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The reality of using the learning styles of multiplication and division from
the third-grade teachers in Jordan, and its relationship to the quality of
distance learning from their point of view
Raja' Yousef Hawalta
Marka District Directorate || Ministry of Education || Jordan
Abstract: The research aimed for identifying the extent of the reality of the use of mathematics teachers for the third grade
of learning styles in teaching multiplication and division tables and its impact on the quality of distance learning from their
point of view. The sample consisted of (250) male and female primary school teachers, and the sample was randomly
chosen. The questionnaire was distributed electronically after confirming its validity and reliability. The results of the
research indicated that the increase in the efficiency of the teacher in using learning styles in teaching the multiplication and
division tables for the third grade by one unit will lead to an increase in the quality of distance learning by (0.714). There are
also statistically significant differences among the arithmetic averages of mathematics teachers ’responses in Marka basic
schools because of the importance of applying learning styles used in distance learning due to experience variable. While
there are no statistically significant differences between the averages of mathematics teachers ’responses in Marka basic
schools because of the importance of applying learning styles used in distance learning due to the educational qualification.
The researcher recommended the necessity of promoting the idea of applying learning styles to the third-grade teachers in
distance learning for mathematics especially in teaching multiplication and division tables for their importance in all
educational stages.
Keywords: learning styles, distance learning, multiplication and division, third-grade.

واقع استخدام معلمي الصف الثالث األساس ي في األردن ألنماط التعلم
 وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من وجهة نظرهم،في عمليتي الضرب والقسمة
رجاء يوسف حولتا
مديرية لواء ماركا || وزارة التربية والتعليم || األردن
 هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى واقع استخدام معلمي الرياضيات للصف الثالث ألنماط التعلم في تعليم جداول الضرب:امللخص
 معلم ومعلمة من معلمي الصف250  تكونت عينة الدراسة من.والقسمة ومدى تأثيرها على جودة التعليم عن بعد من وجهة نظرهم
ً
ً
 وأشارت نتائج.إلكترونيا بعد التأكد من صدقها وثباتها
 وقد تم إعداد استبانة ووزعت.عشوائيا
الثالث األساس ي وقد تم اختيار العينة
الدراسة إلى أن الزيادة في كفاءة املعلم الستخدام أنماط التعلم في تعليم جداول الضرب والقسمة للصف الثالث األساس ي بمقدار وحدة
 كما أكدت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين.)0.714)واحدة سيؤدي إلى الزيادة في جودة التعلم عن بعد بمقدار
املتوسطات الحسابية الستجابات هؤالء املعلمين في مدارس ماركا األساسية ملادة الرياضيات ألهمية تطبيق أنماط التعلم املستخدمة في
 بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية الستجابات املعلمين في مدارس.التعلم عن بعد تعزى ملتغير الخبرة
 وأوصت الباحثة.ماركا األساسية ملادة الرياضيات ألهمية تطبيق أنماط التعلم املستخدمة في التعلم عن بعد تعزى للمؤهل العلمي
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ً
خصوصا في تعليم
بضرورة تعزيز فكرة تطبيق أنماط التعلم لدى معلمي الصف الثالث األساس ي في التعليم عن بعد ملادة الرياضيات
جداول الضرب والقسمة ألهميتها في جميع املراحل التعليمية.
الكلمات املفتاحية :أنماط التعلم ،التعلم عن بعد ،جداول الضرب والقسمة ،الرياضيات ،الصف الثالث األساس ي.

