي مهارات التفكري العلمي لديهم
 إطارىل إ منوذجا  تعليميا  استند م1992 امـعمارزانو "  وبرتر" حيث قدمملتعلمني املعلمني وا ءةكفا

 " منوذج أبعاد التعلم" عليه وأطلق التعليم املعريف جمال يـفالبحوث العلمية شامل اشتق من نتائج 

                                      
 ، د. ط.منوذج مارزانو لتعليم التفكري للطلبه اجلامعينيقطامي، عرنكي، ( 1)

 www.elearning-arab-academy.com   متاح على موقع، االكادميية العربية للتعليم اإللكرتوينفتح هللا، ( 2)

../../CoMBoOo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8A5HI96R/الاكاديمية%20العربية%20للتعليم%20الإلكتروني%20،%20متاح%20على%20موقع
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عرفة والتعلم يف إطار فكري منوذج أبعاد التعلم مثرة من مثرات حبوث شاملة يف جمال امل ديعو 
منوذج تدريس صفي يتضمن  » : ويعّرف أبنه «Dimension of thinking » أطلق عليه أبعاد التفكري

، ويقوم النموذج طالبكيفية التخطيط للدروس وتنفيذها وتصميم املنهج التعليمي أو تقومي األداء لل
لتعلم هي:  مخسة أمناط ) أبعاد ( من اعلى مسلـّمة تنص على أن عملية التعلم تتطلب التفاعل بني

وتوسيع املعرفة وتنقيتها  ،واكتساب املعرفة وتكاملها ،اإلجيابية عن التعلم واإلدراكاتاالجتاهات 
 . (1)واستخدام عادات العقل املنتجة ،واستخدام املعرفة بشكل ذي معىن ،وصقلها وتكاملها

 التفاعل التعليمي، تتمثل يف التعلم ويعكس منوذج أبعاد التعلم ثالث نظرايت أساسية يف
 (2)مع وظائف املخ، والتعلم املتمركز حول املشكالت، والتعلم التعاويناملتوافق 

وقد أشارت العديد من الدراسات على أمهية منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف حتقيق العديد من 
 من هذا النموذج رمبا يوجد احللول لكثريمبثابة أهداف لعملية التعلم، وأن  تعدالنتائج التعليمية اليت 

، وذلك من خالل البعد عن األساليب التقليدية اليت تركز على اكتساب املعارف املشكالت الرتبوية
واملفاهيم لذاهتا، وسلبية املتعلم يف حتصيلها، مما يفقد هذه املعارف أمهيتها وقيمتها ابلنسبة للمتعلم، 

تعرف مدى فاعلية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم للت هدف اليت (3)(2007مثل دراسة السيد )
لة الثانوية، يف تنمية مهارات التفكري الناقد واختاذ القرار من خالل تدريس الفلسفة لطالب املرح

وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني 
تطبيق البعدي لكل من اختبار مهارات التفكري الناقد، ومقياس مهارات اختاذ التجريبية والضابطة يف ال

راهنة لصاحل طالب اجملموعة لسفية واالجتماعية الالقرار، واختبار اختاذ القرار حنو بعض القضااي الف
 .التجريبية

 
                                      

اندية و  عبداحلميد وصفاء األعسر ب جابر)تعريب: تعري التعلم بناء خمتلف للفصل املدرسـي، أبعادمارزانور.ج وآخرون، ( 1)
 .شـريف(، د ط

  .2008ط ،. تعريب: جابر نوفل، حممد بكرلف للفصل املدرسيأبعاد التعلم بناء خمتمارزانو، ر. وآخرون،  -(2)

خالل تدريس الفلسفة  التفكري الناقد واختاذ القرار من فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية مهاراتالسيد، ( 3)
 .كلية الرتبية، جامعة عني مشسلطالب املرحلة الثانوية العامة، 
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اد هذا النموذج يف سعيه لتنمية مهارات التفكري واليت تتماشى مع طبيعة املو  أمهيةوتكمن 
 . التفكري وتنمية مهارات التفكري إلاثرةالعلمية يف كلية العلوم اليت تشكل حقال خصبا وجماال كبريا 

التفكري أبنواعه املختلفة حىت أن مارزانو يطلق  تنميةبلقد اهتم منوذج مارزانو اهتماما كبريا  
والناقد والقائم  اإلبتكارىأساسية بتنمية التفكري  على منوذجه اسم منوذج أبعاد التفكري وأهتم بصفة

ومن املسلمات األساسية اليت قام عليها  ،على تنظيم الذات وأطلق عليها العادات العقلية املنتجة
ين هذه العادات العقلية املنتجة لدي املتعلمني ابتدءا  من رايض األطفال وحىت النموذج االهتمام بتكو 

ليكون قادرا  علي التعلم الذايت واكتساب املعرفة بنفسه  هناية املرحلة اجلامعية فهي مبثابة زاد املتعلم
 .(يم الدراسات االجتماعية وتعلمها)موقع تكنولوجيا تعل وإعمال تفكريه فيه

يفتقرون إىل استخدام العادات يف خمتلف  طالبع التعليمي يؤكد أن الوملا كان الواق
ن املصطلحات واملفاهيم العلمية أهنم حيفظو  ، إضافة إىل(1)النشاطات التعليمية والعملية يف مادة العلوم

تضمني ؛ لذلك فقد أكد املخططون ملناهج الرتبية العلمية على (2)إىل حد ما دون فهم أو استيعاب
العادات العقلية يف مناهج العلوم. ومن ما سبق جند أن الغالبية العظمى من طالب كلية العلوم 

اعتمدت على الطرائق التقليدية يف اكتساب املعارف  يدخلون الكلية وقد اكتسبوا مهارات كانت قد
على  إجيااباملستقبل مهارات تدريسية جديدة تنعكس  علميم إكسابومن هنا يكون من اهلام 

يف كلية العلوم  وىلاأل السنةلتطبيق منوذج مارزانو على طالب  ايلاحل البحث سعىوهلذا  ،(3)تالمذهتم
 .يف التحصيل ومدى أتثريه 2الكيمياء العامةر قر قسم الكيمياء يف جامعة دمشق يف م

وتبين نظرايت  ،إن التعليم اجلامعي املتسم بضبط اجلودة، والذي يتطلب حتقيق معايري عاملية 
يهتم ابلتفعيل اإلجرائي لتعلم  .حديثة ئق ومناذج تدريسيةراوانتهاج أساليب وط ،وفلسفات عصرية

                                      
 د. ط.، العادات العقلية وتنميتها لدى الطالباحلارثى، ( 1)

تصور مقرتح ملناهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية يف ضوء مستحداثت الرتبية وتدريس العلوم للقرن احلادي رجب، ( 2)
 .565-525، صر العلمي الرابع اجلمعية املصرية للرتبية العلمية الرتبية العلمية للجميع اإلمساعليةاملؤمت ،والعشرين

فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية يف استيعاب املفاهيم وعمليات العلم واالجتاه حنو حسام الدين، عبدهللا رمضان، ( 3)
-89ص د. ط، العدد الثاين،، اجمللة الرتبية العلمية ،دراسة أجهزة جسم اإلنسان لطالب الصف السادس االبتدائي

137. 
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الطلبة املفاهيم العلمية بصورة سليمة وتكوين  عى إلكسابوالذي يس ،العلوم من قبل املتعلم اجلامعي
ويهدف هذا التعليم لتلبية حاجة املتعلمني من حيث القدرة على التفاعل  ،املفاهيم العلمية الصحيحة

لى إعتماد مناذج تدريسية جامعية جديدة عويف ضوء هذا املنظور تنمو احلاجة  .وتبادل املعلومات
وتنمي قدراته على التعامل مع الواقع وتطبيق  الطالب رفية السليمة لدىهتدف لتكوين البنية املع

ايت ملواجهة التحدوحتفز على التعلم وإجناز املهام بدافعية عالية أعداد املتعلمني  ،ومشاركة مامت تعلمه
  .واملهارات املوجودة يف اجملتمع

رحلة األخرية لصقل مهارات ومبا أن التعليم اجلامعي مرحلة مهمة يف السلم التعليمي فهي امل
هذه املرحلة هي القادرة على مواجهة التغري الذي ينتاب اجملتمع بني  تعدإذ  ،الطلبة بشكل هنائي

لذا عملت القيادات الرتبوية يف خمتلف دول ،قدراهتم وفيها تتبلور استعدادات الطلبة و  ،احلني واآلخر
حمتوى التعليم اجلامعي أي اجلانب الكيفي للتعليم من العامل وخباصة املتقدمة منها على إعادة النظر يف 

ماشى والتغري النفسي للطلبة )إدارة دميقراطية( جتعل لكل طرائق تدريسية ومناهج وإدارة تربوية تت
والتغري يف أهداف  ،قرانه لنمو قابلياهتم مبناخ آمن بعيدا  عن الكبت والتسلطيةطالب منهم حيز بني أ

نتقال ابجملتمع من قطاع آلخر)من طالق بواقع الطلبة وجعلهم أداة التغري لالاملرحلة اجلامعية لالن
 من والتأكيد على الربامج التعليمية اليت ،التجارة ومن مث اخلدمات( بكل مرونة -الصناعة  -الزراعة 

إن . وجمتمعه شأهنا أن تنتقل ابلطلبة من عنصر سليب يف القاعات التدريسية اىل عنصر فاعل يف صفه
تقوم  ملا نظرا   اجلامعة اهتمام أولوايت من يعد اخلصوص وجه على علمامل وإعداد اجلامعية الدراسات طويرت

 القيادات يف واإلسهام املواد دريست لتويل املؤهلة التخصصية الرتبوية ابلكوادر اجملتمع إمداد من به

 برامج أن من التأكد يتم أن مبكان الضرورة فمن لذلك ،اجملتمع نشاط خمتلف ميادين يف التخصصية

 لتشمل هبا التوسعو  براجمها تطوير حنو اجلامعة توجهات ويف إطار املنشود، ابملستوى تتمتع فيها اإلعداد

 حىت احلالية، الربامج يف الضعف ومواطن نواحي القوة على الوقوف من بد ال التخصصات ؛ كان خمتلف

قادرة على توفري املناخ االجتماعي  اجلامعيةرحلة وامل .ضعفها نوحي وعالج قوهتا، نواحي تعزيز يتم
الدميقراطي الذي يساعد على املشاركة اخلالقة واملبادرة للفرد، وذلك من طريق ما تقدمه اجلامعة من 

 تثري تفكري الطلبة املبدعني وتشحذ مهمهم للعمل.أفكار ومقرتحات تس

 



7 

 الطالب قدرات تنمية على اجلامعي معليالت يف العلمية املواد تدريس أهداف أتكيد من الرغم وعلى

 الكم الطالب إكساب على يركز املادة هذه لتدريس الواقع الفعلي الن السليم العلمي التفكري تنمية على

 طريقة اعتماد إىل القائمني ابلتدريس أدى أبغلب  مما ،املقررات تزدحم هبااليت  املعلومات من اهلائل

 الذي وابلتايل الضعف الطالب أذهان إىل املعلومات تلك لنقل التلقني املتمثلة يف التقليدية التدريس

عن دور ابرز يف هذه العملية فهي الواسطة اليت يتم ولطرائق التدريس .خمرجات العملية الرتبوية أظهرته
طريقها نقل املعلومة من املعلم إىل املتعلم وحتديد نوعية تعليمه وتثري رغبة الطالب يف التعلم وتنمي 

 .االجيابية  فكريه وتبين فيه االجتاهاتت

منوذج مارزانو ألبعاد التعلم منوذجا  من النماذج اليت تؤكدها اإلجتات احلديثة يف  وملا كان
اليت تبتعد عن الفروق  سابقة على إمكانية بناء احملاضرة اجلامعيةالتدريس والعديد من الدراسات ال

 وتفاعال   احملاضرة اجلامعية أكثر تشاركية الفردية واملهارية للمدرس اجلامعي وجتعل

مبا أن الكيمياءعلم نظري وتطبيقي ،خيتص بدراسة الظواهر،ويكتشف مواد جديدة وله 
احلياتية ،فإنه يرتبط بعدة جماالت منها الغذائية تطبيقات صناعية ،تسهم يف تسهيل املتطلبات 

 جتاهاتليل ،وقد أظهرت الدراسات واالوالصناعية .ويعتمد علم الكيمياء على األسس النظرية والتح
احلديثة ان معرفة خواص املواد الكيميائية وتكوين مواد جديدة وفق أسس املنهج العلمي املبين على 

وهو مايطلق عليه ابلبحث األساسي ويعين طريقة علمية تناجات التجربة واملالحظة وتسجيل االس
وات امهها: املالحظة وعمل التجربة والتمحص عملية تعتمد على اخلربة والتجربة وتتم بعدها خط

دد من الباحثني للتوصل لتفسري علمي ابلنتائج بعد إعادهتا عدة مرات ،مث مناقشة النتائج مع ع
يف مساعدة الطلبة على التكيف مع بيئتهم ،فإهنا الباحثني إىل أمهية للنتائج وقد أشار العديد من 

مد يف تدريسها على اجلانب املعريف وتنمية القدرات العقلية احدى العلوم الطبيعية احلية، واليت تعت
 لطلبة ،وذلك للتغلب على املشكالت اليت يواجهوهنا يف حياهتم اليوميةوخاصة التفكري العلمي لدى ا

أثر برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية التحصيل الدراسي لدى  يف بحثلي البحث اهذ جاء وهبذا .
 يف كلية العلوم جامعة دمشق األوىل  يف السنة الطلبة اجلامعني
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 البحث: مشكلة

 اهتمام أولوايت من يعد اخلصوص وجه على  لماملع وإعداد اجلامعية الدراسات ا أن تطويرمب

 واإلسهام املواد تدريس لتويل املؤهلة التخصصية الرتبوية ابلكوادر اجملتمع إمداد من تقوم به ملا نظرا   اجلامعة

 أن من التأكد يتم أن يالضرور  فمن لذلك ،اجملتمع نشاط خمتلف ميادين يف ةالتخصصي القيادات يف

 براجمها تطوير حنو اجلامعة توجهات إطار ضمنو  ،املطلوب ابملستوى تتمتعني للمعلم اإلعداد برامج
 احلالية، الربامج يف الضعف نقاطوم القوة نقاط حتديد الضروري من التخصصات ؛ كان كافة  لتشمل

خ قادرة على توفري املنا  املرحلة اجلامعيةكما ان   .ومعاجلة نقاط الضعف ، قاط القوةن تعزيز يتم وابلتايل
واملبادرة للفرد، وذلك من طريق ما تقدمه  الفاعلةاالجتماعي الدميقراطي الذي يساعد على املشاركة 

 اجلامعة من أفكار ومقرتحات تستثري تفكري الطلبة املبدعني.

( 1978ي يف القاهرة سنه )ماإلقلي تب اليونيسكواسية اليت عقدها مكوأوضحت احللقة الدر 
املزودين بوسائل  لذايت يف املنطقة العربية ابملعلمني املؤهلني أكادمييا  بتحقيق املزيد من االكتفاء ا

 (35ص :1978 وأساليب حديثة تعينهم على أداء مهامهم بنجاح )املكتب اإلقليمي،

ه العامل منذ بداية القرن املاضي ل والتسارع املطرد الذي شهدوعلى الرغم من التطور اهلائ
ة إال إن االنطباع السائد يف أوساط الرتبويني يف خمتلف دول العامل والذي بلغ أوجه يف العقود األخري 

على أن تدق انقوس دول العامل  كثريا من  جعلمما  يشريإىل أن هناك تراجع ملموس يف مستوى التعلم،
املعريف )أبو ووضع اخلطط الكفيلة بتجاوز هذه الظاهرة يف زمن التطور  األسباب،اخلطر لتحري 

 . (15ص :1998 جادو،

دارس تكاد تكون أغلب األساليب التدريسية الصفية تعتمد على اسلوب احملاضرة اليت املففي 
 رفة الصفتعطي للمعلم يف املرحلة االبتدائية واملدرس يف املراحل الالحقة السلطة املطلقة يف غ

 قدرات تنمية على اجلامعي التعليم يف املواد العلمية تدريس أهداف أتكيد من الرغم وعلى 

 إكساب على يركز املادة هذه لتدريس الواقع الفعلي الن السليم العلمي التفكري تنمية على الطالب

لتدريس اب القائمني أغلب داعتما أدى إىل مما ،املقررات اليت تزدحم هبا املعلومات من اهلائل الكم الطالب
 وابلتايل الضعف الطالب أذهان إىل املعلومات تلك لنقل التلقني لة يفاملتمث التقليدية التدريس طريقة على
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ولطرائق التدريس دور ابرز يف هذه العملية فهي الواسطة اليت يتم .خمرجات العملية الرتبوية أظهرته الذي
تنمي و  املتعلم وحتديد نوعية تعليمه وتثري رغبة الطالب يف التعلم عن طريقها نقل املعلومة من املعلم إىل

ن طريقة التدريس هي إحدى الوسائل الفاعلة الستمرار النهضة أتفكريه وتبين فيه االجتاهات كما 
لذا أصبح من واجب اجلامعة أن و  ابإلضافة إىل ماهلا من آاثر على تفكري الطلبة ،العلمية والتكنولوجية

ربامج النظرية وير األساليب وتفعيل الالنهوض بدورها يف البحث عن الوسائل وتطتتمكن من 
والتطبيقية لرفع مؤهالت املخرجات العلمية للطلبة وزجهم يف سوق العمل وهم حمصنني ابلعوامل اليت 
جتعلهم قادرين على مواجهة املشكالت وحلها بشكل علمي يتالءم مع التطور الذي أصاب 

 .عاماجملتمعات بشكل 
وعمله ملدة سنتني  خالل تدريسه يف اجلامعة  يضاف إىل ذلك اخلربة الشخصية للباحث من

 ملدة تتجاوز اخلمس سنوات ، ف وتدريب املئات من خرجيي اجلامعات يف ختصص الكيمياءييف التوظ
من  م املشرفني واملتدربني هو التدريب املهين يف الكيمياء وهذا يدلحيث كان املطلب األول ملعظ

مما ولد احلاجه لدى الباحث يف  وجهة نظر الباحث على ضعف املستوى العلمي لدى الطالب
 . املوضوع عنالبحث 

 ؟التايل الرئيسدم تتحدد مشكلة البحث يف السؤال مما تق
التعلم يف تنمية التحصيل الدراسي يف  و ألبعادقائم على منوذج مارزانثر تطبيق برانمج أما 
اجلمهورية العربية يف يف السنة األوىل يف كلية العلوم جامعة دمشق  لة اجلامعيةاملرح ى طلبةالكيمياء لد

 .السورية
 :على النحو التايل بحثويف ضوء ما تقدم صيغت أسئلة ال

يف تنمية التحصيل  برتو مارزانوقائم على منوذج أبعاد التعلم لرو ما أثر برانمج مقرتح  .1
 .جامعة دمشق -يف كلية العلوم  مةالعاطلبة قسم الكيمياء  لدىالدراسي 
 ينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: .2
تنمية التحصيل لم ملارازنو ىف عسرتاتيجيات القائم عليها منوذج أبعاد التاالسس و األما  -1

 ؟يف كلية العلوم لدى طلبة أقسام الكيمياء 2لعامة ا مادة الكيمياءي الدراسى
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يف تنمية حتصيل مادة القائم على منوذج أبعاد التعلم ملارازنو ج املقرتح ما فاعلية الربانم -2
 يف كلية العلوم جامعة دمشق ؟ لدى طلبة أقسام الكيمياء 2الكيمياء العامة 

  :ثأهداف البح
 :مايلي البحث إىلهذا  يهدف
املرحلة برانمج يف ضوء منوذج مارزانو ألبعاد التعلم لزايدة التحصيل الدراسي يف  اءبن .1

 اجلامعية
ثر برانمج قائم على منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية التحصيل الدراسي التعرف على أ .2

الذين يدرسون مادة الكيمياء  يف جامعة دمشق لكلية العلوم يف قسم الكيمياء طلبة السنة األوىل لدى
 .2العامة 

تعليمية املتضمنة يف املناهج للمختصني عن مدى فاعلية املواقف ال تغذية راجعة تقدمي .3
 .ةاجلديد

 أمهية البحث: 
 أوال: األمهية النظرية

فهي تركز على املتعلم الذي يعد حمور  ،من امهية املوضوع الذي تتناوله بحثتنبثق أمهية ال
يتمتع بقدرة عالية على حتمل  ،ليصبح متعلما  بنائيا  ومشاركا  وفعاال  العملية التعليمية التعلمية 

مزود مبهارات التعلم والتوجيه الذايت لتطوير ة اجلامعية م وخاصة يف املرحلوليات املتزايدة يف التعلاملسؤ 
 .قدراته مما جيعله قادرا  على التعلم املستمر والتفاعل

ه تواج التي للمشكالتتتصدى  يـالت جزء من الدراسات البحث اوع هذيعد مشر كما   -1
  .جماهلا فيجديدة  علميةتضيف معرفة  أن المتوقع نمو ،األوىل امعة يف السنواتالج طلبة

 يةالعملإجناح  يـف المساهمة اجلامعة من أجل إلدارة اقرتاح بعض التوصيات واملقرتحات -2
 وفهم دراستهم اجلامعية التمكن من متابعة على ومساعدة الطلبة ،اجلامعة وتطويرها في التعليمية

 .فضل ملقرارهتمأ
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 وتفتح ،التعليمية حتسني املخرجات توجهات تبين اجلامعي يف يمالتعل مسئويلمساعدة -3
 .هلا ممارستهم فاعلية وزايدة تلك املهارة على التدريس هيئة أعضاء كتدريب  هلم جديدة آفاقا  

االعتبار كل تطويرا  شامال  أيخذ يف  توجه إىل تطوير التعليم اجلامعي بحثال امواكبة هذ -4
 .عناصره وخمرجاته

يف استخدامها منوذجا  من النماذج احلديثة يف جمال التعلم وهو  بحثال اية هذمهكما تتمثل ا
أمال  أن تكون هذه الدراسة إسهاما  متواضعا  يف ميادين األدب  .دراسة أتثريه يف اجملال الدراسي

 وحمفزا  لدراساتٍ  وأحباٍث مماثلة.  ،الرتبوي

 حتسني املخرجات توجهات تبين يف العام والتعليم اجلامعي التعليم مسئويل البحث اذه فيديو 

 ممارستهم فاعلية وزايدة تلك املهارة على التدريس هيئة أعضاء كتدريب هلم جديدة آفاقا وتفتح ،التعليمية

  .هذه الدراسة تقدمه الذي املقرتح التصور خالل من هلا،

 اثنيا: األمهية التطبيقية

على نتائجها املتوقعة من اإلفادة من  بناء   يستفيد املدرسون اجلامعيون من هذه الدراسة قد
ا   موثوقوفر تعليما  حقيقيا  هنا تإحيث ،دريس الطلبة اجلامعنيالنموذج واإلسرتاتيجيات املقرتحة يف ت

تعليمية وحتقق كيده على اإلستخدام الفعلي ملا نعرفه عن العملية اليؤكد معايرة جديدة تتلخص يف أت
 بحثال اقدم هذيكما .يف التعلم يساند الفهم احلقيقي املوثوق خبريا   ليصبح املدرس اجلامعي،تكامله

ألبعاد التعلم كبديل للتدريس اجلامعي ابلطرق اإلعتيادية املتبعة يف  اسرتتيجية مبنية على منذج مارزانو
ط وتطري الكتاب اجلامعي وستكون مبثابة يف ختطي بحثال افيد هذيوقد  ،التدريس اجلامعي للكيمياء

 ته بشكل يضمن حتقيق األهداف املرجوة يساعد املدرس اجلامعي على التخطيط حملاضرا دليل

للمحاضرات معدة بطريقة بنائية تقدم املفاهيم  كما أنه يوفر خططا  لنماذج تدريس جديدة
 ملطوري تكنولوجيا وإسرتاتيجيات بطريقة سلسة قابلة للتطبيق فنموذج مارزانو يعد إطارا  مهما  

 :يد الدراسة يفومعدي املواد التعليمية وكذلك تفلتقومي التدريس وا

يف كلية العلوم على إعداد خطط احملاضرات  2مادة الكيمياءالعامة  تدريب مدرسي -1
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 التفكري ملارزانو.-لتعليم هذه املادة يف ضوء أمنوذج أبعاد التعلم

ألبعاد التعلم يف ميكن جتريب منوذج مارزانو  إىل أي مدىلتايل السؤال ا ناإلجابة ع -2
 جديدة لتطبيق النظرية أو قد ينقدها  أفاقا  جلامعية؟مما قد يفتح املرحلة ا

وابلتايل فإن الفرد مهما بلغت قدراته اليت ميتلكها ال يستطيع أن يلم جبزء يسري من الكم 
ت ية املذهلة يف العدد من شبكات ألنت واإلصدارااهلائل املتدفق من املعلومات والبحوث العلم

خاصة والعامل احلديث مربوط بشبكة اتصاالت عاملية ال حيدها حد وال يفصلها  ،والدورايت اليومية
لذا كان من مهام املدرسة األوىل الوصول واألخذ بيد متعلميها اىل التكيف مع هذه  ،بعد

 . املستجدات

ل رأمسال الرتبية بعودة االهتمام ابلعنصر البشري؛ ألنه ميث ميزيت ،كما أن تطور الرتبية حاليا
واملرشد واملوجه  إن ما مييز املخطط واإلداري .وبروز دوره بشكل جديد لوقتوهدفها ووسيلتها بنفس ا
هو املواجهة املستمرة للمستجدات واملواقف غري املتوقعة واختاذ القرار  ،واملعلم يف وقتنا احلاضر

تعديل سلوك  لسعي احلثيث حنوكما أصبح عمل التدريسي يتميز اب  .لوقت املناسباملناسب يف ا
املتعلم وتكيفه مع التحوالت السريعة وما يصيب املناهج التعليمية من جتديد وتطوير ووضع احللول 

 .الناجعة للمشاكل اليت جتاهبه أثناء العمل اليومي

ات متسارعة يف عملية التقدم وبناء القوة فلو ألقينا نظرة عابرة على العامل الذي خيطو خطو  
 جمتمعنا العريب وبني اجملتمعات العاملية تية نلحظ بكل وضوح الشرخ العميق الذي يفصل بنيالذا

وذلك ألننا مل نستطع استثمار الطاقات العقلية ومن توفري األجواء املالئمة الستيعاب النمو  ،املتفوقة
املعاصرة اليت  أمهية مفهوم التفوق العقلي وارتباطه ابلثقافةلكي ندرك  ،العلمي والتقدم احلضاري

(. إن اجملتمعات املتقدمة تويل اهتماما  متميزا  1987)األرانؤوط،  هيمنت على اجملتمع احلديث.
للعنصر البشري ويشمل ذلك إعدادها الربامج العلمية وانتهاجها الطرائق الرتبوية واجلهود الكبرية 

 (1995، )العبيدي. لطاقات اليت ميتلكها أفراد جمتمعهالالستثمار األمثل ل

 يتمكن عضو لكي ومساعدة حمفزة جامعية بيئة توافر دون أهدافها حتقق أن للجامعة ميكن وال

 التعليم يف خاصة-التعلم  عملية جناح أن فيه شك ال فمما أفضل، حنو على بواجبه القيام من التدريس هيئة
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 أتمني ويف التنظيم يف ةوجهد اإلدار  املتعلمني، ورغبة استعداد منها ةكثري  أبمور مرتبط -اجلامعي

 فاألستاذ التعليمية، العملية جناح رئيسا  يف يظل التدريس دور أن إال املساندة، واخلدمات االحتياجات

 .بالده يف للنظام الرتبوي وابلتايل العايل للتعليم الفقري العمود هو اجلامعي

 حاضرا  ومستقبال  ابعتباره اجملتمعات حياة عليه تقوم ا  مهم بنيواي   موقعا   حيتل ايلالع التعليم أن ومبا

  فاعليته من تزيد اسرتاتيجيات عن البحث على ركزت الدول واإلنتاج التعلٌّم مرحلة بني الوصل حلقة

  (2000)اجلفري، 

بة،واليت جتعل منهم ونظرا  ألمهية برامج التدريب هذه يف تطوير العمليات العقلية لدى الطل
فقد رأى الباحث ضرورة بناء برانمج على وفق أمنوذج مارزانو،  قاعة الدرس،حمور للعملية التعليمية يف 

ملا له من الدور الكبري يف هتيئة أذهان الطلبة ومتثيلهم للمعارف من خالل انتقاله ابلطلبة من دور 
ه جملموعة من املهارات اليت يؤكد عليها املتلقي اىل دور الباحث عن املعلومة من طريق إتباع

االسرتاتيجيات اليت تنمي التفكري بعيدا  عن امللل  ،ابإلضافة اىل املرونة اليت يتمتع هبا يف اختيارالربانمج
والسأم الذي يصيب أغلب الطلبة،كذلك وصل األمنوذج اىل وضعه احلايل نتيجة خماض طويل من 

ا على عام من البحوث والدراسات والتطبيقات اليت أجراه قبل ابحثني ومفكرين ألكثر من عشرين
ة وضمن مستوايت متباينة،واألمنوذج قابل للتطوير ملا أعداد كبرية من الطلبة يف الوالايت املتحد

 يتناسب ووضع التجربة اخلاص)من الناحية املكانية والزمانية(

يس واليت تسري بشكل متوالية ومما يؤكد عليه الباحث أن الطرائق التقليدية وحدها يف التدر 
اجات اجملتمع املتغرية واليت الذي تسعى إىل حتقيقه الرتبية احلديثة لتحقيق ح عددية ال حتقق اهلدف

فال بد من استعمال طرائق وأساليب حديثة تعتمد ابلدرجة األوىل على  ،تسري بشكل متوالية هندسية
ملية التعليمية، وهذا ما نراه يف إسرتاتيجية نشاط الطلبة وتفاعلهم داخل الصف ومشاركتهم يف الع

 علم التعاوين.الت

وابلنيتجة تقدم هذه الدراسة منوذجًا تدريسيًا يهدف إىل تنمية التحصيل الدراسي يف 
 .األوىل اجلامعني ةالكيمياء لدى طلبة السن
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 :البحثمصطلحات 

 :Effectiveness الفاعلية

 (عاصرة)معجم اللغة العربية امل مقدرة الشيءعلى التأثري.كون الشيء فاعال  وهي  "لغة: الفاعلية

 : تعريف الفاعلية اصطالحاً 

( أبهنا: "القدرة على حتقيق التنمية املقصودة طبقا  ملعايريحمددة مسبقا  1977عرفها بدوي )
 (153، صفحة 1977)بدوي، حتقيقا  كامال "وتزداد كلما أمكن حتقيق التنمية 

 (:Instructional program)  عليميالتالربانمـــــج 

ي يوضع يف وقت سابق على عملييت التعليم والتدريس ل أبنه: املخطط الذعرفه اللقاين واجلم
ون يف مرحلة من مراحل التعليم، ويلخص اإلجراءات اليت تتضمنها املدرسة خالل مدة معينة، قد تك

شهر أو ستة أشهر أو سنة، كما يتضمن اخلربات التعليمية اليت جيب أن يكتسبها املتعلم مرتبة ترتيبا  
 (74، صفحة 2003)اللقاين واجلمل، سنوات منوهم وحاجاهتم ومطالبهم اخلاصة  يتماشى مع

رقة اجلامعة للحساب. واخلطة املرسومة لعمل ما، كربامج الدرس )مدكور، : الو الربانمج لغة
 (.47، صفحة 1980

وحدة مصممة بطريقة مرتابطة  ( أبنه: عبارة عن2000عرفه عفانه )الربانمج اصطالحاً: 
ل وأساليب التدريس والتقومي املتنوعة هبدف تنمية جمموعة من اخلربات واألنشطة والوسائومتضمنة 

 (75، صفحة 2000)عفانة، اغسطس ات واالجتاهات املهار 
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: جمموعة من املوضوعات أو التعليمات اليت ترتبط ارتباط ا وثيق ا مبجاٍل الربانمج التدرييب لغةً 
 ل معنّي تتَّبع فيه القواعد التعليمّية..ما وترّتب وتنظّم مسبق ا وفق ا هليك

 (2010)اجلامع، 

من  )احلركية الكيميائية( ضوعات الدراسية للفصل الثاين: جمموعة من املو التعريف اإلجرائي
واليت حتتوي على جمموعة من األنشطة ووسائل متعددة  اليت اختارها الباحث2مادة الكيمياء العامة 

والتدريب وتنمية املهاراتصممت لغرض التعليم  ن مراحل التقومي للتدريس وتشتمل على العديد م
 .اجلها اف اليت وضعت منبطريقة مرتابطة لتحقق األهد
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تركز  هو منوذج للتدريس الصفي يتضمن عدة خطوات إجرائية متتابعة ومتداخلة، :أبعاد التعلم منوذج
واكتساب املعرفة  ات اجيابية حنو التعلم،على التفاعل بني مخسة أمناط للتفكري متمثلة يف تكوين اجتاه

وابلنتيجة  واستعمال املعرفة بشكل ذي معىن، ،)تعميق املعرفة( وتوسيع املعرفة وصقلها وتكاملها،
)البعد اخلامس عادات العقل  البعد اخلامس وهو جعل املتعلم يصبح لديه التفكري عادة إىلالوصول 
  .(1)م يف جناحهوتسهة التعلم كل هذه األبعاد حتدث خالل عملي  املنتجة(

أبنه أمنوذج صفي يتضمن كيفية التخطيط للدروس وتنفيذها  -:(Marzano، 2004عرفة )
ملية و تقومي األداء للطلبة ويقوم األمنوذج على مسلمة تنص على ان عأوتصميم املنهج التعليمي 

اكتساب املعرفة وتكاملها  ،ابيةاالدراكات االجي ،التعليم تتطلب مخس أمناط من التعلم وهي االجتاهات
 واستخدام املعرفة بشكل ذي معىن واستخدام عادات العقل املنتجة. ،وتوسيع املعرفة وتنقيتها وصقلها

(Marzano،2004:18elal.،Marzano،1992:12) (2). 

 اكتساب بني وتطويرا لتكامل تنمية إىل يسعى أمنوذج هو -(:2007،عرفه )الرحيلي -&

 اإلجيابية واالدراكات من االجتاهات إطار يف هلا، املعىن ذي واالستخدام وتنقيتها وتوسيعها ةالعلمي املعرفة

 .(3)املتعلم من قبل املنتجة العقلية للعادات املناسب واالستخدام التعلم، عن

 :منوذج تدريسي يتضمن جمموعة من اإلجراءات واملمارسات: ويعرفه الباحث إجرائيا أبنه

خل القاعة الدراسية، ويركز على مخسة أمناط سيتبعها الباحثوالطالب داالتعليمية اليت  التدريسية الصفية
من التفكري متمثلة يف: )االجتاهات واإلدراكات اإلجيابية حنو تعلم الكيمياء، واستيعاب الطالب 
للمعرفة وفهمها وتعميقها واكتساهبا وتكاملها، وتنقيتها وصقلها، واستخدامها بشكل ذي معىن، 

صيل الدراسي يف الكيمياء لدى طالب السنة األول واكتساب عادات العقل املنتجة( لتنمية التح

                                      
(1) .Davidson ،N and Worsham(1992).Enhancing Thinking Through Cooperative Learning ،Teachers 

College Press،New York and London 

(2) Marzano ،Robert.j. ،(1992): Adiffer kind of classroom teaching with dimension of learning ،
Association for supervision and curriculum development ،Virginia ،u.s.Alexandria 

مية الذكاءات املتعدده لدى ثر استخدام امنوذج مارزانو البعاد التعلم يف تدريس العلوم يف التحصيل والتنأفائز، مرمي لرحيلي، ا( 3)
 اململكة العربية السعودية، ، جامعة أم القرى، (دينة املنورةطالبات الصف الثاين املتوسط يف امل
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 .بكلية العلوم جامعة دمشق

احلاصل من كل شيء ما بقي وثبت : ( "حصل1956: جاء يف )لسان العرب التحصيل لغة
ز ما يل: متيوالتحص .حيصل حصوال   -حصل الشيء  ،يكون من احلساب واألعمال وحنوها ،ما سواه

وقد حصلت الشيء حتصيال  وحاصل  ،الواحدة حصيلة ،الباقيا: لحيصل واالسم احلصيلة واحلصائ
 (153، صفحة 1956)ابن منظور،  بقيته": الشيء وحمصوله

:" اجناز أو إنتاج الطالب يف املهارات ( أبنه Novak.1963عرفه نوفاك ) :التحصيل إصطالحا  
 (Novak، 1963، p. 292)يها " أو املعلومات او السيطرة عل

 التحصيل الدراسي اجرائياً:
هــو: "مقــدار مــا حيصــل عليــه الطالــب مــن املفــاهيم العلميــة، ويــتم قيــاس التحصــيل ابلدرجــة الــىت حيصــل 

 عليها الطالب ىف اختبار التحصيل البعدى".
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 بحث والدراسات السابقةاإلطار النظري لل: اينالفصل الث
 :مارزانو( تعلم )منوذجاألول: أبعادال املبحث

 الفلسفة البنائية  -1
 التعلم  أبعاد مفهوم -2
 فلسفة منوذج مارزانو ألبعاد التعلم  -3
 التعلم عند مارزانو  أبعاد -4
 ات اإلجيابية حنو التعلم عوامـل أساسـية جيب مراعاهتا يف تنمية االجتاهات واإلدراك -5
 التدريس ابستخدام منوذج أبعاد التعلم -6
 العالقة بني أبعاد التعلم -7
 أهداف املرحلة اجلامعية يف اجلمهورية العربية السورية -8
 كلية العلوم   أهداف -9

 :الدراسي : التحصيلالثاين املبحث
 الدراسي التحصيل تعريف -1
 أهداف التحصيل الدراسي  -2
 أمهية التحصيل الدراسي -3
 .افرتاضات قياس التحصيل الدراسي -4
 ؤثر على التحصيل الدراسياليت ت العوامل -5
 .تقومي التحصيل الدراسي -6
 الدراسات السابقة: الثالثاملبحث 
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 الفصل الثاين

لتكنـولوجي قادر على جماراة التقدم العلمي وا غريأصبـح  يسة يف التدر التقليدي األسـاليباتباع  مبا أن
 ايدةالز  منها اآلتيةعض املشكالت ردا بمنفـ يواجه التقليدي التعليم الكثريون أن يرى حيثاهلائـل، 

 املؤهلني املعلمنيأعداد  وقلة ،يف أعداد الطالب عليها من زايدة اهلائلة يف أعداد السكان وما ترتب 
و القصور يف مراعاة الفروق ،التعليممن تشعب يف  عليهاوتضاعف املعرفة اهلائل وما ترتب  ،اي  تربو 

 أساليبتنوع  حيث من أوفر التخصصات حظا من لوم تعتربألن الع الطالب ونظرا   بني يةالفرد
عة العلوم طبيأي ختصص آخر بنفس االهتمام الذي منح له، كما أن  حيظوتعددها، فلم  يسهاتدر 

جد أسلوب يو األفضل، ولذلك ال لتكون  األساليبشح أحد هذه ير املتجددة جتعل من الصعب أن 
 طبيعةاملنهاج، و  طبيعةعلى  يعتمدن األمر األفضل، بل إالقول أبهنا ميكننا حمددة  طريقة تدريسأو 

 اإلمكاانت املتوافرة وطبيعةالطالب،  وطبيعةاملوضوع، 

دريس ملا كانت الدراسة احلالية مهتمة بنموذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم وكيفيـة استخدامه يف ت
م الباحث بتخصيص هذا الفصل الكيمياء وفاعلية وأثر ذلك على التحصيل يف املرحلة اجلامعية فقد قا

 .تعلم والتحصيل الدراسيمن الدراسة لتناول منـوذج مـارزانو ألبعاد ال

يتكون هذا الفصل من جزأين رئيسيني اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة وفيما يلي 
 .وع الدراسةذات الصلة مبوض

لنموذج مارزانو والتحصيل علق ابإلطار النظري للبحث أبعاد التعلم فيتأما اجلزء األول 
أهداف املرحلة اجلامعية وكلية و  أما اجلزء الثاين فقد تناول الدراسات السابقة ذات الصلة، الدراسي

 يف اجلمهورية العربية السورية. العلوم

الدراسات السابقة يف أبعاد التعلم وحتليلها استعراض بعض واهلدف من هذا البحث 
 .هذا البحثج البحث وتوظيف هذه الدراسات يف مراحل واالستدال هبا يف مناقشة نتائ
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 للبحث النظري اإلطار

 متهيد:

مهتمة بنموذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم وكيفيـة استخدامه يف تدريس املواد  كان هذا البحثملا  
 .لك على التحصيل وتنمية بعـض العادات العقلية لدى طالب املرحلة اجلامعيةالعلمية وفاعلية ذ

د قمت بتخصيص هذا الفصل من الدراسة لتناول منـوذج مـارزانو ألبعاد التعلم والعادات قف
 وطبيعتها. وفيما يلي عرضا  لذلك  مفهومهـا يف الكيمياء العقلية وكيفية تنميتها
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 )منوذج مارزانو( أبعاد التعلم املبحث األول:

 البنائية الفلسفة •

املعرفة ال ُتكَتسب بطريقة سلبية من قبل  سني أوهلهما أنتقوم الفلسفة البنائية على افرتاضني أسا
اآلخرين بل يتم اكتساهبا عن طريق بنائها من خالل نشاط وتفاعل املتعلم مع العامل اخلارجي من 

علم الذي يسعي للحصول عليها بل مرتبطة به وخبربته. أما وهبذا فإن املعرفة التنفصل عن املت ،حوله
اكتشاف  على أن وظيفة عملية املعرفة هي التكيف مع عامل اخلربة وخدمته وليساالفرتاض الثاين فريكز 

وينطلق تصور  (1)أي أن املعرفة مهمة عندما تنفع الفرد وليس عند تطابقها مع الواقع ،احلقيقة املطلقة
 :جوانبمشكلة املعرفة على ثالثة  البنائية حول

قبل اجلهاز املعريف للمتعلم نفسه وال يتم نقله ينص اجلانب األول على أن املعىن يبىن ذاتيا  من 
يف عقل املتعلم وليست كياان  مستقال  جيري  موجودةوهذا يعين أن املعرفة تكون  ،ن املعلم إىل املتعلمم

م وأن املعىن يتشكل داخل عقل املتعلم نتيجة لتفاعل حواسه مع نقله إىل عقله من الطبيعة أو من املعل
أن يتشكل هذا املعىن أو الفهم عنده إذا قام املعلم بسرد املعلومات له أو إن كن والمي ،العامل اخلارجي

مير زمن قصري حىت إذ ال يكاد  حفظها هذا املتعلم ورددها بدقة اتمة سواء أكان ذلك شفواي  أم كتابيا  
  ،لم اجلديد. ويتأثر املعىن املتشكل )املفهوم( خبرباته السابقة وابلسياق الذي حيصل فيه املتعينساها

ويستدعي ذلك تزويد املتعلم ابخلربات اليت متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه مبا يتفق 
أن املعاين العلمية اليت  وقد نبه العديد من الباحثني إىل يتفق علية العلماء، واملعىن العلمي السليم الذي

عليها العلماء وتقدمها ية اليت يتفق املعاين السلم تتشكل لدى املتعلم ال تكون دائما متفقة مع
وتسمى مثل هذه املعاين غري املتفقة مبسميات عديدة، ومن بني ذلك الفهم غري السليم،  .الكتب

 يل، والفهم النامي يف البيت.والفهم األو  ،والفهم الساذج ،والفهم اخلطأ، واألطر البديلة

 ة وذلك ألهنا تعطيه تفسريات تبدوهذا الفهم اخلطأ للمفاهيم العلمي ويتشتت املتعلم مبثل
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 منطقية ابلنسبة له ألهنا متفقة مع تصوره املعريف الذي يتشكل لديه عن العامل من حوله.

تعلم عملية نفسية نشطة للمدرسة البنائية على أن تشكيل املعاين عند امل اجلانب الثاين وينص
 تتطلب جهدا  عقليا  

تفقة مع ما يتوافق عنده متزان  كلما جاءت معطيات اخلربة مفاملتعلم يراتح لبقاء البناء املعريف  
مع ما توقعاته. ولكنه يندهش ويقع يف حرية أو دوامة فكرية إذا مل تتفق معطيات اخلربة وتوقعاته اليت 

ق للمفاهيم العلمية. فيصبح بناؤه املعريف مضطراب  أو مايسمى غري متزن  بناها على مالديه من فهم ساب
ويتم ذلك أبحد ثالثة  ،االتزن وهنا ينشط عقله سعيا  وراء اعادة .Jean Piaget) ) يهكما يرى بياج

 :خيارات

ويدعي هذا اخليار  ،ويسحب ثقته هبا مدعيا  أهنا غري صحيحة ،. يذكر خرباته احلسية1
 هو عليه.ويبقى املتعلم على ما ،ية املعرفية املتوافرة أو القائمة "وفيه الحيدث أي تعلم جديدخبيار" البن

. يعدل البناء املعريف القائم عنده حبيث يستوعب املستجدات اآلتية من اخلربة اجلديدة 2
ذو املعىن وبذلك يتشكل التعلم  ويتواءم معها ويدعي هذا اخليار خبيار "إعادة تشكيل البناء املعريف".

 عند املتعلم. 

ات ولسان رض إليه من اخلرب أو يهتم مبا يتع ،. ينسحب من املوقف وال يعبأ بفهم ماحيدث3
وفيه الحيدث تعلم  ويدعى هذا اخليار " الالمباالة "، .وال أريد أن أعرف، حاله يقول ال أعرف

اثرة دافعية الطالب للتعلم من ويتوجب على املعلم يف هذه احلالة إ ،الخنفاض دافعية املتعلم للتعلم
ع الدروس حبياته وبيئته الواقعية، أو بتقدمي خالل إشراكه ابلنشاطات العملية املثرية، أو بربط موضو 

 ة واملعنوية.الشكل املناسب من أشكال احلوافز املادي

تقاوم أما اجلانب الثالث للمدرسة البنائة، فينص على أن البىن املعرفية املتكونة لدى املتعلم 
ويتث هبذه املعرفة   ،أالتغيري بشكل كبري، إذ يتمسك املتعلم مبا لديه من املعرفة مع أهنا قد تكون خط

 فيما يتصل مبعطيات اخلربة.  ألهنا، كما ذكر سابقا  تقدم تفسريات تبدو مقنعة له كثريا ،

 تؤكد على ويستدعي ذلك من املتعلم االهتمام ابختيار العديد من التجارب والنشاطات اليت
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 . صحة معطيات اخلرة، وتبني اخلطأ يف الفهم إن كان ذلك موجودا  عند املتعلم

يف العوامل اليت تؤثر يف تعلم الطالب من العوامل  ومن خالل النظرة البنائية حتول الرتكيز
 ،فعية(. إىل العوامل الداخلية )مثل الداوما إىل ذلك ... ،املناهج ،املعلم ،اخلارجية )مثل املدرسة

ماجيري بداخل  أي أصبح الرتكيز على. (وما إىل ذلك ... التفكري، ،القدر على معاجلة املعلومات
ذلك عى املنظرون الرتبويون إىل تطبيق هذه األفكار يف  .لطالب عند تعرضه ملوقف تعليميعقل ا
اتيجيات فتمخض عن ذلك مناذج واسرت  ،وتوليف بيئات تعلم تتناسب واملنظور البنائي ،التعليم

املنبثقة عن النظرة  ومن بني هذه النماذج ،تدريسية كثرية ركزت عليها الدرسات الرتبوية بشكل واضح
 واالستيعاب البنائية منوذج مارزانو ألبعاد التعلم الذي يؤكد على التعلم ذي املعىن القائم على الفهم

ن الطالب حمورا  للعملية التعليمية كما جيعل هذا النموذج م  ،وربط مايتعلمه الطالب حبياته اليومية
 .التعلمية

 ،انو ألبعاد التعلم من منظور الفلسفة البنائيةمنوذج مارز  املبنية على وتنطلق فكرة اإل سرتاتيجية
اليت توكد على أن املعرفة تعد متطلبا  سابقا  يبىن من خالله الفرد خرباته وتفاعالته مع عناصر 

أنه يصل إىل هذه املعرفة من خالل بناء منظومة معرفية تنظم وتفسر كما   ،ومتغريات العامل من حوله
جهازه املعريف مبا يؤدي إىل تكوين معىن ذايت، ويستمر  وله يدركها من خاللخرباته مع متغريات ح

 (1) ذلك مبرور املتعلم خبربات متكن من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من معىن جديد

 أبعادالتعلم مفهوم •

ياس ، والققام مارزانو وزمالؤه مبراجعة األحباث الرتبوية يف جمال علم النفس املعريف، واملناهج 
لتقومي، واليت أجريت على مدار ثالثني عاما حول عمليات التعلم والتفكري، وتصولوا من خالل ذلك وا

إىل إطار تعليمي لتنظيم خمرجات التعلم يف مخس فئات رئيسة، كل منها ميثل نوع من التفكري ضروري 
 .لنجاح عملية التعلم، وأطلق على هذا اإلطار منوذج أبعاد التعلم

رزانو البحوث يف جمال املعرفة على عملية التعلم وترمجها إىل منوذج تعليمي/ جري ماوقد أ هذا 
                                      

تنمية بعض عمليات العلم لدى و  م منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس العلوم يف التحصيلاستخدا فاعليةالبعلي،  (1)
 . 94- 65(، 4) 6جملة الرتبية العلمية، ، تالميذ الصف الثاين اإلعدادي
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  .(1)تعلمي صفي أطلق عليه مسمى أبعاد أو أبعاد التفكري 

أن منوذج أبعاد التعلم أو أبعاد  (Marzano، Pickering، McTighe، 1993، 11ذكر ) كما  
أن املعارف تعترب متطلبا يسبق خربات الفرد وزتفاعالته  التفكري يستند إىل النظرية البنائية اليت أكدت

 (2)مع متغريات البيئة احمليطة.

يعرف مارزانو منوذج أبعاد التعلم أبنه "منوذج تدريسي يتضمن عدة خطوات إجرائية و  
متمثلة يف اكتسـاب اجتاهات وإدراكات إجيابية  -للتفكريمتتابعة، تركز على التفاعل بني مخسة أمناط 

قها مع املعرفة القائمة فعال ، وتعميق املعرفة التعلم، واكتساب املعرفة اجلديدة وتكاملها واتسـامن 
وتدقيقها للوصول إلـى هنايـات ونتـائج جديدة، واستخدام املعرفة استخداما ذا معىن، وتنمية استخدام 

 .)3)ة املنتجة حتدث خالل التعلم وتسهم يف جناحهالعادات العقلي

أن أبعاد التعلم إطار تعليمي يعتمد على أفضـل  (4)( 2007، 121) عصفور نعد إمياوت 
على التخطيط للمنهج التعليمي، احملاضر  وقد صمم ليساعد ما توافر نتيجة للبحوث العلمية عن التعلم

والتعلم على حنو أفضل ليصبح املتعلم قادرا" على التفكري بنفسه وتشـجيعه على الدراسة ذاتيا ، وحتليل 
 وصاحل والبشري (5)(2007،19الرحيلي ) مرمي  تشري كال  منو  تائج ما قد يتوصل إليه املتعلمن
عود إىل أن ظهور فكرة أبعاد التعلم املتمركز على األداء واملستوايت التعليمية ت (6)(2005،189)

                                      
(1) Marzano،R. J. ، Pickering،D. J.،Arrendo،D. E.،Blackburn،G.J.Brandt،R. S. and Moffett،C. A. (1992). 

Dimensions of Learning trainer’s manual ،Alexandria Va.: Association for Supervision and Curriculum 

Development  

(2) Marzano،R،Pickering،D.J.،McTighe J. (1993) Assessing student outcomes: performan ceases ment using 

the Dimensions of Learning model ،Alexandria Va.: Association for Supervision and Curriculum 

Development. 

(3)  Marzano ،R. (1992). A Different Kind of Classroom. Teaching with Dimensions of Learning. Alexandria ،

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

التعلم يف تنمية بعض مهارات التفكري لدى طالب املرحلة الثانوية يف مادة علم  فاعلية منوذج أبعادور، عصفإيمان(4)
 .م121،2007(، ص63) 150 ،، جملة القراءة، مصر املعرفةاالجتماع

لـتعلم فـي تدريس العلوم يف التحصيل وتنمية الذكاء ات املتعددة لدى ثر استخدام منوذج مارزانو ألبعاد اأالرحيلي، مرمي ( 5)
، رسالة دكتوراه غري منشـورة، جامعـة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية طالبـات الصـف الثاين املتوسط ابملدينة املنورة

 .19ص .السعودية

ذج أبعاد التعلم يف تنميـة املهارات واملفاهيم املرتبطة ببعض اخلبـرات التعليميـة املتطلبـة لطفـل منو  استخدامصاحل، بشري، ( 6)
= 
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 :إىل عدة عوامل تتمثل ابأليت

ألهنـا تؤدي إىل  املعرفة النظرية،الشعور بعدم جدوى عملية التعليم والتعلم القائم على  -1
 .انفصال بني ما مت تدريسه، وبني األداء واملمارسة فـي ميـدان العمل واحلياة

السلوكي الذي يؤكد على ضرورة حتديد أفعـال السـلوكيات اليت تساعد  االجتاهظهور  -2
 .هام من خالل ما تعلمهاملتعلم على أداء امل

وحتديد هذه احلاجات مـن خالل حتليل  ،ية واحلياتية للمتعلماالستناد إىل احلاجات املهن -3
 .املهام واألدوار واألخطاء

 .االهتمام ابلتعليم اإلجرائي التطبيقي من جانب املتعلم -4

 .التعليم واملنافسة العاملية يف سوق العمل خمرجات االجتاه حنو جودة -5

 .تاجيةالنظر إىل املعرفة على أساس أهنا وسيلة لغاايت إن -6

 فلسفة منوذج مارزانو ألبعاد التعلم •

يستند هذا النموذج إىل الفلسفة البنائية اليت تؤكد على أن املعرفـة السـابقة شرط حلدوث  
م، حيث يبىن كما ترى أن أي تعلم جديد يتشكل مبجهود عقل نشـط من جانب املتعل  ،التعلم اجلديد

اته السابقة، كما ترى أن املعىن يبين ذاتيا  من قبل املتعلم أي معلومة جديدة على أساس معارفه وخرب 
از املعريف للمتعلم نفسه وال يتم نقله من املعلم إىل املتعلم، ويرى مارزانو أن التعلم يعد مبثابة اجله

همة متس حياته، فتتولد لديه طاقة ذاتيـة جتعلـه نشاطا  مستمرا  يقـوم به الفرد عندما يواجه مشكلة أو م
 .(1)املهمة  سبيل الوصول إىل حل هذه املشكلة واجناز تلكمثابرا  يف

                                      
= 

 .189، مصـر، صدراسات يف املناهج وطرق التدريسالروضة، 

 .238ري، ص، عمان، األردن: مركز ديبونو لتعليم التفكمنوذج مارزانو لتعلـيم التفكيـر للطلبة اجلامعينيعرنكي، قطامي، (1)
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أن النظرية البنائية يف التعلم والتعليم تقـوم على مبدأين  (1)(2008)احملتسب  ت مسيةأشار 
 أن: رئيسيني مفادمها

 .لتعلم عملية بناء نشط للمعرفة أكثر منه عملية اكتساب هلاا  -

 .أكثر من كونه عملية توصيل هلاالتعليم عملية دعم لبناء املعرفة   -

( إىل أن فلسفة النظرية البنائية القائمة علـى أن املتعلم الذي 25،2005ويشري العفيف ) 
 ،ديـدة يكـون تعلمه أفضل ويتسم ابلدميويةاملعرفة اجل يبين معرفته بذاته ويعدهلا بناء على معطيات

م على الدراسة ابستخدام مصادر املعرفة املتاحة والتطور املستمر، وهذا يدعو إىل توجيـه الطلبـة وحثه
ورفع مستوايهتم املهارية يف جمال االتصال مع اآلخرين عرب شبكة اإلنرتنـت،  ،إىل املعلومة للوصول

ات واخلربات اليت تسهم يف تنمية أبنيتهم املعرفية، وحتفيـز دافعيتهم للتعلم هبـدفتبادل املعرفة واملعلوم
 (2)(2006,218(دراهتم العقلية واجلسدية ويؤكد كل من الشطناوي والعبيـدي بشكل مستمر يف ضوء ق

 ولكنه ،على أن الفلسفة البنائية ترتكز على القاعدة اليت تقول أن املعرفة ال تستقبل من املتعلم جبمود
 هيمهميبنيها بفهمه الفعال ومبعىن أخر فان األفكار ال توضع بني يدي الطلبة ولكن عليهم بناء مفا

 .سهم، وأن املعرفة تتولد لديهم من خالل تفكريهم ونشاطهم الذايت.أبنف

 :أن النظرية البنائية تستند أساسا  يف فلسـفتهاإىل ثالثة أسس وهي (3)(2007,403) وأورد اخلوالدة

 املتعلم.املعىن يبىن ذاتيا  من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم نفسه، وال يتم نقله مـن املعلم إىل  -

 .تشكيل املعاين عند املتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب قدرات عقلية - 

                                      
فاعلية منوذج تنبأ الحظ فسر يف تنميـة املفـاهيم الفيزايئية واملهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء احملتسب،  مسية(1)

 م.88،2008-79(، ص2) 4العدد جملة العلـوم الرتبوية، ، اخلاصة

 رايضـيات، اجمللـةل طالب الصف التاسـع فـي الأثر التدريس وفق منـوذجني للتعّلم البنائي يف حتصيالشطناوي، العبيدي، ( 2)
 .218 -209(، ص4) 2 ، العدديف العلوم الرتبوية األردنية

أثر إسرتاتيجيتني تدريسيتني قائمتني على املنحـى البنائي يف حتصيل طالب الصف األول الثانوي العلمي فـي اخلوالدة، ( 3)
 .403 ،54-35، ص13العدد ة، ، جملةاملنار مـادة األحيـاء واجتاهاهتم حنوها
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 املعرفية املتكونة لدى املتعلم تقاوم التغيري بشكل كبري.  البىن

ظل النظرايت  أن التعّلم يف النظرية البنائية متيز عن التعلم يف (1)(2010،6) عبدهللاأشار 
 :فكـر البنـائي بوصفها نظرية يف التعّلم املعريف وهياألخرى، يف عدد من املبادئ اليت تعكـس مالمـح ال

 :التعّلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وعرضية التوجيه، ويتضح ذلك من خالل : أنأوالً 

ـري خربات املتعّلم مع التعّلم عملية بنائية لرتاكيب معرفية جديدة من خالل تنظـيم وتفس إن  -
 .معطيات العامل احلسي

 .ي أن يبذل املتعّلم جهدا  عقليا  للوصول إىل املعرفة بنفسهلية نشطة أالتعّلم عم إن  -

لكي يولد لدى  التعّلم عملية غرضية التوجيه تنطلق من واقع حياة املتعلم واحتياجاتـه إن  -
تسهم يف حل مشكلة يواجهها أو جتيب عن أسئلة املتعلم الغرضية والسعي لتحقيق أغراض معينة 

 حمرية لدى املتعّلم

: صناعة التعلم ذي املعىن حيث تتهيأ للتعّلم أفضـل الظـروف عنـدما يواجه املتعّلم مشكلة اثنياً .
 .حقيقية ذات عالقة خبربات املتعّلم احلياتية

 ته: التفاوض االجتماعي مع اآلخرين إلعادة بناء الفرد ملعرفاثلثاً 

 ذي املعىن املعرفة السابقة للمتعّلم شرط أساسي لعملية التعّلم: رابعاً 

الدراسة عن املوائمة بني املعرفة والواقع إلحداث تّكيفات تتواءم مع الضغوط املعرفية : خامساً 
 املمارسة على خربة املتعّلم

 ،دة معينهإلحداث التعّلم ذي املعين حنتاج إىل وقت والتأكيد على أفكار جدي: سادساً 
لذلك  .ن التعلم ال حيدث بشكل آيل مباشروأتمل معاين جديدة واستخدامها يف مواقف حياتية، إذ أ

  (2)( 2007،21يشري السالمات )
                                      

 .ط.د ،التعليم، مملكة البحرينو  ، إدارة اإلشراف الرتبوي، وزارة الرتبيةالبنائية وعالقتها بعملية التعليم والـتعّلمعبداهلل،  (1)

 حتصيلهم أثر استخدام إسرتاتيجية مبنية علـى منـوذج مارزانو ألبعاد التعلم لطلبة املرحلة األساسية العليا يفالسالمات، (2)
= 
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إن تطبيق أفكار يف التعلـيم، وتوليـف بيئات تعلم تتناسب واملنظور البنائي متخض عنها مناذج 
النظرة البنائية ومنها منوذج مارزانو ألبعاد التعلم الذي يؤكد  واسـرتاتيجيات تدريسـية كثرية منبثقة عن

القائم على الفهم واالستيعاب وربط ما يتعلمـه الطالـب حبياتـه اليومية، كما  ى التعلم ذي املعىنعلـ
أشار إىل أن االجتاه الرتبوي وقد  .جيعل هذا النموذج من الطالب حمورا  للعملية التعليمية التعلمية

اال ان   al.Marzano et ،)47p.1988(1)ث يؤكد على العلم ونوعية خمرجات التعلم واليت يكون( احلـدي
لم؛ فقدرة فيها املتعلم أو املتعلم واملعلم حمورها لتنمية مجيع قدرات وإمكاانت أساليب تفكري املتع

املـتعلم علـى القيام ابلعمليات العقلية املعقدة تكون مرادفه الكتسابه لنموذج إدراكي واسرتاتيجيات 
 تفكري مالئمة له.

ت يف جمال املعرفة، على عملية رت مارزانو البحوث اليت أجريوملواجهة هذه القضية درس روب 
 ”م أو أبعاد التفكري "مسمى أبعاد التعل يـهالتعلم وترمجها إىل منوذج تعليمي/ تعلمي صفي أطلق عل

Learning " " Dimensions of Thinking Dimensions of “،)2). 

لفلسفة البنائية لـتعلم يسـتند إلـى اإىل أن منوذج أبعاد ا (3)(2003من هنا يشري البعلي )و  
اليت تؤكد على أن املعرفة تعد متطلبا  سابقا  يبين من خاللـه الفـرد خرباته وتفاعالته مع عناصر 

تفسر املعرفة من خالل بناء منظومة معرفية تنظم و  ومتغريات العامل من حوله، كما أنه يصل إلـى هـذه
عىن ذايت، ويسـتمر خالل جهازه املعريف مبا يؤدي إىل تكوين م خرباته مـع متغيـرات حولـه يدركها من

 ذلـك مبرور املتعلم خبربات متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من معىن جديد

فة وقد انطلقت الفلسفة البنائية من أفكار كل من" بياجيه " على أن عملية اكتساب املعر  
                                      

= 
، جامعة عمان ، رسالة دكتوراه غري منشورةيزايئية وتنمية مهارات التفكري الناقد واجتاهاهتم حنو مادة الفيزايءللمفـاهيم الف

 .21، ص ردنالعربية، األ

(1) . Marzano،R،Brandt،R. S.،Hughes،C. S.،Jones،B. F.،Presseisen،B. Z.،Rankine،S. C.،and Suhor ، C. 

(1988) Dimensions of Thinking: A framework for curriculum and instruction ،Alexandria VaAssociation 

for Supervision and Curriculum Development. 

(2)  Marzano ،R. (1992). A Different Kind of Classroom. Teachingwith Dimensions of Learning. Alexandria ،

VA: Association forSupervision and Curriculum Development. 

استخدام منوذج مارزانو ألبعاد الـتعلم فـي تدرس العلوم يف التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لـدى  فعاليةالبعلي، ( 3)
 .6( 4، )65-94 ر،مص ، جملة الرتبية العلمية،طالب الصـف الثاين اإلعدادي
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الل عمليات تعديل يف الرتاكيـب املعرفيـة للفرد من خ عملية بنائية نشطة ومستمرة تتم من خالل
أن اكتساب املعرفة يتم من  (Vygotsky) التمثل واملوائمة، والتنظيم، يف حني يرى فيجوتسـكي

 .(1) والتفاوض بني الطالب أنفسهم( )التفاوض بني املعلم، والطالب، االجتماعيخالل التفاوض 

 أبعاد التعلم عند مارزانو:

ا وزمالؤه من األحباث الرتبوية يف جمال علم النفس املعرفيوالتعلم على مدار مارزانو استفاد  
للتعليم مث ترمجتها إىل منوذج تعليمي،  التفكري، وقاموا بصياغة نظريةثالثني عاما  حول عمليات التعلم و 

 م وهي كما يلي:أثناء تعلمه أمساها أبعاد التعليف  يتضمن مخسة أمناط من التفكري ميـر هبـااملتعلم 

Positive Attitudes and perceptions about learning -االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم -1

  Acquisition and Integration of Knowledge - وتكامل املعرفةاكتساب  -2

  Extending and Refining Knowledge -تعميق املعرفة وصقلها  -3

 Meaningfully Using Knowledge فةعر االستخدام ذو املعىن للم -4

Productive Habits of Mind )2(عادات العقل املنتجة  -5

فعله لتحقيـق كل بعد  احملاضروفيما يلي شرح لكل بعد من هذه األبعاد وما جيب على 
 من هذه األبعاد: 

 Positive attitudes and perceptions about االجتاهات واإلدراكات اإلجيابية حنو الـتعلم -1

learning:  

يف قدرة  إن االجتاهـات واإلدراكات عند مارزانو تؤثر (3)( 2003،24أشـار أبـو بكـر ) 
ة يف التعلم الفعال أن نكون ونرسخ همالطالب على التعلم سلبا  أو إجيااب  واعترب أمنن العناصر امل

                                      
 .1طالرايضيات واللغة العربية والدراسات االجتماعية، و  يس منـاذج وتطبيقـات فـي العلـومالتـدر الكسباين، ( 1)

 .8صفاء األعسر واندية شريف، د ط، صو  عبد احلميد جابر :، تعريبدليل املعلم - التعلم بعادأمارزانورر.ج وآخرون، ( 2)

، جملة لة الثانوية بسلطنة عمان للبالغة واجتاهاهتم حنوهاأثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف حتصيل طالب املرحأبوبكر، ( 3)
 .24صالقراءة واملعرفة، مصر، 
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يندر أن يكون  ،ف الدراسيفعندما يدخل الطالب الص ،اجتاهات وإدراكات إجيابيـة عن التعلم
هلم تكـون الهتمـامهم ذلك أن األولوية يف عقو  ،اهتمـامهم األول عن املادة الفعلية اليت يدرسوهنا

هـذه االهتمامات فإن  احملاضراإلحساس والشعور ابلصف وما يتوقعه منهم املعلم، وإذا لـم يعـاجل 
طالب الذين ينظرون إىل حجرة لـك أن الومثـال ذ ،الطالب سوف يتشتت انتباههم النشغاهلم هبـا

موا القليل هناك، وإذا اعتقدوا أن املعلم الدراسة ابعتبارها مكاان  غري آمن وغري مرتـب، حيتمل أن يتعل
ال يتقبلهم أو أن زمالءهـم ال يتقبلوهنم فإن من احملتمل أن يوجهوا طاقاهتم بدرجة أكرب ليحققوا هذا 

و إتقان احملتوى، وإذا اعتقد الطالب أن املهام اليت طلـب مـنهم إمتامها التقبل أكثـر مما يوجهونه حن
لقدرة على إمتامها، فيحتمل أن يبذلوا جهدا  قليال  إلكماهلا وهنا حدد أو ليس لديهم ا ،ليست قيمة

 .(1)مارزانو وزمالؤه

 :التعلم ومهاعوامـل أساسـية جيب مراعاهتا يف تنمية االجتاهات واإلدراكات اإلجيابية حنو  -4

  :Learning Climate م واملهام الصفيةمناخ التعل -أ

حيث يؤثر املناخ التعليمي على املتعلم بشكل كبري، فمناخ التعلم اجليد الذي يشتمل على 
ومناهج وأساليب ووسائل تعليمية سيكون هلا أتثري إجيايب يف  معلم وأقران املتعلم وفصل دراسي

فشعور الطالب أبهنم مقبولني من معلميهم وأقراهنم، ومدى  ،تعلمة العملي اجتاهات املتعلم حنـو
 (2) وإحساسهم ابلراحة والنظام إدراكهـم

أن عملية هتيئة املناخ الصفي املالئم تتضـمن اإلجراءات  (3)(53،2004وأشار )سليمان ) 
الدافعية وما يضمن ه وتوفري مـا يسـهم فـي أستثارة هذه طالباليت حيددها املعلم هبدف ضبط دافعية 

                                      
(1) Marzano،R. (1997-). Content knowledge: A compendium of standards and benchmarks for K-12 education 

[On-line]. Available: http: //www.mcrel.org/standards-benchmarks/ (23-1-2013)،p11. 

التحصيل يف مادة العلوم و  ألبعاد التعلم يف تنمية التفكري االستداليلفعالية استخدام منوذج مارزانو صاحل، حسن،  (2)
(، 1)12، جملـة الرتبية العلمية، العدد واالجتـاه حنـو املادة لدى طالب الصف األول املتوسط ابململكة العربية السـعودية

 .128-73ص

، جملـة القـراء د الـتعلم يف االدء املدرسي للطالب املعلمني بشعبة اللغة العربيـةأثر التدريب على منوذج أبعاان، سليم( 3)
 53، ص38واملعرفة مصر، العدد 
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 مساتيف املناخ الصفي واليت تؤثر فيه ومنها:  تمرارها. إضافة إىل تشابك األطراف املتداخلـةاس
املوقف التعليمي، واألنشطة التعليمية فاملتعلمون خبصائصهم  مساتو  املتعلمني وخصائص املعلمني،

ملعرفية  ياهتماب تعلمهم واسـرتاتيجاجلسـمية وشخصياهتم ومساهتم املزاجية وقدراهتم وخرباهتم وأسالي
وعوامل الدافعية لديهم، واملعلمـون بشخصـياهتم وقـدراهتم وخبـراهتم وتوقعات خربات التدريس لديهم 

 .وأساليب تعليمهم

جمموعة مـن األداءات التـي جيب على املعلم مراعاهتا لتنمية االجتاهات  وقد حدد مارزانو 
 (1)اإلجيابية حنو

 يلي:وهـي كمـا  مناخ التعلم

 .أبمسائهم األوىل أو املفضلة لديهم طالبتسمية مجيع ال -

 .ى االنتباه ملا جيري داخل الفصلللتأكد عل طالبالتواصل البصري مع ال -

 .واالقرتاب منهم مع ملسهم بطريقـة سـليمة ولطيفة طالبلتحرك عن قصد حنو الا -

عـن اإلجابة عنها،  طالبعجز بعض الإعادة صياغة األسئلة أبسلوب خمتلف، يف حالة  -
 .مما ميكن أن يزيد من احتمالية االستجابة الصحيحة

 .وكذلك تقدير اجلوانب الصحيحة يف اإلجاابت غيـر الصحيحة، طالبتعزيز إجاابت ال  •

 .لإلجابة عن األسئلة عندما تتأخر استجاابهتم طالبإاتحة الوقت الكايف لل  •

 .التعاون داخل الفصلابلسلوكيات املقبولة و  حتديد اإلرشادات اخلاصة  •

 .ابلراحة والنظام طالبـا يشـعر الإعادة ترتيب املقاعد واألدوات واملواد التعليمية داخل الفصل مم  •

  إليها. طالبحتديد وتنظيم فرتات للراحة عند حاجة ال  •

 .ئهملني مـن زمالأبهنم مقبـو  طالباستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين حىت يشعر ال  •
                                      

 (1) Marzano ،R. (1990): Dimensions of learning- an integrative instructional framework ،Alexandria ،VA: 

Association for Supervision and Development. 
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 هلا أثر يف إجناز فاجتاهات املتعلم حنو املهام الصفية  :Classroom Tasks املهام الصفية -ب
 .املهام اليت يكلف هبا املتعلم، فاالجتاهات اإلجيابية حنـو املهـام الصفية ستؤثر إجيابيا  حنو إجنازها

 (1) بية لو سلبية يف اكتساب خرباتأن اجتاهات وإدراكات املتعلم تـؤثر بطريقة اجيا حيث يرى

التعلم واليت تزيد من سهولة أو صعوبة التعلم فاجتاهات املتعلمني حنو حل املسائل يعد عامال 
 أساسيا يف اجنازهمأوليا و 

اجتاهات إجيابية حنو املهـام الصـفية فعلـيهم أن يشعروا أن هذه  طالبولكي تتكون لدى ال 
بة هلم، وأن لديهم القـدرة علـى أداءاملهام املكلفني هبا مبا يتناسب املهام ذات قيمة ومعىن ابلنس

 (2) .وقدراهتم

جمموعة مـن األداءات التـي جيب على املعلم مراعاهتا لتنمية  (3)حدد مارزانو وآخرون وقد  
 االجتاهات اإلجيابية حنو املهام )التعليمية( وهـي كما يلي:

 .وفـي جمـال اهتماماهتم طالب مسـتوى فهـم الالتخطيط جلعل املهام التعليمية يف  •

 .طالبتمامات الجعل املهام التعليمية تتناسب مع ميول واه  •

 .جتزئة املهام املركبة إىل مهام صغرية  •

 .طالبتقدمي تغذية راجعة إجيابية لل  •

 .توفري املصادر والوقت واألجهزة واإلرشادات الضرورية إلجناز املهمة  •

سئلة ابستخدام عبارات خمتلفة لكي توفر فرصة الحتماليـة االستجابة ياغة األإعادة ص  •

                                      
(1)  Thompson M. (1999) An Evaluation of the Implementation of TheDimensions of Learning Program in an 

Australian Independent Boys School International Education Journal Vol 1،No 1.  

(2)  Marzano ،R. (1990): Dimensions of learning- an integrative instructional framework ،Alexandria ،VA: 

Association for Supervision and Development،p.60. 

 ف، د ط، اندية شريو  جابر عبد احلميد وصفاء األعسر :، تعريبدليل املعلم-أبعاد التعلممارزانورر.ج وآخرون، ( 3)
  .30 -25ص
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 الصحيحة. 

