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ملخص:
هدفت الدرا�ضة احلالية اإىل التعرف اإىل اأمناط التعلم املف�ضلة 
اإىل  هدفت  كما  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  املعلمني  الطلبة  لدى 
التدري�س  وقلق  التدري�ضي  الأداء  م�ضتوى  يف  الفروق  دللة  فح�س 
والتح�ضيل الأكادميي وفقًا لهذه الأمناط، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة 
التدري�ضي،  التعلم، وبطاقة مالحظة الأداء  اأمناط  مت تطبيق مقيا�س 
ومقيا�س قلق التدري�س بعد اأن مت التحقق من �ضدقها وثباتها على 
اختيارهم  مت  معلمة  وطالبة  معلم  طالب   )201( من  موؤلفة  عينة 
م�ضتوى  يف  هم  ممن  الرتبية  كلية  طلبة  جميع  من  طبقية  بطريقة 
العملية  الرتبية  برنامج  يف  واملنتظمون  الرابعة  الدرا�ضية  ال�ضنة 

خالل الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2014/ 2015. 
اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث اأمناط التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد 
العينة هو منط التعلم الب�رصي، يليه منط التعلم ب�رصي-�ضمعي، ثم 
منط التعلم ب�رصي-�ضمعي-حركي، يليه منط التعلم ب�رصي-حركي، 
ثم منط التعلم ال�ضمعي، يليه منط التعلم احلركي، ويف الرتتيب الأخري 
جاء منط التعلم �ضمعي-حركي، كما بينت الدرا�ضة وجود فروق ذات 
دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجات الأداء التدري�ضي لدى الطلبة 
املعلمني وفقًا ملتغري اأمناط التعلم املف�ضلة ل�ضالح ذوي منط التعلم 
التعلم  منط  ذوي  ل�ضالح  التدري�س  قلق  متو�ضطات  وبني  الب�رصي، 
م�ضتوى  يف  دالة  الفروق  تكن  مل  حني  يف  ب�رصي-�ضمعي-حركي، 

التح�ضيل الأكادميي.
التدري�ضي،  الأداء  التعلم املف�ضلة،  اأمناط  املفتاحية:  الكلمات 

قلق التدري�س.

The significant differences in the level of teaching 
performance, anxiety and academic achievement 
among AL- Quds Open University students, teach-

ers according to their preferred learning styles

Abstract:

This study aimed to identify the preferred learning 
approaches of teachers, students who continued 
their education at AL- Quds Open University. It also 
examined the significance differences in the level 
of teaching performance, anxiety and academic 
achievement, according to their preferred learning 
styles. The researcher applied the learning styles 
scale and observation checklist and teaching anxiety 
scale after its validity and reliability have been 
tested (verified) on a stratified sample consisting of 
201 teacher students who registered at the practical 
course at Education Program in the first semester of 
the academic year 20142015/. 

Results showed students’ learning styles, 
arranged according to their priority of preference, 
as stated below: visual, visual-audio, audio-visual-

kinesthetic, visual-kinesthetic - auditory, and audio- 
kinesthetic respectively. The study also indicated the 
following remarks or points: There were statistically 
significant differences between the means of teaching 
performance scores according to the variable of 
preferred learning styles in favor of visual style, the 
mean of teaching anxiety was with a visual-audio-
kinetic focus, and at the academic achievement level, 
no significant differences observed.

Keywords: Preferred learning styles, teaching 
performance, teaching anxiety.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
خالل  اأجريت  التي  والنف�ضية  الرتبوية  الأبحاث  اأظهرت 
التفكري  من  التحول  نحو  ملحة  حاجة  وجود  املا�ضية  ال�ضنوات 
القائمة  البنائية  الرتبية  نحو  املعلم  مركزية  على  القائم  الرتبوي 
عمليات  خالل  من  وقدراتهم،  وحاجاتهم  املتعلمني  مواهب  على 
الندماج يف مواقف التعلم املختلفة، من منطلق العتقاد ال�ضائد باأن 
الطلبة لديهم القدرة على التعلم بفاعلية وب�ضهولة اإذا كانت اأ�ضاليب 
التدري�س منا�ضبة لأمناط تعلمهم )Pashler et al., 2009(، ومع تزايد 
الكتابات الرتبوية التي تنادي ب�رصورة توفري تعليم للجميع ينا�ضب 
ويحقق  بينهم،  الفردية  الفروق  ويراعي  واإمكاناتهم،  الطلبة  قدرات 
مبداأ امل�ضاواة بني اجلميع يف الو�ضول اإىل هذه الغايات، اأ�ضبح من 
املعاجلة  اأ�ضاليب  تق�ضي  الرتبويني  واملر�ضدين  للمربني  ال�رصوري 
الإدراكية لدى طلبتهم من اأجل متكينهم من بناء بيئات تعلم تراعي 
عن  والبحث  املعرفية،  وتف�ضيالتهم  الطلبة  اهتمامات  يف  التنوع 
مداخل متكن الطلبة من تعزيز وعيهم باأف�ضل الطرق املنا�ضبة لذلك، 
 Gogus & Gunes,( وت�ضاعدهم كذلك على حتمل م�ضوؤولية تعلمهم

.)2011; Hawk & Shah, 2007

ويف ظل ال�ضجال الرتبوي املعمق ببعديه النظري والتجريبي، 
 Learning التعلم  اأو ما يعرف باأ�ضاليب  التعلم  اأمناط  ظهر م�ضطلح 
اكت�ضاب  يف  املتعلمني  قبل  من  املتبعة  الطريقة  باعتباره   Styles

املعلومات، من خالل عمليات اجلمع والتنظيم والتف�ضري واملعاجلة، 
 Kolb &( وتختلف هذه الطرق باختالف العوامل البيولوجية والبيئية
Kolb, 2005(، مما ي�ضاعد يف تف�ضري دوافع الطلبة وم�ضتوى اندماجهم 

يف التفاعالت ال�ضفية، كما ميكن املعلمني من حتديد م�ضادر التعلم 
املف�ضلة لدى الطلبة والتخطيط ل�ضرتاتيجيات التعلم املنا�ضبة لهم، 
التاأثريات املتباينة  التعلم منهجًا لفح�س  اأمناط  كما ت�ضكل درا�ضة 
على حت�ضيل الطلبة وجناحاتهم الدرا�ضية )Graf et al., 2007(، ويف 
الطلبة  اإدراك  �ضعوبة  اأن  اإىل   )2013( املحت�ضب  ت�ضري  ال�ضياق  هذا 
التعلم  منط  بني  الختالف  عن  الغالب  يف  تنتج  التعلم  مل�ضامني 
نتيجة  املعلم،  قبل  امل�ضتخدم من  التعليم  الطلبة ومنط  لدى  ال�ضائد 
ا�ضتك�ضاف هذه  اإملام املعلم باأمناط تعلم طلبته، وعليه يعترب  عدم 
الأمناط مطلبًا تربويًا لإحداث التكييفات املطلوبة يف بيئات التعلم 
ي�ضهم يف  املنا�ضبة، مما  ال�ضفية  والأن�ضطة  التعلم  ال�ضفية ومواقف 
اإىل  بالإ�ضافة  التعلم،  فاعلية  وتعزيز  الطلبة  حت�ضيل  م�ضتوى  رفع 

حت�ضني م�ضتوى تقدير ذواتهم، وتنمية ثقتهم بكفاءتهم الذاتية.
ومما و�ضع من دائرة الهتمام باأمناط التعلم لدى الطلبة كافة 
هو التغيريات التي حدثت يف امليادين التكنولوجية، وما اأفرزتها من 
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اأ�ضبح من ال�رصوري ا�ضتحداث  تباينات ثقافية واجتماعية، بحيث 
التعلم،  حدوث  كيفية  فهم  على  واملربني  الباحثني  ت�ضاعد  مداخل 
وتق�ضي العوامل املوؤثرة فيها، ومن اأهمها اأمناط املعاجلة الذهنية 
على  الرتكيز  يربر  ما  وهو  التعلم،  م�ضامني  اكت�ضاب  يف  املتبعة 
الغايات،  هذه  املتبعة يف حتقيق  الأدوات  باعتبارها  التعلم  اأمناط 
ازدياد  ب�ضبب  العايل  التعليم  مرحلة  يف  الأهمية  هذه  وتتعاظم 
التعليم اجلامعي، وحمدودية امل�ضادر، وزيادة م�ضاحة  الطلب على 
من  املن�ضودة  املخرجات  مل�ضتوى  واملجتمعية  الر�ضمية  امل�ضاءلة 
هذه املنظومة )McCabe, 2014(، وتتفق هذه ال�ضواهد مع ما اأظهره 
2010Hef�( وهيفرنان وهيفرينان واآخرون )Marcy, 2001 )اار�ضي 
fernan et al( من اأن تكييف املعلم لأ�ضاليب تدري�ضه مع اأمناط تعلم 

الحتفاظ  على  الطلبة  قدرة  زيادة  يف  كبرية  بدرجة  ي�ضهم  طلبته 
باملعلومات لفرتة اأطول، وي�ضاعدهم على تطبيق ما تعلموه ب�ضورة 
الدرا�ضية،  املقررات  نحو  اإيجابية  اجتاهات  لديهم  ويولد  فاعلة، 
اإجنازهم  م�ضتوى  من  يعزز  الذي  الأمر  الدرا�ضية،  مهاراتهم  ويطور 

الأكادميي. 
وي�ضري م�ضطلح اأمناط التعلم مبعناه العام اإىل الطرق املختلفة 
 Alaoutinen( املتبعة من قبل الأفراد يف جمع املعلومات ومعاجلتها
 )Kolb & Kolb, 2005( يف حني يعرف كولب وكولب ،)et al., 2012

تف�ضيالت  على  املعتمدة  التعلم  يف  الفردية  بالفروق  التعلم  اأمناط 
هذه  وتتحدد  التعلم،  دورة  من  خمتلفة  مراحل  توظيف  يف  املتعلم 
بحيث  احلياة  من  املكت�ضبة  واخلربات  الوراثية  بالعوامل  اخليارات 
ت�ضكل لدى املتعلم طرقًا مف�ضلة لالختيار من اأربعة مناذج للتعلم، 
اأن   )Kyprianidou et al., 2012( واآخرون  كيربيندو�س  يرى  كما 
التي  والنف�ضية  املعرفية  اخل�ضائ�س  عن  عبارة  هي  التعلم  اأمناط 
متيز املتعلمني اأثناء اندماجهم يف اأن�ضطة التعلم، ووفق هذا املعنى 
فاإن اأمناط التعلم تبقى ثابتة ن�ضبيًا يف فرتات زمنية حمددة و�ضمن 
ظروف معينة، لكن هذه الأمناط قد تتغري يف حال اختلفت الظروف 

اأو تغريت �ضخ�ضية املتعلم مع مرور الوقت.
اأما دون وجريق�س )Dunn & Griggs, 1995( فريان اأن اأمناط 
والبيولوجية  النمائية  اخل�ضائ�س  من  م�ضفوفة  عن  عبارة  التعلم 
التدري�س  لبيئة  ال�ضتجابة  م�ضتوى  حيث  من  الأفراد  متيز  التي 
وطرائق التعلم وم�ضادره، بحيث ت�ضبح هذه العنا�رص فعالة لبع�س 
وبودي  غنيم  �ضنف  فقد  لذلك  ووفقًا  لالآخرين،  فعالة  وغري  الطلبة 
)2012( العوامل املوؤثرة يف اأمناط التعلم يف عاملي املتعلم واملوقف 
الآخرين،  مع  املتعلم  تفاعل  اأ�ضكال  يف  الأول  يتمثل  اإذ  التعليمي، 
وال�ضتدلل،  والتفكري  الإجناز  على  وقدرته  النف�ضية،  وحاجاته 
العامل  الذاتي، وم�ضتوى دافعيته وذكائه، يف حني يتعلق  ون�ضاطه 
الثاين باملوقف التعليمي من حيث خ�ضائ�س بيئة التعلم ومكوناتها 
حيث  التعليم،  يف  امل�ضتخدمة  والو�ضائل  املعلم  واأ�ضلوب  املادية، 
ت�ضكل هذه العوامل حمددات لجتاهات التعلم املف�ضلة لدى املتعلم.

