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الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على أنماط التعلـ لدى

معرفية مختلفة ف

الطلبة وعالقتيا ببعض المتغيرات (التخصص األاكاديم  ،والمعدؿ

الخياؿ واألبداع اللغوي ،يراكز الشؽ األيسر على المنطؽ

الترااكم ) ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ بناء استبانة وتطبيقيا بعد التحقؽ مف

الرياض والعمليات الحسابية الدقيقة ،وىذا ما يدعـ مجاؿ وأبعاد

صدقيا وثباتيا على عينة تاكونت مف ( )97طالباً مف طلبة اكلية
التربية بجامعة الملؾ سعود .أظيرت نتائج الدراسة أف النمط المفضؿ

الفروؽ الفردية بيف الطلبة المتعلميف مف حيث تبايف وتعدد أنماط

تعلميـ المعرفية.

لدى الطلبة ىو النمط الجسم  /الحراك  ،يليو النمط اللغوي /اللفظ .

ويضيؼ  [6] Williamsأف ألنماط تعلـ الطلبة بعد بيئ

وأظيرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية ف أنماط تعلـ الطلبة وفقاً
للتخصص األاكاديم للطالب .اكما أظيرت النتائج فروقاً ذات داللة

وثقاف

وقيـ واتجاىات حياتية ف عالميـ الواقع .

أصبح االىتماـ بدراسة أنماط تعلـ الطلبة ،إحدى مياـ

ويرى  [7] Parryإف ىنالؾ عالقة إيجابية لدى الطلبة ف

عصرنا الحال  ،حيث تشير المناىج التربوية

الحديثة بوضوح إلى دور وأىمية ىذه األنماط ف

مراحليـ الدراسية المتعاقبة بيف أنماط تعلميـ واكفاءتيـ الذاتية

تعلـ الطلبة

ف

والقائميف على التعليـ بتحليؿ أنماط تعلـ الطلبة ،ومساعدتيـ

استراتيجيات وطرؽ التدريس ىو توعية المعلميف الستثمار أنماط

على التصور السليـ لطرؽ واستراتيجيات ااكتساب المعرفة ونقليا

مشاريع تعلمية ىادفة .وتشير السياسات التربوية

ف

على أىمية التوجو نحو تفريد التعلـ وتقديـ التعليـ وفؽ أنماط

 .2مشكمة الدراسة

وبدأ التطور التاريخ لظيور مفيوـ أنماط التعلـ ف القرف

تاكمف مشاكلة الدراسة ف

العشريف بحيث يفسر اكيؼ يتعلـ الطالب ،واكيؼ ينتقلوف مف

الطالب الجامع

النظرة المجردة ،إلى المعرفة مف أجؿ البحث عف اإلجابة

إذ تشاكؿ ىذه المرحلة تفتح ذىف الطالب ف

تشاكيؿ شخصية الطالب بشاكؿ شمول

نياية القرف العشريف أف

ومتاكامؿ ،وبالرغـ مف

البيئة التعليمية الغنية بتقنيات التعليـ ،إال أف ىنالؾ عوامؿ أخرى

أنماط التعلـ تتبع شق الدماغ حيث يقوـ الشؽ األيمف بعدد مف

غير البيئة التعليمية تؤثر ف

العمليات الذىنية وتشمؿ :التخيؿ ،اإلدراؾ الماكان  ،وأحالـ

تعلـ الطلبة الت

تتطلب الصورة

تعلـ وتعليـ الطلبة ،منيا أنماط

يستخدميا المدرسوف ف

الجامعة ،لذا جاءت

ىذه الدراسة للاكشؼ عف أنماط تعلـ الطلبة وعالقتيا بالمعدؿ

الاكلية .أما الشؽ األيسر فيشمؿ عمليات التحدث ،والمنطؽ

الترااكم والتخصص األاكاديم للطالب.

الرياض  ،واألعداد ،والتسلسؿ ،والقوائـ ،والتحليؿ باكافة أبعاده

أ .أسئمة الدراسة

سعت الدراسة إلى اإلجابة عف السؤاليف التالييف:

ويشير  [5] Witteإلى العالقة الوثيقة بيف أنماط التعلـ

وأنماط التفاكير حيث يقوـ شق

تناوليا لموضوع حيوي ف

حياة

تناوؿ جوانب المعرفة التخصصية والعامة والذي يصب ف

الصحيحة ،إلى طريقة منطقية وأاكثر مالءمة ف التعلـ [.[3

[.[4

سياؽ جديد وىو انتقاؿ اثر التعلـ ف

مواقؼ حياتية

اجتماعية جديدة.

التعلـ المختلفة والمتنوعة للطلبة [.[2

اليقظة ،واأللواف ،واألبعاد ،واكؿ المياـ الت

التعلـ واالستقباؿ اإلدرااك

لخبرات التعلـ ،وىذا ما ينعاكس

على طبيعة اإلنجاز والتحصيؿ الدراس  ،مما يدعوا المدرسيف

ويرى  [1] Biggs, Kember, & Leungأف ميمة

وقد أفرزت أبحاث الدماغ ف

مراحؿ تعلميـ األولى ،حيث تشاكؿ الخبرات األولية

للتعلـ ،وتنمط أساليب ااكتسابيـ للمعارؼ وتحويليا إلى ميارات

 .1المقدمة

تعلـ طلبة ف

طبيعة الخبرات الت

ااكتسبيا الطلبة وقاموا

اىتمامات وميوؿ لدى الطلبة سرعاف ما تؤطر استعداداتيـ

الكممات المفتاحية :أنماط ،تعلـ ،طلبة ،مفضلة.

وااكسابيـ الخبرات الحياتية المختلفة.

يؤثر ف

ببنائيا ف

إحصائية ف أنماط تعلـ الطلبة وفقاً للمعدؿ الترااكم للطالب.