 .على إدراك املهام على أهنا قيمة طالبساعدة الم  •

التعلم التعاوين يزيد التقبل والتفـاهم بـني املتعلمـني بعضهم مع بعض  إسرتاتيجيةاستخدام   •
 .وتقبل وجهات النظر األخرى

 .والتلميحات الكافيـة لكـي يتوصـل الطالـب لالسـتجابة الصحيحةتوجيهات تقدمي ال  •

Acquisition and Integration of Knowledge:املعرفة اكتساب وتكامل -2

على اكتساب املعرفة اجلديدة وحتقيق التكامل بينها وبني ما يعرفونه من  طالبيعد مساعدة ال
، وذلك فإنـه ينبغـي على املعلم أن يستخدم نب التعلما  من جوامهمقبل واالحتفاظ هبا جانبا  

ربط املعرفة اجلديـدة ابملعرفة السابقة، وتنظيم تلك املعلومات  على طالباليت تساعد ال اإلسرتاتيجية
 (1)أو تشكيلها، مث جعلها جزءا  مـن الـذاكرة طويلة املدى

 ا:وهناك نوعان من املعرفة ينبغي على املتعلم أن يكتسبهما ومه

 :Declarative Knowledge أواًل: املعرفة التقريرية

هي املعرفة الناجتة عن فهم مكوانت البناء املعريف مبا يتضمنه مـن حقـائق ومفاهيم ومبادئ 
ونظرايت، حيث يقوم املتعلم بربط املعرفـة السـابقة ابملعـارف اجلديدة والقيام ابالستنتاجات 

 (2) .والتفسريات

عدة مراحل يتم خالهلـا اكتسـابوتكامل املعرفة arzano(M ،1992 ،)67-42 (3)وحيدد مارزانو
 :التوضيحية تتمثل فيما يلي

                                      
(1)  Marzano ،R ،Pickering ،D.J. and McTighe J. (1993) Assessing student outcomes: performanceassessment 

using the Dimensions of Learning model ،Alexandria Va.: Association for Supervision and Curriculum 

Development.p.8. 

(2)  Jones ،B.(1997): "Dimensions of learning reference guide" ،princes George's Countypublic Schools ،

Available from: (http: www. pscps.org) Retrieved (23- 2- 2013). 

(3)  Marzano ،R. (1992). A Different Kind of Classroom. Teaching with Dimensions of Learning. Alexandria ،

VA: Association for Supervision and Curriculum Development،p. 42-76. 
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 :Constructing meaning بناء املعىن -أ

وفيها يستخدم املتعلم ما يعرفه مسبقا  عن املوضـوع لتفسـري املعلومـات اجلديدة، وهناك العديد 
املعىن منها: العصف الذهين، املماثلة، التدريس التباديل، من االسرتاتيجيات اليت تساعد يف بناء 

ع ما يود معرفته عن املوضو  حيث تتطلب من املـتعلم ان حيدد ما يعرفه فعال عن K.W.Lواسرتاتيجية 
 وما تعلمه عن املوضوع  ،املوضوع

 التنظيم  -ب

 ومن الطرق اليت تساعد املتعلم على تنظيم معرفته:

 قدمةتامل استخدام املنظمات -

 استخدام التمثيالت الفيزيقية والرمزية  -

  استخدام األمناط التنظيمية  -

 :التخزين -ج

ويلة املدى بصورة يسهل استدعائها فيما بعد وحيدد ويتم ذلك بتمثيل املعرفة يف الذاكرة ط
لة مارزانو تساعد املتعلمني على ختزين املعلومات يف الذاكرة الطوي االسرتاتيجياتمارزانو جمموعة من 

 :هامن (1)(1998) وآخرون

 .البدائلو  الرموز إسرتاتيجية - •

 .الربط إسرتاتيجية - •

 عرض أنساقا  أو نظما  اصطالحية خلزن املعلومات:  إسرتاتيجية - •

 السجع مع كلمة وتدية، نظام العدد والصورة، نظام املكان املألوف. مثل طريقة
                                      

 ، د ط، ، تعريب جابر عبد احلميد وصفاء األعسر واندية شريفدليل املعلم - التعلم ، أبعادمارزانورر.ج وآخرون( 1)
 .70 -67ص
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 : Procedural Knowledge اثنياً: املعرفة اإلجرائية

وهي اليت يكتسبها املتعلم نتيجة قيامه بعدة عمليات مرتبطة يف خطوات قـد تكون خطية أو 
يتم مـن خالهلـا اكتساب عدة مراحل  (2)( 1998،70-86وحيدد مارزانو وآخرون )، (1)غري خطية

 :وتكامل املعرفة اإلجرائية تتمثل فيما يلي

 :Constructing Procedural knowledge بناء املعرفة اإلجرائية -أ

وهي تعين بناء منوذج للخطوات والعمليات اليت جيب إتباعها للتوصـل إلـى املعرفة اإلجرائية 
 :اذج ما يليوفهمها، ومن الطرق املستخدمة يف بناء هذه النم

 .املماثلة: وهي تزويد املتعلم بتمثيـل يسـاعدهم علـى بنـاء منـوذج مبـدئي لإلجراءات  •

النمذجة ابلتفكري بصوت عايل: وهي تعين التعبري عن األفكار مث عرض منوذج لإلجراء  • 
 .املتبعة يف تنفيذ املهارة أو العملية

 .م بتمثـيالت وتصـورات بصـرية لإلجراءاتالنمذجة خبرائط التدفق: وتعين تزويد املتعل •

 :Shaping procedural knowledge تشكيل املعرفة اإلجرائية -ب

ين فهم كافة املهارات والعمليات املتضمنة داخل املعرفة اإلجرائية، ويتم فيها تعديل تع وهي
لذا ينبغي أن يتم  ،نفسهم(أب طالبأو يبنيهـا الاحملاضر النموذج املبدئي للمهارة أو العملية )اليت يوفرها 

العملية، وكذلك معاجلة يف هذه املرحلة توضيح املواقف املختلفة التـي ميكن فيها استخدام املهارة أو 
 .عدد قليل من األمثلة يف تعلم مهارة جديدة

 :Internalizing Procedural Knowledgeاستدماج املعرفة اإلجرائية -ج

وهي تعين ممارسة املهارة أو العملية حىت يصل املتعلم إلـى مرحلـة مـا يستطيع عندها أن يؤديها 
 -وصقلها املعرفة تعميق  Extending and Refining Knowledge:. بسهولة نسبية

                                      
 .80مارزانور.ج وآخرون املرجع السابق، ص( 1)

 .86-70مارزانورر.ج وآخرون، املرجع السابق، ص( 2)
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تنظيمها وتغيريها  وإمنـا يعـاد ،إن املعرفة املكتسبة ال تبقى ساكنة يف الذاكرة طويلة املـدى
يؤدي إىل التوصل لرؤية جديدة  ابستمرار نتيجة خربات أو معلومات أو مواقف تعليمية جديدة، مبا

(1)واستخدامات جديدة هلا
Marzano(،et. al ،1997،).3  

 :(2)وهي وحيدد مارزانو مثاين عمليات عقلية تستثري التفكري لتعميق املعرفة وصـقلها

 .وتعين حتديد أوجه الشبه واالختالف بني األشياء :Comparing :املقارنة -أ

ويعين جتميع األشياء يف فئات ميكن تعريفهـا علـى أساس  ::Classifyingالتصنيف: -ب
 .خصائص معينة

مبادئ أو  ويعين التوصل إىل مبادئ وتعميمات غري معروفة من :Induction :االستقراء: -ج
 حتليالت أو حقائق.مالحظات أو 

وتعميمات  من مبادئويعين التوصل إىل نتائج غري معروفة سابقا   :deduction :االستنباط -د
 .معروفة

التفكري عند الفرد  وتعين حتديد ومتحيص األخطـاء فـي :Analyzing errors :حتليل األخطاء -هـ
 .وعند اآلخرين

وتعين بناء نظام من األدلة لتأييد وأتكيد  :Constructing support بناء الدليل املدعم -و
 معلومة معينة. 

 .حتديد الفكرة العامة وراء املعلومات أو البياانتوتعين  :abstracting التجريد -ز

 حتديد الرؤية الشخصية حول موضوع عينوت  :Analyzing perspectivesحتليل وجهة النظر -ح
 .التعلم

                                      
(1)  Marzano ،R. (1997). Content knowledge: A compendium ofstandards and benchmarks for K-12 education 

[On-line]. Available: http: //www.mcrel.org/standards-benchmarks/ (23-1-2013). 

(2)  Jones ،B.(1997): "Dimensions of learning reference guide" ،princesGeorge's Countypublic Schools ،

Available from: (http: www. pscps.org) Retrieved (23- 2- 2013). 
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 :Meaningfully Using Knowledge االستخدام ذي املعىن للمعرفة -4

اهلدف استخدام هذه املعرفة  إن اكتساب املتعلم للمعرفة وصقلها ليس هدفا  يف حد ذاته، بل
 .(1)ميةبصورة ذات معىن ابلنسبة له عند قيامه ببعض املهام املرتبطة حبياته اليو 

 يقوم أن ميكن من خالهلا اليت املهام بعضMarzano(،1992 ،)148-123 (2) مارزانو اقرتح وقد
 :ومنها للمعرفة املعىن ذي ابالستخدام الفرد

 قائم حاسم قرار التوصـل إىل خالهلا من يتم اليت العملية هي :Decision Making اختاذالقرار -أ
 .منطقية أدلة على

 وراء حتديـد املبادئ خالهلـا مـن يتم اليت العملية هي  :Investigation ))البحث التحقق-ب
 .التنبؤات هذه صحة واختبار حوهلا تنبؤات وعمل الظواهر

 عمليات على ممارسة تركز اليت العملية هي :Experimental Inquiry التجرييب االستقصاء -ج
 .واالستنتاج والتنبؤ، والتحليل، ائج،النت صحة واختبار والتفسري، ،كاملالحظة  األساسية العلم

 حل للتوصـل إىل هتدف منظمة عقلية عملية هي  :Problem Solving: املشكلة حل -د
 .ما مشكلة

 .حتقيقه ولـم يسبق إليه ماحنتاج حتقيق عنها ينتج اليت العملية هي :Invention االخرتاع -هـ

 لتـدريب املهامإسرتاتيجية  املعلم يستخدم أن(3)( 172،2000مارزانو )مارزانو، اقرتح كما
 اقرتحهابييـر مخس اليت التعليمية اإلسرتاتيجية هذه وتتضمن للمعرفة املعىن ذي ستخدامعلـى ا طالبال

 :أساسـية هي خطـوات

                                      
(1)  MCREL(Mid-Continent Research for Education andLearning)(2007) "What is dimensions of learning and 

how is itused "،Available from: ( http: www.mcrel.org -dimensions)Retrieved(4-2-2013). 

(2)  Marzano ،R. (1992). A Different Kind of Classroom. Teachingwith Dimensions of Learning. Alexandria ،

VA: Association forSupervision and Curriculum Development. 

دية شـريف، د تعريب: جابر عبد احلميد وصفاء األعسر وانالتعلم بناء خمتلف للفصل املدرسـي،  أبعادمارزانور.ج وآخرون، (3)
 .172صط، 
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 .املهمة أداء خلطوات دقيق وصف تقدمي -1

 .متعاونة جمموعات يف واألنشطة التجارب إلجراء للمتعلمني الفرصة إاتحة -2

 .ونتائجها املهمة مراحل يف املتعلمني ةمناقش -3

 .الضرورة وقت املهمة تنفيذ طرق تعديل يف املسامهة -4

 .يف نتائجها والتفكري ،أخرى مرة واألنشطة التجارب إلجراء للمتعلمني الفرصة إاتحة -5

 Productive Habits of Mind: البعد اخلامس: عادات العقل املنتجة -5

هما لعملية التعلم، فهي تساعدهم على تعلـم أية خربة ت العقل هدفا  ميعد اكتساب عادا
حيتاج هلا املتعلم يف املستقبل. لذلك البد من هتيئة املواقف واملشـكالت واألنشطة التعليمية اليت 

 (1)على املعلومات اجلديدة  تتطلب من الطلبة ممارسـة مهـارات التفكيـر املختلفـة للحصول

املواقف، واألنشـطة التعليمية اليت  يعمله لذى ينبغي هتيئةؤثر يف كل شيء فعادات العقل ت
تتطلب من املتعلم ممارسة مهارات التفكري املختلفـة للتوصـل إلـى املعلومات اجلديدة اليت ميكن 

 .(2)توظيفهـا، واسـتخدامها فـي مواقـف ومشـكالت حياتية

يـة يـرى ضـرورة اكتساهبا من قبل لعدة عادات عق (3)(2000،181،183وحدد مارزانو )
 املتعلمني خالل العملية التعليمية تتمثل يف:

 :learning & self regulated Thinking :التفكري والتعلم القـائم علـى تنظـيم الـذات -1

 ويتميز الفرد ذو تنظيم الذات املرتفع مبا يلي

                                      
أثر استخدام منوذج مارزانو للـتعلم فـي تنميـة املفاهيم النحوية ومهارات التعبري الشفوي لدى طلبة املرحلـة احلجااي، ( 1)

 .جامعة عمان العربية، األردن ، رسالة دكتوراه غريمنشورة،األساسية

(2)  Costa A،Kallick،B. (2005) Habits of Mind a Curriculum forCommunity High School of Vermont Students 

Based on Habits ofMind: A Developmental Series. 

 .183 د.ط، ص، أبعاد التعلم بناء خمتلف للفصل املدرسـيمارزانور.ج وآخرون،  (3)
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 أثناء قيامه هبا.  يفيكون املتعلم على درجة عالية من الوعي بعملية التفكري   •

 .ابلتخطيط االهتمام  •

 .أن يكون عارفا  ابملواد الالزمة  •

 .احلساسية جتاه التغذية الراجعة  •

القدرة على تقييم فاعلية أداءهواألداءات التدريسية اليت ينبغي على املعلم مراعاهتـا إلكسـاب   •
 يلي: اممهارات التفكري القائم على تنظيم الذات ك املتعلمـني

 .توجيه املتعلمني على أن يكونوا على وعي بتفكريهم •

 .مساعدة املتعلمني وتشجيعهم على وضع خطة منظمة للعمل •

 .تشجيع املتعلمني على استخدام مصادر التعلم  •

 .تشجيع املتعلمني على االستفادة من التغذية الراجع •

 .توجيه املتعلمون على تقومي أعماهلم  •

 :مبايلي الناقد التفكري ذو الفرد ويتميز: Critical Thinking  ناقدلا التفكري -2

 .الدقة وراء يسعى •

 .الوضوح وراء ويسعى واضحا ، •

 .العقل متفتح •

 .للتهور مقاوم •

 .أرائهو  مواقفه عن يدافع •

 ن.حساسا  جتاه اآلخري •

 .نيمـعلاألداءات التدريسية اليت جيب على املعلم مراعاهتـا إلكسـاب املت
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 مهارات التفكري الناقد:

 حث املتعلمني وتشجيعهم على مراعاة الدقة يف العمل.   •

 .حث املتعلمني وتشجيعهم على تفتح العقل  •

 .حث املتعلمني وتشجيعهم على الدفاع عن آراءه ومواقفه •

 .اآلخرين وقدراهتم أراء حث املتعلمني على احرتام •

ويتميز الفـرد ذو التفكري  :Creative Thinking & Learning   و التعلم التفكري اإلبداعي -3
 :اإلبتكاري ابملميزات التالية

 .االشرتاك يف املهمات واالندماج هبا حىت ال تكـون األجوبـة أو احللـول واضحة بصورة فورية  •

 .كناحلماس واإلصرار واستخدام اإلمكاانت واملعارف املوجـودة لـدى الفـرد ألقصى ما مي • 

 .التوصل إىل معايري شخصية للتقومي والوثوق هبا واحلفاظ عليها • 

ابتكار طرق جديدة والتعامل مع املواقف بنظرة بعيـدة احلـدود املألوفـة واملعايري املتعارف   •
 .عليها

واألداءات التدريسية اليت ينبغي على املعلم مراعاهتا إلكسـاب املتعلمـني مهارات التفكري 
 :نهااري ماإلبتك

 .تشجيع املتعلمني على االندماج بعمق يف أعمال ليس هلا حلـول جـاهزة أو إجاابت سريعة  •

 .تشجيع املتعلمني على التغلب على نقص املعلومات  •

 .تشجيع املتعلمني على وضع املعايري اخلاصة مبستوايت أدائهم واحملافظـة على حتقيقها  •

 والتعامل مع األشـياء بطـرق جديدة ومغايرة.  ألوفعن املتشجيع املتعلمني على اخلروج   •

إن التعلم برمته حيدث على أساس اجتاهـات املـتعلم وإدراكاتـه واستخدام )أو نقص  ابختصار
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فإذا كان لدى تلميذ اجتاهـات سلبية وإدراكات سالبة عن التعلم،  ،استخدام( عادات العقل املنتجة
كان لديـه اجتاهات وإدراكات موجبه، فسوف يتعلم أكثر   ا إذال، أمفإن احملتمل أنه سيتعلم القلي

وسوف يكون التعلم أسهل وابملثـل، حني يستخدم تلميذ عادات عقلية منتجة، فإنه ييسر تعلمه، 
عقلية منتجة فإنه يعوق التعلم. وإذا وجدت االجتاهات السلمية  وحني ال يستخدم عـادات

 .واإلدراكات املناسـبة يف موضعها

العادات العقلية املنتجة يصبح التعلم مسألة اكتساب املعرفة وحتقيق تكاملها  خدامستابو 
 املعتاد، أن يوسع املتعلم وميد معرفته ويصقلها وهو يكتسبها وحيقق تكاملها.

مة اليت هلا عالقة ابألداء األكادميى لدى التالميذ يف املهالعادات العقلية من املتغريات  عدوت
، لذلك أكدت العديد من الدراسات مع بداية القرن احلادي والعشرين أمهية ختلفةليم املمرحل التع

تعليم العادات العقلية، وتقويتها، ومناقشتها مع التالميذ، والتفكري فيها، وتقوميها، وتقدمي التعزيز 
 لعقليةالالزم للتالميذ من أجل تشجيعهم على التمسك هبا، حىت تصبح جزء ا من ذاهتم وبنيتهم ا

 .(1)(2007)قطامي، 

 :مفهوم العادات العقلية

تعددت تعريفات العادات العقلية بتعدد وجهات النظر، واالجتاهات اليت تناولته، وقد قسمها 
يف حمدد للعادات العقلية يف هذا كي خيلص بتعر   الباحث إىل عدة تقسيمات وفقا ملن جاءوا هبا،

 البحث:

يقود املتعلم إىل أفعال،  منط من السلوكيات الذكية : يرى أن العادات العقليةاالجتاه األول
وهي تتكون نتيجة الستجابة الفرد إىل أمناط معينة من املشكالت، والتساؤالت شريطة أن تكون 

أتمل، يتفق هذا التعريف مع و ري، وحبث،حلول املشكالت أو إجاابت التساؤالت حباجة إىل تفك
( أبن العادات العقلية عبارة عن )حبل غليظ 1859-1796مقولة املريب األمريكي هوريس مان )

ط ا ويف النهاية ال ميكننا أن نقطعه، وأن التوجه حنو العادات العقلية يتوقف نضيف إليه كل يوم خي

                                      
 .، د. ط، عمان األردن، مركز ديبونو لتعليم التفكريعادة عقلقطامي،  (1)
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ميكن أن تكون يف قبضة الذهن، واالعتقاد أبن اإلنسان  على االعتقاد أبمهية العادات، واالعتقاد أبهنا
 .هدافه(يستطيع إجناز ما يتعلق أب

: يرى أن العادات العقلية تركيبة، تتضمن صنع اختيارات حول أي األمناط االجتاه الثاين
للعمليات الذهنية اليت ينبغي استخدامها يف وقت معني، عند مواجهة مشكلة ما أو خربة جديدة، 

حملافظة مستوى عاليا من املهارات الستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة، وتنفيذها، واتتطلب 
حيث يعرفان العادات  Costa .A.&Kallick عليها. ويتفق مع هذا االجتاه يف التعريف كوستا وكاليك

النمط  القدرة على التنبؤ من خالل التلميحات السياقية ابلوقت املناسب الستخدام: العقلية أبهنا
أو مواجهة خربة األفضل، واألكفأ من العمليات الذهنية من غريه من األمناط عند حل مشكلة، 

لذهنية دون غريه أو قدرته على جديدة، وتقييم الفرد لفاعلية استخدامه هلذا النمط من العمليات ا
 .التقدم به حنو تصنيفات مستقلةو  تعديله

ة هي املوقف الذي يتخذه الفرد بناء على مبدأ أو قيم : يرى أن العادات العقلياالجتاه الثالث
بيق هذا املوقف مفيد أكثر من غريه من األمناط، ويتطلب ذلك معينة، حيث يرى الشخص أن تط

املداومة عليه، ومن هذا التعريف يتضح أن العادات و  تطبيق السلوك بفاعليةمستوى من املهارة يف 
ملتعلمون املعرفة، وليس على استذكارهم هلا أو إعادة إنتاجها العقلية تؤكد األسلوب الذي ينتج به ا

 (2005اميمه عمور،  ،ف قطاميوس)ي (1)على منط سابق

ومن خالل استقصاء الباحث، وفهمه للتعريفات السابقة، توصل إىل التعريف التايل للعادات 
: )اجتاه عقلي لدى الفرد يعطي مسة واضحة لنمط سلوكياته، ويقوم هذا االجتاه على استخدام العقلية

 اهلدف املطلوب(.  الفرد للخربات السابقة واالستفادة منها للوصول إىل حتقيق

 تصنيف العادات العقلية:

كانت عادات العقل حمط اهتمام وتركيز علماء النفس املعريف، حيث ظهر ذلك خالل   
الذي  (Hyerle،1999) فقد قام هايرل ،دراسات واألحباث، اليت قام هبا عدد من الباحثني الرتبوينيال

                                      
 .د. ط ،عادة العقل والتفكري النظرية والتطبيقمور، قطامي، ع (1)
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ئيسة، يتفرع منها عدد من ية إىل ثالثة أقسام ر بتقسيم العادات العقل (1)(2002)احلارثي،  اشار إليه
  :ة الفرعية على النحو التايلالعادات العقلي

، ويتفرع منها مهارة طرح األسئلة، واملهارات ”Thinking Process Maps“خرائط التفكري  -
 العاطفية، ومهارة ما وراء املعرفة.

ة، وحب تالية، اإلبداع، واملرونويتفرع منها العادات ال ”Brain Stroming”العصف الذهين -
 .االستطالع وتوسيع اخلربة

، ويتفرع منها العادات العقلية التالية املثابرة،و ”Graphic Organisers”منظمات الرسوم -
فقد  (2) (2002)احلارثي،  الذي أشار إليه ((Daniels،1994أما دانيال  والدقة(، التنظيم، الضبط،

 Fair”والعدالة العقلية ،Open Mindedقسام، هي )االنفتاح العقلي "عة أأرب قسم العادات العقلية إىل

Minded”واالستقالل العقلي ،”Independent Minded “ وامليل إىل االستفسار أو االجتاه ،
( Marzano et.al، 2003(، وقد صنف مارزانو وآخرون)”Inquiring or Critical Atittude”النقدي

لعقل املنتج( إىل )منفتح العقل، وعلى وعي بتفكريك، وتقوم فاعلية ات ا)عادمكوانت البعد اخلامس 
أفعالك، وتدفع حدود معرفتك وقدراتك وتوسعها، وتندمج على حنو مكثف يف مهام حىت حني 

) &Costa. A (3)كاليك،تكون اإلجاابت أو احللول غري واضحة على حنو مباشر(، وقدم كوستا

Kalllick، 2000)  

 :وهذه القائمة هي رة عادة للعقلقائمة بست عش 

لى حتليل والقدرة ع ،وتعين اإللتزام ابملهمة املوكلة لالفراد وعدم اإلستسالم بسهولة املثابرة -1 
وامتالك ذخرية من اإلسرتتيجيات البديلية حلل  ،وتطوير نظام او هيكل أو اسرتاتيجية حللها ،املشكلة

والرتاجع إذا مل ينجح يف حل  ،ج اإلسرتاتيجية املتبعةاملشكالت واستخدامها ومجع األدلة على جنا 
 .املشكلة

                                      
  .د.ط ،العادات العقلية وتنمينها لدى التالميذاحلارثي،  (1)

  .د.ط ،العادات العقلية وتنمينها لدى التالميذ احلارثي، (2)

(3)  Costa. A& Kalllick،2000، Discovering and Exploring Habits of mind، Alexandria،Victoria ، USA،ASCD 
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ى حل املشكلة اليت يتعرض هلا التحكم ابلتهور وتعين التأين والتفكري قبل اإلقدام عل -2
وفهم اإلرشادات  وأتسيس رؤية خلطة عمل او هدف أو اجتاه قبل البدء والكفاح لتوضيح .األفراد

من خالل اتجيل إعطاء احلكم الفوري حول تلك  شكلةة للتعامل مع املوتطوير اسرتاتيجي ،اخلاصة هبا
 .لعدد من اإلجتاهات املمكنة قبل التصرفواإلمعان يف البدائل  ،الفكرة إىل حني الفهم التام هلا

 ،القدرة على رؤية املناظري املتنوعة لالخرين بشفافية وتعين: اإلصغاء بتفهم وتعاطف -3
هار الفهم والتعاطف مع الفكرة او الشعور ابلشخص األخر من خالل إظواإلهتمام بصورة مهذبة 

 .ا أو توضيحهاهل إبعادة الصياغة هذه الفكرة بدقة أو إضافة معان أخرى

وامتالك الطاقة لتغيري االراء عند  ،التفكري مبرونة وتعين التمتع ابقصى قدر من السيطرة -4
واإلعتماد على ذخرية نشطة متعددة يف أن واحد واإلنشغال يف خمرجات وأ ،تلقي بياانت إضافية

التفكري واسع األفق  ممارسة املرونة من خالل تقدير مىت يكونو  ،خمتزنة واسرتاتيجيات حل املشكالت
 .وابتكار مقارابت سعيدة جديدة والسعي إليها ،ومىت يتطلب املوقف دقة تفصيلية ،مالئما  

فعاله واتثريها على األخرين وعلى والتفكري حول التفكري ويعين إدراك الفرد أل -5
تخدام خطوات سرتاتيجية من أجل انتاج املعلومات الالزمة من خالل اسإوالقدرة على ختطيط ،البيئة

اثناء البحث عن املعلومة يف  أثناء عملية حلها، وتشكيل أسئلة داخلية يف  واسرتاتيجيات املشكلة 
ومراقبة اخلطط  ،ارب عقلية قبل بدء األداءراءجتوإج ،وتطوير خرائط عقلية أو خطط عمل ،واملعىن

تبني أن اخلطة ال تليب لدى استخدامها مع الوعي للحاجة إلجراء تصحيحات يف منتصف األداء إذا 
إكمال تنفيذها ألغراض التقييم الذايت من اجل  والتأمل يف اخلطة اليت مت ،التوقعات اإلجيابية املنتظرة

 .حتسني األداء

راجعة القواعد اليت مأخذ وقت كايف يف تفحص األمور و الدقة وتعين  الكفاح من أجل -6
 إتباعها للتأكدمن ان املنتجات النهائية توائم تلك ومراجعة النماذج اليت يتعني ،ينبغي اإللتزام هبا

وإيصال العمل إىل درجة الكمال عن طريق العمل املتواصل للحصول على أفضل  ،املعايري موائمة اتمة
 .ومتابعة العمل املستمر للوصول لذلك واجناز املهمة املوكلة إبتقان أداء ممكن
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العثور على املشكالت وحلها وطرح األسئلة التساؤل وطرح املشكالت وهي القدرة على  -7
وامليل للتساؤل وطرح األسئلة  ،اليت من شاهنا ان متأل الفجوات القائمة بني مايعرف الفرد وما اليعرف

 .وطرح أسئلة تقييم ارتباطات وعاقات سببية وطرح مشكالت افرتاضية ،حول وجهات نظر بديلة
 .ائمة يف البيئة وسرب غور األسباب الدافعة هلاومعرفة التضارابت والتناقضات والظواهر الق

تطبيق املعارف املاضية على املواقف اجلديدة وتعين التعلم من التجارب عن طريق اللجوء  -8
عن مواجهة مشكلة جديدة حمرية ومقارنة ماتيم عمله حاليا   إىل املاضي الستخالض التجارب

ارب واعتبارها مصادر بياانت لدعم األراء أو بتجارب مرت يف املاضي أو ابإلشارة إىل تلك التج
والقدرة على استخالص املعىن من  ،اعتماد نظرايت تسهم يف اإليضاح أو طرق حلل كل حتد جديد

 .مث تطبيقها على وضع جديدجتربة ما والسري هبا قدما  ومن 

سواء  كان  التفكري والتوصيل بوضوح ودقة ويعين الكفاح من اجل ما يريد الفرد قوله بدقة -9
والكفاح من اجل  ،واستعمال لغة دقيقة وتعبريات حمددة وامساء وتشاهبات صحيحية ،شفواي  او كتابيا  

والت إبيضاحات ومقارانت وقياسات  والشطب والتشويه والسعي لدعم املق ،جتنب اإلفراط يف التعميم
 .مية وأدلةك

يع املعلومات إىل الدماغ من ومجع البياانت ابستخدام احلواس اخلمس وتعين إدخال مج -10
خالل مسارب حسية واشتقاق معظم التعلم اللغوي والثقايف واملادي من البيئة من خالل مالحظة 

 األشياء واستيعاهبا عن طريق احلواس

وتعمي حلول للمشكالت بطريقة خمتلفة وتفحص  التصور واإلبتكار -اإلتيان ابجلديد  -11
واإلندفاع بدوافع  ،واإلقدام على املخاطر وتوسيع احلدود املدركة ،اإلمكاانت البديلةمن عدة زوااي

واإلنفتاح على النقد وطلب  ،والعمل مواجهة التحدي ال من اجل املكافأة ،داخلية ال بدوافع خارجية
من الطالقة والتفصيل واجدة والبساطة  من األخرين واملثابرة من اجل حتديد املزيد التغذية الراجعة

 التوازن. ،والتناغم ،والكمال ،جلمالواحلرفية وا
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وتعين السعي حلل املشكالت اليت تتعرض هلا األفراد وتقدمي  :االستجابة بدهشة ورهبة -12
وااالستمتاع يف مواجهة  ،شكالت وحلهاواإلبتهاج عند التمكن من حتديد امل ،تلك احللول لألخرين

 ،لسعي الستطالع املور والتواصل مع العاملوا .حتدي وإجياد احللول ومواصلة التعلم مدى احلياة
والشعور  .واإلحساس ابلبساطة املنطقية للرتتيب الرايضي ،والشعور ابالنبهار امام برعم يتفتح

 .ابحلماسة واحملبة جتاه التعلم والتقصي واإلتقان

وتعين وجود دافع قوي تصعب السيطرة عليه يدعو  اإلقدام على خماطر مسئولة القدرة -13
وعدم االرتياح للرفاه ومواجهة مواقف التعرف النتائج اليت  ،اإلنطالق إىل ماوراء احلدود املستقرة إىل

سات والنظر إىل النك ،ستتمحص عنها وقبول االرتباك والتشويش وعدم اليقني وإرتفاع خماطر الفشل
ابملخاطر من  والقيام ،ة لإلهتمام وتنطوي على التحدي وتساعد على النمو ةالتطورعلى اهنا مثري 
واإلعتماد على املعارف السابقة واإلهتمام ابلنتائج وامتالك القدرة على حتديد ماهو  ،ارضية متعلمة

 .ومعرفة أن ليس كل املخاطر تستحق اإلقدام عليها ،مالئم يف احلياة

 ،عين القدرة على إدراك األوضاع يف وضع مناسب واصيل مثري لالهتمامدعابة وتإجياد ال -14
يل إلنشاء الدعابة بصورة اكرب ووضع قيمة أكرب لتملك روح الدعابة وإىل إستحسان وتفهم دعابة وامل

واالنتعاش عند احلصول على  ،األخرين وإىل التالعب احملبب عند تبادل الدعابة اللفظية مع األخرين
الضحك من  والقدرة على ،والعثور على الثغرات ،وإدراك املفارقات والتهكم ،ت عدم التطابقحاال

 .املواقف ومن انفسهم

التتفكري التباديل وتعين القدرة املتزايدة على التفكري ابالتساق مع األخرين والتواصل  -15
كار واختبار مدى والقدرة على تربير األف ،بشكل كبري مع األخرين واحلساسية جتاه احتياجاهتم

وراء الرأي اجلماعي والتخلي عن فكرة  واإلصغاء والسعي ،احللول عند األخرين اسرتاتيجياتصالحية 
 .والتعاطف والعطف والقيادة اجلماعية واإليثار ،ما من أجل العمل على فكرة شخص أخر

يسمح االستعداد الدائم للتعلم املستمر وتعين الثقة املقرونة حبب اإلستطالع الذي  -16
  نمو والتعلم والتعديلالو  والكفاح من اجل التحسني ،ابلبحث املتواصل عن طرق احدث وأفضل

ومعرفة  .والتقاط املشكالت واملواقف والنزاعات والظروف ابعتبارها فرص مثينة للتعلم ،وحتسني الذات
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 .عدم املعرفة وعدم اخلوف من ذلك بل اإلقرار به

إعداد القوائم اخلاصة ابلعادات العقلية إال و  تب ومسمياتويالحظ أنه رغم االختالف يف مرا
املرونة يف التفكري، واملثابرة و  فهي تؤكد حب االستطالع، ،ة يف مضموهنا إىل حد كبريأهنا متشاهب

واإلقدام وصنع القرارات، كما أنه من اخلصائص البارزة جلميع القوائم احرتام  والتصرف املنطقي،
 اختباراته بعد احلصول على املعطيات وعلى توجيه سلوكه الفكري. اإلنسان وقدرته على صنع

 ية الرتبوية للعادات العقلية ودور تدريس العلوم يف تنميتها:األمه

يعد تنمية العادات العقلية هدف ا رئيس ا من أهداف الرتبية وتدريس العلوم، فقد أكد مشروع  
زرعها يف و  ية ينبغي أن يؤكد تدريس العلوم تنميتهاتعليم العلوم لكل األمريكيني اثنيت عشرة عادة عقل

كما حدد منهاج والية   (AAAS،Project2061،1995يف أثناء تدريس العلوم )نفوس املتعلمني 
ستة أهداف تربوية يف جمال العادات العقلية اليت ينبغي حتقيقها  (New Jersey) نيوجرسي األمريكية
ريس العلوم، لذا ينبغي تنميتها لدى املتعلم لية أحد أهداف تدألن العادات العقو  .عند مجيع التالميذ

حياته، حىت يتعود على ممارسة العادات العقلية يف التعامل مع األمور املختلفة يف احلياة اليومية، طوال 
، فأحد املالمح املؤهلة لدخول هذا العصر، -خاصة يف عصر العوملة -فال يتأثر بكل ما يقال أو يثار

األخالقية و  ، والعلمية،ممارسة العادات العقلية للتعامل مع املتناقضات يف القضااي الفكريةهو ضرورة 
 يف اجملتمع، ومما سبق يتضح أنه ميكن استخدام اإلجراءات التدريسية التالية يف تنمية العادات العقلية

لقصص )استخدام مواقف وأحداث مرت على بعض الشخصيات وعرضها على التالميذ، واستخدام ا
وعرض املشكالت االجتماعية اليت املعربة عن حياة الشخصيات العلمية، واالجتماعية يف اجملتمع، 

 .وطرح األسئلة، واملناقشات مبخلف صورها الثنائية واجلماعية( متس حياة املتعلم،

 :دور تصميم الربامج التعليمية يف تطوير التدريس

التعلمية بشكل عام وعملية التدريس  -عليمية لقد جرت حماوالت عديدة لتطوير العملية الت 
عتماد على منجزات تكنولوجيا التعليم وذلك لغرض السيطرة على بشكل خاص من خالل اال

يف  (John Dewey- )جون ديوي العوامل املؤثرة يف هذه العملية بصورة اقتصادية وانتقائية،فمنذ أن دعا
بني نظرايت التعلم وتطبيقاهتا  (Linking Science) مطلع القرن العشرين اىل ضرورة تنمية علم رابط
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اىل احلاجة هلذا النوع من املعرفة ووصفه  )رالف اتيلور( ة اىل ذلك نتوقف عند إشارةإضاف،الرتبوية
ابلدور الوسيط وقد أسفرت هذه الدعوات اىل إجياد علم يهتم هبندسة البيئة التعليمية ويربط بني 

رتبوية أبسلوب خيضع للتحليل والتفسري والتقومي ويتضمن معلومات نظرايت التعلم وتطبيقاهتا ال
 Insrtuctionalخطوات عملية للتصميم والتطبيق والتقومي وهذا ما يطلق عليه ابلتصميم التعليمي)و 

Design)  التعلمية لغرض الوصول اىل أعلى  -والذي يتميز بكيان معريف يصف الفعاليات التعليمية
 التعلمية. -ت التعليمية حد ممكن من املردودا

األخرية من القرن املاضي اىل توجه الباحثني واملهتمني لقد قاد هذا العلم يف العقود الثالثة  
بتطوير العملية التعليمية اىل تصميم الربامج والنماذج واألنظمة التعليمية يف إطار تفريد التعليم 

والفعاليات  (Materials) واملواد (Media) إذ بدأ التفكري يف اختيار الوسائل والتدريب واألداء،
   (Learning Activities) التعليمية

 :منوذج مارزانوأمهية 

ونظرا  ألمهية برامج التدريب هذه يف تطوير العمليات العقلية لدى الطلبة،واليت جتعل منهم 
ق أمنوذج مارزانو، حمور للعملية التعليمية يف قاعة الدرس،فقد رأى الباحث ضرورة بناء برانمج على وف

بة ومتثيلهم للمعارف من خالل انتقاله ابلطلبة من دور ملا له من الدور الكبري يف هتيئة أذهان الطل
املتلقي اىل دور الباحث عن املعلومة من طريق إتباعه جملموعة من املهارات اليت يؤكد عليها 

رتاتيجيات اليت تنمي التفكري بعيدا  عن امللل الربانمج،ابإلضافة اىل املرونة اليت يتمتع هبا يف اختيار االس
نموذج اىل وضعه احلايل نتيجة خماض طويل من أغلب الطلبة،كذلك وصل ال ذي يصيبوالسأم ال

قبل ابحثني ومفكرين ألكثر من عشرين عام من البحوث والدراسات والتطبيقات اليت أجراها على 
مستوايت متباينة،واألمنوذج قابل للتطوير ملا  أعداد كبرية من الطلبة يف الوالايت املتحدة وضمن

 .)من الناحية املكانية والزمانية( ربة اخلاصيتناسب ووضع التج
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 5-:التدريس ابستخدام منوذج أبعاد التعلم

،216،2000ومارزانو ) (1)(263،267م، 1998أشار كل من مارزانو وآخرون )

إلعداد بعـاد الـتعلم يسـتخدمها املعلم عند اأنه يوجد ثالثة مناذج أو صور للتخطيط أل (2)(224
 لتدريس حمتوى معني، تتمثل فيما يلي:

 :Focus on knowledge : االهتمام ابملعرفة والرتكيز عليهاالنموذج األول -

( وهـو ابكتسـاب املعلومـات )املعرفة التقريرية(، 2يكون تركيز املعلم وهدفه على البعد رقم )
أنشطة توسع  ا املعلومات )املعرفة اإلجرائية(. ولتحقيق اهلدف السابق، خيتار املعلموللطريقة املقدمة هب

(. 4الرابع  ورة ذات معىن بدرجة أكرب )البعد(، ويقدم املعلومات بصالثالث وتنقي املعرفة )البعد
 ويكون تعميم اخلطة تبعا  هلـذا النمـوذج ىل النحو التايل:

ها واخلطوات والعمليـات املرتبطة هبا واليت لومات املراد تدريس: حيدد املعلم املعاخلطوة األوىل
 (.الثاين سيكون الرتكيز عليها يف الدرس )البعد

املعلم املهام اليت تسهم يف تعميـق املعرفـة وصـقلها وحتديد األنشطة  : خيتاراخلطوة الثانية
 .اخلطوة األوىل والتعزيزات حبيث يسهم ذلك يف فهـم الطـالب للمعلومـات املوجودة يف

 )الرابع-الثالث : خيتار املعلم مهام ذات معىن لالستخدام والتطبيـق )البعـداخلطوة الثالثة

 يق الفهم للمعلومات واإلجـراءات املوجـودة فـي اخلطوة األوىل.واليت تسهم يف تدعيم وتعم

 خصائص النموذج:

 .اإلرتكازاملفاهيم واملبادئ )وليس احلقائق املنفصلة( متثل نقطة   •

يتم الرتكيز والتأكيد على أنشطة تعميق وتنقية املعرفة بصورة أكرب من التأكيد على املهام   •
 .تخدامواألعمال ذات املغزى يف االس

                                      
 . 267-263صاألعسر واندية شريف، ، تعريب جابر عبد احلميد وصفاءدليل املعلم-التعلم أبعادمارزانورر.ج وآخرون، ( 1)

 .224-216م(، املرجع السابق ص2000مارزانور.جوآخرون )( 2)
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 مبهمة ذات معىن واحدة ليتأكدوا من فهمهم للمعرفة طالبيقوم ال  •

 :Focus on issues الرتكيز على املوضوعات والقضااي -:النموذج الثاين

حيث يتم التأكيد على حتديد  الرابع فعند استخدام هذا النموذج يتم الرتكيز فيه على البعد
لدراسية مث يقرر املعلم ما هو نوعيـة االستخدام ذي املعىن قضية هلا عالقة ابلفكرة العامة للوحدة ا

 .الذي ميكن اقرتاحه هلذه املهمة والذي يـرتبط ابملوضـوع

 لنحو التايل:ا  هلذا النموذج على اويكون تعميم اخلطة تبع

اخلطوة األوىل: حيدد املعلم املوضوع أو املسألة، مث حيدد املهمة ذات املعىن للمعلومات اليت  -1
 .(الرابع )ترتبط هبا )البعد

)املعرفة التقريرية واإلجرائية(  اخلطوة الثانية: حيدد املعلم املفاهيم واإلجراءات واملهارات -2
 ( الالزمة إلمتام وإجناز املهمـة ابالسـتخدام ذي املعنـى للمعرفة.2الثاين)البعد

ة املوسعة الالزمـة إلمتام العمل اخلطوة الثالثـة: حيدد املعلم األنشطة التعميقية والتصحيحي -3
 .(3الثالث )البعد

 خصائص النموذج:

 معىن الوحدة تشتمل على مهمة واحدة مرتبطة ابستخدام املعلومـات بصـورة ذات • 

 إن اكتساب وتكامل املعرفة التقريرية واإلجرائية أييت كهدف اثين أو ثـانوي يف هذا التخطيط •

التوسع والتقنية ال يكون هلا أتكيـد فـي هـذه اخلطوة )ما مل إن أنشطة التعميق والتصحيح و  •
 ).يتم اختيار إحداها كنقطة مركزية يف وحدة تعليمية يف الصفوف األوىل االبتدائية

 :focus on student exploration الطالب : الرتكيز على استكشافالنموذج الثالث

طوتني األولـى والثانيـة وختتلف معهما يف هذه اخلطة تتشابه مع اخلطة األوىل والثانية يف اخل
مة ألن خيتار كل منهم امله طالباخلطوة الثالثة من حيث أهنا تركز ابلدرجة األوىل علـى تـرك الفرصة لل
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يف اختيار  طالبشروع الذي ينوي عمله، وهنا يكون دور املعلم هو املساعدة للاليت يرغب فيها أو امل
شجعهم على اكتشاف موضوعات بعيدة وأسئلة مثرية لالهتمام تنبثق مشاريعهم اخلاصـة، وعليه أن ي

 :الوحدة التعليمية. ويكون تعميم اخلطة تبعا  هلذا النموذج على النحو التايل مـن

( اليت 2اخلطوة األولـى: حيدد املعلم جمموعة من املفاهيم واإلجـراءات واملهـارات )البعد -1
 .ةسيكون الرتكيز عليها يف هذه الوحد

 )البعـد الثالـث( اخلطوة الثانية: حيدد املعلم األنشطة التعميقية والتصـحيحية -2

ات واملهـارات ذات العالقة ابملعرفة املرتبطة واليت تساعد الطالب على فهم املفاهيم واملعلوم
 ية. التقريرية واإلجرائ

 ى اختياراخلطوة الثالثة: حيدد املعلم جمموعة من الطرق ملساعدة الطالب عل -3

 (3وانتقاء مهام تستخدم املعرفة استخداما  ذا معىن )البعد

 خصائص النموذج:

 .ذا معىنتنوع املهام واملشاريع اليت تستخدم املعرفة استخداما    •

 .اجلزء األكرب من احلصة خيصص إلجناز املهام واملشروعات اليت خيتارهـا أو حيددها الطالب  •

 :العالقة بني أبعاد التعلم 

واستخدام )أو نقص  (2إن التعلم برمته حيدث على أساس اجتاهات املـتعلم وإدراكاتـه )البعـد
ـدى تلميـذ اجتاهات سلبية وإدراكات سالبة عن (. إذا كان ل5استخدام( عادات العقل املنتجة )البعد

به، فسوف يتعلم ه سيتعلم القليل. أمـا إذا كان لديه اجتاهات وإدراكات موجالتعلم، فإن احملتمل أن
 .أكثر وسوف يكون التعلم أسـهل

وابملثل، حني يستخدم تلميذ عادات عقلية منتجة، فإنه ييسر تعلمه، وحني ال يستخدم 
 .( عامالن دائمـا  فـي عمليـة التعلم5،1جة فإنه يعوق التعلم. والبعدان )عادات عقلية منت
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إىل أن أبعاد التعلم اخلمسة ال تعمل يف عزلة عن  (1)( 1998،12ويشري مارزانو وآخرون )
 بعضها وإمنا هي عبارة عن تفاعل حيدث بصورة ما.

 :Habits of mind عادات العقل

معن والفهـم والتـأثر ألهنـا مصحوبة ابسرتاتيجيات دبر والـتإن حضور العقل مع الفعل حيقق الت 
 (2)(2004،312ذهنية وتغريات معرفيه وتوجهات حتدث تغريات سـلوكية ووظيفية )أبو املعاطى، 

ضرورة تنمية العادات  علـى،  National Curriculum 2005) لذا أكد املنهج الـوطين الربيطـاين
، واالنفتاح العقلي، الع، واحتـرام األدلـة، وإدارة التسامح، واملثابرةالعقلية التالية: )حب االسـتط

واحلس البيئي السليم، والتعاون مع اآلخرين ما أكد مشروع الثقافة العلمية ملؤسسة التقدم العلمي 
 (.األمريكية

( American Association for the Advancement of Science (AAAS)،Project ،2016 ، )3()1993  
على ضرورة تنمية العادات العقلية ابلرتكيز على ما يلـي: )التكامـل، واالجتهـاد، وحب االستطالع، 

شكك املبىن علـى املعرفـة، ومهارات االستجابة الناقدة، والتخيل، واالنفتاح على األفكار اجلديدة، الت
 (.والعدالة...اخل

 Project Queen) على تنمية أكدفقد أما مشروع امللكة إليزابيث لتنمية العادات العقلية 

ElizabethQ.E، 2004) قة، )التفكري املرن، واالستماع إلـى اآلخرين، والسعي للد العادات العقلية التالية
 واإلصرار)املثابرة(، والفضول واملتعة يف حل املشكالت، ورؤية املوقف بطريقة غري تقليدية(.

                                      
 .12د.ط ، صشريف،  واندية ، تعريب جابر عبد احلميد وصفاء األعسردليل املعلم-التعلم أبعادوآخرون، مارزانورر.ج ( 1)

اللفظي وبعض العـادات و  مدى فعالية جمموعات التعلم التعاونية فـي تنمية القدرة على االستدالل الرمزياملعاطي،  أبو (2)
 .312، ص46العدد ، ، جملة كلية الرتبية ابملنصـورةطالب املرحلة املتوسطة العقليـة لـدى

(3)  American Association for the Advancement of Science. (1993).Benchmarks for science literacy New York: 

Oxford UniversityPress. 
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 :نشأة عادات العقل ومراحل تطور دراستها

بدأ االهتمام بعادات العقل بعد ظهور عدد ا من املشاريع اليت قامت على اعتماد عادات  
عليم العلوم لكل األمريكني حىت عام العقل كأساس للتطوير ومن هذه املشروعات مشروع ت

مث ظهر بعد ذلك مشروع ابسم امللكة إليزابيث لتنمية عادات العقل حيث أكد  ،(م2061)
ة تنمية اإلمكاانت البشرية على أهنا إمكاانت التفكري واليت تشمل )مرونة املتخصصون على ضرور 

رؤية  -املتعة يف حل املشكالت  -ة املثابر  -السعي من أجل الدقة  -لآلخرين االستماع  -التفكري 
مث ظهر االهتمام بعادات العقل والعمل على تنميتها  ،التواصل( -املواقف بطريقة غري تقليدية 

طريقة صحيحة ا لدى الطالب وضرورة تدريبهم على حل املشكالت وصياغة القرار بوالكشف عنه
عادات العقل يسبب الكثري من القصور وأشاروا إىل أن امهال استخدام  ،يف كتاابت "كوستا وكاليك"

 (1)يف نتائج العملية التعليمية.

 :الفلسفة الرتبوية اليت تستند عليها عادات العقل

فلسفات ُتشكل األساس النظري للتعرف عليها على جمموعة من ال تستند عادات العقل 
دمي التعزيز الالزم هلا للوصول ابلعقل إىل فاعلية عالية وجتعله ميتلك عادات ذهنية تصل وتق ،وتقييمها

كما مُيكن   ،وميكن تعلم عادات العقل للوصول إىل نتاجات تشغيل الذهن وإدارته ،به إىل أقصى آداء
واقف وتنظيم م ،إىل أعلى كفاءة يف اآلداء يف كل عادة العادات واملهارات للوصولحتديد جمموعة 

كما ميكن إضافة عادات عقلية   ،تعليمية لتحقيق امتالك العادة الذهنية ضمن مادة دراسية حمددة
 (2)مما جيعلنا نستطيع أن مُنده ابلطاقة الذهنية ؛ لنتوقع اآلداء األكفأ. ،جديدة بتعاملنا مع العقل

فهي قابلة  ،ى النظرة التكاملية للمعرفة والقدرة على انتقال أثر التعلموتركز عادات العقل عل 
ومن سياق إىل آخر، ومن خالهلا ميكن االرتقاء ابلعمليات واملهارات  ،لالنتقال من مادة إىل أخرى

 (3)الذهنية البسيطة إىل األكثر تعقيد ا حىت يتم الوصول إىل مهارة إدارة العلم.
                                      

 .5د.ط، ص ،استكشاف وتقصي عادات العقلوستا، وكاليك، ك  (1)

 .ط.د، اإلجنازعادات العقل ودافعية الرابغي،  (2)

 .ط.، دالعقل والتفكري النظرية والتطبيق عاداتوعمور، قطامي، (3)
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 :اجتاهات دراسة عادات العقل

ومُيكن حتديدها  اخلاصة هباالنظر وجهة  حسبكل عادات العقل  بعض االجتاهات تناولت  
 :بثالثة اجتاهات رئيسة

تتضمن صنع اختيارات  ،أن العادات العقلية تركيبةاصحاب االجتاه االول يرى : االولاالجتاه 
ة بغي استخدامها يف وقت معني عند ُمواجهة مشكلل أي األمناط تصلح للعمليات الذهنية اليت ينحو 

ويتفق هذا االجتاه مع تعريف )كوستا وكاليك( حيث عرفا العادات العقلية أبهنا القدرة  ،ما أو خربة
األكفأ من على التنبؤ من خالل التلميحات السياقية يف الوقت املناسب الستخدام النمط األفضل و 

يييم الفرد اط عند حل مشكلة أو مواجهة خربة جديدة، وتقالعمليات الذهنية عن غريه من األمن
لفاعلية استخدامه هلذا النمط من العمليات الذهنية دون غريه أو قدرته على تعديله والتقدم به حنو 

 (1)تصنيفات مستقلة.

عقلية منط من السلوكيات الذكية يقود  أن العادات الينيرى اصحاب االجتاه الثا: االجتاه الثايت
 ،وهي تتكون نتيجة الستجابة الفرد ألمناط معينة من املشكالت والتساؤالت ،تعلم إىل أفعالامل

شريطة أن تكون حلول املشكالت أو إجاابت التساؤالت حباجة إىل تفكري وحبث وأتمل، ويتفق هذا 
إليه  لعادات العقلية عبارة عن حبل غليظ نضيف االجتاه مع قول املريب األمريكي )هوريس مان( أبن ا

والتوجه حنو العادات العقلية يتوقف على االعتقاد أبمهية  ،ا قطعهكل يوم خيط ا ويف النهاية ال ميكنن
 .(2)العادات وكوهنا يف قبضة الذهن وأن اإلنسان يستطيع إجناز ما يتعلق أبهدافه 

يتخذه  اصحاب هذا االجتاه إىل أن العادات العقلية مُتثل املوقف الذي ُيشري: االجتاه الثالث
تطبيق هذا املوقف ُمفيد أكثر من غريه من الفرد بناء على مبدأ أو قيم معينة، حيث يرى الفرد أن 

عليه، ويتضح من هذا األمناط ويتطلب ذلك مستوى من املهارة يف تطبيق السلوك بفاعلية واملداومة 

                                      
تنمية االستيعاب املفاهيمي يف العلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف  فاعلية منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يففتح هللا،  (1)

جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية،  ،جملة كلية الرتبية العملية للبنات ،السادس االبتدائي ابململكة العربية السعودية
12(2 ،)83-125. 

 .22ص،ط.د ،النظرية املعرفية والوجدانيةقطامي،  (2)
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عرفة وليس استذكارهم هلا أو االجتاه أن العادات العقلية تؤكد على األسلوب الذي ينتج به املتعلمون امل
 (1)إعادة إنتاجها على منط سابق.

 مفهوم عادات العقل •

إىل شيء اثبت متكرر يعتمد عليه الفرد، إذ أن العادات العقلية تستند يشري مصطلح العادة  
إىل وجود ثوابت تربوية ينبغي الرتكيز على تنميتها وحتويلها إىل سلوك متكرر ومنهج اثبت يف حياة 

ولكي يصبح األداء العقلي ألعضاء هيئة التدريس عادة فالبد أن مير مبجموعة من العمليات  علمملتا
كون نتاج أربع مراحل للتفكري، تعتمد كل مرحلة على سابقتها وتعّد أساسية ملا يليها وهذه األدائية ت

كعملية إبداعية مث اعتباره  املراحل تبدأ ابعتبار التفكري مهارة منفصلة مث اعتباره كاسرتاتيجية مث اعتباره  
 .(2) كروح معرفية

هي ما يعتاده اإلنسان ويكتسبه ابملمارسة وُيصبح مألوف ا لديه أو هي : تعريف العادة: أوال
( Habitوتكتسب من خالل املمارسة املتكررة املتتابعة وكلمة عادة ) ،الرغبة الثابتة آلداء بعض األفعال

 .(3(يسيطر -ميسك  - وتعين )يتملك  Latin)Habere: Verb(مأخوذة من الفعل الالتيين 

 (4)ا سلوك متكرر بشكل اثبتهنكما تعرف العادة ايضا اب

 : من ثالثة مكوانت هي تتكونويف ضوء ما سبق ميكن القول أبن العادة 

 . ومُتثل القاعدة املعرفية املتعلقة ابجملال الذي ينتمي إليه السلوك أو الفعل: املعرفة •

 القناعة الداخلية أبمهية السلوك وامليل ملمارسته. ثلومتُ : الرغبة •

 وهي آداء السلوك بتلقائية وبدون جهد.: املهارة •

                                      
 مرجع سابق.  .عادات العقل والتفكري النظرية والتطبيق،قطامي، عمور (1)

 .ط.دالعقل،  تطبيقات عملية يف تنمية التفكري ابستخدام عاداتنوفل،  (2)

(3) Perkins. N (2001). Educating for insight. Educational Leadership. 49(2)،4-8. 

(4)  Seizer،T،& Meier،D (2007). Habits of mind (On Line) Retrieved From. http: //www. essntialschool. 

http://www/
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التثبت يف األمور  ( أبنه إدراك ومتييز األشياء على حقيقتها أو اتهMind: تعريف العقل )ياناث
  (1) والتمييز الذي يتميز به اإلنسان عن سائر احليوان

نزعة الفرد إىل "عادات العقل أبهنـا 60p. 2004 (2) (، Costa. & Kallick)يعرف كوستا وكاليك 
التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما، عندما تكون اإلجابة أو احلل غري متوفر يف أبنيته 

. إن عادات العقل املعرفية، إذ قد تكون املشكلة على هيئة موقف حمري، أو لغز، أو موقف غامض
 - ف الفرد اإلجابة أو احلل املناسبتوظيف السلوك الذكي عندما ال يعر تشري ضمنا إىل 

كما ميكن إدراك مفهوم عادات العقل من خالل اخلاصيات اليت تتمتع هبا هذه العادات كما   
 (3)على النحو التايل:  (2003) أوردها كوستا وكاليك

األكثر مالئمـة للتطبيق دون اختيار السلوك الفكري املناسب و  يفويتمثل  :(Value) التقييم -1
 .من األمناط الفكرية األقل إنتاجا غريه

 الفكريالشعور ابمليل لتطبيق أمناط السلوك  يفوتتمثل  :(Inclination)وجود الرغبة وامليل -2
 .املتنوعة

ويكون ذلك عـن طريـق إدراك وجـود الفـرص واملواقف املالئمة  :(Sensivity) اسيهاحلس -3
 .يار األوقات املناسبة للتطبيقللتفكري واخت

وتتمثل يف امتالك القدرات األساسية واملهارات اليت ميكن  :(Capability) امتالك القدرة -4
 .عن طريقها تطبيق أمناط السلوك الفكري املتعددة

ويتم عن طريق العمل على تطوير األداء اخلاص أبمناط  :(Commitment) تزام والتعهداالل -5
 .لفة اليت تدعم عملية التفكري ذاهتاالسلوك املخت

                                      
 (.233ص 10. )ج. د طلسان العربابن منظور،  (1)

(2)  Costa ،A. & Kallick ،B. (2004). Habits of Mind. Retrieved ،From: http: //www. Habits-of-

mind.net/whatare.html.(12-1-2013) 

 .81ص، 1ط ،ي عادات العقلاستكشاف وتقصكوستا، كاليك، (  3)
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هي اندماج العقالنية فـي مجيـع األعمـال والقـرارات واملمارسات ورفع  :(Policy)السياسة -6
 .ي ختطيهامستواها وجعل ذلك سياسـة عامـة للمدرسـة ال ينبغـ

تضبط ( أبهنا "اسرتاتيجيات ذهنية تنظم عمل العقل وآلياته، و 2004ويعرفها أبو املعاطي ) 
املعرفية والعقلية، سلوك البدن وأفعاله، من خالل حسن توظيف الفرد للمعلومات، وتوجيهه للعمليات 

ري واألحادي إىل وهي بذلك تعمق الفكر اإلنساين، وتنقل النظرة للذكاء من املستوى الكمي والنظ
 1."املستوى الكيفي والعملي واملتعدد

لتصرف الفكري عن غريه من سان شكل من اأبهنا "استح (2)،(2010،نعرايعرفها )وي 
ويشمل ذلك إجراء عملية اختيار حر لشكل التصرف املختار من بني  ،وتفضيله وااللتزام بهاألمناط 

حيث يرى اإلنسان أن تطبيق هذا الشكل يف هذا  ،عناصر موقف ما بناء على مبادئ أو قيم معينة
ين ا من املهارة يف تطبيق السلوك ك مستوى معويتطلب ذل ،املوقف مفيد أكثر من غريه من األشكال

 اعلية واالستمرار عليه".بف

أبهنا جمموعة من السلوكيات الذهنية اليت ُتساعد الفرد على ممارسة التفكري بشكل  كما تُعرف  
وتتطلب هذه السلوكيات فهم ا لكي يتم إتقاهنا وتصبح أفعاال  اعتيادية من خالل التعلم  ،جيد

 (3) رسة.والتدريب واملما

يضا أبهنا أمناط اآلداء العقلي الذي يتضمن مستوى من املهارة يف تطبيق عريفها أت نوميك 
 (4)أكان سلوك ا ذهني ا معرفي ا أو وجداني ا.السلوك بفاعلية سواء 

                                      
مدى فعالية جمموعات التعلم التعاونية يف تنمية القدرة على االستدالل الرمزي واللفظي وبعض العادات أبو املعاطي،  (1)

 .341 -313( 56كلية الرتبية ابملنصورة، )  ، جملةالعقلية لدى طالب املرحلة املتوسطة

جملة  .عادات العقل ومهارات الذكاء االجتماعي املطلوبة ملعلم الفلسفة واالجتماع يف القرن احلادي والعشرينعراين، ( 2)
 .87 -40(، 155دراسات يف املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، )

م على النظرية البنائية يف تنمية بعض عادات العقل املعرفية لدى دارسات الفصل رييب قائفاعلية برانمج تدبراهيم،  (3)
 .150ص ،كلية الدراسات لعليا، جامعة القاهرة  ،، رسالة ماجستري غري منشورةالواحد

دكتوراة غري  ، رسالةفاعلية برانمج قائم على األنشطة املتكاملة يف تنمية بعض عادات العقل لدى أطفال الروضةسيد،  (4)
 . كلية الدراسات العليا، جامعة القاهرة  ،منشورة
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 النماذج والنظرايت املفسرة لعادات العقل  •

تفسري عادات العقل وم عادات العقل ظهرت عّدة مناذج ونظرايت هتدف إىل منذ ظهور مفه
 Marzanoم اليومية، ومن أبرز هذه النماذج منوج أبعاد التعلم لـ اليت يستخدمها األفراد يف حياهت

التفكري  -التفكري الناقد -( حيث يرى أن عادات العقل املنتجة هي )التنظيم الذايت1992)
ىل )خرائط عمليات ( لعادات العقل وهو يرى أهنا تنقسم إ1999) Hyerleرومنظواالبتكاري(، 

وهو يقسم عادات العقل إىل  Danielsمنظمات الرسوم(، ومنظور  -العصف الذهين -التفكري
امليل إىل االستقصاء أو االجتاه النقدي(،  -االستقالل العقلي -العدالة العقلية -)االنفتاح العقلي

 -عن وجهة النظر( وهو يرى أن عادات العقل تتمثل يف )التعبري Sizer-Meier (2007ومنوذج 
، 2008البهجة(. )حممد نوفل،  -التواضع -االلتزام -التواصل -التعاطف -التخيل -التحليل

( وهو يرى أن عادات العقل هي مزيج بني العمليات 2000) Costa & Kallick(، ومنوذج 70ص
بعضها  ( عادة عقلية، واندر ا ما متارس مبعزل عن16هي تتكون من )املعرفية ومهارات التفكري و 

شرة عادة فقط فهذه القائمة هي قائمة أولية البعض، كما أن الناس ال يبدون السلوك الذكي بست ع
 .(1)وجيب البحث عن عادات أخرى تضاف إليها.

 

                                      
(1) Costa. A. & Kallick. B. (2000 a): Discovering and Exploring Habits of Mind. Association for supervision 

and Curriculum Development (ASCD). Alexandria. Victoria. USA.p.21. 
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 مراحل تكوين العادة: •

تسري  أنه لتكوين كل عادة عقلية يتطلـب أن (1)( 2011،64 -65أشارت السواح ) 
 ضمن مراحل وهي كما أييت:

التفكري: وىف هذه املرحلة يفكر الشخص يف الشيء، ويركز انتباهه عليه، وقـد يكون ذلك -1
 .أو أمهيته ابلنسبة له بسبب فضوله

 - التسجيل: مبجرد التفكري، ويربطها جبميع امللفات األخرى اليت هي من نفـس نوعها-2

األحاسـي سواء كان  التكرار: يف هذه املرحلة يقرر الفرد أن يكرر نفس السلوك وبنفس-3
 .ذلك اجيابيا أو سلبيا

خزهنا العقل بعمـق فـي ملفاته التخزين: بسبب تكرار التسجيل تصبح الفكرة أقوى في-4
ويضعها أمام الفرد كلما واجه موقفا من نفس النوع، وإذا أرد الشخص أن يتخلص من السلوك 

 .اطنسيجد صعوبة أكرب، ألهنا خمزنة بعمق يف ملفـات العقـل الب

العادات: بسبب التكرار املستمر واملرور ابخلطوات السابقة يعتقد العقل البشر أن هذه -5
ادة جزاء هاما من سلوكيات الفرد، وهنا لن يستطيع الفـرد تغريهـا مبجرد التفكري يف التغيري أو بقوة الع

يف الفكرة األساسية وبرجمه بل جيـب عليه أن يغري معناه الذي كونه  ،اإلرادة أو ابلعامل اخلارجي وحده
 س اخلطوات اليت كون هبافكـر اجلديد وتكرار ذلك أكثر من مرة، وبذلك فهو مير بنفنفسه على ال

 العادات السلبية لكي يضع مكاهنا عادات إجيابية

                                      
، نتجة لدى جمموعة من الطالبات املعلمات برايض األطفالمج تدرييب لتنمية بعض عـادات العقـل املبران فاعليةالسواح،  (1)

 .65-64(، ص 3) 19العلوم الرتبوية، مصر، العدد 
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 :أمهية عادات العقل

التعليم ىل أن تكون العادات العقلية هـدف ا رئيسـا ملراحل إ Costa( ،) 2001(1) كوستايرى   
 .يةل يسبب القصور يف نتائج العملية التعليممجيعها، كما يشري إىل أن إمهال عادات العق

أن العادات العقلية تدعو إىل االلتزام بتنمية عـدد من (2)( 2010،65) ويشري نوفل 
ت شيء اثب -كمـا هـو معروف   -االسرتاتيجيات املعرفية أطلق عليها اسم العادات العقلية، والعادة 

مد عليه الفرد، إذ إن العادات العقلية تستند لوجـود ثوابت تربوية ينبغي الرتكيز على تنميتها يعتمتكرر 
وحتويلها إىل سلوك متكرر ومنهج اثبـت يف حياة املتعلم. ومن هذا املنطلق جاءت دعوت الرتبية 

 .لعاداتنمية اأن تإىل -العقلية مثل عادات األكل والشرب والنوم.  احلديثة ألن تكون العادات

0012 (، Costa & Gamstom)ويشري كوستا وجرمستون 
العقلية تتطلب من املعلمني  (3)

األفكـار الستيعاهبا، كما أهنا ترتبط مبراحل النمو  استخدام أساليب تدريسية تساعد على جتسـيد
لعادات العقلية مناسـبة املعريف؛ وهلذا جيب أن تكون األنشـطة التعليمية اليت نسعى من خالهلا لتطوير ا

 .للمرحلـة النمائيـة املعرفية للمتعلم

 Marzano،، 1997) يرى مارزانو حيث ،ن التعليم اجليد لـيس مـلء العقل ابملعلومات واملهاراتإ

p،) 74 (4) وإمنا يتمثل يف إثـارة التسـاؤالت وتعميـق الفهـم ابملعلومات واملهارات وإعادة صياغتها وغريها
 .اءات االستقصائية التـي تساهم يف تنمية العادات العقليةمن اإلجر 

إن أمهية عادات العقل ترجع إلـى كوهنـا تساعد (5) (2، 2008حسام الدين ) ليلى وأشارت 
                                      

(1)  Costa ،A. (Ed)(2001-P12).Developing Minds: A Resource Book forTeaching Thinking Third Edition ،

Alexandria،VA: Association forSupervision and Curriculum Development. 

 . 65 ص، 2، طتطبيقات عملية يف تنمية التفكري ابستخدام عادات العقلنوفل، ( 2)

(3)  Costa،A. & Garmston،R. (2001). Cognitive Coaching: A Foundation for Renaissance Schools. Norwood،

MA: Christopher Gordon Pubs. 

(4)  Marzano ،R. (1997-P47). Content knowledge: A compendium of standards and benchmarks for K-12 

education [On-line]. Available: http: //www.mcrel.org/standards-benchmarks/ (23-1-2013) 

ة التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف التقـومي يف تنمي -االستجابة- فاعلية اسرتاتيجية البدايةحسام الدين، ( 5)
للرتبية ، املــؤمتر العلمــي الثــاين عشــر، الرتبيــة العلميــة والواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية األول اإلعدادي يف مادة العلــوم

= 
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يف املستقبل، ومن مث فهي تؤدي إىل فهم  طالبعلى تنمية املهارة العقلية وتعلم أي خربة حيتاجها ال
على تنظيم عمليـة الـتعلم وتوجهها بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية  أفضل للعامل من حوهلم، وتساعد

يف ضوء اختيار اإلجراء املناسب للموقف التعليمي الذي مير به املتعلم، وتشجيع املتعلمني على 
امتالك اإلرادة جتاه اسـتخدام القدرات واملهارات العقلية يف مجيع األنشطة التعليمية واحلياتية حىت 

قدرات التفكيـر فكري لدى املتعلم عادة ال ميل من ممارستها، واكتساب القدرة على مزج يصبح الت
 .الناقد واإلبداعي والتنظيم الذايت للوصول إىل أفضل أداء

فعادات العقل منط غري واع يف أغلب األحيان من السـلوك املكتسـب مـن خالل عملية  
ادت العقل هي منط من األداءات الذكية للفرد تقوده التكرار، وابلتايل فإهنا تؤسس يف العقل، وأن ع

 .(1)إىل أفعال إنتاجية

حيث  ،( ايل أمهية اكتساب املتعلمني لعادات العقل وتعريفها هلم2006ويشري حبيب ) 
 (2)تعمل على: 

 أثناء حل املشكالت. يف  إاتحة الفرصة للمتعلم لرؤية مسار تفكريه واكتشاف عمل العقل -أ

رادة جتاه استخدام القدرات واملهارات العقلية يف مجيع على امتالك اإل تشجيع املتعلمني -ب
 .م عادةحىت يصبح التفكري لدى املتعل ،األنشطة التعليمية واحلياتية

اضفاء جو من املتعة على التعلم حيث إنه ينبغي على كل شخص أن ميارس التفكري -ج 
 بطريقته اخلاصة مهما كانت غري مألوفة لآلخرين.

                                      
= 

 .2العلمية، مصر، ص

(1)  Costa A،Kallick،B. (2005) Habits of Mind a Curriculum forCommunity High School of Vermont Students 

Based on Habits ofMind: A Developmental Series. 

إستقصي على تنمية عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي  -اسأل-أثر استخدام اسرتاتيجية حلل د، سعي (2)
رؤى املستقبل، اجلمعية املصرية للمناهج  ،حلاضرالرتبية العلمية حتدايت ا ،املؤمتر العلمي العاشر ،من خالل مادة الكيمياء

 .464-391يوليو(، 26 -25) 2 القاهرة،، وطرق التدريس، جامعة عني مشس
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 :ات اليت تقوم عليها عادات العقلرتاضاالف

هناك جمموعة من االفرتاضات واملسلمات تقوم عليها  أن(2012)حيدر عبد الرضا،  ويشري
وجعله ميتلك عادات ذهنية متقدمة تصل به إىل  ،لعقل للوصول ابلعقل إىل فاعلية عاليةعادات ا

 حددها أقصى آداء 

 (1):وهي كالتايل

 ستطيع إدارته كما يريد.ميتلك اإلنسان العقل وي (1

 يوجد لدى الفرد القدرة الكافية للتوجيه الذايت للعقل وتقييمه ذاتي ا وإدارته وتعديله. (2

نتاجات تشغيل  ومن مث قياسها للوصول إىل ،ميكن تعليم عادات العقل والتعرف عليها (3
 الذهن وإدارته.

 داء يف كل عادة.مُيكن حتديد جمموعة من املهارات للوصول إىل أعلى كفاءة يف اآل (4

وتستطيع أن  ،مُيكن أن ُتضيف أي عادة جديدة بتعاملك مع عقلك واكتشاف سعته (5
 مُتده ابلطاقة الذهنية لتتوقع آداء أعلى.

 امتالك العادة الذهنية ضمن مادة دراسية حمددة.مُيكن تنظيم مواقف تعليمية لتحقيق  (6

 بية حياتية.مُيكن حتقيق املهارات والعادات الذهنية ضمن مواقف تدري (7

مُيكن االرتقاء ابلعمليات واملهارات الذهنية من العادات البسيطة إىل العادات األكثر  (8
 تعقيد ا حىت نصل إىل مهارة إدارة العلم.

ا دقيق ا للوصول إىل آداءات حمددة لكل مهارة تظهر مُيكن حتديد عادات  (9 العقل حتديد 
 على صورة آداء مالحظ وقابل للقياس.

                                      
أثر برانمج )كوستا وكاليك( يف تنمية التفكري اإلبداعي ابستخدام عادات العقل لدى طلبة املرحلة الثالثة يف كلية طراد،  (1)

 .264 -225(، 1) 5، كلية الرتبية، جامعة اببل، لرتبويةا العلوم جملة ،الرتبية الرايضية
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عقلك يف يدك وتصبح لديك املهارة يف إدارته أبي  تتضمن أن تضععادات العقل  (10
 مستوى تريد من مستوايت العمليات الذهنية. 

العقل ميكن التعرف عليها ؛ ومن مث يتضح من االفرتاضات واملسلمات السابقة أن عادات  
ته اليومية، كما وهي تظهر عندما ميارس اإلنسان املهام واألنشطة املختلفة يف حيا ،تعديلها وقياسها

 هها. أن كل إنسان لديه القدرة على التحكم فيها وتوجي

 أبرز التصنيفات يف عادات العقل -4

 -سيمها كما يلي: هناك العديد من التصنيفات لعادات العقل ميكن تق

وصـفمختصر استطاع كوستا وكاليـك أن يستخلصـا  -:وصف عادات العقل لكوستا وكاليك 
(1)يلي لعادات العقل فيما 

  

أي عدم االستسالم للصعوابت اليت تعرتض سـري املهام. وتعرفها  :(Persisting) املثابرة-1
( أبهنا رغبة أو حافز داخلي، يـدفع إىل إمتام حل املشكلة رغم مجيع املعوقات 38،2011اجلفري )

 (اهلدف املـراد حتقيقـهإلىاإلصرار على أداء املهام وعدم االستسالم لتحقيق  ضافةإاليت تواجهه املتعلم. 
 .(2(2008، 14حسام الدين، 

وأن  ،ُيشري كوستا وكاليك إىل أن عادة املثابرة أتخذ مكانتها يف صدارة العادات املذكورة 
ا والناجحون هم الذين ال يقبلون اهلزمية ،النجاح يرتبط ابلنشاط والفعل إهنم هؤالء الذين يُقارعون  ،أبد 

ا، ويف كل مرة خُيفقون يُعيدون الكرة مرة أخرى، همويُواظبون وال يرتاجعون أ أولئك الذين يضعون  بد 
اسرتاتيجيات عديدة ومتنوعة يف مواجهة خمتلف االحتماالت دون كلل أو ملل، فهي ُتشكل واحدة 

ملثابرة عادة عقلية ميكن تعليمها أيض ا وهي شرط وا ،من العادات األساسية يف عمل الذكاء العقل

                                      
(1)  Costa ،A. & Kallick ،B. (2003). What are Habits of Mind ?.Retrieved ،From: http: //www.Habitsofmin. 

net/whatare.htm.(9-3-2013). 

التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف التقـومي يف تنمية  -االستجابة-فاعلية إسرتاتيجية البداية حسام الدين، ( 2)
الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  الرتبيــة العلميــة، ـي الثــاين عشــر، املــؤمتر العلمـاألول اإلعدادي يف مادة العلــوم

 .14ص، العلمية، مصر
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 .(Costa & Kallick، 2009، 38)العقل النقدي املنفتح على كل االحتماالت ضروري لبناء 

أنه عندما يقتـرب الطـالب مـن مشكلة ما  (1)(2،77، ج2003وأشار كوستا وكاليك ) 
واحدة هي فقط األفضل، فإن مل تنجح رجعوا حمبطني.  إسرتاتيجيةيتملكهم خطأ إدراكي أبن هناك 

م االعتماد على طرق متعـددةحلل مشكلة واحدة فإن مل تنجح اخلطة والطالب يثابرون ألن إبمكاهن
 .على املعلمـني أن يشيدوا ابلطرق املتعددة إلجياد احللول ة )ب( لذلك)أ( جيربون اخلط

ي التأين والتفكري بتـرويوالتحكم ابلتهور أ  :( Managing Impulsivity)التحكم يف التهور  -2
جCosta&kellick 2003 كاليـكعند حل املشكالت. عرف كوستا و  هــذه العــادة  (2)(1،96،

فريى أن األفراد الذين يتسمون بعدم  (3)(2011،345بقولــه: "التفكيــر قبــل الفعــل " أمــا مازن)
التهـور بـأهنم يفكرون ىف األشياء اليت يريدون دفعها ودراسة العواقب والنتـائج وتقيـيم األمور على هذا 

أمهية  Costa&kellick،)203)(4) يكون هلم هدف يسعون إىل حتقيقـه. ويـرى كوستا وكاليكالنحو، وأن 
ذلك  إكساب هذه العادة للمتعلمني ويشري إىل أن وسيلة )وقت االنتظار( تعد من الوسائل الفعالة يف

شكلة أو ظر املعلم بعض الوقت وقبل أن يكلف املعلم أحدا  ابإلجابة على املوتقوم فكرهتا على أن ينت
قبل مساع اإلجابة وأنه ال يسعى وراء معرفة السؤال املطروح يقوم إبخبار الطلبـة أبنـه سينتظر دقيقة 

 .اإلجابة بسرعة كما أنه لن يلتفت ملن يرفع يده لإلجابة قبل انتهاء الوقت احملدد

 Listening With understanding& Empathy وتعاطفاألصغاء بتفهم 

وهذا يذكران ابلقول العريب  ،واحلكمة تكون ملن ميضي عمره مصغي ا ،ة الفهماالصغاء هو بداي 
فعلماء السلوك يولون أمهية كبرية لفن االصغاء حيث  ،"إن بعض القول فن فاجعل االصغاء فن ا"

أي التعاطف مع  -ص على االصغاء إىل شخص آخريذهب بعضهم إىل االعتقاد أبن قدرة الشخ
                                      

 . 77ص، 1ط سعودية،هلية ابململكة العربية الترمجة: مدارس الظهران األ ،إشغال عـادات العقـلو  تفعيلكوستا، كاليك، (  1)

 ، 1طة مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، ترمج .استكشاف وتقصي عادات العقلكوستا، كاليك، (  2)
(1/ 96.) 

لمية: الع شر )الرتبيةاملؤمتر العلمي اخلامس ع ،عادات العقل واسرتاتيجيات تفعيلها يف تعليم العلوم والرتبية العلميةمازن، ( 3)
 (.63-87مصر، ) ،جديد لواقع جديد( فكر

 . 203، ص1طترمجة مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية،  .تفعيل وإشغال عـادات العقـلكوستا، كاليك، (  4)
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ويف هذا يقول )سينج( إن  ،مُتثل أحد املستوايت العليا للذكاء -فهمها وجهة نظر الشخص اآلخر و 
االصغاء التام يعين قدرة الفرد على دراسة وحتليل املعاين اليت توجد خلف الكلمات ووراءها وما يف 

 .(1)جوارها 
أبن نعيش مؤقتا يف حيـاة اآلخـرين، وأن حنسـناإلصغاء هلم دون حتيز، وأن نعيد  عىن ايضاوي 

 ،24صياغة أفكارهم وتصوراهتم لتمثل أحـد أعلى أشكال السلوك الذكي )حسام الدين، 
2008)(2) 

أن هذه العـادة خمتصـة بتحسـس مشاعر (3)( 1، 23، ج2003ويرى كوستا وكاليك )
أي  -اآلخرين واالهتمام هبا، وأكد على أن قدرة الشخص علـى اإلصـغاء إلـى شخص آخر 

وك الذكي. وأن متثـل أحـد أعلى أشكال السل -شخص اآلخر وفهمها التعاطف مع وجهة نظر ال
 .القدرة على إعادة صياغة أفكار شخص آخر تعىن قدرته على دراسة وحتليل املعاين بني السطور

( أنه ابإلمكـان ممارسـة مهـارة اإلصغاء من 2،81ج ،2003) (4)وأضاف كوستا وكالييك 
 :خالل عده طرق واسرتاتيجيات منها

طلب إعادة صياغة ما قاله طالب ما، قبل إضافة شئ آخر إىل ما قيـل، أو قبل عرض   -
 .املالحظات واالستنتاجات

دعوة الطالب إىل وصف العمليات )الفوق معرفية( اليت دارت يف رؤوسهم أثناء حتكمهم   -
 . قدراهتم اإلصغائية، حلديث شريكهم يف التعلميف

                                      
 ق.املرجع الساب(1)

قل لدى طالب الصف عادات العو  ية التحصيلالتقـومي يف تنم -االستجابة-إسرتاتيجية البدايةحسام الدين، فاعلية ( 2)
الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  الرتبيــة العلميــةاملــؤمتر العلمــي الثــاين عشــر، ، األول اإلعدادي يف مادة العلــوم

 .24ص( 1-40العلمية، مصر، )

 ، 1ظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، طمدارس ال :ترمجة ،استكشاف وتقصي عادات العقلكوستا، كاليك، (  3)
 (.1ص /23)ج 

 ، 1ط، مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية :ترمجة ل،إشغال عـادات العقـو  تفعيلكوستا، كاليك، (  4)
 (.81ص /2)ج
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وتغيري اآلراء عند تلقي بيانـات إضافية حلل (Thinking flexibility) : رونةالتفكري مب - .
 املشكالت. 

التفكيـر مبرونة أبنه " قدرة الفرد على التفكري (1) (2005،111عرف قطـامي، عمـور )
للتكيف النظر املتعددة واملختلفة مع طالقة يف احلديث وقابلية  - ببدائل وخيارات وحلـول ووجهـات

ويتضح مما سبق أن العمل على إكساب املتعلم عاده التفكري مبرونة، أمر يف  ."مع املواقـف املختلفة
تدريب املتعلمني على  غاية األمهية السيما يف عصر اإليقاع السريع ابملتغريات الالمتناهية، ولـذا فـإن

والطرق  الطويل، ولعل من االسرتاتيجياتهذه العادة سيكون له أتثريا  اجيابيا  يف سلوكياهتم على املدى 
 :ما يلي (2)(2،82،ج2003)كوسـتا وكاليـك اليت اقرتحها كال مـن  

، وتفكري الرتكيز (الكلى )وهو رؤية الصورة الكبرية أن يعزز املعلم لدى طلبته تفكري الرتكيز  -
اجلزئي )أي إجياد التفاصيل(، وتفكري الرتكيز الرتاجعي )وهو البدء من نقطة النهاية والعمل على 

 .إىل الوراء حنو نقطة البدايةالرتاجع 

 أن يوزع املعلم طلبته إىل جمموعات بناء على أساليب تعلمهم املختلفة ومن مث يقوم  -
إبعطائهم مشكله يتطلب حلها تغريا  يف منظورهم، مث يصـفون كيـف اضطروا إىل النظر إىل املشكلة 

ع فق وجهات نظر متعددة وخمتلفة مكما تعين القدرة على التفكري و   بوجهة نظر خمتلفة وكيفية حلها
تعين أيض ا النظر إىل و  ،طالقة يف احلديث وقابلية للتكيف والتغري مع املواقف املختلفة اليت تُعرض عليه

والقدرة على النظر  ،وطرح بدائل كثرية عند حل املشكلة ،األفكار القدمية برؤية جديدة وخيال مبدع
 .بدائلواستنباط ال ،إىل األوضاع بطرق خمتلفة

Thinking about Thinking = Meta - Cognation:- التفكري يف التفكري -5

 إسرتاتيجيةال نعرفه، وتتمثل يف قدرة الفرد على بناء  وهي القدرة على حتديد ما نعرفه وما
                                      

التفكري اإلبداعي لـدى طلبـة  راتأثر برانمج تدرييب قائم على عـادات العقـل فـي مواقف حياتية يف تنمية مهاعمور، ( 1)
 .111، ص، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردناملرحلـة األساسية

 ، 1مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، ط :ترمجة ،استكشاف وتقصي عادات العقلكوستا، كاليك، (2)
 (.82ص /2)ج
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الستحضار املعلومات اليت حيتاجها، واخلطوات اليت يسري عليها، وحتديد املسالك والطرق املسدودة 
، أي يصبح املتعلم أكثر إدراكا ألفعاله (1)(2008،14كها حلل املشكلة )حسـام الدين، اليت سل

 .ولتأثريها علـى اآلخرين

معىن هذه العادة بقوهلما هي أن تفكر يف  (2)(1،26،96، ج2003خلص كوستا وكاليك )
درتنا على معرفة فـوق املعريف( يعىن ق)أو التفكيـر  تفكريك أنت، ومبعىن آخر التفكري حـول التفكيـر

ما نعرف وما ال نعرف، فنصـبح بـذلك أفضل إدراكا ألفعالنا. ولتأثريها على اآلخرين وعلى  حدود
 -البيئة

أن هذه العادة تستلزم منح الفرد لنفسه فرصـة للتأمل يف  (3)(2011،44وترى اجلفري ) 
 .ألهدافه املنشودةدائية، اليت أوصلته ءة اسرتاتيجياته األأفعاله، وملاذا فعلها؟ ومن مث القيام بتقييم كفا

هي قدرة الفرد على العمل املتواصل  :(Striving for Accuracy) الكفاح من أجل الدقة  -6
حبرفية وإتقان وتفحص املعلومات للتأكد من صـحتها، ومراجعـة متطلبات املهام ومراجعة وتفحص ما 

 ،58جيب االلتزام هبا )عمور،  مراجعة القواعد اليتيتفق مع املعايري و  مت اجنازه والتأكد من أن العمل
2005.)(4) 

على ضرورة هذه العادة وعلى أن يعرف الطالب  (5)( 85 ،2003وأكد كوستا وكاليك )
                                      

التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف  تنميةالتقـومي يف  -االستجابة-فاعلية إسرتاتيجية البداية ين، حسام الد (1)
الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  ، املــؤمتر العلمــي الثــاين عشــر، الرتبيــة العلميــةاألول اإلعدادي يف مادة العلــوم

 .40-1العلمية، مصر، ص

 ، 1مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، ط :ترمجة ،العقـل إشغال عـاداتو  تفعيلا، كاليك، كوست(  2)
 (.96-26ص /1)ج

عض عادات رسـوم األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيل وبو  أثر استخدام غرائـب صـوراجلفري، ( 3)
، رسـالة دكتـوراه غيـر منشورة، جامعة أم القرى، مكة مبدينة مكة املكرمة العقل لدى طالبات الصف األول املتوسط

 .44املكرمة، اململكة العربية السعودية، ص

أثر برانمج تدرييب قائم على عـادات العقـل فـي مواقف حياتية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لـدى طلبـة عمور، ( 4)
 . 58اسات العليا، األردن، صجامعة عمان العربية للدر  ري منشورة،، رسالة دكتوراه غاملرحلـة األساسية

 .85، ص1ط ، ترمجة: مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية،إشغال عـادات العقـلو  تفعيلكوستا، كاليك، (  5)
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ياة العامة أيضا، وابإلمكان إكساب هذه العادة ليس يف الصف الدراسي فقط بل يف احل ،أمهيتها
 :ها علـى سبيل املثالللطلبة من خالل عدة طرق واسرتاتيجيات من

أن يكتب املعلم يف قمة ورقة ما، أن هناك ثالثة أخطاء على هـذه الصـفحة، وتصح   •
 .من واجب الطالب وليس املعلم ،مسؤولية العثور عليها

ثة قبلي( وهي أن ال تسلم أي ورقـة للمعلـم قبـل أن تراجع ثالث استخدم إسرتاتيجية )ثال  •
 ل.مرات على األق

 .ب إىل جمموعات يتشاركون يف محل مسؤولية الكفاح مـن أجـل الدقةالطالنظم   •

 Questioning and posing problem - املشكالت وطرح التساؤل -7

التساؤل أبنه القدرة على طرح أسئلة وتوليد عـدد مـن البدائل  (1)(2005،60عرف عمور )
الل احلصول على معلومات من مصادر حتدث أو عندما تعـرض عليـه، مـن خـ حلل املشكالت عندما

 عددة والقدرة على اختاذ القرار. مت

ويعد التساؤل وطرح املشكالت أهم العادات العقلية اليت ينصح هبا املربـون أبمهية تدريب 
 (2)(182،20،11،املتعلمني عليها منذ مراحل مبكرة يف العمراجلفري

ويُعرف  ،ليقوم ابلبحث هلا عن حلول عرف أيض ا أبهنا القدرة على إجياد مشكالتكما تُ   
الطالب الذين يتسمون ابلقدرة على حل املشكالت كيف يسألون أسئلة من شأهنا أن متأل الفجوات 

إهنم يوضحون ما يعرفون حالي ا مبقارنتهم بتجارب مشاهبة  ،القائمة بني ما يعرفون وما ال يعرفون
ت لدعم ما عارف والتجارب كمصادر بياانفهم يسرتجعون خمزوهنم من امل ،هلم يف املاضيحدثت 

إهنم قادرون على  ،أو عمليات حلل كل حتد جديد يواجههم ،أو نظرايت ُتسهم يف األيض اح ،يقولون
                                      

التفكري اإلبداعي لـدى طلبـة قائم على عـادات العقـل فـي مواقف حياتية يف تنمية مهارات أثر برانمج تدرييب عمور، ( 1)
 .60، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، صاملرحلـة األساسية

بعض عادات و  رسـوم األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيلو  ثر استخدام غرائـب صـورأاجلفري، ( 2)
، رسـالة دكتـوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة ل املتوسط مبدينة مكة املكرمةالعقل لدى طالبات الصف األو 

 .182، 20، 11ص ،املكرمة، اململكة العربية السعودية
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 (1)والسري به قدم ا ومن مث تطبيقه على مواقف جديدة  ،استخالص املعىن من جتربة ما

 Situation Applying Past Knowlage toجديدةتطبيق املعارف املاضية على أوضاع  -8

new: 

وهي قدرة الفرد على استخالص املعىن من جتربـة ما، ومن مث تطبيقها على وضع جديد، من 
وهي بذلك تعىن قدرة الفرد على نقل املهارة وتوظيفها يف مجيع  خالل الربط بني فكرتني خمتلفتني،

 .(2) )2009،104فتح اهلل، ( مناحي حياته

" أن يطبق املـتعلم املعرفـة املتعلمة يف (3)( 2008،15) سام الدينوتعين من وجهة نظر ح
 مواقف احلياة الفعلية ويف جماالت خمتلفة، وخاصة اليت تقـع خـارج نطاق البيئة التعليمية.

  precision think and communicatingwith clarityالتفكري والتوصل بوضوح ودقة -9 
يرى كوستا  .رفية ألي عمل ذي فاعليةالناقد الذي يشـكل القاعـدة املعتعزيز خرائطه املعرفية ابلتفكري 

أن توضيح اللغة مـن شأنه يوضح األفكار  (4)(89، ص2ج ،1،30، ج2003وكاليك )
عن اإلفراط يف  واالبتعادحمدده  فاملفكرون الناقدون يتصفون بقدرهتم على استخدام مصطلحات

ا، تعبريات حمددة. فاللغة والتفكري أمران متالزمان ببعضهمالتعميم واستعمال لغة دقيقة ومصطلحات و 
ما هو حـال وجهـي العملة الواحدة ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض واللغة الغامضة بل أهنما ك

مـا هـي إال انعكاس للتفكري املضطرب ولذا فإن الناس األذكياء يكافحون من أجل توصـيل مـا يريدون 
 .تابيا أو شفوايقوله بدقة سواء أكان ك

                                      
(1)  Costa ،A. & Kallick ،B. (2003). Components of awell - developed thinking skills program. Seattle ،WA; 

New Horizons. Retrieved on From. www. New horizons. org/ strategies/ thinking/ costa2،htm.  

بعض العادات العقلية لدى طالب الصف و  التعلم ملـارزانو فـي تنميـة االستيعاب املفاهيميفعالية منوذج أبعاد فتح اهلل، ( 2)
، جملة الرتبية العلمية الصادرة عن اجلمعية املصرية السـادس مـن التعليم االبتدائي مبحافظة عنيزة ابململكة العربية السعودية

 .125-83(، ص2)12للرتبية العملية، كليـة الرتبية، جامعة عني مشس، العدد 

التقـومي يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف  -االستجابة-فاعلية إسرتاتيجية البداية حسام الدين، ( 3)
الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  ، املــؤمتر العلمــي الثــاين عشــر، الرتبيــة العلميــةماألول اإلعدادي يف مادة العلــو 

 .40-1العلمية، مصر، ص

 . 89، ص2ج، 1طبيـة السـعودية، مدارس الظهران األهلية ابململكة العر  :، ترمجةتقومي عـادات العقـلكوستا، كاليك،   (4)
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يل ما يريـد بدقـةسواء كان ذلك  ( أبهنا قدرة الفرد على توص58،2005)  وروترى العصف 
كتابيا  أو شفواي  ابستخدام لغة دقيقة لوصف األعمال وحتديد الصفات الرئيسية ومتييز املتشاهبات 

والقدرة على استخدام والدقة حيال األفعال -  واالختالفات والقدرة على صنع قرارات أكثر شـمولية
ودعم فرضياهتم ببياانت مقبولة من خالل األقوال  مصطلحات حمدده واالبتعاد عن اإلفراط يف التعميم

 واألفعال الدالة.

 Responding with wonder mentionedaway االستجابة بدهشة وتساؤل -10

تعىن القدرة و  أبن االسـتجابة بدهشـة وتساؤل (1)(1،33، ج2003يرى كوستا وكاليك ) 
على االستمتاع بـاملواقف والتجـارب التـي يكتنفهـا الغموض واإلهلام ويضيف كوستا وكاليك أبن 
الطالب الذين ميتلكـون تلـك العادة ال يكتفون بتبين موقف "أان استطيع" بل يضيفون إليـه موقـف " 

احللول لـدى اآلخرين، دهم يسعون إىل املشكالت ليحلوها ولو يقدموا تلك أنـا استمتع " جت
 .سهم ويواصلون التعلم مدى احلياةيستمتعون إجياد احللول أبنف

توفري  :عدد من اإلشارات املهمة فـي ذلك (2)(2،94، ج2003كما ذكر كوستا وكاليك )  
بيئة آمنة يشعرون فيها حبريتهم ويتبادل الطالب انبهارهم واهتمامهم جعل الشعور ابلعاطفة حنو شيئ 

 .طيباما امرا 

إثراء املوقف التعليمي ابملواقف املدهشة وأوضاع األسرة والتجارب التـي جتعل املرء يفغر فاه  -
 .بة ودهشةرغ

 .ترك خياالت الطلبة حتلق عاليا  يف خياهلا -

 

 

                                      
 .94ص، 1سعودية، ط، ترمجة: مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية الإشغال عـادات العقـلو  لتفعيكوستا، كاليك، (  2)

، 1، طسعوديةترمجة مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية ال. تقصي عادات العقلو  استكشافكوستا، كاليك، (  1)
 .32ص
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Gathering data though all senses مجع البياانت ابستخدام مجيع احلـواس -11

أن مجيع اخلربات  (1)(2003) ، فقد وضح كوسـتا وكاليـكتعد احلواس قنوات الدماغ للتعلم 
تدخل يف الدماغ مسـارات حسية، وذوقية، مشية، حركية، مسعيه، بصرية، وأن األفراد الذين  املعرفية

يتمتعـون مهارات حسية مفتوحة ويقظة وحادة، يستوعبون معلومات من البيئة، أكثـر مما يستوعب 
 ة.ذوى املسارات الذابل

يسر العادات أبن توظيف احلواس يف عملية التعلم، مـن أ (2)(1432،53ري )اجلف وتضيف 
العقلية يف عملية التطبيق، ولذا ينبغي على املعلمني أن خيططوا فـي حصصهم ملواقف تعليمية متنوعة، 
تتيح أكرب عدد من الفرص، الستخدام احلـواس، ذلك ألنه كلما زاد عدد احلواس يف االنشغال جبمع 

 ياانت كلما زادت نسبة الـتعلم املكتسبة.الب

 (Imagining، creating،and Innovatingوالتعدد  التصور واالبتكار -12

إىل أن األفراد الذين ميتلكـون هـذه العادة حياولون تصور  (2003،1وأشار كوستا وكاليك ) 
، منفتحني على النقد حلول للمشكالت بطريقة خمتلفة متفحصـني اإلسـكاانت البديلة من عدة زوااي

ليها ويقدموا تغذية راجعة ملبدعيها الذين يبذلون كـل جهـد ويقدمون منتجـاهتم لآلخـرين كـي حيكموا ع
كما ويعتقد بعض األشخاص أن املبدعني يُولدون هكذا وأن   .ممكـن لتهذيب أساليبهم واالرتقاء هبا

ولكن احلقيقة هي أن االبتكار واالبداع  ،مهذه املوهبة موجودة يف مورواثهتم اجلينية وكروموسوماهت
وأنه ميكن لنا عرب التجربة واملمارسة والتعليم  ،مرهونة ابلوسط الذي يعيش فيه الفردعادة ذهنية وعقلية 

أن جنعل األفراد قادرين على االبتكار واالبداع وأن جنعل من االبداع فطرة يف اإلنسان عرب التجربة 
 والعمل.

                                      
 .33، صاملرجع السابقكوستا، كاليك، (  1)

بعض عادات و  ـوم األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيلرسو  دام غرائـب صـورأثر استخاجلفري،  (2)
أم القرى، مكة  ، رسـالة دكتـوراه غيـر منشورة، جامعةالعقل لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة

 .53املكرمة، اململكة العربية السعودية، ص
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( على أن جعل اسرتاتيجيات العصـف الذهين ورسم 2003،2اليك )كما أكد كوستا وك
كيف يكون شعورك لو    ،رائط العقل واستخدام أسئلة توليدية مثل )ما العالقة بـني اجلاذبيـة والريشةخ

كانت عجلة السيارات الهواء فيهـا( مـن شـأن استخدام هذه األسئلة أن تساعد الطالب على تعلم  
 قا  خال كيف ينشئون فكرا  

:(taking responsible risks)  اإلقدام على خماطر مسؤولة -13

أو أسلوب تفكري جديد ألول مرة. بينت ليلى حسـام  إسرتاتيجيةجتريب  وذلك من أجل 
أن هذه العادة تعين القدرة على كشف الغموض الذي حييط مبشكلة ما،   (1)( 15،2008) الـدين

يقدح زاند أفكاره،  سلوك املخاطرة حينما يشعر ابألمان، وهو كما أضافت أن املتعلم يف العادة يبدى
 .ويقدم عالقات جديدة، ويشارك يف أفكار أصيلة

كمـا أشـار كوسـتا وكاليك   -ابإلمكان إكساب املتعلمني هذه العادة وتعويدهم عليها 
ميع ومتقبلة جل -إذا أوجدان هلم بيئة آمنة متحررة من إصـدار األحكـام(2) (2،95، ج2003)

 كار واألخالقيات اإلنسانية ووجهات النظر، ولعل من هذه األمثلة املعينة للمعلم ما يلي:األف

ني اقرأ قصصا وتقارير عن املغامرة يف الفضاء، وعن مستكشـفي األراضـي اجلديدة، والناشط  •
إليها  االجتماعيني، ورواد البحوث واملخرتعني، مـع عـرض وصف خصائصهم، والظروف اليت أقدموا

 .تلك املخاطر

تكليف الطلبة بوصف خماطر أقدموا عليها، وبيان نتائجها )ومىت يكون الوقت مالئم لإلقدام   •
 .)املخاطر؟ تقرر اإلقدام على على املخاطر؟ / ومىت يكون غري مالئم لذلك؟ ما هي املفـاتيح اليت جتعلك

 

                                      
عادات العقل لدى طالب الصف و  التقـومي يف تنمية التحصيل -االستجابة-إسرتاتيجية البداية  فاعليةحسام الدين، ( 1)

الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  املــؤمتر العلمــي الثــاين عشــر، الرتبيــة العلميــة، األول اإلعدادي يف مادة العلــوم
 .15صر، العلمية، مص

 .95، 24، ص2ج ،1ة، ط، ترمجة: مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعوديعيل وإشغال عـادات العقـلتفكوستا، كاليك، (  2)
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 :اإلبـداع وإثـارة وحترير الطاقة علـى :(finding Humor) إجياد الدعابة -14

ن الدعابة هيقدرة الفرد أ (1)(2005،60مهارات التفكري عالية املستوى. بينت )عمور،  
على تقدمي مناذج من السلوكيات اليت تدعو إىل السرور واملتعـة والضحك من خالل التعلم من حاالت 

 .سرورامتالك القدرة على تفهم البهجة والعدم التطبيق واملفارقـات والثغـرات و 

أن املعلمني حباجة إىل نشر الدعابة يف بيئة الغرفة  (2)(2،2003وذكر كوستا وكاليك ) 
 :تنمية هذه العادة ومن األفكار املعينة يف ذلكالصفية، ليسهموا يف 

 .إقامة مناسبات إلقامة الدعابة اهلادفة  •

 .قراءة القصص والكاريكاتريات الفكاهية  •

 .رها إلـى الصـف ليتشاركوا فيهاكاهات من الصحف، وإحضـاشجع الطالب على مجع الف  •

أكثر  أضحكهم، وما الذي كـانمشاهدة الربامج الكوميدية اهلادفة، يف احلديث عما   •
 .إهباجا  بني ما شاهدوا من برامج

 .اصنع اليوم للنكات والكاريكاتريات واألمثال املفضلة  •

 .وميديةاحلياة اليومية، وتطـوير رؤيـتهم الك شجع الطالب على الدراسة عن الدعابة يف  •

ليوم الدراسي، اجعل الطالب يذكرون شيئا  مضحكا  واحد على األقل يف ختام ا  •
 .وتشجيعهم على رسم صورة تعرب عن رسم ذلك الشيء

                                      
لدى طلبـة  أثر برانمج تدرييب قائم على عـادات العقـل فـي مواقف حياتية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعيعمور،  (1)

 .60امعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، صجرسالة دكتوراه غري منشورة، ، املرحلـة األساسية

 ، 1، ترمجة: مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، طإشغال عـادات العقـلو  تفعيلكاليك، ،  كوستا(  2)
 . 96، ص2ج
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 ،كما يُقصد هبا أيض ا القدرة على إدراك األوضاع من موقع مناسب وأصيل ومثري لالهتمام
ة واالستحسان وتفهم دعاابت اآلخرين والتالعب اللفظي احملبب مع د لروح الدعابوامتالك الفر 

  (1)اآلخرين. 

  :Thinking Interdependintly التفكري التباديل -15

ر واختيار مدى صالحية اسرتاتيجيات احللول وتقبل التغذيـة هي قدرة الفرد على تربيـراألفكا 
ضمن جمموعات واملسامهة يف املهمة من خـالل األقوال الدالة )ما الراجعـة والتفاعل والتعاون والعمل 

... لو ساعدتين( أو األفعال الدالـة. وابإلمكـان إكساب املتعلمني هذه العادة وتعويدهم .رأيك يف
 (2)(2،96وج2003) ر كوسـتا وكاليـكعليهـا، كمـا ذكـ

ويكونون  ا الطـالب احملتـوى،من خالال بناء أوضاع تعليمية تبادلية وتعاونية، يتعلم فيهـ
 ع أفراد اجملموعة ينجحون فـي إمتام املهمة املوكلة إليهممسئولون عن التأكد من أن مجي

 .تكوين جمموعات متعددة املزااي لتوفري مزجيا  ثراي  مـن الثقافـات واألمنـاط ووجهات النظر  -

 .عمل ذاتهوضع معايري مناسبة للعمل اجلماعي الفعال قبل أن ختصص ال  -

 .هم لكـن دون إصـدارأحكامشجع الطالب على إعطاء تغذية راجعة حول مالحظت -

فالتفكري اجلماعي يتطلب القدرة على تربير األفكار، واختبار مدى صـالحية اسرتاجتيات 
 احللول، ويتطلب أيضا تطوير استعداد وانفتاح يساعد على تقبل التغذية الراجعة من صديق انقد. 

القات متعاونة ومنظمة قدرة على توفري بيئة صاحلة لتعلم الطالب من خالل عيض ا الوتعين أ 
وقدرة الفرد على تربير األفكار واختيار مدى صالحية اسرتاتيجيات احللول وتقبل التغذية الراجعة 

 .والتفاعل التعاون والعمل ضمن جمموعات واملسامهة يف املهمة

                                      
عية والكلية والنوع دراسة عادات العقل لدى طلبة اجلامعة من حيث عالقتها مبتغريات اخلربة اجلام، جرادين، الرفوع (1)

 .101، صطد.جامعة الطفيلة التقنية، األردن، ، جملة كلية العلوم الرتبوية .االجتماعي

 .96ص، 1مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية، ط :، ترمجةإشغال عـادات العقـلو  تفعيلكوستا، كاليك،   (2)



75 

  :Learning continuouslyتمراالستعداد الدائم للتعلم املس  -16

بية احلديثة اليوم، وتنادى بـه كافـة املؤسسات الرتبوية العاملية، وتعليمه، هو شعار ترفعه الرت  
حتفيز  (1)("2008،16ويقصد ابالستعداد الدائم للتعلم املستمر كمـا أشارت ليلى حسام الدين )

تساب اخلربة والتجربة منها". وحيث أنه من املهـم العقل لطلب املعرفة والـتعلم من احلياة وأحداثها، واك
أهنمن املمكن أتصيل  (2)(2،2003م، فقد أكد كوستا وكاليك )داد متعلمني شغوفني للتعليإع

 ات منها:التعليم املستمر يف عقل املتعلمني وذلك من خالل عـده طرق واسرتاتيجي

ى االسرتاتيجيات لتعلـيم عادة أن يكون املعلم قدوة لطالبه، إذ تعترب القدوة من أقو   •
 .تمراالستعداد الدائم املس

أن يشرك املعلم طالبه يف أهداف درسه ونتائجه، وأن يصف له إسـرتاتيجيته التدريسية   •
، أن يزودوه بتغذية راجعه حول ما جنح وأساليبه يف التقييم، ويطلب منهم عند هناية الدرس أو الوحـدة

 .فيه وما مل ينجح

لم تواضعه من خالل التعديل الذايت الذي يتلقـاه، وأن يوضـح لطلبته ما تعلمه ر املعأن يظه  •
من خالل التغذية الراجعة اليت تلقاها مـنهم حـول فاعليتـه التدريسية، وأن يدع طالبه يرونه وهو يعدل 

 .ما تعلمه منهمسلوكياته بناء على 

الستطالع لطرق أفضل من أجل ويُقصد هبا أيض ا القدرة على البحث املتواصل وحب ا
والتعلم مدى احلياة والبحث عن املواقف واملشكالت على  ،لم وتطوير الذاتالتعديل والتطوير والتع
 (3). ا ال نعرفويوضح )كوستا وكاليك( أن أرقى اشكال التفكري أن نعرف أنن ،أهنا فرص مثينة للتعلم

ة فيما بينها، وهذاما أكده  متداخل العاداتويف ختام استعراض هذه العادات جند أن تلك  
                                      

عادات العقل لدى طالب الصف و  التقـومي يف تنمية التحصيل -ستجابةاال-فاعلية إسرتاتيجية البداية حسام الدين، ( 1)
الواقــع اجملتمعي، اجلمعية املصرية للرتبية و  العلمــي الثــاين عشــر، الرتبيــة العلميــة ، املــؤمتراإلعدادي يف مادة العلــوم األول

 .40-1العلمية، مصر، ص

 .96، ص1، طترمجة مدارس الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية .ـلإشغال عـادات العقو  تفعيلكوستا، كاليك،   (2)

(3)  Costa ،A. & Kallick ،B. (2003). Components of awell - developed thinking skills program. Seattle ،WA; 

New Horizons. Retrieved on From. www. New horizons. org/ strategies/ thinking/ costa2،htm.  
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بقوهلا أن: العديد من العادات تتجمع بصورة طبيعية   (1)(3،2، ج2003كوستا وكاليك )
كالعنقود، وعندما تنظر بتمعن يف املؤشرات اخلاصة بعـادة معينة جتد نفسك حباجة للنظر يف عادات 

من معارفهم السابقة ويطبقون تلك  ة هبا، فمثال الطـالب الثابرون البد أن يستفيدواأخرى مرتبط
 ..... وهكذا.مشاكل جديدة املعارف يف حل

 تصنيف عادات العقل وفق منوذج التعلم ملارزانو - 

 مكوانت عادات العقل إىل ثالث جمموعات وهي: (2)(1998صنف مارزانو وزمالؤه )

املصـادر الالزمة، التنظيم الذايت ويتفرع منه: )إدراك التفكري الذايت، التخطيط، إدراك  -1
 (.ملاحلساسية جتاه التغذية الراجعة، تقييم فاعلية الع

لتزام ابلدراسة عن الدقة، الدراسة عن الوضوح، االنفتاح التفكري الناقد ويتفرع منه: )اال -2
 .العقلي، مقاومة التهور، اختاذ املواقف والدفاع عنها، احلساسية جتـا ه اآلخرين(

)االخنراط بقوة يف املهامـات/ توسـيع حـدود املعرفة : تفرع منالتفكري اإلبداعي وي -3
توليد طرق جديدة للنظر خارج  /هبا واحملافظة عليهـا والقدرات/ توليد معايري التوليد اخلاصة والثقه

 نطاق املعايري السائدة(.

لت ويالحظ على هذا االجتاه أنه حدد عادات العقل بثالثة أنواع أساسية من التفكري اشتم 
التفكري االبداعي( وهذه األنواع تُعترب جماال  خصب ا  ،التفكري الناقد ،على )التنظيم الذايت للتعلم

 تمام ابلتفكري لدى األفراد.لاله

                                      
 .3، ص السابق املرجعكوستا، كاليك، (  1)

 .ط.صفاء األعسر واندية شريف، دو  عبداحلميدجابر  :، تعريبدليل املعلم - أبعاد التعلممارزانورر.ج وآخرون، ( 2)
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قام بتقسيم العادات العقلية إىل ثالثة أقسام  (Hyerle، 1999) عادات العقل وفقا لـ تصنيف
  (1):الفرعية وهي على النحو التايل رئيسة ويتفرع منها عدد ا من العادات العقلية

ويتفرع منها العادات العقلية  ( Thinking Processes Maos): خرائط عمليات التفكري -
 ما وراء املعرفة( ،املهارات املعرفية ،)طرح األسئلة: التالية

 ،نةاملرو  ،)االبداع: ت العقلية التاليةويتفرع منها العادا (Brain Storming): العصف الذهين -
 توسيع اخلربة(. ،حب االستطالع

 ويتفرع منها العادات العقلية الفرعية التالية: (Graphic Organization): التنظيم الشكلي  -
ويالحظ على هذا االجتاه أنه أخذ منحى يؤكد فيه على تعليم  ،الدقة( ،الضبط ،التنظيم ،)املثابرة

 ،فكري، واسرتاتيجية العصف الذهينتيجيات التفكري وذلك من خالل خرائط التوتعلم اسرتا
 واسرتاتيجية التنظيم الشكلي.

 عادات عقلب يتمتعون نخصائص األفراد الذي

ويف ضوء ذلك فإن األشخاص الذين يستخدمون عادات العقل يتسمون مبجموعة من  
 :هياخلصائص واليت جتعل من هؤالء األشخاص مفكرين أكفاء و 

العقالنية واألكثر مالئمة للتطبيق من أمناط السلوكيات : وتعىن اختيار منط (Value) القيمة (1
 (.286، 2010،وحسن حسني دون غريه من األمناط األقل إنتاج ا )كمال عبد احلميد

: وتتمثل يف الشعور ابمليل والرغبة حنو استخدام وتطبيق أمناط (Inclination) امليل (2
 الفكرية الذكية  السلوكيات

من خالل النظر يف  ،ح بدائل كثرية عند حل املشكلةطر  وهي: (Flexibility)  املرونة (3
 (. 157، 2007 ،األفكار القدمية برؤية جديدة وخيال مبدع )يوسف حممود

                                      
(1)   Hyerle. D (1999). Visual tools and technologies. New York: Designs for Thinking. 
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وهي تعين أن ميتلك الطالب املهارات األساسية والقدرات اليت ميكنه : Ability)) القدرة (4
 .(157، 2013 ،تطبيق أمناط السلوك املتعددة )وضحى حبابعن طريقها 

ويتم ذلك عن طريق العمل على تطوير اآلداء اخلاص : (Commitment) االلتزام أو التعهد (5
وحيرص هؤالء الذين يلتزمون هبذا النمط من  ،أبمناط السلوك املختلفة اليت تدعم عملية التفكري ذاهتا

 .(Costa & Kallick، 2000، 17)بغي القيام به لتحقيق األهداف الفكرية التفكري على القيام بكل ما ين

 ،وهي التوجه حنو فرض استخدام أمناط سلوكية أفضل من غريها: Senstivity)احلساسية ) (6
ويكون ذلك عن طريق إدراك وجود الفرص واملواقف املالئمة للتفكري واختيار األوقات املناسبة 

  (.157، 2007 ،للتطبيق )يوسف حممود

ورفع  األنشطة واملمارسات والقرارات: وهي اندماج املنطق يف مجيع Policy) السياسة ) (7
 (1)مستواها، وجعل ذلك سياسة عامة ينبغي ختطيها.

 لم يف تنمية عادات العقلدور املع - 6

هم هذه أ (2)(2006،428،431) ( نقال  عن سعيد1432،62أشارت اجلفرى )
 األدوار وأبرزها فيما يلي:

 :ن للمعلـم القيـام بذلك من خاللمساعدة املتعلمني على فهم ماهية عادات العقل، وميك -1

 إدارة حلقة نقاش حول كل عادة من عادات العقل املختلفة  •

 ت العقلمشاركة املتعلمني ببعض النوادر الشخصية اليت هلا عالقة بعادا  •

 مالحظة سلوكيات املتعلمني بدقة، وتصنيفها حتت العادات املناسـبة للسـلوك  •

السلوك هو - ما، بـأن هـذاال يكل من حماولة حل مسألة  )كأن يصنف سلوك املتعلم الذي
                                      

 .ط.حامت عبدالغين، مراجعة صالح داود وفوزي مجال، د :، ترمجةاستكشاف وتقصي عادات العقل، كوستا، كاليك (1)

على تنمية عادات العقل لدى طالب الصف  A-A-I استقصي -اسـأل-أثر استخدام إسرتاتيجية حلـل سعيد، ( 2)
 .431 -428، ص2العدد مصـر،  ، املؤمتر العلمي العاشر للرتبية العلميـة،األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء
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 عادة من عادات العقل تسمى املثابرة واإلصرار على أداء املهمة املكلف هبا املتعلم(

 .ني بتحديد العادات العقلية املتوفرة فيمن يتخذوه قدوة هلمتكليف املتعلم  •

تعرب عـن مـدى فهمهم لعادات  تكليف املتعلمني بتصميم بعض الصور أو امللصقات اليت  •
 ـتخدامها كـدليل للمتعلمـني، ميكـنهم االسرتشاد بهالعقل، واليت ميكـن اس

ت املرتبطة بتنميـة عادات العقل، مساعدة املتعلمني على حتديد وتطوير االسرتاتيجيا -2
 :وميكن للمعلم القيام بذلك من خالل

 د عادات العقل التـي يريـدون تنميتها خاللتوجيه نظر املتعلمني )بشكل فردي( على حتدي  •
 .الفصل الدراسي

استخدام طريقة التفكري بصوت مرتفع، لتوضيح االسرتاتيجيات الفعالـة فـي تنمية عادات   •
 .عادات العقل معينه من

مطالبة املتعلمني مبطالبه كل منهم لآلخر ابالسرتاتيجيات املرتبطة به، واليت يستخدمها يف   •
 .ادات العقلتنمية ع

خلق بيئة تعلم صفية ومدرسية تشجع على تنمية واسـتخدام عـادات العقل، وميكن -3
 :للمعلم القيام بذلك من خالل

 .تصميم منوذج لعادات العقل  •

 مزج عادات العقل أبنشطة احلياة اليومية واألنشطة الدراسية خالل الفصـل الدراسي  •

ن أمهية عادات العقل والعروض البصرية، اليت تعرب عـ عرض الصور وامللصقات واأليقوانت  •
 .املنتجة

سؤال املتعلمني عن حتديد أي العادات العقلية أكثر فائدة يف مساعداهتم فـي إهناء املهمة  •
 تعليمية املكلفني هبا.ال
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توفري الدعم اإلجيايب للمتعلمني الذين يظهرون جتاواب  فعاال  مع عـادات العقل، وميكن  -4
 :معلم القيام بذلك من خالللل

حتديد مهمة حتت اسم )مالحظي العمليات( وهي عبارة عن قيـام املتعلمـني مبالحظة   •
أثناء أدائهـم بعـض املهام املكلفني هبا، أو مالحظة متعلمني آخرين يقومون ابستخدام عادات العقل 

 .املتعلمني الذين يشرحون طريقة اسـتخدامهم لعادات العقل

 .املتعلمني بعمل تقييم ذايت لقدراهتم على استخدام عـادات معينـة فـي مواقف معينةيف تكل  •

دامه لعادات إعداد تقرير خاص بكل متعلم، حيدد مدى تقدم املتعلم من حيـث اسـتخ  •
 .العقل، ويوفر له التغذية الراجعة

  :مكوانت عادات العقل

 :مير مبجموعة من العمليات اآلدائية التالية كي ُيصبح اآلداء العقلي للطلبة عادة فالبد أن  

 حتديد اهلدف املعريف والوجداين واملهاري. (1

 وجدانية واملهارية(.إجياد الروابط بني اجلوانب اآلدائية الثالثة )املعرفية وال (2

 وتعريف النتاجات اآلدائية تعريف ا حمدد ا آبداء. ،حتديد هدف املهارة العقلية (3

 د آبلية.يات آدائية ميارسها الفر تكرارها إىل أن تصبح عمل (4

 مُتارس على صورة عادات عقلية روتينية ُيسيطر عليها الفرد عند ممارسته هلا آبلية. (5

 :لعادة تشتمل على ما يليعادات ومراحل تكوين ا

وقد يكون ذلك  ،التفكري: ويف هذه املرحلة يُفكر الشخص يف الشئ ويركز انتباهه عليه ▪
 سبة له.بسب فضوله أو أمهيته ابلن

ويف هذه املرحلة يقوم الشخص بربط الفكرة جبميع امللفات األخرى اليت تنتمي : التسجيل ▪
 إليها.
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الشخص بتكرار نفس السلوك وبنفس األحاسيس سواء أكان يف هذه املرحلة يقوم : التكرار ▪
 ذلك إجيااب  أم سلب ا.

 ابالحتفاظ هبا يفحيث يقوم العقل  ،بعد تكرار التسجيل ُتصبح الفكرة أقوى: التخزين ▪
وإذا أراد الشخص أن يتخلص من السلوك  ،ملفاته ويضعها أمامه كلما واجه موقف ا من نفس النوع

 نه خُمزن بعمق يف ملفات العقل الباطن.سيجد صعوبة أكرب، أل

بسبب التكرار املستمر واملرور ابخلطوات السابقة يعتقد العقل البشري أن هذه العادة : العادة
وهنا لن يستطيع الفرد تغيريها مبجرد التفكري يف التغيري أو بقوة اإلرادة  ،ا من سلوكيات الفردجزء ا مهم  

عليه أن يغري معناه الذي كونه يف الفكرة األساسية وبرجمة نفسه بل جيب  ،أو ابلعامل اخلارجي وحده
ون هبا العادات وبذلك فهو مير بنفس اخلطوات اليت ك ،على الفكر اجلديد وتكرار ذلك أكثر من مرة

 .(1)لكي يضع مكاهنا عادات إجيابية ،السلبية

 أهداف املرحلة اجلامعية يف اجلمهورية العربية السورية •

ُوضع بيان رسالة جامعة دمشق ليعكس التاريخ العريق للجامعة ونقاط قوهتا ومستقبلها، وهو 
وقد أقّر جملس  .رجهااملعنية من داخل اجلامعة ومن خانتاج استطالعات ومشاورات مع اجلهات 

وهو يقوم على رؤية بعيدة املدى وقيم  .2007جامعة دمشق بيان الرسالة يف شهر آذار من عام 
  .اإلسرتاتيجية جوهرية ونص الرسالة واألهداف

بية الرؤية بعيدة املدى تسعى جامعة دمشق لتحقيق التمّيز يف التعليم والبحث العلمي وتل
آخر املستجدات العلمية والتقنية وتطبيقها على حنو يتيح لوصول إىل كما تسعى ل؛  متطلبات اجملتمع

وتكرس اجلامعة جهودها خللق بيئة داعمة توفر للطالب  االرتقاء إىل جودة التعّلم يف مجيع اجملاالت
 امعة جمموعة من القيمالقيم اجلوهرية حتكم نشاطات اجل مستقبلهم وراء سعيا   فرص النمو واالزدهار

 :هيو  ملشرتكةاجلوهرية ا

                                      
 ،جمموعة من الطالبات املعلمات برايض األطفال فاعلية برانمج تدرييب لتنمية بعض عادات العقل املنتجة لدىالسواح،  (1)

 .97-55(، 19) 3جملة العلوم الرتبوية، 
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 .احلرية األكادميية يف حتصيل املعرفة والتعلم -

 .املسامهة يف رقي اجملتمع وتطوره -

 .الرتكيز على الطالب -

 .تعزيز القيم األخالقية يف املعرفة والتعلم -

 .ةحتقيق أعلى معايري االستقامة واألمانة والعدالة والشفافية واملواطن -

 .طوير املستمر للجامعةتبين النهج التشاركي يف الت -

: تسعى جامعة دمشق إىل التمّيز يف البحث العلمي ويف الربامج التعليمية املرتبطة نص الرسالة
كذلك هتدف اجلامعة لتخريج طالب قادرين على املنافسة   ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية

اجلامعة بذلك عرب  وتقوم م وتطورهم املهيناإلقليمية، ومؤهلني ملتابعة تعلمهيف أسواق العمل احمللية و 
االستثمار يف العنصر البشري والتطوير املؤسسايّت وكذلك من خالل الشراكات اإلسرتاتيجية اهلادفة 

 .لتطوير البحث العلمي والتعليم ودعم فرص التعّلم من خالل ربط اجلامعة ابجملتمع

امعة دمشق جمموعة من األهداف من أجل حتقيق رسالتها، تبنت ج جيةاألهداف اإلسرتاتي
إلسرتاتيجية تشمل قضااي أساسية مثل تطوير األطر التنظيمية والتشريعية وحتديث الربامج األكادميية ا

وقد مت تفصيل  .والعمليات اإلدارية ونشاطات التواصل مع اخلرجيني واجملتمع ووضع منظومة إدارة جودة
 :اي يف األهداف اإلثين عشر التاليةهذه القضا

: تطوير األطر التنظيمية والتشريعية من أجل حتقيق االستقاللية اإلدارية واملالية اهلدف األول
 .للجامعة

 : تطوير الربامج التعليميةاهلدف الثاين

 : تطوير البنية التحتية واملرافق من أجل بيئة تعليمية مناسبةاهلدف الثالث

 ملفتوح التعليم اجلامعي العادي والتعليم ا: تطوير طرائق تدريس غري التقليدية يفاهلدف الرابع
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 : اعتماد الربامج التعليمية اليت تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سوريةاهلدف اخلامس

 : تطوير القدرات البحثيةاهلدف السادس

 : تطوير مهارات وقدرات األطر األكادمييةاهلدف السابع

 : تطوير العمليات اإلداريةدف الثامناهل

 : تطوير مهارات وقدرات األطر اإلداريةاهلدف التاسع

 : ربط اجلامعة ابجملتمعاهلدف العاشر

 : أتسيس رابطة خرجيي جامعة دمشقاهلدف احلادي عشر

 (االلكرتوين )موقع جامعة دمشق : تطوير نظام لضمان اجلودة يف اجلامعةاهلدف الثاين عشر 

 اف كلية العلوم يف دمشق أهد -8

اجليولوجية و  يف خمتلف ميادين العلوم الرايضية والفيزايئية والكيميائية تصنيإعداداملخ -1
وذلك عن طريق أتهيل الطالب وتزويدهم مبستوى علي من املعرفة  وعلوم احلياة النباتية واحليوية والبيئة

 رة العاملي يواكب تقدم العلم والثقافة واحلضا .يف جمال اختصاصهم

 ملشاركة هبا مما يساهم يف التقدم العلميوالدراسات املختلفة وا النهوض ابلبحوث العلمية -2
احللول  وإجيادالباحثيني العلميني  إعدادوذلك هبدف  .التقين يف جماالت العلوم األساسية املختلفةو 

العربية السورية  اجلمهوريةملختلف القضااي اليت تواجه التطور العلمي واالقتصادي واالجتماعي يف 
 .يبوالوطن العر 

والثانوية علميا يف خمتلف فروع العلوم  مدرسي املرحلتني اإلعدادية إعداديف  اإلسهام -3
 .جيدا لرفع مستوى التعليم فيها إعدادا األساسية

البحث والتعليم ووسائله مبا يف ذلك من املؤلفات التعليمية اجلامعية  أساليبتطوير  -4
 .العريب قدما يف خمتلف مؤسساته القائمة يف الوطناهتا ودفع عملية تعريب التعليم العايل وترمج
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 .والتعليم املستمر يف جماالت ختصص الكلية التأهيليف دورات  اإلسهام -5

لبناء اجملتمع العريب االشرتاكي املوحد وإذكاء الروح النضالية  املعززةترسيخ القواعد والقيم  -6
 .للطالب

وعيه القومي  وإمناءعلميا وسياسيا واجتماعيا  ةمتوازنتعزيز تنمية شخصية الطالب وتنمية  -7
 .وحبه للعمل

الفرصة هلم  وإاتحةللفعاليات اليت سيمارسوهنا  األمثلتوجيه الطالب حنو االختيار  -8
 .ات تدريبية حملية وعربية ودوليهلالشرتاك يف دور 

 .ة والفنية واالجتماعية وغريهاتشجيع النشاطات الثقافية والعلمي -9

 واألجنبية روابط الثقافية والعلمية مع الكليات واهليئات العلمية العربية خاصةق التوثي -10
واملشاركة يف خمتلف املؤمترات والندوات  واإلسهام ،اصيةمؤمترات علمية اختص إقامةوالعمل على 

مبختلف  األساسيةيف جمال العلوم  العلمية وحلقات البحث العلمي اليت تقام عربيا ودوليا
 .هتااختصاصا

املختلفة وما يف اجملتمع من  أبقسامهامستوى من التفاعل بني الكلية  أعلىحتقيق  -11
 .(1)وأهدافهامع مهام الكلية  وأهدافهامؤسسات ومنظمات تتكامل مهامها 

 كما أن األهداف االسرتاتيجية للتعليم العايل يف اجلمهورية العربية السورية 
 هي :

 .وفق معايري اجلدارة يم العايل وإاتحته للمجتمعزايدة فرص االلتحاق ابلتعل.1

 ر النوعي للمناهج واخلطط الدرسية والربامج التعليميةالتطوي.2

                                      
 .12ص، 2012دليل كلية العلوم يف جامعة دمشق، ط(1)
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ومعايري  تطوير القدرات النوعية للجامعات وأعضاء اهليئة التعليمية واعتماد نظام لتقومي األداء.3
 .اجلودة

 .لعملية التعليمية والبحثيةتوفري البىن التحتية والبيئة التمكينية ومستلزمات ا.4

 .البحث العلمي وربطها ابحتياجات التنميةرفع مستوى إنتاجية منظومة .5

 .تطوير عالقات اجلامعات التشاركية على املستويني الداخلي واخلارجي.6

)حماضرة بعنوان سياسات التعليم العايل يف سورية لوزير .حتسني مستوى التعليم املتوسط وحتديثه.7
 (15.05.2007العايل للدكتور غياث بركات ) التعليم

االسرتاتيجية للتعليم العايل مع منوذج مارزانو من حيث أن النموذج يسعى املناهج  األهدافوتتفق 
  والربامج التعليمية 

جامعة واسط ( من –كلية الرتبية –أشار إليه )جعفر املياحي  وفق ماكما أن مسات الطالب اجلامعي 
من وجهة نظر الطالب اجلامعي  (مسات)اىل التعرف على خصائص هدفت إىل  خالل دراسته اليت

ابملقارنة بني وجهات نظر التدريسني والتدريسيات ردنية أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الزيتونة ااأل
 2010-2009الدراسي  حول تلك اخلصائص للعام

 وفيما يلي بعض  اخلصائص : 

 

 
و النقاش داخل غرفة احلضور الفاعل أثناء احلوار أ

 ن مع األخرينخالق والتصرف احلسألمسو ا الصف

 قة ابهلندام والظهور ابملظهر الالئالعناي الرغبة يف التفوق العلمي والتقدم على زمالئه 
احلضور الفاعل يف ارتياد املكتبة عند املطالعة والقراءات 

 حسن التصرف مع أساتذته  اخلارجية
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 ئه وتقديرهمحرتام املتبادل مع أساتذته وزمالاأل  والتتبع العلمي اجلدية يف الدراسة
 حمبا  للعلم وراغبا  فيه  التنافس العلمي البناء واهلادف بني زمالئه الطلبة.

وهو ما يتوافق مع منوذج مارزانو ألبعاد التعلم الذي يشجع املتعلمني على احلضور الفعال واملشاركة 
 اجلدية يف الدراسة والتنافس العلمي و 
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 لتحصيل الدراسي: االثايناملبحث 

اليت شغلت وما زالت تشغل تفكري  ،يعد التحصيل الدراسي أحد املوضوعات املهمة
األساسية للنشاط العقلي للطالب، كما أنه  املتخصصني يف علم النفس الرتبوي، ابعتباره أحد املظاهر

 وأولياء األمور. ل، ولذلك يلقي اهتماما  واسعا  من الطالب واملعلمنيبوابة العبور ايل مستقبل أفض

 ،وقد أدى تعدد اهتمامات علماء النفس والرتبية ابلتحصيل الدراسى إىل تعـدد وجهات النظر
ولعل من أبرز تلك االجتاهات ربط مفهوم التحصيل الدراسى مبفهوم  ،وتعدد التعريفات الىت تناولته

ويعد ته على التعبري عما تعلم وقدر  ،ل الدراسى هو ما يصل إليه الفرد ىف تعلمهتحصيفال ،عملية التعلم
والبعض االخر مرتبط  ،والظروف البيئية ،التحصيل مبثابة احملصلة لعدد من العوامل املرتبطة ابلدافعية

وبعضها  ،ةتؤثر فيها عوامل كثري  ،كما أن التحصيل الدراسي عملية معقدة  ،ابلقدرات العقلية واملعرفية
وبعضها يتعلق ابخلربة  ،وأمنه النفسي ،اته املزاجية والصحيةوصف ،يتعلق ابملعلم وقدراته واستعداداته

 .(1)وما حييط ابملتعلم من ظروف وإمكانيات ،وطريقة تعلمها ،التعليمية

أو ما تعلمه أو اكتسبه ابلفعل من  ،التحصيل الدراسي علي الوضع الراهن ألداء الفرد ويدل
ولذلك ميثل التحصيل الدراسي اهلدف األساسي لتقييم  ،عارف ومهارات يف برانمج تعليمي معنيم

 .(2)التعليم من وجهة نظر أولياء األمور والتالميذ واملسؤولني عن وضع السياسة الرتبوية وتنفيذها 

                                      
 جملة كلية الرتبية، جامعة صنعاء،  ،ي للقدرات االستداللية يف مرحليت املراهقة والرشداستقرار التكوين العاملعكاشة،  (1)

3 ،147- 157. 

، رسالة اإلعداديةالتحصيل لدى طالب املرحلة و  عالقتها ابلذكاء الوجداينو  املساندة األسرية واملدرسيةعبدالعال، ( 2)
 .ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة
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 تعريف التحصيل الدراسي -

له موقف التعلم وقفية وما يشمالتحصيل الدراسى عن حمصلة مجيع العوامل الشخصية وامل ديع 
بصورة عامة وهو حمور االهتمام ابلنسبة للطالب واملعلمني وأولياء األمور واحمليطني هبم وأن العوامل 

 .فيه تقوم بدور مهم  النفسية والبيئية

وقد أشار البعض إىل أن التحصيل الدراسى يتمثل ىف مقدار املعرفة أو املهارة الىت حصل 
التحصيل الدراسى جانبا  من أهم  يعدوكذلك  ،املرور خبربات سابقةيجة التدريب و عليها الفرد نت

 .جوانب العملية الرتبوية برمتها بل هو الناتج األكثر تعبريا  عن العملية التعليمية بصورة واضحة

التحصيل الدراسى أبنه يرتبط إباثرة جمموعة من اخلربات ميكن : (1983أبو حطب ) هويعرف 
وميكن التحكم فيها مثل برانمج معني للتدريب أو التعليم  ،موحدة( ومقصودةأو ) ا مقننةوصفها أبهن

 (1).له أهداف تعليمية حمددة يسعى إىل حتقيقها ىف املتدربني أو املعلمني

نه "حتصيل إدراكي نظـري فـي معظمـه يرتكز على أب (2)(1986،107عرفه محدان ) 
اد املنهجية املختلفة يف الرتبيـة املدرسية كاالجتماعيات والعلوم املعارف واخلربات اليت جتسدها املو 

 ." لطبيعية والدينية والرايضيات مث اللغاتا

ويشري الثبييت إىل أن التحصيل الدراسي يقصد به" املستوى الذي يبلغه الفرد يف اكتساب  
الجتاهات والقيم املختلفة عن اخلربات املتمثلة يف املفاهيم العلمية وطرق التفكري العلمـي وامليـول وا

 (3).األسرة ووسائل اإلعالم ودور العبادة "مدرسي مثـل تعليم املدرسي أو الال طريق وسائل ال

( أبنه ما يستطيع التلميذ اكتسابه من معلومات 84 ،2000،حممد ،ويعرفه )عبدالسالم 
رسة يف صور خمتلفة ا املدتقدمه ،من خالل ما مير به من خربات ،ومهارات واجتاهات وقيم ،ومعارف

                                      
  .، د طالقدرات العقليةأبو حطب،  (1)

، رسالة لدراسي لدى طالب املرحلة االبتدائية مبدينة الطائفالتنشئة الصحية وعالقتها ابلـذكاء والتحصـيل االثبييت، ( 2)
 .35، صماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى

 .35، صالسابق املرجعالثبييت، ( 3)
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 .(1)أو وجدانية انفعالية ،وأنشطة بدنية حركية ،ومن أنشطة معرفية أكادميية ،دةومتعد

التحصيل الدراسى جمموعة املعارف واملعلومات الىت حيصلها الطالب ىف مادة من يتضو  
عن طريق درجات ويقاس عن طريق االختبارات التحصيلية املقننة أو  ،دراسية أو جمموع مواد دراسية

 (2).الدراسى االمتحاانت العادية ىف هناية العام

( أن التحصيل الدراسى هو مقدار ما يكتسبه الطالب من  2006محـودة )كما يرى   
ويقاس ابلدرجة الىت حيصل عليها الطالب ىف االختبار  ،املعلومات املتضمنة ىف احملتوى املعـرىف

 (3).داده هلذا الغرضالتحصيلى الذى مت إعـ

ت من خربا الطالب ملا تعلموهاستيعاب ( أبنه مدى 2006رندا السيد ) ،علىكما تعرفه   
ويقاس حتصيلهم ابلدرجة الكلية  ،جملموعة من املقـررات الدراسية معرفية ومهارات من خالل دراستهم

الكلى ىف االختبارات التحصيلية ىف مجيع املقررات الدراسية )اجملموع  الطالبصل عليها الىت حي
 (4).(هلم

كما يذكر ملحم أبن التحصيل الدراسي هو " مدى ماحتقق من أهداف الـتعلم يف موضوع   
 (5)دراسي سبق للفرد دراسته أوالتدرب عليه"  أو مقرر

أبنه درجة أو قدرة الفرد علي  جوشي وسريفاستافا() (joshi & srivastava،2009،35ويعرفه ) 

                                      
. املؤمتر العلمي السنوي اهات احلديثة يف دراسة الذكاءات املتعددة دراسة حتليلية يف ضوء نظرية جاردنراالجتعبدالسالم،  (1)

 .335-211الثامن، كلية الرتبية، جامعة حلوان، اجمللد األول، 

جامعة ، بيةكلية الرت ب املختلفة لكليات الرتبية، رسالة ماجستري، بعض األساليب املعرفية املميزة لطالب الشعشعيب،  (2)
 ة.املنوفي

 M-U-R-D-E-Rتنمية القدرة على حل املشكالت لدى طالب الصف األول الثانوى ابستخدام اسرتاتيجية محــودة،  (3)
 .كلية الرتبية، جامعة عني مشس ، رسالة ماجستري،املعرفية القائمة على جتهيز ومعاجلة املعلومات

، رسالة تيجيات التعلم والتحصيل الدراسى لدى طالبات كلية الرتبية النوعيةمن اسرتا أهداف اإلجناز وعالقته بكلعلي،  (4)
 .ماجستري، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق

أتثري خربات السكن الـداخلي علـى اضطراابت السلوك والتحصيل الدراسي ودافعية االجناز لدى طالبات كلية ملحم،  (5)
 .191-143، ص12ئر، عمان، العدد، ، جملة البصاالرتبية بعبـري يف سلطنة عمان
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 .(1)أو يف مادة دراسية معينة ،دراسيةاملواد اليف مجيع  ،داء املهام املدرسيةأ

ايل أن التحصيل الدراسي عبارة عن مؤشر ( )نيسا خان( (Z.،2014 ،(Nisa-Khan)كما يشري   
 (2).ملستوي التالميذ يف املعرفة أو املهارات املكتسبة نتيجة للتدريب أو اخلربة

م الذي حصيل هو حتديد التقد؛ اتفاقها يف أن التويالحظ الباحث من التعريفات السابقة 
ويستخدم يف األغلب  ،مات واملعارف واملهارات؛ من خالل مقرر دراسي مايف املعلو  ،حيرزه الطالب

كما تتفق أيضا  يف أن التحصيل يقاس ابلدرجة اليت   ،لوصف اإلجناز يف املوضوعات املنهجية الدراسية
 ذلك.حيصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة ل

                                      
(1)  Joshi ،S. ،&Srivastava ،R. (2009). Self-esteem and academic achievement of adolescents. Journal of the 

Indian Academy of Applied Psychology،35،33-39. 

(2)  Nisa-Khan ،Z. (2014). Relationship between intelligence and academic achievement of secondary level 

students. Global Journal for Research Analysis،3(3)،35-36. 



91 

 اسيالتحصيل الدر و  أبعاد مارزانو :املبحث الثالث

 أهداف التحصيل الدراسي

أهتم الرتبويني كثريا  ابلتحصيل الدراسي ملا له من أمهية يف اختاذ القرارات الصحيحة يف 
  )1((1986،40املؤسسات التعليمية وتتلخص يف النقاط التالية )محدان، 

ـه إلـى توجيههم ملعلم نتيجة معرفته بتحصيل طالبترشيد تعلم الطالب، حيث يبادر ا -1
 .أو حتـى تشجيعهم حنو االستمرار ،لقراءات وخربات إضافية أو نشاطات صفية أو منزلية

 .نقل الطالب من مرحلة دراسية إىل أخرى -2

 .تدريسمعرفة مستوى الطالب ومقدار معرفتهم للمادة قبل ال -3

ث الـتعلم وحتسني مستوى التدريسية املستخدمة يف إحدا معرفة درجة فعالية املواد والطرق -4
 .التحصيل

 .تعديل وتنقيح املناهج والوسائل التعليمية -5

 .أبداة توضح مستوى تقدمه العلمي تزويد الطالب -6

 : أمهية التحصيل الدراسي

 حمكا  أساسيا  على مدى ما يعد الدراسيتحصيل أن ال: (1998 :يرى )جاد هللا أبو املكارم
املستقبل حيث تعطى املدرسة أمهية كربى لدرجات الطالب وجمموعهم ميكن أن حيصله الطالب ىف 

ميكن أن ينجح فيها واملدرسة  اليتالكلى وهو أول ما يلفت النظر لتقومي الطالب وتوجيهه الوجهة 
 بالطمميزاهتا العامة تعىن ابكتشاف استعدادات المبناهجها اخلاصة وطرق التدريس ومعايريها و 

 ويقوم متت ىف هذه املرحلة  اليتحيث تساعد الطالب على تكيفه هلذه االستعدادات  ،املختلفة
على  الدراسيتشكيل عملية التعلم وحتديدها والتحصيل  يف كبري  بدورىف املدرسة  الدراسيالتحصيل 

                                      
 .40ص، عمان، 2، طتقييم التحصيل اختباراته وعملياته وتوجيهه للرتبيـة املدرسية محدان، (1)
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ثر فيها عوامل كثرية ة التعلم نظرا  ألن عملية التحصيل معقدة وتؤ عملي يفأمهيته ليس هو املتغري الوحيد 
 يفئما  مقياسا  صادقا  لقدرة الطالب على التحصيل إذ كثريا  ما تتدخل ومن مث فالدرجات ليس دا

عملية التحصيل عوامل بعضها متعلق ابملتعلم وقدراته واستعداداته وصفاته املزاجية والصحية وبعضها 
 (1) .( 54: 19) التعليمية وطريقة تعليمها متعلق ابخلربة

إىل أن التحصيل املدرسي يهدف إىل احلصول على  :(1970: شري )رمزية الغريبتو 
قة مباشرة من حمتوايت مادة معينة كما يهدف إىل معلومات تظهر مدى ما حصله التلميذ بطري

التحصيل ىف خربة معينة ومركزة ابلنسبة جملموعته وال  يفالتوصل إىل معلومات عن ترتيب التلميذ 
على ذلك ولكن ميتد إىل حماولة رسم صورة نفسية لقدرات التلميذ  الدراسييل يقتصر هدف التحص

 (2)واد. خمتلف امل يفالعقلية واملعرفية وحتصيله 

 : افرتاضات قياس التحصيل الدراسي

ميكن قياس مستوايت التحصيل الدراسي بواسطة االختبارات التحصيلية املقننة، حيث توضع 
لوصف األداء  ،ةاليت تدرس يف الصفوف الدراسية املختلف ،تارف واملهارالتقومي املع ،عناصر االختبار
 (3)الراهن للطالب.

ادقة وغري متحيزة البد أن أنه لكي تكون نتائج التحصيل متسقة وص (4) 2006 ،ويري عالم
 :يرتكز قياس التحصيل علي بعض االفرتاضات

بغي أن يستند االختبار أن يقيس االختبار نطاقا  سلوكيا  ميكن حتديده بدقة، وين -1
 اغتها صياغة سلوكية حمددة حبيث ميكن قياسها.التحصيليإلىأهداف تربوية ميكن صي

ادة الدراسية أو حمتوي الربانمج التدرييب، وال أن يقيس االختبار األهداف املتعلقة ابمل -2
 يقيس أهدافا  عارضة أو غري مهمة.

                                      
 .54، ص، د.طصري لإلبداع والتنمية، امللتقى املامليول النفسية والتحصيل الدراسي يف الرايضياتأبو املكارم، ( 1)

 .88ط، ص.، دالتقومي والقياس النفسي والرتبويالغريب، ( 2)

 .93-92ط، ص.د، سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلياخلالدي،  (3)

 .309-301ط، ص.د ،توجهاته املعاصرةو  التقومي الرتبوي النفسي أساسياته وتطبيقاتهو  القياسصالح الدين،  (4)
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ين سيطبق عليهم االختبار؛ حبيث تراعي أن تكون املعاجلة التعليمية مناسبة لألفراد الذ -3
 فردية بينهم، وأن تتاح هلم الفرصة لتعلم اجملال الذي يقيسه االختبار.الفروق ال

 : الدراسيعلى التحصيل تؤثر  اليتالعوامل 

 :إىل أن هناك عدة عوامل تؤثر على التحصيل هى: (1985: تشري )أمنة عبد هللا تركى

درجة نضج هذه االستعدادات ومدى اتساع اخلربات املتعلمة : االستعدادات العقلية: أوالً 
املراد تعلمها  ولذلك هتتم املدرسة احلديثة أبن تتفق اخلربات ،ىف كل مرحلة طالبمع مستوى نضج ال

مع التحصيل الدراسي هلم يف مراحل التعلم  طالبمع مستوى النضج واالستعداد العقلي عند ال
 .املختلفة

أما إذا كان : على التحصيل إجيايبعوره ابألمن له أثر املتعلم وش تكامل شخصية: اثنياً 
ثقة ابلنفس فإن هذا ينعكس الفرد قد مر به من الظروف البيئية ما جعله يشعر بعدم األمن وفقدان ال

  .على حتصيله ويقلل من قدرته على املثابرة والرتكيز

وقد بينت إحدى  :دراسيلااجتاهات الوالدين حنو أبنائهم ومستوى حتصيلهم : اثلثا  
( سنة أن هناك عالقة سالبة بني درجات أفراد 17-14أجريت على أطفال من ) اليتالدراسات 

 ،احلماية الزائدة-اإلمهال  ،التسلط: وبني درجات آابئهم ىف األبعاد اآلتية الدراسيالعينة ىف التحصيل 
  .التذبذب التفرقة ،التدليل ،النفسيإاثرة األمل 

حيث يقوم املعلم بدور كبري ىف مقدار  :طالبر املعلم ىف التأثري على حتصيل الو د: رابعا  
 الدراسيابحتكاكه مع الطالب يقوم ىف اليوم  فاملعلم إفادة املتعلم من هذا املوقف أو عدم إفادته منه

 ،درسةها الطالب ىف املحييوحتدد نوع احلياة الىت  ،الواحد ابختاذ قرارات متعددة توجه تعامله معهم
ونوع العالقات الىت يكوهنا الطالب مع زمالئهم واحمليطني هبم ىف املدرسة لذلك نرى أن املعلم الكفء 

 .(1)وإدراك طبيعة الطالب والعوامل الىت متيزه وتؤثر فيه  هو الذى يكون قادرا  على فهم

                                      
التحصيل الدراسي ىف ضوء دافعية اإلجناز ودرجة الضبط، دراسة مقارنة بني اجلنسني لدى بعض طالب املرحلة تركـى، ( 1)

 .39-36، كلية البنات، جامعة عني مشس، ص ص رسالة ماجستري غري منشورة، الثانوية ىف دولة قطر
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ذات األثر إىل أن من العوامل  :(1983: األعسر تشري )صفاء: العام املدرسياجلو : امساً خ •
العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع سواء كانت  املدرسيويقصد ابجلو  التعليميىف املوقف امللموس 

درسة أعظم امل وتعد؛ بعضهم ببعض طالبه وعالقة الطالبعالقة الناظر ابملعلمني أو عالقة املعلم ب
صيل الطالب يف املدرسة؛ يتأثر ن حتوأ ،تؤثر يف التحصيل والدافع اليه ،مؤسسة اجتماعية خارج العائلة

مع زمالئه يف النشاط  الطالبكما أن تفاعل   ،وابلنظام الرمسي للمدرسة ،بتفاعله مع معلميه وزمالئه
ذ هبا املؤسسات التعليميةأتثريا  علي منو الصيفي؛ يزيد من دافعه للتحصيل، وأن لسياسات التعليم اليت أتخ

 .(1)ر يف دافع التحصيلئل الطرق األتية تؤثوقد وجد أن بعض أوا ،حتصيل الطالب

أن هناك بعض اخلصائص والسمات حيرز : (1995: لزايتويؤكد )فتحى ا :النوع: سادساً 
وامليل  ،واحلساب ،فيها الذكور تفوقا  نسبيا  على اإلانث مثل القدرة العددية، والقدرة الرايضية

 ،ه اإلانث تفوقا  نسبيا  على الذكور مثلوهناك بعض السمات أو اخلصائص الىت حترز في ،احلساىب
 .ودقة املالحظة  وامليل للخدمة االجتماعية القدرة اللغوية وامليل األدىب،

تشري بعض الدراسات إىل وجود فروق جوهرية ىف املهارات  :: الطبقة االجتماعيةسابعاً 
 واالقتصادي االجتماعيى ىف اهلندسة بني ذوى املستو  الدراسياملتعلقة ابكتساب املفاهيم والتحصيل 

نخفض لصاحل اجملموعة األوىل على عينات من امل االجتماعيواالقتصاديوذوى املستوى  ،املرتفع
 .(2)احلادى عشر(  -الثامن -الصفوف الدراسية )اخلامس

 ،ترتبط بتحصيله منذ سنني الدراسة االبتدائية فالطبقة االجتماعية اليت أييت منها الطالب 
 وقد وجد جيمس وابفورد ،القتصادي للطالب؛ يسهم يف حتصيله الدراسياعي االجتمفالوضع ا

((Games & Baford  أن حتصيل أبناء مدرسي الكليات واجلامعات؛ أعلي من حتصيل أبناء األشخاص
وأن حتصيل أبناء الطبقات املتعلمة أعلي من  ،والوظائف احلكومية ،الذين يعملون يف املهن األخرى

                                      
د.ط، ، ة واالحتياجات االجتماعية وشخصية األبناءالعالقة بني اجتاهــات األمهــات حنـو املواقف النفسيعسر، األ( 1)

 .50ص

 .57-38، ص1، طاألسس املعرفية للتكوين العقلى وجتهيز املعلوماتالزايت، ( 2)



95 

ى. كما تشري األحباث أيضا  ايل أن معدل حتصيل الطلبة من أبناء العمال؛ األخر بقات حتصيل الط
وترتبط الطبقة االجتماعية للطالب يف بعض  ،يقل عن معدل حتصيل الطلبة من أبناء الطبقة املتوسطة

ن آلخريوتقدير ا ،اجملتمعات؛ بنوع املدرسة الثانوية اليت سيلتحق هبا الطالب وبفرص التحاقه ابجلامعة
 (1)له.