كما اأو�ضح كيفي وفرييل )Keefe & Ferrell, 1990( اأن اأمناط 
واخلارجية  الداخلية  العمليات  من  مركب  مزيج  عن  عبارة  التعلم 
والأبحاث  ال�ضخ�ضية،  وعلم  الأع�ضاب  علم  بحوث  من  امل�ضتمدة 
النمائية، بحيث تعك�س �ضلوك الفرد يف مواقف التعلم املختلفة، وهي 
بالتايل تتاأثر بعاملي الوراثة والبيئة. ولتعزيز الإ�ضقاطات التطبيقية 
 Honigsfeld( لأمناط املعاجلة املعرفية، تو�ضي هونيق�ضفيلد ودون

Dunn, 2006 & ( ب�رصورة تعزيز وعي الطلبة باأمناطهم املعرفية، 

لتعلمهم،  قوة  م�ضدر  باعتبارها  املنا�ضبة  بتف�ضيالتهم  وتذكريهم 
من  الطلبة  بني  الختالف  اأوجه  مراعاة  املعلمني  على  ينبغي  كما 
حيث تف�ضيالت التعلم الجتماعية، والتف�ضيالت البيئية، بالإ�ضافة 
اأن�ضطة  وبناء  املنا�ضبة،  التعلم  م�ضادر  اختيار  على  احلر�س  اإىل 

التعلم ال�ضفية والال�ضفية، واختيار املهمات التقوميية وفق ذلك.
فقد  التعلم،  اأمناط  طبيعة  حول  النظر  وجهات  لتعدد  ونظراً 
ودون  دون  منوذج  ففي  وت�ضنيفه،  لتف�ضريه  متعددة  مناذج  ظهرت 
)Dunn & Dunn, 1997( مت ت�ضنيف اأمناط التعلم يف خم�ضة اأبعاد، 
وطريقة  واحلرارة  وال�ضوء  ال�ضوت  مثل  البيئية،  التف�ضيالت  هي: 
وامل�ضوؤولية،  واملثابرة  الدافعية  مثل  النفعالية،  والأبعاد  اجللو�س، 
والأبعاد الجتماعية، مثل تف�ضيالت التعلم الفردي اأو مع الأقران اأو 
يف جمموعات اأو مع الكبار، واخل�ضائ�س الفيزيقية، مثل التف�ضيالت 
مقابل  ال�ضمويل  كالتعلم  النف�ضية  والأبعاد  التعلم،  يف  الإدراكية 
التحليل اأو التاأملي مقابل الندفاعي، وقد جاء هذا الت�ضنيف نتيجة 

امل�ضاهدات امليدانية ملجموعة من الطلبة. 
ويف نظرية التعلم التجريبي لكولب )Kolb & Kolb, 2005( مت 
تف�سري اأمناط التعلم كاإطار لفهم العالقة البينية بني اأمناط التعلم 
وبيئة التعلم، ووفق هذه الروؤية مت ت�سنيف اأمناط التعلم يف اأربع 

فئات هي:
النمط التباعدي Diverger style: وفيه يف�ضل الأ�ضخا�س  �

ذوو هذا النمط جل�ضات الع�ضف الذهني والعمل يف جمموعات وجمع 
املعلومات، كما اأنهم اأكرث قدرة على تعميم الأفكار.

هذا  � ذوو  يتميز   :Assimilator style ال�ضتيعابي  النمط 
النمط بالقدرة على فهم مدى وا�ضع من املعلومات وو�ضعها يف اإطار 

منطقي، ويركزون على الأفكار بدًل من الأ�ضخا�س.
هذا  � ذوو  يتجه   :Converger style التقاربي  النمط 

القدرة على حل  الأفكار والنظريات، ولديهم  التعامل مع  اإىل  النمط 
امل�ضكالت واتخاذ القرارات، وجتريب الأفكار اجلديدة.

هذا  � ذوو  ميتلك   :Accommodators Style التكيفي  النمط 
النمط القدرة على التعامل مع اخلربات اليدوية، ومييلون اإىل الرتكيز 
على امل�ضاعر يف اأثناء حل امل�ضكالت بدًل من التحليل املنطقي لها، 
ويعتمدون على الآخرين يف جمع املعلومات اأكرث من اعتمادهم على 

اأنف�ضهم.
التعلم  دورة  بني على نظرية  فقد  اأما منوذج هوين وممفورد 
لكولب، وجاء ت�ضنيف اأمناط التعلم وفق الفئات الآتية: منط التعلم 
الن�ضط ) وفيه يتجه ذوو هذا النمط اإىل الندماج يف التجارب اجلديدة، 
اإىل  والرغبة يف اكت�ضاب معارف متنوعة(، ومتاأمل )حيث ينظرون 
الأفكار  مراجعة  على  ويحر�ضون  خمتلفة،  نظر  بوجهات  املواقف 
)الندماج  ونظري  ال�ضتنتاجات(،  اإىل  الو�ضول  قبل  فيها  والتفكري 
خطوة  بها  ويفكرون  املعقدة  املنطقية  والق�ضايا  النظريات  يف 
املفاهيم  وتطبيق  بالتجريب،  التعلم  )يف�ضلون  ونفعي  بخطوة(، 
ال�ضتفادة منها يف حياتهم  اجلديدة عمليًا، ويقيمونها وفق درجة 

 .)Mumford, 1997( )املهنية
 Felder & Henriques, 1995;( و�ضولومان  فلدر  �ضنف  كما 
مركبات:  اأربعة  وفق  التعلم  اأمناط   )Felder & Spurlin, 2005
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بنمط  وي�ضمى  ا�ضتقبالها،  الطلبة  يف�ضل  التي  املعلومات  اأنواع 
التوجه نحو  )التوجه نحو احلقائق مقابل  التعلم احل�ضي- احلد�ضي 
النظريات(، ووفق املعلومات احل�ضية الأكرث فاعلية من حيث طريقة 
اللفظي  الب�رصي-  التعلم  بنمط  وي�ضمى  الطلبة،  قبل  من  ا�ضتقبالها 
ووفق  املنطوقة(،  التف�ضريات  مقابل  املرئية  العرو�س  )تف�ضيل 
بنمط  وي�ضمى  الطلبة،  قبل  من  املف�ضلة  املعومات  معاجلة  طريقة 
من  التعلم  مقابل  املحاولة  خالل  من  )التعلم  تاأملي  ن�ضط-  التعلم 
التعلم  بنمط  وي�ضمى  الفهم  الطلبة نحو  تقدم  التفكري(، ووفق  خالل 
مقابل  التدريجي  اخلطي  التفكري  عملية  )اتباع  �ضمويل  مت�ضل�ضل- 

التفكري ال�ضمويل(.
 VAK (Fleming, 1995; Fleming & Baume, ويف منوذج فاك
2006( فقد مت ت�ضنيف اأمناط التعلم يف ثالث فئات )ب�رصي، �ضمعي، 

حركي(، ويف وقت الحق مت اإ�سافة منوذج قراءة/كتابة لي�سبح ا�سم 
النموذج فارك VARK، وفق اخل�سائ�ص االآتية: 

النمط  � هذا  ذوو  يف�ضل   :Visual الب�رصي  التعلم  منط 
يف�ضلون  كما  وال�ضور،  والأ�ضكال،  البيانية،  والر�ضوم  اخلرائط 
ا�ضتقبال املعلومات اجلديدة من خالل النظر، كما اأنهم اأكرث ح�ضا�ضية 

للمثريات املكانية، وي�ضتطيعون التعامل ب�ضهولة مع الرموز.
اإىل  � النمط  هذا  ذوو  يتجه   :Aural ال�سمعي  التعلم  منط 

مع  التعلم  م�ضامني  ومناق�ضة  الآخرين  اإىل  اجلديدة  اأفكارهم  �رصح 
الو�ضائط  خالل  من  اأف�ضل  ب�ضكل  ويتعلمون  والأقران،  املدر�ضني 

ال�ضمعية، والقراءة ب�ضوت عال.
منط التعلم احلركي Kinesthetic: يف�ضل ذوو هذا النمط  �

الرحالت امليدانية، والتجربة واخلطاأ، والتدريب العملي، وتطبيق ما 
تعلموه.

هذا  تطبيق  اأهمية  على   )Marcy, 2001( مار�ضي  وتوؤكد 
مهارات  تعزيز  على  ي�ضاعد  لأنه  الرتبوية؛  املنظومة  يف  النموذج 
اأدبيات  النموذج الأكرث �ضيوعًا يف  التعلم لدى الطلبة، لهذا يعد هذا 
املو�ضوع ل�ضهولة تطبيقه وحتليل نتائجه، وو�ضوح فئاته، وتركيزه 
على املعاجلات الإدراكية للطلبة، كما اأن فئاته قد وردت يف مناذج 
اأخرى، وعليه مت اعتماد هذا النموذج ثالثي الفئات يف بناء مقيا�س 

الدرا�ضة احلالية.
ولأن اأمناط التعلم توؤثر على خيارات الفرد املهنية وقراراته 
الرتبية  تاأتي  والأدائية،  والنفعالية  املعرفية  باأبعادها  الوظيفية، 
العملية مبا تت�ضمنه من ممار�ضات تدري�ضية اأحد اأهم مكونات برامج 
الواقعية  الفر�س  توفر  كونها  كافة،  اجلامعات  يف  املعلمني  اإعداد 
من  حقيقية،  بيئات  يف  التعليم  عملية  ملمار�ضة  املعلمني  للطلبة 
عملية،  �ضياقات  يف  الرتبوية  والنظريات  املبادئ  توظيف  خالل 
اأعباء  لتحمل  املعلمني  الطلبة  اأمام  كاملة  �ضبه  مب�ضوؤوليات  وتلقي 
العملية  لذلك حتظى هذه   ،)Wambugu et al., 2013( العملية  هذه 
دول  جميع  يف  الرتبوية  ال�ضيا�ضات  را�ضمي  قبل  من  بالغ  باهتمام 
هذه  فعالية  مدى  على  تدلل  كونها  كافة،  امل�ضتويات  وعلى  العامل 
الكفايات  ميتلكون  بخريجني  العمل  قطاعات  رفد  يف  املوؤ�ض�ضات 
تلبي  مهنية  معايري  وفق  الوظيفية  مهماتهم  يف  للنجاح  الالزمة 
)مطر  ملجتمعاتهم  ال�ضاملة  النه�ضة  حتقيق  يف  الأمم  طموحات 
بني  طردية  عالقة  وجود  من  تبني  ما  مع  خا�ضة   ،)2013 وبربخ، 

حت�ضيل  وم�ضتويات  للمعلمني  التدري�ضي  الأداء  جودة  م�ضتوى 
التفاوت  تف�ضري  اإىل   )Smith , 2004( �ضميث  دعا  ما  وهذا  طلبتهم، 
بني قدرات املعلمني يف مواجهة التباين يف اإجنازات الطلبة ودرجة 

تطورهم التعليمي اإىل م�ضتوى جودة �ضلوكهم التدري�ضي.
الرتبية  اأهمية  على   )2001( حمدان  يوؤكد  ال�ضياق  هذا  ويف 
العملية يف مناهج اإعداد املعلمني، كونها توؤهل الطلبة املعلمني اإىل 
اأدوارهم  تقبل  من  ومتكنهم  املدر�ضي،  العمل  متطلبات  مع  التكيف 
مما  باأنف�ضهم  ثقتهم  من  كذلك  وتعزز  عالية،  مهنية  بروح  ال�ضفية 
يرفع من درجة فاعلية ذواتهم التدري�ضية، كما تنعك�س هذه التجربة 
اإيجابًا على م�ضتوى اإتقان الطلبة املعلمني من املهارات التدري�ضية 
على  للتعرف  وفر�ضة  النظري،  الإعداد  مرحلة  يف  اكت�ضبوها  التي 
كما  والجتماعية،  والنف�ضية  املعرفية  بجوانبها  الطلبة  �ضخ�ضيات 
اأهميتها باعتبارها ج�رصاً ي�ضل بني  تكت�ضب فرتة التدريب امليداين 