املقدمة
يتميز عصرنا الحالي بتغيرات سريعة في جميع مجاالت الحياة ،وقد كان لهذه التغييرات تأثير كبير على مجال
التعليم بأكمله ،خاصة في مجال تدريس الرياضيات وتعلمها .لم تعد طرق التدريس التقليدية مناسبة لالستجابة لهذه
التغييرات ،ونمو املعرفة واملعلومات ،وال لتطوير مراكز اإلدراك لفهم مادة الرياضيات ،لذلك من الضروري استخدام
االستراتيجيات الحديثة ،بما في ذلك تطوير األساليب املستخدمة لتناسب تعليم الرياضيات .في ضوء ظهور العديد من
التطبيقات واالبتكارات التي أدت إلى تغير ً
جذريا في أنماط الحياة ،يجب على املعلمين في املدارس على جميع املستويات
التركيز على تنمية مهارات التفكير لدى الطالب من خالل التركيز على أنماط التعلم والتفضيالت الدماغية باستخدام
ً
مؤخرا .وبسبب
االستراتيجيات التعليمية املناسبة لتدريب جيل قادر على مجابهة التحديات املعرفية التي ظهرت
ً
طبيعة مادة الرياضيات وكونها ً
جزءا ال يتجزأ مما يحدث اآلن ،وكذلك ما قد يحدث مستقبال من تطور علمي ،فإن
هذا يفرض على معلمي الرياضيات مواكبة هذا التطور (أبو زينة .)2010 ،وملواكبة ذلك ،يجب على املعلمين تهيئة
الطالب من خالل تنمية مهارات التفكير ،وخاصة في بداية املراحل التعليمية املمثلة بالتعليم األساس ي .وبال شك فإن
جميع املعلمين يتفقون على اختالف الطالب في قدراتهم ودوافعهم نحو التعلم ،حيث لدى الطالب طرق مختلفة
للتعامل مع مشاكلهم الحياتية ،وقد أكدت االتجاهات الحديثة على التعلم املتمحور حول الطالب أكثر من السابق.
لذلك ،بدأ االهتمام الكبير يأخذ في االعتبار االختالفات الفردية بين الطالب ومعاملتهم ً
بناء على أنماط تعلمهم.
نشأ مفهوم أنماط التعلم ) )Learning stylesبسبب االختالف في الذكاء والشخصية وأسلوب التفكير،
وأنماط التعلم املفضلة لدى كل طالب ،ويساعد فهم هذا االختالف على توفير البيئة التي تشجع الطالب على زيادة
دافعيتهم إلى أقص ى حد والوصول إلى أعلى مستوى تعليمي فعال (هيالت والزعبي .)2010 ،حيث يتم تعريف أنماط
التعلم بأنها "الخصائص ونقاط القوة والتفضيالت في الطريقة التي يتلقى بها الناس املعلومات ويعالجونها" (Hsieh,
) .Jang, Gwo-Jen, and Chen, 2011ويرى عباس أن أنماط التعليم تعكس الطريقة التي يستوعب بها الفرد ما يعرض
عليه من خبرات تعليمية (عباس .)2017 ،في حين يشير الزيات ()2004؛ أنه يتم تمثيل نمط التعلم من خالل
املؤشرات املعرفية والتحفيزية واملزاجية والنفسية التي تعكس كيفية تلقي املتعلمين للمعلومات والتفاعل معها
واالستجابة لها بشكل إيجابي عن طريقها في بيئة التعلم .ويعرفه عطية ()2016؛ على أنه أسلوب تعلم يتميز بتعدده
واختالفه ً
بناء على خصائص املتعلمين وتكوينهم البدني والعقلي والنفس ي وحاالتهم املزاجية والرغبات؛ وبعبارة أخرى،
فإن النمط املناسب للتعلم هو النمط الذي يفضل الطالب استخدامه لتحقيق أهدافهم في التعلم.
تعاملت العديد من النظريات مع أنماط التعلم وتنوعت في كيفية التعامل معها ،حيث ركزت بعض هذه
النظريات على امليزات الشخصية للطالب ،بينما ركز البعض اآلخر على طريقة الطالب في تلقيه للمعلومة ومعالجتها
ومن ثم تنظيمها وتخزينها في الذاكرة ،بينما يميل آخرون إلى التركيز على الوسط اإلدراكي الذي يفضله الطالب باستالم
ومعالجة املعلومات املقدمة إليه (الزيات .)2004 ،تتأثر أنماط تعلم الطالب بالعوامل البيئية والعاطفية واملعرفية
لديهم إلى جانب تجربتهم السابقة ،حيث تهتم أنماط التعلم في املقام األول ب "كيف" يتعلم الطالب ،وليس "ماذا"
ّ
يتعلمون ) .(Gokalp, 2013من خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي الحظت وجود الكثير من الدراسات التي ألقت
الضوء على أهمية فهم أنماط التعلم لدى الطالب وأخذها في االعتبار من قبل املعلمين واستخدام طرق تدريس
حولتا
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واقع استخدام معلمي الصف الثالث األساسي في األردن ألنماط
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كما ً
تتناسب مع محتوى املنهج ً
ونوعا ،حيث أن استخدام أساليب تدريس ال يتناسب مع قدرات الطالب ،وتجاهل
أنماط التعلم ،سواء كان السبب عدم معرفة املعلمين بها أو إهمالهم لها أو ألنهم غير قادرين على استخدام أساليب
التدريس التي تناسب أنماط التعلم املختلفة لدى الطلبة يؤدي إلى فشل العملية التعليمية باإلضافة لتدني تحصيل
الطالب مما يجعل من الضروري فهم أنماط التعلم لدى الطالب لتجنب مثل هذه املشاكل ومن أجل املساعدة في
تحقيق األهداف التعليمية املنشودة في املقام األول ،وتسليط الضوء على الحاجة إلى التنويع في استخدام األساليب
ثانيا ،حيث تم اإلثبات ً
املناسبة ألنماط تعلم الطالب ومراعاة الفروق الفردية للطالب في صف واحدً .
علميا أهمية
استخدام املعلمين لطرق التدريس التي تناسب أساليب التعلم لدى الطالب ألنه يحسن األداء األكاديمي باإلضافة إلى
ً
خصوصا في دروس مادة الرياضيات
ذلك ،فإن هذا يؤدي إلى عدم شعور الطالب بامللل أثناء الفصول الدراسية،
(عباس.)2017 ،
تعتمد أنماط التعلم لدى الطالب على العديد من االفتراضات التي يجب على املعلمين وضعها في االعتبار،
بما في ذلك:
 -1لكل طالب نمط مميز للتعلم والذي ينعكس في قدرته على تلقي املعلومات ومعالجتها بشكل أكثر فعالية.
 -2إذا تم تقديم الخبرات وعرضها ً
وفقا ألنماط تعلم الطالب ،التعلم يكون أكثر ديمومة وفاعلية وكفاءة.
 -3من خالل تقديم الخبرة التعليمية وأساليب حل املشكالت ،يمكن تعديل املنهج ليناسب نمط التعلم املفضل
لدى الطالب.
 -4تكييف أي مقرر أو منهج بحيث يتناسب مع األنماط املفضلة للطالب تجعل التعلم أسهل وأكثر فعالية.
وبسبب االهتمام املتزايد بأنماط التعلم وأهميتها في تعزيز وتسريع تعليم الطالب وتعلمهم ،ظهرت العديد من
الفئات والنماذج لهذه األنماط؛ منها :نموذج الفورمات ملاركثي ،نموذج دن ودن ( ،)Dunn and Dunnموذج هل
( ،)Hillنموذج كولب ( )Kolbباإلضافة لنموذج فارك ( )VARKوالعديد من النماذج األخرى .هناك العديد من
الخصائص املشتركة بين هذه النماذج ،وجميعها تؤكد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب .باإلضافة إلى
ذلك ،تؤكد هذه النماذج ً
أيضا على ضرورة جعل التعليم فعال من خالل تصميمه وتنظيمه ليتناسب مع أنماط
التعلم املختلفة للطالب.
ويعتمد هذا البحث على نموذج فارك ( )VARKالذي صممه ) (Fleming and Bonwellمن ناحية يعتمد على
األسس البيولوجية أو الفسيولوجية ،من ناحية أخرى يعتمد على العوامل الوراثية ( Nja, Ukpepi, Asuquo, and
 .)ekonesi, 2019يهدف نموذج  VARKإلى الكشف عن أربعة أنماط تعلم قد يحبها الطالب ويدل كل حرف من كلمة
 VARKإلى نمط من أنماط التعلم للطلبة؛ حيث يمثل حرف  Vكلمة  Visualبمعنى بصري ،وحرف  Aيمثل كلمة
 Auditoryبمعنى سمعي ،حرف  Rيمثل  write/ Readبمعنى قرائي /كتابي ،وحرف  Kيشير لكلمة  Kinestheticبمعنى
فعلي /حركي .يعتمد نموذج فارك على التركيز على الوسائط اإلدراكية التي يميل الطالب إلى التعلم وفقها ،وتجسد
الطريقة التي يمثل بها الدماغ الخبرة السابقة ،وطريقة التقاط التحفيز من أجل استيعابها ،وكذلك الطريقة الفردية
وفقا ل ذلك؛ تم تصنيف الطلبة ً
املفضلة لديه من أجل تنظيم ومعالجة الخبرة واملعلوماتً .
وفقا ألنماط التعلم:
أسلوب التعلم املرئي وأسلوب التعلم السمعي وأسلوب التعلم املكتوب /القراءة والكتابة ،وأسلوب التعلم الديناميكي/
الحركي ،تركز هذه النماذج على الوسائط اإلدراكية ،والتي يفضلها الطالب في استيعاب ومعالجة وتخزين املعلومات
لتحقيق التعلم املطلوب (سالم وعبد هللا.)2013 ،
ً
خصوصا بعد جائحة كورونا املستجد
وألن النظام التعليمي يواجه اآلن تحديات بخصوص التعليم عن بعد
 COVID-19وزيادة امليزانيات اإلضافية من بنى تحتية ووسائل اتصال ،فقد بدأت املؤسسات التعليمية بمواجهة هذه
حولتا