مينة التعليـ ف

الوقت الذي يراكز فيو الشؽ األيمف على

 .1مػ ػا أنم ػ ػاط التعل ػ ػـ المفضل ػ ػة ل ػ ػدى طلبػ ػة اكليػ ػة التربية بجامعة

الدماغ بعمليات وتجييزات
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ياكوف التقدير "جيد جداً" اذا اكاف المعدؿ الترااكم للطالب ال يقؿ

الملؾ سعود؟
 .2ىؿ توجػ ػد ف ػ ػروؽ ذات دالل ػ ػة إحصائية عند مستوى الداللة
) (α = 0.05ف

عف  3.75مف .5.0

أنماط تعلـ الطلبة المفضلة وفقاً للتخصص

ه .مصطمحات الدراسة

أنماط التعلـ ) (Learning Stylesى

األاكاديم  ،أو المعدؿ الترااكم  ،أو التفاعؿ بيف التخصص

الطرؽ الت

تؤدي

األاكاديم والمعدؿ الترااكم للطالب؟

بالطلبة إلى التعلـ الفعاؿ ف

ب .أهداف الدراسة

واالتجاىات والقيـ وتعديؿ السلوؾ ،وتقاس مف خالؿ استجابة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على:

ااكتساب المعلومات والميارات

الطلبة على مقياس أنماط التعلـ المعد ليذه الغاية والذي يحتوى

 -أنماط التعلـ المفضلة لدى طلبة اكلية التربية بجامعة الملؾ

على األنماط التالية :النمط الجسم  /الحراك  ،والنمط اللغوي/

سعود.

اللفظ  ،والنمط الطبيع  /البيئ  ،والنمط االجتماع  /التفاعل ،

 -الفروؽ ف

والنمط الماكان  /البصري ،والنمط المنطق  /الرياض  ،والنمط

أنماط تعلـ الطلبة المفضلة وفقاً للتخصص

الموسيق  /اإليقاع  ،والنمط الشخص  /الذات .

األاكاديم  ،أو المعدؿ الترااكم  ،أو التفاعؿ بيف التخصص

متغيرات الدراسة:

األاكاديم والمعدؿ الترااكم للطالب.

اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

ج .أهمية الدراسة

المتغيرات المستقلة:

تختلؼ أنماط التعلـ مف طالب إلى آخر ،واكوف التدريس

بشاكؿ عاـ يتجو إلعداد الطلبة المتالؾ الميارات الالزمة

أنماط التعلـ المفضلة لدى الطلبة )8( :أنماط.

لألنماط التعلمية ،وألف المدرس المبدع ىو الذي يتعرؼ على

المتغيرات التابعة:

 .1التخصص )4( :تخصصات.

أنماط تعلـ طلبتو ثـ يختار طريقة التدريس الت تتناسب مع ىذه
األنماط أبو النادي [ ]8برزت أىمية ىذه الدراسة ف

 .2المعدؿ الترااكم  :مستوياف.

التعرؼ

على أنماط التعلـ المفضلة لدى طالب اكلية التربية بجامعة

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

الملؾ سعود والت قد تساعد أعضاء ىيئة التدريس بالاكلية على
التخطيط الجيد للمقررات الدراسية والتنويع ف

ف العقود األخيرة ظير العديد مف النظريات التربوية الت
حاولت تفسير الفروؽ ف

استراتيجيات

التدريس لتتالءـ مع أنماط التعلـ المفضلة لدى الطلبة .وقد

تساعد ىذه الدراسة أعضاء ىيئة التدريس ف
الجامعية ف

اكاف أىميا نظرية أنماط التعلـ ،والت

تطوير المقررات

ضوء أنماط التعلـ المفضلة لدى الطلبة ليصبح

ويشير جابر
إلى علـ المعرفة ]ُ (Cognitive Science) [9
[ ]10أف نظرية جاردنر ) (Gardner Theoryتعتبر مف

األاكاديم للطالب اك ٌؿ بحسب تخصصو.

النظريات المفيدة ف التعرؼ على أنماط التعلـ وأساليب التدريس

ألنيا تاكشؼ مواطف الضعؼ والقوة لدى الفرد ،فوفؽ نظرية

د .حدود الدراسة

الذاكاءات المتعددة فإف أنواع الذاكاءات الثمانية تعمؿ فيما بينيا

الحد الزمان  :العاـ الجامع 2015 /2014ـ.

بتاكامؿ وتؤثر وتتأثر بنمط التعلـ لدى الفرد ،ولذلؾ فإف نمط

الحد الماكان  :جامعة الملؾ سعود بالرياض ف المملاكة العربية

السعودية.

الفرد ف التعلـ يعاكس أنواع الذاكاءات الت يتميز بيا.

الحد الموضوع  :اقتصر البحث على التخصصات (علـ النفس

وتحدد نظرية جاردنر ) (Gardner Theoryوى نظرية

الذاكاءات المتعددة )(Multiple Intelligences Theory) (8

التربوي ،الدراسات اإلسالمية ،التربية البدنية ،التربية الخاصة)

أنواع مف الذاكاءات تحدد نمط التعلـ لدى األفراد وىذه األنواع

تخصصات أغلبية طلبة اكلية التربية .وستتحدد نتائج

البحث باستجابة عينة البحث مف الطلبة على أداة القياس

(االستبانة) المستخدمة ف

استمدت مبادئيا مف

مدارس التحليؿ النفس  ،ونظرية الذاكاءات المتعددة الت ارتاكزت

التعلـ والتعليـ أاكثر فاعلية مما قد ينعاكس على التحصيؿ

وى

القدرة على التعلـ بيف األفراد ،وربما

ى  :الجسم  /الحراك
واللغوي /اللفظ

ىذه الد ارسة .وسيتحدد المعدؿ

البيئ

الترااكم للطالب باالعتماد على التقديرات التالية للجامعة حيث
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)،(Bodily/ Kinesthetic Style

) ،(Linguistic/ Verbal Styleوالطبيع /

)Style

،(Natural

واالجتماع /

التفاعل

5

) ،(Interpersonal Styleوالماكان  /البصري
والمنطق /

)،Visual Style

الرياض

10

(Spatial/

الطلبة لصالح اإلناث ،وأشارت النتائج إلى أف الطلبة يتوزعوف

(Logical/

على أنماط التعلـ بأعداد ونسب مختلفة ،اكما أنيـ يتوزعوف

) ،Mathematical Styleوالموسيق  /اإليقاع (Musical/
) ،Rhythmic Styleوالشخص  /الذات

2016

حسب أنماط التفاكير بنسب مختلفة ،ويحتؿ النمط التشريع

والتنفيذي والخارج المراتب األولى.