مرحلة ما قبل اخلدمة وما بعدها.
الرتبية  اأن   )Caires et al., 2012( واآخرون  كايري�س  ويرى 
للذات  وا�ضتك�ضاف  والتق�ضي  البحث  من  حالة  عن  عبارة  العملية 
املهنية خالل فرتة تدريب مكثفة، كما متنح الطلبة املعلمني الفر�س 
مبا  خرباتهم  وحتليل  املعلمني  زمالئهم  على  للتعرف  املنا�ضبة 
ميكنهم من الإفادة منها، والندماج يف �ضياقات واقعية تقودهم اإىل 
املكونات  ت�ضتمل فقط على  املرحلة ل  اكت�ضاب خربات حية، وهذه 
�ضخ�ضية  ت�ضكيل  يف  ت�ضهم  واإمنا  والرتبوية،  والإجرائية  العلمية 
ال�رصوري  من  وبالتايل  كافة،  جوانبها  ومن  ككل  املعلم  الطالب 
والنفعايل،  املعريف  ببعديها  املعلمني  الطلبة  ممار�ضات  اإىل  النظر 
الطلبة املعلمني نحو هذه  التجربة يف بلورة توجهات  لأهمية هذه 

املهنة يف مراحل العمل الالحقة. 
الإعداد  مرحلة  يف  املعلمني  للطلبة  التدري�ضي  الأداء  ويعد 
العملية، ويت�ضمن  اأهم املخرجات املن�ضودة من برامج الرتبية  اأحد 
جمموعة مت�ضلة من ال�ضلوكات املتوقع من الطلبة املعلمني اكت�ضابها 
اأثناء هذه املرحلة، وحتى ت�ضبح هذه ال�ضلوكات فعالة ينبغي على 
اأهمها احتياجاتهم  الطلبة املعلمني مراعاة �ضخ�ضيات الطلبة ومن 
واأمناط تعلمهم، يف عمليات  الأكادميية، ومواهبهم، واهتماماتهم، 
يتوقع  كما   ،)Edwards et al., 2006( والتقومي  والتنفيذ  التخطيط 
وفهم  الطلبة،  تعلم  لدعم  وفعالة  اآمنة  تعلم  بيئات  ا�ضتحداث  منهم 
لتدري�ضه،  املنا�ضبة  ال�ضرتاتيجيات  واختيار  التعليمي  املحتوى 
التغذية  وتقدمي  امل�ضتمر،  التقومي  عمليات  ممار�ضة  اإىل  بالإ�ضافة 
التي  ال�ضعوبات  ت�ضخي�س  يف  نتائجه  وتوظيف  للطلبة،  الراجعة 
تواجه الطلبة وو�ضع برامج العالج املنا�ضبة، بالإ�ضافة اإىل توظيف 
الإجراءات  واتخاذ  ال�ضفي  الت�ضال  مهارات  من  متعددة  اأ�ضكال 
الفعالة لتنظيم تعلم الطلبة، وت�ضكل هذه املمار�ضات موؤ�رصات على 
هذا  يف  البحث  اأدبيات  عليه  اأجمعت  كما  التدري�ضي  الأداء  جودة 

 .)AITSL, 2011( املجال
بني  التفاعالت  من  منظومة  التدري�ضي  الأداء  يعك�س  كما 
بيئة  من  تت�ضمنه  مبا  و�ضياقاته  التعلم  وحمتوى  وطلبته،  املعلم 
يبداأ  العملية  هذه  اأثناء  ويف  واملادية،  النف�ضية  باأبعادها  �ضفية 
الطلبة املعلمني يف اإعطاء معاين وتف�ضريات لقواعد العمل املدر�ضي 
وقيمه، مبا ميهد لالندماج التدريجي يف روح العمل املدر�ضي، كما 
وت�ضكيل  التعلم،  ملجتمعات  النتماء  �ضعور  من  العملية  هذه  تعزز 
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الذي  الدعم  م�ضتوى  على  يتوقف  وهذا  كمعلمني،  املهنية  هويتهم 
يتلقاه من املدير اأو الزمالء داخل املدر�ضة فيما يتعلق مبمار�ضاتهم 

 .)Caires et al., 2012( اأو مبادراتهم اأو اآرائهم
ولأن ممار�ضة الطلبة املعلمني يف برنامج الرتبية العلمية تلعب 
رئي�ضًا يف ت�ضكيل معتقدات املعلمني واجتاهاتهم فيما يتعلق  دوراً 
باأدوارهم وم�ضوؤولياتهم املهنية م�ضتقباًل، ياأتي قلق التدري�س كاأحد 
كامببيل  ي�ضري  ال�ضدد  هذا  ويف  الأثر،  هذا  من  امل�ضتهدفة  اجلوانب 
الطلبة  اأن معظم  اإىل   )Campbell & Uusimaki, 2006( وي�ضيماكي 
املعلمني يف مرحلة ما قبل اخلدمة ي�ضعرون بدرجة قلق عالية من 
�ضلبًا على مدى متكنهم من  امل�ضاعر تنعك�س  التدري�س، وهذه  مهنة 
للمفاهيم املعرفية  اإدراكهم  التعلم بفاعلية، وم�ضتوى  اإدارة مواقف 
ودرجة  التطبيق  مرحلة  اأثناء  يف  التدري�ضية  بواجباتهم  املتعلقة 
متكنهم من املهارات الالزمة لنجاحهم يف هذه املهنة م�ضتقباًل، ويف 
هذا ال�ضياق يرى يوريك )Yuruk, 2011( اأن قلق التدري�س يوؤثر �ضلبًا 
اجتاهات  لديه  ويعزز  التدري�ضي،  و�ضلوكه  املعلم  عمل  فعالية  على 
�ضلبية نحو هذه املهنة، ويحد كذلك من اإبداعات املعلمني، وم�ضتوى 
املثابرة يف  درجة  ومن  التعليمي،  املوقف  فعاليات  اندماجهم يف 
اأن  تبني  كما  قبلها،  ما  اأو  اخلدمة  مرحلة  يف  �ضواء  املهني  التطور 
م�ضتوى  على  تنعك�س  املعلمني  الطلبة  تنتاب  التي  التوتر  م�ضاعر 

اإجنازات الطلبة، وم�ضتوى تقبل الطلبة ملعلميهم.
اأمني واآخرون )Ameen et al., 2002( قلق التدري�س  ويعرف 
اأثناء  املعلم  بها  ي�ضعر  التي  والف�ضيولوجية  النف�ضية  احلالة  باأنه 
وج�ضمية  معرفية  مكونات  من  وتت�ضكل  العملية،  هذه  ممار�ضة 
تطوير  يف  ت�ضهم  احلالة  هذه  اأن  اأو�ضح  كما  و�ضلوكية،  وانفعالية 
�ضلوكات عدائية لدى املعلمني جتاه طلبتهم، وحتد كذلك من قدرتهم 
على الإجابة عن اأ�ضئلة طلبتهم بطريقة �ضحيحة، وتقود هذه احلالة 
والتظاهر  طلبتهم،  مقابلة  من  التهرب  نحو  املعلمني  ميول  اإىل 
بالن�ضغال دائمًا، مما يعرقل من اآليات التوا�ضل الفعال مع الطلبة، 
الذين  املعلمني  اأن  اإىل  الباحثون  يف�رصها  كما  احلالة  هذه  وتعود 
تتطور لديهم م�ضاعر القلق يف اأثناء التدري�س تنمو لديهم ميكانزمات 
دافعية تدفعهم اإىل تبني خيارات اإدارية تت�ضم بالت�ضاهل املفرط اأو 
اجلمود يف عمليات تنظيم مواقف التعلم املختلفة. وي�ضيف جاردنري 
بكل  يرتبط  التدري�س  قلق  اأن   )Gardner & Leak, 1994( وليك 
موؤ�رصات الأداء التدري�ضي، مثل مهارات التخطيط للتدري�س، ومهارات 
التخاطب مع الطلبة، واآليات تقدمي التغذية الراجعة، وتوزيع الطلبة، 
وطرق ت�ضكيل جمموعات العمل داخل ال�ضفوف الدرا�ضية، كما ي�ضمل 

اأي�ضًا عمليات التقومي ال�ضفي. 
ويرى دانري )Danner, 2014( اأن القلق هو عبارة عن ردة فعل 
الفرد يف مواقف غام�ضة، وعليه فاإن قلق التدري�س ينتج عن م�ضاعر 
خمتلطة من الإح�ضا�س بالرغبة يف النخراط مبهمات تعليمية مثل 
والتعرف  وتنظيمها،  الدرا�ضية  ال�ضفوف  واإدارة  للتدري�س،  التخطيط 
اإىل الطلبة، وبني �ضكوك الطلبة املعلمني بعدم قدرتهم على التعامل 
متابعة  مثل  العملية،  هذه  اأثناء  يف  املاألوفة  غري  املواقف  مع 
اأع�ضاء الهيئات التدري�ضية، ويربط  الطلبة واإن�ضاء عالقات عمل مع 
)Rollison et al., 2012( هذه احلالة بتدين ثقة  واآخرون  رولي�ضون 
مب�ضتوى  اأو  املهمات،  هذه  تنفيذ  اأثناء  باأنف�ضهم  املعلمني  الطلبة 
من  تبني  كما  اأنف�ضهم،  نحو  يحملونه  الذي  ال�ضلبي  الذات  مفهوم 

درا�ضة �ضيونق وهي )Cheung & Hui, 2011(، اأو مبعتقدات فاعلية 
 Al�Mehrzi et( واآخرين  املهرازي  درا�ضة  اأظهرت  حيث  الذات، 
al.،2011( وجود عالقة �ضلبية دالة بينهما، يف حني يوؤكد ثوما�س 
)Thomas, 2006( على اأن قلق التدري�س يرتبط ب�ضكل رئي�س ب�ضمات 
ال�ضبط،  مركز  وتوجهات  الأكادميية،  القدرة  مثل  ال�ضخ�ضية  املعلم 

وا�ضرتاتيجيات التوا�ضل مع الآخرين. 
اإىل م�ضادر  اأما كابيل )Capel ,1997( فريجع قلق التدري�س 
عدة اأبرزها قلق التقومي والناجت من قيام امل�رصف مبالحظة الطالب 
املعلم يف اأثناء ممار�ضته لعملية التدري�س، واإىل حالة الطالب املعلم 
النف�ضية واملعرفية، ويتمثل هذا العامل ب�ضعور الطالب املعلم بعدم 
نقيدي  ي�ضيف  كما  بفاعلية،  التعليمية  املهمات  تنفيذ  على  قدرته 
بقلق  يتمثل  للقلق  اآخر  )Ngidi & Sibaya, 2003( م�ضدراً  و�ضيبايا 
اإدارة ال�ضف، والتعامل مع امل�ضكالت ال�ضلوكية للطلبة، ويف ت�ضنيف 
التدري�س يعود  اأن قلق   )Bhargava, 2009( م�ضابه، يرى بهارجافا
ال�ضف  اإدارة  وقلق  الدرا�ضي،  التخطيط  قلق  هي:  م�ضادر  �ضتة  اإىل 
املدر�ضي،  الدوام  جدول  توزيع  وقلق  العمل،  اأعباء  وقلق  وتنظيمه، 
برنامج  ملبا�رصة  التح�ضري  وقلق  امل�رصف،  قبل  من  التقومي  وقلق 
الرتبية العلمية، كما اأ�ضار بيودي )Boadu, 2014( اأن هذه امل�ضادر 
التدري�س،  مبا�رصة  قبل  ما  فرتة  من  تبداأ  مراحل  ثالث  على  تتوزع 
واأثناء التدري�س، ومرحلة ما بعد التدري�س، وتت�ضمن ردود الأفعال 

اأو التغذية الراجعة من امل�رصفني اأو الزمالء اأو املديرين. 
التدري�ضي  الأداء  اأهمية  ال�ضابقة  الأدبيات  ا�ضتقراء  يت�ضح من 
الدالة على جودة برامج  اأهم املوؤ�رصات  الطلبة املعلمني كاأحد  لدى 
اإعداد املعلم يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل كافة، كما تبني اأن �ضلوك 
املعلم التدري�ضي يتاأثر مب�ضفوفة من املركبات ال�ضخ�ضية واملعرفية 
التدري�س  قلق  اأهمها  ومن  العملية،  بهذه  املرتبطة  والنفعالية 
والتح�ضيل الأكادميي، مما يربر احلاجة اإىل تو�ضيع دائرة الهتمام 
بالعوامل املحددة لهذه املو�ضوعات، ومن �ضمنها اأ�ضاليب املعاجلة 
الطلبة املعلمني، وهو ما يعرف باأمناط  الإدراكية املتبعة من قبل 
م�ضتوى  يف  الفروق  دللة  لتق�ضي  الدرا�ضة  هذه  جاءت  لذا  التعلم، 
الطلبة  لدى  الأكادميي  والتح�ضيل  التدري�س  وقلق  التدري�ضي  الأداء 
املعلمني يف جامعة القد�س املفتوحة وفقًا لأمناط التعلم املف�ضلة 

لديهم.