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التحديات من خالل تطبيق وتطوير برامج التعليم اإللكتروني عن بعد كبديل للتعليم التقليدي والذي لم يكن من
السهل توفيره في بعض الدول.
من هذا التوجه العالمي بشكل عام واألردن بشكل خاص ،كانت املؤسسات التعليمية ملزمة بتحقيق معايير
الجودة للتعليم عن بعد من خالل تنمية القدرات الفكرية للطالب وتطوير مهاراتهم في حل املشاكل ومنحهم القدرة
على تكوين نظرة في األمور من خالل ما تعلموه في املاض ي وربطه بما يدرسونه ً
حاليا مع توفير الوسائل التي تحقق
ذلك بالصوت والصورة مع اعتماد املنهج الدراس ي على شكل إلكتروني.
مشكلة الدراسة
بالرغم من الجهود املبذولة في إعداد املناهج بشكل عام ومناهج الرياضيات بشكل خاص ،العديد من
الطالب في مختلف مستويات التعليم ليس لديهم قدرة كافية لتوظيف مخزون املعرفة الرياضية الذي يمتلكونه في
مواجهة مواقف غير مألوفة في حياتهم ،إن كانت داخل حدود املدرسة أو خارجها ،وبالتالي ليس من املمكن القول أن
هذه املناهج قد أنتجت ً
طالبا يمكنه مواجهة الحياة وقادر على حل املشكالت والعقبات التي يواجهها (حساني،
 .)2012وبالتالي املن اهج وح دها ليست ق ادرة عل ى تحقي ق األه داف املطلوبة ،إذا ل م تقت رن بمعل م ذي كفاءة قادر على
مساعدة الطالب في الحصول على الحقائق واملفاهيم أو الق وانين والعملي ات الرياض ية الواردة في املنهاج بأساليب
الت دريس املناس بة وبش كل مناس ب يحق ق األهداف املرجوة من املادة ،وبالتالي يحقق أهداف النظام التعليمي بأكمله.
و ً
نظرا للتحوالت التي شهدها تعليم الرياضيات وتعلمها في العصر الحاضر ،واستجابة لرؤية اململكة األردنية الهاشمية
التي أولت التعليم عن بعد عناية كبيرة ،باإلضافة لجائحة كورونا ) (COVID-19التي اجتاحت العالم وأثرت على
التعليم بالعالم أكمل ،حيث أسرعت املؤسسات التعليمية إلى التعليم عن بعد من أجل استمرارية العملية التعليمية.
قد أدى ذلك إلى تغيير النظرة لدور املعلمين في العملية التعليمية ،حيث ُيطلب من املعلمين ويشدد على
ضرورة التنويع في اختيار طرق التدريس وتوصيل املعلومات واألفكار (سهل .)2018 ،حيث أن األساليب واألنماط التي
يستخدمها املعلم تشكل املحور األساس ي في العملية التعليمية .حيث أشار يوشيدا ) (Yoshida, 2014أن أنماط التعلم
التي يستخدمها املعلمون تعد من بين املتغيرات األكثر ً
تأثيرا في العملية التعليمية للطالب .باإلضافة إلى أن العديد من
الطالب يواجهون مشاكل في تعلم الرياضيات ،وخاصة في املرحلة األساسية .كما أشارت بعض الدراسات إلى أن بعض
معلمي الرياضيات يقومون بتدريس واستخدام أساليب ال تتوافق مع أنماط التعلم لدى الطالب ،مما يؤثر على تعلم
الطالب لها .وقد تتفاقم مشكلة تعلم الرياضيات خاصة بالتعليم عن بعد عندما يشعر الطالب بعدم فعالية املعلم في
عرض وتقديم املادة .وهذا ما قصدت الدراسة التصدي له بمحاولتها اإلجابة عن األسئلة التالية:
أسئلة الدراسة
 -1ما واقع استخدام معلمي الرياضيات للصف الثالث األساس ي في األردن ألنماط التعلم في تعليم جداول الضرب
والقسمة من وجهة نظر املعلمين أنفسهم؟
 -2ما تأثير كل من الخبرة واملؤهل العلمي على كفاءة استخدام املعلم ألنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة
لطالب الصف الثالث األساس ي وما عالقتها بجودة التعليم عن بعد من وجهة نظر املعلمين؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 -1التعرف على مدى واقع استخدام معلمي الرياضيات للصف الثالث ألنماط التعلم في تعليم جداول الضرب
والقسمة ومدى تأثيرها على جودة التعليم عن بعد من وجهة نظرهم.
 -2دراسة تأثير كل من الخبرة واملؤهل العلمي على كفاءة أداء املعلم في استخدام أنماط التعلم لعمليتي الضرب
والقسمة لطالب الصف الثالث األساس ي وما عالقتها بجودة التعليم عن بعد.
فرضيات الدراسة
 -1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05بين واقع استخدام معلمي الصف الثالث
األساس ي ألنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من وجهة نظرهم.
 -2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05تعزى ملتغيري الخبرة واملؤهل العلمي للمعلم
في التعامل مع أنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة لطالب الصف الثالث األساس ي وعالقتها بجودة التعلم
عن بعد.
أهمية الدراسة
يمكن إبراز أهمية الدراسة باآلتي:
 -1تسليط الضوء على أهمية كفاءة أداء املعلم في التعامل مع أنماط التعلم املختلفة لعمليتي الضرب والقسمة
لدى طالب الصف الثالث كمتغير في تعليم مادة الرياضيات ،ومعرفة تأثيره على جودة التعليم عن بعد.
 -2قلة األبحاث في اململكة األردنية الهاشمية التي تطرقت إلى دور أنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة لدى
طالب الصف الثالث األساس ي بشكل خاص.
 -3استخدام أداة البحث للتعرف على مستوى واقع تطبيق معلمي الثالث األساس ي أنماط التعلم في ضوء تنمية
مراكز اإلدراك لعمليتي الضرب والقسمة لدى الطالب وعالقتها بالتعليم عن بعد.
 -4قد يفيد املختصين من مشرفين وتربويين في تطوير وتدريب املعلمين واملعلمات للمساهمة في رفع كفاءات
أداءهم التدريس ي في ضوء استخدام أنماط التعلم املختلفة لدى الطالب.
 -5ستفيد في إعطاء تصور ملعدي املناهج ومطوريها لتنويع املحتوى والخبرات بما يتناسب مع األنماط املفضلة
والسائدة لدى الطلبة.
حدود الدراسة
يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:
 الحدود املوضوعية :واقع استخدام معلمي الصف الثالث األساس ي في األردن ألنماط التعلم في عمليتي
الضرب والقسمة ،وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من وجهة نظرهم
 الحدود البشرية واملكانية :معلمي طالب الصف الثالث األساس ي في مدارس لواء ماركا بمدينة عمان باململكة
األردنية الهاشمية.
 الحدود الزمانية :خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي .2020/2019
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املصطلحات والتعريفات االجرائية للدراسة
 أنماط التعليم ( :)Learning stylesوهي الطريقة (الطرق) الطبيعية واملعتادة واملفضلة للطالب الستيعاباملعلومات واملهارات الجديدة ومعالجتها واالحتفاظ بها ( .)Fleming, 2012وتعرفها الباحثة إجر ً
ائيا بأنها الطريقة
التي يفضل بها الطالب تزويدهم باملعلومات واملهارات والقيم ،بحيث يسهل تلقيها وتنظيمها ومعالجتها.
 الجودة ( :)Qualityمجموع خصائص وصفات املنتج التعليمي التي من خاللها تظهر قدرته على تحقيق األهدافالتعليمية املحددة املنصوص عليها في أهداف فلسفة النظام التعليمي (حافظ .)2012 ،وعرفته الباحثة إجر ً
ائيا
بأنه مستويات فاعلية وكفاءة الخدمات التعليمية املقدمة وفق املعايير الدولية من جهة ،ومعطيات الدولة من
ناحية أخرى.
 التعليم عن بعد ( :)Distance Learningعملية تعليمية يتم فيها جميع أو معظم التدريس من قبل املعلمويكون بعيد في املكان عن الطالب سواء بنفس الوقت أو بوقت مختلف ،مع التأكيد على أن معظم عمليات
االتصال بين املعلم والطالب تتم عبر وسائط محددة :سواء كانت إلكترونية أو مطبوعة (الشرهان.)2014 ،
وعرفته الباحثة إجر ً
ائيا بأنه تعلم طلبة الصف الثالث األساس ي ملبحث الرياضيات وتعلم جداول الضرب
والقسمة من خالل الوسائل اإللكترونية املستخدمة عن بعد مثل اإلنترنت باإلضافة للمواقع اإللكترونية
املستحدثة في التعليم مثل "منصة درسك" ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة.
 نموذج فارك ( :)VARKنموذج اقترحه فليمينج وبونويل ( )Bonwell and Fleming, 2002وقد ركزا فيه علىوسائط حسية إدراكية مفضلة على نحو أكثر فعالية لعملية التعلم للطالب.
 الصف الثالث األساس ي :يمكن تعريفه على إنه املرحلة الدراسية األساسية التي تبدأ من عمر ( )8سنوات إلى ()9سنوات ،وتشمل الذكور واإلناث يتم فيها تأسيس الطالب باملواد الدراسية.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
ً
أوال -اإلطار النظري