(Intrapersonal

) Styleوأشار إلى أف لاكؿ فرد ىذه الذاكاءات والت تؤدي اكؿ

وبحث الصاوي [ ]20أنماط الذاكاءات األاكثر شيوعا لدى

منيا دو اًر محدداً ،رافضاً االعتقاد السائد بأف الذاكاء ملاكة عقلية

جامعة

الطالبات المعلمات ف

ف

برنامج التدريب الميدان

واحدة .وأشار جاردنر أف اكؿ فرد يمتلؾ درجات متفاوتة مف

اإلساكندرية ،فأظيرت نتائج الدراسة أف ااكثر األنماط شيوعاً لدى

بإماكاف الفرد ضمف بيئتو المحيطة أف يقوـ بتشاكيؿ ىذه

الذاكاءات

الطلبات ىو النمط الشخص

الذاكاءات تمثؿ لدى الفرد قدرات عقلية مستقلة نسبياً ،وأنو

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً ف

الذاكاءات أو تاكييفيا جميعاً بطرؽ متعددة ،لذا يرى أىمية إتاحة

المتعددة لمتغير الاكلية.

البيئات التعليمية المناسبة لتعزيز الذاكاءات وتنشيطيا

وف

[.[11,12,13

وقد تناوؿ بعض الباحثيف مفيوم

يليو الطبيع

وأقليا المنطق ،

دراسة أجراىا طالفحو والزغوؿ [ ]21حوؿ أنماط

التعلـ المفضلة لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتيا بالجنس

الذاكاءات المتعددة

والتخصص .أظيرت النتائج سيادة السيطرة الدماغية اليسرى

وأنماط التعلـ على أنيما وجياف لعلمة واحدة ،وأف ال اختالؼ

لدى أفراد العينة ،يلييا سيادة السيطرة الدماغية اليمنى ،اكما لـ

التعلـ ىو

تظير الدراسة فروؽ دالة إحصائياً ألنماط التعلـ لدى الطلبة تبعا

وتناوؿ األدب التربوي تعريؼ أنماط التعلـ على أنيا طرؽ

ولصالح الاكليات

بينيما اكمفيوميف تطبيقييف ،وأف أسلوب أي فرد ف

انعاكاس لنوع محدد مف أنواع الذاكاءات الت لديو [.[10,14

يفضليا المتعلـ ف

لمتغير الجنس ،ف

التعلـ على مستوى التخصص األاكاديم

استقباؿ المعرفة ومعالجتيا للوصوؿ إلى

األدبية.

اليدؼ التعليم المنشود [ .]15بينما يرى  [16] Looأف أنماط

أما دراسة أجراىا زريقات [ ]22الت

التعلـ تشير إلى الطريقة الت يستجيب ليا الفرد لمثيرات البيئة

ىدفت إلى بحث

عالقة أنماط التعلـ بأنواع الذاكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة

ويتفاعؿ معيا ف سياؽ التعلـ .بينما يعرفيا اللقان [ ]17على
أنيا :مجموعة الطرؽ والعادات الت

حيف أظيرت فروؽ دالة إحصائياً ألنماط

األساسية ،وقد استخدـ الباحث مقياس ىن

اعتاد المتعلـ نيجيا ف

وممفورد ،ومقياس

جاردنر للذاكاءات المتعددة ،وقد اكشفت نتائج الد ارسة أف الذاكاء
الموسيق

ااكتساب المعرفة والخبرة والميارة.
اكما تناوؿ األدب التربوي دراسات سابقة ذات عالقة

جاء ف

المرتبة األولى يليو الذاكاء الطبيع

ثـ

الرياض فالبينشخص ثـ الحراك  ،ثـ الماكان ثـ اللغوي وأخي اًر
الذاكاء الشخص  ،اكما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيو

مباشرة مع الدراسة الحالية؛ دراسات بحثت أنماط التعلـ ضمف

موجبو دالة إحصائيا بيف انماط التعلـ والذاكاءات المتعددة.

متغيرات أخرى ،ودراسات ذات عالقة غير مباشرة؛ بحثت أنماط
التعلـ بصورة أخرى منيا دراسة قاـ بيا  [18] Chanلمعرفة

واكانت دراسة قاـ بيا ياسيف [ ]23حوؿ مراعاة اكتب

تقديرات الطلبة المتميزيف للذاكاءات المتعددة السائدة لدييـ ،وقد

الرياضيات المدرسية للمرحلة المتوسطة ف

المملاكة العربية

تألفت عينة الدراسة مف ( )123طالباً وطالبة ،وأظيرت النتائج

السعودية ألنماط تعلـ الطلبة ،أظيرت نتائج الدراسة تبايناً ف

درجة مراعاة نمط التعلـ البصري بشاكؿ عاـ ،فقد تـ مراعاتو

تصدر الذاكاء المنطق ف حيف جاء الذاكاء الجسم والطبيع

ف الترتيب األخير.
أما دراسة المومن

بدرجة ممتازة ف

غالبية ماكونات وحدت

اليندسة والقياس ،ف

[ ]19فقد اكانت حوؿ أنماط التعلـ

حيف لـ ينطبؽ نمط التعلـ السمع ف جميع ماكونات الوحدات

والتفاكير والدافعية وعالقتيا بالتحصيؿ لدى طالب الجامعة

فاكانت درجة

الدراسية ،أما بالنسبة لنمط التعلـ القرائ

الياشمية ،حيث أظيرت النتائج أف أنماط التعلـ ليا عالقة

الاكتاب

المراعاة ممتازة ف

ماكونات التدريبات والميارات والمسائؿ ،أما

بالتحصيؿ الدراس  ،بينما لـ يظير ألنماط التفاكير وأنماط

نمط التعلـ القرائ

الدافعية عالقة ،اكما ظير وجود تفاعؿ بيف أنماط التعلـ وجنس

فاكانت درجة المراعاة جيدة جداً

ف ماكػ ػوف األنشطػ ػة والشػرح ،وبدرجة ضعيفة ف غالبية ماكونات
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العمل

