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  صملخ
اةھد ايير نموذج  فت الدراسة إلى تعّرف مستوى مراع دنيا لمع ة األساسية ال معلمي المرحل

نوات ) دن و دن( نس، وس رات الج زى لمتغي ي تع توى الت ذا المس ي ھ روق ف تعلم، والف اط ال ألنم
دنيا  ة األساسية ال ول معلمي المرحل الخدمة، والصف الدراسي، كما ھدفت إلى تعّرف مستوى مي

ة ا و مھن عت نح ة، وس نوات الخدم نس، وس ري الج زى لمتغي ي تع ا الت روق فيھ دريس، والف لت
ى  ة إل اةالدراس توى مراع ين مس ة ب ايير  الكشف عن العالق دنيا لمع ية ال ة األساس معلمي المرحل

وذج  دريس) دن و دن(نم ة الت و مھن ولھم نح تعلم، ومي اط ال ام  .ألنم ة ق داف الدراس ق أھ ولتحقي
ين، األ ىالباحث ببناء أدات ة: ول ايير، الثاني تبانة المع م : اس دريس، وت ة الت ول نحو مھن اس المي مقي

ة عشوائية بلغت  ى عين ة) 144(تطبيق أداتي الدراسة عل اً ومعلم ى معلم ، وتوصلت الدراسة إل
ا ائج منھ دة نت اة - :ع وزن النسبي لمستوى مراع غ ال ايير  بل دنيا لمع ية ال ة األساس معلمي المرحل

وذج  ل ألنم) دن ودن(نم تبانة كك اور االس ى مح تعلم عل د ف - .%)77.3(اط ال ة ال توج روق دال
ايير نموذج  إحصائياً في مستوى مراعاة دنيا لمع ة األساسية ال تعزى ) دن و دن(معلمي المرحل

بلغ الوزن النسبي لمستوى -  ).الجنس، وسنوات الخدمة، والصف الذي يدرسه المعلم( لمتغيرات
ة األساس ي المرحل ول معلم دريس مي ة الت و مھن دنيا نح ة  - %).73.0(ية ال روق دال د ف ال توج

ري دريس تعزى لمتغي ة الت دنيا نحو مھن ة األساسية ال ول معلمي المرحل  إحصائياً في مستوى مي
ة األساسية  مراعاة وجود عالقة إيجابية بين مستوى - ).الجنس، وسنوات الخدمة( معلمي المرحل

 .المھنية نحو مھنة التدريس، وميولھم )دن ودن(لمعايير نموذج 

معلمو المرحلة األساسية الدنيا، ومعايير نموذج دن ودن، وأنماط التعلم، : الكلمات المفتاحية
  .وميول المعلمين نحو مھنة التدريس
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Abstract 
The study aimed to identify the level of  concerning the standards of 

(Dunn and Dunn) model of learning styles by elementary teachers, and 
the differences of this level, due to the (gender, years of service and 
grade). Also, it aimed to identify the level of teachers' tendencies towards 
teaching profession, and the differences of this level due to the variables 
(gender and years of service), and in addition it aimed to find out if there 
is a relationship between the level of concerning the standards of (Dunn 
and Dunn) model of learning styles and teachers' tendencies towards 
teaching profession. To achieve the objectives of this study, the 
researcher prepared two tools: The first one was the questionnaire of the 
standards, and the second was the scale of teachers' tendencies towards 
teaching profession. The two tools were applied on a random sample of 
(144) teachers (Males and Females). The researcher reached several 
conclusions, including: - The Weight relative of the level of concerning 
the standards of (Dunn Dunn) model of learning styles in the whole 
questionnaire was (77.3%). - There is no statistically significant 
differences in the level of using the standards of (Dunn and Dunn) model 
due to the variables (gender - years of service - class taught by a teacher). 
- The relative weight of the level of teachers' tendencies towards teaching 
profession was (73.0%). - There is no statistically significant differences 
in the level of teachers' tendencies towards teaching profession due to the 
variables (gender - years of service). - There is a relationship between the 
level of concerning the basic standards of (Dunn Dunn) model of 
learning styles and teachers' tendencies towards the teaching profession. 

Keywords: Elementary teachers - Standards of Dunn and Dunn - 
learning styles – Teachers' tendencies towards the teaching profession. 

 
  الدراسة النظريةخلفية 

ا، و ،الفردية في األوساط التعليمية يوع مصطلح الفروقرغم ش ضرورة مراعاة المعلمين لھ
ذا المصطلح  ى ھ يناإال أن النظرة إل ين المتعلم ا ب ز حول م وي، تتمرك ات لترب ي  ،من اختالف ف

دي أو المعرفية األكاديمية ،قدراتھم العقلية ى التي تمكنھم من التعلم؛ لذلك يسعى المعلمون جاھ ن إل
ر، واالنت ذا األم ى ھ هباه إل يلة لمعالجت ر وس رون أن خي ع  ،ي ة الھو التنوي ي في مستوى المعرف ت

توياھميكتسبھا متعلمو ئلة متنوعة المس م أس أن يسأل المعل ذي، ك  ت حول قضية واحدة، إال أن ال
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ين المعلمين أن من أھم محددات بعض يغيب عن بال اط ف الفروق الفردية، اختالف المتعلم ي أنم
  . فروق الفردية أو ضيقھاتلعب دوراً بارزاً في اتساع مساحة ال ، تلك األنماطتعلمھم

ى  ل المعلم مسؤولية اختالف المتعلمينيحممن غير المنطق تو ا إل أتون بھ في قدراتھم التي ي
ار صفوفھم، ينطرق وال لكن المسؤولية تقع على عاتقه في اختي دى المتعلم اليب المفضلة ل ، األس

م المفضل، وعھم على التعلمومساعدتھم وتشجي نمط تعلمھ ع ، والعمل ب ى تنوي ذلك تشجيعھم عل ك
  . )Jaber, & et al. 2004( لم وتوسيعھاأنماط التع

تعلمو اط ال ى أنم ر إل ن النظ ذلك يمك ى أ ،ب اعل ةس نھ ة او ،لوكات معرفي يولوجية نفعالي فس
ون ا المتعلم ؤث، ويتصف بھ ً تعمل كم بيا ة نس د ،رات ثابت ي ي ة الت ا ھؤالء المتعلمون للكيفي رك بھ

تعلم و ،يتعاملون معھاھم التعليمية، وبيئت نظم شروط ال م أن ي ى المعل ان عل ذلك ك يستجيبون لھا؛ ل
المتعلم لة ب ة ،المتص ه العقلي اة لقدرات ة وو مراع ه االجتماعي دية، وظروف ةالجس ط  ،الوجداني ونم

ً  تفكيره، فكان عليهشخصيته و  يسھم في إشباع أنماط تعلم المتعلمين ،أن يعتمد إطاراً عملياً تطبيقيا
ة يالمختلف تعلم ھ ي الم ب ف ة جوان مل أربع ي تش ي،: ، والت لوبه المعرف ه،  أس اط اتجاھات وأنم

ه ف و ،واھتمامات ن مواق ى البحث ع ه إل ه، وميل اط تعلم ة ألنم تعلم المطابق تخدام ال ى اس ه إل ميل
  .)Abu Al-Nadi, 2010(استراتيجيات تعلم محددة دون غيرھا 

 دراسةو) Honey & Mumford, 2000(منھا دراسة الدراسات السابقة  أظھرت بعضو
)Al-Nadi, 2009( ودراسة ،)Ibrahim, 2011(ودراسة ، )AbuZeid, 2011 ( م أن أھ

ون م المشكالت التي يواجھھا المتعلم م ،في تعلمھ ين نمط تعلمھ أ نتيجة االختالف ب نمط ، وتنش ال
ينقادر على مواءمة المواقالخاص بالمعلم، الذي يكون غير  ة للمتعلم ، ف الصفية لألنماط المختلف

اط تعلم ع أنم ق م ي تتواف دريس الت اليب الت د أس ث تع محي دريس  ،ھ تراتيجيات الت ح اس ن أنج م
تجابتھا لخصائص ي اس رة ف انية و ھمالمعاص اتھم اإلنس ةاوحاج ة المتنوع    لتربوي

)Al-Mohtasib, 2013.(  

رد نمطه ري نجده مسألة بالغة التعقيد وبشعند النظر إلى التعلم الف الصعوبة، حيث إن لكل ف
تعلم ة نمط ال إن استقصاء طبيع ذلك ف ة؛ ل تعلم واكتساب المعرف ى اھ ،الخاص في ال ام حاز عل تم

، ألن أنماط التعلم تلعب دوراً مھماً في التوافق مع )Al-Mohtasib, 2013(واسع بين المربين 
المھارات التي على مدى استفادتھم من الخبرات و لما لھا من تأثير ؛وق الفردية بين المتعلمينالفر

ي يفضلھا  ة الت تقدم إليھم خالل المواقف التعليمية المختلفة، فكان ال بد من دراسة الطرق المختلف
   .مراعاتھااالھتمام على تحديد تلك الطرق و المتعلم عند التعلم، وتركيز

ى تصميم ، وفيجب فحص االستعداد العام للمتعلم ادرين عل ى نصبح ق داً؛ حت ه جي نمط تعلم
و تعلم أقصى نم يح لكل م ي تت ة، الت م واألداء المواقف التعليمي  .Ghoneim & et al( من الفھ

ة )2012 ل دراس احثين مث ن الب ر م افزاً للكثي ين ح دى المتعلم تعلم ل اط ال ة أنم ت دراس ، فكان
)Snow, 1997(دراسة ، و)Hass & Parkay, 1999(ا، و ادة النظر في بن ه يجب إع ء علي

تعلمإ" :مقولة طيرجع بالضر ،ن تكرار مشكالت ال ة فق ادة المتعلم د "ورة لصعوبة الم ه ق ل إن ، ب
ة احتياجات ، و)أي أنماط تعلمه(الت المتعلم يرجع أيضاً لتفضي م في مخاطب عليه فإن نجاح المعل
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دريسي ،المتعلمين اليب الت ع أس اين او ،عتمد على تنوي اً للتب راض فق دالً من االفت نھم، ب لموجود بي
  ).Ghazi, & et al. 2008( كل يتعلم بالطريقة نفسھاالسائد أن ال

ث و رى الباح ة ي ي العملي دافھم ف ق أھ ي تحقي ين ف ل بعض المعلم باب فش م أس ن أھ أن م
د ألجل -التعليمية التعلمية  ذلون من جھ ا يب ك رغم م األنشطة ھو عدم مناسبة اإلجراءات و -ذل

ين، فعملھتاً ووق مالتي قد تأخذ منھ، وبھا ونقومالتي ي ذا  مجھداً كبيرين لألنماط التعلمية للمتعلم ھ
  .في آخر المتعلمون، وال يستثير دافعية، فيبقى المعلم في واد، والً ال ينشط عق

د عّرفو ا ورد في )Fleming & Bonwell, 2002( ق  ،)Al-Muhtasib, 2013( كم
ة ال ه الطريق تعلم بأن ط ال ة ونم تعلم المعرف ا الم تقبل بھ ي يس ات والمت ا علوم رات، وينظمھ الخب

دمجھا و ي، وويسجلھا وي ه المعرف ي مخزون ا ف تفظ بھ ن ثيح ام ر عنھ ترجاعھا والتعبي ا. م اس  أم
)Dunn & Dunn, 1993(، تعلم ا نمط ال د عرف ي يب ،فق ة الت ه الطريق ى أن تعلم عل ا كل م دأ بھ

ام ب ى، والقي التركيز عل ترجاع ب عبة، ، واس دة والص ات الجدي لوك  إنوالمعلوم تعلم س ط ال نم
ات و ف بالثب تيتص لھا الم ي يفض ة الت دد الطريق مول، ويح ة الش ادة التعليمي تقبال الم علم الس

ونا واكتسابھا، واالحتفاظ بھو تعلم المتعلم ا، في ه معھ م، و تفاعل اط تعلمھ موفق أنم ة  من ث فمعرف
ي تحسن تلك األنماط، يسھل عملية اخت انسجام تعليمه معالمعلم بأنماط تعلمھم، و ار األنشطة الت ي

  .تنمي االتجاھاتالتحصيل، و

دد الطرو رتبط بتع دريس، وھي ت اً من مصادر تصميم الت تعلم مصدراً مھم ق تعد أنماط ال
تعلم  المفضلة التي يستقبل بھا المتعلمون اط ال المعلومات، فھناك مجموعة من التفضيالت في أنم

نھم من لدى المتعلمين، ف ر من التواصل اللفظي، وم ر اللفظي، أكث منھم من يفضل التواصل غي
ى األشخاص  ي، ويركزون عل ى المنطق تنتاجي عل اعي، ويفضل التفسير االس يفضل التعلم الجم
ات العمل ال بالمشاركة في فعالي تعلم الفع ذ أوضاع ال ا يحب ياء، كم ة أكثر من تركيزھم على األش ي

  ). Al-Zoubi, & et al. 2012(التعليمية التعلمية 

ينو م المتعلم اط تعل م ألنم اة المعل ث أن مراع رى الباح ة  ،ي ه العملي دء إجراءات دأ بب ال تب
ى ال ر، فيتوجب عل دء بالتحضير لدرسه التنفيذية في الحصة، ولكنھا تسبق ذلك بكثي د الب م عن معل

تعلم المتنوعة  ،إعداد خطتهو رة فينتقي من أن يولي أنماط ال ة كبي ا األنشطة وأھمي اإلجراءات م
المتعلمين، و: وليحقق ذلك، فتلك األنماط لھا جانبان، األ ه نمط تعلمي خاص ب نمط تعليمي يوظف

  . المعلم في ضوء األول

بالظروف المحيطة ، وقيام المعلم بتنظيم شروط التعلم المتصلة بالمتعلم ،من األھمية بمكانو
تعلم العقل به، وتتضمن ھذه ة والشروط قدرات الم ة والجسديةي ة، ، والظروف االجتماعي الوجداني
اد إطونمط شخصيته و م باعتم ام المعل يتفكيره، ويقتضي ذلك قي ي تطبيق ييسر تصنيف  ،ار عمل