مشكلة الدراسة: 
وموؤ�رصات  عام  ب�ضكل  الرتبوي  البحث  اأدبيات  اأو�ضحت 
املتابعة امليدانية امل�ضتقاة من م�رصيف الرتبية العملية يف جامعة 
القد�س املفتوحة وجود تدٍن يف م�ضتويات الأداء التدري�ضي لدى الطلبة 
املعلمني وما يرافقها من �ضعور باخلوف، اأو التوتر اأثناء تنفيذ هذه 
العملية، ومع تزايد الهتمام باأمناط التعلم كاأحد املداخل املف�رصة 
اإعداد املعلمني مبا  لهذه احلالة، ولأهمية احلاجة يف تطوير برامج 
اأدلة ميدانية موثقة منهجيًا  الأمناط، ومع غياب  يتنا�ضب مع هذه 
دور  لتق�ضي  بحثيًا  الدعوة  تتعاظم  الأطر،  هذه  م�ضداقية  تعزز 
وقلق  التدري�ضي  الأداء  م�ضتوى  يف  الفروق  تف�ضري  يف  التعلم  اأمناط 
جامعة  يف  املعلمني  الطلبة  لدى  الأكادميي  والتح�ضيل  التدري�س 
القد�س املفتوحة. وبالتحديد �ضعت الدرا�ضة احلالية اإىل الإجابة عن 

الت�ضاوؤلت الآتية:
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أ. د. عادل عطية ريان

ما اأمناط التعلم املف�ضلة لدى الطلبة املعلمني يف جامعة  ◄
القد�س املفتوحة؟ 

◄  )α ≥ 0.05( هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى
يف م�ضتوى الأداء التدري�ضي لدى الطلبة املعلمني يف جامعة القد�س 

املفتوحة تعزى لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم؟ 
◄  )α ≥ 0.05( هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى

القد�س  جامعة  يف  املعلمني  الطلبة  لدى  التدري�س  قلق  م�ضتوى  يف 
املفتوحة تعزى لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم؟ 

◄  )α ≥ 0.05( هل توجد فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى
جامعة  يف  املعلمني  الطلبة  لدى  الأكادميي  التح�ضيل  م�ضتوى  يف 

القد�س املفتوحة تعزى لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم؟ 

أهداف الدراسة:
املعلمني . 1 الطلبة  لدى  املف�ضلة  التعلم  اأمناط  اإىل  التعرف 

بجامعة القد�س املفتوحة.
وقلق . 2 التدري�ضي  الأداء  م�ضتوى  يف  الفروق  دللة  فح�س 

جامعة  يف  املعلمني  الطلبة  لدى  الأكادميي  والتح�ضيل  التدري�س 
القد�س املفتوحة وفقًا لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم.

أهمية الدراسة:
باعتبارها . 1 التعلم  اأمناط  جمال  يف  البحث  اأدبيات  تعزيز 

من اأهم املتغريات املوؤثرة يف اإجناز الطلبة، وحت�ضيلهم الأكادميي، 
خا�ضة مع افتقار البيئة الفل�ضطينية لهذا النوع من الدرا�ضات.

املقررات . 2 م�ضممي  ت�ضاعد  التي  املوؤ�رصات  بع�س  توفري 
الدرا�ضية يف جامعة القد�س املفتوحة على تطوير حمتوى املقررات 
وتطوير  التعلم،  م�ضادر  تنويع  على  املدر�ضني  وم�ضاعدة  الدرا�ضية، 
الفرتا�ضية  اأو  الوجاهية  اللقاءات  اأثناء  التدري�ضية  ا�ضرتاتيجياتهم 

مبا يتنا�ضب مع اأمناط التعلم املف�ضلة للطلبة.
برنامج . 3 تطوير  يف  الدرا�ضة  هذه  ت�ضهم  اأن  املتوقع  من 

هذه  ل�ضتهداف  نظراً  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  العملية  الرتبية 
التدري�ضي  الأداء  مب�ضتوى  ال�ضلة  ذات  املتغريات  بع�س  الدرا�ضة 

للطلبة املعلمني. 
ي�ضاعد . 4 قد  التدري�س  لقلق  مقيا�ضًا  الدرا�ضة  هذه  توفر 

للطلبة  املقدمة  الراجعة  التغذية  م�ضتوى  حت�ضني  يف  املدر�ضني 
املعلمني.

يف . 5 ي�ضاعدهم  مما  تعلمهم،  باأمناط  الطلبة  وعي  تعزيز 
تطوير عاداتهم الدرا�ضية، وتوظيف و�ضائل التعلم املنا�ضبة لهم. 

مصطلحات الدراسة:
جمع  يف  الأفراد  قبل  من  املتبعة  الطرق  هي  التعلم:  اأمناط 
Mar� )ململعلومات، وتنظيمها، ومعاجلتها، وتف�ضريها، والتفكري فيها 

cy, 2001: 1(. وتقا�س اإجرائيًا مبجموع الدرجات التي ح�ضل عليها 

اأفراد العينة على كل منط من اأمناط التعلم.
النف�ضية والف�ضيولوجية للمثريات  التدري�ص: ال�ضتجابات  قلق 
التدري�س، ومتثل حالة خا�ضة من حالة  الفرد بخربة  يربطها  التي 

القلق العام الذي يتميز بال�ضعور العايل بالوعي بالذات مع الإح�ضا�س 
التدري�س  ملهام  املنخف�س  الإجناز  يف  غالبًا  يظهر  الذي  بالياأ�س 
مبجموع  اإجرائيًا  وتقا�س   ،)1995 )عطية،  والأكادميية  املعرفية 

ا�ضتجابات اأفراد العينة على املقيا�س الذي اأعد لهذا الغر�س.
املدر�س  عن  ال�ضادر  ال�ضلوك  اأنواع  كل  التدري�سي:  االأداء 
التعليمية  مهامه  اأداء  من  متكنه  وممار�ضات  اأن�ضطة  �ضورة  يف 
 ،)2013:112 وبربخ،  �ضلفًا)مطر  معدة  اأهدافًا  يحقق  مبا  والرتبوية 
ويقا�س اإجرائيًا بالدرجة التي يح�ضل عليها اأفراد العينة على بطاقة 

املالحظة املعدة لهذا الغر�س خالل ح�ضة �ضفية واحدة.

الدراسات السابقة:
هدفت درا�ضة بيدري وانكوزي )Bedir & Onkuzu, 2014( اإىل 
مب�ضاقات  امللتحقني  الطلبة  لدى  التعلم  اأمناط  بني  العالقة  تق�ضي 
متهيدية يف اللغة الإجنليزية يف جامعة كارابوك الرتكية وقدرتهم 
بني  الفروق  دللة  فح�س  اإىل  هدفت  كما  اللفظي،  ال�ضتدلل  على 
التي  املدر�ضة  ونوع  والعمر  اجلن�س  ملتغريات  وفقًا  الأمناط  هذه 
 )408( من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�ضة  طبقت  الطلبة،  منها  تخرج 
الدرا�ضة،  جمتمع  من  طبقية  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة  طالب 
اأن  النتائج  واأظهرت  التعلم،  لأمناط  ريد  مقيا�س  ا�ضتخدام  مت  كما 
اأكرث اأمناط التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد العينة هو منط التعلم اللم�ضي، 
الأخري جاء منط  الرتتيب  الب�رصي، ويف  يليه احلركي فال�ضمعي ثم 
التعلم الفردي، كما بينت النتائج وجود فروق دالة يف اأمناط التعلم 
الب�رصية وال�ضمعية والفردية وفقًا ملتغري اجلن�س ول�ضالح الطالبات، 
كما تبني وجود عالقة �ضالبة دالة بني منط التعلم الب�رصي واللم�ضي 

مع درجات الطلبة على اختبار ال�ضتدلل اللفظي.
�ضعت  فقد   )Urval et al., 2014( واآخرين  اورفال  درا�ضة  اأما 
يف  ال�ضيدلة  كلية  طلبة  لدى  املف�ضلة  التعلم  اأمناط  ا�ضتك�ضاف  اإىل 
كلية كا�ضتوربا الهندية يف �ضوء بع�س املتغريات، ولتحقيق اأهداف 
عينة  على  التعلم  لأمناط   VARK فارك  مقيا�س  تطبيق  مت  الدرا�ضة 
اأمناط  اأكرث  اأن  النتائج  واأظهرت  وطالبة،  طالبًا   )412( من  موؤلفة 
التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد العينة هو منط التعلم املركب، ويف الرتتيب 
الأخري جاء منط التعلم الب�رصي، كما بينت النتائج عدم وجود فروق 
الأكادميي  والتح�ضيل  اجلن�س  وفقًا ملتغريي  التعلم  اأمناط  دالة يف 

للطلبة.
كما اأجرت املحت�ضب )2013( درا�ضة هدفت اإىل تق�ضي العالقة 
بني م�ضتوى التفكري العلمي لدى طلبة املرحلة الأ�ضا�ضية العليا يف 
الدرا�ضة مت  اأهداف  التعلم املف�ضلة لديهم، ولتحقيق  الأردن واأمناط 
عينة  على   VARK فارك  ومقيا�س  العلمي  التفكري  اختبار  تطبيق 
عنقودية  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة  طالبًا   )1213( من  موؤلفة 
الأ�ضا�ضي،  والعا�رص  والتا�ضع  الثامن  ال�ضفوف  طلبة  من  طبقية 
واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث اأمناط التعلم املف�ضلة لدى اأفراد 
العينة هو النمط احلركي، كما اأ�ضارت النتائج اإىل وجود فروق دالة 
ل�ضالح  املف�ضلة  التعلم  لأمناط  تبعًا  العلمي  التفكري  يف  اإح�ضائيًا 

منط التعلم ال�ضمعي- العملي مقارنة بالأمناط الأخرى.
درا�ضة   )Durmuscelebi, 2013( ديرمو�ضيليبي  واأجرى 
بالإ�ضافة  اخلريجني  الطلبة  لدى  التعلم  اأمناط  تق�ضي  اإىل  هدفت 
الرتبوي يف جامعة  الإعداد  برامج  باإحدى  امللتحقني  اإىل املعلمني 
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على  الدرا�ضة  طبقت  املتغريات،  بع�س  �ضوء  يف  الرتكية  اأرجي�س 
الدرا�ضة، مت  عينة موؤلفة من )759( طالبًا وطالبة، وجلمع بيانات 
النمط  اأن  النتائج  اأظهرت  التعلم،  لأمناط  كولب  مقيا�س  ا�ضتخدام 
الرتتيب  ويف  التباعدي،  التعلم  منط  هو  العينة  اأفراد  لدى  ال�ضائد 
الأخري جاء النمط التقاربي، كما بينت النتائج وجود فروق دالة يف 
اأمناط التعلم وفقًا ملتغري اجلن�س ل�ضالح الطالبات، يف حني مل تكن 