الرياضيات .وأظيرت نتائج الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائياً ف

الوحدات.
وف دراسة قاـ بيا مبارؾ [ ]24حوؿ أنماط التعلـ وعالقتيا

قدرة الطالبات على حؿ المشاكالت الرياضية يعزى إلى البرنامج

بمستوى التفاكير الناقد لدى طلبة الصؼ العاشر بدولة األمارات

التدريس  ،اكما أظيرت النتائج عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف

العربية ،فبينت نتائج الدراسة أف نمط التعلـ السائد لدى الطلبة
ىو النمط التنافس

يليو النمط التعاون

متوسطات درجات الطالبات ف التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية

نحو تعلـ الرياضيات.

وأخي ار النمط الفردي،

وبينت النتائج انخفاض مستوى التفاكير الناقد لدى الطلبة ،اكما

 .4الطريقة واإلجراءات

بينت النتائج عدـ وجود عالقة دالة إحصائياً بيف مستوى التفاكير

أ .منهج الدراسة

ونمط التعلـ.

اعتمدت الدراسة ف

وىدفت دراسة عالونة وبلعاوي [ ]25التعرؼ على أنماط

إجراءاتيا على المنحى الوصف

لجمع

البيانات وذلؾ لمناسبتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا بحسب

التعلـ المفضلة والذاكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة جامعة

اإلجراءات التالية:

اليرموؾ والعالقة بينيما ،فأشارت النتائج أف النمط التعلـ الحراك

 -باالعتماد على األدب التربوي وخصوصاً أنماط التعلـ لدى

جاء ف المرتبة األولى ،تاله أسلوب التعلـ السماع  ،فاللمس ،

جاردنر [ ]28تـ بناء عدد مف الفقرات لتشاكؿ نواة استبانة أنماط

ثـ الجماع  ،فالبصري ،وأخي ارً الفردي .أما نوع الذاكاء السائد

التعلـ.

الرياض  ،فالبينشخص  ،فالماكان  .وجاء بعد ذلؾ الذاكاء اللغوي

االختصاص.

فاكاف الذاكاء الشخص  ،تاله الذاكاء الحراك والوجودي ،ثـ الذاكاء

 -التأاكد مف صدؽ بناء االستبانة بعرضيا على عدد مف ذوي

ثـ الطبيع  ،وأخي ارً الذاكاء الموسيق  ،اكما بينت الدراسة وجود

 -صياغة فقرات االستبانة بالصورة النيائية ف ضوء مالحظات

عالقة دالة إحصائيا بيف أساليب التعلـ والذاكاءات المتعددة لدى

المحاكميف.

الطلبة ،أي أف أساليب التعلـ تؤثر ف الذاكاءات المتعددة وتتأثر

 -التأاكد مف ثبات االستبانة بتطبيقيا على عينة استطالعية مف

وتقصت دراسة  [26] Ozbasأنماط التعلـ لدى طلبة

 -تفريغ االستبانات واستبعاد غير الصالح منيا للتحليؿ مثؿ:

بيا.

الجامعة ف

الطلبة.

أحد محافظات تراكيا ومقارنتيا بتغير الجنس

نقص البيانات ،وعدـ الجدية.

والتخصص األاكاديم  ،واستخدـ الباحث مقياس ماكفيلنش ف

 -معالجة البيانات باستخداـ برنامج )(SPSS

قياس أنماط التعلـ .واختبرت الدراسة ثالثة أنماط مف أنماط

 -عرض النتائج ومناقشتيا.

التعلـ ى  :البصري ،والسمع  ،والحراك  .وأظيرت النتائج أف

ب .مجتمع الدراسة

الطلبة يستخدموف النمط البصري أاكثر مف غيره مف أنماط التعلـ

تاكوف مجتمع الدراسة مف جميع طلبة الباكالوريوس ف

اكما أف أنماط التعلـ اكانت أاكثر شيوعاً لصالح الطالبات اإلناث.
وف

اكلية

التربية بجامعة الملؾ سعود ،توزعوا على ( )21شعبة مختلفة .

دراسة أجراىا رياف [ ]27ىدفت التعرؼ على أف

ج .عينة الدراسة

أنماط الذاكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية .أظيرت

اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،حيث تـ

النتائج أف الذاكاءت الشائعة لدى الطلبة جاءت على الترتيب:

اختيار ( )5شعب مف مجتمع الدراسة طبقت على طلبتيا أداة

اجتماع  ،شخص  ،لفظ  ،جسم  ،موسيق  ،رياض  ،ماكان ،

الدراسة ،وبعد فرز االستبانات بلغ عدد الطلبة ( )97طالباً

والموسيق وفقاً لمتغير الجنس لصالح الطالبات ،وف الجسم

تتسـ بالجدية وال يوجد نقص ف استجاباتيـ على أداة الدراسة.

طبيع  .اكما تبيف وجود فروؽ دالة إحصائياً ف الذاكاء اللفظ

توزعوا على ( )4تخصصات ،وىـ الطلبة الت اكانت استجاباتيـ

والطبيع لصالح الطالب.

والجدوؿ رقـ (ُ )1يبيف توزيع أفراد الدراسة حسب التخصص
األاكاديم والمعدؿ الترااكم .

وسعت دراسة زيتوف والمقدادي [ ]9لتقص

أثر برنامج

تدريس قائـ على دمج الذاكاءات المتعددة وأنماط التعلـ ف قدرة

الطالبات على حؿ المشاكالت الرياضية ودافعيتيف لتعلـ
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جدول 1
توزيع أفراد الدراسة حسب التخصص ال كاديم والمعدل التراكم
المعدل التراكم

التخصص ال كاديم
أقل من

النسبة

المجموع

المئوية

جيد جداً
فأكثر

جيد جداً

علـ نفس تربوي

10

دراسات إسالمية

9

10

تربية بدنية

15

10

25

تربية خاصة

17

15

32

33.0 %

المجموع

51

46

97

100 %

د .أداة الدراسة

11

21

21.6 %

19

19.6 %
25.8 %

المحاكميف واالتفاؽ بينيـ على فقرات األداة ،واجراء التعديالت

تـ بناء أداة الدراسة وى

علييا دليالً على صدقيا.