ين  وكذلك، )Abu Al-Nadi, 2010( ابه في أنماط تعلمھموفق التش المتعلمين ربط ب ضرورة ال
ين المعلومالتعلم السابق و وازن ب يةالالحق، وكذلك عمل ت اھيم المجردة، وعمل ، وات الحس المف

وازن  ة المفتوحةت ين األنشطة البنائي تخدام الصور وشبه المفتوحة، وكو ،ب المخططات، ذلك اس
  . التأملبات بيتية، وإعطائھم وقتاً كافياً للتفكير ومھمات وواج وإعطاء المتعلمين
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ع المو رى الباحث أن تنوي تخدمھا، وي ي يس ي األنشطة الت م ف ير طرق اعل ي يس دريس الت لت
دريس ين طرق الت د المفاضلة ب م تع ة، فل ة التعلمي ة التعليمي ه نجاحه في العملي ى علي  ،عليھا، يبن

ة و ة، أو الفردي ة والحداث ار األقدمي ى معي باع حاجات ترتكز عل ار إش رتبط بمعي ل ت ة، ب الجماعي
تعلمليك أيھا المعلم أن تعفع .ي يرغبون فيھاأنماط التعلم التعلمين، والمت كيف يحب : رف عن الم

تعلم؟ و يةأن ي ة األساس م المرحل دنيا معل طته و ال ي أنش وع ف ه أن ين ة علي رق تدريسخاص ه؛ ط
ين م المتعلم اط تعل ولھم ولتتوافق مع أنم ة ، ومي م طريق اد المعل ر المنطق اعتم اتھم، فمن غي رغب

اء فق ة واإللق العروض العملي وم ب ى المبط، أو أن يق ز عل دھا، أو أن يرك ات دون ادئ وح التطبيق
  .غيرھا

زة و ن الخصائص الممي تعلم،م اط ال ي للشخصية  ألنم ب المعرف ى الجان ا ال تقتصر عل أنھ
دداً  ل تتضمن ع ط، ب ة وفق ة واالجتماعي معية والبصرية والحركي رات الس ن المتغي تقاللم ية االس

انات أو ريق االستباالستدالل عليھا، عن طمعالجة المعلومات، كما تتصف بأنھا يمكن قياسھا أو و
ة مالحظة المتعلم، وة التقدير الذاتيأسئل ، كما تتميز أنماط التعلم بالثبات النسبي في مواقف تعليمي
رددة، وال يقصد بالثبات عدم التغييمتع ذا التغيي ديل، ولكن ھ اً ال يكون سريع ،ر أو التع اً أو مفاجئ

ا ، والمتعلمفي حياة  ذا يجعلھ تعلم(ھ اط ال يل) أي أنم تعلموس ؤ بسلوك ال دة للتنب لكه  ،ة مفي ذي يس ال
  ).Ghoneim, & et al. 2012( في المواقف التالية المتعلم

مو ى التعامل معھ ين، يساعده عل دى المتعلم تعلم ل اط ال م بأنم  ،يرى الباحث أن معرفة المعل
م و حسن إدارة الموقفو لوكھم،التعليمي معھ ؤثر إيجاب ضبط س ا ي ق مم ى تحقي ه، فاً عل د أھداف ق

ق، وسلوك يصدر عن بعض المتعلمين ر الئ ى ، يبدو للوھلة األولى غي م عل م المعل لكن حين يحك
تعلم  نمط ال ه ب ق معرفت ن منطل لوك م ذا الس والً، وھ راً مقب يجده أم احبه، فس د لص ك عن ر ذل يكث

ادئ، ف ،أو كثيري الكالم ،التالميذ كثيري الحركة نمط الھ ذ من ال ل التالمي د مقاب ل األويكون ال ق
ً مشاغب   .، وال الثاني كسوالً ا

ى ألنماط التعلم المفضلة لدى المتعلمينلقد تباينت النظريات في تناولھا و ، فركز بعضھا عل
ا سمات شخصية المتعلم، وركز بعضھا اآلخر على طريقة المتعلم في استقبال الخبرا ت وتجھيزھ

ى الوسيط ومعالجتھا و ات األخرى عل يتنظيمھا، في حين ركزت النظري ذي  ،الحسي اإلدراك ال
ات، تب ذه النظري ين ھ اين ب ذا التب اط يفضل المتعلم من خالله استقبال المعلومات، ورغم ھ قى أنم

ر ،نفسية مزاجيةالتعلم مؤشرات معرفية وانفعالية و تعلم الخب ات، وكيف تعكس كيف يستعمل الم
  ).Hillat, & et al. 2010(معھا بشكل إيجابي يتفاعل و ،يعالجھا

ؤھلھم ذا السياق يرى الباحث أن مراعافي ھو ين، ت دى المتعلم تعلم ل اط ال م ألنم أي (ة المعل
ين ة) المتعلم ة التعلمي ة التعليمي ي العملي ركاء ف وا ش ن  ،ليكون زءاً م ا ج ون فيھ راكة يتحمل ش

م  ،إلى أشياء مھمة غفلھا –لو بغير قصد و –المسئولية، التي من خاللھا ربما يرشدون المعلم  أو ل
  .ه إليھاينتب

ر، والتعلم، والحركة، والبصر، ولما كان المخ ھو مركز اإلحساسو ى ، والتفكي السيطرة عل
و يت ة، وھ ات اإلرادي ع الحرك رويينجمي ن نصفين ك ون م إن )Abdul-Jabbar, 2010( ك ، ف
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ر ن واأليس فين األيم د  ،النص يطرة أح ان، فس دى اإلنس تعلم ل اط ال اً بأنم اً وثيق ان ارتباط يرتبط
انب ه مع إنسان آخرالج دم تماثل ي ع ه، يعن دماغ علي ه الجانب اآلخر، فالنصف  ،ين لل سيطر علي

ر عن المشاعر، الموسيقالفراغية وجة القضايا البصرية واأليمن يتحكم في معال ى والرسم والتعبي
ا النصف األيمن و االبتكار في حل المشكالت، وإعطاء معلومات عن طريق التمثيل الحركي، أم

دماغ، ن ال ز المع م ة، وتجھي ة والمكتوب ة المنطوق ارات اللغ ن خصائصه مھ ة فم ات بالطريق لوم
ة  رويين)Al-Zak, 2009(التحليلي ات النصفين الك ن إمكان ادة القصوى م ة اإلف ى التربي  ،، فعل

  ).Al-Shihry, 2009(بنيته المعرفية على األقل في  ،لالھتمام بالنمو الشامل للمتعلم

المؤثرة في أنماط التعلم  منھا الجنس،  العوامل عن بعض) Al-Jizani, 2007(قد تحدث و
وق  ين تف ي ح االت، ف ي بعض المج اث ف وق اإلن ابقة تف ات الس ائج بعض الدراس ت نت ث بين حي

و ،الذكور في مجاالت أخرى اني، فھ ا العامل الث المستوى التحصيلي،  تبعاً لنمط التعلم لديھم، أم
ى من الذين تعلموا بأسا حيث إن المتعلمين ى درجات أعل ليب مطابقة ألنماط تعلمھم يحصلون عل

ؤثرة وغيرھم، أما عن التخصص الد تعلم، فراسي كعامل من العوامل الم اط ال أثرة بأنم يوجد المت
  .التخصص الذي يفضل دراستهعالقة بين نمط تعلم الفرد، و

د خلو ا فق تعلم ونماذجھ اط ال ق بأنم ا ورد  ،)Fleming, & et al. 2002( صفيما يتعل كم
ي ة )Al-Mohtaseb, 2013( ف م حسية إدراكي اط تعل ة أنم ى أربع تيعاب إل تعلم اس ، يفضل الم

ات و ز ومعالجة المعلوم اء وتجھي اً لبن تعلم، اعتمدت أساس ة ال اء عملي ا أثن ي يمر بھ رات الت الخب
تعلم  ، ويتشكل اسم)VARK(نموذج  اط ال ى ألنم وذج من األحرف األول ة المفضلة النم األربع

ى السيطرة  Visualالنمط البصري : ھيو ى المتعلمينلد تعلم إل حيث تميل حاسة البصر لدى الم
ه ال ى مدركات روض عل ات والع كال والمخطط ومات واألش ه الرس رض علي دما تع ية عن حس
تعلم  Quralالنمط السمعي التصويرية، و دركات الم ى م حيث تميل حاسة السمع إلى السيطرة عل

ه  ،الحسية ة بمحاضرات أحين تعرض علي نمط و أشرطة مسجلة ومناقشات شفوية، والمعرف ال
راءة و Read /Writeالكتابي / القرائي تعلم، حيث تسيطر الق دركات الحسية للم ى الم ة عل الكتاب

ل كل أفض تعلم بش ار و ،في رض لألفك دما يتع روءعن اني المق ع المع ي المراج ة ف ة أو المكتوب
ادرو رات و المص ا اوالنش ل، أم ي أوراق العم نمط العمل يطر اإلدراك  Kinestheticل ه يس ففي

ري دوي أو المخب تعلم من خالل العمل الي ية، في دركات الحس ى الم وعمل التصاميم  ،اللمسي عل
  .إنجاز المشاريعو

د صنف و ى  )Honey, & et al. 2000(ق تعلم إل اط ال ي أنم ا ورد ف اط كم ة أنم  أربع
)Al-Zoubi, & et al. 2012 (النشطنمط التعلم : ھيو Activist  ادة الذي يتميز صاحبه بالقي

اعب أن يجرب ووالعملية، فيح ا يحب العمل الجم إجراء النشاط، كم تمتع ب المشاركة في ي ويس
تعلم المتأمل  ا نمط ال دة، أم رات الجدي ل  Reflectiveالخب ا قب فصاحبه يتأمل كل خطوة يجريھ

ھو دقيق في إنجاز التقارير، أما نمط رار، وة، فال يتسرع في اتخاذ القاالنتقال إلى الخطوة الالحق
هحبه يتابع القضايا بشكل منطقي، وفصا Theorist التعلم النظري دعم موقف ي ت ه الحجج الت  ،لدي

 ً ار والمواقف و ويستغرق وقتاً كافيا ى االكتشاف العالقات بين األفك ل إل ا، فيمي ربط بينھ ل ال لتحلي
ري والن ردي وظ تعلم الف راتال ماع المحاض يو. س تعلم النفع ط ال اك نم ذي  Pragmatist ھن ال
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يميل إلى ويفضل التعلم باألنشطة النظرية التطبيقية، فيتفاعل صاحبه تفاعالً مباشراً مع المواقف، 
  .منظمةعلم المباشر ضمن مجموعات صغيرة ويفضل التو ،التعزيز

ى فقد صنف) كولب(تعلم الرباعي لدى أما نموذج أنماط ال اليب  إل ة أس تعلم أأربع اط لل و أنم
ل فما يميز أصحابه ال) Converger Style)CE/RO األسلوب التقاربي : ھيلدى المتعلمين  مي

اة، االستقصاء وإلى االستكشاف و م التعلم من خالل المحاك ى افھ ون إل لتخصص عاطفيون، يميل
ز يتف) Assimilator Style)RO/ACأما األسلوب االستيعابي . الھندسةفي العلوم الطبيعية و مي

ة و ة التأملي حابه بالمالحظ ور أص ي ص دة ف ات المتباع توعبون المعلوم ردة، يس اھيم المج المف
ى  ون إل ة، يميل يات، ومتكامل وم والرياض ي العل ص ف ق يفضالتخص ن طري تعلم ع لون ال

رات دي و. المحاض لوب التباع اك األس ز ) Divergent Style)AC/AEھن ذي يمي  فال
ة الواسعة، و، استخدام خبراتھم الحسأصحابه اتھم العقلي ى األمور من عدة ية واھتمام نظرتھم إل

رين، ي ع اآلخ ة م ة الفعال اركة الوجداني مون بالمش ا، يتس انية زواي وم اإلنس ة العل ون بدراس ھتم
ون ا . والفن ي أم لوب التكيف حابه  )Accommodators Style )AE/CEاألس م أص فيتس

ق المحاو ة وبالتجريب الفعال وحل المشكالت عن طري ون التحديات ول العمل ضمن الخطأ، يحب
  ).Abu Zeid, 2011( فريق

وذجو ا  Felder & Solomonفيما يتعلق بأنماط التعلم وفق نم المتعلمون النشطون : فمنھ
أملوو ط، والمت ل نش ام بعم ى القي م إل ي تعلمھ ون ف ذين يميل طون ال أملون، فالنش لون المت ن يفض

نرى دعونا نجرب ذلك و" :ھم على مقولةبني النشطون تعلمبشكل ھادئ، فيالتفكير بالشيء أوالً و
ل ف يعم أثورة" كي والھم الم ن أق أملون فم ا المت يء أوالً " :أم ذا الش ر بھ ا نفك ا يفضل " دعون كم

ردي تعلم المتأمل العمل الف ا يفضل الم ا التصنيف . المتعلم النشط العمل في مجموعات، بينم أم
تعلم فھو المتعلمون الحسيون وسولومون الثاني للمتعلمين حسب فلدر و ل الم الحدسيون، حيث يمي

ائق ى الحق اء خطط و يفضل، والحسي إل ق بن اءة، حل المشكالت عن طري ى طرق بن ل إل ويمي
ا  حذر، ال يحب المساقات التي الالتفصيالت، فھو عملي و ي، أم الم الحقيق دم ارتباطات مع الع تق

، ويميل إلى المجردات العالقات، يحب االبتكارو فيميل إلى اكتشاف االحتماالت ،يالمتعلم الحدس
ثأما التصنيف . التعبيرات الرياضيةو و المتعلمون البصريون و ،الثال ذكر فھ ون، حيث يت اللفظي