 : تقومي التحصيل املدرسى

ة إىل الرئيسحىت امتدت فكرته  العقليأنه أنتشر القياس : (1998: يرى )جاد هللا أبو املكارم
فظهرت االختبارات التحصيلية الىت  املوضوعيتطوير االمتحاانت املدرسية لتصبح أداة صاحلة للقياس 

وظهر من انتشار  ،الدراسيةل مادة من املواد تمد ىف بنائها على حتديد األعمال التحصيلية لكتع
التقومي من األهداف العامة الىت يسعى املعلم إىل حتقيقها  ويعد ،املدرسيأمهية التقومي  العقليالقياس 

اخلربة  وا  مضطردا  ىفبتقوميه لطالبه هادفا  من ذلك دراسة العوامل املختلفة الىت تؤدى إىل منوها من
اكتشاف استعدادات الطالب وقدراهتم  يفالتقومي و  لنمو ويستخدم القياسالتعليمية وتتبع هذا ا

تقومي املعلم  ويعد ،اخلاصة وصفاهتم املزاجية والشخصية ومشكالهتم الىت ميكن أن تؤثر على التحصيل
لذى حتدثه عملية اهنا إىل تقدير األثر حيث يرمى التقومي  الرتبويلطالبه من أهم موضوعات التقومي 

نة وكان هذا التحصيل يعتمد قياسه على اختبار مدرس من عمل على الطالب ىف مادة معي الرتبية
املعلم أما اآلن فإن التقومي ال يقتصر على انحية التحصيل فقط وإمنا عملية التقومي تتناول اجلوانب 

من  أو اجتماعية أو انفعالية أو صحية إىل غري ذلك املختلفة من شخصية الطالب سواء كانت عقلية
 .(2)جماالت احلياة للطالب 

منها ما يتعلق ابلقدرات العقلية والناحية  طالبتوجد عوامل عديدة تؤثر ىف حتصيل الو  
دور املعلم واألثر الذى حيدثه ىف نفوس الطالب وكذلك جو املدرسة املزاجية وقد يرتبط التحصيل ب

مل وطرق مناسبة تساعد د عواوتوج ،ن التحصيل يرتبط ابالمتحاانت الىت تعقد ابملدرسةإحيث 
الطالب على زايدة حتصيلهم ىف املواد الدراسية منها التعلم مبساعدة الكمبيوتر وكذلك استخدام 

                                      
 .81،صط.د، علم النفس الرتبويتومي، (1)

 .57صد.ط، ، امليول النفسية والتحصيل الدراسي يف الرايضياتأبو املكارم، ( 2)
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  .يس وهذا ما أكدت عليه بعض الدراساتأسلوب ورش العمل ىف التدر 
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 الدراسات السابقة :الرابعاملبحث 

 دريس املـواد الدراسية املختلفةاحملور األول: دراسات تناولت منوذج مـارزانو فـي تـ

 ( (Tarleton،1992) دراسة اترلتون -
Dimension of Learning; A model for Enhancing Students Thinking and Learning 

 قامت إبجراء حبث ابستخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس طالب من جامعة ) نوفا

Nofa) عملية التعلم وتنمية التفكري أبمناطه عرفة أثر النموذج على حتسنيبوالية كلورادو وتدريبيهم مل 
فحص وتوسيع برامج واسرتاتيجيات يف والية   وكان اهلدف من الدراسة املختلفة لدى الطالب

كانت عينة و ،كوالرادو يف حصر السلوكيات التدريسية اليت حتفز أنواع متعدد من التفكري عند الطلبة
النموذج، ومت تدريبهم على استخدام  ق من املعلمني املتطوعني بتجريبالدراسة عبارة عن فري

كانت املرحلة األوىل يف هذه الدراسة هي الرتكيز على   ،االسرتاتيجيات التعليمية املختلفة املتضمنة فيه
مساعدة هؤالء املدرسني املتطوعني على تغيري سلوكيات التدريس لديهم وتدريبهم على ممارسة 

ي تقييم أتثرياستخدام واملرحلة الثانية يف هذه الدراسة ه ،ملتضمنة يف منوذج أبعاد التعلمالسلوكيات ا
لتحقيق هدف الدراسة مت بناء أدوات الدراسة وهي عبارة عن و  .النموذج على تفكري وتعلم الطالب

جملموعة توصلت الدراسة إىل أن ا وأشرطة الفيديو للحكم على فعالية النموذج. هانواستباختبار مقنن 
وقد استخدم املنهج التجرييب يف  .نموذجتقدما داال  على أدوات التقييم املختلفة لل التجريبية حققت

 .هذه الدراسة

  (Brown،1995) دراسة براون -
Observing Dimensions of learning in Classrooms and Schools. 

رها الطالب داخل كل بعد من هدفت الدراسة تصميم بطاقة مالحظة لعناصر التعلم اليت يظه
 :ليت تتمثل يفلتعلم، واأبعاد منوذج مارزانو ألبعاد ا

 االجتاهات واإلدراكات األجيابية عن التعلم :البعد األول  -

 اكتساب ودمج املعرفة:البعد الثاين  -
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 تنمية وصقل املعرفة:البعد الثالث -

 استخدام املعرفة بشكل هادف وذي معىن :البعد الرابع -

 تنمية العادات العقلية املنتجة :البعد اخلامس -

( مدرسة بوالية مريالند 11اسة مت تقنني بطاقة املالحظة على )لتحقيق هدف الدر و  
ابلوالايت املتحدة األمريكية، كما قامت مدرسة " برنس جورج كاونيت "العامة بتطبيق املمارسات 

يه ممارسات وأداءات معلميها وفق هذا النموذج التدريسية املرتبطة بنموذج أبعاد التعلم وذلك لتوج
 .ظة فيهابتطبيق بطاقة املالح

أشارت نتائج الدراسة إىل زايدة تعلم الطالب للمهارات املتضمنة يف احملتوى ابستخدام و  
التدريس بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم خاصة يف بعدي االجتاهات واإلدراكات اإلجيابية عن التعلم. 

 ،بعاد التعلمسة مبجموعة من التوصيات للمشرفني بضرورة استخدام منوذج مارزانو ألوخرجت الدرا
 واستخدام بطاقات املالحظة املقننة اليت وردت يف الدراسة ملتابعة تعلم الطالب

 (2003) دراسة أبو بكر -

أثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف حتصيل طالب املرحلة الثانوية بسلطنة عمان للبالغة 
 اجتاهاهتم حنوهاو 

تعلم يف حتصيل طالب املرحلة الثانوية هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام منوذج أبعاد ال
كانت عينـة الدراسـة مكونة من و  ،ابستخدام املنهج التجرييببسلطنة عمان للبالغة واجتاهاهتم حنوها، و 

أدوات  هلدف مت بناءلتحقيق هذا ا .( طالبا من طالب الصف الثاين الثانوي بسلطنة عمان84)
ون من أسئلة مقال وأسئلة االختيار من متعدد والتكملة حتصيلي، مك الدراسة وهـي عبـارة عـن اختبـار

للصف الثاين الثانوي، ومقياس اجتاه للتعرف على اجتاه طـالب الصـف الثـاين الثانوي - يف مادة البالغة
مقارنة ابلتغري يف اجتاه الطالب الذين درسوا يف حنو البالغة بعد الدراسة ابستخدام منوذج مارزانو، 

 إحصائيةتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة  .ة بدون استخدام منوذج مارزانواجملموعة الضابط
بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضـابطة لصـاحل اجملموعـة التجريبية ( α≤0،05) عند مستوى داللة
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وذج وقد أوصت هذه الدراسة بتوجيه اإلهتمام حنو استخدام من .االجتاهلالختبار التحصيلي ومقياس 
 .مارزانو ألبعاد التعلم يف العملية التعليمية وتدريب املعلمني على اتقان هذا النموذج

 (٢٠٠٤دراسة العراقي )  -

 فعالية برانمج يف األنشطة العلمية فـي تنميـة مهارات التفكري لدى مرحلة الرايض

أبعاد التعلم  س فاعلية برانمج يف األنشطة العلمية قائم على منوذجسة إىل قياهدفت الدرا
( طفلة من 60تكونت العينة من ) .ملارزانو يف تنمية مهارات لدى أطفال مرحلة رايض األطفال

 وقد قسمت ،( سنوات5- 6بنات(، وكانت أعمارهن مابني ) )املستوى الثاين بروضـة منـار القـاهرة 
لتحقيق و  ،يف الدراسة. رييبحيث مت اعتماد املنهج التججتريبية وضابطة تساويتنيجمموعتني م العينة إىل

أهداف الدراسة مت بناء أدوات الدراسة وهي عبارة عن استمارة جلمـع مؤشرات عن احلالة االقتصادية 
ل وهي واالجتماعية والثقافية ألطفال الروضـة، واختبـارمصور لقياس مهارات التفكري لدى الطف

شكالت( وبطاقة مالحظة ملهارات التفكري حل امل -اختاذ القرار- االستقراء -املقارنة  -)التصنيف 
توصلت نتائج الدراسة إىل تفوق أطفال اجملموعة التجريبية الـذين طبـق عليهم  .لدى أطفال العينة

لضابطة الذين مل يطبق عليهم الربانمج بناء على منوذج مارزانو ألبعاد الـتعلم علـى أطفـال اجملموعـة ا
كمـا أشارت الدراسة إىل أن منوذج أبعاد التعلم حيقق   ،لتفكيـرالربانمج السابق يف منو مهـارات ا

التكامل بني اسـرتاتيجيات الـتعلم التعاوين وحل املشكالت، وتنمية مهارات التفكري املختلفة كما 
كـن أن جتعـل الصف وأساليب التدريس التـي ميالنموذج وفر فرصة جيدة ملناخ - أوضحت النتـائج أن

 .اعينيمفكريني و  طالبال

(Curtis، Stan A، 2005 ) كورتيس،ستان دراسة -

( يف مدارس ريفية 1هدفت الدراسة اختبار تنفيذ وتفعيل أبعاد التعلم وابلتحديد البعد رقم )
عن تنفيذ أبعاد التعلم على دمج  املتحدة، واختربت هذه الدراسة اآلاثر النامجـة الوالايتجنوب شرق 

يف غرفة الصف وأاثرها على التحصيل األكادميي استخدمت هذه ليمية جديدة اسرتاتيجيات تع
 .الدراسة املنهج الوصفي
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جلمع البياانت اخلاصة ابلدراسـة توصلت  هاناالستبلتحقيق ذلك استخدم الباحث أداة و 
لم األول كانت فعالة يف زيـادة أداء الطالب يف مادة الدراسة إىل أن عملية ما قبل تنفيذ بعد التع

احلياتية ألن العالمات ازدادت بعد عملية تنفيذ ما بعـد التعلم األول. وأظهرت نتائج الدراسة  العلوم
أيضا وجود اختالف فـي مواقـف الطـالب واجتاهاهتم حنو الواجبات الصفية وحنو استخدام املعلمـني 

 .لمتعال السـرتاتيجيات بعـد

 (2007دراسة رجب وعفيفي ) -

 لمـي املرحلة االعدادية يف ضوء منوذج أيعاد التعلم ملـارزانواملمارسات التدريسـية ملع

هدفت الدراسة معرفة املمارسات التدريسية ملعلمي املرحلة اإلعداديـة يف ضوء منوذج أبعاد 
ن األول واخلامس. كما اسـتخدم أسلوب لتحقيق ذلك استخدم إستبانتني لقياس البعدي .التعلم ملارزانو

 .ومعلمة جبمهورية مصر معلمـا   (185)ألبعاد الثاين، الثالث والرابع لعينة من املضمون لقياس ا حتليل

وتشري النتائج إىل أنه على الرغم من أن قياسات مكـوين البعد األول تظهر تقبل املعلمني 
 ،حنو الدرجات الدنيا يف املناخ الصفي احنرافمثة  نهأ إال .تقديرهم لقدراهتم واجنازاهتمو  ،طالبلل

توى املتوسـط فـي مهـام الصف وابلنسبة للبعد الثاين أظهرت النتائج أن املعلمني يركزون يف املقـام واملس
وابلنسبة للبعد الثالث الـذي يتعلق مبدى  ،األول على تنظيم املعرفة مث ختزينها وأخريا تكوينها وبنائها

حظ استخدام املعلمون يال.ليةمني على تعميق املعرفة وذلك من خالل مثان عمليات عقعمل املعل
% ومن حيث الرتتيب تظهر 89،91إىل  %62،16للعمليات الثمانية ولكن بنسب ترتاوح مـا بـني 

مبدى  املقارنة يف املرتبة األوىل مث أييت بعـدهااىلتجريد مث حتليل الرؤى وابلنسبة للبعد الرابع الذي يتعلق
من  % 33تبني أن نسبة  ،مطالهبله معىن عند  مساعدة ممارسـات املعلمني الستخدام املعرفة على حنو

املعلمني يهتمون بتقدمي أنشطة تتطلب استخدام أسلوب حل املشكالت كنمط سائد يف استخدام 
املعلمون فرصا  وابلنسبة للتساؤل اخلامس الذي يتعلق إلـى أي مدى يتيح ،املعرفة استخداما ذا معىن

تشـريالنتائج إىل اقرتاب املتوسط من احلد األدىن للمدى  م لنمو عادات لعقل املنتجـةطالهبمناسبة ل
 .على العـادات العقليـة ونـدرة ممارسات املعلمني التدريسية يف ضوء منوذج ملارزانو

 



101 

 

 (2007دراسة السالمات ) - 

ة ارزانو ألبعاد التعلم لطلبة املرحلة االساسيأثر استخدام اسرتاتيجية مبنية علـى منـوذج م
 .حتصيلهم للمفـاهيم الفيزايئية وتنمية مهارات التفكري الناقد واجتاهاهتم حنو مادة الفيزايء العليا يف

هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء استخدام إسرتاتيجية مبنيـة علـى منـوذج مارزانو ألبعاد التعلم 
تفكري الناقد واجتاهاهتم عليا يف حتصيلهم للمفاهيم الفيزايئيـة وتنمية مهارات اللطلبة املرحلة األساسية ال

( طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي فـي 60تكونت عينة الدراسة من ) - .حنو مادة الفيزايء
 وزعوا ابلطريقة ،مدرسة حسين فريز األساسية للبنني التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة السلط

وذلك ابعلتماد املنهج التجرييب يف  األخـرى ضابطةتظمة إىل جمموعتني إحـدامها جتريبيـة و العشوائية املن
 .الدراسة

لتحقيق ذلك مت بناء أدوات الدراسة وتتكون من اختبـار حتصـيل املفـاهيم الفيزايئية املكون و 
فكري الناقد املكون من هارات التواختبار م ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد أبربعة بدائل33من )

تيار من متعـدد أبربعـة بدائل، ومقياس االجتاهات حنو مادة الفيزايء املكون ( فقرة من نوع االخ22)
 إحصائيةتوصلت الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة  .( فقرة مث التحقق مـن صدقها وثباهتا36من )

التجريبيـة  المات طلبة جمموعيت الدراسةبني املتوسطني احلسابيني لع( α =0،05) عند مستوى
اختبار حتصيل املفاهيم الفيزايئية لصاحل اجملموعة التجريبية يعزى لطريقـة التدريس،  والضـابطة على

وأظهر املتوسطان احلسابيان املعدالن أن هذا الفرق لصـاحل اجملموعـةالتجريبية واليت درست ابستخدام 
 =0،05توى )عند مس إحصائيةوبينـت النتـائج وجود فرق ذي داللة ،لممارزانو ألبعاد التع إسرتاتيجية

α)  بني املتوسطني احلسـابيني لعالمات طلبة جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار مهارات
التفكيـر الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية يعزى لطريقـة التـدريس وأظهـر املتوسـطان احلسابيان املعدالن 

مارزانو ألبعاد التعلم، كما  إسرتاتيجيةستخدامأن هذا الفرق لصاحل اجملموعة التجريبية واليت درست اب
بني املتوسطني احلسابيني  (α =0،05عند مستوى)إحصائيةأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة 

فيزايء لصـاحل لعالمات طلبة جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على مقياس االجتاهات حنو مادة ال



102 

الفرق لصاحل - يس، وأظهر املتوسطان احلسابيان املعـدالن أن هـذااجملموعـة التجريبية يعزى لطريقة التدر 
 .مارزانو ألبعاد التعلم إسرتاتيجيةاجملموعة التجريبية واليت درست ابستخدام 

 (2008دراسة حبيب ) -

يل واختاذ القرار واالجتاه حنو العلوم فاعلية استخدام منوذج أبعاد الـتعلم فـي تنميـة التحص
 األول اإلعـداديلتالميذ الصف 

هدفت الدراسة إىل معرفة فاعلية استخدام منوذج أبعاد الـتعلم فـي تنميـة التحصيل ومهارة اختاذ 
 طالبات( طالبة من 70الصف األول اإلعـدادي، وتكونت العينة من ) طالبالقرار واالجتاه حنو العلوم ل

لتحقيق أهداف و  .تخدام املنهج التجرييبابس وذلك دادي مبدارس حدائق القبة ابلقاهرةول اإلعالصف األ
 .الدراسة مت إعداد اختبار حتصيلي واختبار مهارات اختـاذ القرار ومقياس االجتاه حنو العلوم

يف مقياس االجتاه (α =0،05توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا  عند مسـتوى )و 
ائج وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى عة التجريبية، كما أظهرت النتالعلوم لصاحل اجملمو  حنو

(0،05= α)  يف االختبـار التحصـيلي واختبـار مهارات اختاذ القرار لصاحل اجملموعة التجريبية،كما أشارت
عاوين وحل املشكالت، النتائج إىل أن منوذج أبعاد التعلم حيقق التكامل بني اسرتاتيجيات التعلم الت

فة حيث ساعد الربانمج املقتـرح واملسـتند علـى بعـض االسرتاتيجيات اليت وتنميـةمهارات التفكري املختل
اقرتحها النموذج يف تنمية مهـارات التفكيـر املختلفـة كمـا أوضحت النتائج أن النموذج وفر فرصة جيدة 

 .مفكرين وأعيني طالبعل الملناخ الصف وأساليب التدريس التـي ميكن أن جت

حتصيل املفاهيم واختبار  إىل وجود فرق دال إحصائي ا يف اختباروابلتايل أوصلت النتائج 
مهارات اختاذ القرار واالجتاه حنو العلوم لصاحل تالميذ اجملموعـة التجريبية؛ أدى إىل فاعلية منوذج أبعاد 

  .ر واالجتاه حنو العلومالتعلم ملارزانو يف تنمية التحـصيل واختـاذ القـرا
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 (2008) دراسة املشاقبة -

ثر استخدام اسرتاتيجية تدريسية مسـتندة الـى منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف التحصيل أ
 ردن.والقـدرة علـى حـل املشـكالت الرايضية لدى طالبات املرحلة االساسية يف األ

ية مسـتندة إىل منوذج أبعاد التعلم ريستد إسرتاتيجيةالدراسة معرفة أثر استخدام هذه هدفت 
 زانو يف التحصيل والقدرة على حل املشكالت الرايضية لدى طالبات املرحلة األساسية يف األردن،ملار 

طالبة من طالبات الصف ( 106وقد تكونت عينة الدراسـة مـن ) ،وذلكباستخدام املنهج التجرييب
( 52جريبية من )حيث تكون أفراد اجملموعة الت ،صبة املفـرقالسابع األساسي مبديرية الرتبية والتعليم لق

  .( طالبة54طالبة، وأفراد اجملموعة الضـابطة من )

لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء اختبار حتصيلي مث التحقق من صدقه وثباته ابإلضافة إىل و  
وق دالة إحصائيا  توصلت الدراسة إىل وجود فر  تطوير اختبار القدرة على حل املشكالت الرايضية

التدريس املستخدمة يف التحصيل البعدي لصـاحل  إسرتاتيجيةنسبة ألثر ابل(α =0،05) وىعند مسـت
 إسرتاتيجية طالبـات اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج عدم وجـود تفاعـل دال إحصـائيا بـني

وجود فروق دالة إحصائيا  عند  التدريس ومستوى التحصيل السابق يف التحصيل، كما أظهرت النتـائج
التدريس املستخدمة يف قدرة الطالبات على حل  إسرتاتيجيةابلنسـبة ألثـر  ( α =0،05) مسـتوى

املشـكالت الرايضـية، لصـاحل طالبات اجملموعة التجريبية،كم بينت عدم وجود تفاعل دال إحصائيا 
 .الرايضية ة الطالبـات علـى حـل املشـكالتبني إسرتاتيجية التدريس ومستوى التحصيل السابق يف قـدر 

 (2009دراسة فتح اهللا ) -

فعالية منوذج أبعاد التعلم ملـارزانو فـي تنميـة االستيعاب املفاهيمي وبعض لعادات العقلية 
 التعليم االبتدائي مبحافظة عنيزة ابململكة العربية السعودية لدى تالميذ الصف السـادس مـن

ارزانو يف تنمية االستيعاب منوذج أبعاد التعلم ملة فاعلية استخدام هدفت الدراسة معرف
( 71تكونت عينة الدراسة من ).الصـف السـادس طالباملفاهيمي وبعض العادات العقلية لدى 

وابن خلدون االبتدائية مبنطقة القصيم  ،الصف السادس االبتدائي مبدرسـيت السعودية طالبتلميذ من 
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وحدة )الكهرابء واملغناطيس( املقررة يف   السـعودية واقتصر احملتوى التعليمي على يف اململكـة العربيـة
 األدواتلتحقيق هدف الدراسة مت االعتماد على .كتـاابلعلوم للصف السادس من التعليم االبتدائي

اختبار  ،الصف السادس االبتدائي طالبقائمـة ابلعـادات العقلية اليت ميكن تنميتها لدى : التالية
 الصف السادس يف مفاهيم وحـدة طالباملفاهيمي لدى املفاهيمي لقياس االستيعاب - اباالسـتيع

لكهرابء واملغناطيس(، مقياس العادات العقلية لقياس العادات العقلية اخلمسة وهي )املثابرة، )ا
يف مواقف والتساؤل وطرح املشكالت والتحكم يف التهور والتفكري التباديل وتطبيق املعرفة املاضية 

 .التجرييبوذلك ابستخدام املنهج ( جديدة

بني  (α =0،05)عنـد مسـتوى  إحصائيةتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللـة و  
اجملموعة التجريبية اليت درسـت بنمـوذج أبعـاد الـتعلم ملارزانو يف االستيعاب املفاهيمي والعادات  طالب

إجيابية عند  تباطيةار كما أكدت النتائج وجود عالقة   .ريبيةاجملموعـة التج طالبالعقليـة لصـاحل 
الصف السـادس  طالببني االستيعاب املفاهيمي وممارسة العادات العقلية لدى  (α =0،05مستوى )

 .درسوا بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم الـذين

 (2010دراسة إبراهيم ) -

 ة مهارات القراءة اإلبتكارية لدى طالبفاعلية برانمج قائم على منوذج أبعاد التعلم لتنميـ
 املرحلة الثانوية

هدفت الدراسة قياس فاعلية برانمج قائم على منوذج أبعاد التعلم لتنميـة مهارات القراءة 
 .اإلبتكارية لدى طالب املرحلة الثانوية

 ولتحقيق ذلك اتبعت التايل:

 .األول اثنويحتديد مهارات القراءة االبتكارية املناسبة لطالب الصف -1

 .هارات لدى طالب الصف األول اثنويحتديد مستوى هذه امل-2

القراءة  حتديد أسس الربانمج القرائي القائم على منوذج أبعاد التعلم لتنمية مهـارات-3
 .االبتكارية لدى طالب الصف األول اثنوي
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 .بناء هذا الربانمج القرائي القائم على منوذج أبعاد التعلم  -4

على منوذج أبعاد التعلم لتنمية مهـارا ت القراءة  د فاعلية الربانمج القرائي القائمديحت  -5
 .االبتكارية لدى طالب الصف األول اثنوي

وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول اثنوي مبدرسة حسـين مبـارك الثانوية جمموعة 
عسكرية كمجموعة ضابطة مبحافظة جتريبية وطالب الصف األول اثنوي مبدرسة انصر الثانويـة ال

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمههـا وجـود فـروق و  ،وذلك ابستخدام املنهج التجرييب رة.القاه
بني متوسـطات درجـات اجملمـوعتني التجريبية ( =α 0،01عند مستوى داللة ) إحصائيةذات داللـة 

لصاحل  ة االبتكارية وعددها أربعة متطلباتوالضابطة يف القياس البعدي ملدى منو متطلبات القراء
بني متوسطات  = α )0،01عند مستوى داللة ) إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ،اجملموعة التجريبية

درجات اجملموعتني التجريبية والضابطةيف القياس البعدي ملدى منو مهارات القراءة االبتكارية وعددها 
 عند مستوى داللـة ئيةإحصاوجود فروق ذات داللة  ،تجريبيةاثنتا عشـر مهـارة لصاحل اجملموعة ال

0،01α =   بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيـاس البعدي ملدى منو
متطلبات ومهارات القراءة االبتكارية وعددها ست عشرة مهـارة لصاحل اجملموعة التجريبية، كما 

بني متوسطات  ( α =0،01عند مستوى داللة ) إحصائيةلة أظهرت النتائج وجود فروق ذات دال
درجات اجملموعة التجريبيـة فـي القياس القبلي والبعدي ملدى منو متطلبات القراءة االبتكارية وعددها 

 أربعة متطلبات لصاحل القياس البعدي

 ،((Inamullah& Danish،2011 دراسة أيناماهللا ودانيش  -

Implementation of dimensions of learning and its impact، Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in Business

االجتاه األجيايب واإلدراك " " أي مدى يتم تطبيق بعد التعلم األولتعرف هدفت هذه الدراسة 
دينة بيشاور ت هذه الدراسة يف مدارس موأجري .وأتثريه على التحصـيل األكـادميي فـي املـدارس

ستان اإلسالمية لتقييم إىل أي مدى يتم تنفيذ بعد التعلم األول يف هذه املدارس ولتقومي جبمهورية ابك
 استبانتنييف مجع البياانت حيث استخدم  هاناالستبلتحقيق ذلك مت تطبيق أداة  .األثر الناتج عنه

 للطالب( منفصلني )استبيان للمعلمني واستبيان
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علمني يعتقدون أهنم يطبقون بعد الـتعلم األول يف صفوفهم الدراسة أن امل تظهر نتائج هذهو  
أثناء عملية التعليم والتعلم. إال أن بياانت الطالب تظهر أن املعلمني ال يركزون على خلق بيئة صفية 

تائج أن اجنازهم يكون ويظهر من خالل هذه الن .ودودة وواجبات صفية ممتعه ابلنسبة إىل الطـالب
كثافة تطبيق البعد األول كبرية )كثرية(، وهذا يثبـت أن بعـد االجتـاه يف امتحاانهتم حيث تكـون   أفضل

 واإلدراك حيسن قدرة الطالب على التعلم. اإلجيـايب

 (٢٠١١دراسة التخاينة ) -

االجتاه واالتصال فعالية استخدام اسرتاتيجية تدريسية قائمـة علـى بعض أبعاد التعلم يف 
  مدارس تربية عمان اخلاصةدى طالب املرحلة األساسية يفالرايضي ل

تدريسية قائمـة علـى أبعاد التعلم يف  إسرتاتيجيةهدفت الدراسة إىل تقصي فعالية استخدام 
لـدى طـالب املرحلـة األساسية يف مدارس تربية عمان  تنمية االجتاه ومهارات االتصال الرايضي

( طالبا  من طالب الصف السابع يف مـدارسرتبية عمان 79تكونت عينة الدراسة من ) .اخلاصة
لتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد مقياس لالجتاه حنو الرايضيات مث التحقـق  .اخلاصة ابملدرسة العصرية

ة توصلت الدراس.من صدقه وثباته، واختبارا  يف االتصال الرايضي كذلك مت التحقق من صدقه وثباته
بني املتوسط احلسـايب لعالمـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة إحصائيةلـه إىل أنه يوجد فـرق ذو دال

والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية يف االجتاه ومهارات االتصال الرايضي، كما أظهرت النتائج وجود 
مستوى التحصيل يف املستخدمة و اإلسرتاتيجيةبني  =α )0،05) تفاعل دال إحصائيا  عند مستوى

 )0،05) ائج عدم وجود تفاعل دال إحصائيا  عند مستوىو الرايضيات، كما أوضحت النتاالجتاه حن

α=  املنهج وقد اعتمد الرايضي. االتصالبني اإلسـرتاتيجية املسـتخدمة ومستوى التحصيل يف مهارات
 .التجرييب يف هذه الدراسة
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 (20011) دراسة العراين  -

العلمي لدى  كريت التفار مها لتنميةم ملارازنو ح قائم على منوذج أبعاد التعلبرانمج مقرت 
 طالب الصـف التاسـع األساسي بغزة

برانمج قائم علـى منـوذج أبعـاد الـتعلم ملارزانو لتنمية التفكري العلمي  تعرفهدفت الدراسة 
ب من طالب الصف تكونت عينة الدراسة من أربع شع .لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

شعبتان متثـل اجملموعـة  ،طالبا   110دادية وعددهم سـي مبدرسة ذكور املغازي اإلعالتاسـع األسا
املنهج  ولك ابستخدا ( طالبا  54( وشعبتان متثل اجملموعة الضابطة وعددها )56التجريبية وعددها )

 . التجرييب يف هذه الدراسة

التفكيـر العلمي والذي واليت متثلت يف اختبار مهارات لتحقيق ذلك مت بناء أداة الدراسة، و  
وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد فروق دالة  .( بندا  اختباراي مت التحقق من صدقه وثباته38) تكون من

فـي مستوى درجات طالب اجملموعة التجريبية على اختبار  ( α =0،05) إحصائيا عند مستوى
عنـد  إحصائيةجد فروق دالة ب اجملموعة التجريبية، كما تو مهارات التفكيـر العلمـي، لصاحل طال

مسـتوىبني متوسط درجات الطالب مرتفعـي التحصـيل فـي اجملموعـة التجريبية على اختبار مهارات 
التفكري العلمي، وبني متوسط درجات أقراهنم الطالب مرتفعي التحصيل يف اجملموعة الضابطة، كما 

بني متوسط درجات   = α )0،05)عند مستوى  إحصائيةفـروقدالة  أظهرت النتائج أنه ال توجد
الطـالب منخفضـي التحصيل يف اجملموعة التجريبية على اختبار مهارات التفكري العلمي، وبني 

 .متوسط درجات أقراهنم الطالب منخفضي التحصيل يف اجملموعة الضابطة

 (2011) مندور عبد السالم ،دراسة فتح هللا

علوم وعادات نمية االستيعاب املفاهيمي يف الذج أبعاد التعلم ملارزانو، يف تفعالية منو 
 تالميذ الصف السادس االبتدائي، مبدينة عنيزة ابململكة العربية السعودية  العقل لدى

فعالية منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية االستيعاب املفاهيمي  تعرفهدفت هذه الدراسة  
ة ابململكة التعليم االبتدائي مبحافظة عنيز لية لدي تالميذ الصف السادس من وبعض العادات العق
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وقد تطلب حتقيق هدف البحث حتديد قائمة لكل من املفاهيم األساسية والعادات  .العربية السعودية
العقلية، وبناء عدد من الدروس يف ضوء منوذج أبعاد التعلم ملارزانو، وبناء اختبار يف االستيعاب 

( تلميذ ا اختريت بطريقة عشوائية 71الدراسة من )عينة  وتكونت .اهيمي ومقاس عادات العقلاملف
 .هـ 1428-1427من تالميذ الصف السادس من التعليم االبتدائي بعنيزة للعام الدراسي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تالميذ اجملموعة  :وقد أسفرت نتائج البحث عن التايل
ادات العقلية لصاحل انو يف االستيعاب املفاهيمي، والع درست بنموذج أبعاد التعلم ملارز التجريبية اليت

كما أكدت النتائج وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني االستيعاب املفاهيمي   .تالميذ اجملموعة التجريبية
 .عاد التعلموممارسة العادات العقلية لدي تالميذ الصف السادس الذين درسوا بنموذج مارزانو ألب

 ) ٢٠١١دراسة عمارة )  -

أثر منوذج أبعاد التعلم يف تنمية الـدافع لالجنـاز واالجتاه حنو التعلم والتحصيل الدراسي 
 لدى طالب اجلامعة يف مـادة علـم النفس الرتبوي

م الدراسة حبث أثر منوذج أبعاد التعلم فـي تنميـة الـدافع لالجناز واالجتاه حنو التعلهذه هدفت 
كونت عينة الدراسة من عة يف مادة علـم النفس الرتبوي، وتوالتحصيل الدراسي لدى طالب اجلام

لتحقيق ذلك مت تطبيق و  ،وذلك ابستخدام املنهج التجرييب .طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية بدمياط
إلجناز ومقياس أدوات الدراسة وهي اختبار حتصيلي يف مـادة علـم النفس الرتبوي ومقياس الدافع ل

 .دة علـم الـنفساالجتاه حنو تعلم ما

بني ( =0،05αعند مستوى ) إحصائيةتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة و  
متوسطات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيـق البعـدي لالختبار التحصيلي يف 

سـتوى د معن إحصائيةدم وجـودفروق ذات داللة مادة علم النفس لصاحل اجملموعة التجريبية، وعـ
(0،05 ( α =  بـني متوسـطات درجـات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعـدي

 ملقيـاس الدافعيـة واالجتاه حنو التعلم. 
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 م2015دراسة املومين، اخلطايبة، القضاة  -

هيمي التعلم ملارزانو يف االستيعاب املفاأثر مناذج التخطيط القائمة على منوذج أبعاد  
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي يف األردن للمفاهيم العلمية

هدفت هذه الدراسة إىل تقصي أثر مناذج التخطيط القائمة على أبعاد أمنوذج مارزانو يف  
تكونت  االستيعاب املفاهيمي للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي يف األردن.

ملدارس احلكومية التابعة ملديرية من طالبات الصف الثامن األساسي يف ا( طالبة 97عينة الدراسة من )
موزعات على أربع شعب يف أربع مدارس مت اختيارها  2010/2011بين كنانة للعام الدراسي 

 بناء اختبار ولتحقيق هدف الدراسة، مت .ابلطريقة العشوائية، ووزعت عشوائيا  على مناذج التخطيط
الت. ومت تطبيق األداة على اجملموعات قبل يف العلوم يف وحدة الكهرابء واالتصااالستيعاب املفاهيمي 

بدء املعاجلة للتحقق من تكافؤ اجملموعات، مث اعيد تطبيقها بعد املعاجلة اليت استمرت مخسة أسابيع 
 ات احلسابية واالحنرافات املعيارية،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، مت حساب املتوسط.جلمع النتائج

ختبار شفيه للمقارانت البعدية، وقد كشفت نتائج الدراسة عن واستخدم حتليل التباين األحادي، وا
يف االستيعاب املفاهيمي لصاحل منوذج  (α < 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

راسة ويف ضوء هذه النتيجة أوصت الد.لتعلمالرتكيز على االستكشاف يف أمنوذج مارزانو ألبعاد ا
تعلم ملارزانو يف العملية التعليمية التعلمية، وعقد الندوات والدورات التدريبية ابستخدام منوذج أبعاد ال

للمعلمني واملشرفني يف جمال تدريس العلوم للتعريف أبمنوذج أبعاد التعلم، وتضمني مناهج العلوم 
 .جتسد مضامني أبعاد التعلم ملارزانو مواقف تعليمية وأنشطة ومهمات

 (2015) نصور مارايندراسة م -

ملارزانو على تنمية بعض  أثر استخدام تقنية االنفوجرافيك القائم على منوذج أبعاد التعلم
 املنتج لدى طالب كلية الرتبية مفاهيم احلوسبة السحابية وعادات العقل

يخ ية لدى طالب الفرقة الثانية شعبة اتر هدف البحث إىل تنمية مفاهيم احلوسبة السحاب
 5جمموعات تتكون كل جمموعة من  6طالب قسموا إىل  30 بكلية الرتبية جامعة أسيوط وعددهم

طالب غري متجانسني )خمتلفي التحصيل(، ابالعتماد على أنفسهم وتكوين نظام عقلي للتفكري 
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لسحابية ا ويوظفوهنا يف ربط مفاهيم احلوسبة الديهم يصبح جزءا من عاداهتم العقلية اليت ميارسوهنا يومي
ل وضع تصور مقرتح الستخدام تقنية االنفوجرافيك القائم على منوذج حبياهتم اليومية، وذلك من خال

أبعاد التعلم ملارزانو ألداء مهام تعليمية على مخس جلسات ابالعتماد على اسرتاتيجية التعلم التعاوين 
لكل  FilcKr ام موقع الـتخدابس Online : بيئة التعلم اإللكرتوينوأسلوب العصف الذهين من خالل

جمموعة من اجملموعات الستة على حده )جمموعات خاصة( يف اإلجابة عن جمموعة من األسئلة 
جملموعات البحث الست جمتمعه يف  offline (االستقصائية، وبيئة التعلم الصفي )معمل الكمبيوتر

 تقدم كل جمموعة ملخص لألفكار ة املثرية للتفكري مفتوحة للنهاية، مثاإلجابة عن جمموعة من األسئل
دام تقنية االنفوجرافيك ويف هناية كل جلسة يتم تبديل األدوار داخل اجملموعات، ومت تطبيق ابستخ

أدوات البحث قبليا وبعداي واليت متثلت يف اختبار حتصيلي يف مفاهيم احلوسبة السحابية، ومقياس 
صل البحث إىل وجود فروق ذات داللة املنتج على الطالب جمموعة البحث، وتو عادات العقل 

صائية بني متوسطات درجات الطالب جمموعة البحث بني التطبيق القبلي والبعدي عند مستوى إح
( وذلك لصاحل التطبيق البعدي يف تنمية كال من مفاهيم احلوسبة السحابية وعادات العقل 0.01)

بري وذج مارزانو ألبعاد التعلم حجم أثر كم تقنية االنفجوجرافيك القائم على مناملنتج، وأن الستخدا
 )0.97( وعلى تنمية عادات العقل املنتج وبلغ )0.99على تنمية مفاهيم احلوسبة السحابية وبلغ )

 (2016) دراسة رشيد رائدة -

اإلعداد العام  اإلبداعي لدى طالبات فاعلية برانمج قائم على منوذج مارزانو يف التفكري
 جبامعة الدمام

إىل الكشف عن فاعلية برانمج تعليمي قائم على منوذج مارزانو يف اكتساب  لدراسةهدفت ا 
املعرفة وحتقيق تكاملها وتوسيعها وصقلها ابستخدام االستقراء واالستنباط يف تدريس املقررات 

( طالبة 84وأجريت الدراسة على )الرايضية لطلبة اإلعداد اجلامعي العام على تفكريهن اإلبداعي. 
ممثلة بكلية الرتبية ابجلبيل، اليت اختريت قصداّي من بني بات السنة التحضريية يف جامعة الدمام من طال

ست شعب من شعب السنة التحضريية؛ ولكن مت اختيار شعبتني عشوائي ا من أصل ثالث شعب من 
تيار ايضية اليت تدرسها الباحثة، وقد مت اخشعب السنة التحضريية اخلاضعات لدراسة املقررات الر 

ه مقرر ا رايضي ا، ومتطلب جامعة إجباري ختضع له طلبات السنة مقرر مبادئ اإلحصاء الرتبوي بصفت
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( 45التحضريية يف جامعة الدمام، وقد مت تعيني إحدامها كمجموعة جتريبية، حيث تكونت من )
 ( طالبة،39كمجموعة ضابطة، تكونت من )  طالبة، درست وفق منوذج أبعاد التعلم، واألخرى

أدوات الدراسة يف مقياس تورانس للتفكري اإلبداعي )الصورة درست وفق النموذج االعتيادي. ومتثلت 
الشكلية أ(. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت املعاجلة اإلحصائية املتعلقة حبساب املتوسطات 

صلت عليها الطالبة من القبلي املتعلق بنسبة القدرات اليت ح احلسابية واالحنرافات املعيارية للتقومي
تيجة الزمة وضرورية للقبول يف اجلامعات السعودية، واملتوسطات احلسابية أصل ثالث نسب كن

واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالبات يف مقياس تورانس للتفكري اإلبداعي. كما استخدم حتليل 
 ات بصفته تقومي ا قبلي ا هلذه الدراسةارتباط حتصيل الطالبات ابختبار القدر  ملعرفة مدى T-Test اختبار

مبستوى تفكريهن اإلبداعي للمجموعة الضابطة اليت درست ابلنموذج االعتيادي، وللمجموعة 
التجريبية اليت درست وفق منوذج مارزانو ببعديه الثاين والثالث املتعلقان ابكتساب املعرفة وحتقيق 

 .الستنباطتوسيعها وصقلها ابستخدام االستقراء واتكاملها و 

يف التفكري  (α=0.05وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
اإلبداعي لدى طالبات السنة التحضريية اخلاضعات لدراسة املقررات الرايضية ممثلة مبقرر مبادئ 

انو القائم على ي القائم على بعدي التعلم لنموذج مارز اإلحصاء الرتبوي يعزى إىل النموذج التدريس
تكاملها وتوسيعها وصقلها ابستخدام االستقراء واالستنباط. ففاعلية الربانمج  اكتساب املعرفة وحتقيق

التعليمي لنموذج مازرانو القائم على اكتساب املعرفة وتوسيعها وصقلها من خالل االستقراء 
لعام على تفكريهن اإلبداعي ت الرايضية لطالبات اإلعداد اجلامعي اواالستنباط يف تدريس املقررا

الل ارتفاع القيم لدرجات مهارات التفكري اإلبداعي للمجموعة التجريبية وابلتايل كانت ظاهرة من خ
 .الدالالت اإلحصائية لصاحل التجريبية عنها للضابطة

ضية أخرى بصورة خاصة وقد أوصت الدراسة بضرورة البحث شبه التجرييب ملقررات راي
تفعيل الربامج التعليمية القائمة على  اجلامعي بصورة عامة، كما أوصت بضرورة وملقررات اإلعداد

 .التفكري واالستقراء واالستنباط وحل املشكالت ملا يف ذلك من أثر على تفكري الطالبات اإلبداعي
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  ريس الكيمياء والعلوم عامةاحملور الثاين: دراسات تناولت استخدام منوذج مارزانو يف تد

 (Dujari،1994) وجاريدراسة د -
The Effect of tow Components of the Dimensions of Learning model on the Sience A 

Achievement of Under prepared College Science Students. 

هدفت معرفة أثر استخدام بعدي اكتساب وتكامل املعرفة وتعميق وتنقيح املعرفة من أبعاد 
األسس الكيميائية  لتحصيل يف العلوم لدى طالب كلية العلوم البيئية، ضمن مقررمنوذج مارزانو يف ا

)  (Wilmington(للحياة املتضمن يف مقرر العلوم العامة املؤهل للجامعة،وذلك يف كلية ويلمنجتون
( طالب يف كلية 27عينة الدراسة عبارة عن )قد كانت و ،ابستخدام املنهج التجرييب الزجنية ( أبمريكا

ولتحقيق هدف الدراسة مت  ،بطة( طالب كمجموعة ضا34كمجموعة جتريبية و)  يلمنجتون أبمريكاو 
والذي كان ضمن املقررات  ،بناء أدوات الدراسة وهي عبارة عن اختبار حتصيلي يف مقرر العلوم البيئية

 .العامة املؤهلة للجامعة

ة التجريبية والضابطة يف أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق جوهرية بني اجملموعو 
جود صعوابت لدى طالب اجملموعة التجريبية يف أداء املهام متوسطات التحصيل، وأشارت إىل و 

 التعليمية

 Allin & et.AL، 1998دراسة اليان واخرون -
An Investigation of the Effectiveness of Learning Dimensions model as an 

Instructional Tool.

الية اسـتخدام منوذج سة تلخيص وحتليل الدراسات اليت اهتمت ابلكشف عن فعالدراهدفت 
مارزانو ألبعاد التعلم كاسرتاتيجية تدريسية فـي تعلـم املفـاهيم املرتبطـة بـالعلوم والرايضيات 

 Meta - Analysisواالجتماعيات ابستخدام أسلوب التحليل الفــوقي، 

( دراسة ميدانية تعلقت ابستخدام منوذج أبعاد 19ليل )ولتحقيق هدف الدراسة قاموا بتح
التحصيل، : تعلم يف الـتعلم الــصفي ودراسة العديد من املتغريات اليت أتثرت ابستخدامها مثلال

توصلت الدراسة إىل أن أبعاد منوذج التعلم هلا ابستخدام املنهج الوصفي  واالحتفاظ، واالجتاه، والقلق
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%( يف 74 % إىل51) التحصيل واالجتاه، إذ ارتفعت نسبة التحصيل منأثر واضح علـى كـل مـن 
املادة اليت أجريت عليها الدراسة، كمــا أن التحليل الفوقي أظهر حتسنا  حنو املفاهيم املتعلمة، واخنفاض 
مظاهر القلق يف تعلمها، كما أنه لوحظ أن معظم الدراسات أشارت إلـى أمهية منوذج أبعاد الـتعلم، 

إلزالة عنصر القلق وعدم التآلف عند  ا يصاحبه من أنشطة يعلمها املعلم ابالشرتاك مع األطفالومــ
 .التفاعل وممارسة تلك األنشطة

 :(2001) دراسة خالد الباز -

فعالية استخدام منوذج مارزانو إلبعاد التعلم يف تدريس مادة الكمياء علـى التحصيل 
 .لدى طالب الصف األول الثاين العام يف البحرين والتفكري املركب واالجتاه حنو املادة

ملعرفة فعالية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس مادة الكيمياء يف هدفت 
التحصيل وتنمية التفكري املركب واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل بناء 

ابستخدام املنهج  ،ضوء منوذج مارزانو ألبعاد التعلم وحديت الذرة ومبادئ الكيمياء العضوية يف
( طالب جمموعة 36وكانت عينة الدراسة عبارة عن فصلني من الصف األول الثانوي ) ،لتجرييبا

لتحقيق هدف الدراسة مت بناء .مدينة املنامة بدولة البحرين ( طالب جمموعة ضابطة يف35جتريبية و)
 -الفهم -بـار حتصيلي يف حمتوى الوحدتني عند مستوايت )التذكرأدوات الدراسة وهـي عبـارة عـن اخت

التطبيـق(، ومقيـاس القرارات ومقياس التفكري الناقد ومقياس التفكري اإلبتكاري ومقيـاس االجتـاه 
بني  (α=0،01توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .حنـوالكيمياء

االجتاه حنو الكيمياء حصـيل والتفكيـراملركب و ية والضابطة يف متوسـطات التطالب اجملموعتني التجريب
 .لصاحل اجملموعة التجريبية

 (Hant & Bell،2002 ) دراسة هانت وبيل:: -
The effects on achievement and attitude of standard text bookconsistent with learning model. 

على  اسـطة حمتـوى علمي يشتملاملعلومات ألطفال الروضة بو هدفت الدراسة إىل قياس أثر 
العلوم والسلوكيات معدة ابالعتماد على منوذج أبعـاد الـتعلم ذات األبعاد اخلمسة، على التحصيل 

ابلوالايت املتحدة  (Oklahoma)أوكالهوماوذلك يف روضة فـي والية  ،واالجتاه حنو املادة املتضمنة
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لي فـي احملتوى العلمي دوات الدراسة وهي عبارة عن اختبـار حتصـيمت بناء أ لتحقيق ذلك.األمريكية
توصلت نتائج - ومقياس اجتاه حنـو املـادة العلمية اليت درست ،ألطفال الروضة واملخصص للتجربة

الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية لصاحل اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي ومقياس 
 اهاالجت

 (٢٠٠3) دراسة البعلي -

ارزانو البعاد الـتعلم فـي تدرس العلوم يف التحصيل وتنمية بعض فعالية استخدام منوذج م
 عمليات العلم لـدى تالميـذ الصـف الثاين االعدادي

فعالية استخدام منوذج مازانو ألبعاد الـتعلم يف تدريس العلوم على  تعرف هدفت الدراسة 
فظة القليوبية جبمهورية الصـف الثاين اإلعداد مبحا طالبعمليات العلم لدى  التحصيل وتنمية بعض

مصر العربية، وذلك من خـالل بنـاء وحديت املادة والكهربية الساكنة بكتاب العلوم للصف الثاين 
لتحقيق أهداف الدراسة مت وضع اختبار حتصيلي يف حمتـوى الوحـدتينعند مستوايت  .اإلعدادي
 -التصنيف -التنبؤ -االستنتاج - )املالحظـة التطبيق( واختبار عمليات العلـم -فهم وال -)التذكر 

 .(تفسري البياانت

بني متوسطي  =0،01αعند مسـتوى إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أظهرت نتائج الدراسة
 طالباجملموعة التجريبيـة التـي درسـت بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم ودرجات  طالبدرجات 

بينما ال  ،ر عمليات العلم لصاحل اجملموعة التجريبيةموعة الضـابطة فـي االختبـار التحصيلي واختباجملا
 اجملموعـة طالببني التحصيل وعمليات العلم لدى  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة 

 .جترييب يف هذه الدراسةالشبه وقد اعتمد املنهج  الضابطة

 ( 2004والشناق ) ،ابوالبو  ،أبو هوالدراسة  -

( يف تدريس طلبة كلية العلوم ملادة الكيمياء على Dry Labأثر استخدام املخترب اجلاف )
 االجتاهات العلمية مقارنة ابلطريقة االعتيادية

( يف تدريس طلبة كلية العلوم ملادة Dry Labوهدفت تقصي أثر استخدام املخترب اجلاف ) 
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( طالبا 142من )الدراسة عينة  وتكونت ،العتياديةة مقارنة ابلطريقة الى االجتاهات العلميالكيمياء ع
( طالبا وطالبة 84قسمت العينة إىل جمموعتني جتريبية عددها ) ،وطالبة من كلية العلوم يف اجلامعة األردنية

تائج تفوق اجملموعة ( طالبا وطالبة درسوا مجيعا املساق نفسه وأظهرت الن85وجمموعة ضابطة عددها )
أفرادها ابستخدام املخترب اجلاف على أفراد اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة التجريبية اليت درس 

 .وقد مت استخدام املنهج التجرييب يف هذه الدراسة االعتيادية على مقياس االجتاهات العلمية.

 (٢٠٠٦دراسة عرنكي ) -

ليات املعرفية ارات التفكري يف العمرزانو للتدريب على مهأثر برانمج تدرييب وفق منوذج ما
 ويف التحصيل لدى طلبـة كليـة اهلندسة التكنولوجية

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة بناء برانمج تدرييب وفق منـوذج مـارزانو للتدريب على مهارات 
تكنولوجية يف طلبة كلية اهلندسة الالتفكري املعرفية ملعرفة أثرها يف العمليات املعرفيـة وفـي التحصيل لدى 

األردنية، وقد مت اختيـار وحدتني مها: وحدة األسس التارخيية للرتبية، ووحدة الفلسـفات  اجلامعة
 .وقد مت استخدام املنهج التجرييب يف هذه الدراسة .الرتبويـة القدميـة واحلديثة

ج ومت نفيـذ خطـوات الربانملتسـهيل تاحملاضر لتحقيق ذلك مت إعداد دليل الطالب ودليل و  
قياس املهارات املعرفية كما مت اختبار حتصيلي لقيـاس أثر الربانمج يف زايدة مستوى إعداد اختبار ل

التحصيل لدى الطلبة يف الوحدتني املقـررتني مـن مساق مدخل إىل الرتبية وتكونت عينة الدراسة من 
( طالبا  وطالبة شـكلوا 31ية )لية اهلندسة التكنولوج( طالبا  وطالبة مـن طلبـة البكالوريوس يف ك62)

إىل  - اجملموعـة التجريبية، حيث دراسوا مهارات التفكري املوجودة يف الربانمج ضمن منهاج مدخل
 .درسـوا املـادة ابلطريقة التقليدية ،( طالبا  وطالبة شكلوا اجملموعـة الضـابطة31الرتبية، و)

بني   =0،05α د مسـتوى داللـةنـع إحصائيةق ذات داللة توصلت الدراسة إىل وجود فرو و 
 = 0،05)عند مستوى  إحصائيةاجملموعتني يعزى للجنس،.كماأظهرت النتائج وجـود فـروق ذات داللة 

α) كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة   ،لصاحل اجملموعة التجريبية يف مسـتوى العمليات املعرفية
 .صيللتجريبية يف التحلصاحل اجملموعة ا =0،05α عنـد مستوى إحصائية
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 (٢٠٠٧دراسة احلصان ) -

فاعلية منوذج أبعاد التعلم يف تنمية بعض مهارات التفكري واالستيعاب املفاهيمي يف 
 واإلدراكات حنو بيئة الصف لدي تلميذات املرحلة االبتدائية.  العلوم

فكري واالستيعاب  تنميـة بعـض مهـارات التهدفت إىل استقصاء فاعلية منوذج أبعاد التعلم يف
يف العلوم واإلدراكات حنو بيئة الصف لدى تلميـذات الصف السادس االبتدائي يف مدينة  املفاهيمي

ابململكة العربية  أتلفت عينة الدراسة من تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مدينة الرايض .الرايض
 الضابطةطالبة واجملموعة ا (30) موعة التجريبية وعـددهاالسعودية، حيث تضمنت جمموعتني اجمل

 .يف الدراسة وذلك ابستخدام املنهج التجرييب .( طالبة30)

لتحقيق ذلك مت بناء أدوات الدراسة مكونة من اختبار مهارات التفكري وهـو يقيس مهارات و  
 -االستقراء  -يف )االستنباط التفكري املتضمنة يف البعد الثالث من أبعاد منوذج مارزانو واملتمثلة

حتليل املنظـور( واختبـار االستيعاب املفاهيمي وهو يقيس املستوايت الثالث  -املقارنة  -التصنيف 
التطبيق(، ومقياس اإلدراكات حنو بيئة الصف لقياس اإلدراكات  -التفسـري -التالية للفهم )الشرح 

 .اإلجيابيـة حنـو أبعاد بيئة الصف

يف   ( α≤0،05) عنـد مسـتوى داللة إحصائية لدراسة وجود فروق ذات داللةأظهرت نتائج ا
الثالث ويف مقياس اإلدراكات حنو  - مهارات التفكري، واختبار االستيعاب املفاهيمي الكلي وجوانبه

 .بيئة الصف الكلي ومجيع أبعاده السـت وذلـك لصاحل اجملموعة التجريبية
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 :(2007)دراسه الرحيلي -

 التحصيل وتنمية الـتعلم فـي تدريس العلوم يف ستخدام منوذج مارزانو ألبعادأثر ا
 الذكاءات املتعددة لدى طالبـات الصـف الثاين املتوسط ابملدينة املنورة

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام منوذج مارزانو ألبعـاد الـتعلم فـي تدريس العلوم يف 
 .ملتوسطلدى طالبات الصـف الثـاين ا التحصيل وتنمية الذكاءات املتعددة

( 70لتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج شبه التجرييب واختارت عينة عشوائية بلغت )و  
مت بناء اختبارا  حتصيليا  يف و  طالبة من الصف الثاين متوسط ابملدرسة اخلامسة والثالثون ابملدينـة املنورة

اءات املتعددة لدى الطالبـات وزمالءه، ومت قياس مستوى الذكاملستوايت املعرفية حسـب تصـنيف بلـوم 
أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  عند  .ابسـتخدام مقيـاس الذكاءات املتعددة من إعداد برننت

يف التحصيل يف مادة العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درسـت  ≤α )0،05مستوى داللـة )
فـي الذكاءات  إحصائيةلنتائج عدم وجود داللة و ألبعاد التعلم، كما أظهرت امنوذج مارزان ابسـتخدام

، ويتضح من النتائج 0،02املتعددة بني طالبات اجملموعتني التجريبيـة والضـابطة وقيمـة حجـم التأثري
 بني التحصيل والذكاءات املتعددة≤α )0،05أيضا  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصـائيا  عنـد مستوى )

 ة بينما مل توجد عالقة ارتباطيـة ذات داللـةريبية، وهي عالقة متوسطة طرديلـدى طالبـات اجملموعـة التج
 .بني التحصيل والذكاءات املتعددة لدى طالبات اجملموعة الضابطة إحصائية

 :(2007)دراسة السالمات  -

لطلبة املرحلة االساسية أثر استخدام اسرتاتيجية مبنية علـى منـوذج مارزانو ألبعاد التعلم 
 ئية وتنمية مهارات التفكري الناقد واجتاهاهتم حنو مادة الفيزايءيف حتصيلهم للمفـاهيم الفيزاي العليا

هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء استخدام إسرتاتيجية مبنيـة علـى منـوذج مارزانو ألبعاد التعلم 
التفكري الناقد واجتاهاهتم يم الفيزايئيـة وتنمية مهارات لطلبة املرحلة األساسية العليا يف حتصيلهم للمفاه

( طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي فـي 60تكونت عينة الدراسة من ) - .مادة الفيزايء حنو
وزعوا ابلطريقة  ،مدرسة حسين فريز األساسية للبنني التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة السلط
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وقد مت استخدام املنهج التجرييب يف  واألخـرى ضابطة جمموعتني إحـدامها جتريبيـة العشوائية املنتظمة إىل
 .هذه الدراسة

ولتحقيق ذلك مت بناء أدوات الدراسة وتتكون من اختبـار حتصـيل املفـاهيم الفيزايئية املكون  
لناقد املكون من واختبار مهارات التفكري ا ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد أبربعة بدائل33من )

من متعـدد أبربعـة بدائل، ومقياس االجتاهات حنو مادة الفيزايء املكون  وع االختيار( فقرة من ن22)
توصلت الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة احصائية  .( فقرة مث التحقق مـن صدقها وثباهتا36من )

وعيت الدراسة التجريبيـة بني املتوسطني احلسابيني لعالمات طلبة جمم α) = 0،05 =عند مستوى
الفيزايئية لصاحل اجملموعة التجريبية يعزى لطريقـة التدريس، بطة على اختبار حتصيل املفاهيم والضـا

التجريبية واليت درست ابستخدام  وأظهر املتوسطان احلسابيان املعدالن أن هذا الفرق لصـاحل اجملموعـة
 =0،05ة عند مستوى )تـائج وجود فرق ذي داللة إحصائيوبينـت الن،إسرتاتيجية مارزانو ألبعاد التعلم

α)  بني املتوسطني احلسـابيني لعالمات طلبة جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار مهارات
التفكيـر الناقد لصاحل اجملموعة التجريبية يعزى لطريقـة التـدريس وأظهـر املتوسـطان احلسابيان املعدالن 

نو ألبعاد التعلم، كما درست ابستخدامإسرتاتيجية مارزا لصاحل اجملموعة التجريبية واليتأن هذا الفرق 
بني املتوسطني احلسابيني  (α =0،05عند مستوى) أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية

حل لعالمات طلبة جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة على مقياس االجتاهات حنو مادة الفيزايء لصـا
الفرق لصاحل - سابيان املعـدالن أن هـذايقة التدريس، وأظهر املتوسطان احلاجملموعـة التجريبية يعزى لطر 

 .اجملموعة التجريبية واليت درست ابستخدام إسرتاتيجية مارزانو ألبعاد التعلم

 :(2009) حممودجيهان  دراسة امليهي و  -

لعقل منسجم مع الدماغ يف تنمية عادات افاعلية تصميم مقرتح لبيئة تعلـم مادة الكمياء 
 الثانوية ذوي أساليب معاجلة املعلومات املختلفةوالتحصيل لدى طـالب املرحلة 

لوضع تصور مقرتح لبيئة تعلم مادة الكيمياء اليت أجريت يف مصر )اجليزة( هدفت الدراسة 
تكونت عينة الدراسة و  .نويةوقياس فاعلية يف تنمية عادات العقل والتحصيل لدى طالب املرحلة الثا

مبدرسة أم األبطـال للبنات التابعة إلدارة العمرانية مبحافظة اجليزة  ،الصف األول الثانوي من طالب
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لتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد مقياس أساليب معاجلة املعلومات واختبـار حتصيلي  .جبمهورية مصر
 .ومقياس لعادات العقل

عند مستوى دال إحصائيا  إىل وجود فرق  دمت املنهج التجرييباليت استخ وتوصلت الدراسة 
(0،01= α )  ( بني متوسطي درجات الكسب الفعلي يف اختبار حتصيل مادة الكيمياء للطالبات

كما أظهرت النتـائجوجود فرق   ،عينـة الدراسة( يف التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي
لفعلي يف مقياس عادات بني متوسطي درجات الكسـب ا ( α =0،01دال إحصائيا  عند مستوى )

ل للطالبات ) عينة الدراسة( فـي التطبيقـني القبلـي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي، كما أظهرت العق
الدراسة فاعلية التصميم املقرتح لبيئة التعلم املنسجم مع الدماغ جمال عادات العقل موضع الدراسة، 

لـى أن التصـميم ملعلومات لدى الطالبات، ابإلضافة إة ال تتأثر كثريا  أبسلوب معاجلة اوأهنذه الفاعليـ
 .املقرتح لبيئة التعلم املنسجم مع الدماغ قد حقق فاعلية عالية يف جمـال التحصـيل موضع الدراسة

 :(2009) دراسة صاحل -

الستداليل والتحصيل يف فعالية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية التفكري ا
 لصف االول املتوسط ابململكة العربية السـعوديةواالجتـاه حنـو املادة لدى تالميذ امادة العلوم 

هدفت الدراسة إىل معرفة فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية التفكري االستداليل 
األول املتوسط ابململكة العربية والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف 

تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول متوسط مبحافظة بيشة منطقة عسري وقد  - عودية.الس
( طالبا ، وأفراد اجملموعة 42حيث تكون أفراد اجملموعة التجريبية من ) ،( طالبا  83بلغ عددهم )

اختبار التحصيلي يف مفاهيم الوحدة  لتحقيق أهدف الدراسة مت بناء .( طالبا  41الضابطة من )
الستداليل، ومقياس اجتاه للطالب حنو العلوم مث التحقق من ملختارة، اختبار يف مهارات التفكري اا

فياالختبار  ( α =0،01توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى ).صدقها وثباهتا
ية عند ت النتائج وجود فـروقذات داللة إحصائالتحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، كما أظهر 

يف اختبار مهارات التفكري االستداليل لصاحل اجملموعة التجريبية، كما توجد  ( α =0،01مستوى)
يف مقياس االجتاه حنو العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية،  ( α =0،01فروق دالة إحصائيا عند مستوى)
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ني درجـات ـب ( α =0،01لة إحصائية عند مسـتوى )كما أظهرت وجود عالقة إرتباطية ذات دال
طـالب اجملموعة التجريبية يف كل من اختبار التفكري االسـتداليل واالختبـار التحصـيلي واالجتاه حنو 

 وقد متت الدراسة ابستخدام املنهج التجرييب..مادة العلوم

 :(2013) دراسة عبد السالم مقبل حممد مشعل -

دافع اإلجناز لدى طالب "مارزانو" ألبعاد التعلم يف التحصيل و  أثر استخدام منوذج
 العلوم واجتاهاهتم حنوهاالصف السادس يف 

فت هذه الدراسة استقصاء أثر استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف التحصيل ودافع هد
ومية يف حمافظة اإلجناز لدى طالب الصف السادس يف مادة العلوم واجتاهاهتم حنوها يف املدارس احلك

إلجابة عن السؤال الرئيس م(، وذلك من خالل ا 2013/2014ي األول )طولكرم يف الفصل الدراس
التايل: ما أثر استخدام منوذج "مارزانو" ألبعاد التعلم يف التحصيل ودافع اإلجناز لدى طالب الصف 

ال الدراسة واختبار فرضياته، السادس يف العلوم واجتاهاهتم حنوها يف حمافظة طولكرم؟ ولإلجابة عن سؤ 
( طالبا  52دراسة على عينة الدراسة املؤلفة من )باحث املنهج شبه التجرييب، مت تطبيق الاستخدم ال

من طالب الصف السادس األساسي، إذ مّت اختيار املدرسة بطريقة قصدية لتحقيق أهداف الدراسة 
عدد واحدة جتريبية مكونة من شعبة ذكور بلغ بواقع شعبتني، وزعت الشعبتان عشوائيا  إىل جمموعتني، 

(( طالبا ، وقد 26ة مكونة من شعبة ذكور بلغ عدد أفرادها ( طالبا ، واألخرى ضابط26أفرادها )
درست شعبة اجملموعة التجريبية وحدة احلركة والقوة من منهاج العلوم ابستخدام برانمج تعليمي وفق 

ة يف اجملموعة تأكد من صدقه وثباته، بينما درست الشعبمنوذج مارزانو من إعداد الباحث، مّت ال
( فقرة 30ريقة االعتيادية. استخدم الباحث اختبارا  حتصيليا  مكوان  من )الضابطة نفس الوحدة ابلط

من االختيار من متعدد، مّت التأكد من صدقه ابحملكمني، وحساب معامل ثباته ابستخدام معادلة 
مّت التأكد من  ،فع اإلجناز(( واستخدم أيضا  مقياسا  لدا0.93يمته (، وقد بلغت ق20ريتشاردسون )

(،  0.86صدقه ابحملكمني، وحساب معامل ثباته ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغت قيمته )
( عبارة موجبة 13( عبارة، منها )25كما استخدم أيضا  مقياسا  لالجتاهات حنو العلوم مكوان  من )

اب معامل ثباته ابستخدام معادلة  بة، مّت التأكد من صدقه ابحملكمني، وحس( عبارات سال12و)
 (. حللت البياانت ابستخدام حتليل التباين األحادي املشرتك0.88خ ألفا، وقد بلغت قيمته )كرونبا 
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(ANCOVA):وقد أظهرت التحليالت اإلحصائية النتائج اآلتية عند مستوى الداللة ، (0.05  α).: 

ب اجملموعة التجرييب واجملموعة ذو داللة إحصائية بني متوسطي عالمات طال يوجد فرق -1
 يف االختبار التحصيلي، يعزى إىل طريقة التدريس. الضابطة

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي عالمات طالب اجملموعة التجرييب واجملموعة  -2
 ريس.الضابطة على مقياس دافعية االجناز، يعزى إىل طريقة التد

ريبية واجملموعة متوسطي عالمات طالب اجملموعة التجيوجد فرق ذو داللة إحصائية بني  -3
الضابطة على مقياس االجتاهات، يعزى إىل طريقة التدريس. ويف ضوء النتائج اليت توصل إليها 
الباحث خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات واملقرتحات منها ضرورة استخدام منوذج مارزانو 

فضال  عن منو اجتاهاهتم  يف زايدة حتصيل الطلبة وإاثرة دافعيتهم بعاد التعلم يف التدريس لدوره االجيايبأل
االجيابية حنو العلوم، كذلك قيام اإلدارة العامة للمناهج أبخذ نتائج الدراسة بعني االعتبار عند إعداد 

 .مناهج العلوم واملواد التعليمية
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  :دراسات السابقةالعام على ال تعقيب الباحث

 لسابقة من حيث:التشابه مع الدراسات ا

 اهلدف واملنهج:

ولكن  ،دئي مع الدراسات السابقةمببشكل  هذا البحثتشابه يبناء  على ماسبق عرضه 
 التحصيل يف مارزانو لروبرتو التعلم أبعاد منوذج على قائم برانمج يف فعالية البحث ابحث هذي

هبة على حد علم االدراسات املش ها واليت تقل فياملرحلة اجلامعية حتديدا    يف الكيمياء ملادة الدراسي
تناقش موضوع و فعالية هذا النموذج على التحصيل الدراسي بشكل مركز  تدرس اكما اهن،  الباحث

 املنهج التجرييب للوصول للنتائج تكما ان معظم الدراسات اعتمدمنوذج مارزانو ألبعاد التعلم اخلمسة  

 :لنموذج كطريقة تدريسيةجناح ا

مثل معظم الدراسات السابقة على استخدام منوذج مارزانو ألبعاد  يركز البحث اكما أن هذ
م( 2001) التعلم كطريقة تدريسية، ومنوذج جديد لتحسني عملية التعلم، مثل دراسة كل من الباز

 (هانت وبيل 2002و  1994 دوجاري) م( و2003) أبو بكرو  م(2003)  والبعلي

م على ليت درست أثر منوذج مارزانو ألبعاد التعلكما ان قلة الدراسات العربية واألجنبية ا
جوانب النمو املختلفة للمتعلمني، وال توجد أي دراسة عربية اختربت اثر منوذج مارزانو ألبعاد التعلم 

ك فالساحة الرتبوية لذل ،وحتديدا الكيمياء يف املرحلة اجلامعية على حد علم الباحث يف تدريس العلوم
ذا النموذج. مما يربر احلاجة بحوث حول مدى إمكانية اإلفادة من تطبيقات هحباجة إىل املزيد من ال

 للبحث احلايل.

وتتشابه مع بعض الدراسات اليت تتفق على ان منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يسهم يف حتسني 
( ودراسة البعلـي 1992دراسة اترلتون ) عملية التعلم: وقد حتقـق ذلك يف بعض الدراسات منها:

 ( 2011( ودراسة ختانه )2003)
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تتفق مع معظم الدراسات اليت تناولت دراسة األبعاد اخلمسة لنموذج مـارزانو  كما ان الداسة
ودراسة ( 2007ودراسة الرحيلي ) ،(2005) (، ودراسة صاحل وبشري2003دراسة البعلي ): مثـل

ودراسة ختانه  ،(2011) ودراسة الزعبـي وسـالمات ،(2009) مندور (، ودراسة2010احلجااي )
 )2010) سيد ،إبراهيم تناولت بعض األبعاد مثـل دراسـة تتفوق على الدراسات اليتو  ،(2011)

 اليت تناولت بعدين فقط من أبعاد التعلمهما: البعد الثاين والثالث فقط. ودراسة دوجاري

 األثر على التحصيل

وذج مارزانو ألبعاد التعلم دام مناستخ ريأتثتتناول  الدراسات اليتبعض  مع شابههنا تتأكما 
 أبو بكرو  م(2003) البعليو  م(2001) الباز: عند املتعلمني مثل دراسة كل من على التحصيل

 (1994م( ودوجاري )2003)

 تتشابه مع معظم الدراسات السابقة يف اتكيدها على إسهام منوذج لبحثا اكما ان هذ
سة اسي: وقـد حتقق ذلك يف بعض الدراسات منها: درامارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية التحصيل الدر 

(، ودراسة 2003) (، وأبو بكرHant&Bell،2002 (، ودراسـة هانت وبيل )Dujari،1994دوجـاري
(، ودراسـة 2008) (، ودراسة حبيب2007( ودراسة الرحيلي )2006(، وعرنكي )2003البعلي )

 عمـارة ، ودراسـة) 2010) (،2009 )صاحل

 قمدة التطبي

يف الدراسات السابقة كما يف دراسة كل من:  متت كما أهنا تتشابه يف مدة التطبيق اليت
م( واحلصان 2003أبو بكر )و  م(2003عبد اللطيف )و  م(2003) البعليو  م(2001الباز)

 .أسبوعني هـ( فهي متت يف خالل 1428)

دوجاري و  (Tarleton، 1992اترلتون ) ات اليت مثل دراسة كل منوختتلف عن بعض الدراس
دت لفصل دراسي كامل أي )أربعة أشهر تقريبا (، اليت اك هـ(1428ودراسة احلصان )( 1994)

 ( فقد استمرت خلمس سنوات. Thompson، 1999أما دراسة مثبسون )
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 :أوجه اإلختالف مع الدراسات السابقة

نو على بعض  نتائج بعض الدراسات اليت درست أثر منوذج مارزاإال أنه قد وجد اختالف يف
( إىل عدم فاعلية منوذج مارزانو على 1994حيث أشارت دراسة دوجاري ) املتغريات التابعة،

 م( والبعلي2001) التحصيل يف العلوم لدى أفراد العينة بينما أشارت دراسات كل من الباز
، أما منوذج مارزانو يف رفع التحصيل لدى أفراد العينة م( إىل فاعلية2003م( وأبو بكر )2003)

( فقد أشارت إىل أنه يف بعض احلاالت مل توجد فروق دالة Tarleton ،1992دراسة اترلتون )
واُستفيد من مراجعة  إحصائيا  بني جمموعتني التجريبية والضابطة. مما يربر احلاجة للدراسة احلالية

 أمهها ما يلي: ذا البحث من عدة وجوه لعلالدراسات والبحوث السابقة يف ه

وأكدت على  .الدراسات على فاعلية النموذج يف تنمية نواتج التعلم املختلفةمجيع أكدت  -
 :إمكانية تطبيق النموذج يف مجيع املراحل

 ،تستخدم منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف املرحلة اجلامعية أبنه حبث مهم  البحث هذامتيز  -
 وع منوذج مارزانو ألبعاد التعلم.تناقش موض

لقة بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم يالحظ ان هذه الدراسات ت السابقة املتعبعد عرض الدراسا
توصلت إىل أن استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يؤدي إىل تغيري سلوكيات املعلمني وممارساهتم 

رجب عفيفي ( ،)2004سليمان (، )1994 دوجاري( ،(1992 التدريسية كما يف دراسة )اترلتون
2007) 

 :الدراسات والسابقة ميكن التوصل للنتائج التاليةاستعراض من خالل  •

 بعض يف ذلك حتقـق وقديسهم منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف حتسني عملية التعلم:  -أ 
التخانه  )ودراسة ،)2003البعلـي ) ودراسة ،Tarleton ،)1992اترلتون ) منها: دراسة الدراسات

(2011.) 