أ -أنماط التعلم
تعتبر أنماط التعلم ً
جانبا ً
مهما في تحديد الفروق الفردية بين الطالب أثناء أدائهم ملختلف املهام التعليمية
ومن املمكن أن تلعب ً
دورا ً
مهما في تحقيق التعلم الفعال في التعليم عن بعد ،عندما يدرك املعلمون الطريقة أو
النمط املفضل في التعلم لدى طالبهم يؤدي هذا لزيادة فعالية وجودة التعليم ،ومع ذلك ،إذا لم تراع أنماط التعلم
املفضلة لدى الطالب أثناء العملية التعليمية ال سيما التعليم عن بعد فسيؤثر ذلك ً
سلبا على اهتمام الطالب
ودافعيتهم للتعلم .انتشرت فكرة أنماط التعلم بين املعلمين منذ عام ١٩٧٠م ،وكان لها أثر كبير على العملية
التعليمية؛ حيث دعا مؤيدوها من املعلمين إلى ضرورة تقييم أنماط التعلم لطالبهم ،لتكييف أساليب التدريس
لتناسب نمط التعلم لكل طالب ).(Pritchard, 2014
وتصف أنماط التعلم املميزات الفردية التي قد تظل ثابتة بمرور الزمن ،باإلضافة إلى التفضيالت الفردية
للطالب للطريقة التي يتم بها معالجة املعلومات التي قد تتأثر باهتماماتهم ودوافعهم .ويشير مصطلح أنماط التعلم إلى
خصائص الطالب وأساليبهم املفضلة في تلقي املعلومات وتنظيمها والتفكير بها ( .)Fleming, 2012وقد تعددت نماذج
أنماط التعلم؛ مثل نموذج كولب ،نموذج هل ،ونموذج فارك وغيرها .تعتمد هذه النماذج على اختالفات األفراد في
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أدائهم للنشاط ،أو طريقتهم بأدائه ،أو على املتغيرات البيولوجية القائمة على القنوات الحسية والحركية كما هو
الحال في نموذج فارك .)2019 et al, Nja,( VARK
وقد اقترح كل من باربي ،سواسون ،وميلون ) (Barbe, Swassing, and Milone, 1979نموذج  VAKألنماط
التعلم يعتمد على األساليب الحسية بمعالجة املعلومات :النمط البصري الذي يفضل صاحبه الصور والرسومات
واألشكال ،السمعي الذي يفضل صاحبه املواد املسموعة مثل األلحان واألناشيد ،واألسلوب الجسدي /الحركي الذي
يفضل صاحبه حركات الجسد واإليماءات وتحديد األماكن .بعد ذلك تم توسعة نموذج  VAKمن خالل إضافة حرف
ً
عوضا عن ثالثة وهذه األنماط كاآلتي (Fleming,
 Rإلى النموذج السابق ليصبح نموذج  VARKيتضمن أربعة أنماط
):2006
 -1النمط البصري ( :)Visual Learningيعتمد الطالب من هذا النمط على اإلدراك البصري والذاكرة البصرية
حيث يتعلمون بشكل أفضل عن طريق رؤية املواد التعليمية املطبوعة ،باإلضافة للرسوم واألشكال أو الرموز
والرسومات البيانية والعروض التقديمية وأجهزة العرض وغيرها من التقنيات املرئية ،كما يتميز الطالب الذين
يفضلون النمط البصري بترجمة األشياء التي يرونها بشكل مناسب حيث أن لديهم ترابطات تصويرية جيدة.
باإلضافة إلى امتالك مهارات عالية في تلقي املعلومات املرئية ومعالجتها ،مما يسهل األمر ويجعل التعليم أفضل
عن طريق الوسائط املرئية (عباس ،2017 ،ص .)23
 -2النمط السمعي ( :)Auditory Learningيفضل الطالب الذين ينتمون لهذا النمط االعتماد على الذاكرة
السمعية واإلدراك السمعي ،حيث أنهم يفضلون التعلم من خالل االستماع إلى املواد التعليمية مثل االستماع
للمحاضرات باإلضافة للحوارات واملناقشات واملمارسات الشفوية األخرى ،باإلضافة إلى ذلك ،يتميز الطالب في
هذه الفئة بفهمهم واستيعابهم للمعلومات املسموعة والتي تأتي من خالل مكبرات الصوت أو صوت املعلم
وغيرها ولديهم القدرة على االستماع بشكل جيد ولديهم ترابطات سمعية جيدة ،ويكون لديهم مهارة عالية في
ً
تلقي ومعالجة املعلومات الصوتية ،األمر الذي يجعلهم أكثر إدراكا للمعلومات عن طريق الوسائط السمعية
(سالم وعبدهللا ،2013 ،ص .)235
 -3النمط القرائي /الكتابي ( :)Read/ Write Learningوالطالب الذين ينتمون لهذا النمط يعتمدون على
اإلدراك لألفكار واملعلومات املقروءة أو املكتوبة ،وأنهم يتعلمون بشكل أفضل عن طريق القراءة أو كتابة املعاني
واألفكار والتي تتطلب الكتب واملقاالت والقواميس وأوراق العمل ،باإلضافة إلى األعمال املكتوبة ومالحظات
الدروس وامللخصات وغيرها من تمارين كتابية وقرائية .وباملثل ،يتذكر الطالب الذين يفضلون هذا النمط
بشكل أفضل املعلومات التي يقرؤونها أو يكتبونها ،ولديهم الرغبة في تدوين جميع املعلومات التي يتلقونها،
ً
ولديهم ً
أيضا مهارات عالية في تلقي ومعالجة املعلومات املقروءة أو املكتوبة ،مما يجعلهم أكثر إدراكا لهذا النوع
من املعلومات ،لذا نجد أن الطالب من هذا النمط يميلون إلى كتابة كل ما يقوله املعلم (عباس ،2017 ،ص
.)24
 -4النمط الحركي ( :)Kinesthetic Learningيعتمد الطالب الحركيون على اإلدراك باللمس حيث يتعلمون على
نحو أفضل عن طريق األعمال اليدوية والتجارب املخبرية باإلضافة لصنع النماذج واملجسمات والتصاميم
والتركيب وغيرها من األنشطة الحركية ،ويعد الطالب الذين ينتمون للنمط الحركي بأنهم يميلون إلى التعلم عن
طريق األنشطة الحركية التي تعتمد على استخدام اليدين ولعب األدوار .لذا فإن إدراكهم الحس ي يتم بشكل
أفضل من خالل التجارب واألنشطة العملية (.)Fleming, 2012
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ً
ً
ً
تعليميا مختلطا ينبع من تفضيل نمطين تعلم أو أكثر من
وأشار فليمينغ ( )Fleming,2006إلى أن هناك نمطا
ً
وغالبا ما يفضل الطالب النمط البصري والنمط السمعي بنفس الدرجة مقارنة مع
أنماط التعلم بنفس الدرجة،
األنماط األخرى.
ب -التعلم عن بعد ()Distance Learning
من املمكن تعريف التعليم عن بعد التعلم عن بعد بأنه طريقة للتعليم باستخدام اآلليات الحديثة من جهاز
كمبيوتر وشبكاته وآليات االتصال والوسائط املتعددة مثل الصوت والصورة والرسومات وآليات البحث ،باإلضافة إلى
املكتبات اإللكترونية ،كل هذه اآلليات والتقنيات تهدف إلى تأمين بيئة تعليمية وتفاعلية مع مصادر متعددة بطريقة
غير متزامنة عن بعد ،من دون االلتزام بموقع محدد ،وباالعتماد على التعلم الذاتي باإلضافة إلى التفاعل بين املعلم
والطالب .وتوفير التواصل بين املعلمين والطالب بأفضل طريقة ممكنة ،بحيث يتم توصيل املعلومات إلى الطالب في
أقصر وقت ،وبأقل جهد وأكبر فائدة ممكنة (جنبي.)2019 ،
كما أشار ) (Mubarak, 2014إلى أنه مجال التعليم الذي يركز على علم التربية والتكنولوجيا وتصميم النظم
التعليمية التي يتم دمجها بشكل فعال في تقديم التعليم للطالب وتتم بشكل غير متزامن ومتزامن .كما عرفاه هوملز
وغاسنر) (Holmes and Gardner, 2012على أنه الوصول إلى موارد التعليم عبر اإلنترنت من أي مكان وفي أي وقت.
إ ن تعريف مصطلح التعليم عن بعد أصبح مشابه للتعليم اإللكتروني ال سيما مع وجود ميزات ومصطلحات
مشتركة بينه وبين التعليم اإللكتروني ،التعليم االفتراض ي والتعليم املرن .فقد أصبح التعليم عن بعد مرتبط
بتكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا التعليم التي تتطور وتنمو ً
يوميا ،وهذا من أحد أهم األسباب لعدم القدرة على
حصر التعليم عن بعد بمفهوم ومصطلحات محددة.
أنواع التعلم عن بعد
 -1التعليم املباشر (املتزامن)
وهو نوع من أنواع التعلم عن بعد يشترط فيه وجود املعلم والطالب في نفس الوقت إلجراء النقاشات
املباشرة ،يتم هذا االتصال في وقت واحد عن طريق النص أو الصوت أو الفيديو .أهم ما يميز هذا النظام هو حصول
الطالب على تغذية راجعة مباشرة وتقليل التكلفة واالستغناء عن الذهاب إلى املدرسة (جنبي .)2019 ،وقد تم تطبيق
هذا النوع من التعليم في ضوء كورونا املستجد عن طريق استخدام برامج مثل Zoomحيث يتم فيه إجراء مكاملات
فيديو جماعية بين الطالب واملعلم وإجراء الحوارات واملناقشات.
 -2التعليم غير املباشر (غير املتزامن)
في هذا النوع من التعليم عن بعد ال يشترط وجود املعلم والطالب في وقت واحد (جنبي .)2019 ،حيث يقوم
املعلم بوضع املحتوى التعليمي من فيديو وصور ودروس افتراضية ووسائط متعددة على املوقع اإللكتروني مثل
منصة درسك أو نور سبيس بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول إلى املوقع ويطلع على تلك الدروس .ومن أهم مزايا هذا