تعلم اللفظي  د الم ا يعتم ة المتعلم البصري بشكل أفضل حين يشاھد، بينم ى الشروحات اللفظي عل
فوية لون وكو. الش ون المتسلس اك المتعلم م ذلك ھن ى الفھ وع األول إل ل الن ا يمي موليون، فبينم الش

بخطوات خطية من خطوة إلى أخرى بشكل متسلسل، إال أن الشموليين يتعلمون بشكل أفضل عن 
وات  رق ذوات خط اع ط ى اتب لون إل ل المتسلس ذي يمي ت ال ي الوق رة، وف زات الكبي ق القف طري

ون بحل مشكال موليين يقوم د الش ل، نج ى الح ة للتوصل إل نھم منطقي دة بشكل أسرع، لك ت معق
  ).Abu Al-Nadi, 2010( كيفية القيام بالعمليصعب عليھم 

د )Duun & Duun Style(ولقد تم تطوير نموذج دن و دن  ا دن وكينيث دن(على ي ) ريت
ً نموذج إطاراً تعليمياً عالجياً وحيث يقدم ھذا ال يتعلم  ، يعتمد في أساسه على أن كل متعلمتشخيصيا
هه الخاصة، لذلك أفضل بطريقت تم استخدام ھذيجب تشخيص الطرق المفضلة لدي ة ؛ لي ه المعلوم

ى افتراضينو. هاألوضاع التعليمية التي تالئم نمطفي تصميم اإلجراءات و ، يستند ھذا النموذج إل
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أنه من الممكن : الفردية في البيئات التعلمية، الثاني ه يمكن التعرف إلى أفضليات المتعلمأن: األول
ى . لتتالءم مع أفضليات المتعلم ،عليميةتعديل البيئات التعمال إجراءات تعليمية متنوعة، وتاس ويبن

ة ي الخصائص الت، وھذا النموذج على أساس أن للفرد مجموعة من الصفات البيولوجي ة الت طوري
م اينفرد بھا عن غيره، و ة تعل ى كيفي ذه الخصائص عل رد لمعلومات وتؤثر ھ دة، لف ارات جدي مھ

دى  أنو تعلم ل وة في ال نوعية التعلم ستكون أفضل إذا تم تصميم بيئة التعلم لتتناسب مع مراكز الق
أما عن الھدف الرئيس للنموذج فھو تحسين فاعلية التعلم من خالل تشخيص ومالءمة نمط . الفرد

تعلم مع الفرص  د الم ة المناسبة التعلم عن ك  ).Jaber, & et al. 2004(التعليمي ى ذل يضاف إل
ه وذج إذا أحسن توظيف ذا النم إن ھ تخدامهو ف ة  ،اس دى كاف اديمي ل ين األداء األك ى تحس يھدف إل

تعلم  واس الم ة ح ث إن مخاطب نخفض، حي يل الم ة ذوي التحص ين خاص ن المتعلم تويات م المس
  .أياً كان مستواه العقلي يشجع ھذا المتعلم على المشاركة وحسن التعلم ،المتنوعة

م ھو مجموعة من السمات الشخصية عليھا النموذج، أن أسلوب التعلمن األسس التي يقوم و
ينوالبيولوجية و بعض المتعلم بعض اآلخرالنمائية التي تجعل بيئة التعلم فعالة ل ة لل ر فعال ، ، وغي

ردة ك التفضيالت متف راد، وتل دى مختلف األف تعلم ل ين تفضيالت ال ة ب روق دال  ،كما أنه توجد ف
أثير مال اذ ويمكن قياس مدى ت ة في اتخ ر أھمي وى، كانت أكث ا كانت التفضيالت أق ا، وكلم ءمتھ

ة تفضيالت التي يقوم عليھا أيضاً، األسس اتيجيات تعليمية مناسبة، ومن استر أنه ينتج عن مالءم
ونتعديل في اال، وأنماط التعلم زيادة في التحصيل تعلم، ويستطيع المتعلم وا  تجاه نحو ال أن يتعلم

رد  ،واطن القوة في أساليب تعلمھمكيفية اإلفادة من م خاصة عند تعلم مھارة جديدة، وكلما كان الف
  ).Ibrahim, 2011( ءمة أسلوب تعلمه المفضلأقل نجاحاً زادت الحاجة إلى موا

ادئ ويرى الباحث  ادة من المب ه يمكن اإلف وذجأن ا النم وم عليھ ي يق ، بحيث إذا واألسس الت
اليبلمعلم البيئية التعليمية بعنانظم ا تالءم مع أ ،ووسائل وأنشطة صرھا المختلفة، من أس اط لت نم

نھم  ،، فإنه يمكنھم جميعھم أن يكتسبوا المعرفةمختلفة من التعلم لدى المتعلمين ا بي رغم مم على ال
  .من فروق فردية في القدرات العقلية

ن عناصر  ا ع وذج دن ودن أم تعلمنم اط ال د ،ألنم ي ع ھا ف يمكن عرض يف االت ھ : ة مج
ة، واأل اط البيئي مل الصوتنم رارة و تش ة، و. لتصميماوالضوء والح اط الوجداني م األنم مل تث ش

رديثم األنماط اال .ابرة والمسئوليةالمثالتخطيط البنيوي والدافعية و يم الف ة، وتشمل التعل  ،جتماعي
اللمس ثم األنماط الفسيولوجية، وتشمل البصر والسمع و .مع األصدقاء والتعلم مع الكبار التعلمو

ي والشمولي والشراب، ثم األنماط السيوالحركة والطعام و نمط التحليل دمج كولوجية، وتشمل ال ال
  ).Ibrahim, 2011( بين االثنين

وذج دن ودنو د توظيف نم ة ،عن ة التعلمي ة التعليمي ي عناصر العملي ادة النظر ف  ،يجب إع
مبشكل يتوافق مع عناصر النموذج و م أن يفھ ى المعل ه، فعل ة عناصر  مبادئ تعلم المختلف اط ال أنم

ةالصف بصورة تدعم ھذه األنماط، و ، ثم ينظملدى المتعلمين ى مصادر تعليمي ة يحافظ عل  تعلمي
إن دوره  متنوعة، كما عليه إتقان فن إدارة مجموعات كبيرة أو صغيرة وتعلم مفرد، أما الطالب ف

ار نشاطاته الرئيس ھو تطوير فھم لنمط تعلمه المفضل، ومن ثم استعمال ھذ ا الفھم من أجل اختي
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اط و. فيعرف التعيينات المطلوبة منهالتعلمية، ومن مسئوليته مراقبة تطوره،  ة أنم من أجل مالءم
ي تختلف عن الصف  اث واألدوات الت التعلم ينبغي أن تحتوي الغرفة الصفية على خليط من األث

ة، وأخرى ، والتقليدي، فينبغي وجود مقاعد تناسب مجموعات صغيرة المواد فردي ق ب ا يتعل فيم
راءات  وير وواإلج ار وتط م اختي ى المعل ة، فعل ة التعليمي ة متنوع ادر تعليمي ع مص ابر (تجمي ج

اة تعليمية أنشطة إجراءات و، لذلك ال بد من مراعاة عدة )2004 وقرعان، ة  تستخدم مراع تعلمي
  :(Felder, & et al. 2003) على النحو التاليوذلك نماط التعلم وفق نموذج دن ودن، أل

وني/ لمراعاة النمط المرئي  ز الل م استعمال الترمي ة ، واللفظي لدى المتعلم، يمكن للمعل كتاب
ل تخدام البط، والجم اتاس ومات ومخطط ة برس ل المعلوم ات، وتمثي اتو ،اق جيل معلوم  .تس

عمل : لالتعلم ملموساً مث لنمط الحسي الحركي، فيلزم استخدام طرق تساعد على جعلامراعاة لو
اذج احف و ،نم ارة مت لوزي اكن عم معي اللفظي .أم نمط الس ا ال ه توظيف التسجيالت  ،أم فيلزم

ة . مناقشتھا، وتسجيل المحاضرات والصوتية ى رؤي ز عل م التركي ى المعل نمط الشمولي فعل ا ال أم
تعلم للصورة الك ى التفاصيل، والم ز عل ل التركي ة قب رىلي ط الموضوع بمواضيع أخ ه رب ، علي

ع خطوات و .ة توضح العالقة بين المعلوماتخريطرسم و م تتب ى المعل مراعاة للنمط التحليلي فعل
  .متسلسلة ووضع ملخصات لما يعرضه أو يشرحه

ة ر الطلب اً لتفكي اً كافي م وقت ه يعطي المعل أملي ففي نمط الت ا ال ين ، وأم ة ب ة راجع إعطاء تغذي
تعانة بالمالحظات، والحين واآلخر راً  االس تعلم القصيرة تعبي م الم م ولكي يراعي ا .عن فھ لمعل

طته و ي أنش اعي ف نمط الجم هال ة ،خبرات طة الجماعي ى األنش ز عل ه التركي ع علي ل م ، والعم
ا  أـ .علمين رغم ما بينھا من اختالفاتاحترام آراء المت، وووضع المتعلم ضمن فريق المتعلمين، م

ل  ين يعم كل أفضل ح تعلم بش ردي، في نمط الف تعلم صاحب ال عيداً الم ون س ده، ويك ف وح إذا كل
ي  .بأعمال يقوم بھا منفرداً  اء باألنشطة الت م عدم االكتف ومراعاة للنمط الحدسي يتطلب من المعل

ط  استظھارھا، بلالمتعلم للمعلومة و تركز على حفظ ى رب تعلم عل تجاوزھا إلى أنشطة تشجع الم
ا، والمعلومات دءالتوقف عند دالالت المادة المقدمة، وإعطاء مس ل الب ر قب ل والتفكي  حة من التخي

  ).Jaber, & et al. 2004(باإلجابة عن سؤال 

ا  طة، أم ن األنش ين م وع مع و ن ذاب نح رد، لالنج دى الف ة ل لوكية عام ة س ل نزع   والمي
الميل المھني فيعرف في ضوء مشاعر التقبل أو عدم التقبل لألنشطة المختلفة، فالفرد يشارك في 

طة ن األنش ر م ايتو ،الكثي أي منھ ق ب ث ،عل ا، حي ه لھ دم تقبل ه أو ع ة تقبل اً لدرج رتبط  طبق   ت
ة، فتس اط المختلف واحي النش ى ن ال عل اً باإلقب اً وثيق م ارتباط ة للمعل ول المھني ه المي ي تكيف ھم ف

  ).Al-Khatib, 2005( التربوي

ى درجة من الرضا ه أعل ذي يحقق في رد ھو العمل ال ه الف ل إلي ذي يمي والسعادة  فالعمل ال
ر رضا ،والنجاح، وإن األفراد الذين يعملون في مھن تتفق مع ميولھم دون أكث اً ، ويب ر ارتياح أكث

ارفي عملھم ه و، فالميل المھني يجعل الفرد يم ه من إتقان ة تمكن  تطوير طموحاتهس العمل بمتع
)Miqdad, & et al. 2011.(  
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ا ه، س و مھنت ة نح م إيجابي ول المعل ت مي ا كان ه كلم ث أن رى الباح ام وي ى القي ك عل عده ذل
ين مستوى توظيف  ذه الدراسة ب ي ھ ربط ف ان ال ذلك ك ل وجه، وب ى أكم ية عل ه التدريس بمھارات

   .نحو مھنة التدريس، وميولھم معلمي المرحلة األساسية الدنيا

د أجري تعلمدت وق اط ال ابقة حول أنم ا دراسةو ،راسات س ) Al-Mohtaseb, 2013( منھ
ةة بھدفت الكشف عن العالق التي دى طلب ر العلمي ل ا،  ين مستوى التفكي ة األساسية العلي المرحل

ة تكونت من  ة عنقودي ة عين ارت الباحث ديھم، حيث اخت تعلم المفضلة ل اط ال اً ) 1213(وأنم طالب
ة ،وطالبة دارس الحكومي ان الثاني ،من الم ة عم ة لمديري ة، التابع ة في محافظة العاصمة األردني

يو ة أدات تخدمت الباحث ان ھاس ي، و: م ر العلم ار التفكي ارك، واختب اس ف رت مقي ائج الأظھ أن نت
دن، و ة مستوى التفكير العلمي مت ات مقارن دى الطالب دم في المستوى التعليمي ل دم مع التق ه تق أن

ة دى الطلب تعلم ل اط ال ي أنم اً ف اك تفاوت ة أن ھن ائج الدراس ا أظھرت نت الطالب، كم ود  ،ب ع وج م
   .العملي/ التعلم السمعي  فروق في التفكير تبعاً لنمط

دفت  ،)Ghonem, & et al.2012( دراسةأما  ةفھ اط التعليمي ى األنم ائدة  ،التعرف إل الس
ة كل دى طلب ل، ول ك فيص ة المل ة بجامع ة التربي راتي بعض المتغي ا ب الل . عالقتھ ن خ ك م وذل

ة الدراسة تكونت عو. السمعي والبصري والحركي واللمسي واالجتماعي واالستقاللي: ماطاألن ين
ة، و) 812(عددھم ، ومن طلبة كلية التربية ات، استخدم الطالباً وطالب تبانة لجمع البيان ان اس باحث

ع يفضلون التفاعل البصري، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة المستوى و م يشترك مالراب عھ
أن تعلم النشط، وون نمط الأن طلبة المستوى الثالث والرابع يفضلطالب الدراسات االجتماعية، و
   .اللغة العربية يفضلون نمط التعلم السمعيطالب الدراسات اإلسالمية و

دير ، وأنماط التعلم، وتعرف العالقة بين الدوجماتية) Melhem, 2012(وتناولت دراسة  تق
ة ،الذات اس الدوجماتي اء مقي ام الباحث ببن اس ، ولدى عينة من المراھقين في األردن، حيث ق مقي
ةطالب وط) 900(تكونت عينة الدراسة من مقياس تقدير الذات، و، وتعلمط الأنما من الصف  ،الب