دراسي: وقـد حتقق ذلك يف بعض التعلم يف تنمية التحصيل اليسهم منوذج مارزانو ألبعاد  •
و )،Bell&Hant،2002ودراسـة هانت وبيل )  ) ،Dujari،1994) الدراسات منها: دراسة دوجـاري
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 ،)2007يلي )ودراسة الرح ،)2006وعرنكي ) ،) 2003ودراسة البعلي ) ،)2003) أبو بكر
 ) ،Danish&Inamullah ،2010) اسـةدر و  ،)2009ودراسـة صاحل ) ،)2008) ودراسة حبيب

 .)2011(ودراسـة عمـارة 

تنوعت املراحل اليت مت فيها استخدام النموذج إبتداءا  مبرحلـة ريـاض األطفال مثل دراسة  •
واملرحلة املتوسطة مثل  ،(2009) واملرحلـة االبتدائيـة مثـل دراسـة مندور (2005) صاحل وبشـري

 )2009ودراسة صاحل ) ،)2007وعفيفي ) - 107-جـب سة ر ودرا ،)2007) دراسة الرحيلي
ودراسة تناولت  ،) 2010) ودراسة إبراهيم ،)2007) واملرحلـة الثانويـة مثـل: دراسـة عصفور

التطبيق يف الدراسات السابقة اختلفت مدة  -هـ  ).2006املرحلـة اجلامعيـة مثل دراسة رغدة عرنكي )
 ،)2007ودراسة الرحيلي ) ،(2006ودراسة عرنكي ) ،2003ي )دراسـة البعل :مابني أسابيع مثل

 ) .2009ودراسة صاحل )) 2007(ودراسات استمرت فصل دراسي كامـل: مثـل دراسـة احلصـان 

 يف:من الدراسات السابقة  اد الباحثوعلى الرغم من االختالف فقد استف

 .بناء اإلطار النظري للدراسة •

  .اسبةاختيار األساليب اإلحصائية املن •

 .تفسري النتائج وحتليلها •
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 البحث منهجية: الفصل الثالث
 

 .املنهج والتصميم التجرييب للبحث :أوالً 

 حدود البحث. :اثنيا

 .: فروض البحثاثلثاً 

 عينة البحث. رابعاً:

 جمتمع البحث. خامساً:

 .بط املتغريات املتدخلةض سادساً:

 أدوات البحث. سابعاً:

 خطوات البحث. :اثمناً 

 املعاجلة اإلحصائية. :اً سعات
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 البحث منهجية: الفصل الثالث

يضم هذا الفصل األساليب واإلجراءات اليت مت استخدامها يف مجع البياانت والوصول من  
املنهج الذي اعتمد يف  لهذا الفص ويتضمن .تفسريات تتعلق مبوضوع الدراسةو  خالهلا إىل نتائج

يف اإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة   اتباعهاواخلطوات اليت مت ،الوصول اىل النتائج
طار الزماين واملكاين كما يتضمن بياانت عن جمتمع الدراسة األصلي والعينة املختارة، واإل  .فروضه

  .ابنورامية عن البحثللبحث وهنا تكمن أمهية هذا الفصل يف اعطاء صورة 
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 مهيدـت

ثه الباحث يذ التجربة اليت متثل تغريا  مقصودا  حيدالتصميم التجرييب لربانمج عمل لكيفية تنف
 (1)(254ص ،1990عمدا  يف ظروف الظاهرة اليت يراد حبثها )داوود،

على نوع التصميم التجرييب الذي خيتاره الباحث يف ضوء األهداف اليت مت  وتعتمد دقة النتائج
اليت تواجه الباحث عند إجراء الذي تتجلى فائدته يف أنه يذلل الصعوابت والعقبات  وضعها سلفا ،

 (2).(96،ص1985ائي اليت حيصل عليها بعد إجراء جتربته )فان دالني،عمليات التحليل اإلحص

)املتغري  ينتمي هذا البحث إىل فئة البحوث التجريبية اليت خيترب فيها أثر )املتغري املستقل( على
لقياس وف بتصميم ااجملموعة الضابطة ذات االتابع(، ولقد أخذ البحث احلايل ابلتصميم التجرييب املعر 
 Pre - Test، Post - Test، Control Group)القبلي والبعدي واليت يتم االختيار والتعيني فيها عشوائي

Design)

اجملموعة األوىل ملعاجلة جتريبية تتمثل يف التدريس بنموذج أبعاد التعلم  مت تعريضنه إحيث 
 . ابطة تدريسا  ابلطريقة املعتادةبينما سوف تلقى اجملموعة الض

التحقق من فاعلية برانمج قائم علي منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية  هذا البحث سعى يو 
األوىل بكلية العلوم جامعة دمشق، وسوف يستخدم  التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء لطالب السنة

عن طريق من فاعلية هذا الربانمج، وذلك  الباحث املنهج التجرييب ذو اجملموعة الواحدة للتحقق
 Pre Test Post Test-التصميم التجرييب املعروف ابسم ) تصميم قبلى / بعدى جمموعة جتريبية 

Experimental Group Design)،  وهذا يستلزم وجود جمموعة جتريبية تتلقى املعاجلة التجريبية
 قة التقليديةابلطري وضوعات الكيميائية نفسهاابستخدام الربانمج، وجمموعة أخرى ضابطة تتلقى امل

 :قام الباحث مبا يلي من إجراءات والتحقق من قبول فروضها ،هذا البحثولإلجابة عن أسئلة 

 

                                      
 . 254د.ط، ص، مناهج البحث الرتبويمحن، داود، حسني عبد الر ( 1)

 . 96ص ، 3خرون، طآحممد نبيل نوفل، و  :ترمجةهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، منافان دالني، ( 2)
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 : للبحث: املنهج والتصميم التجرييب أوال

والذي حياول  Experimental Methodالبحث املنهج التجرييب هذا استخدم  املنهج: -أ
جترييب هبدف الكشف عن أثر متغري جترييب )الربانمج عادة بناء الواقع يف موقف الباحث من خالله إ

( 2التدرييب( قائم على منوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف متغري اتبع )التحصيل الدراسي يف مادة الكيمياء
التابع يف ظروف يسيطر الباحث فيها على بعض املتغريات األخرى اليت ميكن أن ترتك أثرها يف املتغري 

 تغريات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة. عن طريق ضبط هذه امل

إن التصميم التجرييب لربانمج عمل لكيفية تنفيذ التجربة اليت متثل التصميم التجرييب:  -ب
 (1)( 254ص ،1990تغريا  مقصودا  حيدثه الباحث عمدا  يف ظروف الظاهرة اليت يراد حبثها )داوود،

لتجرييب الذي خيتاره الباحث يف ضوء األهداف اليت مت على نوع التصميم ا وتعتمد دقة النتائج
الذي تتجلى فائدته يف أنه يذلل الصعوابت والعقبات اليت تواجه الباحث عند إجراء  وضعها سلفا ،

 .(2)(96ص ،1985 بعد إجراء جتربته )فان دالني، عمليات التحليل اإلحصائي اليت حيصل عليها

 وث التجريبية اليت خيترب فيها أثر )املتغري املستقل( علىث إىل فئة البحينتمي هذا البحو 
ابلتصميم التجرييب املعروف بتصميم ااجملموعة الضابطة ذات  البحث هذا )املتغري التابع(، ولقد أخذ

 Pre - Test، Post - Test، Controlالقياس القبلي والبعدي واليت يتم االختيار والتعيني فيها عشوائي )

Group Design)  حيث تتعرض اجملموعة األوىل ملعاجلة جتريبية تتمثل يف التدريس بنموذج أبعاد التعلم
 اجملموعة الضابطة تدريسا  ابلطريقة املعتادة. بينما تلقى 

القبلي والبعدى لكل من  كما يعتمد التصميم التجرييب يف الدراسة احلالية على القياس •
موعتني طة، حيث يقيس الباحث التحصيل الدراسي لدى كل من اجملاجملموعتني التجريبية والضاب

انمج التدرييب على اجملموعة التجريبية فقط، وال يطبق على التجريبية والضابطة قياسا  قبليا ، مث يطبق الرب 
مث يطبق القياس البعدى على املشاركني يف كل من اجملموعتني التجريبية والضابطة  اجملموعة الضابطة

ني عد انتهاء تطبيق جلسات الربانمج التدرييب على اجملموعة التجريبية فقط، وحيسب الفرق بوذلك ب
                                      

 .254صط، .، العراق، بغداد، دبحث الرتبويمناهج الداود، حنا، حسني عبد الرمحن، ( 1)

 .96ص، 3خرون، طآحممد نبيل نوفل، و  :، ترمجةسمناهج البحث يف الرتبية وعلم النففان دالني، ( 2)
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الضابطة( ملعرفة أثر الربانمج  -ي والقياس البعدى يف كل جمموعة )التجريبية درجات القياس القبل
 -ويتمثل التصميم التجرييب فيما أييت:  ،التدرييب يف املتغري التابع

  يبية والضابطة.بعدى للعينة التجر القياس القبلي وال
 س

 2ق ـــــــ ـ1ق اجملموعة التجريبية ) أ (
 ص

 2ق ــــــــ 1ق اجملموعة الضابطة ) ب (
 حيث أن: 

 )أ( متثل اجملموعة التجريبية )ب( متثل اجملموعة الضابطة.
 .( تشري إىل القياس البعدى2)ق .( تشري إىل القياس القبلي1)ق

 .مج التدرييب)س( تشري إىل الربان 
 .تشري إىل الطريقة التقليدية يف التدريس)ص(  

 :متغريات البحث
 رييب على املتغريات التالية:يعتمد منهج البحث وتصميمه جت

 :املتغري املستقل -أ
)التدريس ابستخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم : وأيخذ شكل املعاجلة التدريسية التالية

 .تعادة(طريقة التدريس امل اخلمسة، يف مقابل أببعاده
ري إحدامها جتريبية تتعرض للمتغ أننا سوف نستعمل جمموعتني يتضح من هذا التصميم،

واألخرى ضابطة ال يعرض عليها ويتم التدريس  املستقل )الربانمج املعد على وفق أمنوذج مارزانو(،
وحيسب الفرق بني  ،ني يف التحصيلومن مث جيري اختبارا  حتصيليا  للمجموعت ،االعتياديةفيها ابلطريقة 

 .نتائج اجملموعتني
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 التصميم التجرييب
 األداة املتغري املستقل اجملموعة

 االختبار التحصيلي التفكري ملارزانو - منوذج أبعاد التعلم اجملموعة جتريبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملموعة ضابطة

 حساب الفرق بني نتائج اجملموعتني يف االختبار التحصيلي

 حدود البحث: :اثنياً 

 البحث على: ذا ه يقتصر

 واقتصر جمتمع البحث على طالب : حجم عينة البحث املشتقة من جمتمعه.حدود بشرية .1
 طالبات السنة األوىل يف كلية العلوم قسم الكيمياء يف جامعة دمشق.و 

حدود البحث هي إحدى خطوات البحث العلمي حيث أنه من اجلوانب املهمة اليت ن أ مبا
 يغفلها يف توضيح ماهية املشكلة يتعني على الباحث أن ال 

 قسم الكيمياء -كلية العلوم   - جامعة دمشق -سورية : حدود مكانية .2

 (2017/ 2016)  العام الفصل الدراسي الثاين من :حدود زمانية .3

اقتصار جتربة البحث على استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم  :حدود موضوعية •
 التجريبية. للمجموعة

 صار جتربة البحث على املوضوعات املقررة يف الفصل الثاين اقت ➢

" يف الفصل الدراسي الثاين من 2"الكيمياء العامة  احلركية الكيميائية( من الكتاب اجلامعي
 2017/ 2016العام 

عند املستوايت  ،يف حمتوى موضوعات الفصل الثاين"احلركية الكيميائية بقياس حتصيل الطال ➢
 .ابستخدام اختبار حتصيلي اُعد لذلك، من قبل الباحث تصنيف بلوم وزمالئه.املعرفية الست ل

 :البحثفروض  اثلثاً:
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 إىل اختبار الفرضني التاليني: البحث هذا سعيي

داللة إحصائية بني متوسط درجات  اذق فر وجد ي: وينص على أنه " ال الفرض األول
 .2دى يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبع طالب

داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب  ذاق فر : وينص على أنه "ال توجد الفرض الثاين
بعد تطبيق الربانمج  2ادة الكيمياء العامة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي مل

 .التدرييب املقرتح"

 :ثجمتمع البح :رابعاً 

يقصد ابجملتمع، اجملموعة الكلية ذات العناصر اليت يسعى الباحث إىل تعميم النتائج ذات 
كلية العلوم قسم   ويشمل جمتمع البحث احلايل: طلبة السنة األوىل يف(1)العالقة ابملشكلة عليها 

وكان عدد اجملتمع األصلي  .(2017-2016) للعام الدراسي ،التابعة لوزارة التعليم العايل مياءيكال
 كلية العلوم قسم الكيمياءطالب وطالبة من   355

 بحثعينة ال :خامساً 

شرط أن  يتم اختيارها من طرائق خمتلفة، هي جزء من جمتمع البحث األصلي، لبحثعينة ا 
 .وتُغين الباحث عن مشقة دراسة اجملتمع األصلي بكامله أغراض البحث،قق وحت متثل اجملتمع األصلي،
أن عينة البحث جزءمن جمتمع البحث الذي اشتقت منه،  (2)(93هـ، ص1421وقد ذكر )العساف، 
األوىل بكلية  لصفات وخصائص جمتمع البحثقام الباحث ابختيار طالب السنةومتثل انعكاسا  شامال  

 .اسة احلاليةلبسيطة( إلجراءات الدر ريقة عشوائية )الطريقة العشوائية االعلوم جامعة دمشق بط

 ومت اختيار عينة البحث على مرحلتني: 

                                      
 .159صط، .د، أساليب البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانيةعودة، ملكاوي، ( 1)

 .93ص، 2، طدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيهاملالعساف، ( 2)
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: مثلت الدراسة االستطالعية وذلك حلساب اخلصائص السيكومرتية لالختبار املرحلة األوىل -
 .( سنة20 -19( طالبا وطالبة ممن ترتاوح أعمارهم ما بني )42التحصيلي، وقد بلغ عددها )

( 22( طالبا وطالبة، مقسمني إىل )44بلغ عددها ): متثل العينة األساسية و املرحلة الثانية -
( سنة مبتوسط عمري 20-19طالبا وطالبة ميثلون اجملموعة التجريبية ممن ترتاوح أعمارهم ما بني )

ية العلوم جامعة ( من طالب السنة األوىل بكل4 ،185شهر( وابحنراف معياري )233.772مقداره )
( سنة 20 - 19وعة الضابطة ممن ترتاوح أعمارهم ما بني )طالبا وطالبة ميثلون اجملم( 22دمشق، و)

( من طالب السنة األوىل 4 ،334شهر( وابحنراف معياري )234.136مبتوسط عمري مقداره )
ية واألساسية عدد أفراد الدراستني االستطالعويبني اجلدول التايل بكلية العلوم جامعة دمشق.

 .جملموعات الدراسة

 راستني االستطالعية واألساسية جملموعات الدراسة( عدد أفراد الد1جدول )

 م
 املرحلة                   

 الكلية  

 األساسية االستطالعية
 اإلمجايل

 عينة التقنني
اجملموعة 
 التجريبية

اجملموعة 
 الضابطة

1 
 

 جامعة دمشق - العلوم
 ياءقسم الكيم-السنة األوىل

42 
 

 
 

22 22 86 
 وطالبة طالبا

( طالبا 42) الدراسة االستطالعيةاجلدول السابق أن عدد الطالب املشاركني يف يتضح من 
( طالبا وطالبة ميثلون اجملموعة 22( طالبا وطالبة مقسمني إىل )44وطالبة، وللعينة األساسية )

 ة الضابطة.( طالبا وطالبة ميثلون اجملموع22التجريبية، و)

 : ضبط املتغريات املتداخلة:سادساً 

توفري درجة كافية من الضبط أمر ابلغ الصعوبة إال أن الباحثني األكفاء جيب ان  شك أن ال
دائما عن أفضل التصميمات التجريبية للبحث واليت ميكن ان يتوافر فيها اكرب قدر من الضبط  يبحثوا

 (1)ن تؤثر يف النتائج. أاملتغري اليت ميكن 
                                      

الكلية اجلامعية ابلقنفدة، قسم الرتبية م القرى، أجامعة ة البدنية، طرق البحث العلمي واإلحصاء يف الرتبياحلفناوي، ( 1)
= 
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ان املتغري التابع  ويعد مستوى ضبط املتغريات يف أي دراسة شرط من شروط مصداقيتها كما
ولذلك البد من ضبط هذه العوامل إلظهار أتثري املتغري  ،يتأثر بعوامل أخرى غري املتغري املستقل

  .اإلمكانستقل على املتغريات التابعة قدر امل

ولذلك تسعى البحوث  ،تؤثر يف املتغري التابع توجد بعض املتغريات املتداخلة ميكن أن 
التجريبية إىل ضبطها حىت يكون التغري الذي سيحدث يف املتغريات التابعة راجعا  إىل املتغريات 

لتجربة. وفيما يلي أهم املتغريات املتدخلة واليت املستقلة وليس إىل أي متغريات أخرى مصاحبة يف ا
 ميكن أن تؤثر يف التجربة.

 زمين:ر الالعم: 1

حلساب الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  t-testاستخدم الباحث اختبار " ت "
لضابطة وداللتها اإلحصائية للمجموعتني التجريبية وا ،( قيمة " ت "2العمر الزمين. ويوضح جدول )

 يف العمر الزمين:

اجملموعتني التجريبية قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بني  (2جدول )
 .لزمينوالضابطة يف متغري العمر ا

 البيان            
 اجملموعة

 املتوسط العدد
االحنراف 
 املعياري

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 4.185 233.772 22 جتريبية 
 ةغري دال 0.283

 4.334 234.136 22 ضابطة 

ئيا مما يدل على تكافؤ اجملموعتني تضح من اجلدول السابق أن قيمة " ت " غري دالة إحصاي 
من الطالب الذين تكرر بقاؤهم يف  (12) بطة يف العمر الزمين.كما مت استبعاد عددالتجريبية والضا

 .نفس الصف

 الذكاء: -2

                                      
= 

 .16البدنية، ص
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ء والتحصيل، فقد حرص الباحث على التأكد من تكافؤ نظرا  لالرتباط الوثيق بني الذكا
سبة الذكاء. حيث يُعد الذكاء من املتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف اجملموعتني التجريبية والضابطة يف ن

خالل التدريب على أبعاد التعلم ملارزانو؛ لذا طبق الباحث احلايل اختبار التحصيل الدراسي من 
( على طالب  2007انوية واجلامعية " لـ جابر عبد احلميد وحممود عمر ) الذكاء اللفظي للمرحلة الث

ابستخدام اختبار النسبة التائية لعينتني  مث حسب داللة الفروق بينهما ،ريبية والضابطةاجملموعتني التج
التايل يوضح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( ملعرفة الفروق  (3واجلدول) ،مستقلتني

 .ني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متغري الذكاءب

 اجملموعتني التجريبية صائية لداللة الفروق بنيقيمة "ت" وداللتها اإلح (3جدول )
 والضابطة يف متغري الذكاء

 البيان       
 

 اجملموعة
 املتوسط العدد

االحنراف 
 املعياري

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 7.149 108.409 22 جتريبية
 غري دالة 0.452

 6.139 107.500 22 ضابطة

مما يدل على تكافؤ  ، دالة إحصائيايتضح من اجلدول السابق أن قيمة " ت " غري 
 اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متغري الذكاء 

 : التحصيل القبلي:3

بطة كخطوة أوىل قام الباحث بقياس مستوى التحصيل القبلي لدى اجملموعتني التجريبية والضا
داللة الفروق بني من خطوات التكافؤ بني اجملموعتني يف التحصيل القبلي ابستخدام اختبار " ت " ل

 اجملموعتني يف التحصيل القبلي. 

"ت" وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بني اجملموعتني التجريبيتني يف  قيمة (4جدول )
 متغري التحصيل
 البيان             

 وعةاجملم
 املتوسط العدد

االحنراف 
 املعياري

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 غري دالة 0.576 4.348 9.727 22 جتريبية
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 5.082 8.727 22 ضابطة

إحصائيا، مما يدل على تكافؤ اجملموعتني  يتضح من اجلدول السابق أن قيمة "ت" غري دالة 
 التجريبية والضابطة يف القياس القبلي للتحصيل.

 ستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف:: امل4

كاد تكون تصادية واجتماعية وثقافية تميثلون أفرادا  من بيئة اق هذا البحث إن املشاركني يف 
متقاربة من حيث الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقايف، وقد أتكد الباحث من ذلك من خالل 

 اإلطالع على سجالهتم ابلكلية.

 :بحثاً: أدوات السابع

 :2العامة  االختبار التحصيلى يف مادة الكيمياء -1

 : ر التحصيلىاتبع الباحث اخلطوات التالية يف بناء االختبا

 بناء االختبار من حتديد اهلدف -1

 حتليل حمتوى املوضوعات  -2

 صياغة األهداف السلوكية -3

 . إعداد جدول مواصفات االختبار -4

  حمتوى املوضوعاتحتديد األمهية النسبية جلوانب  -5

 وتوزيعها على املوضوعات  عدد أسئلة االختبار حتديد -6

 وصياغتها. بارحتديد نوع مفردات االخت -7

 االختبارصياغة تعليمات  -8

 التحصيلي االختبار جتريب -9
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 .يف الصورة النهائية وضع االختبار -10
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 : حتديد اهلدف من بناء االختبار - 1

ياس املستوى املبدئي لطالب عينة البحث يف حتصيل مادة الكيمياء استهدف هذا االختبار ق
امعة دمشق، وكذا قياس املستوى النهائي هلم يف هذا الشأن لطالب السنة األويل بكلية العلوم ج 2

من خالل منوذج أبعاد التعلم ملارزانو  املعد للتطبيق )احلركية الكيميائية( بعد تدريس الفصل الثاين
 وعة التجريبية، ومن خالل الطريقة املعتادة للمجموعة الضابطةابلنسبة للمجم

 ليمية(:حتليل حمتوى املوضوعات )املادة التع -2

 موضوع البحث إىل )حقائق ومفاهيم وتعميمات(  حلل احملتوى العلمي للفصل الثاين

 مفهوم سرعة التفاعل  •

 قانون سرعة التفاعل  •

 اثبت سرعة التفاعل  •

 ن سرعة التفاعلمناذج قانو   •

 نصف عمر التفاعل •

 نظرية التصادم •

 طاقة التنشيط  •

 الوسيط الكيميائي  •

 صياغة األهداف السلوكية -3

 ،ثل األهداف الضوء واحلرارة يف العملية التعليمية اليت من خالهلا تصمم اخلربات التعليمية وتقوممت
مت و  ،تساعد يف حتقيق نتائج تعليمية هامة أنكما أن األهداف التعليمية حسنة الصياغة ميكن   ،وحتسن
عند بلوم كما  الستةفية للفصل الثاين موضوع البحث تغطي املستوايت املعر  ا  سلوكي ا  هدف (65 ) صياغة

 الطالب  + فعل سلوكي ميكن مالحظته إن مكوانت اهلدف السلوكي ميكن كتابتها ابملعادلة التالية أن +
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 .(1)هدف تعليمي صحيح - شروط األداء يار األداء +مع مصطلح املادة العلمية + +

 إعداد جدول مواصفات االختبار -4

الصحيح يف بناء  لالجتاهجه املعلم صميم مبدئي يو هو خريطة أو ت :تعريف جدول املواصفات
والبعد األخر  ،مة األهداف التعليميةوهو عبارة عن جدول ثنائي األبعاد أحد البعدين فيه قائ االختبار

 (2)هو حمتوى أو مضمون املادة التعليمية موضوع التقومي 

د من األعمدة ومن تفاعل األعمدة مع السطور جند ان جدول املواصفات يتاالف من عد
وتصبح  ،ع معني من موضوعات احملتوىيدل كل منها على تفاعل هدف تعليمي معني مع موضو 

 .االختبارهذه األعمدة موجهات للمعلم يف بناء 

أن جدول املواصفات يؤمن صدق  أمههاهناك العديد من الفوائد جلدول املواصفات  أنكما 
 (3)االختبار

أفضل الطرق يف إعطاء حتديد دقيق ملواصفات االختبار  نجدول املوصفات لالختبار م يعدو  
التحصيلي، ابالستناد على األوزان النسبية للموضوعات واألهداف فمن خالهلا حيدد عدد األسئلة 

 املرتبطة بكل هدف يف كل موضوع.

التحصيلي وفقا جملموعة من املواصفات اليت تصف اجملال  االختباروابلتايل ينبغي أن يبىن 
وأهم الطرق اليت حتقق  ،ويكون إطارا للحصول على عينة ممثلة من خمرجات التعلماالختبار قيسه يالذي 

" وهو عبارة عن جدول ذي بعدين يوضحان االختبار"إعداد جدول مواصفات :هذا الغرض هو
أحد ويوضح  .املنشودة التدريسيةعالقة خمرجات التعلم مبحتوى املقرر الذي يهدف لتحقيق اهلداف 

)رجاء  )موضوعات املقرر(: ويوضح البعد الثاين حمتوى املقرر أهداف املقرر )خمرجات التعلم( يندالبع
 (4)(142-141ص ،1987حممود أبو عالم 

                                      
 .ط.، دالتقومي الرتبويفتح هللا، ( 1)

 .ط.، ددليل املعلم يف تقومي الطالبأبو حطب، ( 2)

 .175ط، ص.، دمبادئ القياس والتقومي الرتبويابو لبدة، ( 3)

 .142-141، صط.، دقياس وتقومي التحصيل الدراسيابو عالم، ( 4)
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  :أمهيتها يف ما يليو  ديد جدول املوصفات لالختبارفوائد حت (1)(2003وحددت )خطايبة، 

 .موضوعإعداد اختبار متوازن مع حجم اجلهد املبذول يف تدريس كل  .1

إعطاء الطالب ثقة يف عدالة االختبار، مما يساعدهم على توزيع وقت االستذكار على  .2
 .املوضوعات ابتزان

 حيقق صدقا  عاليا  لالختبار .3

قيقي لكل جزء من املادة، ألن زمن االختبار يتوزع وفقا  للموضوعات يعطي الوزن احل .4
 وأمهيتها

ني مها )فؤاد ابو رئيسيق هدفني يف حتقتكون  لالختبارجدول املواصفات  كما أن أهداف
 :(2)( 127،1991حطب 

 لنت-وهذا النوع من الصدق يسمى صدق ا ختبارلالتوفري قدر من الصدق املالئم  -1

يف هذه  االختبارالتحصيلية ويعين صدق  لالختباراتاحملتوى وهو انسب مايكون  -2
 .يعرب عنها تعبريا صحيحا  يعكس األمهية النسبية لألهداف التعليمية و  االختبار أن:احلالة

وهي  ،رلتحصيلي مرجعي املعياا ختباراالللخطوة التالية يف عملية بناء  لالنتقالهتيئة املعلم  -3
حبيث يقيس انتج التعلم أو منط السلوك الذي يعرب عنه كل عمود من أعمدة  االختباركفاية مفردات 

 جدول املواصفات

وات من أجل حتديد األوزان )األمهية( إلعداد جدول املواصفات اتبع الباحث عدة خط
 ه اخلطوات هي:ية حملتوى املوضوعات موضوع التحليل، وهذالنسب

 2حتديد حمتوى االختبار: مت حتديد حمتوى املوضوعات من مقرر مادة الكيمياء العامة  (أ)
 .ة""يف الفصل الثاين "احلركية الكيميائيجامعة دمشق يف سوراي لطالب السنة األوىل بكلية العلوم
                                      

 .150صط، .، د، تعليم العلوم للجميعيبةخطا( 1)

 .127، صط.، ددليل املعلم يف تقومي الطالبأبو حطب، ( 2)
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األمهية النسبية  حتديد الوزن النسيب لصفحات احملتوى الدراسي املقرر: عن طريق حتديد (ب)
اليت يشغلها كل موضوع ابلنسبة لبقية املوضوعات األخرى، وذلك عن طريق حتديد عدد الصفحات 
اليت يشغلها كل موضوع يف احملتوى الدراسي ابلنسبة لعدد الصفحات الكلية لنفس احملتوى احملدد 

 .وحتويلها إىل نسبة مئوية

 .دراسي يف ضوء الزمن املستغرق لتنفيذ احملاضرةحتديد الوزن النسيب ملوضوعات احملتوى ال )ج(
 )احلركية الكيميائية( الثاين  وفيما يلي جدول يوضح األمهية النسبية ملوضوعات الفصل

سه؛ ألنه املؤشر حدد الوزن النسيب لكل موضوع دراسي على أساس الوقت املستغرق يف تدري
 .(1)الذي يدل على أمهية املوضوع

                                      
 .508، صد.ط، وم للجميعتعليم العلخطايبة،  (1)
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 حتديد األمهية النسبية جلوانب حمتوى املوضوعات -٤

  ( االمهية النسبية  ملوضوعات الفصل الثاين 5يوضح ذلك جدول )

 األمهية النسبية للفصل الثاين "احلركية الكيميائية " (5جدول )
الفصل 

 عدد املوضوعــــات الثاين
 الصفحات

 الوزن
 النسيب %

خصص الزمن امل
 لكل عنصر

 الوزن
 النسيب %

األمهية النسبية لعدد  متوسط
 % الصفحات والوقت

سرعة 
 التفاعل

مفهوم سرعة -
 التفاعل

3 5.45% 25 6.41% 5.93% 

قانون سرعة -
 التفاعل

3 5.45 % 35 8.97% 7.21% 

اثبت سرعة -
 التفاعل

4 7.27 % 20 5.12 % 6.19 % 

سرعة مناذج قانون -
 % 9.67 %10.26 40 % 9.09 5 التفاعل

نصف عمر  -
 % 24.63 %25.64 100 %23.63 13 التفاعل

 % 17.15 %17.95 70 %16.36 9 نظرية التصادم -
 % 16.24 %17.95 70 %14.54 8 طاقة التنشيط- 
الوسيط - 

 % 12.941 % 7.69 30 %18.19 10 الكيميائي

 %100 %100 390 %100 55 اجملمـــــوع
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 وتوزيعها على املوضوعات عدد أسئلة االختبار يدحتد -6

 جدول املواصفات:

قام الباحث إبعداد جدول مواصفات االختبار، وذلك يف إطار حتديد عدد األسئلة يف 
الوحدة وحتديد نوعية كل سؤال وصفته اعتمادا على جدول األمهية النسبية السابق، واجلدول التايل 

 لتفاعل.لة وحدة سرعة ايوضح مواصفات أسئ

 للفصل الثاين "احلركية الكيميائية"مواصفات أسئلة  (6جدول )

 األهداف
 الوحدات

  مستويـــــــــــــــات األهداف 
نسب 
عدد  التقومي الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر الرتكيز

 األهداف
عدد 
 األسئلة

مفهوم سرعة 
 1 4 --- --- 2 - 1 1 %5.93 التفاعل

قانون سرعة 
 1 8 1 --- 3 1 1 2 %7.21 التفاعل

اثبت سرعة 
 1 7 --- --- 2 2 1 2 % 6.19 التفاعل

مناذج قانون 
 1 8 --- --- 3 1 2 2 % 9.67 سرعة التفاعل

نصف عمر 
 3 12 1 --- 4 1 4 2 % 24.63 التفاعل

 1 4 --- --- 1 --- 1 2 % 17.15 نظرية التصادم
 1 5 --- --- 2 --- 1 2 % 16.24 اقة التنشيط

الوسيط 
 الكيميائي

12.941
% 2 2 --- 2 --- --- 6 1 

 10 54 2 --- 19 5 13 15  اجملموع

27.77 %100 النسبة املئوية
% 24.08% 9.25

% 
35.19

% 0% 3.71
% 100% 100% 

يتضح من اجلدول السابق عدد األسئلة يف كل عنصر من العناصر، وقد بلغ عدد األسئلة 
 أسئلة. (10الكلي )
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 وصياغتها حتديد نوع مفردات االختبار -7

 :التحصيلي ولقد روعي عند صياغة األسئلة ما يلي متت صياغة مفردات االختبار

 .أن تتدرج األسئلة حسب مستوى السهولة والصعوبة .1

 .أن يكون لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة .2

 افيهيل أن متثل هذه املفردات حمتوى املوضوعات املراد قياس التحص .3

 تعليمات االختبار  - 8

وضع الباحث جمموعة من التعليمات الىت جيب على الطالب/ الطالبة قراءهتا قبل أن جييب 
عن أسئلة االختبار، وراعى أن تكون تلك التعليمات بلغة واضحة جلميع الطالب، واقتصرت تلك 

دء يف اإلجابة، وأن جييب الببل التعليمات على كتابة بياانت الطالب، وقراءة كل سؤال قراءة جيدة ق
مت و  لبيان كيفية اإلجابة عن بنود االختبار االختباركما جاءت تعليمات   الطالب عن مجيع األسئلة

 :العناصر التالية تضمنت إعداد صفحة للتعليمات

 .االختباراهلدف من  ▪

 موضع كتابة الطالب لبياانته يف االختبار ▪

  .االختبارتوضيح عدد مفردات  ▪

 .االختبارإلجابة عن أسئلة احملدد ل توضيح زمن ▪

 .االختبارتوضيح كيفية اإلجابة على مفردات  ▪

 إرشادات عامة للطالب ▪
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 التحصيلي االختبار جتريب -9

 :هبدف البحثمن خارج عينة  ا  طالب 20مت جتريب االختبار التحصيلي على عينة دراسة بلغت 

 للطالب ابلنسبة اراالختب تعليمات وضوح من التأكد •

 .للطالب ابلنسبة االختبار مفردات صياغة مالءمة مدى من أكدالت •

 .االختبار وصدق ثبات معامالت قيم حساب •

 .االختبار مفردات صعوبة معامالت قيم حساب •

 للطالب. ابلنسبة االختبار مفردات على لإلجابة املناسب الزمن حتديد

  صدق االختبار -6

م بعرضه على ، ومناسبته ألفراد العينة؛ قااحث من صدق االختبار التحصيلىحىت يتأكد الب 
( عشرة حمكمني، وكان اهلدف 10وبلغ عددهم ) ،جمموعة من احملكَّمني املتخصصني، واألكادمييني

 : من التحكيم التأكد مما يلى

 مناسبة مفردات االختبار.  .1

 ات.مشول االختبار للمعلومات املتضمنة ىف املوضوع .2

  السالمة اللغوية لصيغة األسئلة. .3

 وضوح تعليمات االختبار ومناسبتها لطالب املرحلة اجلامعية  .4

 حذف بعض املفردات أو إضافتها. .5

واجلدول التايل يوضح آراء احملكمني على مفردات اختبار التحصيل يف مادة الكيمياء العامة 
 الفصل الثاين "احلركية الكيميائية "". 2
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الختبار التحصيل يف مادة  نسب اتفاق احملكمني على عناصر التحكيم (7دول )ج
 يف الفصل الثاين "احلركية الكيميائية " 2عامة الكيمياء ال

 نسبة االتفاق عناصر التحكيم م
 %100 مناسبة مفردات االختبار 1
 %100 مشول االختبار للمعلومات املتضمنة يف املوضوعات 2
 %80 ية لصيغة السؤالالسالمة اللغو  3
 %90 ة اجلامعية ومناسبتها لطالب املرحلوضوح تعليمات االختبار  4

( وهى %100-%80( أن نسب اتفاق احملكمني تراوحت ما بني )7يتضح من اجلدول )
يف  2نسب اتفاق مرتفعة، مما يدعوا إىل الثقة يف صالحية اختبار التحصيل يف مادة الكيمياء العامة 

 اين "احلركية الكيميائية ".الفصل الث

 :م عما يلىوقد أسفر هذا التحكي

بكلية  السنة األويلاتفقت آراء احملكمني على مناسبة مفردات االختبار ملستوى طالب  
ميائية الكيمياء، وأن أسئلة االختبار تغطى كل املعلومات املتضمنة يف املوضوعات الكي قسم العلوم

 إىل ض احملكمنيفأشار بع ،املختارة للتطبيق كما اتفقت اآلراء على مالئمة األسئلة لعمر الطالب
وقام الباحث بتعديلها، واتفقت آراء احملكمني على السالمة  ،تعديل طفيف على بعض االسئلة

 .اللغوية لصيغة كل سؤال من أسئلة االختبار

يمات االختبار، ومناسبتها لطالب السنة ألوىل كما اتفقت آراء احملكمني على وضوح تعل
وأشار أحد احملكمني إىل ضرورة حذف العبارة القائلة أبن قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة دمشق، 

جناحك أو رسوبك آخر العام، حىت يهتم الطالب ابإلجابة عن أسئلة  درجة هذا االختبار ال تؤثر يف
 ذف هذه العبارة من تعليمات االختبار االختبار، وراعى الباحث ذلك وقام حب

ون، قام الباحث بعرض االختبار يف صورته وبعد إجراء التعديالت اليت أشار إليها احملكم 
 مرة أخرى فقرروا صالحيته لألهداف اليت وضع من أجلها. ئيةالنها
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 :التجربة االستطالعية -

يمثلوا طالب العينة االستطالعية اليت ل البحثقام الباحث بتطبيق االختبار على عينة غري عينة 
 طالب كلية العلوم جبامعة دمشقسم الكيمياء األويل من ق السنة( طالبا  من بني طالب 42بلغت )

 :وهتدف الدراسة االستطالعية إىل حتقيق ما يلي

 حساب زمن االختبار  -١

الب من وآخر ط ،وانتهاء أول طالب ،مت حساب زمن االختبار حبساب بداية التطبيق 
تبار ( دقيقة يف اإلجابة عن االخ70فقد استغرق أول طالب ). اإلجابة عن كل بنود االختبار

عادلة التالية متكن الباحث من حتديد الزمن وابستخدام امل0( دقيقة100التحصيلى، وآخر طالب )
 : الالزم لالختبار

  ألخريزمن االختبار = الزمن الذي استغرقه الطالب األول + زمن الطالب ا
2 

 85= 170 = 100+70زمن االختبار =  إذن
  2               2  

الباحث  أضافن دقيقة وقد ( مثانو 85ختبار التحصيلى هو )زمن الالزم لالوبذلك يكون ال
 دقيقة  (90) االختباردقائق لقراءة التعليميات ليصبح زمن  (5)

 :الثبات -٢

( 15استخدم الباحث طريقة إعادة التطبيق حلساب ثبات االختبارٍ، بفاصل زمين قدره ) 
متع وهذه نسبة مرتفعة تدل على أن االختبار يت ،(0.88يوما ، وقد بلغت قيمة معامل االستقرار )

 بقدر مرتفع من الثبات.
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 : حساب معامالت السهولة والصعوبة لالختبار -

 : الباحث املعادلة التاليةوالستخراج معامل سهولة كل سؤال استخدم 

 عدد من أجابوا إجابة صحيحة عن السؤال معامل سهولة املفردة =

 خاطئة عن السؤال عدد من أجابوا إجابة       

 (70،0، و23،0لة ألسئلة االختبار التحصيلى بني )ترواحت معامالت السهو  

وحيسب معامل الصعوبة بناء على معامل السهولة حيث مت حساب معامل الصعوبة من 
 :خالل املعادلة التالية

ني وقد تراوح معامل الصعوبة لالختبار التحصيلى ب ،معامل السهولة -1معامل الصعوبة = 
من  -أن أسئلة االختبار تقع مجيعها ىف املستوايت املقبولة وهى نسبة مقبولة تعىن( 77،0و ،30،0(

 حيث الصعوبة والسهولة

  :الصدق -3

 - :كالتايل  طرق بعدة االختبار صدق من التحقق مت

 جمموعة على التحصيلي عرضاالختبار: اخلارجي االتساق صدق.1.

 مليدان يمياء فياالتدريس الك وطرق املناهج يف االختصاصو  اخلربة أصحاب من احملكمني من
 :ملحق وذلك هبدف معرفة ارائهم حول

 .للتطبيق االختبار صالحية مدى •

 .االختبار أسئلة وضوح مدى •

 .احملاضرات موضوعات حملتوى االختبار أسئلة مشول مدى •

 .االختبار ألسئلة واللغوية العلمية الدقة مدى •
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 .له احملدد املعريف وىللمست سؤال كل  قياس مدى •

 .لتحصيل قياسا هلدف االختبار حتقيق دىم •

 .التعليمات وضوح مدى •

 .للمحاضرة االختبار مناسبة مدى •

 عند مراعاهتا مت اليتو  التحصيلي االختبار فقرات جتاه نظرهم وجهات احملكمون أبدى وقد
 موناحملك اليت أبداها املالحظات ضمن من وكان .لنهائيةا صورهتا ليفي التحصي االختبار إعداد

 بعض األسئلة عن االستغناء

 .صدق احملتوى:2

وقد حتقق الباحث من صدق حمتوى االختبار من خالل إعدادهلجدول مواصفات االختبار  
وذلك للتأ كد من أن االختبار يشتمل على عينة ممثلةمن احملتوى الذي سيجرى عليه االختبار وقد مت 

 بقةعرض خطوات إعداد جدوالملواصفات يف اخلطوات السا

 وصف االختبار يف صورته النهائية: 

( أسئلة متثل املعلومات املتضمنة ىف فصل سرعة 10ختبار يف صورته النهائية مكوان من )أصبح اال
 .قسم الكيمياء يف جامعة دمشق بكلية العلوم التفاعل يف مادة الكيمياء املقررة على طالب السنة األوىل

 د الباحث(الربانمج التعليمي املقرتح )إعدا -3

 أمهية الربانمج التدرييب املقرتح:

 د أمهية الربانمج التدرييب احلايل فيما أييت:تتحد 

إىل تنمية أبعاد التعلم وفق منوذج روبرت مارزانو ويتضمن جمموعة من  يؤدي الربانمج املقرتح
أبعاد التعلم، هم يف تنمية تساألشكال والصور واإلجراءات التدريبية والتعزيز وخطط تعليمية فردية 

 السنة األوىل يف جامعة دمشق/ كلية العلوم/ قسم الكيمياءوصمم هذا الربانمج لتطبيق على طالب 
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حيث يساعد هذا الربانمج على تنمية أبعاد التعلم لديهم.كما يؤدي إىل إمكانية تنمية التحصيل 
ت العلمية املعاصرة اليت ومسايرة االجتاها ،الدراسي من خالل التدريب على ابعاد التعلم ملارزانو

مراعاة و  أساليب وابعاد تزيد من قدرات الطالب املعرفية والسلوكيةاهتمت بتدريب الطالب على 
مج املقرتح على موضوعات متنوعة الفروق الفردية بني املشاركني وذلك من خالل تضمني الربان

تميز ابلبساطة أثناء التنفيذ، حيث التدرييب ي نشطة تناسب قدرات املشاركني عالوة  على أن الربانمجوأ
  .قاعة احملاضرة اإلعتيادية يتم تنفيذه داخل

روعي يف إعداد الربانمج التدرييب احلايل بعض األسس املهمة اليت تساعد على حتقيق أهدافه 
  -وجناحه وهى:

مراعاة إعالم املشاركني ابألهداف اإلجرائية لكل جلسة يف بدايتها الن ذلك من شانه  .1
 .لتايل زايدة التحصيلواب العمل على زايدة الدافعية األكادميية الذاتية لديهم

االستمرار يف حىت يكون ذلك دافعا هلم على  وحدة دراسية مقررة على املشاركيتقدمي  .2
  .جلسات الربانمج

من األسهل إىل األصعب ألن ذلك قد يساعد على تنمية  املوضوعاتالتدرج يف تقدمي  .3
 .لدى املشاركني املثابرة

، والذي من خالله يقبل التعليميفيذ الربانمج لمشاركني يف تنلهتيئة اجلو النفسي االجيايب  .4
 التحصيل يف الكيمياءاملستخدم لتنمية  التعليميعلى املشاركة اإلجيابية والتفاعل مع الربانمج  الطالب

 . طالب اجلامعةلدى 

ية واملثابرة على حنو منظم، والتأكيد على االنتباه للمشاركني على اإلنتاج الباحثتشجيع  .5
 .التعلموالرتكيز أثناء 

، وذلك لتدعيم تعليمية مناقشة الباحث لالجيابيات والسلبيات يف ختام كل جلسة .6
  .التالية التعليميةاالجيابيات وتالىف حدوث السلبيات يف اجللسات 
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دم التقيد ابلتفاصيل الدقيقة وإمنا يكون مراعاة مرونة الربانمج وتعىن عدم مجود الربانمج وع .7
  .املتضمنة ابلربانمج التعليميةم ابملهام متطلبات اجللسة مع االلتزا

 كأسلوب العصف الذهين  التعليميةاستخدام أساليب التهيئة احملفزة عند بدء اجللسة  .8
 .تنفيذها أنشطة كسر اجلمود والعروض العملية املثرية ومشاركة املتعلمني خاللو 

لنشاطات إاثرة فضول املتعلمني وحب االستطالع لديهم، ويتم ذلك من خالل تعدد ا .9
مثل طرح األسئلة املثرية للتفكري، عرض مواقف غامضة عليهم، أو تشكيكهم فيما يعرفون، وبيان أهنم 

 حباجة ملعلومات مكملة ملا لديهم.

 وابعاد التعلم ملارزانوهبا  التعليمياالرتباط الوثيق بني أهداف اجللسات واحملتوى  .10
 .األهداف املرجوةواألنشطة املستخدمة ووسائل التقومي وذلك لتحقيق 

أبي شكل من األشكال، الن من شاهنا العمل  ويةناملعاحلرص على استخدام املكافآت  .11
  .ومن مث زايدة التحصيل لديهم الدافعية األكادميية الذاتية زايدةعلى 

 لوم أي يئة آمنة للمشاركني من خالل السماح هلم إببداء آرائهم دون أن يناهلمتوفري ب .12
م املشاركني كيفية التعامل مع الفشل والتعلم من أخطائهم أمر ضروري لتنمية على اخلطأ الن تعل

 .للتحصيلالدافعية 

انمج االهتمام ابلتقومي )املبدئي، والتكويين، والنهائي( يف كل جلسة من جلسات الرب  .13
وذلك ملالحظة مدى تقدم املتدربني أثناء التدريب، وكذلك االهتمام ابلتقومي النهائي ملعرفة هل 

 حتققت األهداف أم ال 

 عناصر بناء الربانمج:

  -:يعتمد بناء الربانمج التدرييب يف البحث احلايل على ثالثة جوانب وهى

 ( اجلانب السلوكي )املهارى(3)     ( اجلانب الوجداين2)  ( اجلانب املعريف 1)
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 أواًل: اجلانب املعريف:

اليت تقدم ألفراد اجملموعة التجريبية  ويتمثل هذا اجلانب يف املعلومات واملعارف واألنشطة
اخلاضعون للتدريب قادرين على الفهم الدقيق إلجراءات التدريب الطالب وذلك هبدف أن يصبح 

انمج، ولكي يقبلوا بفاعلية على املهام واألنشطة املتضمنة عندما يتعرضون ملهام التدريب يف الرب 
انب على أن تكون العناصر املعرفية املقدمة ، وحرص الباحث من خالل هذا اجلالتعليميابلربانمج 

مناسبة ملستوى منوهم  التعليم اجلامعي السنة االوىل يفطالب ألفراد اجملموعة التجريبية والذين ميثلون 
 . يتضمن هذا اجلانب مخسة وستون هدفا  معرفيا  حددها الباحثو العمري والعقلي،

 اثنياُ: اجلانب الوجداين:

أثناء  يف  اجملموعة التجريبية يف الربانمج التدرييب طالب أن يشرتك ويتمثل هذا اجلانب يف
ن طريق إجراءات التدريب يف املناقشة واحلوار، وىف توجيه أسئلة حول املثريات املقدمة هلم ويتم ذلك ع

الطمأنينة والثقة ابلنفس وخفض درجة القلق واخلوف لديهم وتدعيم االجتاهات  الطالبإكساب 
 و مراعاة النظام وإتباع التعليمات يف جو يسوده الشعور ابلسعادة واملرح والود واالطمئنان.اإلجيابية حن

الدراسات بعض  وأمكن تضمني الربانمج التدرييب للجانب الوجداين عن طريق ما أشارت إليه
يب، أثناء التدر يف  إاتحة التفاعل بني التالميذ يف جو يسوده األلفة واالطمئنان وعدم اخلوف من أن 

والرتحيب أبسئلتهم والرد عليها، وتنشيط األمناط االنفعالية االجيابية اليت ترتبط بشكل مباشر 
ة سلوكهم يؤدى إىل تنمية على أدائهم وذلك من أجل تقوي ابألهداف املطلوب حتقيقها، ومدحهم

  .وزايدة دافعيتهم حنو التعلم حتصيلهم

 :املهارىالسلوكي  اثلثاً: اجلانب

ابعاد ابستخدام  املوضوعات املقررةاجلانب يف التدريب على جمموعة من األنشطة  ويتمثل هذا
 .التحصيل لديهمهبدف تنمية  د مارزانونالتعلم ع
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 خطوات بناء الربانمج:

 :انمج التدرييب املعد يف البحث احلايل مبجموعة من اخلطوات واليت تتمثل فيما أييتمر بناء الرب 

 حباث السابقة واألدبيات النظرية املختلفة وثيقة الصلة مبوضوعاإلطالع على الدراسات واأل •
 .منوذج ابعاد التعلم عد مارزانو

 .إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطةالعينة  م تقسي •

ابعاد ىف ضوء  للطالب تنظيم حمتوى الربانمج حبيث يراعى خصائص العينة وطريقة تقدميه •
الربانمج احلايل حبيث تتدرج اجللسات من البسيط إىل املركب ومن السهل املتضمنة يف  التعلم ملارزارو

 .إىل الصعب

 تقومي اجللسات: 

التقومي من اخلطوات األساسية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تصميم أي برانمج  يعد 
الذي حققه  حيث يرشدان إىل ما تعلمه املتدرب من اجللسات املقدمة له، وأيضا  يوضح اخلط النمائي

ل تقدمي اخلربة وبعدها " ووصل إليه املتدرب نتيجة التعرض خلربات معينة " الفرق بني املستوى قب
 التعليمي.وذلك هبدف التحقق من إتقان املتدربني ألهداف الربانمج 

 -ويتخذ التقومي يف الربانمج التدرييب احلايل صورا  وأشكاال  متعددة وهى على النحو اآليت:

 املبدئي )القياس القبلي(: التقومي -1

التجريبية قبل البدء يف تنفيذ كل اجملموعة  طالبيطرح الباحث بعض األسئلة على حيث  
جلسة من جلسات الربانمج التدرييب ملعرفة مستواهم احلقيقي قبل اجللسة، وكذلك هبدف إاثرة 

  .الدافعية الذاتية لدى املشاركني، والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم

 

 التقومي التكويين: -2
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أثناء تنفيذ الربانمج  يف التجريبية اجملموعة طالبيطرح الباحث جمموعة من األسئلة على  
التدرييب وذلك هبدف إاثرة الدافعية الذاتية لدى املشاركني، وللتعرف على نقاط القوة والضعف 

  .يهم أيضالديهم، حىت ميكن تعزيز مواطن القوة لديهم، وعالج مواطن الضعف لد

 التقومي اخلتامي: ويشمل نوعني: -3

  -ة: ويتمثل يف حمورين:أوال: التقومي يف هناية كل جلس

اجملموعتني التجريبية والضابطة )كقياس بعدى(  طالب اختبار حتصيلي علىيطبق الباحث  
 طالبلدى  2العامة  التحصيل الدراسي ملادة الكيمياءوذلك هبدف معرفة أثر الربانمج التدرييب يف 

 يقه على أفراد اجملموعة الضابطة.تطبعدم يف مقابل  التعليمياجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربانمج 

 -أثناء التدريب يف الربانمج: يف إرشادات توجيهية عامة

 -إرشادات خاصة ابلباحث:

 اإلعداد املسبق واجليد جللسات الربانمج ومهام التدريب. .1

 .الالزمة يف كل جلسة متمثلة يف أجهزة العرض والشفافياتتوفري الوسائط التعليمية  .2

 .هداف اليت ينبغي حتقيقها يف كل جلسةحتديد األ .3

أثناء تنفيذ كل جلسة ألهنا تسهم يف زايدة فاعلية التعلم وإاثرة يف استخدام التغذية املرجتعة  .4
 دافعية التالميذ إلجناز املهام.

من خالل توفري مناخ آمن يسوده روح املرح غري جتنيب املشاركني الشعور ابلقلق والتوتر  .5
 .د عن ألفاظ اإلحباط وعبارات التأنيب وإحداث مواقف الرهبة واهليمنةاملفرط، والبع

تقبل الباحث للمشاركني وإشعارهم ابلقدرة وتشجيعهم على احملاولة وبذل اجلهد املمكن  .6
احلاالت اليت ال حيققون فيها  من خالل إشعارهم ابجلدارة حىت يف ،وتعويدهم على حتمل الفشل

 العمل وليس إىل املشاركني أنفسهم. النجاح، وتوجيه النقد إىل
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 فالطالبمعاملة املشاركني ابحرتام والتفاعل معهم واالهتمام بتعليمهم وحتبيبهم فيه،  .7
  .املشارك حيب املادة وتزداد دافعيته لتعلمها إذا أحب معلمه

والرد على مجيع االستفسارات هبدوء دون تشويش على متابعة املشاركني أثناء التدريب  .8
  .اآلخرين

  .إشعار املشاركني بقيمة وأمهية ما يتعلمونه وتعريفهم بطبيعة ما يقومون به .9

تشجيع املشاركني على ممارسة األنشطة املقدمة هلم وذلك عن طريق إخبارهم أبن العمل  .10
 ة جيدة.مهم، وأهنم ماهرون وقادرون على أداء هذا العمل بصور 

للتأمل وتشجيع األفكار مهما كانت غرابتها، وضبط  إاتحة الفرصة أمام املشاركني .11
  .جمموعة التدريب من الناحية السلوكية

  .تنظيم الوقت التدرييب وذلك لتوفري فرص التدريب املناسبة جلميع املشاركني .12

 -إرشادات خاصة ابملشارك:

ت هلم من خالل حسن االستماع واإلنصاعدم االستهتار بزمالئه املشاركني ويتم ذلك  .1
 واالهتمام مبا يقولونه.

 ترك الفرصة أمام زمالئه املشاركني للتعبري عن آرائهم واحرتام قواعد العمل  .2

  .املشاركة اجلادة والنشطة يف األنشطة املقدمة هلم .3

مال حتول املشارك من النمط التقليدي لالستماع إىل املواد الدراسية إىل منط احلوار وإع .4
  .دراسي وليس مفروضا عليهمالى تو احملالعقل يف 

مما يؤدي إىل منو الود  الطالبتقوية روابط الصداقة وتطوير العالقات الشخصية بني  .5
  .واالحرتام بني أفراد اجملموعة

 األهداف العامة للربانمج:
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ن خالل إن التخطيط لربانمج حمدد يتطلب قائمة ابألهداف اليت يسعى الربانمج لتحقيقها م
فيذه، فمن خصائص أي برانمج تعليمي تعلمي أن يكون له أهداف حمددة بقوم على دراسة تن

 أساسها هذا الربانمج، وميكن حصر األهداف العامة للربانمج املقرتح مبا يلي:

 تنمية االجتاهات االجيابية حنو التعلم لدى املتعلم. .1

ية من خالل الفصل الثاين: "احلركة واإلجرائإكساب املتعلم املعرفة العلمية بنوعيها التقريرية  .2
 الكيميائية".

مساعدة املتعلم على توظيف املفاهيم وبعض احلقائق العلمية من خالل: الفصل الثاين:  .3
 "احلركية الكيميائية".

تنمية بعض مهارات التفكري لدى املتعلم مثل مهارة مجع املعلومات والتنظيم والتكامل  .4
 والفهم والتطبيق والتقومي. يدوالتذكر والتحليل والتول

إكساب املتعلم اإلحساس ابلتعاون عن طريق العمل يف جمموعات وقيامه ابملهام التعليمية  .5
 للوصول للحلول املطلوبة.

 تدريب املتعلمني على بعض العمليات العقلية املنتجة. .6

يمياء من ادة الكاجلامعية يف م طالب السنة األوىل املرحلة تنمية التحصيل الدراسي لدى .7
 خالل التدريب على ابعاد التعلم ملارزانو

 صدق الربانمج التدرييب: 

)أهدافه، حمتواه، إجراءاته، أساليب التقومي( على  هذا البحث مت عرض الربانمج التدرييب املعد يف  
التحصيل للحكم على صدق الربانمج وإجراءاته وأنشطته ومهامه يف تنمية  جمموعة من احملكمني

، البعاد التعلم ملارزانو، وقد زود الباحث احملكمني ابلتعريف اإلجرائي طالب اجلامعةلدى  يالدراس
 أييت: وذلك إلبداء الرأي حول مااحلايل وهى املستخدمة يف الربانمج  ابعاد التعلممن  بعدوتعريف كل 

                                      
 (.6رقم ) ملحق 
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 .الطالبمدى مالءمة األنشطة واملهام ملستوى  -1 

 خل كل جلسة أبهدافها.دا التعليميمناسبة احملتوى  -2 

 مدى مناسبة التقومي ألهداف اجللسات. -3

 مدى صالحية الربانمج ومناسبته للتطبيق على عينة الدراسة.  -4

 ناصر التحكيم.يوضح نسب االتفاق بني احملكمني على ع أدانه (8) واجلدول 

 .لتدرييبنسب االتفاق بني احملكمني على عناصر التحكيم اخلاصة ابلربانمج ا (8)جدول 
 (10املقرتح )ن = 

 نسب االتفاق عدد املوافقني عناصر التحكيم م
 %90 9  .الطالبمدى مالءمة األنشطة واملهام ملستوى  1
 %80 8 .اداخل كل جلسة أبهدافه التعليميمدى مناسبة احملتوى  2
 %100 10 .مدى مناسبة التقومي ألهداف اجللسات 3
 %80 80 .ه للتطبيق على عينة الدراسةمدى صالحية الربانمج ومناسبت 4
 %87.5 متوسط نسب االتفاق 

يتضح من اجلدول السابق أن نسب اتفاق احملكمني على عناصر التحكيم اخلمسة تراوحت 
( وهى نسب %87.5) سط نسب اتفاق احملكمني( كما كان متو %100 -%  80،(ما بني

تطبيق على عينة الدراسة من حيث مالءمة احملتوى مرتفعة، مما يشري إىل صالحية الربانمج ومناسبته لل
 .واألنشطة واملهام واإلجراءات التدريبية وأنواع التقومي املستخدمة

 وصف االختبار:

 كامال.  عقلية متمايزة تغطي الفصلقدرات كل منها   قيسيأسئلة  10يتكون االختبار من 
كيمياء املقررة على طالب السنة ومتثل املعلومات املتضمنة ىف فصل سرعة التفاعل يف مادة ال

 األوىل،وكانت األسئلة مقالية ملا تتميز به من اعطاء الطالب مساحة للتعبري العلمي .

 :تصحيح االختبار 
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 وكان ، ته والزمن الالزم حللهب مع صعوبرجات يتناسدل عددا  من المت إعطاء كل سؤا -
 رة .موزعه على األسئلة العش ( درجة(100العدد الكلي للدرجات 

مبقارنة اإلجاابت  الباحث بتصحيح االختباراالختبار يقوم  عنوبعد االنتهاء من اإلجابة 
( أمام كل إجابة تتفق مع اإلجابة الواردة يف الصحيحة املوجودة يف مفتاح التصحيح، ويضع عالمة )

يسجل مفتاح التصحيح، ويرتك اإلجاابت اخلطأ واملرتوكة دون أن يضع أية عالمات، وبعد ذلك 
 الفاحص عدد اإلجاابت الصحيحة أسفل ورقة اإلجابة، وبذلك حيصل على الدرجة اخلام الكلية.

 :تجربةخطوات تنفيذ ال :اثمناً 

 لتنفيذ التجربة اتبع الباحث اخلطوات واإلجراءات اآلتية:

جامعة دمشق وذلك بعد أخذ موافقة اجلهات الرمسية على  -زار الباحث كلية العلوم -1 
وذلك لالتفاق مع إدارة الكلية على تنفيذ خطوات الربانمج واختيار الوقت  ،البحثدوات تطبيق أ

 املناسب لتنفيذه. 

تنفيذ إجراءات الربانمج التدرييب، قام الباحث حبساب التجانس بني قبل البدء يف  -2 
موعتني اجملموعتني التجريبية والضابطة وحساب قيمة )ت( ملعرفة الفروق بني متوسطي درجات اجمل

 .العمر الزمين، والذكاء، والتحصيل الدراسي التجريبية والضابطة يف

بيق جلسات التدريب على املشاركني من تنفيذ جلسات الربانمج التدرييب من خالل تط -3 
خالل جمموعة من األنشطة املصممة يف ضوء أبعاد التعلم ملارزانو على أفراد اجملموعة التجريبية فقط 

 الضابطة فقد درست ابلطريقة العادية يف التدريس.أما اجملموعة 

يف بداية كل جلسة وىف أثناء كل جلسة استخدم التقومي أبنواعه الثالثة، التقومي املبدئي  -4
وذلك للوقوف على مستواهم احلقيقي، والتقومي التكويين أثناء التدريب وذلك ملعرفة نقاط القوة 

 ملعرفة هل حتققت األهداف أم ال. والضعف لديهم، والتقومي اخلتامي وذلك 

 

بعد انتهاء فرتة التدريب طبق الباحث اختبار حتصيلي يف مادة الكيمياء على طالب  -5
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 موعتني التجريبية والضابطة. اجمل

وىف النهاية صحح الباحث استجاابت املتدربني يف كل جمموعة على االختبار  -6
 .جراء عمليات التحليل اإلحصائيالتحصيلي، مث رصدت درجاهتم يف جداول خاصة إل

 اً: املعاجلة اإلحصائية:اتسع

 -يب اإلحصائية اآلتية:للتحقق من صحة فروض الدراسة احلالية استخدم الباحث األسال 

: وذلك الختبار داللة الفروق بني لعينتني مرتابطتني (t-test)اختبار النسبة التائية ( 1)
للمجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي ىف مادة  متوسطي درجات القياسني القبلي والبعدى

 .الكيمياء، ولبيان اجتاه الفروق بينهما

: وذلك الختبار داللة الفروق بني مستقلتنيلعينتني  (t-test)اختبار النسبة التائية ( 2)
مادة متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدى على االختبار التحصيلي ىف 

 الكيمياء. 

وذلك ملعرفة حجم أتثري الربانمج التدرييب املقرتح ىف التحصيل الدراسي ملادة  مربع ايتا:( 3)
 2لعامة الكيمياء ا
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 ومناقشتها لبحثنتائج ا: الفصل الرابع

 

 .التمهيد - 

 .الرئيسة وتفسريها البحثعرض النتائج اخلاصة بفروض 

 .البحثملخص نتائج 

 .البحثتوصيات 

 حبوث ودراسات مقرتحة.
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 الفصل الرابع

يف  يتناول الباحث يف الفصل احلايل عرض نتائج البحث، مث مناقشة تلك النتائج وتفسريها
ضوء املفاهيم األساسية للبحث والبحوث والدراسات السابقة، وخصائص املشاركني وخصائص 

 الربانمج املستخدم

 .التمهيد

برانمج تدرييب قائم على منوذج أبعاد التعلم البحث إىل معرفة فعالية  هذا  يهدف
يف  قسم الكيمياء-لعلومالتحصيل الدراسي ملادة الكيمياء لدى لطالب كلية ا تنمية لروبرتومارزانويف

( طالب وطالبة طلبة من 86وقد شارك يف البحث ) ،جامعة دمشق.وذاك ابستخدام املنهج التجرييب
-2016للعام الدراسي) ،الكيمياء التابعة لوزارة التعليم العايلكلية العلوم قسم   طلبة السنة األوىل يف

: مت اختيار عينة الدراسة االستطالعية ويلاملرحلة األ.(، ومت انتقاء أفراد العينة علي مرحلتني2017
( طالب وطالبة،وذلك لعمل اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة، وقد تراوحت 42وعددها)

هي اختيار عينة الدراسة األساسية وبلغ  واملرحلة الثانية.( سنة، كما20-19أعمارهم الزمنية بني )
( 22وعتني: اجملموعة التجريبية: وتتكون من )( طالب وطالبة وقد مت تقسيمهم إيل جمم44عددها)

( طالب وطالبة 22طالب وطالبة مت تطبيق الربانمج التدرييب عليهم.واجملموعة الضابطة: وتتكون من )
 -19للربانمج التدرييب الذي تعرض له أفراد اجملموعة التجريبية وترتاوح أعمارهم مابني )مل يتعرضوا 

اختبار حتصيلي يف مادة الكيمياء قبلي وبعدى، وبعد حتليل البياانت وطبق على املشاركني  ( سنة.20
اسة إحصائيا ابستخدام اختبار ت لعينتني مرتابطتني واختبار ت لعينتني مستقلتني، أظهرت الدر 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية قبل وبعد -النتائج اآلتية:
الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي يف الكيمياء لصاحل القياس البعدى، وكذلك تطبيق الربانمج على 

يف االختبار  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة
وفيما يلي عرض نتائج البحث اليت أسفر عنها ، التحصيلي ملادة الكيمياء لصاحل اجملموعة التجريبية.

واختبار "ت" لعينتني مرتبطتني(  -لعينتني مستقلتني ل اإلحصائي املتمثل يف )اختبار"ت"التحلي
 -على النحو اآليت:
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 البحثعرض نتائج 

 -:نتائج الفرض األول

اجملموعة  وجد فرق ذا داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبيال  أنه " وينص على
 .2صيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدى يف التح

( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة 9واجلدول التايل ) 
 2التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة جموعة التجريبية يف للقياسني القبلي والبعدى للم

ومستوى الداللة للقياسني القبلي ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" 9جدول )
 2العامة  التحصيل الدراسي ملادة الكيمياءوالبعدى للمجموعة التجريبية يف 

التحصيل الدراسي 
 ملادة الكيمياء

االحنراف  سطاملتو  ن القياس
 املعياري

متوسط 
 الفروق

االحنراف 
مستوى  "ت"قيمة املعياري للفروق

 الداللة
 199،4 727،9 22 القبلي

863،54 084،15 059،17 0.01 
 296،15 590،64 22 البعدى

 -يتضح من اجلدول السابق ما أييت:

، وهذا يشري إىل (0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى )059،17بلغت قيمة "ت" )
 التحصيل الدراسيوجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف 

ويعود ذلك  .لصاحل القياس البعدى ، وابلرجوع للمتوسطني يتضح أن الفروق2العامة  ملادة الكيمياء
والذي أحدث حتسن اجيايب يف حتصيل  لماىل تطيبق املتغري "الربانمج التدرييب" وفق مارزانو ألبعاد التع

 .املتعلمني
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 :نتائج الفرض الثاين

حصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني وجد فرق ذا داللة إيال وينص على أنه "
 ."التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء بعد تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح

وضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة ( ي10واجلدول التايل ) 
بعد تطبيق  2صيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة التحبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 

 .الربانمج التدرييب

وقيمة " ت " ومستوى الداللة للمجموعتني  ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية10جدول )
 بعد تطبيق الربانمج التدرييب. 2العامة التحصيل الدراسي ملادة الكيمياءوالضابطة يف  التجريبية

التحصيل 
 الدراسي ملادة

 الكيمياء

 مستوى الداللة قيمة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة
 15.296 64.590 22 التجريبية

2.494 0.01 
 22.986 49.901 22 الضابطة

  -أييت: دول السابق مايتضح من اجل

( وهذا يشري إىل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )2.494بلغت قيمة " ت " )
التحصيل الدراسي ملادة جود فرق ذا داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف و 

لصاحل اجملموعة  ن الفروقبعد تطبيق الربانمج التدرييب، ومبقارنة املتوسطني وجد أ 2العامة  الكيمياء
ذه النتائج تشري إذ أن ه ،مما يدل على أثر تدريس االفصل املختار ابستخدام منوذج مارزانوالتجريبية

إىل وجود حتسن فـي أداء اجملموعة التجريبية مقارنة ابجملموعة الضابطة حيث كان متوسط أداء 
ط أداء اجملموعـة الضابطة ومتوس 15.296إبحنراف معياري  64.590اجملموعة التجريبية 

 .22.986إبحنراف معياري قدرة 49.901

وجد فرق ذا داللة إحصائية بني ي"ال  نهوهذا بعين رفض الفرض الصفري والذي ينص على أ
العامة  متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء

نتيجة تطبيق  الفرق يف متوسطات الدرجات يعود وذلك " املقرتح بعد تطبيق الربانمج التدرييب 2



164 

 هذه وتتفقابلطريقـة املعتادة  بعاد التعلم ابملقارنـةابلتـدريسالربانمج التدرييب ابستخدام منوذج مارزانو أل
 ،دراسةو  صاحل ( وبشـري2005) ألني، دراسة ومنها الدراساتو  البحوث نتائج من العديد مع النتيجة
2002 (Bell، hant)2007( )ودراسـةالسـالمات ،2007( ، )ودراسةالرحيلـي1998 ،ودراسة 
 منـوذج ابسـتخدام التـدريس أن مجيعها كشفت  اليت الدراسات من ريهاوغ ،2008 (املشاقبة )ودراسة

 .مارزانو ألبعاد التعلم أثرا  اجيابيا على التحصـيل ابملقارنـة ابلتـدريس ابلطريقـة املعتادة

 :2العامة  التأثري الذي أحدثته املعاجلة التجريبية يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياءحجم 

 الذي أحدثته املعاجلة التجريبية )الربانمج التدرييب املقرتح( يف املتغري التابع لقياس حجم التأثري
ة )ت(، ( لقيم2( قام الباحث حبساب مربع ايتا )2العامة  التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء)

ثري ضئيل، بينما يدل التأثري ( من التباين الكلى على أت0.02حيث يدل التأثري الذي يفسر حوايل )
( من التباين الكلى على أتثري متوسط، يف حني يدل التأثري الذي يفسر حوايل 0.06الذي يفسر )

 (1)( فأكثر على أتثري كبري. 0.15)

 2 العامة التحصيل الدراسي ملادة الكيمياءومقدار حجم التأثري يف  2( قيمة 11جدول )
 مقدار حجم التأثري 2 املتغري التابع

 كبري 0.93 2التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة 

 يتضح من اجلدول السابق ما أييت:

( وتشري 0.93) 2للتحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة بلغت ابلنسبة  ( 2) أن قيمة
مقدار حجم التأثري كبري، مما يدل على فاعلية الربانمج التعليمي يف تنمية  هذه القيمة إىل أن

كيمياء بكلية العلوم للدى طالب السنة األوىل قسم ا 2العامة التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء
طرق ووسائل التعليم و املستخدم  التدرييب ويعود ذلك اىل جودة الربانمج جامعة دمشق.

 سبة املستخدمة فيهواالسرتاتيجيات املنا

                                      
 .246ط، ص.، داألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعيةأمحد مراد، ( 1)
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 )اخلامتة(الفصل اخلامس 

ومناقشتها ومقارنتها من نتائج الدراسات  ناول هذا الفصل التحليل االحصائي للنتائجيت
وقد هدفت الدراسة احلالية اىل تصميم  .الفصل بعدد من املتقرحات والتوصيات وبنتهيالسابقة 

ومن مث قياس فاعليته يف حتصيل مادة الكيمياء العامة  ،برانمج وفق أبعاد التعلم للعامل األمريكي مارزانو
ة وذلك من طريق إجراء املعاجلة اإلحصائية املناسب ،يف كلية العلوم لدى طلبة قسم الكيمياء 2

وفيما أييت توضيح خلطوات حتليل النتائج وتفسريها وقد  الستخراج النتائج املتعلقة مبتغريات الدراسة،
 . يف هذه الدراسةمت اعتماد املنهج التجرييب
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 متهيد 

يظهر هذا الفصل التحليل اإلحصائي للبياانت اليت مت مجعها ابستخدام أدوات الدراسة يف 
الية برانمج تدرييب قائم على منوذج أبعاد التعلم لروبرتو مارزانو معرفة فع ضوء هدف الدراسة وهو

 يف جامعة دمشق قسم الكيمياء-لومالتحصيل الدراسي ملادة الكيمياء لدى لطالب كلية الع تنمية يف
 هج التجرييب يفنوقد أعتمد املجلمع البياانت للمفاهيم الكيميائية حيث مت استخدام اختبار التحصيل 

(لقياس حجم T( لقيمة )2مربع ايتا )و  ( TestT-)ة كما استخدم التحليل االحصائي الدراس هذه
التحصيل الدراسي ج التدرييب املقرتح( يف املتغري التابع )التأثري الذي أحدثته املعاجلة التجريبية )الربانم

 .ية( لربهان الدالالت اإلحصائ2العامة  ملادة الكيمياء
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 :هذا البحثملخص نتائج 

 :( أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية TestT-من خالل استخدام الباحث للتحليل اإلحصائي )

بني متوسطي درجات القياسني القبلي ( 01،0وجود فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) -1
  .لصاحل القياس البعدى 2ة والبعدى للمجموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العام

( بني متوسطي درجات اجملموعتني 0.01وجود فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى ) -2
لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق  2التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء العامة 

 الربانمج التدرييب. 