استبانة تقيس أنماط التعلـ

ثبات األداة:

المفضلة لدى طلبة اكلية التربية بجامعة الملؾ سعود باالستناد

تـ التحقؽ مف الثبات بتطبيؽ االستبانة على عينة استطالعية

إلى نظرية الذاكاءات المتعددة وأنماط التعلـ لدى جاردنر []28
واألدب التربوي .وقد اشتملت األداة على القسـ األوؿ :ويشمؿ

مف خارج عينة الدراسة وداخؿ مجتمعيا ماكونة مف ( )32طالباَ.

والمعدؿ الترااكم  .والقسـ الثان  :ويشمؿ على فقرات االستبانة

ىذه النتيجة مقبولة ،وعليو فاف أداة القياس تتمتع بمعامؿ ثبات

وقد تـ حساب معامؿ ثبات ألفا اكرونباخ فبلغ ( .)0.87وتعتبر

على البيانات العامة وى  :االسـ (اختياري) ،التخصص،

وعددىا ( )47فقرة ذات تدريج رباع

مناسب ألغراض الدراسة.

(ينطبؽ دائماً ،ينطبؽ

 .5النتائج ومناقشتها

اكثي اًر ،ينطبؽ قليالً ،ال ينطبؽ أبداً) وأعطيت درجات الحاكـ (،4

 )1 ،2 ،3للفقرات على التوال  .حيث بلغت النياية العظمى

أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ:

صدؽ األداة :عرضت االستبانة بصورتيا األولية على عدد مف

سعود؟

ما أنماط التعلـ المفضلة لدى طلبة اكلية التربية بجامعة الملؾ

لألداة ( )188درجة ،والنياية الصغرى ( )47درجة.

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية

الزمالء المدرسيف مف ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء الرأي ف
فقرات االستبانة مف اكافة الجوانب للاكشؼ عف درجة الصدؽ

واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات

لقياس ما وضعت لقياسو ،وبعد األخذ بآراء المحاكميف ،تـ

االستبانة الت

تقيس أنماط التعلـ المفضلة لدييـ ،ثـ

ودمج أخرى ،وتعديؿ صياغة بعض الفقرات .وقد عدت موافقة

يبيف ذلؾ.

استبعاد الفقرات الت

رتبت الفقرات تنازلياً حسب المتوسط الحساب  ،والجدوؿ ()2

تبيف ضعفيا ،واضافة بعض الفقرات،
ّ

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنماط التعمم المفضمة لدى الطمبة مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحساب
نمط التعمم

المتوسط الحساب

االنحراف المعياري

النمط الجسم  /الحراك

2.8900

0.5063

النمط اللغوي /اللفظ

2.7887

0.4748

النمط الطبيع  /البيئ

2.7732

0.6050

النمط االجتماع  /التفاعل

2.6951

0.4865

النمط الماكان  /البصري

2.6082

0.5331

النمط المنطق  /الرياض

2.5196

0.6333

النمط الموسيق  /اإليقاع

2.3670

0.7431

النمط الشخص  /الذات

2.3588

0.6137
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المتوسطات الحسابية بيف

ُي ّبيف الجدوؿ ( )2فروقاً ف
أنماط التعلـ المفضلة لدى عينة الدراسة مف طلبة اكلية التربية
ف

أخرى قد يتوجو الطلبة إلى ممارسة األلعاب الرياضية اكونيا مف
اليوايات المفضلة ،أو اك

يضفوا قيمة فردية وجماعية على

جامعة الملؾ سعود حيث بلغت أعلى قيمة للمتوسط

أنشطتيـ أثناء الدراسة الجامعية ،فالمجتمع المحافظ غالبا ما

( ،)2.8900والعائد للنمط الجسم  /الحراك  ،يليو

يلوف نشاطات طلبتو ويصبغيا بطابع يتقبلو المجتمع أال وىو

()2.3588

العربية السعودية يوجو الشباب إلى األلعاب الرياضية خصوصا

الحساب

النمط اللغوي /اللفظ

والذي بلغ المتوسط الحساب

( ،)2.7887وبلغت أقؿ قيمة للمتوسط الحساب

النشاط الرياض

لو

والعائد للنمط الشخص  /الذات  ،وقبلو النمط الموسيق /
اإليقاع

الذي بلغ المتوسط الحساب

المملاكة

اكما أف طبيعة المناخ الذي يسود ف

ف الفترة المسائية مف اليوـ على مدار الفصوؿ األربعة.

النياية العظمى لاكؿ فقرة ()4

وحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
ُ
عينة الدراسة على فقرات االستبانة الت تقيس أنماط التعلـ

درجات ،والنياية الصغرى ( )1درجة واحدة ،وقد تعزى ىذه

المفضلة لدييـ حسب التخصص األاكاديم

والجدوؿ ( )3يبيف

النتيجة إلى طبيعة المجتمع السعودي المحافظ فال تدرس

ذلؾ.