ة وأظھرت نتاالتاسع والعاشر، و ان في مستوى ئج الدراسة أن درجة الدوجماتي ذات تقع دير ال تق
  .تقدير الذاتة إيجابية دالة بين الدوجماتية ومتوسط، كما أظھرت النتائج وجود عالقة ارتباطي

ى نموذج  ،بدراسة) Ibrahim, 2011(كما قام  ائم عل امج ق ة برن ) دن(ھدفت تعّرف فاعلي
تعلم اط ال راءة وألنم ارات الق ة مھ ي تنمي ا، ف اه نحوھ تعلم  ،االتج ذ ذوي صعوبات ال دى التالمي ل

تعلم بلغت  ة من ذوي صعوبات ال ار الباحث عين ) 50(بالصف األول اإلعدادي األزھري، واخت
ين ئمة أنماط التعلم المفضلة، وء قاببناقام ، وتلميذاً  ة ب روق دال ى وجود ف أشارت نتائج الدراسة إل

ي لصالح  ،التجريبيةلتالميذ في المجموعتين الضابطة ومتوسطي درجات ا في اختبار الفھم القرائ
لصالح  ،المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة بين المجموعتين في مقياس االتجاه نحو القراءة

ً التجريبية أيض    .ا

تعلم) AbuZeid, 2011( أما دراسة اط ال ين أنم ة ب  ،التحصيلو فھدفت الكشف عن العالق
اء، ولدى طالب ا نھج الوصفيلصف األول الثانوي في األحي نھج شبه ، واستخدم الباحث الم الم

اختار الباحث عينة و مقياس االتجاھات العلمية،، والتجريبي، كما استخدم اختبار تحصيل المفاھيم
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ً ) 64(ة من مكون روق من طلبة الصف األول الثانوي، و طالبا ى وجود ف أشارت نتائج الدراسة إل
  .مقياس االتجاه لصالح التجريبيةفي التطبيق البعدي لالختبار و ،سةبين مجموعتي الدرا

دى ) Abu Al-Nadi, 2010( وھدفت دراسة ر تفضيالً ل تعلم األكث اط ال ى تعّرف أنم إل
راء ال ة اإلس ة جامع ة طلب ت عين حي، وتكون نھج الوصفي المس ة الم تخدمت الباحث ة، واس خاص

ن تخدمت ال) 600( الدراسة م ة، واس در وطالب وطالب تعلم لفل اط ال ة مؤشر أنم ولومون، باحث س
د ) 44(وھو مكون من  ى بع ى أن أعل ائج الدراسة إل اد، وأشارت نت ة أبع ى أربع رة مقسمة إل فق

درھا  بية ق ة نس ى أھمي و ا%) 59(حصل عل ي ھ د الحس د البصري  –لبع ه البع ي، يلي  –الحدس
  .اللفظي

ام ا ق تعلم المفضلة في ) Hillat, & et al. 2010( كم اط ال ر أنم بدراسة ھدفت تعّرف أث
م  ،فعالية الذات لدى طالبات قسم العلوم التربوية في كلية األميرة عالية، ولتحقيق ھدف الدراسة ت

ارك اس ف ق مقي تعلم  )VARK( تطبي اط ال اريرألنم اس ش ت ) Sherer( ومقي ة بلغ ى عين عل
نمط ) 200( ة ھو ال راد العين دى أف تعلم المفضل ل ى أن نمط ال ائج الدراسة إل ة، وأشارت نت طالب

اط  –العملي  ذات تعزى ألنم ة ال روق في درجة فعالي ى وجود ف ائج إل الحركي، كما أشارت النت
  . التعلم

تعلم وھدفت تعّرف أن) Al-Shihry, 2009(ـ وفي دراسة ل اط ال رم دى  المفضلة ،التفكي ل
ة، و ة طيب ة من طالب وطالبات جامع ة مكون ى عين ة، ) 1291(أجريت الدراسة عل اً وطالب طالب

راد خدم الباحث مقياس أنماط التعلم وواست ه م ذي ترجم ورانس، ال ر لت م )1994(التفكي ، ومن أھ
ة العل ،نتائج الدراسة ين كلي روق ب ة في اوم ووجود ف ة التربي لنصف الكروي األيسر لصالح كلي

  .التربية، وكذلك وجود فروق بين الكليات الثالثة في مجموعة النمط األيسر لصالح كلية التربية

تراتيجيا) Al-Nadi, 2009(راسة أما د ع اس دريسفھدفت إلى تعّرف أثر تنوي ى  ،ت الت عل
ااستخأنماط التعلم على ھذه العادات، و، وأثر اختالف تنمية عادات العقل ين ھم : دمت الباحثة أدات
طالبة من ) 60(عينة الدراسة المكونة من  مقياس أنماط التعلم، طبقتا على، ومقياس عادات العقل

اختالف  أثر ب م تت ابرة ل ادة المث طالبات الصف الثاني اإلعدادي، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ع
  . وكذلك عادة التأني والمرونة ،أنماط التعلم

دريس وحدة دراسية) Ghazi, & et al. 2008( وھدفت دراسة ر ت ى تعّرف أث ة  ،إل قائم
وم ،على استراتيجيات تخاطب أنماط التعلم اه نحو دراسة العل  ،على تنمية األداء المعرفي واالتج

ار األدا ء لدى طالب الصف األول اإلعدادي، واستخدم الباحثان أداة استطالع أنماط التعلم، واختب
ان استبيان االمعرفي و التجاه نحو دراسة العلوم، واعتمد الباحثان المنھج التجريبي، واختار الباحث

ين متوسطي طالبة، وطالباً و) 177(عينة قدرھا  ة ب روق دال ى وجود ف ائج الدراسة إل أشارت نت
وعتين  ين المجم ة ب روق دال ة، ووجود ف ار المعرفي لصالح التجريبي أداء المجموعتين في االختب

  .لصالح التجريبية
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ق بالدر ا يتعل ا فيم دريسأم ة الت الميول نحو مھن ي ارتبطت ب اول الباحث اسات الت د ح ، فق
ل إل ةالتوص ات ذات عالق ى ى دراس ه عل ه-، إال أن د علم ذا  -ح ة بھ ى أي دراس ر عل م يعث ل

و  ين نح ات المعلم الج أصحابھا اتجاھ ي ع ات الت رة الدراس م كث ةالخصوص، رغ يس المھن ، ول
ة ميولھم، وتوفر للباحث دى الطلب ة ل ول المھني ي تناولت المي ا دراس ،بعض الدراسات الت  ةومنھ

)Al-Said, 2000 ( ات ي الدراس دريب معلم رح، لت امج مقت ر برن رف أث ى تع دفت إل ي ھ الت
دم نظم المتق وذجي الم ى نم ة عل ة اإلعدادي ة بالمرحل م  ،االجتماعي ي أدائھ ي ف يم الھرم والتعل

دريس الدراس و ت ولھم نح ن التدريسي ومي وائية م ة عش ة عين ارت الدراس ة، واخت ات االجتماعي
غ عددھابعض مدارس وال ان، بل اً، واستخدمت الدراسة ثالث ) 18( ية صاللة بسلطنة عم معلم

ي داد الباحث ھ ن إع ارت : أدوات م ول، وأش اس مي ة، ومقي ة مالحظ ي، وبطاق امج التعليم البرن
ي مھ ة ف ات التجريبي دم أداء المجموع ى تق ائج إل ين راالنت ول المعلم ي، ومي  ات األداء التدريس
ة زت الدراس ة، وع ات االجتماعي دريس الدراس و ت رح نح امج المقت ك للبرن ة .ذل دفت دراس   وھ

)Al-Khatib, 2005 ( ة ة بدول الب المرحل ة لط ول المھني د المي اس، لتحدي وفير أداة قي ى ت إل
تحصيلھم الدراسي، لطالب والعالقة بين مستوى ميول ااإلمارات العربية المتحدة، والكشف عن 

وائية ة عش ة عين ارت الدراس ية، واخت اتھم الدراس درھا  وتخصص ً ) 747(ق ا الب  ،طالب ن ط م
ة  ارات العربي ة اإلم ة بدول اطق مختلف الصف الثاني الثانوي الذكور، بمختلف تخصصاتھم من من

ائج المتحدة، واستخدمت الدراسة اختبار ھوالند للتفضيالت المھنية الذي ترجمه الب احث، ودلت نت
ذلك  ي وك يل الدراس ة، والتحص ول المھني ين المي ة ب اً ذا دالل اك ارتباط ى أن ھن ة عل الدراس

  .تخصصاتھم الدراسية

ا د ة، ) Miqdad, & et al. 2011( راسةأم ول المھني ين المي ة ب ة العالق فاھتمت بمعرف
د اختيرت عند طالب وطالبات الصف الث في البيئة البحرينيةوالذكاءات المتعددة  انوي، وق اني الث

راد في %) 5(عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، بحيث بلغ حجمھا  الي عدد األف من إجم
ذين  ددة الل ذكاءات المتع ول وال مدارس المملكة، وقد جمعت بيانات الدراسة باستخدام مقياسي المي

ب اط دال موج ود ارتب ى وج ة عل ائج الدراس ت نت ث، ودل دھما الباح ددة  أع ذكاءات المتع ين ال ب
  .والميول

ه ركز  ،في ضوء استعراض الدراسات السابقةو تعد ھذه الدراسة جھداً متواضعاً، من خالل
النمط التعليمي ال ق ب ين، يتعل دى المتعلم تعلم ل اط ال م من أنم ذي يستخدمه الباحث على جانب مھ

نھجكما لوحظ استخدام . المعلم عند تعليمه أداة لجمع ، صفيالو بعض الدراسات الم تبانة ك واالس
ة الدراسة، و في ھذه لھما ثوھذا يدعم استخدام الباحالبيانات،  ة الدراسة الحالي ة حجم عين بمقارن

اھ وتميزت. الباحث إلى كفاية عدد ھذه العينةبتلك العينات يطمئن  بالكشف  ذه الدراسة عن غيرھ
حسب معايير نموذج دن  علم لدى الطلبة،ألنماط التبأنشطتھم وأساليبھم مراعاة المعلمين مدى عن 
ا يالحظ أيضاً من  .يعد مھماً في العملية التعليمية -من وجھة نظر الباحث –وھذا أمر  ودن، ومم

ي تناولت المي دريس، في حين خالل جمع الدراسات السابقة ندرة الدراسات الت ة الت ول نحو مھن
  .ى االتجاه نحو المھنةعلز الكثير من الدراسات التي لم يثبتھا الباحث ترك
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  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
ام،  دريس بشكل ع يرى الباحث أنه حين يكون التحدث عن أنماط التعلم مھماً في مراحل الت

ية ة األساس ي المرحل ة ف ر أھمي ه أكث دنيا فإن ة ال اً الطلب ة متابع ه الميداني ي زيارات ظ ف د الح ، فق
ين ن ،المعلم ر م ذه ال أن الكثي ي ھ ين ف زونالمعلم ة يرك اة بعض  مرحل ى مراع يس عل بشكل رئ

ز في شرحه  أنماط التعلم دون غيرھا، فمنھم من يكثر من استخدام الوسائل السمعية، وآخر يرك
ذي الث من اللغة الشفوية مع المتعلمينالصور، في حين يكثر ثعلى استخدام البطاقات و ، األمر ال

ذا أمدون غيرھم، و فع إلى مشاركة مجموعة منھميد راه الباحثھ ي حاجات المتعلمال ي ر ي ين لب
التي تدرس يعد من أكثر النماذج ) دن و دن(يرى الباحث أن نموذج ذوي أنماط التعلم المختلفة، و
ين دى المتعلم تعلم ل اط ال ايير،أنم دة مع ى ع ى عل ث يبن م إذا أراد أن  ، حي زم المعل ذي يل ر ال األم

 صاغ الباحثتوافق مع متطلبات ھذا النموذج، وتأن يستخدم أنشطة متنوعة  ،يراعي ھذه األنماط
   :باألسئلة التالية مشكلة الدراسة

 ألنماط التعلم) دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا معلمي المرحلة األساسية وى مراعاةما مست  .1
  ؟

   ؟نحو مھنة التدريسالدنيا معلمي المرحلة األساسية ميول ما مستوى   .2

دن و (لمعايير نموذج  الدنيا معلمي المرحلة األساسية مراعاةى وھل يوجد اختالف في مست  .3
  ؟ألنماط التعلم) دن

  ؟ نحو مھنة التدريس الدنيا معلمي المرحلة األساسيةميول ھل يوجد اختالف في مستوى   .4

معلمي  بين مستوى مراعاة) α ≤ 0.05(ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائياً عند مستوى   .5
  نحو مھنة التدريس؟وميولھم  ،)دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا المرحلة األساسية

ئلة الدراسة صاغ الباحث الفروض الثالث و :األسئلةولإلجابة عن  الرابع والخامس من أس
  :التالية

ة  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .1 د مستوى دالل اة مستوى في ،(α ≤ 0.05)عن  مراع
ية ة األساس ي المرحل دنيا معلم وذج ل ال ايير نم تعلم) دن و دن(مع اط ال ر  ،ألنم زى لمتغي تع

  ).أنثىذكر، ( جنسال

ة   .2 د مستوى دالل ي، (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، عن اةمستوى  ف  مراع
ية ة األساس ي المرحل دنيا معلم وذج  ال ايير نم تعلم) دن و دن(لمع اط ال ر  ،ألنم زى لمتغي تع

  ).سنوات 10أكثر من  –سنوات  10أقل من  -1من (سنوات الخدمة 

ة   .3 د مستوى دالل ي، (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، عن اةمستوى  ف  مراع
ية  ة األساس ي المرحل دنيا معلم وذج ال ايير نم تعلم) دن و دن(لمع اط ال ر  ،ألنم زى لمتغي تع