 : مناقشة النتائج وتفسريها •

ف يقدم الباحث عرضا  تفصيليا  ملناقشة وتفسري النتائج اليت مت احلصول عليها فيما يلي سو 
 حدا.لكل فرض على 

 أوال: تفسري نتائج الفرض األول:

ات داللة إحصائية بني متوسط درجات ال توجد فروق ذعلى أنه "  الفرض األول وينص
ل الدراسي ملادة الكيمياء اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدى يف التحصي طالب
 .2العامة 

" وجد أن هذا الفرض مل يتحقق، حيث  T-Testابلرجوع إىل نتائج التحليل اإلحصائي "
 والقبلي والبعدى للمجموعة وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات القياسني

 البعدى. لصاحل القياس  2العامة  التجريبية يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء

( وهى قيمة دالة 059،17( حيث بلغت قيمة " ت" )9ويتضح ذلك من خالل جدول )
سني ( مما يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا  بني متوسطي درجات القيا0.01إحصائيا  عند مستوى )

 القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي ملادة الكيمياء لصاحل القياس البعدى. 
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تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت كشفت عن أثر و 
اليت ( 2003دراسة البعلي ) استخدام أمنوذج أبعاد التعلم ملارزانو يف التحصيل الدراسي، ومنها:

يف توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا  لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام األمنوذج 
( واليت دلت على فعالية استخدام أمنوذج أبعاد 2006اختبار التحصيل يف العلوم. ودراسة حممد )

يل. ودراسة التعلم يف تنمية التحصيل لدى طالب اجملموعة عند تدريس مادة األحياء على التحص
تجريبية. ( واليت دلت على وجود فروق دالة إحصائيا  يف التحصيل لصاحل اجملموعة ال2007الرحيلي )

( اليت بينت وجود فرق دال إحصائيا  يعزى لطريقة التدريس املبنية 2007ونتائج دراسة السالمات )
 .يف حتصيلهم للمفاهيم الفيزايئيةعلى أمنوذج مارزانو ألبعاد التعلم عند طلبة املرحلة األساسية العليا 

وليس إىل عوامل الصدفة أن ذلك قد يرجع إىل أثر الربانمج التدرييب  ويرى الباحث احلايل
 -وذلك لألسباب اآلتية:

أبعاد التعلم ملارزانو قلل من السرد والوصف للمحتوى، وسهل  الربانمج القائم على منوذج • •
ى من خالل التدرج بني األنشطة واملهمات التعليمية اليت عملية الفهم واالستيعاب لعناصر احملتو 
الطالب، ومّنت لديهم عادات عقل منتجة من تنظيم الذات وظفت املهارات التفكريية املختلفة عند 

وتفكري انقد وتفكري ابتكاري العتمادها على األداء العملي وتبادل األفكار وتنظيمها وتسلسلها بني 
، مما جعل عملية التعلم أكثر متعة وذات التعلم ملارزانو أبعادبنموذج  اجملموعة اليت تدرس طالب

 .املعرفة وتنظيم األفكار وزايدة الفهم معىن، وحسن مهارة ختزين

 التعلم عند مارزانو أبعادبنموذج درسوا التجريبية الذيناجملموعة  طالبختطيط وتنظيم  •
 الطالباليت نظمت أفكار  واألنشطةطات للعديد من األنشطة واملهمات املختلفة من خالل املخط

دة املعرفة العلمية واستيعاب املفاهيم، وفهم أعمق " ساعد يف زاياحلركية الكيميائية أثناء دراسة وحدة "
للعالقات بينها، وحتمل مسؤولية التعلم أثناء تنفيذ األنشطة واملهمات مما أدى إىل حدوث تعلم ذي 

بسهولة والتعبري  الزمن خدامها يف املواقف احلياتية املختلفة عربمعىن يوظف املعرفة وقادر على است
من احلاجة إىل تذكر معلومات متفرقة متباعدة. وهذا ما أشار إليه مارزانو عنها بفهم جديد، مما قلل 

تتميز بقدرهتا على تطبيق املعلومات أو استخدامها بصورة ذات معىن من خالل  التعلم أبعاديف أن 
، فتحديد النشاط أو القضية ذات العالقة ابلفكرة ألنشطة واملهمات املقدمة للطالبالتنقل بني ا
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 .لمحتوى حيدد معها نوعية االستخدام ذي املعىن املناسب هلااألساسية ل

جعل التعلم ملارزانو  أبعادنفيذ األنشطة املخططة بنموذج أثناء ت للطالب الباحثمتابعة  •
تطبيق أثنا  الطالب، فالدور القيادي الذي مارسه الطالبهو  الصفيل املتحكم األول يف العم

 .معرفةلل زاد من متكنهم الربانمج عليهم

التعلم وفق أمنوذج أبعاد التعلم ملارزانو عملية نشطة تتطلب جهدا  عقليا ، إذ يؤكد هذا •  •
ة األمنوذج على الدور النشط للطالب يف التعلم، حيث قام الطالب إبجراء العديد من األنشط

ىن قائم والتجارب العلمية ضمن جمموعات تعاونية بينها مشاركة فكرية أدى إىل حدوث تعلم ذو مع
 .على الفهم، وهذا كله يؤدي إىل صعوبة نسيان املعارف العلمية واالحتفاظ هبا ألطول فرتة ممكنة

 اثنيا: تفسري نتائج الفرض الثاين:

بني متوسطي درجات طالب "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وينص على أنه 
بعد تطبيق الربانمج 2العامة يمياء اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي ملادة الك

 .التدرييب املقرتح"
" وجد أن هذا الفرض مل يتحقق، حيث  T-Testابلرجوع إىل نتائج التحليل اإلحصائي "

التحصيل موعتني التجريبية والضابطة يف وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجمل
 وعة التجريبية بعد تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح. لصاحل اجملم2العامة  الدراسي ملادة الكيمياء

( وهى قيمة دالة 494،2( حيث بلغت قيمة " ت" )9ويتضح ذلك من خالل جدول )
صائيا  بني متوسطي درجات ( مما يشري إىل وجود فروق دالة إح0.01إحصائيا  عند مستوى )

لصاحل اجملموعة  2الكيمياء العامة التحصيل الدراسي ملادة اجملموعتني التجريبية والضابطة يف 
 التجريبية بعد تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح. 

 (2008) دراسةحبيبوتتفق تلك النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة كل من 
 ( والىت(Inamullah& Danish،2010 دراسة(، و2009) اهللا فتح دراسة(، 2008) املشاقبة دراسةو

مجيعا إىل أن التدريس ابستخدام منوذج أبعاد التعلم ملارزانو ادى اىل زايدة التحصيل  أشارت نتائجها
 .األكادميي لدى الطالب
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الصدفة أن ذلك قد يرجع إىل أثر الربانمج التدرييب وليس إىل عوامل  ويرى الباحث احلايل
 -وذلك لألسباب اآلتية:

التعلم ملارزانو تضع  أبعادوالقائم على  2 العامةالكيمياء أنشطة الربانمج التدرييب ىف مادة •
يف مواقف تتحدى تفكريهم وتثري حب االستطالع لديهم وهذا من شأنه  طالب اجملموعة التجريبية

 .ينمي لديهم التحصيل الدراسي يف الكيمياء

الذي يعرب عن رأيه ويشارك يف املناقشات والتواصل  الطالبية التعليمية إىل نقل حمور العمل  •
، األمر الذي يقلل من مشكلة اخلجل وشعور اخلوف من أثناء تنفيذ جلسات الربانمج أقرانه مع

 .الفشل لديه

التعلم الفعال واملشاركة اإلجيابية للطالب وحتملهم املسئولية أثناء تنفيذ املهام واألنشطة   •
ائما  على الفهم وإدراك التجارب العملية اليت كلفوا هبا أثناء تدريس الوحدة جعل التعلم ذا معىن قو 

العالقات بني املعلومات اجلديدة واملعلومات اليت ميتلكوهنا يف بنيتهم املعرفية، وهذا ما أدى إىل زايدة 
 .التحصيل املعريف لديهم

املختلفة يؤدي إىل  الكيميائيةل إجناز املهام متعددة ومتنوعة من خال كيميائيةتوفري خربات   •
التحصيل وابلتايل تنمية  الكيمياءباالنتفاع بتعلم الطالبم ودفع امللل مما يزيد شعور زايدة الثقة أثناء التعل

 .لديهم الدراسي
يف اجملموعة الواحدة أداء ما  طالبيف جمموعات تعاونية صغرية وحماولة كل  الطالبتقسيم   •
إىل زايدة الطموح  وحتقيق أفضل أداء ممكن من العمل أدى الكيميائيةا أثناء إجناز املهام يوكل إليه

 .ذلك على حتصيلهم انعكسالطالب مما واملثابرة لدى 
من معرفة وخربات   الطالبق من خالل طرح األسئلة ومعرفة ما لدى يعنصر التشو   •
 .دة حب االستطالع لديهملزيد من التعلم وزاي الطالبسابقة كل هذا يدفع  كيميائية
ا مع طالب اجملموعة التجريبية وفق منوذج أبعاد أن اإلجراءات التدريسية اليت مت إتباعه  •

على شكل  اويف هنايته حماضرةالتعلم ملارزانو كانت هتتم بتقدمي املعلومات واألفكار يف بداية كل 
والعالقات املشرتكة بني املعلومات خرائط معرفيه توضح العالقة بينها مما ساعد على إدراك اخلصائص 
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وربطها ابملعلومات واألفكار اليت ميتلكوهنا يف بنيتهم املعرفية مما يؤدي إىل  واألفكار وحتليلها ومقارنتها
 .زايدة التحصيل وبقاء أثر التعلم لديهم

يف أن املهام التعليمية واألنشطة والتجارب العلمية اليت مت تقدميها للطالب، واليت شاركوا  •
طلب منهم إعادة صياغة املعلومات اليت تنفيذها كانت تتضمن عددا  من األسئلة املثرية للتفكري، وت

ميتلكوهنا يف بنيتهم املعرفية لإلجابة عن األسئلة اليت تتضمنها هذه املهام واألنشطة والتجارب هبدف 
شاف معارف الوصول إىل نتائج صحيحة وتفسريها، مما يؤدي إىل مساعدة الطالب على اكت

هلم األمر الذي يؤدي إىل اكتساب املعرفة  ومعلومات جديدة أبنفسهم مث ربطها ابخلربات السابقة
 .بصورة متكاملة مما يؤدي إىل زايدة التحصيل لديهم

يف جمموعات تعاونية، ويساعد  الطالبالذي ينظم  واملسهل رشداملوجه و املاحملاضر دور  •
قق إجيابية اجلديدة حي الكيميائيةلم اليت تواجهم أثناء إجناز املهام على التغلب على صعوابت التع طالبه

 .ويؤكد على التعلم القائم على الفهم طالبلدى ال

بدور إجيايب يف العملية التعليمية ساعد على إدراك املفاهيم  طالب اجملموعة التجريبيةقيام   •
 .ائيةيالكيموالتعميمات 

لم، مما توفري البيئة الصفية اجلامعية اإلجيابية الداعمة للتعيؤكد منوذج أبعاد التعلم على أمهية  •
 .شجع الطالب وساعدهم على التحصيل بشكل جيد

يعتمد منوذج أبعاد التعلم على تصميم مواقف تعليمية تساعد الطالب على التفكري يف  •
 .املعرفة اليت يتعلموهنا، مما حيقق قدرا أكرب من الفهم واالستفادة من هذه املعرفة

م بناء معرفته بنفسه يف ضوء خرباته السابقة التعلم ابستخدام منوذج أبعاد التعلم يتيح للمتعل •
وإجياد العالقات املشرتكة بني املعارف واملعلومات وتصنيفها وحتديد أوجه الشبه االختالف فيما بينها 

 .يؤدي إىل تعلم ذي معىن ومقارنتها ابملعلومات واألفكار املوجودة يف البنية املعرفية لدى الطالب، مما

موذج أبعاد التعلم الفرصة للطالب للمناقشة وإبداء الرأي واملالحظات يتيح التدريس وفقا لن •
 .وتقدمي التفسريات، وربط املعلومات وحتليلها
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 :توصيات الدراسة

أثناء اخلدمة على استخدام أمنوذج أبعاد التعلم  عقد دورات تدريبية للمدرسني اجلامعيني .1
 والنواتجبنماذج خمتلفة تتناسب  احملاضرات/لدروسنو يف تدريس طلبتهم، وكيفية ختطيط وتصميم املارزا

 .التعليمية املرجوة

للسنوات وفق منوذج أبعاد التعلم ملارزانو  الكيمياءيف حمتوى مناهج  احملاضرلة إعداد أد .2
 .اجلامعية املختلفة

مبا  السنوات اجلامعية املختلفة اجلامعية يف إعادة تنظيم وصياغة حمتوى كتبالكيمياء .3
 .ملارزانو اشى مع إجراءات منوذج أبعاد التعلميتم

 .على جودة التعلم واملخرجات إجياابتدريب احملاضر اجلامعي على منوذج مارزانو مما سينعكس  .4

جديدة إىل أمهية تضمني  سوريةتوجيه اهتمام القائمني على التخطيط واإلعداد ملناهج  .5
ىن ابلتعلم ذي املعىن القائم على الفهم السليم وحتقيق النظرة عاد التعلم ملارزانو الذي يعأبعاد أمنوذج أب

 .املتكاملة للعلم كمادة وطريقة يف كتب العلوم

تعميق البحث حول استخدام منوذج مارزانو يف القسم العملي وسرب النتائج، وتطبيق أبعاد  .6
 .أخرىالتعلم ملارززانو ىف مراحل تعليمية 

لتبين استخدام أمنوذج  الكيمياءيف جمال تدريس  رس اجلامعينياملسئولني واملدنتباه لفت ا .7
 .العلمية التدريسأبعاد التعلم ملارزانو كأحد األساليب الفعالة لتحقيق أهداف 

 اجملال للبحث بشكل اكرب يف التدريس اجلامعي وفق منوذج مارزانو  إعطاء .8
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 :حبوث ودراسات مقرتحة

أبعاد التعلم للتعرف على أثر أمنوذج أبعاد التعلم ملارزانو  تتبعي ألمنوذج إجراء جبث طويل .1
 .على اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية ككل عند املتعلم عرب الزمن

إجراء أحباث مماثلة يف الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزايئية يف السنوات األخرية للمرحلة  .2
 .خمتلفةاجلامعية 

بعاد التعلم ملارزانو مبقارنة مناذج تدريسية أخرى الختبار أفضلهما يف منوذج أحبث فعالية  .3
 .تنمية التحصيل الدراسي يف الكيمياء

ث أثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية عمليات العلم والتفكري التأملي لدى حب .4
 .اجلامعيطالب التعليم 

 .لي الكيمياءحبث أثر استخدام منوذج مارزانو يف التدريب على عم .5

 اجلامعية حبث فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف التحصيل لدى طالب املرحلة  .6

ملواد الدراسية األخرى  يف تدريس املارزانو التعلم  أبعادفاعلية استخدام منوذج  جبث .7
 .اجلامعيةاملرحلة  طالبوغريها يف التحصيل لدى كالرايضيات 

ألبعاد التعلم يف تدريس الكيمياء على التحصيل وتنمية ج مارزانو دراسة أثر استخدام منوذ  .8
 .وغريها من مهارات التفكري العليا بعض مهارات التفكري مثل التفكري االبداعي
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مملكة ) ط، د ،ّلمالبنائية وعالقتها بعملية التعليم والـتعم، 2010،عبد اهلل، زكراي .49
 ).اإلشراف الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم إدارةالبحرين، 

استخدام أستوديو التفكري يف تـدريس الرايضـياتلتنمية م، 2011،عبيدة، انصر .50
الصف األول  طالب عادات العقل املنتج ومستوايت التفكري التأملي فـي الرايضـيات لـدى

  173 -147ص  (، ص103، ع )مصر ،التدريس دراسات ىف املناهج وطرق، اإلعدادي

فعالية برانمج يف األنشطة العلمية فـي تنميـةمهارات  م،2004،العراقي، شريين .51
 .الرتبية، جامعة عني مشس، مصر ، كليـةغيـر منشـورة دكتوراهالتفكري لدى مرحلة الرايض، رسالة 

على  لتدريبارزانو لأثر برانمج تدرييب وفق منوذج م م، 2006،عرنكي، رغدة .52
رسالة ، اهلندسة التكنولوجية مهارات التفكري يف العمليات املعرفية ويف التحصيل لدى طلبـة كليـة

 .األردن. عمان ،غري منشورة، اجلامعة األردنية ،دكتوراه

منوذج مارزانو لتعلـيم التفكيـرللطلبة  م،2007،عرنكي، رغدة وقطامي، يوسف .53
 .(كز ديبونو لتعليم التفكري: مر األردنن، عما) د ط ،اجلامعيني

برانمج مقرتح قائم على منوذج أبعادالتعلم  م،2011،العراين، حممد حممد حممود .54
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رسالة ، األساسي بغزة  العلمي لدى طالب الصـف التاسـعريت التفكار مهاة يملارازنو لتنم
 .فلسطني بغـزة، اإلسالميةمنشورة، اجلامعـة  غريماجستري 

التفكري  لية منوذج أبعاد التعلم يف تنمية بعض مهاراتفاع ،2007،عصفور، إميان .55
(، ص 63ع ) ،مصر ،واملعرفة جملـة القـراءة، لدى طالب املرحلة الثانوية يف مادة علم االجتمـاع

 154 -118ص 

مية يف تن أثر استخدام إسرتاتيجية األنشطة البنائية املوجهـة م،2005،العفيف، مسيا .56
منشورة،  غريرسالة دكتوراه  لطلبة املرحلة الثانوية فـي األردن، مهارات النقد والتذوق األديب

 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، اململكـةاألردنية اهلامشية

فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف  م،2009،علي، وائل .57
لرابع ا الصف طالبمية بعض عادات العقل لدى رفعمستوى التحصيل يف الرايضيات وتن

  153 -117(، ص ص 46ع ) ،مصـر ،دراسات ىف املناهج وطرق التـدريس، االبتدائي

أهداف اإلجناز وعالقته بكل من اسرتاتيجيات التعلم  م،2006 ،رندا السيد أمحد ،على .58
 .جامعة الزقازيق ،كلية الرتبية  ،ريرسالة ماجست ،والتحصيل الدراسى لدى طالبات كلية الرتبية النوعية

القياس والتقومي الرتبوي النفسي أساسياته وتطبيقاته  2006 صالح الدينعالم،  .59
 العريب(. الفكر دار: د ط، )القاهرة وتوجهاته املعاصرة.

واالجتاه  أثر منوذج أبعاد التعلم يف تنمية الـدافع لالجنـاز م،2011،عمارة، إسالم .60
 رسالة دكتوراه، النفس الرتبوي والتحصيل الدراسي لدى طالب اجلامعة يف مـادة علـم حنو التعلم

 .غري منشورة، جامعة القاهرة، مصر

أثر برانمج تدرييب قائم على عـادات العقـل فـيمواقف  ،م 2005عمور، أميمة  .61
غري  الة دكتوراهلـدى طلبـة املرحلـةاألساسية، رس اإلبداعيحياتية يف تنمية مهارات التفكري 

 .االردن عليا،منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات ال
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العامـة  املهارات العقلية املتضمنة يف أسئلة مقررات العلوم م،2007،عيطة، بسام .62
اجلامعة  ،منشورة غيـررسالةماجـستري، للمرحلة األساسية الدنيا بفلسطني يف ضوء منوذج مارزانو

 .نياإلسالمية بغزة، فلسط

زانو فـي تنميـةاالستيعاب فعالية منوذج أبعاد التعلم ملـار  م،2009،فتح اهلل، مندور .63
التعليم االبتدائي مبحافظة  الصف السـادس مـن طالباملفاهيمي وبعض لعادات العقلية لدى 

  ،ية العمليةجملة الرتبية العلمية الصادرة عن اجلمعية املصرية للرتب عنيزة ابململكة العربية السعودية،
 (.12( 2) ،(83- 125عة عني مشس، جام ،الرتبية كليـة

: القاهرةد ط،  ،العريب الوطن في للتعليم مستقبلية يةرؤ ،1998،، اندرجلينفر  .٦٤
  .والعلوم والثقافة للرتبية املنظمة العربية

د ط، عمان: دار  .(. النظرية املعرفية والوجدانية2004قطامي، يوسف حممود ) .65
 لفكر للنشر والتوزيع.ا

والتفكري  لعقـلعـادات ا م،2005،أميمة حممد ،يوسف حممود؛ عمور ،قطامي .66
 .(دار الفكر: األردن ،عمان) د ط، ،النظرية والتطبيق

والرايضيات  التـدريس منـاذج وتطبيقـات فـي العلـوم م،2008 ،حممـد ،الكسباين .67
 .دار الفكـرالعريب :القاهرة ،1ط ،يةالعربية والدراسات االجتماع واللغة

ترمجــــة  .ت العقــــلاستكشــــاف وتقصــــي عــــادا م،2003،بينــــا ،آرثــــر؛ كاليــــك ،وســــتاك .68
دار الكتــاب الرتبــوي للنشــر  :الــدمام) ،1ط ، مــدارس الظهــران األهليــة ابململكــة العربيــة الســعودية

 .(والتوزيع

ترمجة مدارس  .العقـلتفعيل وإشغال عـادات  ،م2003،بينا ،آرثر؛ كاليك ،كوستا .69
 .(بوي للنشر والتوزيعالدمام: دار الكتاب الرت )،1 ط، الظهران األهلية ابململكة العربية السعودية

. تقــارير عنهـــا تقــومي عـــادات العقـــل وإعـــداد ،2003 ،بينــا ،كوســتا، آرثــر؛ كاليــك .70
 الكتـــــاب الرتبـــــوي دار  :مامالـــــد)، 1ط ترمجـــــة مـــــدارس الظهـــــران األهليـــــة ابململكـــــة العربيــــــة الســــــعودية،
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 . (للنشر والتوزيع

 

ة مدخل بناء النماذج فاعلي م،2006،حياةرمضان، و  ،ليلى عبدهللاحسام الدين،  .٧١
 طالبالعقلية يف استيعاب املفاهيم وعمليات العلم واالجتاه حنو دراسة أجهزة جسم اإلنسان ل

 137 -(89)2 ع ،الصف السادس االبتدائي. اجمللة الرتبية العلمية

، تعريب جابر عبداحلميد دليل املعلم -أبعاد التعلم م،1998،مارزانور ر.ج وآخرون .72
 .(دار قباء :)القاهرة د ط،دية شريف، وصفاء األعسر وان

، تعريب أبعاد التعلم بناء خمتلف للفصل املدرسـي م،2000،مارزانو ر.ج وآخرون .73
 )دار قبـاء :د ط)القاهرةشـريف، جابر عبد احلميد وصفاء األعسر واندية 

. تعريب: أبعاد التعلم بناء خمتلف للفصل املدرسي ،2005،مارزانو، ر. وآخرون .74
(. تطبيقات عملية يف تنمية التفكري ابستخدام عادات العقل. 2008حممد بكر ) جابر نوفل،

 (.عمان: دار املسرية)

 تفعيلهــــا يف تعلــــيم العلــــوماســــرتاتيجيات و  عــــادات العقــــل م،2011،حســــام ،مــــازن .75
  ،مصــر، ،لواقــع جديــد : فكــر جديــدالرتبيــة العلميــة املــؤمتر العلمــي اخلــامس عشــر. الرتبيــة العلميــةو 

 .87-63ص ص 

تصور مقرتح ملناهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية يف ضوء  م،2000،جمدي رجب  .٧٦
ر العلمي الرابع اجلمعية املؤمت ،تدريس العلوم للقرن احلادي والعشرينو  مستحداثت الرتبية

 .565-525اإلمساعيلية  ،املصرية للرتبية العلمية الرتبية العلمية للجميع

األكادميية العربية  ليم الدراسات االجتماعية وتعلمها،موقع تكنولوجيا تعمنذور فتح هللا  .٧٧
 http://www.elearning-arab-academy.comللتعليم اإللكرتوين 

فاعلية منوذج تنبأ الحظ فسر يف تنميــة املفــاهيمالفيزايئية  م،2008 ،احملتسب، مسيـة .78
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ـــــة جامعـــــة اإلســـــراء اخلاصـــــة ـــــة لـــــدى طلب ـــــةالرتب جملـــــة العلــــــوم، واملهـــــارات األدائي  (، 4)2، ع وي
 88-79ص ص 

 

نموذج إلىتدريسية مسـتندة  اتيجيةإسرت اثر استخدام  م،2008،املشاقبة، طالل .79
طالبات املرحلة لدى لرايضية ا أبعاد التعلم ملارزانو يف التحصيل والقـدرة علـى حـل املشـكالت

 .دن، جامعة عمان العربية، األر منشورة ، رسالة دكتـوراه غيـراألردنيف  األساسية

أثـــر منـــاذج التخطـــيط (. 2015. )القضـــاة، م. مو  املـــومين، ف. ن.، القضـــاة، م. م.، .80
القائمة على منوذج أبعاد التعلم ملـارزانو يف االسـتيعاب املفـاهيمي للمفـاهيم العلميـة لـدى طالبـات 

  ،42، مـــــــــــجاالردن-دراســـــــــــات العلـــــــــــوم الرتبويـــــــــــة  .الصـــــــــــف الثـــــــــــامن االساســـــــــــي يف األردن
 198 - .185-1ع

وجرافيك القائم على منوذج أثر استخدام تقنية االنف( 2015ماراين ميالد ) منصور .8١
مارزانو على تنمية بعض مفاهيم احلوسبة السحابية وعادات العقل املنتج لدى  أبعاد التعلم

 طالب كلية الرتبية

لسلوك اضطرااباتأتثري خربات السكن الـداخلي علـى  م،2008 ،سامي ،ملحم .82
جملة  يف سلطنة عمان، بـريفعية االجناز لدى طالبات كلية الرتبية بعوالتحصيل الدراسي ودا

 .191-143(ص 12، ع )عمان ،البصائر

جملة الرتبية  ،الرتبية البيئية تلبية ملتطلبات العصرم، 1985 ،حممود عصام امليداين، .83
 .(4)19ع،السنة العاشرة ،العربية

مـــادة  ح لبيئـــة تعلــــمفاعليـــة تصـــميم مقـــرت ، 2009 ،جيهـــان ،رجـــب؛ حممـــود ،امليهـــي .84
املرحلة الثانوية ذوي  نسجم مع الدماغ يف تنمية عادات العقل والتحصيل لدى طـالبم الكيمياء

 (، 15العــــــد ) ،مصــــــر ،واجتماعيــــــة دراســــــات تربويـــــــة ،أســــــاليب معاجلــــــة املعلومــــــات املختلفــــــة
 .351-305ص 
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ملارزانو ىف التفكري /توظيف منوذج ابعاد التعلمم، 2009،، انجى ديسقورسميخائيل .85
املنعقدة يف الفرتة ما  ،رؤى مستقبلية:ندوة املناهج الدراسية ،"رؤية مستقبلية”ات تدريس الرايضي

 .مارس 18بني 

 جملة، وتنميته اإلبداع حتفيز يف اجلامعي دور األستاذم، 1998 ،، كاظم عبدنور .8٦
 .33 ع، األردن عمان، اجلامعات، الحتاد العامة األمانة تصدرها ،احتاد اجلامعات

 تطبيقات عملية يف تنمية التفكري ابستخدام عادات ،م2010،مد بكرنوفل، حم .87
 )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع)، 2، طالعقل

منوذج مارزانو لتعليم التفكري للطلبه م، 2007 ،رغدة عرنكيو  يوسف قطامي، .88
 .اجلامعيني

املؤمتر ية والعمل. ن..الرؤ التعليم العايل يف القرن احلادي والعشري م،1998،اليونيسكو .89
 ar\http://www.unesco.org، ابريس.العاملي للتعليم العايل

http://www.unesco.org/ar
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 (1ملحق رقم )
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ..........................................................احملكمني سعادة
 ورمحة هللا وبركاته عليكم المالس

شهادة الدكتوراه يف الرتبية جامعة املدينة العاملية )قسم  لنيل بدارسة أحيطكم علما  أنين أقوم
قائم على منوذج برانمج  )فعالية تدريس الكيمياء وعنوان الرسالة هو طرق التدريس( املناهج وطرق

قسم -ملادة الكيمياءلدى لطالب كلية العلومأبعاد التعلم لروبرتو مارزانو يف التحصيل الدراسي 
 درجه الدكتوراه وهتدف الدراسة إىل: لنيل يف جامعة دمشق( الكيمياء
الذين  يف جامعة دمشق يف قسم الكيمياء لكلية العلوم معرفة مستوى طلبة السنة األوىل .1
 .وفق منوذج مارزانو 2ادة الكيمياء العامة يدرسون م
 وتفتح ،التعليمية حتسني املخرجات توجهات تبين يف امعياجل التعليم مساعدة مسئويل .2

 هلا ممارستهم فاعلية وزايدة تلك املهارة على التدريس هيئة أعضاء كتدريب  هلم جديدة آفاقا  
علوم على إعداد خطط احملاضرات لتعليم يف كلية ال 2مادة الكيمياءالعامة  تدريب حماضري .3

 التفكري ملارزانو. - هذه املادة يف ضوء أمنوذج أبعاد التعلم
التعلم يف  اإلجابة على السؤال التايل ما اثر تطبيق برانمج قائم على منوذج مارزانو ألبعاد .4

 تنمية التحصيل الدراسي يف الكيمياء لدى طلبة املرحلة اجلامعية يف سوراي
ار كل تطويرا  شامال  أيخذ يف االعتب مواكبة هذه الدراسة توجه اىل تطوير التعليم اجلامعي  .5

 ودارسة مقارنة إىل جمموعيت الطالب بتقسيم التجريييب وذلك املنهج وقداستخدمت عناصره وخمرجاته،
 .الدراسة من حتقق أهداف للتحقق
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جملال فإين ارجو منكم التفضل إببداء رأيكم ونظرا خلربتكم العلمية وامليدانية الواسعة يف هذا ا
ة ومدى قدرهتا على قياس مستوى ومدى حتقيق يف االختبار التحصيلي من حيث وضوح األسئل

االهداف اخلاصة لكل حماضرة وذلك بوضع اشارة صح يف حقل )مناسب( وأشارة خطا يف حقل 
 (.غري مناسب ترونهما وحذف مناسبا   ماترونه وإضافة نظركم وجهة )حسب )غري مناسب(

 لكم جهدكم ومقدرا لكم وقتكم شاكرا  
 

 يب الباحث: حممد ممتاز سليمان د
 

 ......................اسم احملكم
 : العلمية الدرجة

 ..............العمل جهة
 التوقيع:..................
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 تعليمات االختبار التحصيلي القبلي
 أعزائي الطلبة:

 لقياس التحصيل. ( فقرات10من جزأين بواقع ) يتكون هذا االختبار -
  .أكتب اإلجابة الصحيحةبعدها  ،بعناية اتمةو  اقرأ السؤال بدقة -
 .يوجد إجابة واحدة صحيحة فقط لكل فقرة -
 .يرجى عدم ترك أي سؤال بدون إجابة -
 .اإلجابة على الورقة املخصصة لالجابة -
 .( دقيقة90زمن االختبار ) -
 

 اهتمامكم وتعاونكم وشاكرين لكم
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".للفصل الثاين "احلركية الكيميائية "مواصفات أسئلة   

 األهداف
 حداتالو 

  مستويـــــــــــــــات األهداف 
نسب 
 الرتكيز

 التقومي الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر
عدد 

 األهداف
 عدد

 األسئلة
مفهـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــرعة -

 التفاعل
5.93% 1 1 - 2 --- --- 4 1 

ون ســـــــــــــــــــرعة قـــــــــــــــــــان-
 التفاعل

7.21% 2 1 1 3 --- 1 8 1 

اثبـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــرعة -
 التفاعل

6.19 % 2 1 2 2 --- --- 7 1 

منــاذج قـــانون ســـرعة -
 التفاعل

9.67 % 2 2 1 3 --- --- 8 1 

نصـــــــــــــــــف عمـــــــــــــــــر  -
 التفاعل

24.63 % 2 4 1 4 --- 1 12 3 

 1 4 --- --- 1 --- 1 2 % 17.15 نظرية التصادم -
 1 5 --- --- 2 --- 1 2 % 16.24 طاقة التنشيط-
 1 6 --- --- 2 --- 2 2 %12.941 الوسيط الكيميائي-

 10 54 2 --- 19 5 13 15  اجملموع

27.77 %100 النسبة املئوية
% 24.08% 9.25

% 
35.19

% 0% 3.71
% 100% 100% 
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 األمهية النسبية للفصل الثاين "احلركية الكيميائية "

الفصل 
 الثاين

 ـاتاملوضوعـــ
 عدد

 الصفحات
 الوزن

 النسيب %

الزمن 
املخصص 
 لكل عنصر

 الوزن
 النسيب %

األمهية  متوسط
عدد النسبية ل

الصفحات 
 % والوقت

سرعة 
 التفاعل

 %5.93 %6.41 25 %5.45 3 مفهوم سرعة التفاعل-
 %7.21 %8.97 35 % 5.45 3 قانون سرعة التفاعل-
 % 6.19 % 5.12 20 % 7.27 4 اثبت سرعة التفاعل-
مناذج قانون سرعة -

 % 9.67 % 10.26 40 % 9.09 5 التفاعل

 % 24.63 % 25.64 100 % 23.63 13 نصف عمر التفاعل -
 % 17.15 % 17.95 70 % 16.36 9 نظرية التصادم -

 % 16.24 % 17.95 70 % 14.54 8 طاقة التنشيط- 
 % 12.941 % 7.69 30 % 18.19 10 الوسيط الكيميائي- 

 %100 %100 390 %100 55 اجملمـــــوع

 :مت إختيار االسئلة وفق اجلدول التايل

  التسلسل األسئلة    
 1 السؤال االول الدرجات مناسب غري مناسب

 a أذكر العوامل املؤثرة يف سرعة التفاعالت الكيميائية ؟  3   
      

 التعديل  
 b ل تكون فية مرتبة التفاعل أتخذ قيما كسرية او سالبة؟على تفاع أذكر مثاال   4  
 التعديل        
   c تبة صفر؟اذكر معادلة سرعة التفاعل من املر  3 
 التعديل        

 

 ٢ السؤال الثاين الدرجات مناسب غير مناسب

   عرف كال  ممايلي       

 a طاقة التنشيط يف نظرية التصادم ؟ 2  
 التعديل        
   b حاجز التنشيط؟  2 
 التعديل        

 c السرعة احملددة لتفاعل ما؟ 2  
 التعديل        
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 4 ؤال الرابعالس

 a اشرح عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة؟ 5   
 التعديل        
   b املرتبة االوىل والثانية؟ وضح الفرق بني نصف عمر التفاعل لتفاعالت 5 
      

 التعديل  
 BrNo cوضح اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك؟  4   

   التعديل  

   
 5 السؤال اخلامس

 A قارن بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري املتجانس؟ 4   
 التعديل        
   B االمجالية املوازنة لتفاعل ما؟فسرسبب عدم ظهور الوسيط يف املعادلة  2 
 التعديل        

   
 6 السؤال السادس

 A عل ما بداللة نصف عمر التفاعل؟استنتج اثبت سرعة التفاعل لتفا  5   
 التعديل        

 

 7 السؤال السابع   

    15 

 2.25x10 -5وي أذا علمت أن اثبت السرعة لتفاعل إعادة ترتيب ميتيل ايزونرتيل يسا 
S-1  189.7عند درجة احلرارةc 5.25وx10 -5 S-1عند 

جد اثبت السرعة عنددرجة فاوجد طاقة التنشيط للتفاعل مث او  198.9cدرجة احلرارة  
 15؟430kاحلرارة احلرارة 

A 

 التعديل         

 8 السؤال الثامن   
 A ة واللحظية والسرعة النوعية لتفاعل ما ؟قارن بني صيغة سرعة التفاعل والسرعة الوسطي 5    
 التعديل        
 B العكسي ؟قارن بني طاقة التنشيط يف التفاعل العادي والتفاعل  5    
 التعديل        

 

 9 السؤال التاسع   
    

10 

  ؟:فأوجد كال من 20minاذا علمت ان عمر تفاعل من املرتبة االوىل يساوي 
 a اثبت سرعة التفاعل    
 b %75الزمن الالزم حلدوث التفاعل بنسبة     
 التعديل      

 10 السؤال العاشر    
عند  1.45yr-1اثبت السرعة لتفكيك مبيد حشري معني يف املاء ذو املرتبة االوىل يبلغ  10      
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 12Cدرجة احلرارة
ا املياه يف االول من حزيران اىل حبرية حىت اصبح بفرض أن كمية من هذا املبيد قد ساقته

 أوجد:12cوان درجة احلرارة الوسطية يف البحرية 5x10-7g/cm3 تركيز املبيد فيه
 a حزيران من العام التايل 1ز املبيد يف تركي    

 التعديل   
 10x10-7g/cm3 bأوجد الزمن الالزم كي يهبط تركيز املبيد يف البحرية حىت     
 التعديل       

 

 

 انتهت االسئلة

 التالني الرجاء اإلرسال عل كال االمييلني

hbev.commdeed@aljomai 

dmomtaz@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdeed@aljomaihbev.com
mailto:dmomtaz@hotmail.com
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 ( 2ملحق رقم ) 

 نيكمقائمة أبمساء احمل

 جهة العمل املسمى الوظيفي  التخصص االسم الرقم

فيزايء اجلسم  د.رائد خضور 1
 أكادميية األسد للهندسة العسكرية أستاذ مشارك الصلب

يزايء اجلسم ف د.أمحد دبل 2
 اجلامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا أستاذ مشارك الصلب

 مشقجامعة د أستاذ مشارك كيمياء حيوية د.فادي خضر 3
 جامعة دمشق-كلية العلوم   - عميد كلية العلوم كيمياء عضوية د.عدانن ديب 4

د.عبدالويل بن حسني  5
تعليم  مدير مركز التميز البحثي يف كيمياء تربوية الدمهش

 العلوم والرايضيات
مركز التميز البحثي يف تعليم العلوم 

 الرايض-والرايضيات

 الصناعات د.فرانسو قره بيت 6
 كلية العلوم-جامعة دمشق أستاذ مساعد وكيميائيةالبرت 

كيمياء صناعات  د.سامح محو 7
 كلية العلوم-جامعة دمشق رئيس قسم الكيمياء عضوية

 كلية العلوم  -جامعة دمشق أستاذ مشارك مدفيزايء جوا د.صبا عياش 8

طرائق -تربية  د.حممد فراس العتوم 9
 تدريس

 ةجامعة عجلون الوطني أستاذ مشارك

 كلية اهلندسة الزراعية-جامعة دمشق أستاذ مشارك كيمياءحيوية د.سهى حبيب 10
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 ( 3 )ملحق 

 دليل احملاضر
 

 تنمية أبعاد التعلم لدى طالب السنة األوىل يف فعالية برانمج قائم على منوذج روبرت مارزانو يف
 قسم الكيمياء يف املرحلة اجلامعية / كلية العلوم  / جامعة دمشق
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 دمة الربانمج:مق

يعد الربانمج التعليمي عبارة عن وحدة تعليميـة مصـممة بطريقـة مرتابطـة ومتضـمنة جمموعـة مـن 
والتقـومي املتنوعـة، وذلـك هبـدف تنميـة أبعـاد  األهداف واخلربات واالنشطة والوسائل وأسـاليب التـدريس

  جامعة دمشق.التعلم وفق منوذج روبرت مارزانو لدى طالب السنة األوىل كلية العلوم يف

 املنطلقات الفكرية للربانمج:

االجتاهـــات احلديثـــة يف تـــدريس الكيميـــاء الـــيت تعتمـــد علـــى توظيـــف املســـتحداثت التقنيـــة  .1
 التعليم.والوسائل التعليمية احلديثة يف 

يعـــد منـــوذج مـــارزانو ألبعـــاد الـــتعلم أساســـا  لبنـــاء الوحـــدات التعليميـــة وختطيطهـــا مـــن مرحلـــة  .2
ل وحىت هناية املرحلة الثانوية ووصوال  للمرحلة اجلامعية، متضمنا  خربات وجتـارب يقـوم هبـا رايض األطفا

لم حنــو حتقيــق أفضــل املعلمــون خللــق منــاخ تعليمــي نشــط ومثمــر ينمــو مــن خاللــه كــل مــن املعلــم واملــتع
 األهداف املنشودة للعملية التعليمية.

 األهداف العامة للربانمج:

د يتطلب قائمـة ابألهـداف الـيت يسـعى الـربانمج لتحقيقهـا مـن خـالل إن التخطيط لربانمج حمد
ـــه أهـــداف حمـــددة بقـــوم علـــى  دراســـة تنفيـــذه، فمـــن خصـــائص أي بـــرانمج تعليمـــي تعلمـــي أن يكـــون ل

 مج، وميكن حصر األهداف العامة للربانمج املقرتح مبا يلي:أساسها هذا الربان

معيـــة مـــن خـــالل التـــدريب علـــى ابعـــاد اجلا تنميـــة التحصـــيل الدراســـي لـــدى طـــالب املرحلـــة .1
 تنمية االجتاهات االجيابية حنو التعلم لدى املتعلم. التعلم ملارزانو

خالل الفصل الثاين: "احلركـة  إكساب املتعلم املعرفة العلمية بنوعيها التقريرية واإلجرائية من .2
 الكيميائية".

لميــة مــن خــالل: الفصــل الثــاين: مســاعدة املــتعلم علــى توظيــف املفــاهيم وبعــض احلقــائق الع .3
 "احلركية الكيميائية".
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تنميــة بعــض مهــارات التفكــري لــدى املــتعلم مثــل مهــارة مجــع املعلومــات والتنظــيم والتكامــل  .4
 تطبيق والتقومي.والتذكر والتحليل والتوليد والفهم وال

م التعليميـة إكساب املتعلم اإلحساس ابلتعاون عن طريق العمـل يف جمموعـات وقيامـه ابملهـا .5
 للوصول للحلول املطلوبة.

 تدريب املتعلمني على بعض العمليات العقلية املنتجة. .6

اجلامعيـة يف مـادة الكيميـاء مـن  طـالب السـنة األوىل املرحلـة تنمية التحصيل الدراسـي لـدى .7
 التدريب على ابعاد التعلم ملارزانو خالل

 الفئة املستهدفة:

 طالب السنة االوىل يف جامعة دمشق/ كلية العلوم/ قسم الكيمياء. وجه الربانمج التعليمي إىل 

 أمهية الربانمج التعليمي:

تنميــة أبعــاد الــتعلم وفـق منــوذج روبــرت مــارزانو ويتضــمن جمموعــة مــن إىل  الــربانمج املقــرتح يـؤدي
د الــتعلم، ل والصــور واإلجــراءات التدريبيــة والتعزيــز وخطــط تعليميــة فرديــة تســاهم يف تنميــة أبعــااألشــكا

 وصـمم هـذا الــربانمج لتطبيـق علـى طــالب السـنة األوىل يف جامعــة دمشـق/ كليـة العلــوم/ قسـم الكيميــاء
تحصــيل كما يــؤدي إىل إمكانيــة تنميــة الحيــث يســاعد هــذا الــربانمج علــى تنميــة أبعــاد الــتعلم لــديهم.

علميـــة املعاصـــرة الـــيت ومســـايرة االجتاهـــات ال ،الدراســـي مـــن خـــالل التـــدريب علـــى ابعـــاد الـــتعلم ملـــارزانو
مراعـــاة و  اهتمــت بتــدريب الطــالب علــى أســاليب وابعــاد تزيــد مــن قــدرات الطــالب املعرفيــة والســلوكية

ـــة بـــني املشـــاركني وذلـــك مـــن خـــالل تضـــمني الـــربانمج املقـــرتح علـــى موضـــو  عات متنوعـــة الفـــروق الفردي
ابلبساطة أثناء التنفيـذ، حيـث  التدرييب يتميز وانشطة تناسب قدرات املشاركني عالوة  على أن الربانمج

  .يتم تنفيذه داخل قاعة احملاضرة اإلعتيادية
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 األهداف السلوكية للفصل الثاين: " احلركية الكيميائية " املراد تطبيقها ابلربانمج:

 أوال : األهداف املعرفية: 

 سرعة التفاعل لتفاعل ما.  أن يعرف الطالب .1

 الوسطية لتفاعل ما. أن يستنتج الطالب معادلة السرعة .2

 أن يستنتج الطالب العوامل اللحظية لتفاعل ما.  .3

 العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل.  أن يعدد الطالب .4

 لتفاعل ما  ان يقارن بني صيغة سرعة التفاعل والسرعة الوسطية واللحظية والسرعة النوعية .5

 .V=K[A]nأن يعدد عناصر قانون السرعة  .6

 تج الطالب قانون سرعة التفاعل بداللة الرتكيز لتفاعل ما. أن يستن .7

 أن يعلل سبني صيغة سرعة التفاعل قيما  موجبة وقيما  سالبة. .8

 أن يقارن الطالب بني قانون سرعة التفاعل من املرتبة االوىل والثانية.  .9

ند تعريف السرعة مثال العديدة يف املعادلة املوازنة ابحلسبان عأن يعلل ضرورة أخذ األ .10
 بداللة إحدى املواد املتفاعلة أو الناجتة. 

 صيغة قانون سرعة التفاعل من املرتبة األوىل ومن املرتبة الثانية.  أن يقارن بني .11

 أن يشرح مىت ميكن ان يكون التفاعل من املرتبة األوىل والثانية معا . .12

 تفاعل أتخذ قيما  كسرية  أو سالبة. اال  على تفاعل لتفاعل.ه مرتبة الأن يذكر مث .13

 أن يعرف اثبت سرعة التفاعل.  .14

 .أن يعرف السرعة النوعية للتفاعل .15
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 أن يعدد العوامل املؤثرة على قيمة اثبت التفاعل.  .16

 أن يوضح العالقة بني السرعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل.  .17

  ى امهية تعيني قانون سرعة التفاعل.ض االمثلة علأن يعدد الطالب بع .18

 أن يوجد الطالب قانون السرعة اليت تعرب عن العالقة بني السرعة والرتكيز.  .19

 أن يقارن الطالب بني صيغة سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي والتكاملي لتفاعل ما.  .20

 أن حيدد العالقة بني الشكل التفاضلي والتكاملي.  .21

 الطرائق البدائية إلجياد مرتبة التفاعل. الب أن يعدد الط .22

 .أن يعرف الطالب السرعة البدائية .23

 أن يستنتج الطالب عالقة الرتكيز مبرتبة التفاعل لتعيني قانون السرعة. .24

 أن حيسب الطالب مرتبة التفاعل بداللة الرتكيز وسرعة التفاعل البدائية لتفاعل ما.  .25

لعدد من  زمن( - نحنيات البيانية )تركيزانون السرعة برسم املالطالب ق أن يستنتج .26
 .الرتاكيز البدائية

الطالب قانون السرعة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانون  أن يستنتج .27
 السرعة العام 

عة أن يقارن الطالب بني طريقة العزل وطريقة السرعة البدائية يف حتديد مرتبة وسر  .28
 التفاعل 

 قانون السرعة إبستخدام طريقة العزلالطالب  أن يستنتج .29

أن يستنتج الطالب اثبت السرعة لتفاعل بيانيا لتفاعل من املرتبة االوىل انطالقا قانون  .30
 السرعة هلذا التفاعل 
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 أن تعيني اثبت السرعة لتفاعل من املرتبة األوىل يف املخترب  .31

 تفاعل انطالقا  من السرعات البدائية التجريبية أن حيسب مرتبة ال .32

بعض اإلستخدامات للشكل التكاملي يف قانون السرعة من املرتبة  أن يذكر الطالب .33
 األوىل.

  أن يعرف الطالب نصف عمر التفاعل. .34

عبارة نصف عمر التفاعل انطالقا من الشكل التكاملي لقانون  أن يستنتج الطالب .35
 . سرعة التفاعل

  أن يستنتج اثبت سرعة التفاعل بداللة نصف عمر التفاعل. .36

ن يستنتج قانون السرعة التكاملي لتفاعل من املرتبة األوىل بداللة الضغوط انطالقا  من أ .37
 عبارة نصف التفاعل. 

 أن يشرح عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة.  .38

 فاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة يف املخترب. أن يقيم عالقة ت .39

 صف عمر التفاعل يتناسب عكسا  مع تركيز املادة املتفاعلة. أن يربهن ان ن .40

 أن يوضح الفرق بني نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية.  .41

 .ثانيةأن حيدد الطالب مىت يكون التفاعل من املرتبة ال .42

 .أن يقارن بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية .43

  معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانية. أن يقارن بني .44

أن يستنتج قانون سرعة التفاعل الكاذب انطالقا من القانون العام لسرعة التفاعل مع  .45
 .ذكر مثال
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  ن يفسر الطالب أثر درجة احلرارة على سرعة التفاعل حسب نظرية التصادمأ .46

 ارة وفق نظرية التصادم أن يذكر عالقة اثبت السرعة بدرجة احلر  .47

 أن يتعرف الطالب على فروض نظرية التصادم.  .48

 أن يعرف طاقة التنشيط يف نظرية التصادم.  .49

 .يف نظرية التصادم إلنتقاليةأن يعرف املعقد املنشط او احلالة ا .50

 أن يعرف الطالب حاجز التنشيط. .51

 أن يقارن بني طاقة التنشيط يف التفاعل العادي والتفاعل العكسي.  .52

أن يستنتج عالقة طاقة التنشيط لتفاعل عكسي ماص للحرارة مع طاقة التنشيط لتفاعل  .53
 مباشر. 

 دمات الفعالة. أن يذكر عالقة طاقة التنشيط بعدد التصا .54

 .BrNo2أن يوضح الطالب اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك  .55

 .تلفتنيأن يستنتج طاقة التنشيط بداللة اثبتني لسرعة التفاعل ودرجيت حرارة خم .56

 أن يستنتج معادلة ارينوس اليت تعرب عن اثبت السرعة لدرجة احلرارة.  .57

أي درجة حرارة بداللة طلقة التنشيط وقيمة أن يستنتج اثبت سرعة التفاعل عند  .58
 .واحدة لثابت السرعة عند درجة حرارة مفروضة

 .أن يعرف السرعة احملددة لتفاعل ما .59

 .2NO2+F2 → 2No2Fأن يثبت الية سرعة التفاعل لتفاعل  .60

 أن يقارن بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري املتجانس.  .61

 عدم ظهور الوسيط يف املعادلة االمجالية املوازنة لتفاعل ما.  أن يفسر سبب .62
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 أن يفسر سبب زايدة سرعة التفاعل نتيجة اخنفاض طاقة التنشيط بوجود الوسيط. .63

 .يكون التفاعل انشر للحرارة أن يفهم أثر طاقة حتطيم الروابط على ان .64

كس أثره يف طبقات اجلو على ع NO2أن يفسر سبب كون الوسيط حقيقي يف تفاعل  .65
 العليا.

 :اثنياً: األهداف النفس حركية

 يهدف الفصل إىل أن يصبح الطالب قادر على أن:

 جيري االنشطة املختلفة بدقة وعناية. .1

 يسجل املالحظات بطريقة موضوعية. .2

 ة واألدوات بطريقة سليمة.يتناول األجهز  .3

  اثلثاً: األهداف الوجدانية:

 العلماء. يقدر جهود .1

 يتحرى الدقة واألمانة العلمية. .2

 يتقبل آراء اآلخرين. .3

 يتعاون مع زمالئه يف أداء املهام املختلفة. .4

 الطرق واالسرتاتيجيات املستخدمة يف تدريس الربانمج:

ا هلا من دور كبري يف العملية التعليمية وتعطي التعليم التعاوين: مت اختيار هذه الطريقة مل .1
 كبري وفعال للمتعلم وتعمل على زايدة التحصيل والفهم لدى املتعلم.دور  

الطريقة التجريبية: وذلك من خالل إعداد التجارب العملية اليت تتعلق ابلفصل الثاين  .2
وتنفيذها من خالل الطالب وحتت "احلركية الكيميائية" املختارة يف الربانمج التعليمي ودليل احملاضر 
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 اضر.اشراف وتوجيهات احمل

املناقشة واحلوار: مت اختيار هذه الطريقة ملا هلا من دور كبري يف العملية التعليمية وتعطي   .3
 كبري وفعال للمتعلم وتعمل على زايدة التحصيل والفهم لديه.

 ما تعلمته(. -ف ما أريد أن أعر  -: وهي اسرتاتيجية ) ما أعرفه k.w.lاسرتاتيجية  .4

 ن حيددوه اآليت:حيث تتطلب من التالميذ أ

 ما يعرفه عن املوضوع قبل القراءة، واالستماع واملالحظة. -

 ما يريد تعلمه عن املوضوع قبل القراءة، واالستماع واملالحظة. -

 ما تعلمه من املوضوع بعد القراءة واالستماع واملالحظة. -

نهم أن يعدوا أبن تتطلب مK.W.Lلفوا اسرتاتيجية ونستطيع أن نساعد التالميذ على أن أي
 أوراق عمل مشاهبة للجدول التايل:
 ما تعلمته ما أريد أن أعرفه ما أعرفه

   
 الوسائل التعليمية املستخدمة يف الربانمج التعليمي:

بة نشطة والوسائل التقنية التعليمية اليت ميكن أن تساعد الطلحيتوي الربانمج على العديد من األ
ذلك كانت متنوعة حىت تراعى الفروق الفردية وتوفر فرصة للمشاركة على حتقيق االهداف املنشودة، ل

 اجلماعية وتعمل على اكساب املهارات بشكل منظم ومرتب وستكون على النحو التايل:

 حاسوب وجهاز وسائط متعددة. -

 شرائح معدة من خالل برانمج الباوربوينت حملتوايت الفصل. -

 وم توضيحية.رس -

 األفالم التعليمية -
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 أوراق. -

 أقالم فلماسرت. -

 لوح قالب أو سبورة. -

 جهاز عرض )الربوجكرت(. -

 أساليب التقومي املستخدمة:

 يف ضوء أهداف الربانمج التعليمي، ونظرا ألمهية التقومي سيتم اتباع أساليب التقومي التالية:

وذلك من  ،لبات األساسية ملوضوع احملاضرات: يهدف اىل الكشف عن املتطالتقومي القبلي
 خالل بعض البنود اإلختبارية يف بداية كل حماضرة.

)التكويين(: إجراء التقومي املرحلي أثناء التدريب للطلبة تقومي مدى تقدمهم يف  التقومي املرحلي
زيزهم الدراسة من خالل اجابة الطلبة عن األسئلة املوضوعية لكل هدف وتنفيذهم لألنشطة وتع

 اضرة.ومالحظة سلوكهم أثناء احمل

: حيدث يف هناية كل حماضرة من خالل تقدمي أنشطة للطالب معدة يف أوراق التقومي اخلتامي
عمل صفية وأوراق عمل بيتية من أجل متابعة احملاضرة، مث يقوم احملاضر مبناقشتها يف بداية التايل 

 وتزويد الطلبة ابلتغذية الراجعة.

بار البعدي يف مهارات التفكري اليت مت تنميتها : من خالل اعطاء الطلبة االختئيالتقومي النها
 يف الفصل الثاين: "احلركة الكيميائية" يعد االنتهاء من تنفيذ الربانمج.
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 4ملحق رقم 
 

 دليل احملاضر لتدريس الفصل الثاين " احلركية الكيميائية" يف مادة الكيمياء
 التعلم لروبرتو مارزانومعة دمشق إبستخدام منوذج أبعاد لدى طالب السنة األوىل يف جا
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 مقدمة:
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ،عزيزي

إبستخدام منوذج مارزانو  يساعدك هذا الدليل على تدريس الفصل الثاين: "احلركية الكيميائية"
 يف تدريس املادة العلمية وفقا  يف تنمية أبعاد التعلم، وميثل هذا الدليل بشكل عام مرجعا  لالستعانة به 

هلذا النموذج وذلك من خالل حتديد األهداف واخلطوات اليت يتم إتباعها عند تنفيذ هذا النظام 
 .2ضمن مقرر الكيمياء العامة 

 ويشتمل هذا الدليل على جزئني ومها:

مقدمة الدليل، وتتضمن األسس اليت يقوم عليها تنظيم وتدريس احملتوى  اجلزء األول:
 لتعلم.التعليمي وفقا  لنموذج أبعاد ا

الفصل الثاين " احلركية الكيميائية" من منهاج  اضرات: ويتضمن حتضري حملاجلزء الثاين
 يف املرحلة اجلامعية.السنة األوىل  2الكيمياء العامة

عزيزي احملاضر: اقرأ املقدمة بعناية، إذ أن قدرتك على حتقيق األهداف، واإلفادة من الدليل 
 مد على معرفتك ملا ورد فيه. تعت

 مقدمة الدليل: ➢

لقد فرضت متطلبات العصر احلديث واحتياجاته املتزايدة على العديد من اإلجتاهات الرتبوية 
احلديثة أن تراعي التوازن بني كل من النظام التعليمي والتغريات السريعة، وذلك من خالل إعداد الفرد 

  والرقي يف العلم.جمتمعه ليواصل النمو املهين إعدادا  ميكنه من التالئم والتكيف مع

حيث شهد العصر الذي نعيشه تطورا  هائال  يف شىت جماالت احلياة، وهو ما يعد انعكاسا  
لإلنفجار املعريف الكبري يف كل فروع العلم والتكنولوجيا، حىت أصبح احلكم على مدى تقدم األمم 

أفرادها وتعليمهم كيف  ساليب علمية حديثة يف تربيةورقي حضارهتا يتم على أساس ما أتخذ به من أ
 يفكرون مما ميكنهم من التكيف والتعايش مع هذا العصر.
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 أهداف الدليل. ➢

يهدف هذا الدليل إىل تدريب طالب السنة االوىل يف جامعة دمشق قسم الكيمياء على 
 ل املوضوعات املقررة.استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم وتنمية مهارات التفكري وذلك من خال

 كن أن يسهم هذا الدليل يف إفادة احملاضر من حيث:ومي

 صياغتها بصورة سلوكية سليمة.و  حتديد األهداف التعليمية املأمول حتقيقها ✓

 حتديد املادة العلمية املراد تعليمها للطلبة. ✓

 لطلبة.حتديد األنشطة التعليمة املناسبة للمحتوى الدراسي بشكل علمي وعملي مناسب ل ✓

 واد واألدوات واألجهزة املناسبة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة.حتديد امل ✓

 اختيار أساليب التقومي املناسبة بغية التحقق من املردود التعليمي للطلبة. ✓

 تدريس موضوعات الوحدة الدراسية ابستخدام منوذج أبعاد التعلم ملارزانو. ✓

 مية يف الوقت املناسب.اف التعليوضع جدول زمين يساعد على حتقيق األهد ✓

 :أمهية الدليل ➢

تكمن أمهية الدليل يف كونه مصدرا  من املصادر املهمة اليت يستخدمها احملاضر كمرشد ومعني 
لتدريس الكتاب اجلامعي وتقدمي حمتوى املادة التعليمية أبسلوب فعال واسرتاتيجيات متكنها من 

 يقة املناسبة. ة ابلطر توصيل املعارف واملفاهيم واملهارات للطلب

فيؤدي دليل احملاضر إىل وضوح الرؤية أمام احملاضر، إذ يساعده على حتديد دقيق خلربات 
الطلبة السابقة وأهداف التعليم احلالية، ومن مث ميكنها من رسم أفضل اإلجراءات املناسبة لتنفيذ 

 التدريس وتقوميه وفق اسرتاتيجيات حمددة.

ر العلمية واملهنية بصفة دورية مستمرة، وذلك ملروره خبربات احملاضكما يؤدي إىل منو خربات 
وهذه اخلربات تتباين وختتلف عاما  بعد عام بسبب  ،متنوعة يف أثناء القيام بتخطيط احملاضرات
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اختالف املقررات اليت يقوم احملاضر بتدريسها، وتغري األهداف الرتبوية، وحمتوى املناهج، واملشكالت 
 .اث اجلارية ذات العالقة مبجرايت عملية التدريسواألحداالجتماعية، 

وجينب احملاضر الكثري من املواقف الطارئة أو احملرجة، اليت ترجع يف أغلب األحيان إىل دخول 
 .عامل التدريس اليومي دون تصور مسبق ألحداث ذلك العامل ومفاجأته

ق منها ابألهداف، أم يتعل ويساعد احملاضر على إكتشاف عيوب الكتاب اجلامعي، سواء ما 
ما يتعلق منها ابحملتوى أو طرق التدريس والتقومي ومن مث يتمكن من العمل على تالفيها، ويساعده 

 .على حتسني املنهج/الكتاب بنفسه، أو عن طريق تقدمي املقرتحات اخلاصة بذلك للسلطات املعنية

 فلسفة الدليل:  ➢

تعليميا  إشتق من نتائج البحوث الشامل يف جمال ا  يعترب منوذج أبعاد التعلم ملارزانو منوذج
التعلم املعريف، وهو يفرتض أن كل فعل يقوم به احملاضر يدعم نوعا معينا من التفكري لدى املتعلم، 
وذلك من خالل تنمية االمكاانت املعرفية والوجدانية اليت يتم تدريسها على شكل عمليات بصورة 

رد يف اكتساب املعرفة وفهمها ويزيد من قدرته على اختاذ القرار فيما الفمباشرة وصرحية مما يرفع كفاءة 
 يواجه يف حياته اليومية داخل املؤسسة التعليمية وخارجها.

 مقدمة عن منوذج مارزانو. ➢

 التعريف بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم: ➢

ائية متتابعة ر يعرف منوذج مارزانو ألبعاد التعلم أبنه منوذج للتدريس يتضمن عدة خطوات اج
تركز على التفاعل بني مخسة أمناط للتفكري حتدث خالل التعلم وتساهم يف جناحه متمثلة يف كل 
االدراكات واالجتاهات االجيابية عن التعلم، واكتساب املعرفة وتكاملها، توسيع املعرفة وصقلها، 

 استخدام املعرفة بشكل ذي معىن، بعض العادات العقلية املنتجة.
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 منوذج أبعاد التعلم ست مسلمات أساسية وهي: ويتضمن

 ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما نعرف عن كيف حيدث التعلم. .1

يتضمن التعلم نظاما  أو نسقا  مركبا  من العمليات املتفاعلة بني مخس أمناط من التفكري  .2
 أمناط التعلم املختلفة. -متعددة التخصصات

ذي يركز على موضوعات تعليمية متعددة ن التعلم الما نعرفه عن التعليم يبني أ .3
 التخصصات هو أكثر الطرق فاعلية لتحسني التعلم وتقدمه.

ينبغي أن يتضمن منهج رايض االطفال اىل هناية املرحلة الثانوية وبداية املرحلة اجلامعية  .4
 لم.اىل تيسري التعتدريسا  صرحيا  لالجتاهات واالدراكات والعادات العلية ذات املستوى الرفيع 

املدخل الشامل للتعليم يضم على األقل منطني متمايزين من التعليم أحدمها موجه بدرجة  .5
 أكرب من قبل املعلم واألخر بدرجة أكرب من قبل الطالب.

ينبغي أن يركز التقومي على استخدام الطالب للمعرفة وعلى االستدالل املركب أكثر من   .6
 ى.علومات منخفضة املستو تركيزه على إسرتجاع م

ويقرتح منوذج أبعاد التعلم أن عملية التعلم تتضمن وتتطلب تفاعل بني مخس أبعاد للتعلم 
 وهذه األبعاد تعرب عن كيف يعمل العقل خالل التعلم أال وهي:

 البعد األول: اإلجتاهات واالدراكات اإلجيابية حنو التعلم. -

 فة.البعد الثاين: اكتساب وتكامل املعر  -

 ملعرفة وصقلها.البعد الثالث: تعميق ا -

 البعد الرابع: االستخدام ذي املعىن للمعرفة. -

 البعد اخلامس: عادات العقل املنتجة. -

وفيما يلي عزيزي احملاضر شرح لتلك األبعاد، كما سنوضح لك ما جيب أن تفعله لتحقيق كل 
 بعد من هذه األبعاد: 



213 

 راكات االجيابية حنو التعلم.البعد األول: االجتاهات واالد -

التعلم يف إطار حيز كبري من االجتاهات اليت توجه كل خربات الطلبة فالتعلم الفعال حيدث 
يركز يف املقام االول على تكوين اجتاهات اجيابية لدى املتعلمني حنو التعلم، وقد حدد مارزانو جانبني 

 لم مها:يتم من خالهلا تنمية االجتاهات االجيابية حنو التع

يف احملاضرة على تعلم الطلبة بشكل كبري، ولكي  اخ الصفيمناخ التعلم: حيث يؤثر املن -أ
يدعم احملاضر ما يتكون لدى الطلبة من اجتاهات اجيابية حنو مناخ التعلم ينبغي عليه ان يساعد الطلبة 

تب. ومن اآلداءات على الشعور أبهنم متقبلني من معلمهم واقراهنم وان جو الفصل امن ومريح ومر 
 مراعاهتا لتنمية االجتاهات االجيابية حنو مناخ التعلم هي:اليت جيب على احملاضر 

 تسمية مجيع الطلبة أبمسائهم االوىل أو املفضلة لديهم. •

 التواصل البصري مع الطلبة للتعبري عن االهتمام ملا جيري يف الفصل. •

 .التحرك عن قصد حنو الطلبة واالقرتاب منهم •

ز بعض الطلبة عن االجابة عنها مما اعادة صياغة األسئلة أبسلوب خمتلف يف حالة عج •
 يسهل عليهم امكانية االجابة الصحيحة.

 تعزيز اجاابت الطلبة وكذلك تقدير اجلوانب الصحيحة يف االجاابت. •

 ااتحة الوقت الكايف للطلبة لإلجابة عن األسئلة عندما تتأخر إجابتهم. •

 صل.االرشادات اخلاصة ابلسلوكيات املقبولة والتعاون داخل الفحتديد  •

 .إعادة ترتيب املقاعد واألدوات واملواد التعليمية داخل الفصل حىت يشعر الطلبة ابلراحة واألمان •

 حتديد وتنظيم فرتات للراحة عند حاجة الطلبة إليها. •

 هنم مقبولني من زمالئهم.إستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين حىت يشعر الطلبة أب •
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عليمية ذات أمهية كبرية وفائدة عظيمة للطلبة واذا توافرت تعترب املهام الت املهام التعليمية: -ب
 .لدى الطلبة اجتاهات اجيابية حنو املهام التعليمية املكلفني هبا، فإنه سوف يتم اجنازها بشكل جيد ومثمر

حنو املهام الصفية فعليهم أن يشعروا أن هذه االايم  ولكي تتكون لدى الطلبة اجتاهات اجيابية
ابلنسبة هلم وأن للديهم القدرة على أداء هذه االعمال مبا يتناسب مع قدراهتم. ومن ذات قيمة ومعىن 

 اآلداءات اليت ينبغي على احملاضر مراعاهتا لتنمية االجتاهات االجيابية حنو املهام التعليمية وهي:

 مية تتناسب مع ميول واهتمامات الطلبة.جعل املهام التعلي •

 صغرية.جتزئة املهام املركبة إىل مهام  •

 تقدمي تغذية راجعة اجيابية للطلبة. •

 توفري املصادر التعليمية واألجهزة واالرشادات الضرورية إلجناز املهمة. •

 البعد الثاين: اكتساب وتكامل املعرفة. -

لية قوامها بناء املعىن من املعلومات املتوفرة )احملتوى( يف تعين أن عملية التعلم هي عملية تفاع
 موقف التعلم.

 نوعان من املعرفة وهي: ويوجد

 املعرفة التوضيحية وتشمل احلقائق واملفاهيم والتعميمات...اخل. -أ

 املعرفة االجرائية وهي تعين بناء منوذج للخطوات والعمليات اليت جيب اتباعها. -ب

 يق البعد الثاين هي استخدام أحد أو بعض االسرتاتيجيات التالية:وللتوصل إىل حتق

 -املنظمات املتقدمة  - k.w.lاسرتاتيجية  -التدريس التباديل  - املماثلة -العصف الذهين 
 والنمذجة. -التمثيالت الرمزية 
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 البعد الثالث: تعميق املعرفة وصقلها. -

ات بل بضرورة البحث عن املعلومة وإاثرة االسئلة مبعىن عدم الرتكيز على ملئ العقل ابملعلوم
ية اليت يستخدمها احملاضر لتحقيق البعد الثالث من أبعاد املثرية للتفكري التحليلي: واالنشطة املعرف

 التعلم هي:

 اء.ي األشنيأوجه الشبة واالختالف ب يدوتعين حتد: املقارنة -

 اء؟ي هذه األشنيأوجه التشابه ب ما· أمثلة على األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط

 نة.يأساس خصائص مع فها علىيكن تعر مياء يف فئات يع األشيعين جتمي: و اإلستقراء -

اء على يكن تنظم هذه األشميما الفئات اليت  أمثلة على األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط.
 أساسها؟

مبادئ مالحظات   معروفة منريمات غيعين التوصل إىل مبادئ وتعمي: التصنيف - 
 نستخلصها؟ كنميما النتائج اليت  · .أمثلة على األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط .التيحتل

أمثلة  .مات معروفةي معروفة سابقا من مبادئ وتعمريعين التوصل إىل نتائج غي: إلستنباطا -
 كن نستنتجه النشاط التايل؟ميما الذي  .على األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط

أمثلة  .ني عند الفرد وعند اآلخر ريص األخطاء يف التفكيد ومتحي: تعين حتدحتليل األخطاء - 
 ما أخطاء االستدالل يف هذه املعلومة؟  · .األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط على

 ملاذا تعترب هذه املعلومة مضلله؟ 

أمثلة على  .دهاينة وأتكيمع  معلومةمي: تعين بناء نظام من األدلة لتقدبناء الدليل املدعم - 
 ؟ لتاليةالفكرة ا ما األدلة اليت تدعم · األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط

أمثلة على  .اانتي. املعلومات الب.د الفكرة النموذج العاميف وحتديوتعين تعر : التجريد - 
 ؟ ماتما الفكرة العامة ملا انقشناه من املعلو  · .األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط
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 ها الفكرة العامة؟يكن تنطبق علميما املواقف األخرى اليت 

أمثلة على  .دهاية حول موضوع التعلم وحتدية الشخصيف الرؤ يتعين تعر : حتليل وجهة النظر -
 ما املنطق وراء ·د يئ حمايد سيعترب البعض هذا شيء جيملاذا  · .األسئلة املستخدمة يف هذا النشاط

 راك؟وهذا اإلد ةيهذه الرؤ 

 البعد الرابع: االستخدام ذي املعىن للمعرفة. -

 نها:واقرتح مارزانو عدة مهام لتحقيق هذا البعد م

ـتم مـن خالهلـا التوصـل إلـى قـرار قـائم علـى األدلـة يـة التـي يوهـي العمل :اختاذ القرار -
 .يلي؟ حلل ماما أفضل الطرق  · :ةيتطلب اإلجابة على األسئلة التاليـة، وهـو ياملنطق

بـؤات حوهلـا الظـواهر وعمـل التن ـة التـي مـن خالهلـا حتـدد املبـادئي: وهـي العملالستقصاءا - 
 ،استقصاء التنبؤ ،استقصاء التعاريف :وجد ثالث مناذج لالستقصاءيو  .واختبار صحة هذه التنبؤات

  استقصاء اترخيي

ف للتوصل إىل حل مشكلة ما وتتطلب ة منظمة هتدية عقليعبارة عن عمل: حل املشكلة - 
 الية؟ف أتغلب على العقبات التيك · :اإلجابة على األسئلة مثل

نـة فـي ضـوء يقـق حاجـة معحيحـه لكـي يره وتنقيهـو التوصـل إلـى منـتج بعـد تطـو : خرتاعاال -
ه من العالقة يإل د أصليما الذي أر  ة اإلجابة على أسئلة مثل:يه، وتتضمن هذه العملي حددها فيريمعا

 التاليه؟

ة كاملالحظـة يـم األساســات العليـة التـي تركـز علـى ممارسـة عملي: هـي العملالبحث التجرييب -
تطلب اإلجابة عن عدة أسئلة يوهذا   واالستنتاج....ريل والتنبؤ واختبار صحة النتائج والتفسيوالتحل

 يل يف اجلدول التا· ......ماذا تالحظ أمامك · :مثل

 السابقة ؟.... مب تفسر نتائج التجربة 

 لتجربة ؟وماذا تفسر لنا هذه ا من خالل نتائج التجربة مبا تتنبأ 
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 البعد اخلامس: عادات العقل املنتجة. -

الطرق اليت يستخدمها املعلم إلكساب الطلبة عادات العقل املنتجة هي هتيئة املوقف 
ليت تتطلب من الطلبة ممارسة مهارات التفكري املختلفة واملشكالت واالنشطة واملهام التعليمية ا

 :واستخدامها يف مواقف ومشكالت حياتية، مثلللتوصل إىل املعلومة اجلديدة اليت ميكن توظيفها 

 :التفكري القائم على تنظيم الذات - 

 لي:يم الذات املرتفع مبا يتنظ: ز الفرديتميو 

 امه هباي أثناء قرية التفكيبعمل ة من الوعييكون املتعلم على درجة عالي -1

 .طياالهتمام ابلتخط -2

 .كون عارفا ابملواد الالزمةي -3

 .ة الراجعةياه التغذة جتياحلساس -4

 .ة أدائهيم فاعلييالقدرة على تق -5

  مهاراتنينبغي على املعلم مراعاهتا إلكساب املتعلمية اليت يسيوهناك بعض األداءات التدر 
 لي:يم الذات كما يتنظ القائم على ريالتفك

 .همري كونوا على وعي بتفكي على نيه املتعلميتوج - 1

 .م على وضع خطة منظمة للعملعهي وتشجنيمساعدة املتعلم - 2

 .عهم على وضع خطة منظمة للعملي وتشجنيمساعدة املتعلم - 3

 .ة الراجعةي على االستفادة من التغذنيع املتعلميتشج - 4

 . أعماهلمميى تقو  علنيه املتعلميتوج - 5
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 :التفكري الناقد - 

 لي:ي الناقد مبا ريز الفرد التفكيتميو 

 .لسعي حنو الدقةاب -1

 واضحا . -2

 .متفتح العقل -3

 .مقاوما   للتهور -4

 .دافع عن مواقفه آرائهي -5

 .نيحساسا جتاه اآلخر  - 6

  مهاراتنيب املتعلمب على املعلم مراعاهتا إلكساجية اليت يسياألداءات التدر وهناك بعض 
 : الناقدريالتفك

 .عهم على مراعاة الدقة يف العملي وتشجنيحث املتعلم -1

 .عهم على تفتح العقلي وتشجنيمحث املتعل -2

 .عهم على الدفاع عن آرائه ومواقفهي وتشجنيحث املتعلم -3

 .ن وقدراهتمي على احرتام اآلخر نيحث املتعلم -4

 التفكري االبتكاري.  -

 :ةيزات التاليالبتكاري ابملما ريالفرد التفك زيتميو 

 ةيواضحة بصورة فور  احللول االشرتاك يف املهمات واالندماج هبا حىت ال تكون األجوبة -1

 ها.ي والوثوق هبا واحلفاظ علمية للتقو ي شخصيريالتوصل إىل معا -2

 ها.ي املتعارف عليريواملعا دة احلـدود املألوفـةيدة والتعامل مع املواقف بنظرة بعيجد: ابتكار -3
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  مهـاراتنيملتعلمـنبغـي علـى املعلـم مراعاهتـا إلكـساب اية التـي يـسيوهناك بعض االداءات التدر 
 : االبتكاري منهاريالتفك

 .عةيإجاابت سر  س هلا حلول جاهزةي على االندماج بعمق يف أعمال لنيع املتعلميتشج -1

 .نقص املعلومات  على التغلب علىنيع املتعلميتشج - 2

 قها.يواحملافظة على حتق ت أدائهـماي اخلاصـة مبـستو يري علـى وضـع املعـانيع املتعلمـيتـشج - 3

 رة.يدة ومغايبطرق جد اءي علـى اخلـروج عـن املـألوف والتعامـل مـع األشـنيع املتعلمـيتـشج -4

 التوجيهات العامة للمحاضر: ➢

جيهات اليت ينبغي على احملاضر مراعاهتا عند التدريس وفق توجد جمموعة من االرشادات والتو 
 منوذج مارزانو ألبعاد التعلم فيما يلي:

الطلبة حنو تعلم موضوع احملاضرة من خالل تقدمي الصور والرسوم واخلرائط  ااثرة دافعية -1
علقة بعناصر املعرفية واالستفسارات، األمر الذي يثري لديهم الرغبة يف معرفة كافة التفصيالت املت

 .الدرس بعد ممارسة مهارات التفكري العليا

لواردة بكتاب الطالب، وكذلك إعداد توفري املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ املهام التعليمية ا -2
 .ما ال يتوافر من إمكاانت البيئة احمللية والتأكد من صالحيتها وسالمتها قبل البدء يف التدريس

بتنفيذ املهام الواردة يف كل حماضر، واإلجابة على األسئلة املثرية  حث الطلبة على القيام -3
ستفسارات اليت تلي املهام التعليمية مباشرة، للتفكري املوجود يف كل مهمة وكذلك اإلجابة على اال

هبدف التعرف على كافة التفصيالت اليت تتضمنها احملاضرة، كما ميكن للمعلمة مشاركة الطلبة يف 
 .ومتابعتهم خالل تنفيذها تنفيذ املهام

مناقشة الطلبة يف النتائج اليت توصل إليها بعد تنفيذ املهام واستخدام التعزيز املناسب  -4
إلشعارهن ابلنجاح يف العمل الذي يقمن به، وحثهم على تقدمي أمثلة عديدة مبتكرة لألفكار وذلك 

 .اليت تتناوهلا هذه املهام
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ضوعات املتعلقة مبوضوعات الفصل، وهذا يتطلب ضرورة توجيه الطلبة لقراءة بعض املو  -5
 .توفري جمموعة من الكتب واملقاالت العلمية الالزمة لتحقيق هذا الغرض

 الطلبة جلمع عينات وصور ورسوم ومناذج وأشياء تتعلق ببعض موضوعات الفصل. توجيه -6

يوضح هذه توجيه الطلبة لتقدمي ملخص موجز وواف لكافة عناصر احملاضرة بشكل  -7
 العناصر والعالقة اليت تربط بينها يف إطار من تكامل املعرفة وترابطها.