الفروق دالة وفقًا لنوع املدر�ضة والكلية والتخ�ض�س. 
وهدفت درا�ضة نوزهات واآخرين )Nuzhat et al., 2013( اإىل 
فح�س الفروق يف اأمناط التعلم لدى طلبة العلوم ال�ضحية بجامعتي 
ملتغري  وفقًا  ال�ضعودية  يف  فهد  وامللك  العزيز  عبد  بن  �ضعود  امللك 
من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�ضة  طبقت  الأكادميي،  والإجناز  اجلن�س 
ال�ضنتني  م�ضتوى  طلبة  من  اختيارهم  مت  وطالبة  طالبًا   )146(
جلمع   VARK فارك  مقيا�س  ا�ضتخدام  مت  كما  واخلام�ضة،  الرابعة 
تف�ضياًل  التعلم  اأمناط  اأكرث  اأن  النتائج  واأظهرت  الدرا�ضة،  بيانات 
لدى اأفراد العينة هو منط التعلم املركب، كما تبني وجود تباين يف 
الأمناط بني اجلن�ضني، ووجود عالقة دالة اإح�ضائيًا بني اأمناط التعلم 

والإجناز الأكادميي. 
ا�ضتك�ضاف  اإىل  �ضعت  درا�ضة  اأجرى  فقد   )2012( بلعاوي  اأما 
اأ�ضاليب التعلم املف�ضلة لدى طلبة جامعة الق�ضيم يف اململكة العربية 
الأ�ضاليب  هذه  بني  الفروق  دللة  فح�س  اإىل  هدفت  كما  ال�ضعودية، 
وفقًا لبع�س املتغريات، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة مت تطبيق مقيا�س 
التعلم على عينة موؤلفة من )690( طالبًا وطالبة مت  ريد لأ�ضاليب 
اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�ضوائية من طلبة اجلامعة، اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث اأ�ضاليب التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد العينة هو 
اأ�ضلوب التعلم الفردي، يليه التعلم اجلامعي فاحلركي فالب�رصي ثم 
اللم�ضي ويف الرتتيب الأخري جاء اأ�ضلوب التعلم ال�ضماعي، كما بينت 
اجلن�س  ملتغري  وفقًا  اأ�ضاليب  ثالثة  يف  دالة  فروق  وجود  الدرا�ضة 
امل�ضتوى  ملتغري  وفقًا  اللم�ضي  التعلم  اأ�ضلوب  ويف  الطالب،  ل�ضالح 
دالة  الفروق  تكن  مل  حني  يف  الأوىل،  ال�ضنة  طلبة  ل�ضالح  الدرا�ضي 

وفقًا ملتغريي املعدل الرتاكمي والتخ�ض�س. 
هدفت  درا�ضة  باإجراء   )2012( و�رصادقة  حموري  وقام 
الرتبية  ق�ضم  طلبة  لدى  املف�ضلة  التعلم  اأ�ضاليب  على  التعرف  اإىل 
من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�ضة  طبقت  الطائف،  جامعة  يف  اخلا�ضة 
)188( طالبًا مت اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�ضوائية من طلبة 
اجلامعة، واأظهرت نتائج حتليل ا�ضتجابات اأفراد العينة على مقيا�س 
ريد لأ�ضاليب التعلم اأن اأكرث اأ�ضاليب التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد العينة 
هو اأ�ضلوب التعلم احلركي يليه اأ�ضلوب التعلم الب�رصي، ويف الرتتيب 
اإىل وجود  الدرا�ضة  اأ�ضارت  كما  ال�ضمعي،  التعلم  اأ�ضلوب  الأخري جاء 
الدرا�ضية  ال�ضنة  وفقًا ملتغري  الب�رصي  التعلم  اأ�ضلوب  دالة يف  فروق 
وفقًا  دالة  الفروق  تكن  مل  حني  يف  الرابعة،  ال�ضنة  م�ضتوى  ل�ضالح 

ملتغري التح�ضيل العلمي.
اأما درا�ضة عمران واآخرين )Amran et al., 2011( فقد تناولت 
اأمناط التعلم املف�ضلة لدى طلبة اجلامعة التكنولوجية يف ماليزيا، 
الأمناط وفقًا لبع�س  الفروق بني هذه  اإىل فح�س دللة  كما هدفت 
من  موؤلفة  عينة  على  التعلم  اأمناط  مقيا�س  تطبيق  مت  املتغريات، 
)122( طالبًا وطالبة مت اختيارهم من طلبة كلية اإدارة املعلومات، 
العينة  اأفراد  لدى  تف�ضياًل  التعلم  اأمناط  اأكرث  اأن  النتائج  واأظهرت 

التعلم  اأمناط  بني  فروق  وجود  تبني  كما  الب�رصي،  التعلم  منط  هو 
املف�ضلة وفقًا ملتغري اجلن�س ل�ضالح الطلبة الذكور يف كل من منطي 
الب�رصي،  التعلم  منط  يف  الإناث  ول�ضالح  واحلركي  ال�ضمعي  التعلم 
طلبة  ل�ضالح  الدرا�ضي  الربنامج  ملتغري  وفقًا  فروق  وجدت  كما 
برنامج الدبلوم العايل يف منط التعلم ال�ضمعي، ووجود فروق ل�ضالح 

طلبة م�ضتوى التح�ضيل املتو�ضط يف منط التعلم احلركي.
واأجرى جوقي�س وجيني�س )Gogus & Gunes, 2011( درا�ضة 
جامعة  طلبة  لدى  املف�ضلة  التعلم  اأمناط  ا�ضتك�ضاف  اإىل  هدفت 
اأهداف  ولتحقيق  املتغريات،  ببع�س  وعالقتها  تركيا  يف  �ضابنجي 
موؤلفة  عينة  على  التعلم  لأمناط  كولب  مقيا�س  تطبيق  مت  الدرا�ضة 
التعلم  اأمناط  اأكرث  اأن  النتائج  واأظهرت  وطالبة،  طالبًا   )512( من 
تف�ضياًل لدى اأفراد العينة هو منط التعلم التقاربي، يليه ال�ضتيعابي 
كما  التباعدي،  التعلم  منط  جاء  الأخري  الرتتيب  ويف  فالتكيفي، 
وال�ضتيعابي  التقاربي  التعلم  منطي  بني  دالة  عالقة  وجود  تبني 
دالة  فروق  الدرا�ضة عدم وجود  اأظهرت  كما  الأكادميي،  والتح�ضيل 

يف اأمناط التعلم املف�ضلة وفقًا ملتغري اجلن�س.
كما تناولت درا�ضة عالونة وبلعاوي )2010( تق�ضي اأ�ضاليب 
الريموك،  جامعة  طلبة  لدى  ال�ضائدة  املتعددة  والذكاءات  التعلم 
مقيا�س  تطبيق  مت  الدرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق  بينهما،  العالقة  واإىل 
التعلم على عينة موؤلفة من )840( طالبًا وطالبة مت  ريد لأ�ضاليب 
وبينت  الدرا�ضة،  جمتمع  من  ع�ضوائية  عنقودية  بطريقة  اختيارهم 
ثم  الأول  الرتتيب  يف  جاء  قد  احلركي  التعلم  اأ�ضلوب  اأن  النتائج 

ال�ضماعي، فاللم�ضي، فاجلماعي ثم الب�رصي واأخرياً الفردي.
ا�ضتك�ضاف  اإىل  هدفت  فقد   )2010( وبودي  غنيم  درا�ضة  اأما 
الأمناط التعليمية ال�ضائدة بني طلبة كلية الرتبية يف جامعة امللك 
عينة  على  الدرا�ضة  واأجريت  املتغريات،  ببع�س  وعالقتها  في�ضل 
موؤلفة من )812( طالبًا وطالبة مت اختيارهم من طلبة التخ�ض�ضات 
الأكادميية كافة، كما مت ا�ضتخدام ا�ضتبانة اأمناط التعلم كاأداة جلمع 
لدى  املف�ضل  التعلم  منط  اأن  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  الدرا�ضة،  بيانات 
لدى  املف�ضل  التعلم  منط  اأن  حني  يف  الفردي،  النمط  هو  الطالبات 
الطالب هو الجتماعي، كما تبني اأن طلبة الرتبية اخلا�ضة، وريا�س 
الإ�ضالمية  الدرا�ضات  طلبة  اأما  احلركي،  النمط  يف�ضلون  الأطفال 
وبالن�ضبة  ال�ضمعي،  النمط  فيف�ضلون  والإجنليزية  العربية  واللغة 
الرابع  امل�ضتوى  طلبة  اأن  النتائج  ك�ضفت  فقد  الدرا�ضة  ال�ضنة  ملتغري 
طلبة  لدى  املف�ضل  النمط  اأن  حني  يف  الب�رصي  النمط  يف�ضلون 

امل�ضتويني الثاين والثالث فهو النمط اجلماعي. 
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2010( النادي  اأبو  واأجرى 
اخلا�ضة  الإ�رصاء  جامعة  طلبة  لدى  تف�ضياًل  الأكرث  التعلم  اأمناط 
الدرا�ضة مت  اأهداف  يف الأردن يف �ضوء بع�س املتغريات، ولتحقيق 
تطبيق مقيا�س اأمناط التعلم لفدلر و�ضولومون على عينة مكونة من 
من  عنقودية  ع�ضوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  وطالبة  طالبًا   )88(
الطلبة امل�ضجلني يف م�ضاقات تربوية، بينت النتائج اأن اأكرث الأمناط 
بينت  كما  احل�ضي-احلد�ضي،  منط  هو  العينة  اأفراد  لدى  تف�ضياًل 
وفقًا  الب�رصي-اللفظي  التعلم  منط  يف  دالة  فروق  وجود  الدرا�ضة 
فروق  ووجود  الرابعة،  ال�ضنة  طلبة  ل�ضالح  الدرا�ضية  ال�ضنة  ملتغري 
دالة يف منط التعلم ح�ضي-حد�ضي وفقًا ملتغري فرع الثانوية العامة 
تبني  فقد  الرتاكمي  املعدل  وبالن�ضبة ملتغري  الأدبي،  الفرع  ل�ضالح 
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أ. د. عادل عطية ريان

وجود فروق دالة يف منط التعلم احل�ضي-احلد�ضي ل�ضالح امل�ضتوى 
اجليد جداً ويف منط التعلم الب�رصي-اللفظي ل�ضالح م�ضتوى اجليد، 

يف حني مل تكن الفروق دالة وفقًا ملتغري اجلن�س. 
كما �ضعت درا�ضة هيالت واآخرين )2010( اإىل الك�ضف عن اأثر 
اأمناط التعلم يف فعالية الذات لدى طالبات ق�ضم العلوم الرتبوية يف 
الدرا�ضة  اأهداف  الأردن، ولتحقيق  الأمرية عالية اجلامعية يف  كلية 
على  �ضرير  ومقيا�س  التعلم  لأمناط   VARK فارك  اختبار  تطبيق  مت 
عينة بلغت )200( طالبة مت اختيارهن بطريقة طبقية من جمتمع 
اأفراد  التعلم املف�ضل لدى  اأن منط  الدرا�ضة  الدرا�ضة، واأظهرت نتائج 
وجود  عدم  النتائج  بينت  كما  العملي/احلركي،  النمط  هو  العينة 
التعلم،  لأمناط  تعزى  الذات  فعالية  اإح�ضائيًا يف درجة  دالة  فروق 
وفقًا  الرتاكمية  املعدلت  يف  فروق  وجود  وعدم  الدرا�ضية،  وال�ضنة 

لأمناط التعلم املف�ضلة لدى اأفراد العينة.
 )Akkoyunlu & Soylu, 2008( و�ضويلي  اكويونلي  واأجرى 
جامعة  طلبة  لدى  ال�ضائدة  التعلم  اأمناط  تق�ضي  اإىل  هدفت  درا�ضة 
الدرا�ضة  طبقت  املدمج،  التعلم  نحو  واجتاهاتهم  الرتكية،  ها�ضتيب 
التي  النتائج  اأهم  ومن  وطالبة،  طالبًا   )34( من  موؤلفة  عينة  على 
اأفراد الدرا�ضة على مقيا�س كولب  اأظهرتها نتائج حتليل ا�ضتجابات 
ال�ضائدة  التعلم  اأمناط  اأكرث  اأن  وا�ضتبانة الجتاهات،  التعلم  لأمناط 
التعلم  منط  جاء  حني  يف  ال�ضتيعابي  النمط  هو  العينة  اأفراد  لدى 
فروق  النتائج عدم وجود  بينت  كما  الأخري،  الرتتيب  التباعدي يف 