النوع أن الطالب يستطيع التعلم في األوقات املناسبة له ،ويمكن للطالب ً
أيضا إعادة دراسة املوضوع والرجوع إليه
ً
إلكترونيا كلما احتاج إليه .من بين عيوب هذا النظام عدم قدرة الطالب على الحصول على تغذية راجعة مباشرة من
املعلم.
من أهم أهداف التعليم عن بعد خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل التقنيات اإللكترونية ،سرعة تطوير
البرامج واملواهب لتواكب متطلبات العصر (الضمور ،)2020 ،باإلضافة لتحقيق التباعد االجتماعي حيث أن االنتشار
السريع لفيروس كورونا على مستوى العالم دفع جميع الدول للتعليم عن بعد ،حيث أنه أصبح عصر التحول الرقمي
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في التعليم ً
رغما عن الكل الستكمال العملية التعليمية حيث أن فيروس كورونا املستجد أو كوفيد 19-أدى إلى وضع
املاليين من الطالب أمام نظام التعليم عن بعدً ،
وفقا لتقرير اليونسكو هنالك ما يقارب مليار و 344مليون طالب
وطالبة حول العالم اضطرهم فيروس كورونا املستجد االنقطاع عن املدارس ).(UNESCO, 2020
دور املعلم في التعليم عن بعد
ال يعني التعلم عن بعد إلغاء دور املعلم ،ولكن دوره أصبح أكثر صعوبة وأكثر أهمية حيث يتطلب التعليم
أدوارا جديدة تختلف عن الدور التقليدي الذي يقتصر على كونه ً
ً
شرحا للمواد التعليمية
عن بعد أن يأخذ العلم
ً
ً
ً
مصمما للمواد التعليمية ومشرفا ومرشدا للعملية
املوجودة في املناهج الدراسية ويضع االختبارات حيث أصبح
التعليمية بالكامل من أجل تحقيق فكرة التعليم املتمركز حول الطالب (جنبي .)2019 ،حيث يمكن تلخيص دور
املعلم في التعليم عن بعد في املجاالت االتية:
 -1تصميم املادة التعليمية
أصبح املعلم مكلف بتصميم املواد التعليمية حيث يقوم بكافة األنشطة التي يقوم بها األشخاص املسؤولين
عن تصميم املناهج واألنشطة الدراسية ،باإلضافة إلى اقتراح املواد واألدوات والوسائل التعليمية الالزمة إلتمام
العملية التعليمية .وبالتالي أصبح يقع على عاتق املعلم مسؤولية أكبر باإلملام بكل ما هو حديث بمجال التعليم،
ويتحمل معلم املرحلة األساسية الدنيا مسؤولية أكبر حيث يتوجب عليه عرض وتقديم املادة التعليمية بطريقة
ممتعة ومناسبة ملستواهم التعليمي تثير انتباههم بطريقة مثيرة لالهتمام وبشكل متناسق وألوان وأشكال متسقة.
وهذا الدور سينعكس بشكل مباشر على اإلنجاز األكاديمي للطالب ألن تصميم املادة وتقديمها سيزيد من جودة
التعليم عن بعد وبالتالي جودة عالية في مستوى الطالب وتحصيلهم الدراس ي (.)Mubarak, 2014
 -2توظيف تكنولوجيا املعلومات
أصبح يتطلب الدور الرئيس ي للمعلم في التعليم عن بعد استخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل فعال ومن
التقنيات املستخدمة :الحاسوب واإلنترنت ،الصور والرسومات ،الفيديو والرسوم املتحركة باإلضافة إلى استخدام
املواقع اإللكترونية تم تطويرها واستخدامها في عصر كورونا املستجد مثل نور سبيس إلعداد االمتحانات والواجبات
اإللكترونية باإلضافة ملنصة درسك التي توفر املادة التعليمية بشكل كامل.
 -3تشجيع الطالب على التفاعل
هناك أربعة أنواع من التفاعل املوجود في التعليم عن بعد :تفاعل الطالب واملحتوى ،تفاعل الطالب مع
ً
وأخيرا تفاعل الطالب مع نفسه حيث عليه أن يعتمد على نفسه في التعلم في كثير
املشرف ،تفاعل الطالب مع املعلم
من األحيان ).(Alhih, Ossiannilsson, and Berigel, 2017
ً
ثانيا -الدراسات السابقة:
بعد قيام الباحثة باملراجعة لألدب السابق والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية ،لم تجد
الباحثة  -حد علمها -دراسات سابقة تناولت موضوع دراستها بشكل دقيق املرتبط بمدى واقع استخدام معلمي صف
الثالث األساس ي في األردن ألنماط التعلم في عمليتي الضرب والقسمة ،وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من وجهة
نظرهم ،لذا فإن الباحثة لجأت إلى ذكر األبحاث والدراسات الحديثة التي تطرقت ملتغيرات البحث وهي كالتالي:
 قام الباحثان حناوي ونجم ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على درجة جاهزية معلمي املرحلة األساسية الدنيافي املدارس الحكومية في نابلس لتوظيف التعلم عن بعد من خالل البحث في درجة اتجاهاتهم نحو التعلم عن
بعد ومستوى كفاءاتهم في استخدامه .وكذلك درجة املعيقات التي تحول دون تطبيقه من وجهة نظر املعلمين،
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باإلضافة إلى التعرف على دور عدد من املتغيرات في درجة استعدادهم .بلغت عينة الدراسة  120معلم ومعلمة
من معلمين املرحلة األساسية الدنيا ،وقد استخدمت االستبانة كأداة للدراسة .وتوصل الباحثان إلى عدد من
نتائج منها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في املجاالت (االتجاهات والعقبات) بسبب املتغيرات :العمر،
ومتوسط االستخدام اليومي لإلنترنت ،وعدد الدورات في مجال تكنولوجيا املعلومات .ولكن توجد فروق ذات
داللة إحصائية في مجال (الكفاءات) بسبب هذه املتغيرات .ووجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين
مستوى كفاءات التعلم عن بعد ملعلمي املرحلة األساسية الدنيا ودرجة ميولهم نحو توظيفه في هذه املرحلة.
ووجود عالقة (عكسية) ذات داللة إحصائية بين درجة معوقات توظيف التعلم عن بعد في املرحلة األساسية
الدنيا من وجهة نظر معلميها ودرجة مواقفهم اتجاه توظيف التعليم عن بعد في هذه املرحلة.
 وأجرى باسمان وشولز ) (Bosman and Schulze, 2018دراسة هدفت إلى بحث العالقات املتبادلة بين تحصيلالرياضيات وسبع أنماط للتعلم ،باإلضافة إلى أنماط التعلم للطالب ذوي املستوى العالي واملنخفض .تكونت عينة
ً
الدراسة من ً 240
ً
منظما .أظهرت النتائج أن نمط التعلم الفردي يرتبط بأعلى
استبيانا
طالبا ،أكمل الطالب
مستوى في أداء مادة الرياضيات .كما أظهرت النتائج أن املتفوقين من الطالب يفضلون نمط الكتابة /القراءة.
حيث أوصت الدراسة بضرورة أن يخلق املعلمون بيئة تعليمية إيجابية في املدرسة ،وأن يستخدموا أساليب
التدريس التي تستوعب مجموعة متنوعة من أنماط التعلم .كما بينت الدراسة بأن هناك حاجة إلى مزيد من
البحث لتحديد تأثير املتغيرات الديموغرافية على تفضيالت نمط التعلم في الرياضيات.
 كما أجرى السعايدة ) )2016دراسة تهدف إلى تناول طرق التفكير وعالقتها بأنماط التعلم السائدة عند الطالبالذين يعانون من صعوبات في تعلم الرياضيات في األردن .ولتحقيق هدف الرسالة قام الباحث باستخدام املنهج
الوصفي التحليلي بتطبيق أداتين للدراسة وهما :أداة أساليب التفكير ،باإلضافة ألداة أنماط التعلم .حيث
ً
تكونت عينة الدراسة من ً 86
طالبا وطالبة؛ منهم ( )48طالبا و( )38طالبة ممن يعانون صعوبات في تعلم
الرياضيات .وأظهرت نتائج الدراسة أن طريقة التفكير السائدة هي الطريقة املحافظة عند الطلبة الذين يعانون
من صعوبات في تعلم مادة الرياضيات ،كما وجدت الدراسة أن نمط التعلم السائد هو النمط الحركي .أوص ى
الباحث بضرورة تدريب املعلمين على تنويع أنماط التعلم من أجل مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في أنماط
التعلم املفضلة لديهم.
 كما هدفت دراسة عبدالجواد ( )2016إلى التعرف على مستوى تطبيق املعلمين في املرحلة األساسية الدنياملعايير أنماط التعلم ً
وفقا لنموذج )(Dunn and Dunnواالختالفات في هذا املستوى ،والتي تعزى إلى الجنس،
وعدد سنوات الخبرة .كما تهدف إلى تحديد مستوى ميول املعلم في املرحلة األساسية الدنيا نحو مهنة التدريس
واالختالفات بهذه املرحلة حسب متغيرات الجنس وسنوات الخدمة وساعات العمل باإلضافة إلى الكشف عما إذا
كان هناك عالقة بين مراعاة املعلمين لنموذج ) (Dunn and Dunnألنماط التعلم وميولهم نحو مهنة التدريس.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ،أعد الباحث أداتين :األولى كانت استبيان املعايير ،والثانية مقياس ميول املعلمين