نية يف اجناز األنشطة، ويدير املناقشة يقدم احملاضر مساندة الطلبة أثناء املناقشة التعاو  -8
الصفية، ويستمع إىل إجاابت الطلبة، ويصحح ما لديهم من أخطاء حيث يتم اعتماد إجابة موحدة 

 .للجميع

توجيه الطلبة إىل التعاون والتسامح وحتسني روابط األلفة واألخوة بني اعضاء اجملموعة  -9
 الواحدة.

 عاهتا عند تدريس الفصل:التوجيهات اليت ينبغي على احملاضر مرا ➢

 عند التخطيط للمحاضرة: -

 حتديد املعرفة املسبقة لدى الطلبة. .1

 وفق أهداف الدرس.حتديد طبيعة املعرفة املراد تدريسها  .2

 حتديد أنشطة التساؤالت اليت تعمل على تعميق املعرفة لدى الطلبة. .3

 ياة.ختري مهمة ذات معىن يتمكن الطلبة من خالهلا توظيف ما اكتسبه يف احل .4

 عند تنفيذ احملاضرة: -

تقسيم  يتم التعلم وفقا  لنموذج أبعاد التعلم يف جمموعات عمل تعاوين، ولذلك جيب أن يتم .1
 ( طالب.7-5الفصل إىل جمموعات كل جمموعة من )
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حتديد الفرتة الزمنية اليت تعمل فيها كل جمموعة معا  حيث من املفضل أن تعمل كل  .2
  فصل دراسي كامل.جمموعة مع فرتة زمنية تصل إىل

جيب ترتيب احلجرة الدراسية وترتيب مقاعد احملاضرة بشكل دائري جبيت يواجه الطلبة  .3
 يعا  احملاضر.مج

حتديد أدوار املشرتكني يف كل جمموعة حيث يوجه احملاضر طالبه يف كل جمموعة أبن  .4
بناء بني أفراد  خيتاروا من بينهم قائدا  يتحدث ابمسهم ومقرر يسجل ما حيدث من تفاعل وحوار

 اجلماعة وميقايت ومالحظ.

 رض يف اجلماعة.أطلب من كل جمموعة تقدمي تقرير موحد يعرضه مسؤول الع .5

بعد االنتهاء من أداء املهام داخل اجملموعات جيب إاتحة الفرص للطلبة لشرح ما توصلوا  .6
 إليه إىل ابقي زمالئهم يف احملاضرة.

 ركية الكيميائية " املراد تطبيقها ابلربانمج:: " احلاألهداف السلوكية للفصل الثاين ➢

 أواًل: األهداف املعرفية:

 سرعة التفاعل لتفاعل ما  البأن يعرف الط .1

 معادلة السرعة الوسطية لتفاعل ما  يستنتج الطالب أن .2

 أن يستنتج الطالب السرعة اللحظية لتفاعل ما  .3

 العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل  أن يعدد الطالب .4

 فاعل ما ارن بني صيغة سرعة التفاعل والسرعة الوسطية واللحظية والسرعة النوعية لتأن يق .5

 V=K[A]nأن يعدد عناصر قانون السرعة  .6

 لتفاعل ما  أن يستنتج الطالب قانون سرعة التفاعل بداللة الرتكيز .7

 أن يعلل سبب أن أتخذ سرعة التفاعل قيما  موجبة وقيما  سالبة  .8
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 نون سرعة التفاعل من املرتبة االوىل والثانية أن يقارن الطالب بني قا .9

ضــرورة اخــذ االمثــال العديــدة يف املعادلــة املوازنــة ابحلســبان عنــد تعريــف الســرعة أن يعلــل  .10
 بداللة احدى املواد املتفاعلة او الناجتة 

 صيغة قانون سرعة التفاعل من املرتبة االوىل ومن املرتبة الثانية  ان يقارن بني .11

 ة معا  كن ان يكون التفاعل من املرتبة االوىل والثانيان يشرح مىت مي .12

 أن يذكر مثاال على تفاعل تكون فيه مرتبة التفاعل أتخذ قيما كسرية او سالبة .13

 ان يعرف اثبت سرعة التفاعل  .14

 أن يعرف السرعة النوعية للتفاعل  .15

 ان يعدد العوامل املؤثرة على قيمة اثبت التفاعل  .16

 رعة التفاعل النوعية للتفاعل واثبت س ان يوضح العالقة بني السرعة .17

  ان يعدد الطالب بعض االمثلة على امهية تعيني قانون سرعة التفاعل .18

 ان يوجد الطالب قانون السرعة اليت تعرب عن العالقة بني السرعة والرتكيز  .19

 ان يقارن الطالب بني صيغة سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي والتكاملي لتفاعل ما  .20

  الشكل التفاضلي والتكاملي القة بنيأن حيدد الع .21

 ان يعدد الطالب الطرائق املختلفة إلجياد مرتبة التفاعل  .22

 ان يعرف الطالب السرعة البدائية  .23

 ان يستنتج الطالب عالقة الرتكيز مبرتبة التفاعل لتعيني قانون السرعة  .24

 تفاعل ما لبدائية لان حيسب الطالب مرتبة التفاعل بداللة الرتكيز وسرعة التفاعل ا .25
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لعدد من الرتاكيز  زمن(-الطالب قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز ان يستنتج .26
 البدائية 

الطالب قانون السرعة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانون  ان يستنتج .27
 السرعة العام 

يف حتديــــد مرتبــــة وســــرعة ريقــــة الســــرعة البدائيــــة ان يقــــارن الطالــــب بــــني طريقــــة العــــزل وط .28
 التفاعل 

 الطالب قانون السرعة ابستخدام طريقة العزل ان يستنتج .29

ان يســتنتج الطالــب اثبــت الســرعة لتفاعــل بيانيــا لتفاعــل مــن املرتبــة االوىل انطالقــا قــانون  .30
 السرعة هلذا التفاعل 

 االوىل يف املخترب  ان تعيني اثبت السرعة لتفاعل من املرتبة .31

 التفاعل انطالقا من السرعات البدائية التجريبية أن حيسب مرتبة  .32

 بعض االستخدامات للشكل التكاملي فانون السرعة من املرتبة االوىل ان يذكر الطالب .33

  ان يعرف الطالب نصف عمر التفاعل .34

الشكل التكاملي لقانون عبارة نصف عمر التفاعل انطالقا من  ان يستنتج الطالب .35
 سرعة التفاعل 

  سرعة التفاعل بداللة نصف عمر التفاعل ان يستنتج اثبت .36

أن يستنتج قانون السرعة التكاملي لتفاعل من املرتبة االوىل بداللة الضغوط انطالقا من  .37
 عبارة نصف التفاعل 

 ملتفاعلة ان يشرح عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة ا .38

 املتفاعلة يف املخترب ان يقيم عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة  .39
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 ان يربهن ان نصف عمر التفاعل يتناسب عكسا مع تركيز املادة املتفاعلة  .40

 أن يوضح الفرق بني نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية  .41

 كون التفاعل من املرتبة الثانية ان حيدد الطالب مىت ي .42

 تبة االوىل والثانية ان يقارن بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املر  .43

 ان يقارن بني معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانية  .44

فاعل مع ان يستنتج قانون سرعة التفاعل الكاذب انطالقا من القانون العام لسرعة الت .45
 ذكر مثال 

  أن يفسر الطالب أثر درجة احلرارة على سرعة التفاعل حسب نظرية التصادم .46

 كر عالقة اثبت السرعة بدرجة احلرارة وفق نظرية التصادم ان يذ  .47

 أن يتعرف الطالب على فروض نظرية التصادم.  .48

 ان يعرف طاقة التنشيط يف نظرية التصادم  .49

 يف نظرية التصادم  عقد املنشط او احلالة االنتقاليةان يعرف امل .50

 ان يعرف الطالب حاجز التنشيط .51

 اعل العادي والتفاعل العكسي ان يقارن بني طاقة التنشيط يف التف .52

ان يستنتج عالقة طاقة التنشيط لتفاعل عكسي ماص للحرارة مع طاقة التنشيط لتفاعل  .53
 مباشر 

 ة التنشيط بعدد التصادمات الفعالة ان يذكر عالقة طاق .54

 BrNo2ان يوضح الطالب اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك .55

 ة التفاعل ودرجيت حرارة خمتلفتني ان يستنتج طاقة التنشيط بداللة اثبتني لسرع .56

 ان يستنتج معادلة ارينوس اليت تعرب عن اثبت السرعة لدرجة احلرارة  .57
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سرعة التفاعل عند اي درجة حرارة بداللة طلقة التنشيط وقيمة واحدة ان يستنتج اثبت  .58
 لثابت السرعة عند درجة حرارة مفروضة 

 ان يعرف السرعة احملددة لتفاعل ما  .59

 2NO2+F2→ 2No2Fة سرعة التفاعل لتفاعل ان يثبت الي .60

 ان يقارن بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري املتجانس  .61

 ان يفسر سبب عدم ظهور الوسيط يف املعادلة االمجالية املوازنة لتفاعل ما  .62

 ان يفسر سبب زايدة سرعة التفاعل نتيجة اخنفاض طاقة التنشيط بوجود الوسيط .63

 طيم الروابط على ان يكون التفاعل انشر للحرارة أن يفهم أثر طاقة حت .64

على عكس اثرة يف طبقات اجلو  NO2عل أن يفسر سبب كون الوسيط حقيقي يف تفا .65
 العليا

 :اثنياً: األهداف النفس حركية

 يهدف الفصل إىل أن يصبح الطالب قادر على أن:

 جيري االنشطة املختلفة بدقة وعناية. .1

 عية.يسجل املالحظات بطريقة موضو  .2

 ل األجهزة واألدوات بطريقة سليمةيتناو  .3

  اثلثاً: األهداف الوجدانية:

 يقدر جهود العلماء. .1

 يتحرى الدقة واألمانة العلمية. .2

 يتقبل آراء اآلخرين. .3

 يتعاون مع زمالئه يف أداء املهام املختلفة. .4
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 5ملحق رقم 

 

 

 

 ئية ".اخلطة الزمنية املقرتحة لتدريس الفصل الثاين " احلركة الكيميا

 املعلومات األولية:

 عدد احملاضرات  الفصل التاريخ اليوم
    

  األهداف التعليمية: ➢

 ن الطالب قادرا  على:رة يكو بعد االنتهاء من احملاض

 أن يعرف الطالب سرعة التفاعل لتفاعل ما  .1

 معادلة السرعة الوسطية لتفاعل ما  يستنتج الطالب أن .2

 فصل الثاين: احلركة الكيميائيةال
 عدد احملاضرات  موضوعات احملتوى

 1 مفهوم سرعة التفاعل 
 1 اثبت سرعة التفاعل

 1 نصف عمر التفاعل 

 1 نظرية التصادم 

 المحاضرة االولى

 مفهوم سرعة التفاعل
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 أن يستنتج الطالب السرعة اللحظية لتفاعل ما  .3

 العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل  أن يعدد الطالب .4

 اللحظية والسرعة النوعية لتفاعل ما الوسطية و  أن يقارن بني صيغة سرعة التفاعل والسرعة .5

 V=K[A]nان يعدد عناصر قانون السرعة  .6

 لتفاعل ما  أن يستنتج الطالب قانون سرعة التفاعل بداللة الرتكيز .7

 أن يعلل سبب أن أتخذ سرعة التفاعل قيما  موجبة وقيما  سالبة  .8

 ىل والثانية ان يقارن الطالب بني التفاعل من املرتبة االو  .9

رورة اخذ االمثال العديدة يف املعادلة املوازنة ابحلسبان عند تعريف السرعة أن يعلل ض .10
 بداللة احدى املواد املتفاعلة او الناجتة 

 صيغة قانون سرعة التفاعل من املرتبة االوىل ومن املرتبة الثانية  ان يقارن بني .11

 من املرتبة االوىل والثانية معا  ان يشرح مىت ميكن ان يكون التفاعل  .12

 يذكر مثاال على تفاعل تكون فيه مرتبة التفاعل أتخذ قيما كسرية او سالبة أن .13

 املفردات:  ➢

، مرتبة V=K[A]nسرعة التفاعل، معادلة السرعة الوسطية، السرعة اللحظية، قانون السرعة 
 التفاعل. املرتبة االوىل والثانية، اثبت،السرعة النوعية ،التفاعل

 تخدمة:األدوات والوسائل التعليمية املس ➢

(، Data Show) م ملونة، جهاز العرض االلكرتوينالسبورة، أوراق بيضاء، أقالم رصاص وأقال
 flip chartولوح الطباشري، حاسوب، وسائل توضيحية. ،احلوار والنقاش الفردي واجلماعي
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 :قاعة احملاضرة

لشكل إىل ا ن وضع ترتيب اجللسة بشكل حماضرة اعتياديمت تعديل ترتيب وضع اجللوس م
 أدانه 

 
 .لتزيد من فرص تبادل األفكار والنقاش بني الطلبة

 :املهارات املراد تنميتها من خالل احملاضرة ➢

ارات التنظيم، مهارات التوليد، مهارات )مهارات مجع املعلومات، مهارات التذكر، مه
 التحليل، مهارات الفهم(.

 :2العامة علم يف الكيمياءاجراءات التدريس وفق منوذج مارزانو يف تنمية أبعاد الت ➢

يقوم احملاضر يف بداية احملاضرة إبلقاء التحية على الطلبة، ويسأل عن أحواهلم، وإذا كان -
 مئن عليهم.هناك مشكلة ما عند أحد منهم، ويط
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يقدم احملاضر للطلبة اخلريطة املعرفية والصور عن سرعة التفاعل، كما وردت يف الكتاب -
"سرعة التفاعل "، وكذلك املفاهيم واألفكار الفرعية : للمحاضرة وهو حيث يوضح املفهوم العام

اىل البحث  ابإلضافة اىل توجيه بعض االسئلة االستقصائية اليت توجههم ،املتضمنة يف احملاضرة
 والتقصي عن سرعة التفاعل الكيميائي.

 
 العمل على( طالب، مث يبدأ 7-5يقسم احملاضر الطلبة اىل جمموعات عمل تعاوين من ) -

دوار بينهم، كما ويؤكد على ضرورة التعاون فيما بينهم يف امتام املهام أعضاء كل جمموعة وفقا لتوزيع األ
 واجنازها. 

 ر قابلة للنقاش ومقبولة مبدئيا  حول موضوع احملاضرة يؤكد احملاضر على أن مجيع األفكا -

نشطة تطلب فهم للقيام ابلعديد من األت يوجه احملاضر الطلبة لتنفيذ املهام التعليمية واليت -
 العقلية.

 K.W.Lيعطي احملاضرة نبذه عن اسرتاتيجية  -
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 :مقدمــــــــة

يائية هلا حركية خاصة هبا ترتكز أساسا كل التفاعالت الكيم  :نقرتح ان تقوم ابملقدمة التالية
ن، لذلك يتم دراسة على تشكيل نواتج التفاعل مع استهالك املتفاعالت بكميات متناسبة مع الزم

سرعة التفاعل بقوانني حتدد ما إذا كان هذا التفاعل بطيء أو سريع. للكيمياء احلركية أمهية كبرية يف 
اخرتاع الطرق و  العضوية أو اختيارها كوسيلة لتنظيم فهم سلوك بعض التفاعالت الكيميائية داخل

 الصناعية املختلفة.

الذي يدرس سرعة التغري يف تركيز أو ضغوط املواد العلم ": اوتعرف الكيمياء احلركية أبهن
سرعة التفاعالت  وهناك سببان هامان لدراسة معدالت/ ."اأو الناجتة والعوامل املؤثرة عليه املتفاعلة

  :الكيميائية

من الناحية العملية، ففي  جدا  معرفة ما مدى سرعة سري التفاعل وهذا مهم : السبب ااألول •
 جدا  يعترب الوقت عامل مهم .ما يف املختربات من الناحية ااإلقتصاديةالصناعات الكيميائية ك

 تسمى التفاعل واليت هبافإن دراسة معدل التفاعل تبني الكيفية اليت يسري : أما السبب الثاين •
 .ميكانيكية أو آلية التفاعل

 اليت ُتؤثر على معدل / سرعة التفاعل كما انه هناك بعض العوامل   •

العوامل اليت ميكن أن تؤثر على معدل التفاعل واليت ميكن تفسريها عن يوجد العديد من  •
ب ووجود العوامل الرتكيز ودرجة احلرارة والضغط والتقلي: طريق نظرية التصادم. أهم هذه العوامل هي

 احملفزة.

 الرتكيز: •

ة التفاعل، فزايد سرعة /يعترب تركيز مواد التفاعل من أوضح العوامل يف التأثري على معدل •
تركيز مواد التفاعل يزيد من عدد اجلزيئات يف احليز الذي حيدث فيه التفاعل مما يزيد من فرصة تصادم 

ة تصادم جزيئات لديها الكم الكايف من الطاقة للتفاعل اجلزيئات ببعضها البعض. وهبذا تكون احتمالي
 التفاعل. سرعة /أكرب مما يزيد من معدل
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 الضغط: •

 سرعة/الغازية يشبه إىل حد كبري أتثري الرتكيز على معدل أتثري الضغط يف التفاعالت •
التفاعل مما يزيد  التفاعل، فبزايدة الضغط تزداد القوة اليت تصطدم هبا اجلزيئات مع بعضها البعض أثناء
 التفاعل. من فرصة تصادم جزيئات هلا طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل مما يزيد من معدل/سرعة

 احلرارة: •

أن درجة احلرارة ترتبط ابلطاقة احلركية للجزيئات، فكلما زادت درجة احلرارة  من املعروف  •
ام يزداد معدل التفاعل مع زايدة كلما زادت طاقة تصادم اجلزيئات مع بعضها البعض؛ لذا فبشكل ع

 درجة احلرارة نظر ا إلرتفاع طاقة التصادمات إىل طاقة التنشيط الالزمة للتفاعل.

 التقليب: •

ريك احمللول وزايدة مساحة سطح املواد املتفاعلة وخاصة الصلبة ويزيد من يعمل على حت •
 ومعها معدل/ سرعة التفاعل. الفعالة طاقة حركة املواد املتفاعلة وابلتاىل يزيد من فرص التصادمات

 العوامل احملفزة: •

يه العوامل احلفازة هي مواد تدخل يف التفاعل مث خترج من التفاعل مرة أخرى كما دخلت إل •
ولكن دورها األساسي يف التفاعل هو أبن توفر طريقا بديال  للتفاعل أبقل طاقة تنشيط ودون أن يؤثر 

نا أن نرى االن كيف ُتؤثر العوامل احلفازة على التفاعل، فحني تقل طاقة يف نواتج التفاعل؛ إذا ميكن
طاقتها لطاقة التنشيط  التنشيط الالزمة للتصادم لكي حيدث التفاعل فإن عدد التصادمات اليت تصل

.اجلديدة سيكون أكرب مما يزيد من معدل /سرعة التفاعل ككل

 نفيذها سيكون لدينا عددا  من املهام سنعمل معا  على ت

 (: 1املهمة ) ➢

مفهوم سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة فيه من خالل  : حتديد املعرفة حولالغرض من املهمة-
 جلدولاالجابة عن االسئلة االتية يف ا
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ه يف ون( بكتابة الطلبة ما يعرف1يطلب احملاضر من الطلبة تسجيل معلوماهتم يف املهمة )-
عن مفهوم سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة فيه، وكتابة ما يردون K.W.Lالعمود االول السرتاتيجية 

سوف تتضمنه بعد  معرفته يف العمود الثاين من اجلدول ما يعتقد أهنم يعرفونه ويعتقدون أن احملاضرة
بعد ذلك يرتك احملاضر للطلبة دقيقتان  ،72اىل الصفحة 65قراءة الفصل بعناية من الصفحة 

 ديو تعليمي حول سرعة التفاعل ملشاهدة مقطع في
https://www.youtube.com/watch?v=ijkSv9KFTcg 

 ثالث مبلخص من كل جمموعة تقدمي تقرير شفوي /عرض تقدميي ملا توصلوا إليهمث يطلب من  
 .نقاط ملا الحظوه من الفيديو املعروض

 (:2مة )امله ➢

: تعريف سرعة التفاعل الكيميائي وحتديد العوامل املؤثرة على سرعة الغرض من املهمة-
  التفاعل وتعيني السرعة الوسطية ومناقشة املعادلة

( واالجابة عن األسئلة املتضمنة فيها وابالعتماد 2ر من الطلبة أداء املهمة )يطلب احملاض-
 على الفيديو التعليمي وهي: 

 األساس الذي عرفت عليه سرعة التفاعل )تعريف سرعة التفاعل (؟ما هو  .1

 ما هي العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل؟ .2

 ما عالقة الرتكيز بسرعة التفاعل ؟ .3

 )السرعة الوسطية(؟ سرعة التفاعلكيف ميكن قياس معدل  .4

أبمسائهم للتأكد يتجول احملاضر عن قصد بني الطلبة ويقرتب منهم مع مالحظة أن يناديهم 
 من مشاركتهم أبداء املهمة، مث تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلوا إليه ومناقشته مع ابقي اجملموعات.

 ومن خالل املناقشة يستنتج احملاضر مع طالبه أن:

ة التفاعل تعد تعبريا  عن سرعة استهالك إحدى املواد املتفاعلة أو عن سرعة تشكل أن سرع

https://www.youtube.com/watch?v=ijkSv9KFTcg
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 وابلتايل يكون إحدى نواتج التفاعل 

 : تعريف سرعة التفاعل

يقدم احملاضر التعريف بناء  على الرسم البياين مع جذب االنتباه لعالقة الرتكيز ابلزمن كعنصر 
 يز املواد املتفاعلة أو الناجتة يف وحدة الزمن.هو مقدار تغري تركسرعة التفاعل  حموري

تغري يف تركيز إحدى املواد املتفاعلة أو وهكذا تعني السرعة الوسطية للتفاعل بتقسيم مقدار ال
 .أحد نواتج التفاعل على الفاصل الزمين الذي مت من خالله التغري

  
حياول حتفيز الطالب على استنتاج  ومن الفيديو العوامل املؤثرة يف سرعة التفاعالت الكيميائية:

 بعض العوامل املؤثرة على التفاعل مع الرتكيز على التعزيز لكل فكرة صحيحية مذكورة ادانه.

د املتفاعلة: سرعة التفاعل تعتمد على الصفات الكيميائية للمواد فكلما كانت املادة طبيعة املوا -1
 املتفاعلة أكثر نشاطا  وفاعلية كان التفاعل أسرع.

 لرتكيز: كلما ازداد عدد اجلسيمات ازداد عدد االصطدامات يؤدي اىل زايدة سرعة التفاعل.ا -2
زيد من الطاقة احلركية للجسيمات يؤدي اىل زايدة عدد درجة احلرارة: زايدة درجة حرارة املادة ي -3

 االصطدامات بني اجلسيمات يؤدي اىل زايدة سرعة التفاعل. 
طح التفاعل ازداد عدد االصطدامات بني اجلسميات مساحة السطح: كلما ازداد مساحة س -4

 املتفاعلة يؤدي اىل زايدة سرعة التفاعل.
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نزميات وهي نوع من احملفزات اليت تعمل على زايدة سرعة الوسائط الكيميائية. أمثلة/ اال -5
التفاعل الكيميائي دون أن تستهلك يف التفاعل. ويستعمل احملفزات يف الصناعات التحويلية 

كمية اكرب من املنتج بسرعة كبرية مما يقلل تكلفته ولكن ال يزيد احملفز من عدد النواتج إلنتاج  
 الناجتة عن التفاعل لذا ال يتم تضمينه يف املعادالت الكيميائية. وال يعد ضمن املواد املتفاعلة أو

مثل يف  تعمل على تدمري احملفز او منعه من أداء وظيفته. -املثبطات: تزيد من طاقة التنشيط   -6
يف صناعة  -التفاعالت احليوية ترتبط املثبطات مع االنزميات اليت حتفز التفاعل فتمنع حدوثه 

 املواد مضادة لألكسدة(.  -احلافظة االغذية )املواد 

ويستنتج احملاضر والطالب من خالل التعريف والفيديو أنه مثال عملية الرتكيب الضوئي  :الضوء -7
 كيميائي من خالل:ميكن قياس سرعة التفاعل ال

 حتديد مقدار الزايدة يف كمية احد املواد الناجتة يف وحدة الزمن. -

 كمية احد املواد املتفاعلة يف وحدة الزمن.حتديد مقدار االخنفاض يف   -

 معدل سرعة التفاعل = التغري يف إحدى كميات املواد املتفاعلة أو الناجتة / التغري يف الزمن.

 زوت )أحد امللواثت الرئيسية يف اهلواء (مثال تفكك اثين اكسيد األ
2NO2(g) → 2NO(g)+ O2(g) 

 معادلة السرعة الوسطية

- Vتركيزالسرعة الوسطية=A متثل املادة املتفاعلة يف اللحظةt1-تركيزA 

 t2متثل املادة املتفاعلة يف اللحظة -
t2-t1 
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 مناقشة املعادلة

)يزداد الرتكيز مع  رتكيز قد يكون موجبكما هو مالحظ يف معادلة السرعة الوسطية فإن تغري ال
 )يتناقص الرتكيز مع الزمن ( تغري الرتكيز قد يكون سالب (الزمن

 وابلتايل هذا ما جيعل السرعة الوسطية إما سالبة أو موجبة وفقا  للمعادلة والتعريف  -

د تعريفها وابلتايل تكون السرعة الوسطية موجبة عند تعريفها بداللة احد النواتج وسالبة عن -
 بداللة احد املواد املتفاعلة 

انقص عند تعريف  لكن السرعة تعرف كمقدار موجب دوما  لذا البد من إدخال إشارة-
 السرعة الوسطية بداللة املواد املتفاعلة 

 

 
 

 

وختتلف ابختالف  كما نالحظ أن السرعة الوسطية ليست اثبتة بل تتناقص مع الزمن
كما يف وتتقارب قيمها إبنقاص مقدار هذا الفاصل الزمين   ،عينها خاللهالفاصل الزمين الذي يتم ت

 اجلدول التايل 
 الفاصل الزمين السرعة الوسطية

4.2X10-5 0→50 
2.8X10-5 50→100 
2.0X10-5 100→150 
1.4X10-5 150→200 

 كتابع للزمن NO2السرعة الوسطية لتفاعل تفكك 
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 (: 3املهمة ) ➢
اد السرعة اللحظية إنطالقا  من السرعة الوسطية ومن مث إجياد عبارة اجي :الغرض من املهمة -

 سرعة التفاعل لتفاعل ما
 ( واالجابة عن األسئلة املتضمنة فيها3ء املهمة )يطلب احملاضر من الطلبة أدا -
تناقص قيم السرعة لتفاعل تفكك اثين اكسيد األزوت مع  يقوم احملاضر بعرض جدول يبني -
ونواتج تفككه كتوابع للزمن  NO2( لرتاكيز 1أدانه ويعرض معه الرسم البياين )الشكل ) املوضح تغري الزمن

 :ويطلب منهم التمعن ومناقشة قيم اجلدول التايل ة السرعة الوسطيةاملوضح يف الكتاب اجلامعي ومعادل

 الرتكيز )مول/ليرت( الزمن )اثنية(
NO2 NO O2 

0 0.0100 0 0 
50 0.0079 0.0021 0.0011 
100 0.0065 0.0035 0.0018 
150 0.0055 0.0045 0.0023 
200 0.0048 0.0052 0.0026 
250 0.0043 0.0057 0.0029 
300 0.0038 0.0062 0.0031 
350 0.0034 0.0066 0.0033 
400 0.0031 0.0069 0.0035 

 ونواتج تفككه كتوابع للزمن NO2تركيز 

 ملاذا؟سالب و  هل ميكن ان يكون تغري الرتكيز -

 ما الذي تستنتجه عن السرعة اللحظية لتفاعل ما وعالقتها ابلسرعة الوسطية؟  -

 ؟ دية يف املعادلة املوازنة ابلسرعة اللحظيةما عالقة األمثال العد -

 ؟ ابلشكل التفاضلي لتفاعل تفكك اثين اكسيد األزوت اكتب عبارة سرعة التفاعل اللحظية -

 لت اليه ومناقشته مع بقية اجملموعات.بعد ذلك تقوم كل جمموعة بعرض ما توص -

اديهم أبمسائهم للتأكد يتجول احملاضر عن قصد بني الطلبة ويقرتب منهم مع مالحظة أن ين
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 من مشاركتهم أبداء املهمة، مث تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلوا إليه ومناقشته مع ابقي اجملموعات.

 :ومن املناقشة يستنتج احملاضر مع طالبه أن

 الوسطية تؤول إىل السرعة اللحظية عندما يتناهى الزمن إىل الصفر  السرعة

جبا  وسالبا  وابلتايل تكون السرعة موجبة عند تعريفها ن يكون تغري الرتكيز مو ميكن أ -1
 بداللة املواد الناجتة وسالبة عند تعريفها بداللة املواد املتفاعلة 

ندما تتناهى السرعة الوسطية اىل السرعة الوسطية ليست اثبتة بل تتناقص مع الزمن وع -2
 الصفر تؤول السرعة الوسطية للسرعة اللحظية 

سرعة بداللة احدى املواد املتفاعلة او الناجتة البد من اخذ االمثال العددية عند تعريف ال -3
بعني اإلعتبار ألن استكيومرتية التفاعل هي اليت تعني السرعات النسبية لتالشي املواد املتفاعلة 

 املواد الناجتةولتشكل 

  لتفكك اثين اكسيد األزوت اللحظية عبارة سرعة التفاعل -4
2NO2(g) → 2NO(g)+ O2(g) هي 

 

 
تعطى مبيل املماس للمنحىن الذي ميثل  t ،ويتضح من ذلك ان سرعة التفاعل يف اللحظة

 داللة الزمن يف هذه اللحظةتغري الرتكيز ب

ب التفاعل الكيميائي يف صورة املعادلة يكت ( Stoichimetry) ومرتيةكياألست :مالحظة
ذه تعطي النسبة بني عدد اجلزيئات للمواد املتفاعلة والنواتج، وبذلك تكون عبارة هااإلستكيومرتية و 

ومرتية ممثلة كيستاإلري أن تكون املعادلة والنواتج، وليس من الضرو  اعلةاملتفاملواد عن عالقة كمية بني 
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 ة التفاعل.مليكانيكي

 ةالنشادر ممثلة ابملعادلة التالي اإلستكيومرتية إلنتاجيل املثال تكون املعادلة فعلى سب 
: N (g) + 3H (g) ⎯⎯→2NH (g) 

بد أن يتحد واحد مول  المن النشادر ( mol 2) يوضح أنه لكي يتكون التفاعلولكن ذلك  
  .اهليدروجنيمن ) mol 3) النيرتوجني معمن 

 : وابلنسبة للتفاعل التايل 
2KMnO + 16 HCl 2KCl ⎯⎯→ 2MnCl + 8 H O + 5Cl

ذه املعادلة تعطي معلومات غري كافية عن ميكانيكية التفاعل، لكن التغري ميكن متثيله ھو
  .والنواتج املواد املتفاعلة عطي النسبة الكمية بنيت أهناالسابقة حيث  األستكيومرتيةابملعادلة 

عليه  هوتدل على أن التفاعل أبسط مما  كيومرتيةة األستفإن املعادل اعالتويف كثري من التف •
  يف احلقيقة

 : النيرتوز ألكسيداحلراري  اإلحناللمثال توضيحي  .
2N2 O ⎯⎯→2N2 + O2 يتم على خطوتني 

 : ني وجزيء نيرتوجنيتتضمن حتلل أكسيد النيرتوز إىل ذرة أكسج األوىل:
N2 O⎯⎯→ O: + N 2 

أكسيد النيرتوز ليعطي جزيء أكسجني وجزيء  عاألكسجني مالثانية تتضمن تفاعل ذرة 
: وجمموع اخلطوتني السابقتني يعطي التفاعل الكلي O: + N2 O ⎯⎯→ N2 + O 2 .نيرتوجني

N2O⎯⎯→ O: + N2 
O: + N2 O2 ⎯⎯→N2 + O2 

2N 2O ⎯⎯→ 2N2 + O2  موع اخلطوتنيويكون جمو 

 األستكيومرتيةيعطي املعادلة حالة بسيطة، حيث أن جمموع اخلطوات املنفردة  لا املثال ميثهذ
 حيث أن اجملموع اجلربي 



239 

وتوجد عمليات أخرى أكثر تعقيدا للعمليات املنفردة يكون من التعقيد حبيث يعطي املعادلة  
  .للتفاعل األستكيومرتية

 :يعرب عنه ابملعادلة التالية سيتالدهيداألري جلزيء مثال توضيحي التحلل احلرا
CH 3CHO ⎯⎯→ CH4 + CO 

يتفكك ليعطي يف خطوة واحدة جزيء ميثان وجزيء أول أكسيد  أسيتاهليدل جزيء ك 
 يتالدهيدساإلالكربون. والنتائج امليكانيكية تتوافق مع ميكانيكية التفاعل املقرتحة واليت تبني أن جزيء 

  .امليثيل وشق الفورمايل ينحل ليعطي شق

 CH3 CHO⎯⎯→ CH3 +CHO هذهاملتتابعة بني عالت لتفاونواتج التفاعل تتكون نتيجة ا 
  هي املبسطة نيكية الكلية للتفاعل يف صورهتاوامليكا .نفسها هيدالشقوق وبني شق األسيتايل واألسيتالد

 CH3 CHO ⎯⎯→ CH3 + CHO كالتايل
CH3 + CH3 CHO ⎯⎯→ CH4 + CH3 CO 

CH3 CO⎯⎯→ CH4 + CO 
CH3 + CH3⎯⎯→ C2 H6  

 (: 4املهمة ) 

 وصل لقانون سرعة التفاعل الت: الغرض من املهمة

 ( من خالل مناقشتهم فيما يلي:3يطلب احملاضر من الطلبة أداء املهمة ) -

 3-2 يقوم احملاضر بعرض شرائح عن سرعة التفاعالت الكيميائية وقانوهنا كما يف اجلدول -
مبناقشة ويتم اعطائهم الوقت الكايف للتأمل، مث يقوم احملاضر  ،وجدويل البياانت التجريبية السابقة

 الطلبة من خالل اجملموعات:
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 قانون السرعة

 :التعبري عن عبارة السرعة لتفاعل من الشكلبشكل عام ميكن 
aA + bB → Products 

 :تكون عبارة قانون السرعة

Rate = k  

 

 سرعة التفاعل:
هي مقدار التغري يف تركيز مادة ما ) متفاعلة كانت أو انجتة( يف 

 خالل وحدة الزمن.
 عبارات السرعة :

 

 أو 

 سرعة متوسطة سرعة لحظية

ترتبط سرعة التفاعل مع سرعة  املتفاعالت والنواتجالعالقات بني سرعات 
املتفاعالت والنواتج من خالل معامالهتا يف معادلة التفاعل املوزونة ، 

 :بنسبة للتفاعل فال
a A + b B →x X + y Y 

 لدينا:
 -=  -=  -=  -Rate =   



241 

 :مالحظة
 و مع األسني  bو aال عالقة للمعاملني 

 عبارة السرعة للتفاعل كما تكون 
aA + bB→ CC+dD 

V=-1/a d[A]/dt=-1/b d[B]/dt=1/c d[c]/dt 

 :بصورة عامة مناجل التفاعل
A + B + C + … → Products 

Rate = k … 

 .... املرتبة اجلزئيةو و حيث تشمل 

 وميثل جمموعها
n = + +  

 املرتبة الكلية للتفاعل

 مالحظة:

 Order of reaction: مرتبة التفاعل

وعدد جزئيات  املواد الداخلة ىف التفاعل ىف اخلطوة األبطأ هى احملددة لسرعة التفاعل النهائية 
 .التفاعلهذة املواد يسمى مرتبة 

حيث قد حيتاج األمر إىل  ،مطلوب بني اجلزئيات املتفاعلةوميكن تصور ذلك بعملية تصادم 
وقد حيتاج األمر إىل تصادم جزئيات  ،تصادم جزئيات مادة واحدة وهنا تكون رتبة التفاعل أوىل

ثالث مواد وهنا وقد حيتاج األمر إيل تصادم جزئيات  ،مادتني متفاعلتني وهنا تكون رتبة التفاعل اثنية
فأنه من الصعب أن  ،وملا كانت اجلزئيات تتحرك وتنتشر ىف الوسط عشوائيا   .ةتكون رتبة التفاعل اثلث
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 .يتصادم يف نفس اللحظة أكثر من جزيئني
 

 

 

لتفاعل وتصادم اجلزئياتمرتبة ا    

تفاعالت تعترب الو  أغلب التفاعالت الكيميائية ال تتعدى الرتبة الثانية ةرتبموعلى ذلك فأن 
 ،من الرتبة الثالثة اندرة ىف الكيمياء وال توجد ىف الواقع تقاعالت رتبتها رابعة فأعلى

 ا ؟ما هو قانون سرعة التفاعل التفاضلي بداللة الرتكيز لتفاعل م .1

 ؟V=K[A]nماهي عناصر قانون السرعة  .2

 ما العالقة بني الشكل التفاضلي والتكاملي ؟ .3

 فاعل ؟ما أمهية تعيني قانون سرعة الت .4

 ماهي طرق تعيني سرعة التفاعل ؟ .5

 كيف يتم حتديد مىت تكون مرتبة التفاعل من املرتبة االوىل والثانية معا بداللة الرتكيز؟ .6

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-j3LnfUFw5zw/WGlfRBmuEVI/AAAAAAAAAfc/jTl0TD3thYQFHmgqqkceBPR-29ZJ_Le0QCLcB/s1600/1212.jpg
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 مالحظة:

عبارة عن خط مستقيم f(t) = [A]فإن املنحىن البياين 0رتبة ذا كان التفاعل الكيميائي من املإ
 .ميله سالبو  ال مير من املبدأ

 (: 5املهمة ) ➢

 ( من خالل مناقشتهم فيما يلي: 5يطلب احملاضر من الطلبة أداء املهمة ): الغرض من املهمة

 ن سرعة التفاعل؟اعطاء بعض االمثلة على أمهية تعيني قانو  .1

يطلب احملاضر من الطلبة كتابة ما تعلمته من الدرس يف العمود الثالث احملاضرة يف هناية  .2
 (.1) يف اجلدول املوجود يف املهمة رقم

يتجول احملاضر عن قصد بني الطلبة ويقرتب منهم مع مالحظة أن يناديهم أبمسائهم للتأكد 
 جمموعة بعرض ما توصلوا إليه ومناقشته مع ابقي اجملموعات. من مشاركتهم أبداء املهمة، مث تقوم كل

 التقومي ➢

 ما هي العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل؟ -

 فاعل من خالل قانون سرعة التفاعل الكيميائي؟اشرح ماذا ميكن أن نعرف عن الت -

 هل من املمكن ان أتخذ سرعة التفاعل قيما موجبة أو سالبة ؟علل؟ -

 :تفاعل التايلفرتض النل -

- 2NO+2H2→ N2+2H2O(g) 

أكتب قانون السرعة لتفاعل علمأ  ان التفاعل من املرتبة األوىل ابلنسبة للهيدروجني ومن املرتبة 
 NOالثانية ابلنسبة ل

 اشرح وظيفة اثبت سرعة التفاعل يف معادلة قانون سرعة التفاعل؟ -

 ة التفاعل هو متوسط سرعة التفاعل؟اقرتح تفسريا  ألمهية أن نعرف أن قيمة قانون سرع -
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 :خامتة 

 :نقرتح اخلامتة التالية

فاعل تكُمن أمهية الكيمياء احلركية يف معرفة معدل التفاعل واملواد الوسيطة اليت تنتج اثناء الت
لتصل يف النهاية اىل الناتج املطلوب من التفاعل ومعرفة العوامل اليت تؤثر على التفاعل، ولكن ال 

 ية هذه األشياء يف معرفتها فقط فهي تساعدان ملعرفة وحتديد الكثري من األشياء ااُلخرى.تكمن أمه

ن معظم التفاعالت على سبيل املثال معرفة هذه األشياء هلا أمهية كبرية يف الصناعة حيث تكو 
اليت حتدث معقدة وحتتاج اىل حرص وفهم جيد لكيفية حدوثها لكي حنصل منها على أفضل انتاج 

ى جودة؛ فبمعرفة معدل التفاعل ميكن معرفة الوقت الذي ينتهي فيه التفاعل ومىت ميكن إضافة واعل
الئمني حلدوث التفاعل

ُ
وهل حيدث تغيريمها اثناء  مادة ما للتفاعل وما هي درجة احلرارة والضغط امل

يف عملية التفاعل ضرر ا ام ال. كل هذا يكون مهما يف الصناعة ملعرفة مىت تنتهي إحدى املراحل 
 التصنيع وما الظروف املالئمة لكل مرحلة.

معرفة هذه األشياء يكون مهما أيضا لتحسني ظروف التفاعل وجتنب األشياء اليت ميكنها 
تؤدي إىل خطأ يف النواتج، فمثال مبعرفة املواد الوسيطة اليت تتكون أثناء تعطيل التفاعل أو ميكن ان 

لوجودها مثل معرفة احمللول املناسب والذي يتوافق مع هذه  التفاعل ميكن معرفة الظروف املالئمة
املركبات وال يتفاعل معها. أيضا تساعد هذه األشياء يف فهم العمليات البيولوجية كفهم كيفية عمل 

 ات واليت تعمل كعامل حفاز يف الكائنات احلية.االنزمي

وجمال تعبئة األغذية. فمثال  إذا  من أهم اجملاالت اليت هتتم ابلكيمياء احلركية هو جمال الصيدلة
تكلمنا عن جمال الصيدلة فإننا سنجد أمهية كبرية لتعلم الكيمياء احلركية من أجل ختزين الدواء ومعرفة 

نع الدواء جيب عليه معرفة كيفية حتلل العقار والوقت الالزم لتحلله فعاليته داخل اجلسم. فمص
ن تسببه هذه األشياء من ضرر غري مرغوب فيه ملتناول واملركبات اليت تنتج عن التحلل ملا ميكن أ

العقار. أيضا تكون معرفة هذه األشياء مهمه ملعرفة الظروف املناسبة للتخزين من درجة حرارة ومكان 
ا تكمن أمهيتها أيضا يف معرفة اجلرعة املناسبة للمريض عن طريق معرفة الوقت الذي مالئمني. كم

 .وكيفية أتثري هذه الكمية على جسم املريض يتحلل فيه العقار داخل اجلسم
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 املعلومات األولية: ➢

 عدد احملاضرات  الفصل التاريخ اليوم
    

 :مقدمة

كما أن ،k ويرمز له ابلرمز لتفاعل الكيميائيا هو اثبت حيدد سرعة جراين اثبت التفاعل
بت سرعة التفاعل هو اثبت يعتمد على نوع التفاعل الكيميائي أي أن لكل تفاعل اثبت سرعة اث

 .خاص به ويتم اجياده عمليا  ابلتجربة

  األهداف التعليمية: ➢

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قادرا  على:

 . أن يعرف اثبت سرعة التفاعل .1

 . أن يعرف السرعة النوعية للتفاعل .2

 أن يعدد العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل.  .3

 أن يوضح العالقة بني السرعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل.  .4

  أن يعدد الطالب بعض األمثلة على أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل. .5

 والرتكيز ن العالقة بني السرعة أن يوجد الطالب قانون السرعة اليت تعرب ع .6

 أن يقارن الطالب بني صيغة سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي والتكاملي لتفاعل ما  .7

 احملاضرة الثانية
 بت سرعة التفاعلاث
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 أن حيدد العالقة بني الشكل التفاضلي والتكاملي  .8
 أن يعدد الطالب الطرائق املختلفة إلجياد مرتبة التفاعل   .9
 أن يعرف الطالب السرعة البدائية  .10
 قة الرتكيز مبرتبة التفاعل لتعيني قانون السرعة عالأن يستنتج الطالب  .11
 أن حيسب الطالب مرتبة التفاعل بداللة الرتكيز وسرعة التفاعل البدائية لتفاعل ما  .12
لعدد من الرتاكيز  زمن(-الطالب قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز أن يستنتج .13

 .البدائية
ة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانون رعة ومرتبالطالب قانون الس أن يستنتج .14

 السرعة العام 
 .ان يقارن الطالب بني طريقة العزل وطريقة السرعة البدائية يف حتديد مرتبة وسرعة التفاعل .15
 الطالب قانون السرعة ابستخدام طريقة العزل ان يستنتج .16
بة االوىل انطالقا قانون بيانيا لتفاعل من املرتأن يستنتج الطالب اثبت السرعة لتفاعل  .17

 السرعة هلذا التفاعل 
 أن يعيني اثبت السرعة لتفاعل من املرتبة االوىل يف املخترب  .18
 أن حيسب مرتبة التفاعل انطالقا من السرعات البدائية التجريبية  .19
 من املرتبة االوىل بعض االستخدامات للشكل التكاملي فانون السرعة ان يذكر الطالب .20
 املفردات:  .١

مرتبة  ،قانون السرعة التكاملي ،سرعة التفاعل، السرعة النوعية، قانون السرعة التفاضلي اثبت
 .طريقة العزل ،طريقة السرعات البدائية ،التفاعل

 األدوات والوسائل التعليمية املستخدمة: .٢

(، Data Showهاز العرض االلكرتوين )السبورة، أوراق بيضاء، أقالم رصاص وأقالم ملونة، ج
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  flip chartولوح الطباشري، حاسوب، وسائل توضيحية. ،والنقاش الفردي واجلماعياحلوار 

 :املهارات املراد تنميتها من خالل احملاضرة ➢

)مهارات مجع املعلومات، مهارات التذكر، مهارات التنظيم، مهارات التوليد، مهارات 
 مهارات الرتكيب (. ،مهارات التطبيق ،مالتحليل، مهارات الفه

 :2العامة  التدريس وفق منوذج مارزانو يف تنمية أبعاد التعلم يف الكيمياء اجراءات ➢

يقوم احملاضر يف بداية احملاضرة إبلقاء التحية على الطلبة، ويسأل عن أحواهلم، وإذا كان  -
 هناك مشكلة ما عند أحد منهم، ويطمئن عليهم.

، كما وردت يف الكتاب اضر للطلبة اخلريطة املعرفية والصور عن سرعة التفاعليقدم احمل -
"اثبت سرعة التفاعل "، وكذلك املفاهيم واألفكار الفرعية : حيث يوضح املفهوم العام للمحاضرة وهو

املتضمنة يف الدرس، ابإلضافة اىل توجيه بعض االسئلة االستقصائية اليت توجههم اىل البحث 
 سرعة التفاعل الكيميائي. ن اثبتوالتقصي ع

 

 
الشرائح قانون سرعة التفاعل وقانون سرعة التفاعل من املرتبة  يعرض على جهاز عرض -

 األوىل والثانية وعبارة قانون سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي 

( طالب، مث يبدأ العمل على أعضاء  7-5يقسم احملاضر الطلبة اىل جمموعات عمل تعاوين من ) -
 . التعاون فيما بينهم يف امتام املهام واجنازها كل جمموعة وفقا لتوزيع االدوار بينهم، كما ويؤكد على ضرورة

 .م ابلعديد من االنشطة العقليةيوجه احملاضر الطلبة لتنفيذ املهام التعليمية واليت تتطلب فهم للقيا -
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 نقرتح املقدمة التالية  :مقدمة

 (: 1املهمة ) ➢

االسئلة االتية يف  الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول اثبت سرعة التفاعل من خالل االجابة عن
 : على شرحيةV=K[A]n  ص وعرض عالقة سرعة التفاعل لتفاعل ما82اىل 72اجلدول بعد قراءة ص

 هوم اثبت سرعة التفاعل؟ما مف .1

 ماهي العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل؟ .2
 ما تعلمته ما اريد ان اعرفه ما أعرفه

 
 

  

  دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة.ملحوظة: انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف ➢

 :للمهمة الثانيةمتهيد مقرتح 

ستدالل من خالله على املراحل اليت حيدث وفقها لال،تكمن أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل
 فق سلسلة من املراحلو إذ إن معظم التفاعالت الكيميائية ال حتدث على مرحلة واحدة بل  ،التفاعل

فيرتتب على الكيميائي عند تصميم  البد من التعرف على هذه املراحل ،لولفهم كيفية حدوث التفاع
 ،عملية منو احلشرةالتفاعالت الكيميائية اليت تشتمل عليها  أن يدرس ،مبيد حشري على سبيل املثال

للتعرف على وسيلة إليقاف هذه السلسة من التفاعالت الكيميائية اليت تشتمل عليها عملية منو 
على وسيلة إليقاف هذه السلسة من التفاعالت وابملقابل قد يسعى الكيميائي  للتعرف ،احلشرة

 وللقيام بذلك البد من التعرف على أبطا او أبطأ مما هو عليه الصناعي جلعل تفاعل مفروض أسرع
وميكن من  ،فهي متثل كما سيتبني الحقا  املرحلة احملددة لسرعة العملية ككل ،مراحل هذه العملية

بل إليضاح  ،وهكذا فإن الكيميائي اليعني قانون السرعة لرغبة يف نفسه ط سرعة العمليةخالهلا ضب
لكيفية  ،وابلتايل فإن اخلطوة األوىل حنو فهم افضل وأعمق ا التفاعل أثناء حدوثهاملراحل اليت مير هب
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 ولتحقيق ذلك البد من .هي تعيني شكل قانون السرعة للتفاعل ،حدوث التفاعالت الكيميائية
 تعيني القوة اليت يرفع إليها تركيز كل من املواد املتفاعلة يف قانون السرعة جتريبيا .

 (: 2املهمة ) ➢

الغرض من املهمة: التعرف على اثبت سرعة التفاعل من خالل عرض عبارة قانون سرعة 
عية على جهاز عرض الشرائح ومناقشة العبارة للوصول لتعريف سرعة التفاعل النو V=K[A]n التفاعل

وكيف ميكن حتديد العالقة بني السرعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل، وأمهية تعيني قانون 
 مث االجابة عن االسئلة االتية: ،ة التفاعلسرع

 ما هو األساس الذي عرفت عليه اثبت سرعة التفاعل؟ .1

 ما هي العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل؟ .2

 ة بني السرعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل؟كيف ميكن حتديد العالق .3

 ما أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل؟  .4

يتجول احملاضر عن قصد بني الطلبة ويقرتب منهم مع مالحظة أن يناديهم أبمسائهم للتأكد 
 .من مشاركتهم أبداء املهمة، مث تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلوا إليه ومناقشته مع ابقي اجملموعات

 ومن خالل املناقشة يستنتج احملاضر مع طالبه أن: .5

تظهر يف معادلة سرعة التفاعل عند حتويلها من  هو القيمة اليت: تعريف اثبت التفاعل
 التناسب اىل التساوي

هي سرعة التفاعل عندما تساوي اثبت سرعة التفاعل ويكون تركيز   :تعريف السرعة النوعية
 مول /لرت. 1كل من املواد املتفاعلة يساوي 

ى طبيعة التفاعل تتوقف قيمة اثبت التفاعل عل :العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل
 وختتلف إبختالف درجة احلرارة.
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هو لالستدالل من خالله على املراحل اليت حيدث وفقها التفاعل : أمهية تعيني قانون السرعة
 صناعية التفاعالت يف الكيمياء ال ،مثال تصميم مبيد حشري

 (:3املهمة ) ➢

االستدالل على اثبت و  علالغرض من املهمة: التعرف على بعض األساليب إلجياد مرتبة التفا
 ،سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة فيه، وتوضيح عالقة الرتكيز مبرتبة التفاعل لتعيني قانون السرعة

دد من الرتاكيز البدائية، واستنتاج لع زمن( - واستنتاج قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز
بدائية ابستخدام قانون السرعة العام من خالل عرض قانون السرعة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة ال

 :الصور التوضيحية عن هذه العالقة. واالجابة على األسئلة التالية

 ما هي االساليب املختلفة إلجياد مرتبة التفاعل؟ .1

 ما هي السرعة البدائية؟ .2

 ما هي طريقة العزل؟. .3

  حتديد مرتبة وسرعة التفاعل؟قارن بني طريقة العزل وطريقة السرعة البدائية يف .4

 يقوم احملاضر بعرض اجلدول التايل لتفاعل 

 السرعة البدائية التجريبية    ( لmالرتكيز البدائي ) ( لmالرتكيز البدائي ) رقم التجربة 
NH4+NO2-   (m/s)

1 0.0100 0.200 504x10-7 
2 0.0200 0.200 10.8x10-7 
3 0.0400 0.200 21.5x10-7 
4 0.0600 0.200 32.2x10-7 
5 0.200 0.0202 10.8x10-7 
6 0.200 0.0404 21.6x10-7 
7 0.200 0.0606 32.4x10-7 
8 0.200 0.0808 43.3x10-7 

- NH4(aq)+NO2(aq)→ N2+2H2O(I) 
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 :يطلب منهم عرض مالحظاهتم ويعطي زمن للطالب للتأمل ومناقشته مث 

 :ه ما يلييستنتج احملاضر مع طالب

 أن طريقة السرعات البدائية تعتمد على عدة جتارب لتعيني مرتبة التفاعل -

  تعتمد طريقة السرعات البدائية على الرتكيز البدائي والسرعات البدائية للمواد املتفاعلة -

طيطية تتم هبا املقارنة بني السرعات ميكن تعيني مرتبة التفاعل وقانون سرعته بطريقة خت -
 ية يف جتارب خمتلفة البدائ

عند بقاء  NH4هي من املرتبة االوىل نظرا  لتضاعف تركيز  2و1مرتبة التفاعل يف التجارب  -
  اثبتا  يؤدي لتضاعف سرعة التفاعل وهذا يعين ان التفاعل من املرتبة األوىل NO2تركيز 

 العزل لتفاعل أكسدة شرسبة اليودمث يقوم احملاضر مبناقشة طريقة 
H2o2 + 2I- + 2H3O+ → I 2 + 4H2O 

 :يستنتج احملاضر مع طالبه ما يلي

 Method of Isolation أنه يف طريقة العزل 

أن تتضمن أكثر من تركيز واحد وابلتايل من املمكن عزل  للمعادلة احلركية للتفاعل ميكن
ه احلالة فإن املادة املوجودة ستعمال زايدة من تركيزه. ويف هذواحد أو أكثر من املواد املتفاعلة وذلك اب

 .برتكيز كبري سوف تظل اثبتة طول التفاعل وعلى هذا فإن املرتبة الكلية للتفاعل سوف تقل

أما يف طريقة السرعات البدائية نقارن أوال  بني الرتكيز اإلبتدائي ألحد املواد املتفاعلة مع  
 أو n ويكون مرفوع ألس 2تضاعف ويعرب عنه بـ  لنفرض أن الرتكيز تني متتاليتنيالسرعة اإليتدائية حملاول

m..  8مرات مثال  أي أن السرعة الثانية عبارة عن السرعة األوىل مضروبة يف  8وأن السرعة تضاعفت 
وهي رتبة املادة  3ستكون مرفوعة ألس  2وذلك يعين أن  وابلتايل نساوي بني الرتكيز والسرعة وتصبح

أما إذا مل تتغري السرعة هذا يعين أن السرعة مضروبة يف  n سأ 2إذا تضاعف الرتكيز أي  ألوىلا
مرفوع ألس صفر حىت يصبح  2أن  يعين وهذا 1 =  ّ 2 وابلتايل عندما نساوي الرتكيز ابلسرعة تصبح 1
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 وابلتايل تكون الرتبة صفر 1الناتج 

بضبط شروط ة لواحدة من املواد املتفاعلة يتم هبذه الطريقة تعيني مرتبة التفاعل ابلنسب -
وميكن إجراء ذلك أبخذ أحدى املواد .حبيث يتغري تركيز املادة املختارة حمددة مع الزمن ،التفاعل

املتفاعلة برتكيز منخفض ابملقارنة مع تراكيز املواد األخرى وعند حدوث التفاعل فإن مقادير املواد 
تعد تراكيزها اثبته وتساوي ال تتغري بشكل ملحوظ وميكن ان املتفاعلة اليت توجد برتاكيز عالية 

ابلنسبة للمادة اليت توجد برتكيز منخفض ،الرتاكيز البدائية املوافقة ويف هذه احلالة تعني مرتبة التفاعل
 وإبتباع اخلطوات ذاهتا ميكن اجياد مرتبة التفاعل للمادة الثانية مث يطلب حل التطبيقات التالية 

عل يف عدد من التجارب يقوم احملاضر ابستنتاج التالية )حساب مرتبة التفا حل املسائل .7
 مرتبة التفاعل
 → aA + bBنواتج  بياانت السرعات االبتدائية للتفاعل 3 - 2اجلدول 

 السرعة اإلبتدائية احملاولة
Mol / 1.s 

 الرتكيز اإلبتدائي
[A] (M) 

 الرتكيز اإلبتدائي
[B] (M) 

1 2.00  10 -3 0.100 0.100 

2 4.00  10 -3 0.100 0.100 

3 16.00  10 -3 0.200 0.200 

R = k  
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 مث يعطي اجلدول التايل  .8

 بياانت جتريبية
 السرعة اإلبتدائية

Mol / 1.s 
 الرتكيز اإلبتدائي

[B] (M) 
 الرتكيز اإلبتدائي

[A] (M) احملاولة 

2.00  10 -3 0.100 0.100 1 

2.00  10 -3 0.100 0.100 2 

4.00  10 -3 0.200 0.200 3 

مث يعطي مسألة أخرى )تفكك محض اخلل(  ،ويطلب من الطالب إجياد مرتبة التفاعل
 ويطلب حساب سرعة التفاعل 

CH3CHO(g)→CH4(g) + CO(g) 
R = [CH3CHO]2 

 بياانت جتريبية
 السرعة اإلبتدائية

Mol / 1.s 
 الرتكيز اإلبتدائي

[A] (M) احملاولة 

2.70  10 -11 2.00  10 -3 1 

10.8  10 -11 2.00  10 -3 2 
 8.00  10 -3 3 

 ناقشته مع بقية اجملموعات.اليه ومبعد ذلك تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت  -
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 (:4املهمة ) ➢

بشكله  الغرض من املهمة: مناقشة الطلبة يف اثبت السرعة انطالقا  من قانون سرعة التفاعل
وقانوهنا من خالل عرض وسيلة توضيحية عنه. والتعرف على بعض استخدامات الشكل  التفاضلي

 ة عن االسئلة التالية:جابالتكاملي لقانون السرعة من املرتبة األوىل مث اال

 ما هو قانون السرعة التفاضلي والتكاملي؟ .1

 قارن بني صيغة سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي والتكاملي لتفاعل ما؟  .2

 بعض االستخدامات للشكل التكاملي فانون السرعة من املرتبة االوىل؟ اذكر .3

 لي لتفاضيقوم احملاضر بعرض قانون سرعة التفاعل لتفاعلما بشكله ا
Aa+Bb→Cc+dD 

 
 

 A →نواتج 
 

 
 ويقوم بشرحها يستنتج احملاضر مع طالبه أن: ومن خالل املناقشة وتكامل الصيغة السابقة

فاعلة او نواتج التفاعل يف اي أنه من خالل التكامل نستطيع التعرف على تراكيز املواد املت -
 حلظة على طول مسرية التفاعل 

 A→نواتج: n=1االوىل بفرض التفاعل التايل من املرتبة -

-=V: يكون قانون السرعة هلذا التفاعل = K[A]  

كتابع للزمن Aمبكاملة العالقة حنصل على عالقة تعرب عن تغري تركيز املادة املتفاعلة 
 يساوي الرتكيز البدائيAحىت يكون تركيز املادة t=0ونعيدترتيب العالقة مث نكاملها من اللحظة 
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[A]0ظة حىت اللحt  حىت يصبح تركيزها مساواي[A] 

=K dt 

ln  =K t )الشكل التكاملي( 
ln[A] =-K t+ln[A]0 

 

 k-ومتثل عالقة مستقيم ميله 

والختبار تفاعل ما فيما اذا كان من  ،وتستخدم هذه العالقة إلجياد اثبت سرعة التفاعل بيانيا  
رتبة االوىل أذا كان اخلط البياين الناتج عن متثيل كزن التفاعل من املاملرتبة االوىل او خيتلف عنها في

ln[A]   بداللة الزمن خطا  مستقيما. 

 .أي قانون سرعة قانون تفاضلي للسرعة يناط بنموذج تكاملي معني: مالحظة

 لتفاعل غازي من املرتبة األوىل بداللة الضغطقانون السرعة التكاملي  :مالحظة
Ln P0/P=kt 

 ي للمادة املتافاعلة الضغط البدائP0أن حيث 

P ضغط املادة املتفاعلة يف اللحظةt 

 (:5املهمة ) ➢

 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )

 (.1اكتب ما تعلمته يف العمود الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة ) -

مشاركتهم أبداء املهمة، مث للتأكد من يتجول احملاضر عن قصد بني الطلبة ويقرتب منهم  -
 ما توصلوا إليه ومناقشته مع ابقي اجملموعات. تقوم كل جمموعة بعرض أهم
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 التقومي: ➢

 اجب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:

 ما هي العوامل املؤثرة على اثبت سرعة التفاعل؟ -

 اشرح وظيفة اثبت سرعة التفاعل يف معادلة قانون سرعة التفاعل؟ -

 زمن(لعدد من الرتاكيز البدائية؟-قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز حوض -

 وضح قانون السرعة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانون السرعة العام؟ -

 قارن بني طريقة العزل وطريقة السرعة البدائية يف حتديد مرتبة وسرعة التفاعل -

تخدام طريقة السرعات البدائية وابستخدام قانون السرعة العام عل ابسوجد مرتبة التفاأ -
 للتفاعل 

NH4(aq)+NO2(aq)→ N2+2H2O(I) 

 من السرعات البدائية يف جتارب خمتلفة ابستخدام قانون السرعة العام

V= +  = k B I [NO2] n2 (12) 

 :القيم التجريبية للسرعات البدائية للتفاعل

 (aq) + [NO2 (aq) → N2 (g) + 2H2O(I) 
 

 السرعة اإلبتدائية
Mol / 1.s 

 الرتكيز اإلبتدائي ل
NO2 

 الرتكيز اإلبتدائي ل

 
 التجربة

1.35  10 -3 0.005 M 0.1 M 1 

2.70  10 -3 0.010 M 0.1 M 2 

5.40  10 -3 0.010 M 0.2 M 3 
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 :خامتة

يعترب حساب اثبت معدل/ سرعة التفاعل اليت حيدث فيها توليد أو  ،نقرتح اخلامتة التالية
يف امليكروإلكرتونيات  ،فعلى سبيل املثال .هلامةاخنفاض عدد جسيمات مثارة من املسائل ا

ونقوم بذلك ابفرتاض منوذج أويل إلجراء  .ابحلاسوب حماكاة جيرى تعيينها بواسطة كيمياء البالزما ويف
ميكن االستعانة هبا  للمحاكاة احلاسوبية كما يوجد لتلك األغراض سوفتوير خاصة  .حساابت احملاكاة

  وتطويرها حسب الالزم

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


258 

 

 
 

 املعلومات األولية:
 عدد احملاضرات  الفصل التاريخ اليوم

    

 ،ة التفاعل الكاذبسرع ،: نصف عمر التفاعلاملفردات

  األهداف التعليمية: ➢

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قادرا  على:

 ان يعرف الطالب نصف عمر التفاعل .1

عبارة نصف عمر التفاعل انطالقا من الشكل التكاملي لقانون سرعة  ان يستنتج الطالب .2
 التفاعل

 ج اثبت سرعة التفاعل بداللة نصف عمر التفاعلان يستنت .3

يستنتج قانون السرعة التكاملي لتفاعل من املرتبة االوىل بداللة الضغوط انطالقا من  أن .4
 عبارة نصف التفاعل

 ان يشرح عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة .5

 عمر املادة املتفاعلة يف املخترب ان يقيم عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف .6

 لتفاعل يتناسب عكسا مع تركيز املادة املتفاعلةان يربهن ان نصف عمر ا .7

 أن يوضح الفرق بني نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية .8

 ان حيدد الطالب مىت يكون التفاعل من املرتبة الثانية .9

 احملاضرة الثالثة
 نصف عمر التفاعل
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 التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانيةان يقارن بني صيغة نصف عمر  .10

 لتفاعل من املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانيةان يقارن بني معادلة سرعة ا .11

ان يستنتج قانون سرعة التفاعل الكاذب انطالقا من القانون العام لسرعة التفاعل مع  .12
 ذكر مثال.

هو مقدار الوقت الالزم  نشيطة إشعاعيا  ملادة  t)2⁄1 (رمزه النصف عمرإن : مقرتحة مقدمة
يتسم كل  لتحلل إشعاعي اسها يف بداية الفرتة الزمنيةللكمية، لتنخفض إىل نصف قيمتها كما مت قي

وان أو ميلي وجند أنواعا من النظائر املشعة هلا عمر النصف يبلغ إىل ث ،مشع بنصف عمر مميز لهنظري 
وأخرى هلا عمر النصف يبلغ حىت ماليني  ،وأخرى هلا عمر النصف يبلغ أالف السنني ،اثنية أو أقل

 .أو ماليري السنني

وهو ليس اثبتا  من  ،بطيئةيعترب عمر نصف التفاعل مقدارا  عمليا يسمح مبقارنة التفاعالت ال 
 .بت السرعة للتفاعل والعكس صحيحوتستخدم عبارة نصف عمر التفاعل إلجياد اث ،أجل حتول ما

 (: 1املهمة ) ➢

الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول نصف عمر التفاعل من خالل االجابة عن االسئلة 
 االتية يف اجلدول: 

 ؟ة نصف عمر التفاعل عموما  وماهي عبار  ما هو نصف عمر التفاعل .1
 ما تعلمته عرفهما أريد ان أ ما أعرفه

 
 
 

  

 اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة.ملحوظة: انقل  ➢

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 (: 2املهمة ) ➢

الغرض من املهمة: التعرف على نصف عمر التفاعل من خالل مشاهدة مقطع فيديو صغري 
ل، وكيف ميكن حتديد عبارة نصف عمر التفاعل من الشكل التكاملي، عن مفهوم نصف عمر التفاع
 مث االجابة عن االسئلة االتية: ة الثانية،ومىت يكون التفاعل من املرتب

 ما هو األساس الذي عرفت عليه نصف عمر التفاعل؟ .1

 انطالقا من الشكل التكاملي لقانون السرعة حدد عبارة نصف عمر التفاعل؟ .2

 ون التفاعل من املرتبة الثانية؟مىت يك .3

 ؟ما الفرق بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية .4

 أن: من املقدمة السابقة يستنتج احملاضر مع طالبه

تركيز املادة املتفاعلة حىت نصف  هي الزمن الالزم لكي يهبط: تعريف نصف عمر التفاعل

 = [A]قيمته البدائية 

وهو ليس اثبتا  من  ،يسمح مبقارنة التفاعالت البطيئة يعترب عمر نصف التفاعل مقدارا  عمليا  
يستنتج  البه كتابة قانون السرعة لتفاعل من املرتبة صفر ومن مثيطلب احملاضر من ط ل ماأجل حتو 

 مع طالبه 
V=K[A]0=K.1=K 

 وكما نعلم 
-d[A]/dt=K 

وكما يف قانون السرعة السابق أن سرعة التفاعل من املرتبة  وابلتايل يستنج احملاضر مع طالبه
 مث حياول احملاضرة استثارة فضول مث .يز املادة املتفاعلةصفرحتافظ على قيمة اثبتة التتغرب بتغري ترك
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 tحىت  0[A]=[A]عندما يكون  t=0الطالب ابلسؤال عن ماذا حيدث يف حال مكاملة العالقة عند 
 0-[A]=Kt(1)[A]لنحصل على tالرتكيز يف اللحظة  [A]مساواي  Aحيث يصبح تركيز املادة 

 x=ktواليت تشبله معادلة امليل يف املستقيم 

( 1. وتدل املعادلة )Aمتثل مقدار ما تفاعل من xم املعادلة حيث أن يوضح احملاضر مفهو 
 .يتزايد خطيا  مع الزمن A على ان مقدار مايتفاعل من

 Kt+[A]0-=[A]( تصبح من الشكل 1ابلتايل إبعادة صياغة العالقة )

 كتابع للزمن  Aاملادة  عن تغري تركيز y=mx+b ومتثل هذه العالقة معادلة مستقيم من الشكل 
يوجه احملاضر طالبه أبنه ميكن إجياد اثبت السرعة للتفاعل من ميل املستقيم الناتج عن التمثيل  ومن

 من املرتبة صفر نعوض عن  وابلتايل إلجياد عبارة نصف عمر تفاعل .بداللة الزمن Aالبياين ل

[A] = 

 ½t=tعندما 

 - kt½+[A]0 = ( 1يف العالقة )

 =½0/2K t[A]وابلتايل

ينتمي إىل تفاعالت املرتبة صفر بعض التفاعالت اليت  :خيتم احملاضر ابخلامتة املقرتحة التالية
 حيدث التفاعل التايل:ل املثال تتم بواسطة أنزميية على سبي

2N2O(g)→2N2(g)+O2(g) 
فإن  N2Oل اتم جبزيئات فعندما يتغطى سطح البالتني بشك .على سطح البالتني الساخن

ألن اجلزيئات املرتبطة ابلسطح وحدها اليت  ،أي زايدة يف تركيزه ال تبدي أي أتثري يف سرعة التفاعل
ألن ما يضبطها هو ما جيري على سطح  ،السرعة اثبتةويف هذه الشروط تظل  .تدخل يف التفاعل

عند  N2Oنية حدوث تفاعل تفكك جتدر اإلشارة إىل أمكاو  .N2O وليس ابلرتكيز الكلي لالبالتني 
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  .أال انه ال يكون من املرتبة صفر يف هذه الشروط ،درجات احلرارة العالية دون وجود البالتني

ثل اإلنتقال من الشكل التفاضلي اىل التكاملي الذي يقوم احملاضر بعرض عدد من الشرائح مت
 ln[A]نصف التفاعل وفق التعريف  مت تناوله يف احملاضرة السابقة ويطلب من احلضور اجياد عبارة

=[A]0/[A]0/2=Kt1/2 

=  = 

 lnP0/P=Ktي يكون مومنه قانون السرعة التكاملي لتفاعل غاز 

 ومما سبق يعرض شرحية حتتوي على تفاعل عام من املرتبة الثانية 
 A→نواتج 

 ويدعهم يتناقشون مث يعرضون ما توصلوا اليه 

 :ج احملاضر وطالبه ما يليومنه يستنت

 
Y=mx+B 

بداللة الزمن مستقيما  فإن التفاعل من املرتبة  ln [A]البياين  اذا كان اخلط الناتج عن التمثيل -
 األوىل 

 بداللة الزمن مستقيما  فإن التفاعل من املرتبة الثانية البياين ل  اذا كان التمثيل -

 ثانيةيف حالة التفاعل من املرتبة ال  -

 = 
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 (:3املهمة ) ➢

 ن خالل عرض وسيلة توضيحية عنهالغرض من املهمة: مناقشة الطلبة يف نصف عمر التفاعل م
أو فيديو وميكن ان تكون خطوطها العامة كما يلي بكتابة تفاعل من املرتبة األوىل مث من املرتبة الثانية مث 

واثبت السرعة يف التفاعلني يقرتح أن يرتك للطالب استنتاجها مث ربطها بتعريف بيان العالقة بني الرتكيز 
عة حماولة الوصول اىل عالقة توضح نصف العمر للتفاعل مع مرتبة نصف عمر التفاعل ليرتك للمجمو 

وبني  التفاعل ويف النهاية توضع الصيغة النهائية املطلوبة ويطلب من اجملموعات املقارنة بني ما توصلوا اليه
 :مث االجابة عن االسئلة التالية .الصيغة يف املقرر اجلامعي ويرتك هلم التعليق على الفرق

  صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية ؟ قارن بني .1

 اشرح عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة ؟ .2

 ع تركيز املادة املتفاعلة؟ن نصف عمر التفاعل يتناسب عكسا مبرهن أ .3

 مث يناقش احملاضر ما توصل اليه الطالب 

 (:4املهمة ) ➢

توضيح معادلة سرعة التفاعل من و  مة: االستدالل على نصف عمر التفاعل،الغرض من امله
من خالل عرض الصور التوضيحية عن هذه العالقة. وحياول  ،املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانية،

 :االسئلة التاليةاالجابة على 

 ؟قارن بني معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانية  .1

 ان يستنتج صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعل من املرتبة صفر  .2

يبدأ احملاضر بعرض معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر ابلشكل التفاضلي ويطلب من 
 .مث صيغة نصف عمر التفاعل للمرتبة صفر احلضور الوصول اىل الشكل التكاملي ومن

= 
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 يوجه احملاضر املالحظات التالية اثناء النقاش  مالحظة:

وهو ليس اثبتا   ،بطيئةيعترب عمر نصف التفاعل مقدارا  عمليا يسمح مبقارنة التفاعالت ال ➢
تفاعل والعكس وتستخدم عبارة نصف عمر التفاعل إلجياد اثبت السرعة لل ،من أجل حتول ما

 .صحيح

 ،للمرتبتني األوىل أوالثانية تنتسب معظم التفاعالت اليت تشتمل على مادة متفاعلة واحدة ➢
 .إال ان بعض التفاعالت قد تنتمي للمرتبة صفر

 .قيمة اثبتة التتغري بتغري تركيز املواد املتفاعلة على ملرتبة صفر حتافظعل من ااسرعة التف ➢

ة وحتصل دائما  يف التفاعالت الغري متجانسة يف األسطح الفعالة تفاعالت املرتبة صفر اندر  •
 : مثل

 ( وتفسري هذه العملية هوTungstenعلى سطح التنجسنت ) حتلل غاز األمونيا •

لى سطح الفلز وعند تغطية كل السطح ابلغاز فإن زايدة الغاز ال أن عملية التحلل تعتمد ع 
يعتمد على تركيز الغاز وتصبح العملية تفاعل  لتفاعل الوعليه يكون معدل ا على عملية التحلل تؤثر

 .من املرتبة صفر

 (:5املهمة ) ➢

للمثال النقاش التايل الغرض من املهمة: بيان قانون سرعة التفاعل الكاذب، من خالل عرض 
 :عن هذه القانون مع مثال أدانه

 :لنفرتض على سبيل املثال
Bro3 - (aq) + 5Br-(aq) + 6H+(aq)→3Br2(1) + 3H2O(1) 

 :تدُل التجربة على أن قانون السرعة للتفاعل ميثل ابلعالقة

V = - = [Bro ] [ Br-] [H+]2 

 :حياول احملاضرة استثارة فضول الطالب عن طريق طرح التساؤل التايل :مالحظة
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احدة فماذا لو  و حتدثنا يف السابق عن قوانني السرعة لتفاعالت بسيطة تشتمل على مادة 
 التفعاعالت أكثر تعقيدا ؟كانت 

البد من استخدام بعض التقنيات اخلاصة وخاصة  طريقة العزل : مالحظة لتوجيه النقاش
 إلجياد مرتبة التفاعل 

حدى املواد املتفاعلة أقل بكثري من تراكيز املواد لو كان تركيز إ: مالحظة لتوجيه النقاش
ر من مادة واحدة ماذا حيصل للمواد املتفاعلة اليت توجد توجد كثاألخرى يف تفاعل يشتمل على أ

برتاكيز كبرية؟ هل تعاين أي تغري ويرتك للطالب النقاش وحماولة اإلجابة؟ مث يستنتج مع الطالب أن 
التتغري بشكل ملحوظ أثناء التفاعل وحىت ميكن أن تعد اثبته. وابلتايل تعني مرتبة التفاعل وقانون 

للمادة اليت توجد برتاكيز منخفضة جدا  ابلشكل أعاله مث يطلب من الطالب حماولة  بةالسرعة ابلنس
يستنتج احلاضر مع طالبه  .ويطلب منهم العمل ضمن جمموعتهموكتابة معادلة السرعة  تفسري املعادلة

 .املعادلة أعاله مث يثين على جهودهم

-BrO3يتناقص تركيز  ،شروطاليوجه احملاضر طالبه إىل أنه عند حدوث التفاعل يف هذه  -

تستهلكان بشكل ضئيل ومث يستنتج احملاضر مع طالبه أنه ميكن عدمها Br-1و +Hبدرجة كبرية أما 
-k=K[Brاثبتني تقريبا  ومنه يطلب من طالبه العمل ضمن اجملموعة للتوصل لقانون سرعة التفاعل 

]0[H+2]0 
 :حياول االجابة على االسئلة التاليةمث و 

 م التفاعل الكاذب ؟و مفهو ما ه .1

 ان يستنتج قانون السرعة الكاذب؟ .2

يطلب احملاضر من الطالب مناقشة حالة تركيز احدى املواد املتفاعلة أقل بكثري من تراكيز املواد 
 :االخرى املتفاعلة للتفاعل اعاله وهذا يقودهم اىل معادلة سرعة التفاعل الكاذب ويناقش املعادلة

V = k[Br-]o[[H+]  [Bro ]- k[Bro ]

 :لنفرتض على سبيل املثال
Bro3 - (aq) + 5Br-(aq) + 6H+(aq)→3Br2(1) + 3H2O(1) 
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 :تدُل التجربة على أن قانون السرعة للتفاعل ميثل ابلعالقة

V = - = [Bro ] [ Br-] [H+]2 

 :اجملموعات حلل املثال التايل البه العمل ضمنيطلب احملاضر من ط :مثال أخر

 :يف الطور الغازي N2O5متت دراسة تفكك 
2N2O5(g)→4NO2+O2(g) 

 :عند درجة حرارة اثيتة فكانت النتائج التالية
 (Sالزمن ) مول/ل N2O5تركيز 

0.1000 0 
0.0707 50 
0.0500 100 
0.0250 200 
0.0125 300 
0.0063 400 

مث  N2O5املعطيات السابقة أن التفاعل ينتمي للمرتبة األوىل )ابلنسبةل أثبت مستخدما  
 .أوجد قسمة اثبت السرعة

 لزمن بداللة ا  N2O5لرتكيز  حياول احملاضر توجيه الطالب إىل رسم التمثيل البياين لغرمتات -

  .يطلب منهم حماولة استناج املعىن املناسب يف حال أن العالقة خطية -

ر مع طالبه إىل انه إذا كان التفاعل خطيا  فإن هذا يدل على ان التفاعل من يصل احملاض -
 :املرتبة األوىل عن طريق مايلي

يبني تغري لغرمتات تؤخذ لغرمتات الرتاكيز املوجودة يف اجلدول املبني أعاله وتدرج يف جدول  -
لرتكيز  يل البياين ل لغرمتاتوابالستعانة ابجلدول األخري يتم إنشاء التمث ،N2O5كتابع للزمن   تراكيز

N2O5  بداللة الزمن. 