دالة يف حت�ضيل الطلبة وفقًا لأمناط التعلم ال�ضائدة لديهم. 
 )French et al., 2007( واآخرين  فرين�س  درا�ضة  هدفت  كما 
يف  والتمري�س  العلوم  كلية  طلبة  لدى  التعلم  اأمناط  فح�س  اإىل 
من  موؤلفة  عينة  على  الدرا�ضة  طبقت  ال�ضرتالية،  لتروب  جامعة 
)120( طالبًا وطالبة، وجلمع بيانات الدرا�ضة مت ا�ضتخدام مقيا�س 
اأن  النتائج  واأظهرت  التعلم،  لأمناط   VARK فارك  ومقيا�س  كولب 
اأكرث اأمناط التعلم تف�ضياًل لدى اأفراد العينة وفق مقيا�س كولب هو 
منط التعلم التباعدي ثم التقاربي، ثم ال�ضتيعابي فالتكيفي، ووفق 
منط  ثم  فاملركب،  احلركي  هو  املف�ضل  النمط  كان  فارك  مقيا�س 

قراءة/كتابة، يليه الب�رصي فال�ضمعي. 
وقام الفقهاء )2002( باإجراء درا�ضة هدفت اإىل التعرف على 
عمان  تربية  ملديرية  التابعة  الثانوية  املدار�س  طلبة  تعلم  اأمناط 
مت  الدرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق  املتغريات،  ببع�س  وعالقتها  الثانية 
 )757( من  موؤلفة  عينة  على  التعلم  لأمناط  كولب  مقيا�س  تطبيق 
طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة طبقية من طلبة ال�ضفني الأول 
نتائج  واأظهرت  والأدبي،  العلمي  بفرعيه  اأكادميي  ثانوي  والثاين 
الواقعي  التعلم  توزعوا على منط  قد  العينة  اأفراد  اأن معظم  الدرا�ضة 
اأثر  وجود  تبني  كما  ال�ضامل،  املفاهيمي  التعلم  ومنط  الروتيني 
التح�ضيلي  وامل�ضتوى  والتخ�ض�س  اجلن�س  ملتغريات  اإح�ضائيًا  دال 
للطالب وامل�ضتوى القت�ضادي لالأ�رصة يف حتديد اأمناط تعلم الطلبة.

يت�سح من ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة ما يلي: 
الطلبة  � لدى عينات خمتلفة من  التعلم  ا�ضتهدافها لأمناط 

اأو  الأطر  يف  تباين  وجود  يتبني  كما  املتغريات،  بع�س  �ضوء  يف 
النماذج التي ا�ضتخدمت فيها.

يف  � اختالف  وجود  ال�ضابقة  الدرا�ضات  نتائج  من  يالحظ 

ترتيب اأمناط التعلم الأكرث تف�ضياًل لدى الفئات امل�ضتهدفة، وين�ضحب 
والتح�ضيل  التعلم  اأمناط  بني  العالقة  على  اأي�ضًا  ال�ضتنتاج  هذا 

الأكادميي. 
كبري  � ب�ضكل  اهتمامها  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  يت�ضح 

لدى  الدميغرافية  املتغريات  لبع�س  التعلم وفقًا  اأمناط  بالفروق يف 
التعليم  نظام  وفق  واجلامعي  املدر�ضي  التعليم  مرحلتي  الطلبة يف 
متغريات  با�ضتهدافها  احلالية  الدرا�ضة  تتميز  حني  يف  التقليدي، 
الأداء  يف  التباين  دللة  مثل  البحثي  الهتمام  من  حيزاً  تاأخذ  مل 
التعليم  نظام  وفق  يدر�ضون  طلبة  لدى  التدري�س  وقلق  التدري�ضي، 

املفتوح وفقًا لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم. 
ال�ضابقة يف الإحاطة بالإطار  � الدرا�ضات  الباحث من  اأفاد 

النظري امل�ضمن يف مقدمة الدرا�ضة ويف اإعداد اأدوات الدرا�ضة.

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة: 
ت�ضاوؤلتها  عن  بالإجابة  املتمثلة  الدرا�ضة  اأهداف  لتحقيق 
التحليلي، باعتباره  الو�ضفي  اتباع املنهج  واختبار فر�ضياتها، مت 
جمع  خالل  من  الدرا�ضات  من  النوع  هذا  ملثل  املنا�ضب  املنهج 

البيانات الالزمة با�ضتخدام الأدوات التي اأعدت لهذا الغر�س. 

جمتمع الدراسة:
يف  الرتبية  كلية  وطالبات  طالب  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
جامعة القد�س املفتوحة يف فروع اخلليل، ودورا، ويطا ممن هم يف 
العملية  الرتبية  مبقرر  وامللتحقون  الرابعة  الدرا�ضية  ال�ضنة  م�ضتوى 
والبالغ   ،2015/  2014 الدرا�ضي  العام  من  الأول  الف�ضل  خالل 

عددهم )431( طالبًا وطالبة.

عينة الدراسة:
تاألفت عينة الدرا�ضة من )201( طالب وطالبة، مت اختيارهم 
الفرع  ملتغريات  وفقًا  الدرا�ضة  جمتمع  من  الطبقية  العينة  بطريقة 
واجلن�س والتخ�ض�س، واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة 

تبعًا لذلك.
جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الفرع الدراسي والجنس والتخصص

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغريات

الفرع الدرا�ضي

111255.7. اخلليل

26029.9. دورا

32914.4. يطا

اجلن�س
13718.4. ذكر

216481.6. اأنثى

12512.4. تعليم الرتبية الإ�ضالميةالتخ�ض�س
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الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغريات

التخ�ض�س

2. اللغة العربية واأ�ضاليب 
178.5تدري�ضها

3. اللغة الإجنليزية واأ�ضاليب 
3115.4تدري�ضها

43215.9. تعليم الجتماعيات

52210.9. تعليم العلوم

6. الريا�ضيات واأ�ضاليب 
2612.9تدري�ضها

74220.9. املرحلة الأ�ضا�ضية الأوىل

863.1. دبلوم التاأهيل الرتبوي

  
أدوات الدراسة:

1- مقياس أمناط التعلم:
بعد تتبع اأدبيات البحث الرتبوي الذي ا�ضتهدف هذا املو�ضوع، 
ومن خالل ا�ضتقراء مناذجه واأدواته، اعتمد الباحث على منوذج فاك 
VAK كاإطار لبناء مقيا�س اأمناط التعلم، وذلك بالإفادة من مقيا�س 

كوهني  ومقيا�س   ،)Amran et al., 2011( واآخرين  اأمني  من  كل 
الأولية  )Cohen et al., 2006(،و تكون املقيا�س ب�ضورته  واآخرين 

من )24( فقرة موزعة على ثالثة اأمناط، هي:
الطلبة  � فيه  يف�ضل  الذي  النمط  الب�رصي: وهو  التعلم  منط 

وم�ضاهدة  واخلرائط،  البيانية  والر�ضوم  الأ�ضكال  خالل  من  التعلم 
التي  املقررات  يف  والألوان  ال�ضور  وت�ضتثريهم  التعليمية،  الأفالم 
 )8( النمط  لهذا  وخ�ض�س  املكتوبة،  الن�ضو�س  من  اأكرث  يدر�ضونها 

فقرات.
الطلبة  � فيه  مييل  الذي  النمط  وهو  ال�ضمعي:  التعلم  منط 

ال�ضمعية،  للمحا�رصات، ولالأ�رصطة  ال�ضتماع  التعلم من خالل  نحو 
النمط  لهذا  وخ�ض�س  ال�ضفية،  املناق�ضات  يف  النخراط  ويف�ضلون 

)8( فقرات.
الطلبة  � فيه  يف�ضله  الذي  النمط  وهو  احلركي:  التعلم  منط 

التعلم من خالل الأن�ضطة البدنية، والتدريب العملي، واإجراء التجارب، 
وخ�ض�س لهذا النمط )8( فقرات.

)دائمًا،  خما�ضي  ا�ضتجابة  �ضلم  فقرة  لكل  خ�ض�س  وقد   
غالبًا، اأحيانًا، نادراً، نادراً جداً(، بحيث اأعطيت رقميًا الدرجات )5، 

1( على الرتتيب.  ،2  ،3  ،4

 صدق املقياس:
جمموعة أ.  على  املقيا�س  عر�س  مت  املحكمني:  �ضدق 

وطرق  املناهج  يف  والخت�ضا�س  اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من 
راأيهم  ملعرفة  الرتبوي،  النف�س  وعلم  والتقومي  والقيا�س  التدري�س 
الرتبوية  الناحيتني  من  وو�ضوحها  الفقرات  �ضالحية  مدى  حول 
واللغوية للمو�ضوع املراد درا�ضته، ومدى انتماء الفقرة لنمط التعلم 
الذي تقي�ضه يف �ضوء التعريف ال�ضطالحي له، واإبداء التعديالت اأو 
املالحظات يف حال احتياج الفقرة اإىل تعديل، ويف �ضوء مالحظات 

والتي ت�ضمنت  التعديالت املقرتحة  باإجراء  الباحث  املحكمني قام 
تعديل بع�س ال�ضياغات اللغوية لبع�س فقرات املقيا�س، يف حني مل 
يتم ا�ضتبعاد اأي فقرة من كل منط، وبالتايل بقي املقيا�س مكونًا من 

)24( فقرة، موزعة على اأمناط التعلم الثالثة، ملحق )1(.
للمقيا�س، 	.  التمييزي  ال�ضدق  للتحقق من  البنائي:  ال�ضدق 

وطالبة  طالبًا   )32( من  موؤلفة  ا�ضتطالعية  عينة  على  تطبيقه  مت 
اأفراد  ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني  الرتباط  معامالت  ح�ضاب  بهدف 
العينة على كل فقرة من فقرات املقيا�س مع متو�ضط الدرجة الكلية 
لنمط  الرتباط  معامالت  تراوحت  وقد  اإليه،  ينتمي  الذي  للنمط 
التعلم الب�رصي ما بني )0.494 - 0.709(، ولنمط التعلم ال�ضمعي 
 ،)0.754 التعلم احلركي )0.413 -  0.787(، ولنمط   - 0.373(

.)α ≥0.05( وجميعها قيم دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى
اأمناط  مقيا�س  ثبات  من  التحقق  مت  الدرا�ضة:  مقيا�س  ثبات 
يو�ضح   )2( واجلدول  كرونباخ(،   – )األفا  معادلة  با�ضتخدام  التعلم 

ذلك.
جدول )2(

 معامالت ثبات مجاالت مقياس أنماط التعلم

رقم 
النمط

منط 
التعلم

عدد 
معامل اأرقام الفقراتالفقرات

الثبات

10.69، 4، 5، 9، 14، 17، 20، 824ال�ضمعي1

20.64، 7، 8، 12، 15، 19، 21، 823الب�رصي2

30.62، 6، 10، 11، 13، 16، 18، 822احلركي3

10.83 - 24 كلي 

2 - بطاقة مالحظة األداء التدريسي:
لقيا�س م�ضتوى الأداء التدري�ضي لدى الطلبة املعلمني، مت اإعداد 
بطاقة مالحظة وذلك بالإفادة من املقيا�س الذي اأعده �ضاهني وريان 
التدري�س ملعلمي املرحلة  الأداء  )2007( املخ�ض�س لقيا�س جودة 
الثانوية، حيث مت تطوير الأداة مبا يتنا�ضب مع الدرا�ضة احلالية، ويف 
�ضوء ذلك تكونت بطاقة املالحظة ب�ضورتها الأولية من )36( فقرة 
والقيا�س،  للمالحظة  قابلة  تدري�ضية  �ضلوكيات  �ضكل  على  م�ضاغة 

موزعة على اأربعة جمالت كالآتي:
التخطيط: وت�ضمن هذا املجال )5( فقرات. �
التنفيذ: وت�ضمن هذا املجال )15( فقرة. �
االت�سال واإدارة ال�سف: وت�ضمن هذا املجال )8( فقرات. �
التقومي: وت�ضمن هذا املجال )8( فقرات. �

وقد خ�ض�س لكل فقرة �ضلم ا�ضتجابة خما�ضي )بدرجة كبرية 
قليلة  بدرجة  قليلة،  بدرجة  متو�ضطة،  بدرجة  كبرية،  بدرجة  جداً، 

1( على الرتتيب. جداً(، بحيث اأعطيت رقميًا الدرجات )5، 4، 3، 2، 

صدق أداة املالحظة: 
�سدق املحكمني: مت اإتباع الإجراءات ال�ضابقة، ويف �ضوء أ. 