  ).الثالث األساسي –الثاني األساسي  –األول األساسي (الصف الدراسي 
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ة إحصائية   .4 روق ذات دالل ة ،ال توجد ف د مستوى دالل ول مستوى  في ،(α ≤ 0.05)عن مي
  ).أنثى –ذكر ( تعزى لمتغير الجنس ،نحو مھنة التدريس الدنيا معلمي المرحلة األساسية

ة   .5 د مستوى دالل ة إحصائية، عن روق ذات دالل ي، (α ≤ 0.05)ال توجد ف ولمستوى  ف  مي
دريس لدنياا معلمي المرحلة األساسية ة  ،نحو مھنة الت ر سنوات الخدم  -1من (تعزى لمتغي

  ).سنوات 10أكثر من  -سنوات 10أقل من 

د مستوى   .6 اة) α ≤ 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائياً عن ين مستوى مراع معلمي  ب
  .نحو مھنة التدريس، وميولھم )دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا المرحلة األساسية

  راسةأھداف الد
لمعايير نموذج  الدنيا معلمي المرحلة األساسية مستوى مراعاة فتعرّ ھدفت الدراسة إلى 

والصف  ،وسنوات الخدمة ،لمتغيرات الجنس، والفروق فيھا التي تعزى ألنماط التعلم) دن و دن(
نحو مھنة التدريس، والفروق  الدنيا مستوى ميول معلمي المرحلة األساسيةتعرف ، والدراسي

 بين مستوى مراعاة التي تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخدمة، كما ھدفت تعرف العالقة فيھا
  .نحو مھنة التدريس ميولھم، و)دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا اسيةمعلمي المرحلة األس

  أھمية الدراسة
تعلم اط ال د التحدث عن أنم ة، وعن ة التعليمي ي العملي ا ف ى تحصيل و ،دورھ اتھا عل انعكاس

ةالط ه الع، ولب ذي أكدت دور ال ك ال اتھم، ذل ولھم واتجاھ ل مي ابقة مث ن الدراسات الس د م ةدي  دراس
)Al-Mohtasib, 2013(، ودراسة )Al-Zoubi, & et al. 2012(، دراسةو )Ghonem, 

& et al.2012(، دراسةو )Melhem, 2012(، دراسةو )AbuZeid, 2011(،  ة رز أھمي تب
د  ي تع ة الت ذه الدراس م تع –ھ ات رغ ة –دد الدراس ا  ،إضافة نوعي اط عينتھ ة خاصة ارتب بالبيئ

ةالفلسطينية و ة مھم ية  ،بفئ ة األساس ذ المرحل دنياوھي تالمي ة الدراسة ال ى أھمي ا يؤشر إل ، ومم
  : النقاط التالية

ة   .1 ائج الدراس ي نت رات تعط يةمؤش ة األساس ي المرحل دنيا، لمعلم ديري ال دارس ولم ، الم
ةالمشرفين فيھا حول ضو ة التعلمي ع في األنشطة التعليمي اط  ،رورة التنوي ي تراعي أنم الت
   .تعلم المختلفة لدى المتعلمينال

ة  .2 ة الغوث الدولي يم بوكال ة والتعل د مستوى  ،توقف نتائج الدراسة المسئولين بدائرة التربي عن
   .ألنماط التعلم لدى تالميذھم ة الدنيامرحلة األساسيالمعلمي  مراعاة

   .فادة الباحثين من أداتي الدراسةيمكن إ  .3

   .تقدم الدراسة إطاراً نظرياً كافياً لمن أراد االطالع على أنماط التعلم وتفصيالتھا  .4

  حدود الدراسة
  . 2013/2014فصل الدراسي الثاني للعام الدراسي تم تطبيق أدوات الدراسة في ال -
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ةميةالتعلي) دير البلح والمغازي(تم تطبيق الدراسة في منطقة  - اطق التعليمي  ، وھي إحدى المن
  .، بقطاع غزةبوكالة الغوث الدولية

  مصطلحات الدراسة
رد  ،يعّرف نمط التعلم بأنه وصف للعمليات التكيفية المناسبة :نمط التعلم ي تجعل من الف الت

ة ع خصائصه االنفعالي تالءم م ا ي ة بم ة المنوع رات البيئ تجيباً لمثي ةا، ومس مية ، والجتماعي الجس
)Katami, & et al. 2000:2.(   

ا تعلم بھ تعلم أن ي ب الم ي يح ة الت ه اآللي اً بأن ث إجرائي ه الباح ق موعرف ي تتواف ع ، والت
  .يحقق ذلك انسجاماً بين ما يقوم به المعلم، وما يرغب فيه المتعلمخصائصه العقلية واالنفعالية، و

ا  :معايير نموذج دن ودن اً بأنھ الباحث صاغھا  ،ؤشراتمجموعة معّرفھا الباحث إجرائي
د تدريسه  يتوجب على المعلم التيفي ضوء معايير نموذج دن ودن ألنماط التعلم، و ا عن مراعاتھ

ي يوتقاس ب ،للمتعلمين ا الباحث نتيجة استجابة الدرجة الت ى مجموعة من حصل عليھ م عل المعل
: ھذه األنماط ھيو، )دن ودن(فقرات االستبانة التي صاغھا في ضوء مؤشرات أنماط التعلم لدى 

ي  ي اللفظ ي  –المرئ ر اللفظ ي غي ي  –المرئ ي الحرك ي  –الحس معي اللفظ مولي  –الس  –الش
  .الحدسي –الفردي  –الجماعي  –التأملي  –التحليلي 

ه إجرائياً  الباحث الميل فعرّ : الميل رد لمھنت ل الف ه درجة تقب ا ،بأن ه  ،ورضاه عنھ وتوافق
يقاس بالدرجة التي يحصل عليھا و ،فيھاوالنجاح ده على إنجازھا مما يساع ،لھا واالستعداد ،معھا

ىلباحثا م عل تجابة المعل ق اس اس ، عن طري رات المقي تجابته  ،فق ي خمسة  حيث تنحصر اس ف
  .)قليلة جداً  –قليلة  –متوسطة  –كبيرة  –كبيرة جداً (بدائل ھي 

ا :الدنيا المرحلة األساسية اً  عرفھ ةالباحث إجرائي ا بداي يم اإللزامي وفق  بأنھ ة التعل مرحل
  .ألول والثاني والثالث األساسيا: وتمثل الصفوف ،النظام التعليمي الفلسطيني

  إجراءات الدراسة الميدانية

  منھج الدراسة
الذي يحاول من خالله وصف الظاھرة موضوع  ،المنھج الوصفي التحليلي الباحث ماستخد

    .ين مكوناتھاوبيان العالقة ب ،وتحليل بياناتھا ،الدراسة

  مجتمع الدراسة
ون ة تك ع الدراس ع ،مجتم ن جمي ي  م ية معلم ة األساس دنياالمرحل ي ، ال ون ف ن يدرس مم

ن  ة) 3 -1(الصفوف م وث الدولي ة الغ دارس وكال ة ،بم ازي التعليمي بلح والمغ ر ال ة دي  ،بمنطق
ددھم و الغ ع ة، حسب) 220(الب اً ومعلم ائية  معلم ي الفصإحص ة ف ة التعليمي ي المنطق ل الدراس

   .م2013/2014الثاني للعام الدراسي 
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  عينة الدراسة
تمع من مج%) 68(ما يمثل ، معلماً ومعلمة) 150(تتكون من  عينة عشوائية الباحث ار اخت

ة، و تردة الدراس الحة المس تبانات الص دد االس غ ع تبانة) 144(بل ل  ،اس ا يمث ن %) 65.5(بم م
  :زيع عينة الدراسة، والجدول التالي يوضح تومجتمع الدراسة

  .توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس والصف ):1(جدول 

 اإلجمالي معلمات معلمين الصف
 % عدد %  عدد %  عدد

 %31.3 45 %28.5 41 %2.8 4 األول
 %31.3 45 %25.7 37 %5.6 8 الثاني
 %34.7 50 %27.1 39 %7.6 11 الثالث

 %2.8 4 %2.8 4 %0. 0  قيم مفقودة
 %100.0 144 %84.0 121 %16.0 23 اإلجمالي

  الدراسة ااتأد

  ألنماط التعلم )دن و دن(معايير نموذج  استبانة مراعاة :أوالً 
د  ي تنابع ة الت ات التربوي ى الدراس الع الباحث عل ب اط تعلم، وتفحص الكت اط ال ت أنم ول

اطو ذه األنم ي عالجت ھ ات الت ا ،المؤلف  ,Ibrahim(و ،)Gaber, & et al. 2011( ومنھ
ار)Ghonem & et al. 2012(، و)AL-Zoubi & et al. 2012(، و)2011 اً  ، اخت نموذج

و ا ھ وذج  منھ ة نظره، )Duun & Duun(نم ك من وجھ ي ذل ر  والسبب ف ه أكث ى أن ود إل يع
ا المعلمون  )أنماطه( النماذج شيوعاً، إضافة إلى إمكانية تحويل عناصره رات يجيب عنھ ى فق إل

تبانة الل االس ن خ يس م ،م يھم، ولتق دى متعلم تعلم ل اط ال اتھم ألنم تبانة دى مراع اء االس ّر بن م
ي شملتھا الرئيس )المحاور( المعايير تحديد: بالخطوات التالية اء ة الت م بن تبانة، ث المؤشرات االس

ة ف االستبانةإعداد ، ثم )محور( معيارالتي تقع تحت كل  )الفقرات( ة من ي صورتھا األولي مكون
رة) 80( م فق ى ھاعرض، ث ينال عل اور ؛محكم رات لمح بة الفق ن مناس د م ة للتأك ة  ،الدراس ودق

  .و تعديل بعض الفقراتوضوحھا وحذف أو ،صياغتھا

رات و ،ھا المحكمونبعد إجراء التعديالت التي أوصى ب ي تمثلت في حذف الفق -23-8(الت
رات أخرى )66-70 ى مع فق ذلك إع، ومن االستبانة األولية لتشابھھا لفظاً أو معن ادة الصياغة ك

ذلك  ،)39-16( اللغوية للفقرتين غ عدد ب تبانةبل رات االس رة) 76( فق رة، حيث أعطى لكل فق  فق
ة(وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي  رة، متوسطة، قليل داً، كبي داً ، كبيرة ج ة ج وزعت ، و)قليل

دنيا ،االستبانة )مؤشرات(فقرات  ة األساسية ال ي باأل ،التي تمثل مراعاة معلمي المرحل نشطة الت
  :كما يلي على عشرة محاور ،وفق نموذج دن ودنلدى المتعلمين نماط التعلم أل ،يستخدمونھا
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  .فقرات) 9(تكون من اللفظي، و/ النمط المرئي : األولالمحور  −
  .فقرات) 7(تكون من غير اللفظي، و/ النمط المرئي : ثانيالالمحور  −
  .فقرات) 9(ن الحركي، وتكون م/ النمط الحسي : المحور الثالث −
  .فقرات) 6(اللفظي، وتكون من / النمط السمعي : المحور الرابع −
  .فقرات) 9(النمط الشمولي، وتكون من : المحور الخامس −
  .فقرات) 8(النمط التحليلي، وتكون من : المحور السادس −
  .فقرات) 7(النمط التأملي، وتكون من : المحور السابع −
  .فقرات) 7(ن منالنمط الجماعي، وتكو: المحور الثامن −
  .فقرات) 6(النمط الفردي، وتكون من : المحور التاسع −
  .فقرات) 8( النمط الحدسي، وتكون من: المحور العاشر −

رات األداةوحرصاً على  ى فق ين عل سجل  ،توصل الباحث إلى استجابات صادقة من المعلم
ى  ة عل تبانةالباحث المالحظة التالي تجا: غالف االس م، إن أي اس ى أخي المعل يادتك عل بة من س

  .لدى المتعلمين فقرات االستبانة ال تقيس قوة أدائك أو ضعفه، بل تقيس نمط التعليم الذي تراعيه

  صدق االستبانة
على مجموعة من  لباحث بعرض االستبانةقام ا ):Trusties Validity(صدق المحكمين 

  .وحذف بعض الفقرات ، وفي ضوء ذلك تم تعديللالستئناس بآرائھم حول صالحيتھاالمحكمين 

داخلي  اد صدق  ):Internal Consistency Validity(صدق االتساق ال م إيج د ت وق
ا مع المحوراالتساق الداخلي لالستبانة عن طريق إيجاد معامل االرتباط   بين كل فقرة من فقراتھ

  :وضح ذلكاالستبانة ككل، والجدول التالي ي الذي تنتمي له، ومع

الت ارتباط الفقرات بمحاورھا من خالل معام ةانق الداخلي لالستبصدق االتسا :)2(جدول 
  .ككل وباالستبانة

رقم   المحور
  الفقرة

معامل
ارتباط 
الفقرة 

 حوربالم

معامل
ارتباط 
الفقرة 
 باالستبيان

رقم 
  الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

  حوربالم

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

معامل 
ارتباط 
 المحور
  باالستبيان

النمط 
المرئي 
  اللفظي

1 0.67** 0.704** 6 0.58** 0.687** 

0.764** 
2 0.673** 0.521** 7 0.426* 0.664** 
3 0.672** 0.697** 8 0.569** 0.606** 
4 0.591** 0.568** 9 0.767** 0.725** 
5 0.651** 0.442*    
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 )2(تابع جدول رقم ... 