تجاه مهنة التدريس .تم تطبيق األداتين على عينة عشوائية من ( )144معلم ومعلمة .وقد توصل الباحث إلى عدة
نتائج منها :الوزن النسبي ملستوى االهتمام بمعايير) )Dunn and Dunnألنماط التعلم من معلمي املرحلة
األساسية الدنيا في االستبيان بأكمله ( .)%77.3وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى استخدام معايير
نموذج ) (Dunn and Dunnبسبب متغيرات الجنس وسنوات الخدمة .حيث بلغ الوزن النسبي ملستوى ميول
املعلمين في املرحلة األساسية الدنيا نحو مهنة التدريس ( )٪73.0وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
ميول املعلمين نحو مهنة التدريس بسبب متغيرات الجنس وسنوات الخدمة .وأن هناك عالقة بين مستوى تطبيق
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املعلمين في املرحلة األساسية الدنيا ملعايير نموذج ) (Dunn Dunnألنماط التعلم وميول املعلمين نحو مهنة
التدريس .وقد أوص ى الباحث بضرورة عقد دورات تدريبية ملعلمي املرحلة األساسية الدنيا من أجل تدريبهم على
تطبيق أنماط التعلم.
تعليق على الدراسات السابقة:
تختلف هذه الدراسة عما سبقها من الدراسات املذكورة أعاله أنه لم تذكر أي من هذه الدراسات العالقة
املباشرة بين تطبيق أنماط التعلم في تدريس جداول الضرب والقسمة في مادة الرياضيات لطالب الصف الثالث
األساس ي وتأثيرها على جودة التعليم عن بعد من وجهة نظر املعلمين أنفسهم .لذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول هذه
العالقة وإجراء الدراسة في لواء ماركا في العاصمة عمان.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي ،والذي يعرف بأنه يقوم على وصف وتحليل الظواهر ،كما
وصفا ً
يعتمد على الد اسة الدقيقة للواقع بما يتناسب مع مشكلة البحث حيث يقوم بد اسة الظاهرة ووصفها ً
دقيقا
ر
ر
ً
ً
ويعبر عنها إما كميا أو كيفيا .كما يقوم هذا املنهج بتفسير البيانات بعد جمعها وتحليلها ،واستخراج االستنتاجات ذات
العالقة باملشكلة املطروحة بالبحث (درويش.)2017 ،
مجتمع الدراسة
يتألف مجتمع البحث وعينته من معلمي ومعلمات الصف الثالث األساس ي في املدارس التابعة للواء ماركا في
العاصمة عمان -اململكة األردنية الهاشمية ،البالغ عددهم ( )250معلم ومعلمة للعام الدراس ي 2020/2019م.
والجدول ( )1يبين توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية
النسبة املئوية
العدد
الفئة
املتغير
%3.2
8
ذكر
الجنس
%96.8
242
أنثى
% 5.2
13
دبلوم
%76.8
192
بكالوريوس
املؤهل العلمي
%18
45
دراسات عليا
%18.4
46
أقل من  5سنوات
%40.4
101
من  10-5سنوات
عدد سنوات الخبرة
%21.6
54
من  15-11سنة
%19.6
49
أكثر من  15سنة
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وصف خصائص عينة الدراسة
ً
يتضمن هذا الجزء من البحث وصفا للخصائص الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وهي:
(الجنس ،واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة) ومن أجل وصف خصائص عينة الدراسة ،تم حساب التكرارات
والنسب املئوي ة للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وذلك على النحو اآلتي:
كما أشارت البيانات الواردة في الجدول ( )1إلى أن اإلناث يشكلون غالبية العينة؛ إذ بلغ مجموعهم ()242
بنسبة ( )%96.8من عينة الدراسة ،بينما بلغ عدد الذكور ( )8بنسبة ( )%3.2من العينة ،ومن املمكن تفسير ذلك بأن
طبيعة عينة الدراسة التي فضلت فيها الباحثة توزيع االستبانات على مدارس اإلناث بشكل عام لسهولة التواصل مع
زميالتها مقارنة مع زمالئها املعلمين .كما تشير البيانات إلى أن حملة شهادة البكالوريوس قد شكلوا أكبر نسبة من عينة
ً
ً
واضحا على إقبال أفراد املجتمع األردني على التعلم الجامعي وعدم
مؤشرا
البحث ،حيث بلغت ( ،)%76.8ويعتبر ذلك
االكتفاء بشهادة الثانوية فقط ،وقد يكون ذلك عائد لطبيعة العمل اإلداري والذي يتطلب من شاغليه امتالك
مؤهالت علمية جامعية ،وهم الفئة التي تمتاز بالسعي نحو التطوير والتغيير والفئة واألكثر قدرة على استيعاب
التقنيات املتطورة والتغيرات املتسارعة ،تالها حملة دراسات عليا بنسبة بلغت ( ،)%18ويدل ذلك ً
أيضا على تشجيع
املدارس للمعلمين على إتمام دراساتهم العليا؛ لكي تتم اإلفادة منهم في تحقيق أهداف وأغراض العملية التعليمة في
كل مراحلها.
كما أشارت البيانات إلى أن أفراد العينة من فئة  5سنوات إلى  10سنوات هم الفئة األكثر بنسبة بلغت
( ،)40.4تلتها فئة عدد سنوات الخبرة من  11سنة إلى  15سنة بنسبة ( ،)21.6مما يؤكد على اهتمام مدارس التربية
والتعليم في اململكة باستقطاب وتوظيف الكوادر التعليمية ذات الخبرات الطويلة واملتوسطة؛ مما ينعكس إيجا ًبا على
األداء العام للمدارس األساسية ويسهم في تحقيق أهدافها في تقديم خدمات تعلمية متميزة .ويشير ً
أيضا إلى أن توفر
الخبرات الطويلة والكافية لدى عينة الدراسة جعلتهم أكثر قدرة على البقاء في أماكنهم الوظيفية نتيجة فاعليتهم
وقدراتهم.
أداة الدراسة
حيث تهدف الدراسة الحالية ملعرفة واقع استخدام معلمي الصف الثالث األساس ي في األردن ألنماط التعلم
في عمليتي الضرب والقسمة ،وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من وجهة نظر املعلمين أنفسهم ،فقد قامت الباحثة
ببناء استبانة باالستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية لالستفادة من األساليب واألفكار.
ثبات أداة الدراسة
يشير معامل الثبات إلى الجودة واالتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،ومدى ثباتها في قياس األبعاد التي
صممت األداة لقياسها ،وللتوصل إليه قامت الباحثة بحساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا (Cronbach’s
) ،Alphaلكل بعد وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول (:)2
جدول ( )2قيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة.
قيمة كرونباخ ألفا
البعد
الرقم
0.778
أنماط التعلم
1
0.781
جودة التعليم عن بعد
2
يبين الجدول ( )2أن قيم معامالت االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ) (Cronbach’s Alphaلجميع أبعاد فقرات
ً
ضعيفا إذا كانت قيم املعامل أقل من
أداة الدراسة (االستبانة) تتراوح ما بين ( )0.778و( ،)0.781حيث يعد الثبات
حولتا
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( ،)0.70بالتالي فإن القيم الواردة في الجدول السابق تشير إلى ثبات أداة الدراسة ،واالتساق بين فقراتها ،وموثوقيتها
إلجراء للتحليل اإلحصائي.
إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف وإجابة تساؤالت البحث قامت الباحثة بما يلي:
ً
لكترونيا عن طريق نماذج جوجل (.)Google forms
 -1إعداد وبناء أداة البحث (االستبانة) إ
 -2تحديد عينة البحث وهي معلمي ومعلمات الصف الثالث األساس ي في لواء ماركا في العاصمة عمان -اململكة
األردنية الهاشمية.
ً
 -3في ظل الظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد عامليا قامت الباحثة بتوزيع االستبانة
ً
لكترونيا باستخدام البريد اإللكتروني وبرامج التواصل االجتماعي مثل الواتساب.
إ
ً
احصائيا عن طريق البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSSثم تم تفسير النتائج.
 -4بعد ذلك تم رصد البيانات وتحليلها
الوزن النسبي:
قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات االستبانة؛ باستخدام مقياس
ليكرت الخماس ي ،الذي يتضمن درجات االستخدام التالية 1 :موافق بشدة و 2موافق و 3محايد و 4غير موافق و5
غير موافق بشدة .وللحكم على درجة االستجابة لفقرات االستبانة من خالل استخدام املتوسط الحسابي لكل فقرة،
فقد اعتبرت الباحثة املتوسط الحسابي في هذه الدراسة ( ،)3وتم تحديد الفئات للمتوسط الحسابي كما في جدول
(:)3
جدول ( )3مقياس الحكم على االتجاه اإليجابي من خالل املتوسط الحسابي لكل فقرة
درجة االتجاه
فئة املتوسط الحسابي
الرتبة
 3.5فما فوق
مرتفعة
1
متوسطة
من 3.5 -3
2
ضعيفة
أقل من 3
3