التي  املقرتحة  التعديالت  بعمل  الباحث  قام  املحكمني  مالحظات 
ت�ضمنت تعديل بع�س ال�ضياغات اللغوية لبع�س فقرات املقيا�س، يف 
حني مل يتم ا�ضتبعاد اأي فقرة من كل جمال، وبالتايل بقي املقيا�س 
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مكونًا من )36( فقرة، موزعة على جمالته الأربعة، ملحق )2(.
بني 	.  الرتباط  معامالت  ح�ضاب  مت  التمييزي:  ال�ضدق 

املقيا�س  فقرات  من  فقرة  كل  على  العينة  اأفراد  اأداء  متو�ضطات 
تراوحت  وقد  اإليه،  ينتمي  الذي  للمجال  الكلية  الدرجة  متو�ضط  مع 
 ،)0.873  -  0.742( ما بني  التخطيط  الرتباط ملجال  معامالت 
واإدارة  الت�ضال  وملجال   ،)0.784  -  0.361( التنفيذ  وملجال 
ال�ضف )0.538 - 0.777(، وملجال التقومي )0.672 - 0.874(، 

.)α ≥0.05( وجميعها قيم دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى
ثبات مقيا�س الدرا�ضة: مت التحقق من ثبات البطاقة با�ضتخدام 

معادلة )كرونباخ-األفا(، واجلدول )3( يو�ضح ذلك.
جدول )3(

 معامالت ثبات مجاالت مقياس بطاقة مالحظة األداء التدريسي

معامل الثباتاأرقام الفقراتعدد الفقراتاملجالرقم املجال

10.87 - 55التخطيط للتدري�س1

60.88 – 1520تنفيذ التدري�س2

3
الت�ضال واإدارة 

210.85 – 828ال�ضف

290.90 – 836التقومي4

10.95 - 3636 كلي 

 3 - مقياس قلق التدريس:
اإعداد  مت  العينة،  اأفراد  لدى  التدري�س  قلق  م�ضتوى  لقيا�س 
مقيا�س الدرا�ضة بالرجوع اإىل اأدبيات القلق ب�ضكل عام، واأدبيات قلق 
الذي  املقيا�س  من  كل  اإىل  الرجوع  كما مت  ب�ضكل خا�س،  التدري�س 
 Liu,( ومقيا�س ليو ،)اأعده عودة )1995(، ومقيا�س �ضعيب )1995
2008(، ومقيا�س رو�س )Roach, 2003(، ويف �ضوء ذلك مت �ضياغة 

الأولية للمقيا�س واملكون من )36( فقرة، وذلك على �ضلم  ال�ضورة 
غالبًا،  علي  ينطبق  دائمًا،  علي  )ينطبق  التدريج  خما�ضي  ا�ضتجابة 
ينطبق علي اأحيانًا، ينطبق علي نادراً، ل ينطبق علي مطلقًا(، بحيث 

اأعطيت رقميًا الدرجات )5، 4، 3، 2، 1( على الرتتيب، ملحق )3(. 

صدق املقياس: 

�ضدق املحكمني: مت اتباع الإجراءات ال�ضابقة، ويف �ضوء أ. 
لبع�س  اللغوية  ال�ضياغات  بع�س  تعديل  مت  املحكمني  مالحظات 
اأ�ضبح  وبالتايل  فقرات،   )3( ا�ضتبعاد  مت  كما  املقيا�س،  فقرات 

املقيا�س مكونًا من )33( فقرة.
بني 	.  الرتباط  معامالت  ح�ضاب  مت  التمييزي:  ال�ضدق 

متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد العينة على كل فقرة من فقرات املقيا�س 
مع متو�ضط الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت ما بني )-0.453 

.)α ≥0.05( وجميعها قيم دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى ،)0.842
قلق  مقيا�س  ثبات  من  التحقق  مت  الدرا�ضة:  مقيا�س  ثبات 
معامل  بلغ  وقد  كرونباخ(،   – )األفا  معادلة  با�ضتخدام  التدري�س 

الثبات املح�ضوب بهذه الطريقة )0.95(.

املعاجلة اإلحصائية:

جمموع  ا�ضتخراج  مت  الأول،  الدرا�ضة  �ضوؤال  عن  لالإجابة 

التعلم، ويف �ضوء  اأمناط  من  على كل منط  العينة  اأفراد  ا�ضتجابات 
ذلك مت ت�ضنيف اأفراد العينة على النمط الذي حاز على اأعلى جمموع، 
العينة  اأفراد  ا�ضتجابات  بني   )3( من  اأكرب  الفارق  يكون  اأن  ب�رصط 
ذلك  اأقل من  الفرق  كان  التعلم، ويف حال  اأمناط  على كل منط من 
الدرا�ضة  اأ�ضئلة  عن  ولالإجابة  منط،  من  اأكرث  على  الطالب  ي�ضنف 
التباين الأحادي، وذلك  ا�ضتخدام حتليل  الثاين والثالث والرابع، مت 

 .SPSS با�ضتخدام برنامج الرزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية

نتائج الدراسة: 
اأوالً: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال االأول ●
لدى  ◄ املف�سلة  التعلم  اأمناط  ما  على:  االأول  ال�سوؤال  ن�ص 

الطلبة املعلمني يف جامعة القد�ص املفتوحة؟
والن�ضب  التكرارات  ا�ضتخراج  مت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
التعلم،  اأمناط  من  منط  كل  على  العينة  اأفراد  ل�ضتجابات  املئوية 

واجلدول رقم )4( يو�ضح ذلك.
جدول )4(

 التكرارات والنسب المئوية والترتيب ألنماط التعلم المفضلة لدى الطلبة المعلمين

الرتتيبالن�سبة املئويةالتكرارمنط التعلمرقم النمط

8743.31ب�رصي1

178.55�ضمعي2

63.06حركي3

4220.82ب�رصي – �ضمعي4

189.04ب�رصي – حركي5

52.57�ضمعي –حركي6

2612.93ب�رصي-�ضمعي-حركي7

201100كلي 

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )4( اأن اأكرث اأمناط التعلم تف�ضياًل 
يليه   ،)%  43.3( بن�ضبة  الب�رصي  التعلم  العينة هو منط  اأفراد  لدى 
التعلم  منط  ثم   ،)%  20.8( بن�ضبة  ب�رصي-�ضمعي  التعلم  منط 
ب�رصي-�ضمعي-حركي بن�ضبة )12.9 %(، ويف الرتتيب الرابع جاء 
ال�ضمعي  التعلم  اأما منط   ،)% التعلم ب�رصي-حركي بن�ضبة )9  منط 
التعلم  يليه منط   ،)%  8.5( بن�ضبة  اخلام�س  الرتتيب  على  فقد حاز 
احلركي بن�ضبة )3 %(، ويف الرتتيب الأخري جاء منط التعلم �ضمعي-

حركي بن�ضبة )2.5 %(.
يف  املتاحة  التعلم  م�ضادر  طبيعة  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى 
جامعة القد�س املفتوحة، التي تركز على و�ضائل ب�رصية مثل املواد 
الإلكرتونية،  امل�ضادر  اإىل  بالإ�ضافة  الفيديو،  واأ�رصطة  املطبوعة، 
الذي تتبناه اجلامعة،  التعليم املفتوح عن بعد  ان�ضجامًا مع فل�ضفة 
كما اأن اعتماد طلبة الرتبية العملية ب�ضكل اأ�ضا�ضي على املالحظات 
التعلم  منط  تقدم  يف�رص  وامل�ضاهدة  امل�ضاركة  مرحلتي  يف  ال�ضفية 
ورمبا  التعلم ب�رصي-�ضمعي،  ال�ضمعي ومنط  التعلم  الب�رصي ومنط 
تعود هذه النتيجة اأي�ضًا اإىل اأنظمة التقومي املتبعة يف اجلامعة والتي 
تركز على الختبارات الكتابية، يف حني تكاد تخلو اأن�ضطة ومهمات 



323

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

التعلم من املثريات العملية، وهو ما يف�رص تدين العتماد على منط 
هذه  نتيجة  وتتفق  الأخرى.  املركبة  التعلم  واأمناط  احلركي  التعلم 
 )Amran et al., 2011( الدرا�ضة مع ما اأظهرته درا�ضة اأمني واآخرين
من حيث الرتتيب الأول لنمط التعلم الب�رصي، يف حني اختلفت مع 
 Bedir( نتيجة هذه الدرا�ضة مع نتائج كل من درا�ضة بيدري وانكوزي
 ،)Urval et al., 2014( ودرا�ضة اورفال واآخرين ،) & Onkuzu, 2014

ودرا�ضة   ،)2012 )بلعاوي،  ودرا�ضة   ،)2013 )املحت�ضب،  ودرا�ضة 
 ،)2010 وبلعاوي،  )عالونة  ودرا�ضة   ،)2012 و�رصادقة،  )حموري 
 ،)2010 النادي،  )اأبو  ودرا�ضة   ،)2010 وبودي،  )غنيم  ودرا�ضة 
واآخرين  فرين�س  ودرا�ضة   ،)2010 واآخرين،  )هيالت  ودرا�ضة 

)French et al., 2007( من حيث ترتيب اأمناط التعلم.
ثانياً: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثاين ●
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

عند م�ستوى )α ≥ 0.05( يف م�ستوى االأداء التدري�ص لدى الطلبة 
املعلمني يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى الأمناط التعلم املف�سلة 

لديهم؟ 
احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  ال�ضوؤال، مت  هذا  لالإجابة عن 
والنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة املعلمني على بطاقة الأداء 
يف  مو�ضح  هو  كما  املف�ضلة،  التعلم  اأمناط  ملتغري  وفقًا  التدري�ضي 

اجلدول )5(. 
جدول )5(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة المعلمين على بطاقة األداء 
التدريسي وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتكرار منط التعلم

873.440.54ب�رصي

173.170.66�ضمعي

63.190.83حركي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتكرار منط التعلم

ب�رصي – 
423.150.59�ضمعي 

182.930.78ب�رصي – حركي

52.670.83�ضمعي –حركي

262.920.50ب�رصي-�ضمعي-حركي

متو�ضطات  بني  فروق  وجود   )6( ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
درجات الطلبة املعلمني على بطاقة مالحظة الأداء التدري�ضي وفقًا 
لتلك  الإح�ضائية  الدللة  ولفح�س  املف�ضلة،  التعلم  اأمناط  ملتغري 
الفروق، مت ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي، كما هو مو�ضح 

يف اجلدول )6(. 
جدول )6(

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات األداء التدريسي لدى الطلبة 
المعلمين وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة 
"ف"

الداللة 
االإح�سائية

9.72261.6204.5370.000بني املجموعات

69.2931940.357داخل املجموعات

79.016200املجموع

دللة  ذات  فروق  وجود   )6( ال�ضابق  اجلدول  من  يتبني 
الطلبة  لدى  التدري�ضي  الأداء  درجات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية 
»ف«  قيمة  بلغت  اإذ  املف�ضلة،  التعلم  اأمناط  ملتغري  وفقًا  املعلمني 
م�ضتوى  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  قيمة  وهي   )4.537(
)α ≥ 0.05(، وللتعرف على اجتاهات الفروق مت ا�ضتخدام اختبار 

توكي للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح يف اجلدول )7(. 