على مقياس تدريجو رباع

الموسيقى ف

لو ( .)2.3670وذلؾ

المدارس ،وال ييتـ بيا ف

المجتمع .ومف جية
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنماط التعمم المفضمة لدى الطمبة حسب التخصص ال كاديم
التخصص ال كاديم نمط التعمم

عمم نفس

دراسات

تربوي

النمط اللغوي /اللفظ
النمط المنطق  /الرياض
النمط الماكان  /البصري
النمط الجسم  /الحراك
النمط الموسيق  /اإليقاع
النمط الشخص  /الذات
النمط االجتماع  /التفاعل
النمط الطبيع  /البيئ

إسالمية

بدنية

خاصة

المتوسط الحساب

2.9206

2.6579

2.9000

2.6927

االنحراؼ المعياري

0.3317

0.4630

0.4859

0.5272

المتوسط الحساب

2.8476

2.4421

2.5280

2.3438

االنحراؼ المعياري

0.5828

0.6310

0.5504

0.6988

المتوسط الحساب

2.7778

2.6052

2.7067

2.4219

االنحراؼ المعياري

0.5009

0.5506

0.4147

0.5881

المتوسط الحساب

2.9286

2.9474

3.0467

2.7083

االنحراؼ المعياري

0.3273

0.5093

0.5475

0.5338

المتوسط الحساب

1.8286

2.1894

2.7200

2.5500

االنحراؼ المعياري

0.5226

0.7007

0.7047

0.7166

المتوسط الحساب

2.6000

2.2947

2.1600

2.3938

االنحراؼ المعياري

0.4817

0.5223

0.6633

0.6652

المتوسط الحساب

2.7551

2.6541

2.7943

2.6027

االنحراؼ المعياري

0.4698

0.5394

0.3936

0.5305

المتوسط الحساب

2.9048

2.7669

2.8800

2.6071

االنحراؼ المعياري

0.6050

0.4861

0.6209

0.6420

المتوسطات الحسابية ف

ُي ّبيف الجدوؿ ( )3فروقاً ف
أنماط التعلـ المفضلة لدى عينة الدراسة تبعاً للتخصص
األاكاديم  .وذلؾ على مقياس تدريجو رباع

تربية

تربية

لو (،2.9474 ،3.0467

حيث بلغت قيمة للمتوسط الحساب

 )2.7083 ،2.9286على الترتيب تنازلياً حسب المتوسط

الحساب للتخصص األاكاديم  .وتشابيت نتيجة ىذه الدراسة مع

النياية العظمى

دراسة عالونة وبلعاوي [ ]25ف

لاكؿ فقرة ( )4درجات ،والنياية الصغرى ( )1درجة واحدة.

اكاف النمط الجسم

وي ّبيف الجدوؿ ( )3أف أاكثر األنماط تفضيالً لدى جميع
ُ
طلبة التخصصات (التربية البدنية ،الدراسات اإلسالمية ،علـ

أف النمط السائد لدى الطلبة

والشخص  ،ف

حيف اختلفت نتائج ىذه

الدراسة مع نتائج دراسة [.[18,20,22,26,27,29
اكمػ ػا ُيبي ػػّف الج ػ ػدوؿ ( )3أف أق ػؿ األنماط تفضيالً لدى طلبة

النفس التربوي ،التربية الخاصة) ىو النمط الجسم  /الحراك
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5

التخصصات جاءت متباينة ،فطلبة تخصص

(علـ النفس

اإليقاع

الحساب

حيث بلغت قيمة للمتوسط

الحساب لو (.)2.3438

وحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ُ
الستجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة الت تقيس أنماط

(،1.8286

 )2.1894على الترتيب .وطلبة تخصص التربية البدنية ال
يفضلوف النمط الشخص  /الذات

10

يفضلوف النمط المنطق  /الرياض

التربوي ،الدراسات اإلسالمية) ال يفضلوف النمط الموسيق /
حيث بلغت قيمة للمتوسط الحساب

2016

التعلـ المفضلة لدييـ حسب المعدؿ الترااكم والجدوؿ ( )4يبيف

حيث بلغت قيمة للمتوسط

ذلؾ.

لو ( ،)2.1600وطلبة تخصص التربية الخاصة ال

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنماط التعمم المفضمة لدى الطمبة حسب المعدل التراكم
المعدل التراكم

أقل من

نمط التعمم

جيد جداً

النمط اللغوي /اللفظ
النمط المنطق  /الرياض
النمط الماكان  /البصري
النمط الجسم  /الحراك
النمط الموسيق  /اإليقاع
النمط الشخص  /الذات
النمط االجتماع  /التفاعل
النمط الطبيع  /البيئ

المتوسط الحساب

2.7157

االنحراؼ المعياري

0.4718

0.4700

المتوسط الحساب

2.3098

2.7522

االنحراؼ المعياري

0.5718

0.6439

المتوسط الحساب

2.5752

2.6450

االنحراؼ المعياري

0.5037

0.5672

المتوسط الحساب

2.8856

2.8950

االنحراؼ المعياري

0.4428

0.5734

المتوسط الحساب

2.4275

2.3000

االنحراؼ المعياري

0.6894

0.8008

المتوسط الحساب

2.2941

2.4304

االنحراؼ المعياري

0.6045

0.6225

المتوسط الحساب

2.6135

2.7857

االنحراؼ المعياري

0.4143

0.5461

المتوسط الحساب

2.6247

2.9379

االنحراؼ المعياري

0.5650

0.6111

اكما ُي ّبيف الجدوؿ أف أاكثر األنماط تفضيالً لدى الطلبة
ذوي المعدؿ الترااكم (جيد جداً فأاكثر) ىو النمط الطبيع /

وذلؾ على مقياس تدريجو رباع النياية العظمى لاكؿ فقرة ()4

البيئ حيث بلغت قيمة للمتوسط الحساب لو ( ،)2.9379وأقؿ

درجات ،والنياية الصغرى ( )1درجة واحدة.