 .4عرض النتائج ومناقشتها
 اإلجابة عن التساؤل األول :ما واقع استخدام معلمي الرياضيات للصف الثالث األساس ي في األردن ألنماط
التعلم في تعليم جداول الضرب والقسمة من وجهة نظر املعلمين أنفسهم؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة،
وكما يبينها الجدول (.)4
جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات الدراسة مرتبة تنازليا بحسب املتوسطات
م
11

أراعي الفروق الفردية بين الطالب.
أعتقد أن مراعاة أنماط التعلم في تعليم جداول الضرب والقسمة يزيد من
التحصيل األكاديمي لدى طلبة الصف الثالث األساس ي.

14

حولتا
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الرتبة

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الفقرة

درجة
االستخدام

4.46

0.734

1

ً
مرتفعة جدا

4.22

0.745

2

ً
مرتفعة جدا
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أقوم بتشجيع الطالب على إيجاد أنماط مختلفة لحل مسائل الضرب
والقسمة لتحفيز مهاراتهم في التفكير.
أوظف تكنولوجيا املعلومات لتحسين تعلم طلبة الثالث األساس ي لجداول
الضرب والقسمة.
أعتقد أن نجاح املعلم يتوقف على قدرته على تمييز نمط التعلم املفضل
لكل طالب ومخاطبته من خالله.
احرص على تأكيد التواصل الرياض ي باستخدام الكتابة واالستكشاف
واألشكال املرئية.
لدي معرفة كافية للتعامل مع أنماط تعلم الطالب بشكل مناسب في حصص
الرياضيات.
أطرح أسئلة مفتوحة تسمح للطالب باستكشاف أفكار مبتكرة في الرياضيات.
أقوم بتوزيع زمن الحصة بحيث يراعي كل منها نمط تعلم معين.
أقوم بعمل مجموعة متنوعة من األنشطة املرتبطة بجداول الضرب
والقسمة بشكل ابداعي.
احرص على التنويع في أنماط التعلم خالل التعليم عن بعد ملراعاة الفروق
الفردية بين الطالب.
اخطط أنشطة لتشجيع الطالب لتطوير قدراتهم ليصبحوا مستقلين في تعلم
الرياضيات دون االعتماد على االخرين.
ً
أقوم بتنظيم أجزاء التعلم وفقا ملشاكل الرياضيات التي يواجهها الطالب في
حياتهم اليومية.
أقوم بعقد اجتماعات فردية مع الطالب ملساعدتهم على تحديد احتياجاتهم
التعليمية في الرياضيات.
أقوم بإعداد دروس عن بعد تراعي أنماط التعلم لتعليم جداول الضرب
والقسمة لطالب الصف الثالث األساس ي.
أعتقد أن أفضل نمط تعلم يزيد من جودة التعلم عن بعد هو النمط
البصري.
أرى أن استخدام أنماط التعلم املختلفة يزيد من جودة التعليم عن بعد.
يقتصر تقييمي لتعلم الطالب في الرياضيات على االختبارات فقط.
اعتقد أن التعليم عن بعد يراعي أنماط التعلم عند كل طالب.
أستخدم طريقة تدريس واحدة ألنني أعتقد أن لدى الطالب جميعهم نفس
أنماط التعلم.