رقم   المحور
  الفقرة

معامل
ارتباط 

لفقرة ا
 بالمحور

معامل
ارتباط 
الفقرة 
 باالستبيان

رقم 
  الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
  بالمحور

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

معامل 
ارتباط 
المحور 
  باالستبيان

النمط 
المرئي 

غير 
 اللفظي

10 0.545** 0.659** 14 0.658** 0.754** 

0.804** 
11 0.695** 0.477** 15 0.44* 0.644** 
12 0.637** 0.802** 16 0.791** 0.394* 
13 0.413* 0.409*    

النمط 
الحسي 
  الحركي

17 0.462* 0.389* 22 0.761** 0.482** 

0.781** 
18 0.774** 0.68** 23 0.557** 0.407* 
19 0.616** 0.665** 24 0.712** 0.702** 
20 0.383* 0.736** 25 0.638** 0.64** 
21 0.465** 0.401*    

النمط 
السمعي 
 اللفظي

26 0.752** 0.485** 29 0.689** 0.588** 
0.684** 27 0.707** 0.483** 30 0.742** 0.733** 

28 0.672** 0.813** 31 0.668** 0.451* 

النمط 
  الشمولي

32 0.626** 0.473** 37 0.387* 0.398* 

0.714** 
33 0.389* 0.63** 38 0.559** 0.41* 
34 0.799** 0.478** 39 0.753** 0.473** 
35 0.568** 0.506** 40 0.42* 0.747** 
36 0.436* 0.384*    

النمط 
  التحليلي

41 0.528** 0.806** 45 0.436* 0.64** 

0.781** 
42 0.703** 0.527** 46 0.427* 0.595** 
43 0.431* 0.632** 47 0.644** 0.729** 
44 0.708** 0.758** 48 0.745** 0.389* 

النمط 
 التأملي

49 0.464** 0.435* 53 0.458* 0.376* 

0.805** 
50 0.79** 0.711** 54 0.551** 0.48** 
51 0.665** 0.381* 55 0.711** 0.546** 
52 0.56** 0.419*    

النمط 
 الجماعي

56 0.68** 0.68** 60 0.699** 0.578** 
0.826** 57 0.385* 0.447* 61 0.795** 0.671** 

58 0.515** 0.477** 62 0.574** 0.67** 



 69ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ اياد عبد الجواد

 2016، )1( 30المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )2(تابع جدول رقم ... 

رقم   المحور
  الفقرة

معامل
ارتباط 
الفقرة 
 بالمحور

معامل
ارتباط 
الفقرة 
 باالستبيان

رقم 
  الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
  بالمحور

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

معامل 
ارتباط 

لمحور ا
  باالستبيان

 59 0.458* 0.458*     

النمط 
  الفردي

63 0.773** 0.689** 66 0.755** 0.765** 
0.711** 64 0.423* 0.659** 67 0.464** 0.631** 

65 0.685** 0.393* 68 0.746** 0.714** 

النمط 
 الحدسي

69 0.573** 0.402* 73 0.763** 0.751** 

0.659** 
70 0.526** 0.608** 74 0.711** 0.383* 
71 0.528** 0.801** 75 0.636** 0.783** 
72 0.648** 0.701** 76 0.562** 0.409* 

    0.05معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى *   
  0.01معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ** 

ً  )2(يتضح من الجدول  ذا يدل على أن االستبانة وھ، أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا
  .على درجة عالية من االتساق الداخلي

  )Questionnaire Reliability(ثبات االستبانة 
طريقة و) Cronbach(معادلة كرونباخ : تم حساب معامل ثبات االستبانة بطريقتين ھما

   :ذلكوالجدول التالي يوضح ):  Split Half Method(التجزئة النصفية 

باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة  محاورھامعامالت الثبات لالستبانة و :)3(جدول 
  .النصفية

  قيمة معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور
 طريقة التجزئة النصفية  طريقة ألفا

  0.814  0.821 9  النمط المرئي اللفظي
  0.825  0.832 7  النمط المرئي غير اللفظي

 0.863  0.894  9  النمط الحسي الحركي
  0.770  0.795 6  النمط السمعي اللفظي

  0.769  0.778 9  النمط الشمولي
  0.819 0.842  8  النمط التحليلي
  0.877 0.895  7  النمط التأملي
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 )3(تابع جدول رقم ... 

دول ن الج تبانة )3( يتضح م ات لالس امالت الثب د  أن مع ا يؤك ة مم امرتفع ئن ثباتھ ، ويطم
  .ھااستخدامالباحث إلى صالحية 

  المرحلة األساسية نحو مھنة التدريس يميول معلم مقياس: ثانياً 
  :وفق الخطوات التالية المقياس الباحث ببناء قام

  . االطالع على بعض كتب علم النفس التي تحدثت عن الميول −

  .ة التي بني في ضوئھا المقياسالرئيس المحاورتحديد  −

 .محورالتي تقع تحت كل  فقراتصياغة ال −

  .رفقرة موزعة على ثالثة محاو) 45(، حيث اشتمل على المقياس في صورته األوليةبناء  −

   validity:المقياسصدق 

  :صدق المحكمين
ون  ،جامعيينالساتذة األعلى مجموعة من  ،األولية المقياس في صورتهتم عرض  ممن يعمل

ائھم ومالحظاتھم حول مناسبة في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آر
 .، ومدى انتمائھا للمحاورالمقياس فقرات

د ون،وبعد إجراء التع ا المحكم ي أوصى بھ رات من المحاور و يالت الت ھي حذف سبع فق
اس فقراتبلغ عدد ليس باللفظ، المعنى والثالثة بسبب تكرارھا في فقرات أخرى ب صياغته ب المقي

ى  ،فقرة) 38(النھائية  ة محاورموزعة عل رةلكل  ، حيث أعطيثالث درج فق لم  ،وزن م وفق س
  :المقياس فھي أما عن معايير ،)قليلة جداً ، قليلةتوسطة، كبيرة جداً، كبيرة، م(متدرج خماسي 

  . فقرة) 14(تكون من و ،المكانة االجتماعية لمھنة التدريسميول المعلم نحو : األول المحور −

  .فقرة) 9(تكون من و انة االقتصادية لمھنة التدريس،نحو المك ميول المعلم: الثاني المحور −

  .مؤشراً ) 15(تكون من و التدريس،يعة مھنة ميول المعلم نحو طب :الثالث المحور −

  قيمة معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور
 طريقة التجزئة النصفية  طريقة ألفا

  0.822 0.864  7  النمط الجماعي
  0.853  0.885  6  النمط الفردي
  0.861  0.876  8  النمط الحدسي

 0.882  0.913 76  ككل االستبانة
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  صدق االتساق الداخلي
صدق االتساق الداخلي للمقياس عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين كل فقرة في  تم حساب

  :، والجدول التالي يوضح ذلكالمقياس مع الدرجة الكلية له

 تباط الفقرات بالمحاورمعامالت ارصدق االتساق الداخلي لمقياس الميول من خالل  :)4(جدول 
  .والدرجة الكلية للمقياس

  حورالم
رقم 
الفقر
  ة

معامل
ارتباط 
الفقرة 

 حوربالم

معامل
ارتباط 
الفقرة 
 باالستبيان

رقم 
  الفقرة

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

  حوربالم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

معامل 
ارتباط 
 المحور
  باالستبيان

ميول المعلم 
نحو المكانة 

عية االجتما
لمھنة 

 التدريس

1 0.61** 0.384* 8 0.614** 0.521** 

0.771** 

2 0.657** 0.402* 9 0.688** 0.763** 
3 0.693** 0.795** 10 0.743** 0.797** 
4 0.501** 0.594** 11 0.675** 0.546** 
5 0.54** 0.434* 12 0.504** 0.614** 
6 0.593** 0.456* 13 0.413* 0.777** 
7 0.719** 0.463** 14 0.592** 0.691** 

ميول المعلم 
نحو المكانة 
االقتصادية 

لمھنة 
 التدريس

15 0.736** 0.393* 20 0.584** 0.64** 

0.652** 
16 0.779** 0.385* 21 0.566** 0.67** 
17 0.646** 0.779** 22 0.569** 0.391* 
18 0.63** 0.805** 23 0.388* 0.715** 
19 0.642** 0.444*    

ميول المعلم 
نحو طبيعة 

مھنة 
 التدريس

24 0.504** 0.789** 32 0.665** 0.411* 

0.607** 

25 0.51** 0.596** 33 0.42* 0.619** 
26 0.397* 0.77** 34 0.651** 0.416* 
27 0.677** 0.41* 35 0.72** 0.774** 
28 0.537** 0.386* 36 0.463** 0.662** 
29 0.696** 0.626** 37 0.451* 0.48** 
30 0.531** 0.436* 38 0.586** 0.462* 
31 0.539** 0.604**    

  0.05معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى *   
  0.01معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ** 
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أو  0.05(توى أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مس )4(يتضح من الجدول
  .وھذا يدل على أن المقياس يتسم بصدق االتساق الداخلي) 0.01

  Reliability المقياس ثبات
ة االستطالعية  بعد تطبيقه راد العين ى أف ا  عل ي ألف اس بطريقت ات المقي م حساب معامل ثب ت

  :كرونباخ والتجزئة النصفية، والجدول التالي يوضح ذلك

اس الميول المھنية باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة معامالت الثبات لمقي :)5(جدول 
  .النصفية

أن معامالت الثبات للمقياس مرتفعة مما يؤكد على ثباته وصالحيته  )5(يتضح من الجدول 
  .لالستخدام

  متغيرات الدراسة
أل رات يمكبالنسبة ل ى للدراسة افترض الباحث عدة متغي ؤثرداة األول ر  ن أن ت ى المتغي عل

ايير نموذج دن و دن المقصود بالدراسة و ھو مستوى توظيف معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمع
)Dunn and Dunn( م، و: وھي ألنماط التعلم ذي جنس المعل ه، والصف ال ة لدي سنوات الخدم

  .يدرسه في المرحلة األساسية الدنيا

دريس ھي مقياس، وأما بالنسبة لألداة الثانية ة الت ين نحو مھن ، افترض الباحث ميول المعلم
  .سنوات الخدمة، وجنس المعلم: ھمامتغيرين 

  التطبيقخطوات 
ابعد أن تأكد الباحث من صد ة  ،ق أداتي الدراسة وثباتھم ى موافق ا من لحصل عل تطبيقھم

ام  ،ةالتعليمية بوكالة الغوث الدولي المغازيبية والتعليم لمنطقة دير البلح ومديرة التر م ق ع ث بتوزي
تبانة في آن واحد اس واالس ة المقي م بتعبئ وم المعل اة أن يق ك  ،أداتي الدراسة مع مراع اة ذل لمراع

ات، ل البيان د تحلي ام او عن ين ق ين اللت ى غالف األدات م عل ة للمعل ة مالحظ ك بكتاب م ذل ث ت لباح
  .معالجة البياناتت وثم قام الباحث بجمع األدوا ليس في نسختين،بإخراجھما في نسخة واحدة و

عدد   حورالم
  الفقرات

  قيمة معامل الثبات

طريقة 
  ألفا

طريقة 
التجزئة 
  النصفية

 0.815 0.884  14 ميول المعلم نحو المكانة االجتماعية لمھنة التدريس
  0.846 0.891 9 ميول المعلم نحو المكانة االقتصادية لمھنة التدريس

 0.857  0.914  15 ميول المعلم نحو طبيعة مھنة التدريس
 0.875  0.926 38  المقياس ككل
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 اإلحصائية المعالجات
  :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

  .تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية .1
تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان  .2

  .، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخللتجزئة النصفية غير المتساوية
  .Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  .3
  .والنسب المئوية ةالحسابي اتالتكرارات والمتوسط .4
 Mann-Whitiny U for Two Independentاختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين  .5

Samples.  
  .للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين T.Testاختبار  .6
  .للعينات المستقلة One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .7

  ومناقشتھا نتائج الدراسة
اة: علىوالذي ينص  سئلة الدراسةإلجابة عن السؤال األول من أل ا مستوى مراع معلمي  م

ية ة األساس دنيا المرحل وذج  ال ايير نم تعلم ؟) دن و دن(لمع اط ال اب  ألنم م حس راراتت  التك
  :، والجدول التالي يوضح ذلكواألوزان النسبية لفقرات كل محور الحسابية والمتوسطات

دول  بية :)6(ج ة واألوزان النس ات المعياري طات واالنحراف تجابات عل المتوس اورلالس  ى مح
  .االستبانة

عدد   المحور  م
 الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

 2 %78.9 0.47 3.9437 9  يالنمط المرئي اللفظ 1
 9 %75.3 0.66 3.7639  7  النمط المرئي غير اللفظي 2
 10 %73.1 0.58 3.6535  9  النمط الحسي الحركي 3
 7 %77.4 0.29 3.8681  6  النمط السمعي اللفظي 4
 1 %79.0 0.45 3.9475  9  النمط الشمولي 5
 5 %78.2 0.64 3.9089  8  النمط التحليلي 6
 3 %78.7 0.40 3.9365  7  ليالنمط التأم 7
 6 %77.5 0.41 3.8760  7  النمط الجماعي 8
 4 %78.3 0.44 3.9144  6  النمط الفردي 9

 7 %77.4 0.49 3.8724  8  النمط الحدسي10
 %77.3 0.24 3.8669 76  االستبانة ككل
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اة )6( يتضح من الجدول ة األساسية أن مستوى مراع دنيا معلمي المرحل وذ ال ايير نم ج لمع
ين  ،دن ودن ا ب بي م وزن نس تبانة ب اور االس غ ، و%)79.0(و%) 73.1(تراوحت حسب مح بل

تبانة ككل  اور االس وزن النسبي لمح اور، و%)77.3(ال بية للمح ألوزان النس  ،بنظرة تفصيلية ل
ى الترتيب األول  نمط الشمولي حصل عل وزن نسبينلحظ أن محور ال نمط %) 79.0( ب ه ال يلي

الحركي حصل على الترتيب العاشر محور الحسي ال، أما %)78.9(نسبي  المرئي اللفظي بوزن
بيو وزن نس ر ب رى . %)73.1( األخي ياق ي ذا الس ي ھ يةالباحث وف ة األساس ي المرحل  أن معلم

ة الدنيا روق الفردي اة للف ين، وينوعون في إجراءاتھم التدريسية مراع دى المتعلم تعلم ل اط ال ؛ ألنم
نمط الشمولي عل ذلك حصل ال ذي ل نمط الحسي الحركي ال ا يخص ال ا فيم ى الترتيب األول، أم