 :يؤكد املستقيم النتاتج عن هذا التمثيل البياين أن التفاعل من املرتبة األوىل فهو يتبع املعادلة
ln[N2O5]=-kt+ln ln[N2O5]0 
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 فالتايل ميكن استخدامها ،متاما  على نفس املستقيم الناتجخرية تقع أن النقاط األوىل واأل ومبا
 :الجياد ميل هذا املستقيم

 10x -6.93 -3 ( =2.303-)-5.075-امليل = 

400.0 

K=-m=( حيثm وابلتايل ) متثل امليلk= 6.93*10-3 

 .ت األخرىمث يطلب من اجملموعة عرض طريق الوصول للحل على اجملموعا

 :مثال أخر

 :متاثر البواتدئني وفقا  للتفاعلميثل 
2C4H6(g)→C8H12 

(s)الزمن ل/مولC4H6تركيز

0.01000 0 
0.00625 1000 
0.00476 1800 
0.00370 2800 
0.00313 3600 
0.00270 4400 
0.00241 5200 
0.00208 6200 

التفاعل من املرتبة األوىل أم من املرتبة  له ،بني بدأ من املعطيات املدرجة يف اجلدول أعاله
 .ر التفاعل يف شروط التجربةالثانية ؟ مث أوجد كال  من اثبت السرعة ونصف عم

 :احلل

على إثبات فيما إذا كان قانون السرعة للتفاعل ينتمي األوىل يطلب احملاضر من طالبه العمل 
 f(t)=1/[C4H6]و ln[C4H6]=f(t)لبيانني التمثيلني ا أي من عن طريق توجيهم لتبيانأم الثانية 

 يكون خطيا . 



268 

ق ذلك يف التمثيل البياين األول كان التفاعل من املرتبة من املناقشة يستنتج احملاضر أنه اذا حتق
  .أما اذا حتقق للثاين كان التفاعل من املرتبة الثانية،األوىل

 :ل التايليطلب احملاضر من طالبه متثيل البيانني السابقني يف اجلدو 
 1/[C4H6] ln [C4H6] (Sالزمن )

0 100 -4.605 
1000 160 -5.075 
1800 220 -5.348 
2800 270 -5.599 
3600 320 -5.767 
4400 370 -5.915 
5200 415 -6.028 
6200 481 -6.175 

كتابع للزمن ينتج عنه خط بياين ليس ln[C4H6]يستنتج الطالب أن التمثيل البياين ل
ؤكده وهذا مايوابلتايل فهو من املرتبة الثانية  ،ا  مما يدل على أن التفاعل ليس من املرتبة األوىلمستقيم

وابلتايل ميكن صياغة قانون السرعة هلذا ،بداللة الزمن[C4H6]/1املستقيم الناتج عن التمثيل البياين ل
 :التفاعل ذي املرتبة الثانية على الشكل

V=-d[C4H6]/dt=K[C4H6]2 

يطلب احملاضر العمل بشكل مجاعي إلجياد قيمة اثيب السرعة للتفاعل من ميل املستقيم ومنه  
 :كتابع للزمن [C4H6]/1ثيل الناتج عن مت

1/[C4H6]=Kt+ 1/[C4H6]0 

Y=Mx+b 
K=m=6.14x10-2 (mol/l)-1 S-1 

 :استنادا  للعالقةالتفاعل  ومن مث يطلب احملاضر حساب نصف
t1/2=1/k[A]0 
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 (:6) املهمة

 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )

 (.1الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة )اكتب ما تعلمته يف العمود  -

 التقومي: ➢

 اجب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:

 عرف نصف عمر التفاعل؟ .1

 ادة املتفاعلة ؟بني عالقة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر امل .2

 قارن بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية؟ .3

 عل من املرتبة صفر واملرتبة االوىل والثانية ؟قارن بني معادلة سرعة التفا .4

 وما مفهومه؟ ما هو قانون سرعة التفاعل الكاذب .5
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 املعلومات األولية: ➢

 عدد احملاضرات  الفصل التاريخ اليوم
    

 ،احلالة االنتقالية ،املعقد املنشط ،نظرية التصادم ،درجة احلرارة ،طاقة التنشيط :املفردات
 الوسيط  ،معادلة اورينوس

  األهداف التعليمية: ➢
 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قادرا  على:

  ن يفسر الطالب أثر درجة احلرارة على سرعة التفاعل حسب نظرية التصادمأ .1
 ان يذكر عالقة اثبت السرعة بدرجة احلرارة وفق نظرية التصادم  .2
 أن يتعرف الطالب على فروض نظرية التصادم.  .3
 ة التنشيط يف نظرية التصادم ان يعرف طاق .4
 يف نظرية التصادم  قاليةان يعرف املعقد املنشط او احلالة االنت .5
 ان يعرف الطالب حاجز التنشيط .6
 ان يقارن بني طاقة التنشيط يف التفاعل العادي والتفاعل العكسي  .7
 اشر ان يستنتج عالقة طاقة التنشيط لتفاعل عكسي ماص للحرارة مع طاقة التنشيط لتفاعل مب .8
 لة ان يذكر عالقة طاقة التنشيط بعدد التصادمات الفعا .9
 BrNo2ان يوضح الطالب اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك  .10
 ان يستنتج طاقة التنشيط بداللة اثبتني لسرعة التفاعل ودرجيت حرارة خمتلفتني  .11
 ان يستنتج معادلة ارينوس اليت تعرب عن اثبت السرعة لدرجة احلرارة  .12

 احملاضرة الرابعة
  نظرية التصادم
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بداللة طاقة التنشيط وقيمة واحدة  اثبت سرعة التفاعل عند اي درجة حرارة ان يستنتج .13
 لثابت السرعة عند درجة حرارة مفروضة 

 ان يعرف السرعة احملددة لتفاعل ما  .14
 2NO2+F2→ 2No2Fان يثبت الية سرعة التفاعل لتفاعل  .15
 ان يقارن بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري املتجانس  .16
 يف املعادلة االمجالية املوازنة لتفاعل ما سبب عدم ظهور الوسيط ان يفسر  .17
 ان يفسر سبب زايدة سرعة التفاعل نتيجة اخنفاض طاقة التنشيط بوجود الوسيط .18
 أن يفهم أثر طاقة حتطيم الروابط على ان يكون التفاعل انشر للحرارة  .19
 و العليابقات اجلعلى عكس اثرة يف ط NO2أن يفسر سبب كون الوسيط حقيقي يف تفاعل  .20
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 :مقدمة ➢

كما تعلمون تناولنا يف احملاضرات السابقة أن الكيمياء احلركية هي دراسة التفاعل الكيميائي 
من حيث ُمعدل وآلية التفاعل وكيفية إعادة ترتيب الذرات وَتَكون املركبات الوسيطة وأتثري العوامل 

 .املختلفة على سرعة التفاعل

أهم ُأسس الكيمياء؛ فكما قُلنا فإنه يدرس معدل التفاعل أي  أحد إن هذا الفرع يف العلم هو
سرعة التفاعل الكيميائي يف تكوين النواتج كما أنه مهم ملعرفة كيفية التعامل مع التفاعل وما هي املواد 

م اليت تتكون أثناء التفاعل وما الذي سينُتجه التفاعل يف النهاية. إذا اعتربان أن التفاعل الكيميائي يت
 عا للشكل التايلتب

 نواتج )املواد الناجتة عن التفاعل( ←متفاعالت )مواد التفاعل( 

فإن هناك الكثري من األشياء اليت حتدث وال تظهر يف هذه املعادلة البسيطة كاملركبات اليت 
ت تتكون أثناء التفاعل وختتفي مرة أخرى )املركبات الوسيطة( وما الوقت اليت تستمر فيه هذه املركبا

لتواجد أثناء التفاعل وما أتثري هذه املركبات املتكونة على سرعة التفاعل ككل، هذه األشياء من اب
املمكن التنبؤ هبا فمثال بتغري بعض ظروف التفاعل مثل درجة احلرارة والضغط وقياس أتثريها على 

اجلزيئات دعوان  عن معدل التفاعل ميكننا من التنبؤ مبا حيدث على مستوى اجلزيئات.وبنا أننا نتكلم
 أثناء التفاعل على صعيد اجلزيئات.  نتناو بعض النظرايت اليت تتنتاول ماحيدث

وتقوم  إن نظرية التصادم تتعلق حبقيقية ما جيري أثناء حدوث التفاعل على املستوى اجلزيئي.
حلدوث سي اليت تؤكد أن التصادم هو شرط أسا ،نظرية التصادم على أساس النظرية احلركية للغازات

كما ميكن من خالل نظرية التصادم فهم   ،وابلتايل زايدة عدد التصادمات يزيد سرعة التفاعل ،التفاعل
وأثبتت الدراسات ان عددا  قليال  من التصادمات يكون فعاال   ،أتثري درجة احلرارة يف سرعة التفاعل

 .ويقود حلدوث التفاعل

املؤثرة يف سرعة التفاعل كالرتكيز ودرجة مل تفسر هذه النظرية فعل العوا: نظرية التصادم
 .يف تفسريها حلدوث التفاعالت وسرعتها وهي نظرية بسيطة يف مضموهنا وتستند على الواقع ،احلرارة
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فمثال  قطعة الصوديوم  ،التفاعالت الكيميائية بني املواد إذا التقت مع بعضها حتدث: حمتوى النظرية
 ،ال ميكن أن يتفاعال معا  يف هذه احلالة ،وضوع يف أنبوب اختبار بعيداملواملاء  ،املوضوعة يف وعاء مغلق

جتيب النظرية ببساطة  ؟ ملاذا ،ولكن إذا أخذان قطعة صوديوم صغرية والقيناها يف األنبوب بدأ التفاعل فورا  
ج تا ألنه حدث تصادم بني جزيئات الصوديوم وجزيئات املاء وهذا التصادم أدى إىل حدوث التفاعل وإن

التفاعل يف كل  ولكن ال يكفي أن حيدث التصادم بني جزيئات املواد املتفاعلة حىت يبدأ ،املواد اجلديدة
ولذلك فنظرية  ،فالتصادم حيدث بني جزيئات الغاز املنزيل واهلواء ومع ذلك ال يشتعل الغاز ،احلاالت

 :هذا التصادم ونفيجب أن يك التصادم تنص على أنه حىت حيدث التفاعل وحنصل على نواتج
على الرتكيز  تعتمد فعالية التصادم ،أي حيوي طاقة كافية جلعل التفاعل حيدث: فّعاال   -1

 .ودرجة احلرارة وتزيد بزايدهتما
 :للمناقشة

 .حتدث الكثري من حوادث السري حينما تكون هنالك أزمات سري ( -أ 
رتني املتصادمتني، فهي خسائر  اتكون اخلسائر البشرية واملادية متناسبة مع سرعة السي ( -ب

 .إذا كانت السرعة عالية وهي حمددة إذا كانت السرعة منخفضة كبرية
 فقد تصطدم ويعتمد حدوث التفاعل على اجتاه التصادم بني جلزيئات: ابجتاه معني  -2

 .اجلزيئات وال حيدث التفاعل
  .به التصادم لذي حدثاتعتمد اخلسائر الناجتة عن تصادم سيارتني على االجتاه : للمناقشة

 

  

  I2و H2 إلنتاج HI متثيل للتصادمات بني جزيئات
 

  Cl2 مع NO نوعان من التوجهات عند تصادم
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 نظرية التصادملات فرضي كما ان هناك  
  الفرضية األوىل:

د إن تفاعل مادتني يتطلب تصادم دقائقهما، وكلما زاد عدد التصادمات بني دقائق املوا
 .املتفاعلة زادت احتمالية حدوث التفاعل

  الفرضية الثانية:
جيب أن يكون التصادم بني املتفاعالت فعاال  كي يؤدي إىل تكوين نواتج، وحىت يكون 

 :عاال  جيب أن يتوافر الشرطان التاليانالتصادم ف
 .أن يكون اجتاه التصادم مناسبا  •
طاقة احلركة يكفي لكسر الروابط يف املواد أن متتلك اجلزيئات املتصادمة حدا  أدىن من •

  .(Ea) " املتفاعلة عند تصادمها، ويسمى احلد األدىن من الطاقة الالزمة للتفاعل " طاقة التنشيط
 .قة التنشيط قلت سرعة التفاعلوكلما زادت طا

 (: 1املهمة ) ➢
الل االجابة عن الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول نظرية التصادم وطاقة التنشيط من خ

 االسئلة االتية يف اجلدول بعد قراءة جزء طاقة التنشيط: 
 ما هي فروض نظرية التصادم؟  .1
 ما هي طاقة التنشيط يف نظرية التصادم؟ .2

 

 ما تعلمته ريد ان اعرفهما ا ما أعرفه
 
 

  

 ملحوظة: انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة. ➢
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 (: 2املهمة ) ➢

عن فروض املناقشة السابقة حول الغرض من املهمة: التعرف على نظرية التصادم من خالل 
الطالب حماولة اإلجابة  يطلب احملاضر من ومن خالل مشاهدة أدانه نظرية التصادم، وطاقة التنشيط

 االسئلة االتية: على
https://www.youtube.com/watch?v=OttRV5ykP7A 

 ما هي فروض نظرية التصادم؟  .1

 ما هي طاقة التنشيط يف نظرية التصادم؟ .2

 ما هو املعقد النشط أو احلالة االنتقالية يف نظرية التصادم؟ .3

 ما هو حاجز التنشيط؟ .4

 ما؟ ما هي السرعة احملددة لتفاعل .5

 :ما يلي يستنتج احملاضر مع طالبه

 التصادم هو شرط أساسي حلدوث التفاعل  -

طاقة التنشيط: هي عتبة للطاقة اليت ينبغي التغلب عليها كشرط حلدوث التفاعل وهي طاقة  -
 .تستمد من الطاقات احلركية للجزيئات املتصادمة وتستخدم لتحطيم الروابط متهيدا  حلدوث التفاعل

ي تتماسك الذرات فيه بروابط جزيئة يوافق النهاية هو عبارة عن جتمع ذر  :النشط املعقد -
 العظمى للطاقة الكامنة

هو الطاقة الالزمة لدفع اجلزيئات عرب هذه احلالة االنتقالية غري املستقرة  :حاجز التنشيط -
 نسبيا  لتشكيل النواتج النهائية 

 احملددة للسرعة املرحلة األبطأ يف التفاعل تسمى املرحلة  -
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 (:3املهمة ) ➢

الغرض من املهمة: مناقشة الطلبة يف نظرية التصادم من خالل عرض وسيلة توضيحية عنه 
وعالقة طاقة التنشيط لتفاعل  ،طاقة التنشيط يف نظرية التصادمو  واالستدالل على نظرية التصادم،

نشيط على تفاعل تفكك اثر طاقة التو  عكسي ماص للحرارة مع طاقة التنشيط لتفاعل مباشر،
BrNo،  اثبت سرعة التفاعل عند اي درجة حرارة بداللة طلقة التنشيط وقيمة واحدة لثابت السرعة و

 عند درجة حرارة مفروضة. من خالل عرض الصور التوضيحية عن هذه العالقة.

 مث االجابة عن االسئلة التالية:

 لعكسي ؟قارن بني طاقة التنشيط يف التفاعل العادي والتفاعل ا .1

 القة طاقة التنشيط بعدد التصادمات الفعالة ؟اذكر ع .2

 ؟BrNoوضح اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك  .3

 استنتج معادلة ارينوس اليت تعرب عن اثبت السرعة لدرجة احلرارة ؟ .4

 قارن بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري املتجانس؟ .5

 ؟NO2+F2→2No2Fوضح الية سرعة التفاعل لتفاعل  .6

 :يستنتج احملاضر وطالبه

للتفاعل املباشر  Ea ان طاقة التنشيط للتفاعل العكسي املاص للحرارة يساوي جمموع

 )العدد الكلي للتصادمات( - عدد التصادمات الفعالةو

التصادمات ال تكون كلها فعالة ألن التفاعل يتطلب حدا  أدىن من الطاقة كشرط حلدوث 
 التفاعل

 :بني جزيئات املواد املتفاعلة بنجاح جيب ان يتحقق شرطني كي يتم التصادم  -

 لبدء التفاعل (Ea جيب ان يتم التصادم بطاقة تكفي )اعلى او تساوي -1
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جيب ان يسمح التوجه النسيب للجزيئات بتشكيل الروابط اجلديدة اليت يتطلبها تشكيل  -2
 انتج التفاعل 

 
 وجد يف احلالة الفيزايئية نفسها اليت توجد عليها املواد املتفاعلة هو وسيط ي :الوسيط املتجانس

 يف حالة فيزايئية ختتلف عن تلك للمواد املتفاعلة  :الوسيط غري املتجانس
 

 NO2 and F2آلية تفاعل 
NO2(g)+F2(g)→ NO2F

NO2+F2→NO2F +F)بطيئة( 
F+ NO2→NO2F)سريعة( 

 هل تعد هذه اآللية صحيحة ؟ أثبت ذلك.

هو احلصول على معادلة التفاعل  ،ان الشرط األول الذي جيب أن حتققه اآللية املقرتحة :لاحل
 :اإلمجايل جبمع املراحل األولية اليت تشتمل عليها اآللية

NO2+F2→NO2F +F
F+ NO2→NO2F

NO2+F2→2NO2F 2 )التفاعل اإلمجايل ( 

ا كاتبة صحيحة فيتضمن أما الشرط الثاين لقبوهل ،ويدل ذلك على أن الشرط االول حمقق
انسجام قانون السرعة الذي يستنتج منها مع قانون السرعة التجرييب، ونظرا  الفرتاض أن املرحلة االوىل 

 :للتفاعل اإلمجايل هو ذاته هلذه املرحلة فأن قانون السرعة ،هي املرحلة احملددة للسرعة
V = k[NO2][FO2]

الشكل ذاته لقانون السرعة  ،من خالل اآلليةويالحظ أن لعبارة قانون السرعة املستنتج 
 فهي إذن آلية مقبولة. ،فاآللية املقرتحة للتفاعل تليب ما ميليه شرطا القبول هبا كآلية صحيحة ،التجرييب
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 NO &Br :ى تفاعل اكسيد األزوت مع الربومأثر طاقة التشيط عل
2NO(g)+Br2(g)→ 2NOBr(g) 

 :رتبة األوىل ابلنسبة للربوم والثانية ابلنسبة ألكسيد األزوتتدل التجربة على ان التفاعل من امل

 V = k[NO]2[Br2](32): نكتب معادلة السرعة

 :مث نعتمد حلدوث التفاعل

 NOBr2(g)(1) NO(g) + Br2(g))سريعة ( 

 2NObr (g)(2) NOBr2(g) + NO(g))بطيئة( 

 2عمليتني مها التفاعل املباشر والعكسي ومبا ان املرحلة نالحظ ان املرحلة االوىل تشتمل على
 : هي احملددة لسرعة التفاعل فإن قانون السرعة هلذه املرحلة هو الذي يضبط سرعة التفاعل اإلمجايل

V = k[NOBr2] [NO] 

يتشكل يف املرحلة األوىل غري مستقر وذو تركيز منخفض هو انتج وسطي   NOBr2حيث 
 NOالوسطي غري املعلوم بداللة لك من  عن تركيز الناتج على هذه املشكلة نعرب وغري معلوم وللتغلب

& Br 
 ابملساواة بني سرعة التفاعل املباشر والعكسي حنصل على

 :(1) ابملساواة بني سرعة التفاعل املباشر والعكسي يف املرحلة
K2[NO] [Br2] = k[NOBr2]

 سرعة التفاعل املباشر سرعة التفاعل العكسي

[NOBr2] = =[NO][Br2] 

يف قانون السرعة للمرحلة احملددة  Br2و NOبداللة تركيزي  NOBr2وابلتعويض عن تركيز 
 :( ( جند2) للسرعة )املرحلة

V = k2 [NO][Br2] [NO] = k[NO]2[Br2] 
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 هو مبثابة قيمة ظاهرية لثابت السرعة. k2 k =حيث 

بشكل عام عندما تسبق مرحلة  ،انون السرعة ينسجم مع القانون التجرييب للسرعةوجند ان ق
الية اي تفاعل ميكن إجياد تركيز الناتج الوسطي ابفرتاض توطد التوازن  سريعة املرحلة احملددة للسرعة يف

 يف املرحلة السريعة وابلتايل ميكن وضع ألية لتفاعل مفروض وفق ما يلي:

 عة التجرييب اجياد قانون السر  -1

 أقرتاح األليات املمكنة للتفاعل اليت حتقق شرطي القبول  -2

 دوثهااستبعاد األليات اليت ال يرجح ح -3

إال أهنا  ،أن نظرية التصادم تعرب عن سرعة التفاعل بداللة عدد التصادمات الفعالة: مالحظة
 .وال بكيفية حتوله إىل نتائج التبدي أي اهتمام ابألفعال اإللكرتونية اليت تسبق تشكل املعقد النشط

 .سا لسرعة التفاعلخالف نظرية احلالة اإلنتقالية اليت تعد سرعة تفكك املعقد املنشط قيا وهذا

 (:5املهمة ) ➢

 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )

 (.1اكتب ما تعلمته يف العمود الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة ) -
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 التقومي: ➢

 جب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:أ

اخذها يف  ؟ وهل هناك عوامل جيب تجيف تكوين النوا تفشل معظم االصطدامات ملاذا .1
 عني االعتبار.

 ما هو رمز طاقة التنشيط؟ .2

 ما العالقة بني سرعة التفاعل وطاقة التنشيط؟ .3

 ؟ ها؟ وكيف يتم التغلب علي فسر اثر طاقة التنشيط يف التفاعل .4

 ؟ ؟ وكيف حيدث عن التفاعل العكسي تعرف ماذا .5

 وإن كان للتصادم طاقة تفيض عن طاقة التنشيط ؟ علل: ال حيدث تفاعل أحياان   .6

 أيهما أسرع تفاعل طاقة تنشيطه أكرب أم آخر طاقة تنشيطه أقل ؟ وملاذا ؟ .7

 مىت يتكون املعقد املنشط؟ .8

 تزيد سرعة التفاعل بزايدة درجة احلرارة؟ : علل .9

  املتجانس؟ اكتب جدول للمقارنة بني الوسيط الكيميائي املتجانس والوسيط غري .10
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 5ملحق رقم 
 

-  
 
 
 

 عزيزي الطالب: -

ائية( وفقا لنموذج مارزانو ة الكيمييالفصل الثاين )احلرك دراسةل ا  يقدم لك هذا الدليل خمطط
 سة أمناط التعلم هي:ألبعاد التعلم الذي يقرتح أن عملية التعلم تتضمن وتتطلب تفاعل بني مخ

 البعد األول: االجتاهات واالدراكات االجيابية حنو التعلم.

 البعد الثاين: اكتساب وتكامل املعرفة.

 البعد الثالث: تعميق املعرفة وصقلها.

 الستخدام ذي املعىن للمعرفة.البعد الرابع: ا

 البعد اخلامس: عادات العقل املنتجة.

ن بعضها البعض ولكنها تعمل معا  ألهنا تكون صورة هذه االبعاد ال تعمل منفصلة ع -
متكاملة تعرب عن كيفية عمل العقل خالل التعلم حيث أن التعلم يتطلب نظاما  معقدا  من العمليات 

نموذج هو أن يصبح الطالب قادر على تطوير نفسه وقدراته على حنو التفاعلية اهلدف النهائي لل
 علم خالل حياته.جيعله قادرا  على االستمرار يف الت

 

 

 دليل الطالب
 للفصل الثاين )احلركية الكيميائية( لدى طالب السنة األوىل
  يف جامعة دمشق وفق منوذج مارزانو يف تنمية أبعاد التعلم
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ويستخدم النموذج يف كل بعد أساليب واسرتاتيجيات خمتلفة سوف يقوم املعلم بشرحها  -
طالب االلتزام قبل البدء يف تدريس الوحدات وتدريبك على استخدامها لذلك عليك عزيزي ال

 بتعليمات احملاضر وتنفيذها. 

ك عزيزي الطالب بعض سوف يكون العمل داخل الغرفة التعليمية يف جمموعات، وإلي -
 التوجيهات للعمل داخل اجملموعة:

 تقسيم العمل بينك وبني زمالئك يف اجملموعة جيعل بينكم اعتمادا  متبادل اجيابيا . .1

اخل اجملموعة تؤثر على درجة مجيع االعضاء فأحرص على إن اليت سوف حتصل عليها د .2
 أن حتقق أعلى الدرجات.

 وت منخفض أثناء أداء املهام.تناقش مع زمالئك داخل اجملموعة بص .3

 التزامك أبداء دورك يف اجملموعة ميكنك من حتقيق اهلدف املنشود. .4

 ان حتقيق هدفك يعين حتقيق هدف زمالئك يف اجملموعة. .5

 أن مجيع األفكار مقبولة إىل أن تثبت عكس ذلك  تذكر
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 مقدمة الدليل: ➢

العديد من اإلجتاهات الرتبوية  لقد فرضت متطلبات العصر احلديث واحتياجاته املتزايدة على
احلديثة أن تراعي التوازن بني كل من النظام التعليمي والتغريات السريعة، وذلك من خالل إعداد الفرد 

 ن التالئم والتكيف مع جمتمعه ليواصل النمو املهين والرقي يف العلم.إعدادا  ميكنه م

ت احلياة، وهو ما يعد انعكاسا  حيث شهد العصر الذي نعيشه تطورا  هائال  يف شىت جماال
لإلنفجار املعريف الكبري يف كل فروع العلم والتكنولوجيا، حىت أصبح احلكم على مدى تقدم األمم 

أساس ما أتخذ به من أساليب علمية حديثة يف تربية أفرادها وتعليمهم كيف ورقي حضارهتا يتم على 
 ر.يفكرون مما ميكنهم من التكيف والتعايش مع هذا العص

املرجو من الدليل الذي بني يديك ألن يؤدي إىل تنمية التحصيل الدراسي من خالل و  
املعاصرة اليت اهتمت بتدريب الطالب  ومسايرة االجتاهات العلمية ،التدريب على ابعاد التعلم ملارزانو

ني املشاركني مراعاة الفروق الفردية بو  على أساليب وابعاد تزيد من قدرات الطالب املعرفية والسلوكية
وذلك من خالل تضمينه على موضوعات متنوعة وأنشطة تناسب قدرات املشاركني عالوة  على أن 

 .يذ، حيث يتم تنفيذه داخل قاعة احملاضرة اإلعتياديةالتدرييب يتميز ابلبساطة أثناء التنف الربانمج

إن نظرية مارزانو نظرية عميقة  التفكري توضيحها   وأكادميية حاولت توضيح أبعادا ،وأخريا  
 .وضبط عملياته والتنبؤ بنواجته يف مواقف تعلمية تعليمية ،شامال  هبدف فهمه وتفسري
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 الثاين بعناية من فضلك اقرأ موضوعات الفصل •

قم مبراجعه عامة للفصل لتفحص ما تعرفه ومازالت حباجة ملعرفته واكتب ذلك يف املكان  -
 املخصص يف االسفل

 املفردات:  ➢

، مرتبة V=K[A]nالتفاعل، معادلة السرعة الوسطية، السرعة اللحظية، قانون السرعة  سرعة
 املرتبة االوىل والثانية، اثبت التفاعل. ،السرعة النوعية ،علالتفا

 احملاضرة األوىل
 التفاعل سرعة 
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 مقدمــــــــة

كل التفاعالت الكيميائية هلا حركية خاصة هبا ترتكز أساسا على تشكيل نواتج التفاعل مع 
بكميات متناسبة مع الزمن، لذلك يتم دراسة سرعة التفاعل بقوانني حتدد ما إذا   استهالك املتفاعالت

التفاعل بطيء أو سريع. للكيمياء احلركية أمهية كبرية يف فهم سلوك بعض التفاعالت كان هذا 
 كما ان  اخرتاع الطرق الصناعية املختلفة.و  الكيميائية داخل العضوية أو اختيارها كوسيلة لتنظيم

فية ء احلركية ختتص بدراسة سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة عليه، والتفسريات املختلفة لكيالكيميا
ة ميكانيكية التفاعل، واحلركية الكيميائية مكملة تفاعل، وتوضيح سرعة التفاعل بداللحدوث ال

، وكذلك للديناميكية احلرارية يف إعطاء معلومات يستفاد منها يف معرفة وصول النظام اىل حالة اتزان
 .األلية اليت يتحول فيها التفاعل من مواد متفاعلة اىل نواتج

 (: 1) املهمة ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

والعوامل املؤثرة فيه من خالل  الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول مفهوم سرعة التفاعل
 االجابة عن االسئلة االتية يف اجلدول: 

 ما مفهوم سرعة التفاعل؟ .1

 امل املؤثرة على سرعة التفاعل؟ماهي العو  .2
 ما تعلمته ما اريد ان اعرفه ما أعرفه

 
 
 

  

 ملحوظة: انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة. ➢
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 (: 2املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

ة التفاعل الغرض من املهمة: تعريف سرعة التفاعل الكيميائي وحتديد العوامل املؤثرة على سرع
ري عن مفهوم سرعة التفاعل والعوامل من خالل مشاهدة مقطع فيديو صغ وتعيني السرعة الوسطية

 املؤثرة فيه، وكيفية قياس سرعة التفاعل؟ مث االجابة عن االسئلة االتية:

 )عرف سرعة التفاعل(؟ ما هو األساس الذي عرفت عليه سرعة التفاعل .1

 لتفاعل؟ما هي العوامل املؤثرة على سرعة ا .2

 ما عالقة الرتكيز بسرعة التفاعل .3

 قياس معدل سرعة التفاعل )السرعة الوسطية (؟كيف ميكن  .4

 (: 3املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

اجياد السرعة اللحظية إنطالقا  من السرعة الوسطية ومن مث إجياد عبارة :الغرض من املهمة -
 سرعة التفاعل لتفاعل ما

فككه مع الزمن ونواتج تNO2مع الرسم البياين لتغري تراكيز أتمل بتمعن اجلدول أدانه -
 لإلجابة على االسئلة التالية  ومن مث انقش القيم ((1)الشكل )
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 الرتكيز )مول/ليرت( الزمن )اثنية(
NO2 NO O2 

0 0.0100 0 0 
50 0.0079 0.0021 0.0011 
100 0.0065 0.0035 0.0018 
150 0.0055 0.0045 0.0023 
200 0.0048 0.0052 0.0026 
250 0.0043 0.0057 0.0029 
300 0.0038 0.0062 0.0031 
350 0.0034 0.0066 0.0033 
400 0.0031 0.0069 0.0035 

 ونواتج تفككه كتوابع للزمن NO2تركيز 

 سالب وملاذا؟ هل ميكن ان يكون تغري الرتكيز -

 تها ابلسرعة الوسطية؟ما الذي تستنتجه عن السرعة اللحظية لتفاعل ما وعالق  -

 قة األمثال العددية يف املعادلة املوازنة ابلسرعة اللحظية؟ما عال -

 ؟ابلشكل التفاضلي لتفاعل تفكك اثين اكسيد األزوت اكتب عبارة سرعة التفاعل اللحظية -

 بعد ذلك تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت اليه ومناقشته مع بقية اجملموعات. -
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وختتلف ابختالف الفاصل الزمين  ع الزمنليست اثبتة بل تتناقص م الحظ أن السرعة الوسطية
 :وتتقارب قيمها إبنقاص مقدار هذا الفاصل الزمين كما يف اجلدول التايل ،الذي يتم تعينها خالله

 

 الفاصل الزمين  السرعة الوسطية 
4.2X10-5 0→50 
2.8X10-5 50→100 
2.0X10-5 100→150 
1.4X10-5 150→200 

 كتابع للزمن NO2ة الوسطية لتفاعل تفكك السرع

 (: 3املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

تناقص قيم السرعة لتفاعل تفكك اثين أكسيد األزوت مع تغري  والحظ أتمل اجلدول التايل -
 :انقش قيم اجلدول التايل الزمن ومن مث

 الرتكيز )مول/ليرت( الزمن )اثنية(
NO2 NO O2 

0 0.0100 0 0 
50 0.0079 0.0021 0.0011 

100 0.0065 0.0035 0.0018 
150 0.0055 0.0045 0.0023 
200 0.0048 0.0052 0.0026 
250 0.0043 0.0057 0.0029 
300 0.0038 0.0062 0.0031 
350 0.0034 0.0066 0.0033 
400 0.0031 0.0069 0.0035 

 ونواتج تفككه كتوابع للزمن NO2تركيز 
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 ن السرعة اللحظية لتفاعل ما؟جه عما الذي تستنت  -
 ما عالقة األمثال العددية يف املعادلة املوازنة ابلسرعة اللحظية ؟ -
 بعد ذلك تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت اليه ومناقشته مع بقية اجملموعات. -

 :تذكر
لة املواد ميكن أن يكون تغري الرتكيز موجبا  وسالبا  وابلتايل تكون السرعة موجبة عند تعريفها بدال

وأن السرعة الوسطية ليست اثبتة بل تتناقص مع الزمن الناجتة وسالبة عند تعريفها بداللة املواد املتفاعلة 
عند تعريف السرعة و  وعندما تتناهى السرعة الوسطية اىل الصفر تؤول السرعة الوسطية للسرعة اللحظية

مثال العددية بعني اإلعتبار ألن استكيومرتية البداللة احدى املواد املتفاعلة او الناجتة البد من اخذ ا
 .التفاعل هي اليت تعني السرعات النسبية لتالشي املواد املتفاعلة ولتشكل املواد الناجتة

 (: 4املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

 :الغرض من املهمة
 3-2دول يف اجل التالية عن سرعة التفاعالت الكيميائية وقانوهنا كما الشرائح أتمل وانفش -

 وجدويل البياانت التجريبية 
 

 

 

 

 

 

 

 سرعة التفاعل:
 مقدار التغري يف تركيز مادة ما )متفاعلة كانت أو انجتة( يف خالل وحدة الزمن.هي 

 

 :عبارات السرعة 

 

 أو 

 سرعة لحظية
 ةسرعة متوسط
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ترتبط سرعة التفاعل مع  العالقات بني سرعات املتفاعالت والنواتج
عادلة التفاعل سرعة املتفاعالت والنواتج من خالل معامالهتا يف م

 :املوزونة، فالبنسبة للتفاعل
a A + b B →x X + y Y 

 لدينا:
 -=  -=  -=  -Rate =   

 قانون السرعة 
 ابلنسبة لتفاعل من الشكل: 

aA + bB → Products 
 تكون عبارة قانون السرعة:

Rate = k  
 حظة:مال

 و  مع األسني   bو aال عالقة للمعاملني 
 صورة عامة مناجل التفاعل:ب

A + B + C + … → Products 

…Rate = k  
 وميثل جمموعها .. املرتبة اجلزئية..و و حيث تشمل 

+ + n =  
 املرتبة الكلية للتفاعل
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 :مالحظة
 Order of reaction: مرتبة التفاعل

وعدد جزئيات  املواد الداخلة ىف التفاعل ىف اخلطوة األبطأ هى احملددة لسرعة التفاعل النهائية 
 .هذة املواد يسمى مرتبة التفاعل

حيث قد حيتاج األمر إىل  ،طلوب بني اجلزئيات املتفاعلةبعملية تصادم م وميكن تصور ذلك
وقد حيتاج األمر إىل تصادم جزئيات  ،تصادم جزئيات مادة واحدة وهنا تكون رتبة التفاعل أوىل

وقد حيتاج األمر إيل تصادم جزئيات ثالث مواد وهنا  ،مادتني متفاعلتني وهنا تكون رتبة التفاعل اثنية
فأنه من الصعب أن  ،وملا كانت اجلزئيات تتحرك وتنتشر ىف الوسط عشوائيا   .ة التفاعل اثلثةتكون رتب

 .يتصادم يف نفس اللحظة أكثر من جزيئني

 

 

 

اتمرتبة التفاعل وتصادم اجلزئي   

الت تعترب التفاعو  وعلى ذلك فأن رتب أغلب التفاعالت الكيميائية ال تتعدى الرتبة الثانية
كما انه هناك عدد ،من الرتبة الثالثة اندرة ىف الكيمياء وال توجد ىف الواقع تقاعالت رتبتها رابعة فأعلى

 .من الطرق لتحديد مرتبة التفاعل

 

https://1.bp.blogspot.com/-j3LnfUFw5zw/WGlfRBmuEVI/AAAAAAAAAfc/jTl0TD3thYQFHmgqqkceBPR-29ZJ_Le0QCLcB/s1600/1212.jpg
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 ي بداللة الرتكيز لتفاعل ما؟ما هو قانون سرعة التفاعل التفاضل .1
 ؟V=K[A]nماهي عناصر قانون السرعة  .2
 ي والتكاملي؟ما العالقة بني الشكل التفاضل .3
 ما أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل؟ .4
 ماهي طرق تعيني سرعة التفاعل؟ .5
 الرتكيز؟ كيف يتم حتديد مىت تكون مرتبة التفاعل من املرتبة االوىل والثانية معا بداللة .6

 ما هو قانون سرعة التفاعل التفاضلي بداللة الرتكيز لتفاعل ما؟
 ؟V=K[A]nماهي عناصر قانون السرعة  .7
 ما العالقة بني الشكل التفاضلي والتكاملي؟  .8
لفهم عميق لكيفية حدوث التفاعالت الكيميائية وما عالقتها مبرتبة  ماهي اخلطوة االوىل .9
 التفاعل ؟

 ماهي طرق تعيني سرعة التفاعل ؟ .10
 بداللة الرتكيز؟ كيف يتم حتديد مىت تكون مرتبة التفاعل من املرتبة االوىل والثانية معا   .11
عبارة عن خط f(t) = [A]البياين فإن املنحىن 0رتبة أذا كان التفاعل الكيميائي من امل : أنهتذكر

 .ميله سالبو  مستقيم ال مير من املبدأ
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 (: 5املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

 (.1حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة ): الغرض من املهمة
 نون سرعة التفاعل؟.أذكر بعض االمثلة على أمهية تعيني قا1
 (.1ثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة ). اكتب ما تعلمته يف العمود ال2
 :التقومي ➢

 اجب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:
 ما هي العوامل املؤثرة على سرعة التفاعل؟ -
 اشرح ماذا ميكن أن نعرف عن التفاعل من خالل قانون سرعة التفاعل الكيميائي؟ -
 ؟علل؟ ن أتخذ سرعة التفاعل قيما موجبة أو سالبةهل من املمكن ا -
 أوجد قانون السرعة بداللة النواتج واملواد املتفاعلة ؟ :فرتض التفاعل التايلنل -
 

2NO+2H2→ N2+2H2O(g)
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 املفردات: 

مرتبة  ،رعة التكامليقانون الس ،اثبت سرعة التفاعل، السرعة النوعية، قانون السرعة التفاضلي
 .طريقة العزل ،طريقة السرعات البدائية ،لتفاعلا

 :تذكر أن
كما أن   ،k ويرمز له ابلرمز التفاعل الكيميائي هو اثبت حيدد سرعة جراين اثبت التفاعل

اثبت سرعة التفاعل هو اثبت يعتمد على نوع التفاعل الكيميائي أي أن لكل تفاعل اثبت سرعة 
اثبت سرعة التفاعل تعتمد قيمته على درجة  ميثلk ما أنك  .اده عمليا  ابلتجربةخاص به ويتم اجي

 .وعلى الطريقة اليت يعرب هبا عن الثابت احلرارة
 1- n. s-1 (mol.L-1) تعتمد على قيمة مرتبة التفاعل الكلية ووحداته العامة هيk وحدات

 ة التفاعل على الرتكيز.مرتبة التفاعل الكلية وتعرف على اهنا اعتمادية سرع nومتثل 
 (: 1املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي
الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول اثبت سرعة التفاعل من خالل االجابة عن االسئلة 

 االتية يف اجلدول: 
 ما مفهوم اثبت سرعة التفاعل؟ .3
 ماهي العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل؟ .4

 ما تعلمته اريد ان اعرفه ما ما أعرفه
 
 

  

 الثانية احملاضرة
 اثبت سرعة التفاعل
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 : انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة.ملحوظة ➢
 (:2املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي
V=K[A]n التعرف على اثبت سرعة التفاعل من خالل عرض عبارة قانون سرعة التفاعل

ميكن حتديد ول لتعريف سرعة التفاعل النوعية وكيف على جهاز عرض الشرائح ومناقشة العبارة للوص
مث  ،العالقة بني السرعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل، وأمهية تعيني قانون سرعة التفاعل

 االجابة عن االسئلة االتية:
 ما هو األساس الذي عرفت عليه اثبت سرعة التفاعل؟ .1
 عة التفاعل؟ما هي العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سر  .2
 رعة النوعية للتفاعل واثبت سرعة التفاعل؟كيف ميكن حتديد العالقة بني الس .3
 ما أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل؟  .4

هي سرعة التفاعل عندما تساوي اثبت سرعة التفاعل ويكون  :أن السرعة النوعية: تذكر أن
 مول /لرت. 1تركيز كل من املواد املتفاعلة يساوي 

على طبيعة التفاعل وختتلف  العوامل املؤثرة على قيمة اثبت سرعة التفاعل تتوقف وأن 
االستدالل من خالله على  إبختالف درجة احلرارة. وتكمن أمهية تعيني قانون سرعة التفاعل يف

 املراحل اليت حيدث وفقها التفاعل.
 (:3املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي
اثبت  االستدالل علىو  على بعض األساليب إلجياد مرتبة التفاعلالغرض من املهمة: التعرف 

 ،سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة فيه، وتوضيح عالقة الرتكيز مبرتبة التفاعل لتعيني قانون السرعة
لعدد من الرتاكيز البدائية، واستنتاج  زمن(-واستنتاج قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز

ن السرعة العام من خالل عرض ة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانو قانون السرع
 :الصور التوضيحية عن هذه العالقة. واالجابة على األسئلة التالية
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 ما هي االساليب املختلفة إلجياد مرتبة التفاعل؟ .5
 ما هي السرعة البدائية؟ .6
 ما هي طريقة العزل؟. .7
 ة العزل وطريقة السرعة البدائية يف حتديد مرتبة وسرعة التفاعل؟قارن بني طريق .8

 :أن تذكر
أن تتضمن أكثر من  للمعادلة احلركية للتفاعل ميكن Method of Isolation يف طريقة العزل

تركيز واحد وابلتايل من املمكن عزل واحد أو أكثر من املواد املتفاعلة وذلك ابستعمال زايدة من 
ل وعلى هذا فإن ذه احلالة فإن املادة املوجودة برتكيز كبري سوف تظل اثبتة طول التفاعتركيزه. ويف ه

 .املرتبة الكلية للتفاعل سوف تقل
أما يف طريقة السرعات البدائية نقارن أوال  بني الرتكيز اإلبتدائي ألحد املواد املتفاعلة مع 

 السرعة اإليتدائية حملاولتني متتاليتني
 دول التايل لتفاعل اجل يتامل الطالب

 السرعة البدائية التجريبية    ( لmائي )الرتكيز البد ( لmالرتكيز البدائي ) رقم التجربة 
NH4+ NO2-   (m/s) 

1 0.0100 0.200 504x10-7 
2 0.0200 0.200 10.8x10-7 
3 0.0400 0.200 21.5x10-7 
4 0.0600 0.200 32.2x10-7 
5 0.200 0.0202 10.8x10-7 
6 0.200 0.0404 21.6x10-7 
7 0.200 0.0606 32.4x10-7 
8 0.200 0.0808 43.3x10-7 

NH4(aq)+NO2(aq)→( N2+2H2O(I) 
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 :أعرض مالحظاتكمث  انقشأتمل و 
 :ماذا تستنتج ؟ حاول إكمال مايلي

 :أن طريقة السرعات البدائية تعتمد على -
1- ............................................................................... 
2- ............................................................................... 
تتم هبا املقارنة بني  .....................ميكن تعيني مرتبة التفاعل وقانون سرعته بطريقة  -

 .....................................................يف  .................................
 كسدة شرسبة اليودمبناقشة طريقة العزل لتفاعل أ

H2o2 + 2I- + 2H3O+ → I 2 + 4H2O

 :ما يلي حاول إكمال
................. علة يتم هبذه الطريقة تعيني مرتبة التفاعل ابلنسبة لواحدة من املواد املتفا-

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 :التطبيقات التالية حاول ان حتل مع اعضاء جمموعتك
 :ل املسائل التالية )أحسب مرتبة التفاعل للتفاعل التايلح .12

  3 - 2اجلدول 
 → aA + bBنواتج  بياانت السرعات االبتدائية للتفاعل

 السرعة اإلبتدائية اولةاحمل
Mol / 1.s 

 الرتكيز اإلبتدائي
[A] (M) 

 الرتكيز اإلبتدائي
[B] (M) 

1 2.00  10 -3 0.100 0.100 
2 4.00  10 -3 0.100 0.100 
3 16.00  10 -3 0.200 0.200 
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 اجلدول التايل اوجد مرتبة التفاعل اعتمادا  على .13
 اانت جتريبيةبي

 السرعة اإلبتدائية
Mol / 1.s 

 الرتكيز اإلبتدائي
[B] (M) 

 اإلبتدائيالرتكيز 
[A] (M) احملاولة 

2.00  10 -3 0.100 0.100 1 

2.00  10 -3 0.100 0.100 2 

4.00  10 -3 0.200 0.200 3 
 

CH3CHO(g)→CH4(g) + CO(g) 
R = [CH3CHO]2 

 بياانت جتريبية
 السرعة اإلبتدائية

Mol / 1.s 
 الرتكيز اإلبتدائي

[A] (M) احملاولة 

2.70  10 -11 2.00  10 -3 1 

10.8  10 -11 2.00  10 -3 2 
 8.00  10 -3 3 

 محض اخلل ( واحسب سرعة التفاعل .اوجد مرتبة التفاعل ل )تفكك 17
 بعد ذلك تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت اليه ومناقشته مع بقية اجملموعات. -
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 (:4املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

بشكله  بت السرعة انطالقا  من قانون سرعة التفاعلالغرض من املهمة: مناقشة الطلبة يف اث
توضيحية عنه. والتعرف على بعض استخدامات الشكل  وقانوهنا من خالل عرض وسيلة التفاضلي

 التكاملي لقانون السرعة من املرتبة األوىل مث االجابة عن االسئلة التالية:
 ما هو قانون السرعة التفاضلي والتكاملي؟ .4
 يغة سرعة التفاعل ابلشكل التفاضلي والتكاملي لتفاعل ما؟ قارن بني ص .5
 ي فانون السرعة من املرتبة االوىل؟بعض االستخدامات للشكل التكامل اذكر .6

 

Aa+Bb→Cc+dD 
 كتب الشكل التفاضلي لقانون السرعة للتفاعل اعالهحاول أنت ت-

V=------------، =------------،=-------------،=-------،  
 →A نواتج -

 أكتب قانون السرعة للتفاعل اعاله
V= -------=------------ 

 :منها حاول الوصول للشكل التكامليانقش الصيغة السابقة واطالقا 
ln[A]0/ [A] =K t) الشكل التكاملي( 

ln[A] =-K t+ln[A]0 
 k-ومتثل عالقة مستقيم ميله 
 انقش الشكل التكاملي ؟
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 (:5) املهمة ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )
 (.1 العمود الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة )اكتب ما تعلمته يف -
 :التقومي ➢

 اجب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:
 ما هي العوامل املؤثرة على اثبت سرعة التفاعل؟ -
 شرح وظيفة اثبت سرعة التفاعل يف معادلة قانون سرعة التفاعل؟أ -
 الرتاكيز البدائية؟ زمن(لعدد من-وضح قانون السرعة برسم املنحنيات البيانية )تركيز -
 وضح قانون السرعة ومرتبة التفاعل بداللة السرعة البدائية ابستخدام قانون السرعة العام؟ -
 ة السرعة البدائية يف حتديد مرتبة وسرعة التفاعلقارن بني طريقة العزل وطريق -
 وجد مرتبة التفاعل ابستخدام طريقة السرعات البدائية وابستخدام قانون السرعة العامأ -
 للتفاعل 

NH4(aq)+NO2(aq)→N2+2H2O(I) 

V= +  = k B I [NO2] n2 (12) 
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 :القيم التجريبية للسرعات البدائية للتفاعل

 (aq) + [NO2 (aq) → N2 (g) + 2H2O(I) 

 

 السرعة اإلبتدائية
Mol / 1.s 

 الرتكيز اإلبتدائي ل
NO2 

 الرتكيز اإلبتدائي ل



 التجربة

1.35  10 -3 0.005 M 0.1 M 1 

2.70  10 -3 0.010 M 0.1 M 2 

5.40  10 -3 0.010 M 0.2 M 3 
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 ،سرعة التفاعل الكاذب ،: نصف عمر التفاعلاملفردات
الالزم للكمية، ملادة نشيطة إشعاعيا هو مقدار الوقت  t)2⁄1 (رمزه النصف عمر: تذكرأن

يتسم كل نظري مشع  لتحلل إشعاعي تها كما مت قياسها يف بداية الفرتة الزمنيةلتنخفض إىل نصف قيم
نصف يبلغ إىل ثوان أو ميلي اثنية أو اعا من النظائر املشعة هلا عمر الوجند أنو  ،بنصف عمر مميز له

وأخرى هلا عمر النصف يبلغ حىت ماليني أو ماليري  ،وأخرى هلا عمر النصف يبلغ أالف السنني ،أقل
 .السنني

وهو ليس اثبتا  من  ،مبقارنة التفاعالت البطيئة عمر نصف التفاعل مقدارا  عمليا يسمح يعترب 
 .لتفاعل إلجياد اثبت السرعة للتفاعل والعكس صحيحوتستخدم عبارة نصف عمر ا ،ول ماأجل حت

 (: 1املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

الغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول نصف عمر التفاعل من خالل االجابة عن االسئلة 
 االتية يف اجلدول: 

 ما هو نصف عمر التفاعل؟ .2
 ما تعلمته عرفهما اريد ان ا ما أعرفه

 
 
 

  

 لحوظة: انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة.م ➢

 احملاضرة الثالثة
 نصف عمر التفاعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 (: 2املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

وبعد  الغرض من املهمة: من خالل مشاهدة مقطع فيديو صغري عن نصف عمر التفاعل،
د عبارة نصف وكيف ميكن حتدي كاملياإلستماع لتعليق احملاضر على الفيديو فيما خيص الشكل الت

والفرق بني تفاعل ملرتبة  عمر التفاعل من الشكل التكاملي، ومىت يكون التفاعل من املرتبة الثانية
 مث االجابة عن االسئلة االتية:، األوىل والثانية
 ما هو األساس الذي عرفت عليه نصف عمر التفاعل؟ .5
 ف عمر التفاعل؟حدد عبارة نص من الشكل التكاملي لقانون السرعة انطالقا   .6
 مىت يكون التفاعل من املرتبة الثانية؟ .7
 ما الفرق بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية؟ .8
 :كتب صيغتهرف نصف عمر التفاعل وأن تعحاول من خرباتك السابقة أن ت 

..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 التفاعل العام من املرتبة الثانية  لدينا
 A→جنوات
بداللة الزمن اذا كان  ln [A]تنتج عبارة عمر نصف التفاعل مث انقش عبارة اخلط البياين اس

 بداللة الزمن مستقيما   [A] /1البياين ل  اذا كان التمثيل مستقيما كما انقش
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 
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 اوجد عبارة نصف التفاعل انطالقا من الشكل التكاملي  -
 ln[A] =[A]0/[A]0/2=Kt1/2التعريف  

t1/2=ln2/k=0.693/k.................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 
 قانون السرعة لتفاعل غازي ؟ التفاعل اكتب عبارة انطالقا من عبارة عمر نصف -

..........................................................................................
..........................................................................................

.......................................................................................... 

 (:3املهمة ) ➢
ة توضيحية عنه. مث االجابة وسيل الغرض من املهمة: مناقشة نصف عمر التفاعل من خالل

 عن االسئلة التالية:
 قارن بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية ؟  .4
 ة تفاعالت املرتبة االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة ؟اشرح عالق .5
 برهن ان نصف عمر التفاعل يتناسب عكسا مع تركيز املادة املتفاعلة؟ .6

 4املهمة  ➢
 مل بشكل مجاعيتذكر أن تع

توضيح معادلة سرعة التفاعل من و  الغرض من املهمة: االستدالل على نصف عمر التفاعل،
وىل والثانية، من خالل عرض الصور التوضيحية عن هذه العالقة. وحياول املرتبة صفر واملرتبة اال

 :االجابة على االسئلة التالية
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 ملرتبة االوىل والثانية ؟قارن بني معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر وا .1
 ان يستنتج صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعل من املرتبة صفر  .2
عل من املرتبة صفر ابلشكل التفاضلي اوجد صيغة نصف معادلة سرعة التفا انطالقا من -

 .عمر التفاعل للمرتبة صفر
 (:5املهمة ) ➢

 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي
عل الكاذب، من خالل عرض الصور التوضيحية الغرض من املهمة: بيان قانون سرعة التفا

 Bro3 - (aq) + 5Br-(aq) + 6H+(aq)→3Br2(1) + 3H2O(1)عن 
 :تدُل التجربة على أن قانون السرعة للتفاعل ميثل ابلعالقة

V = - = [Bro ] [ Br-] [H+]2 

 :.وحياول االجابة على االسئلة التالية
 عل الكاذب ؟ما هو مفهوم التفا .1
 ان يستنتج قانون السرعة الكاذب؟ .2

ناقشة حالة تركيز احدى املواد املتفاعلة أقل بكثري من تراكيز املواد مبمن الطالب  يقوم كل
 :االخرى املتفاعلة للتفاعل اعاله وهذا يقودهم اىل معادلة سرعة التفاعل الكاذب ويناقش املعادلة

V = k[Br-]o[[H+]  [Bro ]- k[Bro ]

 :لنفرتض على سبيل املثال
Bro3 - (aq) + 5Br-(aq) + 6H+(aq)→3Br2(1) + 3H2O(1) 

 :تدُل التجربة على أن قانون السرعة للتفاعل ميثل ابلعالقة

V = - = [Bro ] [ Br-] [H+]2
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 :حلل املثال التايل مجمموعتك العمل ضمن نرجو منكم :مثال أخر
 :يف الطور الغازي N2O5متت دراسة تفكك 

2N2O5(g)→4NO2+O2(g) 

 :عند درجة حرارة اثيتة فكانت النتائج التالية
 (Sالزمن ) مول/ل N2O5تركيز 

0.1000 0 
0.0707 50 
0.0500 100 
0.0250 200 
0.0125 300 
0.0063 400 

مث أوجد N2O5فاعل ينتمي للمرتبة األوىل )ابلنسبةل أثبت مستخدما  املعطيات السابقة أن الت
 .قسمة اثبت السرعة

 بداللة الزمن  N2O5لرتكيز  حاول رسم التمثيل البياين لغرمتات -
  .حماولة استناج املعىن املناسب يف حال أن العالقة خطية نرجو منكم -
ن املرتبة األوىل عن انه إذا كان التفاعل خطيا  فإن هذا يدل على ان التفاعل م نستنتج -

 :طريق مايلي
تؤخذ لغرمتات الرتاكيز املوجودة يف اجلدول املبني أعاله وتدرج يف جدول يبني تغري لغرمتات  -

  ،N2O5كتابع للزمن   تراكيز
بداللة  N2O5لرتكيز  البياين ل لغرمتات إنشاء التمثيلو  نرجو منك االستعانة ابجلدول األخري

 الزمن.
عن طريق شكل املستقيم النتاتج عن هذا  التفاعل من املرتبة األوىل حاول ان تستنتج أن

 :التمثيل البياين وابلتايل فهو يتبع املعادلة
ln[N2O5]=-kt+ln ln[N2O5]0 
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فالتايل ميكن استخدامها  ،لناتجومبا أن النقاط األوىل واألخرية تقع متاما  على نفس املستقيم ا
 :الجياد ميل هذا املستقيم

=K=-m تكتب عالقة امليل أن حاول أن

 .نتائج اجملموعة مع ابقي اجملموعةؤك ابلنتائج وأعرض شارك زمال
 :مثال أخر

 :ميثل متاثر البواتدئني وفقا  للتفاعل
2C4H6(g)→C8H12 

 (Sالزمن ) مول/ل C4H6تركيز 
0.01000 0 
0.00625 1000 
0.00476 1800 
0.00370 2800 
0.00313 3600 
0.00270 4400 
0.00241 5200 
0.00208 6200 

التفاعل من املرتبة األوىل أم من املرتبة  هل ،بني بدأ من املعطيات املدرجة يف اجلدول أعاله
 .ةالثانية ؟ مث أوجد كال  من اثبت السرعة ونصف عمر التفاعل يف شروط التجرب

 :احلل
األوىل أم الثانية عن طريق  العمل على إثبات فيما إذا كان قانون السرعة للتفاعل ينتمي نرجو
 f(t)=1/[C4H6]وln[C4H6]=f(t)التمثيلني البيانني  أي من توجيهم لتبيان

 يكون خطيا . 
رتبة من املناقشة يستنتج أنه اذا حتقق ذلك يف التمثيل البياين األول كان التفاعل من امل

  .أما اذا حتقق للثاين كان التفاعل من املرتبة الثانية،األوىل
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 :متثيل البيانني السابقني يف اجلدول التايل ونرج
 1/[C4H6] ln [C4H6] (Sالزمن)

0 100 -4.605 

1000 160 -5.075 

1800 220 -5.348 

2800 270 -5.599 

3600 320 -5.767 

4400 370 -5.915 

5200 415 -6.028 

6200 481 -6.175 

تج عنه خط بياين ليس إذا ن للزمنكتابع ln[C4H6]التمثيل البياين ل منستنتج ماذا ن م
 على ماذا يدل ذلك فيمايتعلق مبرتبة التفاعل؟ ماهي مرتبة التفاعل مستقيما  

صياغة  بداللة الزمن ماذا ميكن أن نستنتج وكيف ميكن[C4H6]/1من التمثيل البياين البياين ل
 قانون السرعة هلذا التفاعل ؟

 حاول الوصول للشكل التايل لقانون السرعة 
V=-d[C4H6]/dt=K[C4H6]2 

العمل بشكل مجاعي إلجياد قيمة اثيب السرعة للتفاعل من ميل املستقيم الناتج  نرجوومنه  
 :كتابع للزمن [C4H6]/1عن متثيل 

1/[C4H6]=Kt+ 1/[C4H6]0 
Y=Mx+b 

K=m=6.14x10-2 (mol/l)-1 S-1 

 :لتعويضومن مث ا التفاعل استنادا  للعالقة حساب نصف نرجو حماولةومن مث 
t1/2=1/k[A]0 
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 (:6املهمة ) ➢
 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )

 (.1) اكتب ما تعلمته يف العمود الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة -
 التقومي:

 اجب عن االسئلة التالية، اجابة صحيحة:
 عرف نصف عمر التفاعل؟ .1
 االوىل بنصف عمر املادة املتفاعلة ؟بني عالقة تفاعالت املرتبة  .2
 قارن بني صيغة نصف عمر التفاعل لتفاعالت املرتبة االوىل والثانية؟ .3
 ملرتبة االوىل والثانية ؟قارن بني معادلة سرعة التفاعل من املرتبة صفر وا .4
 ما هو قانون سرعة التفاعل الكاذب؟ .5
 دم؟فسر أثر درجة احلرارة على سرعة التفاعل حسب نظرية التصا .6
 اذكر عالقة اثبت السرعة بدرجة احلرارة وفق نظرية التصادم؟ .7



310 

 

 
 

 ،احلالة االنتقالية ،املعقد املنشط ،نظرية التصادم ،درجة احلرارة ،التنشيط طاقة :املفردات ➢
 الوسيط ،معادلة اورينوس

 تذكر أن:

كيز ودرجة تفسر هذه النظرية فعل العوامل املؤثرة يف سرعة التفاعل كالرت : نظرية التصادم
 .دوث التفاعالت وسرعتهايف تفسريها حل وهي نظرية بسيطة يف مضموهنا وتستند على الواقع ،احلرارة

فمثال  قطعة  ،التفاعالت الكيميائية بني املواد إذا التقت مع بعضها حتدث: حمتوى النظرية
ميكن أن يتفاعال معا  يف  ال ،واملاء املوضوع يف أنبوب اختبار بعيد ،الصوديوم املوضوعة يف وعاء مغلق

 ؟ ملاذا ،ا يف األنبوب بدأ التفاعل فورا  ولكن إذا أخذان قطعة صوديوم صغرية والقيناه ،هذه احلالة
جتيب النظرية ببساطة ألنه حدث تصادم بني جزيئات الصوديوم وجزيئات املاء وهذا التصادم أدى  

ي أن حيدث التصادم بني جزيئات املواد ولكن ال يكف ،إىل حدوث التفاعل وإنتاج املواد اجلديدة
فالتصادم حيدث بني جزيئات الغاز املنزيل واهلواء ومع  ،التفاعل يف كل احلاالت املتفاعلة حىت يبدأ

 ولذلك فنظرية التصادم تنص على أنه حىت حيدث التفاعل وحنصل على نواتج ،ذلك ال يشتعل الغاز
 :فيجب أن يكون هذا التصادم

على الرتكيز  تعتمد فعالية التصادم ،حيوي طاقة كافية جلعل التفاعل حيدثأي : فّعاال   -1
 .رارة وتزيد بزايدهتماودرجة احل
فقد تصطدم  ويعتمد حدوث التفاعل على اجتاه التصادم بني جلزيئات: ابجتاه معني -2

 .اجلزيئات وال حيدث التفاعل

 احملاضرة الرابعة
 نظرية التصادم 
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 :فرضيات نظرية التصادم هناكن أكما 
  الفرضية األوىل:

 تفاعل مادتني يتطلب تصادم دقائقهما، وكلما زاد عدد التصادمات بني دقائق املواد إن
 .املتفاعلة زادت احتمالية حدوث التفاعل

  الفرضية الثانية:
جيب أن يكون التصادم بني املتفاعالت فعاال  كي يؤدي إىل تكوين نواتج، وحىت يكون 

 :التصادم فعاال  جيب أن يتوافر الشرطان التاليان
 .أن يكون اجتاه التصادم مناسبا  •
طاقة احلركة يكفي لكسر الروابط يف املواد أن متتلك اجلزيئات املتصادمة حدا  أدىن من •

  .(Ea) " املتفاعلة عند تصادمها، ويسمى احلد األدىن من الطاقة الالزمة للتفاعل " طاقة التنشيط
 .وكلما زادت طاقة التنشيط قلت سرعة التفاعل

 (: 1املهمة ) ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

ط من خالل االجابة عن تصادم وطاقة التنشيالغرض من املهمة: حتديد املعرفة حول نظرية ال
 تية يف اجلدول: االسئلة األ
 ما هي فروض نظرية التصادم؟  -1
 ما هي طاقة التنشيط يف نظرية التصادم؟ -2

 ما تعلمته ما اريد ان اعرفه ما أعرفه
 
 

  

 : انقل اجلدول ابحلجم املناسب يف دفرتك وأجب عن االسئلة السابقة.ملحوظة ➢



312 

 (: 2مة )امله ➢
 تذكر أن تعمل بشكل مجاعي

: التعرف على نظرية التصادم من خالل مشاهدة مقطع فيديو صغري عن الغرض من املهمة
 مث االجابة عن االسئلة االتية: فروض نظرية التصادم، وطاقة التنشيط

 التصادم؟  ما هي فروض نظرية .1
 ما هي طاقة التنشيط يف نظرية التصادم؟ .2
 عقد النشط أو احلالة االنتقالية يف نظرية التصادم؟ما هو امل .3
 ما هو حاجز التنشيط؟ .4
 ما هي السرعة احملددة لتفاعل ما؟ .5
 تذكر: ➢

وتقوم  إن نظرية التصادم تتعلق حبقيقية ما جيري أثناء حدوث التفاعل على املستوى اجلزيئي.
كد أن التصادم هو شرط أساسي حلدوث اليت تؤ  ،لتصادم على أساس النظرية احلركية للغازاتنظرية ا
كما ميكن من خالل نظرية التصادم فهم   ،وابلتايل زايدة عدد التصادمات يزيد سرعة التفاعل ،التفاعل

ن فعاال  وأثبتت الدراسات ان عددا  قليال  من التصادمات يكو ،أتثري درجة احلرارة يف سرعة التفاعل
 .ويقود حلدوث التفاعل

 (:3املهمة ) ➢
 أن تعمل بشكل مجاعي تذكر

 الغرض من املهمة: مناقشة الطلبة يف نظرية التصادم من خالل عرض وسيلة توضيحية عنه
وعالقة طاقة التنشيط لتفاعل  ،طاقة التنشيط يف نظرية التصادمو  االستدالل على نظرية التصادم،و 

تفاعل تفكك  اثر طاقة التنشيط علىو  ة التنشيط لتفاعل مباشر،عكسي ماص للحرارة مع طاق
BrNo،  اثبت سرعة التفاعل عند اي درجة حرارة بداللة طلقة التنشيط وقيمة واحدة لثابت السرعة و

 عند درجة حرارة مفروضة. من خالل عرض الصور التوضيحية عن هذه العالقة.
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 . مث االجابة عن االسئلة التالية:
 كسي ؟قة التنشيط يف التفاعل العادي والتفاعل العقارن بني طا .1
 اذكر عالقة طاقة التنشيط بعدد التصادمات الفعالة ؟ .2
وبني ان ألية التفاعل تنسجم مع قانون  BrNoوضح اثر طاقة التنشيط على تفاعل تفكك  .3

 ؟ السرعة التجرييب
 استنتج معادلة ارينوس اليت تعرب عن اثبت السرعة لدرجة احلرارة ؟ .4
 انس والوسيط غري املتجانس؟ن بني الوسيط الكيميائي املتجقار  .5
 ؟2NO2+F22No2Fوضح الية سرعة التفاعل لتفاعل  .6

 :نستنتج ما يلي
 :ان طاقة التنشيط للتفاعل العكسي املاص للحرارة هي -

................................................................................... 
................................................................................... 

 ................................................التصادمات ال تكون كلها فعالة ألن -
...................................................................................

...................................................................................  
 :كي يتم التصادم بني جزيئات املواد املتفاعلة بنجاح جيب ان يتحقق شرطني

1- ............................................................................... 
2- ............................................................................... 

 :الوسيط املتجانس
................................................................................... 

................................................................................... 
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 :الوسيط غري املتجانس
................................................................................... 

................................................................................... 
 :تذكر

 إال أهنا التبدي ،أن نظرية التصادم تعرب عن سرعة التفاعل بداللة عدد التصادمات الفعالة
 .ائجأي اهتمام ابألفعال اإللكرتونية اليت تسبق تشكل املعقد النشط وال بكيفية حتوله إىل نت

 NO2 and F2آلية تفاعل 
NO2(g)+F2(g)→2NO2F(g) 

 

وضح أثر طاقة التشيط على تفاعل اكسيد األزوت مع الربوم أن ألية التفاعل تعطي قانون 
 NO &Br:ووضح سرعة ينسجم مع قانون السرعة التجرييب
2NO(g)+Br2(g)→2NOBr(g) 

................................................................................... 

................................................................................... 
................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
 :خطوات وضع ألية لتفاعل مفروض وفق ما يليمما سبق ماهي وضح أن ت حاول

1- ............................................................................... 
2- ............................................................................... 
3- ............................................................................... 
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 (:4همة )امل ➢

 (. 1الغرض من املهمة: حتديد ما تعلمته من خالل االستعانة ابملهمة )
 (.1اكتب ما تعلمته يف العمود الثالث يف اجلدول املوجود ابملهمة ) -
 التقومي: ➢
 الية، اجابة صحيحة:جب عن االسئلة التأ
اخذها يف  يف تكوين النواتج؟ وهل هناك عوامل جيب تفشل معظم االصطدامات ملاذا .1

 عني االعتبار.
 ما هو رمز طاقة التنشيط؟ .2
 ما العالقة بني سرعة التفاعل وطاقة التنشيط؟ .3
 ثر طاقة التنشيط يف التفاعل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟أفسر  .4
 ن التفاعل العكسي؟ وكيف حيدث؟ع تعرف ماذا .5
 علل: ال حيدث تفاعل أحياان  وإن كان للتصادم طاقة تفيض عن طاقة التنشيط؟ .6
 ع تفاعل طاقة تنشيطه أكرب أم آخر طاقة تنشيطه أقل؟ وملاذا؟أيهما أسر  .7
 مىت يتكون املعقد املنشط؟ .8
 تزيد سرعة التفاعل بزايدة درجة احلرارة؟ : علل .9
ن الية تفاعل أكسيد االزوت مع الربوم تعطي قانون للسرعة ينسجم مع قانون وضح أ .10

 .السرعة
 س والوسيط غري املتجانس؟اكتب جدول للمقارنة بني الوسيط الكيميائي املتجان .11

 
 مةـخاتـال