الرتبة

م

املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الفقرة

درجة
االستخدام

4.17

0.749

3

مرتفعة

4.16

0.738

4

مرتفعة

4.15

0.835

5

مرتفعة

4.11

0.745

6

مرتفعة

4.08

0.698

7

مرتفعة

4.08
4.08

0.774
0.774

8
9

مرتفعة
مرتفعة

4.06

0.794

10

مرتفعة

3.94

0.925

11

مرتفعة

3.91

0.901

12

مرتفعة

3.88

0.846

13

مرتفعة

3.70

0.880

14

مرتفعة

3.67

0.972

15

مرتفعة

3.37

1.030

16

متوسطة

3.20
2.17
2.00

1.179
1.017
0.980

17
18
19

متوسطة
ضعيفة
ضعيفة

1.99

0.963

20

ضعيفة

يتضح من الجدول ( ،)4أن األهمية النسبية للمتوسط العام لفقرات االستبانة قد جاءت مرتفعة ،وقد
جاءت الفقرة التي تنص على" :أراعي الفروق الفردية بين الطالب" باملرتبة األولى من بين الفقرات بمتوسط حسابي
( ،)4.46وبانحراف معياري ( )0.734وبأهمية نسبية مرتفعة؛ مما يدل على حرص مجتمع الدراسة على مراعاة
الفروقات الفردية بين الطلبة من اختيار الوسائل التعليمية املناسبة .في حين حلت الفقرة التي تنص على" :اعتقد أن
التعليم عن بعد يراعي أنماط التعلم عند كل طالب" باملرتبة األخيرة بين الفقرات ،وبمتوسط حسابي (،)2.00
حولتا
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وبانحراف معياري ) ،(0.980وبأهمية نسبية ضعيفة؛ ويشير ذلك إلى عدم وجود الرغبة واالستعداد لدى معلمي
ً
خصوصا في تعليم جداول الضرب
الصف الثالث األساس ي في استخدام أنماط التعلم عن بعد ملادة الرياضيات
ً
والقسمة ،إال أن هذه الطريقة قد تقتصر أو تناسب مواد أخرى معينة دون أخرى؛ مما يدل أيضا على حاجة مجتمع
الدراسة إلى تبني املزيد من الوسائل التعليمية لدى صفوف املرحلة األساسية خاصة املواد األساسية .وقد جاءت
الفقرة "لدي معرفة كافية للتعامل مع أنماط تعلم الطالب بشكل مناسب في حصص الرياضيات" بمتوسط حسابي
( )4.08وانحراف معياري ( )0.698وبأهمية نسبية مرتفعة لتدل بأن الخبرة وميول املعلمين للتعلم والتعليم تؤثران
إ ً
يجابيا على تطبيق أنماط التعلم خالل حصص تعليم مادة الرياضيات لطالب املرحلة األساسية .وهذا يتوافق مع
دراسة عبد الجواد ( )2016حيث أشار إلى أن هناك عالقة بين مستوى تطبيق املعلمين في املرحلة األساسية الدنيا
ملعايير نموذج ) (Dunn Dunnألنماط التعلم وميول املعلمين نحو مهنة التدريس .وقد أوص ى بضرورة عقد دورات
تدريبية ملعلمي املرحلة األساسية الدنيا من أجل تدريبهم على تطبيق أنماط التعلم.
اختبار فرضيات البحث
 -1الفرضية الرئيسة األولى ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05بين واقع استخدام
معلمي الصف الثالث األساس ي ألنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة وعالقتها بجودة التعلم عن بعد من
وجهة نظرهم.
يعرض هذا الجزء من الدراسة اختبار الفرضيات ،إذ تم اختبار الفرضية الرئيسة األولى لتحليل االنحدار
الخطي البسيط ) ،(Simple linear regressionوقد ظهرت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( )5نتائج اختبار أثر تطبيق أنماط التعلم في جودة التعلم عن بعد
ملخص النموذج
جدول املعامالت
تحليل التباين
Model
Coefficient
ANOVA
Summary
املتغير التابع
Sig
Sig
درجة
R2
R
T
الخطأ
F
مستوى
الحرية مستوى
B
معامل معامل
املعياري املحسوبة
املحسوبة
الداللة
الداللة
Df
االرتباط التحديد
جودة التعلم
0.000
16 .057 0.154 0.714 0.000
1
257.881 0.510 0.714
عن بعد
*يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
يمثل الجدول ( )5نتائج االختبار اإلحصائي للفرضية الرئيسة األولى واملتمثلة بوجود متغير مستقل واحد
ويمثل واقع استخدام معلمي الصف الثالث األساس ي ألنماط التعلم ومتغير تابع واحد يمثل جودة التعلم عن بعد.
وتشير نتائج الجدول إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة املعلم في تبنى أنماط تعليمية لطالب الصف الثالث
األساس ي في مادة الرياضيات خاصة في تعليم جداول الضرب والقسمة في جودة التعلم عن بعد في مدارس لواء ماركا
األساسية ،حيث بلغ معامل االرتباط ) (R = 0.714مما يشير إلى وجود عالقة موجبة عالية بين استخدام أنماط التعلم
وجودة التعلم عن بعد ،وبمستوى داللة ) (Sig= 0.000وهو أقل من ( ،)0.05وقد ظهر أن قيمة معامل التحديد =(R2
)0.51مما يشير إلى أن كفاءة املعلم في استخدام أنماط التعلم تفسر ما نسبته ( )%51من التباين الحاصل في جودة
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التعلم عن بعد ،في حين أن ( )% 49تعود إلى متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج ،كما بلغت قيمة )) (F) (257.881
عند مستوى ثقة ) (Sig= 0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05وعند درجة حرية (.)1
ويظهر من جدول املعامالت ((Coefficientأن قيمة ( )Bقد بلغت ( )0.714وأن قيمة ( )tعنده هي (،)16.057
وبمستوى داللة ) ،(Sig= 0.066مما يشير إلى أن أثر هذا املتغير معنوي ،وهذا يعني أن الزيادة في كفاءة املعلم
الستخدام أنماط التعلم في تعليم جداول الضرب والقسمة للصف الثالث األساس ي بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى
الزيادة في جودة التعلم عن بعد بمقدار)ً ،)0.714
وبناء على ما سبق ،فإننا نرفض الفرضية العدمية األولى.
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α ≥0.05تعزى ملتغيري الخبرة واملؤهل العلمي للمعلم في
التعامل مع أنماط التعلم لعمليتي الضرب والقسمة لطالب الصف الثالث األساس ي وعالقتها بجودة التعلم عن
بعد.
يعرض هذا الجزء من الدراسة اختبار الفرضيات ،إذ تم اختبار الفرضية الثانية عن طريق اختبار (ت)
للفرق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وقد كانت النتائج على النحو اآلتي:
جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املعلمين حسب متغير املؤهل العلمي.
العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
مستوى الداللة
قيمة ت
املؤهل العلمي
.729
.346
.32758
3.5692
58
دبلوم وبكالوريوس
.624
.500
.50126
3.5203
192
دراسات عليا
*عند مستوى الداللة ((05.0
يتضح من الجدول السابق أنه لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية الستجابات
معلمي الثالث األساس ي في مدارس ماركا االساسية ملادة الرياضيات ألهمية كفاءة املعلم في استخدام أنماط التعلم
املستخدمة في جودة التعلم عن بعد تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات املعلمين حسب متغير الخبرة.
املؤهل العلمي

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

أقل من  5سنوات

46

3.7087

.53159

3.194

.002

أكبر من  5سنوات

204

3.4228

.48987

3.098

.003

* عند مستوى الداللة ()05.0
كما هو موضح في الجدول السابق يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية الستجابات
املعلمين في مدارس لواء ماركا األساسية ملادة الرياضيات ألهمية تطبيق أنماط التعلم املستخدمة في جودة التعلم عن
بعد تعزى ملتغير الخبرة.

التوصيات واملقترحات
في ضوء نتائج الدراسة ،توص ي الباحثة وتقترح بما يلي:
 -1ضرورة تعزيز فكرة تطبيق أنماط التعلم لدى معلمي الصف الثالث األساس ي في التعليم عن بعد ملادة
الرياضيات خصو ً
صا في تعليم جداول الضرب والقسمة ألهميتها في جميع املراحل التعليمية.
ُ
 -2تطوير مهارات معلمي الصف الثالث األساس ي في أسس التعليم عن بعد عن طريق إعداد ورشات تدريبية لهم.
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 -3بناء معايير لجودة التعليم عن بعد معلنة ملعلمي الرياضيات للصف الثالث األساس ي لاللتزام بها ،لتنعكس
ً
إيجابيا على التحصيل األكاديمي للطالب.
 -4إجراء دراسات وأبحاث أكثر تبحث في العالقة بين تطبيق أنماط التعلم وجودة التعليم عن بعد للمراحل
التعليمية املختلفة ،ألهمية املوضوع خاصة في الوقت الحاضر مع زيادة أهمية التعليم عن بعد ولقلة وجود
أبحاث مرتبطة باملوضوع.
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