اور ر للمح ب األخي ى الترتي ي  ،حصل عل ية ف ة الفصول الدراس ى طبيع ك إل ع الباحث ذل فيرج
رأحياناً التي يزيد فيھا عدد التالميذ الدنيا، و المرحلة األساسية ذاً؛ األم ين تلمي ذي عن أربع يحد  ال

و سمح يرجع من اإلجراءات الحركية، و ة، فل ذه المرحل ين في ھ ة المتعلم ى طبيع ك إل الباحث ذل
  .المعلم لھم بحرية الحركة تزداد األمور عشوائية

و :ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على ا مستوى مي ة األساسية م ل معلمي المرحل
  نحو مھنة التدريس ؟ الدنيا

م حساب  راراتت راتواألوزا والمتوسطات التك بية لفق د ن النس اس، والج الي ول االمقي لت
  :وضح ذلكي

دول  بية لال :)7(ج ة واألوزان النس ات المعياري طات واالنحراف اس المتوس ى مقي تجابات عل س
  .الميول

عدد   المحور  م
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

ميول المعلم نحو المكانة  1
 2 %73.3 0.55 3.6627 14 االجتماعية لمھنة التدريس

ميول المعلم نحو المكانة  2
 1 %75.3 0.58 3.7639 9 االقتصادية لمھنة التدريس

ميول المعلم نحو طبيعة  3
 3 %71.5 0.49 3.5755 15 مھنة التدريس

  %73.0 0.51 3.6522 38  المقياس ككل

ن الجدول بي )7( يتضح م وزن النس ة األساسل أن ال ول معلمي المرحل توى مي دنيا يةمس  ال
اس ى المقي غ  عل ل بل ور%)73.0(كك ب األول  ، وأن مح ى الترتي ة االقتصادية حصل عل المكان
وزن نسبي  ه %)75.3(ب اني من ذي يع ى الوضع االقتصادي الصعب ال ك إل رر الباحث ذل ، ويب

ة الغوث، وسكان قطاع غزة ا يشعر الموظف خاصة بوكال ة في القطاع، مم ة العالي  نسبة البطال
ة  هالدولي ة مھنت و مكان ة نح ول مرتفع الً،  بمي م عم دون لھ ن ال يج ره مم ة بغي االقتصادية مقارن
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نھم  ر م ك إال أن الكثي الرغم من ذل ق  –وب د تطبي ا استطلعه الباحث باستطالع شفوي بع ذا م وھ
ة م -أدوات الدراس اه المعل ذي يتقاض ب ال م أن الرات تطلعة آراؤھ ة المس ادت الفئ ث أف دأت  ،حي ب
ه اقص قيمت ه  تتن ذي يعيش احش ال ة الف الء المعيش ة غ ابقة نتيج األعوام الس ة ب ية مقارن المعيش

ث ور الثال ا المح دريس، والموظف، أم ة الت ة مھن و طبيع م نح ول المعل و مي ى  ،ھ د حصل عل فق
بي  وزن نس ر ب ث واألخي ب الثال و %)71.5(الترتي ه معلم ار إلي ا أش ك بم ث ذل ر الباح ، ويفس

ك باال الدنيا المرحلة األساسية رر المعلمون ذل ه، حيث ب ذي سبق التحدث عن ستطالع الشفوي ال
ة، والموزعة، وبكثرة المھام ة الغوث الدولي م بوكال ى عاتق المعل ى الشرح  األعباء الملقاة عل عل

ة و واد اإلثرائي اراوالدروس اإلضافية، وعمل الم ل االختب ة ت ، وتحلي دورات التدريبي حضور ال
  .مما زاد أعباء المھنة

معلمي  ھل يوجد اختالف في مستوى مراعاة :ابة عن السؤال الثالث الذي ينص علىولإلج
ية ة األساس دنيا المرحل وذج  ال ايير نم روض ) دن و دن(لمع ث الف اغ الباح تعلم ؟ ص اط ال  ألنم

ة إحصائية،  :والختبار صحة الفرض األول الذي ينص على، )1-2-3( روق ذات دالل ال توجد ف
ة األساسية مراعاةفي مستوى ، (α = 0.05)عند مستوى داللة  دنيا معلمي المرحل ايير  ال لمع

ان الباحث م استخد). ذكر، أنثى( جنستعزى لمتغير الألنماط التعلم ) دن و دن(نموذج  ار م اختب
تقلتين  ين مس ي لعينت ك Mann-Whitiny U for Tow Independent Samplesويتن ، وذل

ين اين  نظرا لصغر حجم إحدى العينت اوالتب ان ،في عدد أفرادھم ار م ذكر أن اختب  -والجدير بال
ي ار ال معلم و اختب ي ھ ارامتري( ويتن ار ) ال ب روط اختب ق ش دم تحق ال ع ي ح تخدم ف ) t(يس

  :ي يوضح ذلكوالجدول التال المعلمي،

اةنتائج اختبار مان ويتني لداللة الفروق في  :)8(جدول  ة األساسية  مستوى مراع معلمي المرحل
  .ماط التعلم تعزى لمتغير النوعألن) دن و دن(ذج لمعايير نمو

جنس   المجال
متوسط   العدد  المعلم

  الرتب
مجموع 
مستوى   .Z Sigقيمة  Uقيمة   الرتب

  الداللة
النمط 

المرئي 
 اللفظي

 1450.50 63.07 23  ذكر
غير  0.230 1.201- 1174.500

 8989.50 74.29 121  أنثى  دالة
النمط 

المرئي 
غير 
 اللفظي

 1414.00 61.48 23  رذك
غير  0.157 1.415- 1138.000

 9026.00 74.60 121  أنثى  دالة

النمط 
الحسي 
 الحركي

 1604.00 69.74 23  ذكر
غير  0.726 351.- 1328.000

 8836.00 73.02 121  أنثى  دالة
النمط 

السمعي 
 اللفظي

 1360.50 59.15 23  ذكر
غير  0.066 1.839- 1084.500

 9079.50 75.04 121  ثىأن  دالة
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  )8(تابع جدول رقم ... 

جنس   المجال
متوسط   العدد  المعلم

  الرتب
مجموع 
مستوى   .Z Sigقيمة  Uقيمة   الرتب

  الداللة

النمط 
 الشمولي

 1537.50 66.85 23  ذكر
غير  0.458 742.- 1261.500

 8902.50 73.57 121  أنثى  دالة
النمط 
 التحليلي

 1343.00 58.39 23  ذكر
غير  0.068 1.823- 1067.000

 9097.00 75.18 121  أنثى  دالة
النمط 
 التأملي

 1386.00 60.26 23  ذكر
غير  0.114 1.582- 1110.000

 9054.00 74.83 121  أنثى  دالة
النمط 

 الجماعي
 1596.00 69.39 23  ذكر

غير  0.690  399.- 1320.000
 8844.00 73.09 121  أنثى  دالة

النمط 
 الفردي

 1516.00 65.91 23  ذكر
غير  0.390 860.- 1240.000

 8924.00 73.75 121  أنثى  دالة
النمط 
 الحدسي

 1664.00 72.35 23  ذكر
غير  0.984  019.- 1388.000

 8776.00 72.53 121  أنثى  دالة
 االستبانة

 ككل
 1383.50 60.15 23  ذكر

غير  0.120 1.553- 1107.500
 9056.50 74.85 121  أنثى  ةدال

روق ذات دال )8(يتضح من الجدول  ة إحصائية عدم وجود ف اةل معلمي  في مستوى مراع
ية ة األساس دنيا المرحل وذج  ال ايير نم تعلم) و دن دن(لمع اط ال زى ل ،ألنم نستع ر ج م  متغي المعل

ذه او وفي الدرجة الكلية لھا، ،وذلك في أي من محاور االستبانة) ذكر، أنثى( لنتيجة مع تختلف ھ
اث ) Al-Jizani, 2007(نتيجة دراسة  ذكور واإلن ين ال تعلم ب اط ال اً في أنم ي أظھرت فروق الت

اث،  ة األساسيةلصالح اإلن دارس المرحل ى أن م ود إل د يع ك ق رى الباحث أن ذل دنيا وي ة  ال بوكال
ل ة يعم وث الدولي روف الع الغ د ظ ذي يوح ر ال ات، األم ون و معلم ا معلم وق فيھ ي الحق ل ف م

ازات مديريوالواجبات، إضافة إلى أن وكالة الغوث الدولية أولت  خاصة في  المدارس فيھا امتي
رة ر عادي ،اآلونة األخي ين في مدارسھم بشكل غي ابعون المعلم م يت ا جعلھ دير مم مدرسة ال، فم

رى دارس األخ افس الم م ،ين ل معل وم ك ى أن يق ريص عل و ح ى ب ،فھ ان أو أنث راً ك طة األنذك ش
ه، و ين التدريسية المنوطة ب ا انفكت تعطي المعلم ة م ة الغوث الدولي ذلك أن وكال رى الباحث ك ي

  .دورات تربوية تطلعھم على المستجدات التربوية

ى الفرضوالختبار صحة  د : الثاني الذي ينص عل ة إحصائية، عن روق ذات دالل ال توجد ف
ة  توى دالل توى ، (α ≤ 0.05)مس ي مس اةف ي ا مراع يةمعلم ة األساس دنيا لمرحل ايير  ال لمع

تعلم ) دن و دن(نموذج  ة ألنماط ال ر سنوات الخدم ل من  -1من (تعزى لمتغي –سنوات  10أق
ن  ر م نوات 10أكث تخد، )س ار  الباحث ماس تقلتين  Tاختب ين مس  Tow Independentلعينت

Samples T Testوالجدول التالي يوضح ذلك ،:  
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معلمي المرحلة األساسية لمعايير نموذج  وق في مستوى مراعاةلداللة الفر tاختبار  :)9(جدول 
  .ةسنوات الخدم التي تعزى لمتغيرألنماط التعلم ) دن و دن(

سنوات   المجال
المتوسط  العدد الخدمة

  الحسابي
االنحراف 
مستوى  .t Sigقيمة   المعياري

  الداللة
النمط المرئي 

 اللفظي
 45206. 3.9324 97  10≥  الةغير د 0.682  410. 51333. 3.9669 47  10<

النمط المرئي 
 غير اللفظي

 57939. 3.8012 97  10≥  غير دالة  0.331 976.- 79964. 3.6869 47  10<
النمط الحسي 

 الحركي
>10  47 3.5296 .62778 -

 55250. 3.7136 97  10≥  غير دالة 0.075  1.792
النمط السمعي 

 اللفظي
 30095. 3.8711 97  10≥  غير دالة 0.857 180.- 28087. 3.8617 47  10<

النمط 
 الشمولي

 43758. 3.9576 97  10≥  غير دالة 0.700 386.- 47778. 3.9267 47  10<
النمط 
 التحليلي

 64426. 3.8866 97  10≥  غير دالة 0.552 597. 64026. 3.9548 47  10<

 37686. 3.9647 97  10≥  غير دالة 0.224 1.220- 43777. 3.8784 47  10< النمط التأملي
النمط 

 الجماعي
 38836. 3.8969 97  10≥  غير دالة 0.377  886.- 44315. 3.8328 47  10<

 43429. 3.9055 97  10≥  غير دالة 0.733 342. 46968. 3.9326 47  10< النمط الفردي
النمط 
 الحدسي

 51297. 3.8686 97  10≥  دالة غير 0.893  135. 43455. 3.8803 47  10<

 21859. 3.8786 97  10≥  غير دالة 0.400 844.- 27793. 3.8427 47  10< ككل االستبانة

معلمي  في مستوى مراعاة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، )9(يتضح من الجدول 
عدد سنوات  زى لمتغيرتع ،ألنماط التعلم) ن و دند(لمعايير نموذج  الدنيا المرحلة األساسية

يشاركون في إلى أن معلمي وكالة الغوث الدولية جميعھم يرجع الباحث ذلك م، وخدمة المعل
الظروف التي يعايشھا إلى أن إضافة ، التنشيطية التي تعقدھا الوكالةالدورات التدريبية، و

عدم القيام  ألي معلم -في ظل وجود المتابعة المستمرة - ، فليس ھناك مجالالمعلمون واحدة
 .بمتطلبات مھنته
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ى الفرضوالختبار صحة  د : الثالث الذي ينص عل ة إحصائية، عن روق ذات دالل ال توجد ف
ة  ي مستوى ،  (α ≤ 0.05)مستوى دالل اةف ية مراع ة األساس دنيا معلمي المرحل ايير  ال لمع

وذج  تعلم ) دن و دن(نم اط ال ي ألنم ف الدراس ر الص زى لمتغي ي (تع اني ا –األول األساس لث
ث األساسي –األساسي  تخد، )الثال ادي  الباحث ماس اين األح ل التب ار تحلي  One Wayاختب

ANOVA للعينات المستقلة، والجدول التالي يوضح ذلك:  

دول  ار  :)10(ج ائج اختب ي  ANOVAنت روق ف ة الف اةلدالل توى مراع ة  مس ي المرحل معلم
  .متعزى للصف الذي يدرسه المعلالتي تعلم ألنماط ال) دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا األساسية

مجموع   سنوات الخدمة  لمحورا
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  .F Sigقيمة  المربعات

  الداللة
النمط 

المرئي 
 اللفظي

 084. 2 168.  بين المجموعات
 224. 137 30.634 داخل المجموعات  غير دالة 0.688 375.

  139 30.802  المجموع
النمط 

المرئي 
غير 
 اللفظي

 823. 2 1.645  بين المجموعات

 408. 137 55.885 داخل المجموعات  غير دالة 0.137 2.017

  139 57.530  المجموع

النمط 
الحسي 
 الحركي

 490. 2 980.  بين المجموعات
 332. 137 45.436 داخل المجموعات  غير دالة 0.232 1.478

   139 46.417  المجموع
النمط 

السمعي 
 اللفظي

 015. 2 031.  بين المجموعات
 087. 137 11.962 داخل المجموعات  غير دالة 0.838 177.