األنماط تفضيالً لدييـ ىو النمط الموسيق  /اإليقاع

وي ّبيف الجدوؿ أف أاكثر األنماط تفضيالً لدى الطلبة ذوي
ُ
المعدؿ الترااكم (أقؿ مف جيد جداً) ىو النمط الجسم  /الحراك

بلغت قيمة للمتوسط الحساب

لو ( ،)2.8856وأقؿ
حيث بلغت

واالستقصاء فيما يتعلؽ بدراستيـ وتخصصاتيـ األاكاديمية ،حيث

لو ( .)2.2941ولعؿ ىذه النتيجة

أف النمط الطبيع

ييتـ بالبحث واالستقصاء العلم

أاكثر مف

غيره ،فالطلبة األاكثر تحصيالً ىـ باحثوف عف المعرفة

والحراك  ،ألف الطلبة قد يصرفوف الاكثير مف

الوقت على ممارسة الرياضة والواف النشاط الحراك

دراستيـ الجامعية

لو ( .)2.3000وقد تاكوف ىذه

النتيجة منطقية مف حيث أف األاكثر تحصيالً يتوجيوف نحو

منطقية بسبب أف اىتمامات الطلبة األقؿ تحصيالً تاكوف ف
المجاؿ الجسم

حيث

الدراسة واالناكباب على مياديف التعلـ والحرص على البحث

األنماط تفضيالً لدييـ ىو النمط الشخص  /الذات

قيمة للمتوسط الحساب

فأكثر

2.8695

ُي ّبيف الجدوؿ ( )4فروقاً ف المتوسطات الحسابية ف أنماط
التعلـ المفضلة لدى عينة الدراسة تبعاً للمعدؿ الترااكم للطالب.

حيث بلغت قيمة للمتوسط الحساب

جيد جداً

ومحافظيف على الوقت واالجتياد والتحصيؿ الدراس
الطلبة األقؿ تحصيالً.

أثناء
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أاكثر مف

بعد أف اكشفت نتائج السؤاؿ األوؿ عف وجود فوؽ ظاىرية

ثانياً :النتائج المتعلقة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثان :

ىؿ توج ػ ػد فػ ػروؽ ذات داللػ ػة إحصائيػ ػة عنػ ػد مستػ ػ ػوى الداللػ ػ ػ ػة

) (α = 0.05ف

ف

أنماط تعلـ الطلبة المفضلة وفقاً للتخصص

األاكاديم  ،والمعدؿ الترااكم ) تـ تحليؿ البيانات باستخداـ تحليؿ

األاكاديم  ،أو المعدؿ الترااكم  ،أو التفاعؿ بيف التخصص
األاكاديم والمعدؿ الترااكم للطالب؟

المتوسطات الحسابية بيف المتغيرات المستقلة (التخصص

التبايف الثنائ

المتعدد ) (Multivariateوالجدوؿ ( )5يبيف

ذلؾ.

جدول 5

تحميل التباين الثنائ المتعدد لمتخصص ال كاديم والمعدل التراكم
الثر

القيمة

ف

درجات

مستوى

التخصص األاكاديم

0.525

2.468

24

*0.000

المعدؿ الترااكم

0.819

2.263

8

*0.031

التخصص األاكاديم × المعدؿ الترااكم

0.699

1.303

24

0.162

ُي ّبيف الجدوؿ رقـ ( )5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (α = 0.05ف أنماط تعلـ الطلبة المفضلة

والقيمة االحتمالية (.)0.162
وبما أف نتائج تحليؿ التبايف الثنائ

تعزى إلى التخصص األاكاديم  ،حيث بلغت قيمة ؼ المحسوبة
للتخصص األاكاديم

المتعدد

) (Multivariateتُشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بيف المتوسطات الحسابية

( )2.468والقيمة االحتمالية (.)0.000

وي ّبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة = (α
ُ
)0.05ف

الحرية

الداللة

للتخصص األاكاديم  ،أو المعدؿ الترااكم لدى الطلبة ف نمط
التعلـ المفضؿ لدييـ ،تـ إجراء المقارنات البعدية وفؽ طريقة

أنماط تعلـ الطلبة المفضلة تعزى إلى المعدؿ

تامياف _ ) (Tamhaneلعدـ وجود تجانس بيف المجموعات_

الترااكم  ،حيث بلغت قيمة ؼ المحسوبة للمعدؿ الترااكم
( )2.263والقيمة االحتمالية (.)0.031

لمعرفة مواقع الفروؽ الظاىرة بيف المتوسطات الحسابية

اكما ُي ّبيف الجدوؿ رقـ ( )5إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05ف أنماط تعلـ

للتخصصات األاكاديمية .والجدوؿ ( )6يبيف المقارنات البعدية
وفؽ طريقة تامياف ) (Tamhaneبيف المتوسطات الحسابية

الطلبة المفضلة تعزى إلى التفاعؿ بيف التخصص األاكاديم

لنمط التعلـ المفضؿ ف التخصصات األاكاديمية.

والمعدؿ الترااكم  ،حيث بلغت قيمة ؼ المحسوبة ()1.303

جدول 6

المقارنات البعدية وفق طريقة تامهان ) (Tamhaneبين المتوسطات الحسابية لنمط التعمم المفضل ف التخصصات ال كاديمية
عمم نفس تربوي

التخصص ال كاديم
نمط التعمم
النمط اللغوي /اللفظ

دراسات

تربية بدنية

إسالمية
علـ نفس تربوي

-

دراسات إسالمية

0.2627

0.0207

0.2280

-

-0.2421

-0.0348

-

0.2073

تربية بدنية
تربية خاصة
النمط المنطق  /الرياض

علـ نفس تربوي

-

دراسات إسالمية

0.4055

0.3196

0.5039

-

-0.0859

0.0983

-

0.1843

تربية بدنية
تربية خاصة
النمط الماكان  /البصري

تربية خاصة

علـ نفس تربوي

-

دراسات إسالمية
تربية بدنية
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0.1725

0.0711

0.3560

-

-0.1014

0.1834

-

0.2848
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تربية خاصة
النمط الجسم  /الحراك

علـ نفس تربوي

-

-0.0188

-0.1181

0.2202

-

-0.0993

0.2390

-

0.3383

دراسات إسالمية
تربية بدنية
تربية خاصة
النمط الموسيق  /اإليقاع

علـ نفس تربوي

-

-0.3610

-0.8914

-0.7214

-

-0.5305

-0.3605

-

0.1700

دراسات إسالمية
تربية بدنية
تربية خاصة
النمط الشخص  /الذات

علـ نفس تربوي

-

0.3053

0.4400

0.2063

-

0.1347

-0.0990

-

-0.2338

دراسات إسالمية
تربية بدنية
تربية خاصة
النمط االجتماع  /التفاعل

علـ نفس تربوي

-

0.1010

-0.0392

0.1524

-

-0.1402

0.0515

-

0.1916

دراسات إسالمية
تربية بدنية
تربية خاصة
النمط الطبيع  /البيئ

علـ نفس تربوي

-

0.1378

0.0248

0.2976

-

-0.1131

0.1598

-

0.2729

دراسات إسالمية
تربية بدنية

-

تربية خاصة

يتضح مف الجدوؿ ( )6أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية بيف

المقترحات:

ف نمط التعلـ المفضؿ ،حيث اكانت اكما يل :

بمتغيرات أخرى اكالذاكاءات المتعددة ،جنس المتعلـ ،المستوى

 -1إجراء المزيد مف الدراسات ف مجاؿ أنماط التعلـ وعالقتيا

المتوسطات الحسابية للتخصصات األاكاديمية ولجميع المقارنات

 النمط (اللغوي /اللفظ  ،المنطق  /الرياض  ،الماكان /البصري ،الشخص  /الذات  ،الطبيع  /البيئ ) اكاف لصالح

الدراس .

 -2تقديـ مشاغؿ تدريبية وورش عمؿ ف

تخصص علـ النفس التربوي مقارنة بباق التخصصات.

واكيفية تطويرىا.

 النمط (الجسم  /الحراك  ،الموسيق  /اإليقاع  ،االجتماع /التفاعل ) اكاف لصالح تخصص التربية البدنية مقارنة بباق

أ .المراجع العربية

مجاؿ أنماط التعلـ

المراجع

] [2و ازرة التربية والتعليـ ( .)2010اإلطار العاـ للسياسة

التخصصات.

عماف :مطابع و ازرة التربية والتعليـ األردنية.
التربويةً .

 .6التوصيات

 -1األخذ بعيف االعتبار عند تصميـ المادة التعليمية الجامعية

] [4بوزاف ،تون ( .)2011الاكتاب األمثؿ لخرائط العقؿ؛ أطلؽ

طبيعة أنماط التعلـ عند الطلبة وضرورة مراعاة الفروؽ الفردية،

العناف لقدراتؾ اإلبداعية؛ قو ذااكرتؾ غير؛ حياتؾ (ط.)3

إلشباع حاجات الطلبة المعرفية والميارية والوجدانية.

ترجمة ماكتبة جرير ،الرياض :ماكتبة جرير.

 -2االىتماـ النمط الجسم  /الحراك  ،النمط اللغوي /اللفظ

واالبتعاد ما أماكف عف النمط الموسيق  /اإليقاع  ،النمط

] [8أبو النادي ،ىالة جماؿ ( .)2010أنماط التعلـ األاكثر

الشخص  /الذات ف تحضير وتنفيذ الدروس ،واكذلؾ تقويـ تعلـ

تفضيالً لدى طلبة جامعة األسراء الخاصة :الواقع

والطموح .دراسات تربوية واجتماعية-61 ،)1(،16 ،

الطلبة.

.112
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] [9زيتوف ،إيماف عل و المقدادي أحمد محمد ( .)2014أثر

] [24مبارؾ ،جماؿ محمد ( .)2010أنماط التعلـ وعالقتيا

قدرة الطالبات على حؿ المشاكالت الرياضية

األمارات العربية المتحدة .رسالة ماجستير غير منشورة،

برنامج تدريس
التعلـ ف

بمستوى التفاكير الناقد لدى طلبة الصؼ العاشر بدولة

قائـ على دمج الذاكاءات المتعددة وأنماط

ودافعيتيف لتعلـ الرياضيات .مجلة العلوـ التربوية بالجامعة

عماف ،األردف.
جامعة عماف العربيةّ ،

األردنية ،دراسات.54 -32 ،)1(41 ،

] [25عالونة ،شفيؽ فالح ،وبلعاوي ،منذر يوسؼ (.)2010

] [10جابر ،عبد الحميد جابر ( .)2003الذاكاءات المتعددة

أساليب التعلـ المفضلة والذاكاءات المتعددة السائدة لدى

طلبة جامعة اليرموؾ .مجلة العلوـ التربوية والنفسية

والفيـ :تنمية وتعميؽ .القاىرة :دار الفاكر العرب .

بجامعة البحريف.85 -65 ،)2(11 ،

] [14حسيف ،محمد عبد اليادي ( .)2003تربويات المخ
عماف :دار الفاكر.
البشريّ .

] [27رياف ،عادؿ عطية ( .)2013أنماط الذاكاءات المتعددة
لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليؿ ف

] [17اللقان  ،أحمد حسيف ( .)2003معجـ المصطلحات

فلسطيف .سلسلة العلوـ اإلنسانية بمحلة األقصى،)1(17 ،

التربوية المعرفة ف المناىج وطرؽ التدريس .القاىرة :عالـ

.234 -193

الاكتب.

] [28جاردنر ،ىوارد ( .)2004أطر العقؿ ،نظرية الذاكاءات

] [19المومن  ،محمد أحمد ( .)2006أنماط التعلـ والتفاكير

المتعددة .ترجمة محمد الجيوس  ،الرياض :ماكتب التربية

والدافعية وعالقتيا بالتحصيؿ لدى طالب الجامعة

العرب لدوؿ الخليج.
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PREFERRED LEARNING STYLES AMONG
STUDENTS OF THE FACULTY OF
EDUCATION AT KING SAUD UNIVERSITY
AND ITS RELATION TO SOME
VARIABLES
AHMAD HASAN MOHAMMAD AL-BDOUR
Curriculum & Instruction Department
College of Education
King Saud University
ABSTRACT: This study aims to identify learning styles of students and its relationship with
some variables (academic specialty, GPA), in order to achieve the objectives of the study a
questionnaire was designed and applied after checking its validity and Reliability on a sample of
(97) students from the College of Education at King Saud University. Results indicated that the
preferred learning style among students is the Bodily/ Kinesthetic Style, followed by linguistic /
verbal style. The results also indicated differences with statistically significant differences in the
learning styles of students due to academic specialization. The results also showed differences
with statistically significant differences in students’ learning styles due to GPA.
Keywords: styles, learning, students, preferred.
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