جدول )7(
 اتجاهات الفروق بين متوسطات درجات أداء الطلبة المعلمين على بطاقة األداء التدريسي وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

املتو�سط منط التعلم
ب�رصي�حركي�سمعيب�رصياحل�سابي

�سمعي
ب�رصي�
حركي

�سمعي�
حركي

ب�رصي��سمعي�
حركي

0.52*0.510.47*0.270.250.29---3.44ب�رصي

0.020.020.240.200.25----3.17�ضمعي

0.040.260.220.27---3.19حركي

0.220.180.23-----3.15ب�رصي – �ضمعي

0.040.01-----2.93ب�رصي – حركي

0.05----2.97�ضمعي –حركي

----2.92ب�رصي-�ضمعي-حركي

 (α ≥ دالة عند مستوى ٠,٠٥ *(

ي�ضري اجلدول ال�ضابق )7( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
بني متو�ضطات درجات الأداء التدري�ضي لدى الطلبة املعلمني ذوي 
ب�رصي-حركي،  التعلم  منط  ذوي  من  وكل  الب�رصي  التعلم  منط 

وذوي منط التعلم ب�رصي-�ضمعي-حركي ل�ضالح ذوي منط التعلم 
الطلبة  اأن  اإىل  الباحث  يف�رصها  كما  النتيجة  هذه  وتعود  الب�رصي. 
الذين يف�ضلون التعلم الب�رصي هم الأكرث قدرة على اإدراك امل�ضامني 
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التدري�ضية، ب�ضبب تعر�س طلبة هذا  املعرفية والأدائية للممار�ضات 
داخل  تعليمية  مواقف  م�ضاهدة  خالل  من  ب�رصية  ملثريات  املقرر 
العرو�س  خالل  من  اأو  املتعاونة،  املدار�س  يف  الدرا�ضية  ال�ضفوف 
املرئية املتبعة يف هذا امل�ضاق، ورمبا تعود اأي�ضًا اإىل ا�ضتعانة طلبة 
يف  اأ�ضا�ضيًا  م�ضدراً  باعتباره  لهم،  املقرر  بالكتاب  العملية  الرتبية 

اإر�ضادهم وتوجيههم اأثناء مرحلة التطبيق. 
ثالثاً: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثالث ●
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

التدري�ص لدى الطلبة  ≤ α( يف م�ستوى قلق   0.05( عند م�ستوى 
املعلمني يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى الأمناط التعلم املف�سلة 

لديهم؟ 
احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  ال�ضوؤال، مت  هذا  لالإجابة عن 
مقيا�س  على  املعلمني  الطلبة  ل�ضتجابات  املعيارية  والنحرافات 
مو�ضح  هو  كما  املف�ضلة،  التعلم  اأمناط  ملتغري  وفقًا  التدري�س  قلق 

يف اجلدول )8(. 
جدول )8(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة المعلمين على مقياس قلق 
التدريس وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمنط التعلم

871.860.70ب�رصي

172.240.91�ضمعي

62.751.27حركي

ب�رصي-
422.000.90�ضمعي 

182.361.07ب�رصي – حركي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمنط التعلم

51.800.19�ضمعي –حركي

263.191.13ب�رصي-�ضمعي-حركي

متو�ضطات  بني  فروق  وجود   )8( ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 
ا�ضتجابات الطلبة املعلمني على مقيا�س قلق التدري�س وفقًا ملتغري 
اأمناط التعلم املف�ضلة، ولفح�س الدللة الإح�ضائية لتلك الفروق، مت 
ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي، كما هو مو�ضح يف اجلدول 

 .)9(
جدول )9(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة المعلمين على 
مقياس قلق التدريس وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

م�سدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة 
"ف"

الداللة 
االإح�سائية

بني 
39.53966.5908.5980.000املجموعات

داخل 
148.6891940.766املجموعات

188.228200املجموع

دللة  ذات  فروق  وجود   )9( ال�ضابق  اجلدول  من  يتبني 
مقيا�س  املعلمني على  الطلبة  ا�ضتجابات  متو�ضطات  اإح�ضائية بني 
قلق التدري�س وفقًا ملتغري اأمناط التعلم املف�ضلة، اإذ بلغت قيمة »ف« 
م�ضتوى  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  قيمة  وهي   )8.598(
ا�ضتخدام اختبار  الفروق مت  )α ≥ 0.05(، وللتعرف على اجتاهات 

توكي للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح يف اجلدول )10(. 

جدول )10(
 اتجاهات الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة المعلمين على مقياس قلق التدريس وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

املتو�سط منط التعلم
ب�رصي�حركي�سمعيب�رصياحل�سابي

�سمعي
ب�رصي�
حركي

�سمعي
حركي

ب�رصي��سمعي�
حركي

1.33-*0.500.06-0.14-0.89-0.38----1.86ب�رصي

0.95-*0.120.44-0.510.24----2.24�ضمعي

0.44-0.750.390.95---2.75حركي

1.19-*0.360.20------2.00ب�رصي – �ضمعي

0.83*0.56-----2.36ب�رصي – حركي

0.139-*----1.80�ضمعي –حركي

-----3.19ب�رصي-�ضمعي-حركي

 (α ≥ دالة عند مستوى ٠,٠٥ *(

ي�ضري اجلدول ال�ضابق )10( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
بني متو�ضطات قلق التدري�س لدى الطلبة املعلمني ذوي منط التعلم 
الب�رصي، وذوي  التعلم  ب�رصي-�ضمعي-حركي وكل من ذوي منط 
ال�ضمعي، وذوي منط التعلم ب�رصي-�ضمعي، وذوي منط  منط التعلم 

ل�ضالح  �ضمعي-حركي  التعلم  منط  وذوي  ب�رصي-حركي،  التعلم 
ذوي منط التعلم ب�رصي-�ضمعي-حركي.

وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن ذوي منط التعلم ب�رصي-�ضمعي-
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حركي هم الأقل تعر�ضًا ملثريات تعلمية تتنا�ضب مع هذا النمط كما 
كلية  لطلبة  املتاحة  التعلم  م�ضادر  طبيعة  حيث  من  �ضابقًا  اأ�ضري 
اإىل  بحاجة  النمط  هذا  فطلبة  املفتوحة،  القد�س  الرتبية يف جامعة 
تنوع يف و�ضائل التعلم، وبحاجة اأي�ضًا اإىل و�ضائط �ضمعية ومواقف 
عملية لكت�ضاب خربات التعلم، وغياب هذه امل�ضادر اأدى اإىل تدين 
م�ضتوى  ارتفاع  يف�رص  مما  الأدائية،  بقدراتهم  النمط  هذا  ذوي  ثقة 
قلق التدري�س لديهم، كما جاءت هذه النتيجة اأي�ضًا متفقه مع نتائج 
وقلق  التدري�ضي  الأداء  بني  �ضلبية  عالقة  وجود  اإىل  اأف�ضت  بحوث 

التدري�س.
رابعاً: النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الرابع ●
ن�ص ال�سوؤال الثاين على: هل توجد فروق دالة اإح�سائيا  ◄

لدى  االأكادميي  التح�سيل  م�ستوى  ≤ α( يف   0.05( م�ستوى  عند 
الطلبة املعلمني يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى الأمناط التعلم 

املف�سلة لديهم؟ 
احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  ال�ضوؤال، مت  هذا  لالإجابة عن 
)املعدل  الأكادميي  التح�ضيل  مل�ضتوى  املعيارية  والنحرافات 
الرتاكمي( لدى الطلبة املعلمني وفقًا ملتغري اأمناط التعلم املف�ضلة، 

كما هو مو�ضح يف اجلدول )11(. 
جدول )11(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة 
المعلمين وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

املتو�سط العددمنط التعلم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

8770.796.37ب�رصي

1771.707.72�ضمعي

671.2210.01حركي

4270.445.92ب�رصي – �ضمعي 

1870.464.71ب�رصي – حركي

567.802.67�ضمعي –حركي

2667.815.37ب�رصي-�ضمعي-حركي

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق )11( وجود فروق بني متو�ضطات 
ملتغري  وفقًا  املعلمني  الطلبة  لدى  الأكادميي  التح�ضيل  م�ضتوى 
اأمناط التعلم املف�ضلة، ولفح�س الدللة الإح�ضائية لتلك الفروق، مت 
ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي، كما هو مو�ضح يف اجلدول 

 .)12(
جدول )12(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات التحصيل األكاديمي لدى الطلبة 
المعلمين وفقًا لمتغير أنماط التعلم المفضلة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سطات 
الداللة قيمة )ف(املربعات

االإح�سائية

223.777637.2960.9590.454بني املجموعات

7542.72019438.880داخل املجموعات

7766.497200املجموع

يتبني من اجلدول ال�ضابق )12( عدم وجود فروق ذات دللة 
الطلبة  الأكادميي لدى  التح�ضيل  اإح�ضائية بني متو�ضطات م�ضتوى 
»ف«  قيمة  بلغت  اإذ  املف�ضلة،  التعلم  اأمناط  ملتغري  وفقًا  املعلمني 
)0.959( وهي قيمة غري دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة م�ضتوى 

.)α ≥ 0.05(
وقد تعود هذه النتيجة كما يرى الباحث اإىل ت�ضابه اخل�ضائ�س 
خرباتهم  �ضوئها  يف  ت�ضكلت  التي  العينة،  اأفراد  لدى  املعرفية 
اأن لكل منط تعلم منظومة من املهمات والأن�ضطة  ومعارفهم، ومبا 
اخلا�ضة به التي متيزه عن غريه من الأمناط الأخرى، فاإن التمايز 
فعالية  اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  الدرا�ضي  التح�ضيل  م�ضتوى  يف 
اإىل منط  التعلم، ولي�س  هذه املهمات وطريقة توظيفها يف عمليات 
التعلم نف�ضه، وهذه النتيجة تتفق مع الأطر النظرية التي اأ�ضارت اإىل 
اأن تف�ضيالت الأفراد املعرفية متثل مناحي للتعلم ولي�ضت موؤ�رصات 
نتيجة  وتتفق  الأكادميي.  التفوق  اأو  الإجناز  جمالت  يف  للتمايز 
ودرا�ضة   ،)2012 )بلعاوي،  درا�ضة  من  كل  نتائج  مع  الدرا�ضة  هذه 
 ،)2010 واآخرون،  )هيالت  ودرا�ضة   ،)2012 و�رصادقة،  )حموري 
ودرا�ضة اكويونلي و�ضويلي )Akkoyunlu & Soylu, 2008 (، يف حني 
Bedir & Onku� )خختلفت مع نتائج كل من درا�ضة بيدري وانكوزي 
zu, 2014 (، ودرا�ضة اورفال واآخرين )Urval et al., 2014(، ودرا�ضة 

نوزهات واآخرين )Nuzhat et al., 2013(، ودرا�ضة عمران واآخرين 
والفقهاء   ،)2010 النادي،  )اأبو  ودرا�ضة   ،)Amran et al., 2011(
اأ�ضاليب املعاجلة  الأخذ بعني العتبار الختالف يف  )2002(، مع 

الإح�ضائية بني هذه الدرا�ضات والدرا�ضة احلالية.

التوصيات:
يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، يو�سي الباحث 

بـ:

القد�س . 1 جامعة  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ضاء  تدريب 
املفتوحة على اأمناط التعلم، واآليات توظيفها يف اللقاءات الوجاهية 

والفرتا�ضية.
نحو . 2 وتوجيههم  تعلمهم،  باأمناط  الطلبة  وعي  تعزيز 

مراعاتها مبا ي�ضهم يف تطوير عاداتهم الدرا�ضية.
جامعة . 3 لطلبة  املقدمة  التعلم  م�ضادر  تنويع  �رصورة 

القد�س املفتوحة ب�ضكل عام، وطلبة كلية الرتبية ب�ضكل خا�س، مبا 
يتنا�ضب مع تنوع اأمناط التعلم املف�ضلة لديهم.

خالل . 4 من  العملية،  الرتبية  مقرر  تنفيذ  اآليات  تطوير 
وفقًا  املعلمني  للطلبة  املقدمة  الراجعة  التغذية  اأ�ضكال  يف  التنويع 
لأمناط التعلم املف�ضلة لديهم، مبا ي�ضهم يف تطوير الأداء التدري�ضي 

لديهم وخف�س القلق امل�ضاحب له.
املفتوحة . 5 القد�س  جامعة  يف  الدرا�ضية  املقررات  اإثراء 

باأن�ضطة تراعي التنوع يف اأمناط تعلم طلبتها.
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