   139 11.993  المجموع

النمط 
 الشمولي

 372. 2 743.  بين المجموعات
 198. 137 27.141 داخل المجموعات  غير دالة 0.157  1.876

   139 27.885  المجموع

النمط 
 التحليلي

 363. 2 726.  بين المجموعات
 416. 137 57.039 داخل المجموعات  غير دالة 0.420 872.

   139 57.766  المجموع

النمط 
 التأملي

 100. 2 200.  بين المجموعات
 161. 137 22.010 داخل المجموعات  غير دالة 0.538 622.

   139 22.210  المجموع
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 2016، )1( 30المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )1(تابع جدول رقم ... 

مجموع   سنوات الخدمة  لمحورا
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  .F Sigقيمة  المربعات

  الداللة

مط الن
الجماعي

 411. 2 822.  بين المجموعات
 166. 137 22.697 داخل المجموعات  غير دالة 0.087 2.481

   139 23.519  المجموع

النمط 
 الفردي

 392. 2 784.  بين المجموعات
 199. 137 27.298 داخل المجموعات  غير دالة 0.144 1.967

   139 28.082  المجموع

النمط 
 الحدسي

 453. 2 906.  بين المجموعات
 238. 137 32.583 داخل المجموعات  غير دالة 0.153 1.905

   139 33.489  المجموع

 االستبانة
 ككل

 087. 2 174.  بين المجموعات
 055. 137 7.479 داخل المجموعات  غير دالة 0.208 1.589

   139 7.653  المجموع

معلمي  في مستوى مراعاة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم )10(يتضح من الجدول 
تعزى للصف الذي يدرسه  ،ألنماط التعلم) دن و دن(لمعايير نموذج  الدنيا المرحلة األساسية

 إلى أن الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية ،يرجع الباحث عدم وجود الفروق، والمعلم
ھم إلى تشابه إجراءات مما يدفع معلميھم ،ئية للمتعلميننماالخصائص الالدنيا، تتشابه فيھا 

كذلك يرى الباحث أن سبب ذلك قد يعود إلى أن المعلمين بشكل التدريسية التي يستخدمونھا، و
ألن المرحلة األساسية مشرفوھا ھم تعليمية التي يطلبھا المشرفون، وعام ينفذون السياسة ال

ى معلميھم تنفيذ السياسة التعليمية سواء أكان المعلم فإن عل ،في مبحثرليس مش، ومشرفو مرحلة
  .يدرس الصف األول أو الثاني أو الثالث

ئلة الدراسة، ولإلجابة عن ا ع من أس ىلسؤال الراب ذي ينص عل ھل يوجد اختالف في : ال
و ة األساسيةمستوى مي دنيا ل معلمي المرحل دريس ؟ ال ة الت صاغ الباحث الفرضين  نحو مھن

ىالختبو، )4-5( ذي ينص عل ة إحصائية، :ار صحة الفرض الرابع ال روق ذات دالل  ال توجد ف
دنيافي مستوى ميو، (α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ة األساسية ال ة  نحو ل معلمي المرحل مھن

نس ر الج زى لمتغي دريس  تع ر ( الت ى –ذك تخد، )أنث ث م اس ين الباح ي لعينت ان ويتن ار م اختب
تقلتين  ك نظرا لصغر  Mann-Whitiny U for Tow Independent Samplesمس وذل

  :ذلك، والجدول التالي يوضح ھماوالتباين في عدد أفراد  ،حدى العينتينحجم إ
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و :)11(جدول  ة األساسية نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفروق في مستوى مي ل معلمي المرحل
  .المعلم متغير جنستعزى ل التي نحو مھنة التدريس الدنيا

س جن  حورالم
متوسط   العدد  المعلم

  الرتب
مجموع 
  الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
Z Sig. مستوى

  الداللة

ميول المعلم 
نحو المكانة 
االجتماعية 

 لمھنة التدريس

 1685.50 73.28 23  ذكر

13
73

.5
00

 

-.1
05

 0.
91

6
 

غير 
 8754.50 72.35 121  أنثى  دالة

ميول المعلم 
نحو المكانة 
االقتصادية 

 لمھنة التدريس

 1777.50 77.28 23  ذكر

12
81

.5
00

 

-.6
47

 0.
51

8
 

غير 
 8662.50 71.59 121  أنثى  دالة

ميول المعلم 
نحو طبيعة 

 مھنة التدريس

 1829.50 79.54 23  ذكر

12
29

.5
00

 

-.9
48

 0.
34

3
 

غير 
 8610.50 71.16 121  أنثى  دالة

 المقياس ككل

 1749.50 76.07 23  ذكر

13
09

.5
00

 

-.4
80

 0.
63

2
 

غير 
 8690.50 71.82 121  أنثى  دالة

ل معلمي في مستوى ميو، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية) 11(يتضح من الجدول 
قد يرجع ، و)ذكر، أنثى(متغير جنس المعلم تعزى ل ،نحو مھنة التدريس المرحلة األساسية الدنيا

ليس ، ال أو النساءإلى أن من يمتھن مھنة التدريس في قطاع غزة سواء من الرج ،الباحث ذلك
ك فميول يضمن لصاحبه حياة تكاد تكون كريمة، لذل ،لكنھا مصدر للدخلدافعه ترف العيش، و
  .نحو المھنة متشابھةإناثاً  المعلمين ذكوراً كانوا أم

د : الذي ينص على الخامس والختبار صحة الفرض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، عن
ة  ي مس، (α ≤ 0.05)مستوى دالل ولتوى ف دنيا مي ة األساسية ال ة  معلمي المرحل نحو مھن

دريس  ة الت ر سنوات الخدم زى لمتغي ل من  -1من (تع ر من  -سنوات 10أق ، )سنوات 10أكث
تخد ث ماس ار  الباح تقلتين  Tاختب ين مس ، Tow Independent Samples T Testلعينت

  :والجدول التالي يوضح ذلك
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نحو مھنة  الدنيا ي مستوى ميول معلمي المرحلة األساسيةلداللة الفروق ف tاختبار  :)12(جدول 
  .سنوات الخدمةمتغير تعزى ل التي التدريس

سنوات   المجال
المتوسط  العدد الخدمة

  الحسابي
االنحراف 
مستوى  .t Sigقيمة   المعياري

  الداللة
ميول المعلم 
نحو المكانة 
االجتماعية 

 لمھنة التدريس

>10  47 3.6322 .54316 

 55703. 3.6775 97  10≥ غير دالة  0.646 461.-

ميول المعلم 
نحو المكانة 
االقتصادية 

  لمھنة التدريس

>10  47 3.6832 .55021 
-

 59241. 3.8030 97  10≥ غير دالة 0.246 1.164

ميول المعلم 
نحو طبيعة 

 مھنة التدريس

>10  47 3.5234 .46873 
 50097. 3.6007 97  10≥ غير دالة 0.377 886.-

 51452. 3.6769 97  10≥ غير دالة 0.404 837.- 49418. 3.6013 47  10< المقياس ككل

وعدم وجود  )12(يتضح من الجدول  ة إحصائية في مستوى مي روق ذات دالل ل معلمي ف
 .خدمةالعدد سنوات متغير نحو مھنة التدريس تعزى ل المرحلة األساسية الدنيا

ي  ةن ميول المعلم نحو المھنة مرتبطويرجع الباحث ذلك إلى أ بالحاجة إليھا، تلك الحاجة الت
تھمى إلى تحقيقھا المواطن الفلسطيني، و مما يبرر ذلك يسع ى وظيف ين عل ام ، وحرص المعلم القي

الرغم من  -و الميول نزعة إيجابية –دعم استمرارية ميول المعلم  ،بواجباتھم نحوھا نحو المھنة ب
  .عايشھا في مھنتهسنوات الخدمة التي ي

ى ذي ينص عل د  :ولإلجابة عن السؤال الخامس ال ة إحصائياً عن ة ذات دالل ھل توجد عالق
ايير نالدنيا  معلمي المرحلة األساسية بين مستوى مراعاة) α ≤ 0.05(مستوى  دن (موذج لمع
ى نحو مھنة التدريس؟وميولھم ) و دن ذي ينص عل ال توجد : صاغ الباحث الفرض السادس ال
د مستوى عال ة إحصائياً عن ة ذات دالل ين مستوى ) α ≤ 0.05(ق اةب ة  مراع معلمي المرحل

ية دنيا األساس ايير ن ال وذج لمع ولھم ) دن و دن(م دريسومي ة الت و مھن حة و .نح ار ص الختب
رض، ون  الف اط بيرس ل ارتب ث معام تخدم الباح  Pearson Correlation Coefficientاس

  :والجدول التالي يوضح ذلك
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 معلمي المرحلة األساسية ن لداللة العالقة بين مستوى مراعاةمعامل ارتباط بيرسو :)13(ل جدو
  .نحو مھنة التدريس وميولھم) دن و دن(موذج لمعايير ن الدنيا

  0.05معامل االرتباط دال عند مستوى داللة * 
 0.01معامل االرتباط دال عند مستوى داللة ** 

ً عند مستوى ) موجبة(وجود عالقة طردية  )13(يتضح من الجدول    ذات داللة إحصائيا
)α = 0.01(، موذج معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمعايير ن بين مستوى مراعاة)دن و دن( ،

وميولھم نحو المكانة االجتماعية لمھنة التدريس، بمعنى أنه كلما زادت الميول نحو المكانة 
المعلمين للمعايير، وكذلك توجد عالقة طردية  د مستوى مراعاةزا ،االجتماعية لمھنة التدريس

ً عند مستوى ) موجبة( المرحلة  معلمي بين مستوى مراعاة) α = 0.01(ذات داللة إحصائيا
، وميولھم نحو المكانة االقتصادية لمھنة التدريس، )دن و دن(األساسية الدنيا لمعايير نموذج 

 د مستوى مراعاةبمعنى أنه كلما زادت الميول نحو المكانة االقتصادية لمھنة التدريس زا
ً توجد عالقة طردية  ً عند مستوى) موجبة(المعلمين للمعايير، وأيضا    ذات داللة إحصائيا

)α = 0.01 (معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمعايير نموذج  بين مستوى مراعاة)دن و دن( ،
د بمعنى أنه كلما زادت الميول نحو طبيعة مھنة التدريس زا ،ميولھم نحو طبيعة مھنة التدريسو

ويرى الباحث أن ھذا أمر طبيعي، حيث كلما زادت الميول المعلمين للمعايير،  مستوى مراعاة
و الشيء كان اإلنسان أكثر ارتباطاً به، فالمعلمون الذين لديھم ميول إيجابية نحو المھنة دفعھم نح

ذلك إلى مراعاة متطلباتھا و القيام بواجباتھم نحوھا، بخالف المعلمين الذين ليس لديھم ميول نحو 

  )دن ودن(معايير 

  نحو مھنة التدريس الميول
ميول المعلم
نحو المكانة 
االجتماعية 
لمھنة التدريس

ميول المعلم نحو 
المكانة 

االقتصادية لمھنة 
 التدريس

ميول المعلم 
نحو طبيعة 

مھنة 
 التدريس

المقياس 
  ككل

 **349. **300. **268. **406.  النمط المرئي اللفظي
 **221. *180. *186. **255.  النمط المرئي غير اللفظي

 135. 057. *192. 152.  النمط الحسي الحركي
 **539. **445. **257. **749.  النمط السمعي اللفظي

 **306. **365. **282. **226.  النمط الشمولي
 **694. **808. **547. **593.  النمط التحليلي
 **265. **336. **269. 158.  النمط التأملي

 114. 075. *176. 093.  النمط الجماعي
 120. 126. 084. 124.  النمط الفردي
 155. 107. 038. **260.  النمط الحدسي

 **507. **533. **420. **422.  ككل االستبانة
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ه النتيجة مع ما ع الحد األدنى من متطلبات المھنة، واتفقت ھذالمھنة، فيكونوا محبطين يتعاملون م
) Al-Khatib,2005(و كذلك دراسة) Al-Said, 2000(منھا دراسة اسات السابقة وأكدته الدر

  .ميله لھاالتي أكدت أن الفرد يشارك في الكثير من األنشطة و يتعلق بھا طبقاً لدرجة تقبله و

  الدراسة توصيات

 .التعلم لدى تالميذھمالدنيا بتعّرف أنماط  ضرورة أن يقوم معلمو المرحلة األساسية −

دنيا، حث معلمي المرحلة األساسية − ى توظيف أنشطة تدريسية ت ال ي عل نمط المرئ راعي ال
 .النمط الحسي الحركيغير اللفظي، و

تھم ،ضرورة توفير بيئة صفية − دى طلب خاصة  ،يستطيع فيھا المعلمون مراعاة أنماط التعلم ل
ق  ا يتعل تمالفيم ة و اش دد الطلب ة الصف عل بع اث وغرف ن األث يط م ث األدواتى خل ، بحي

دي، وضرورة ة يختلف عن الصف التقلي د فردي ود مقاع ات  ، وأخرىوج تناسب مجموع
 .صغيرة

خاصة النصاب التدريسي  ؛الدنيا تخفيف األعباء الملقاة على عاتق معلمي المرحلة األساسية −
 .ومراعاتھا ى طلبتهھا دراسة أنماط التعلم لدبما في لكل معلم، ليتسنى له القيام بمھماته

دنيا، عقد دورات تدريبية لمعلمي المرحلة األساسية  − دريس تراعي ال ى طرق ت دريبھم عل لت
 .أنماط التعلم

  الدراسة مقترحات
  : يقترح الباحث القيام بالدراستين التاليتين

   .في ضوء معايير أنماط التعلمالدنيا، القيام بدراسة تحليلية لكتب المرحلة األساسية  −

ية القي − ة األساس ي المرحل اة معلم ر مراع ّرف أث ة لتع ة تجريبي دنيا ام بدراس م ال اط تعل ألنم
  . على اكتساب المھارات اللغوية و الحسابية ،طلبتھم
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