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فاعلية برنامج تدريبي قائم على أنماط التعلم في تنمية مهارات
التفاعل الصفي (اللفظي وغير اللفظي) لدى معلمي التعليم األساسي

د .غىن فارس فرا *
الملخص
يهدف هذا البحث إىل تعرف فاعلية برانمج قائم على أمناط التعلم يف تنمية مهارات التفاعل
الصفي (اللفظي وغري اللفظي) لدى معلمي التعليم األساسي ابستخدام املنهج التجرييب .طبق
البحث على عيّنة من معلمي احللقة األوىل ،بلغ عدد أفرادها ( )30معلماً ومعلمة متّ اختيارهم

بطريقة مقصودة ،وبعد تطبيق الربانمج على أفراد العينة وتطبيق أدوات البحث املتمثلة يف
(مقياس أمناط التعلم ،ومقياس مهارات التفاعل الصفي ،وبطاقة مالحظة مهارات التفاعل

الصفي) مت التوصل إىل النتائج اآلتية:

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني

القبلي والبعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقنيالقبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يفالتطبيق البعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي تبعاً ملتغري أمناط التعلم.

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي تبعاً ملتغري أمناط التعلم.

ويف ضوء النتائج يقرتح البحث إقامة دورات تدريبية ملعلمي التعليم األساسي لتدريبهم على
كيفية توظيف مهارات التفاعل واستخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة مع التالميذ.

الكلمات املفتاحية :أمناط التعلم ،مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) ،معلمو
التعليم األساسي.
* كلية الرتبية – جامعة محاه – اجلمهورية العربية السورية
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The effectiveness of a training program based on learning styles in
developing classroom interaction skills (verbal and non-verbal) for
basic education teachers
Dr. Ghena Farra
College of education
Hama University
Syria
Abstract
The current research aims to identify the effectiveness of a program based on
learning styles in developing classroom interaction skills (verbal and nonverbal)of basic education teachers by using the experimental approach. The
research was applied on a sample of female and male teachers of the first
cycle numbered (30) chosen intentionally. After applying he program to
individuals of the sample and applying the research tools represented by
(Learning Styles scale, Classroom interaction skills scale، Classroom
interaction skills card). The results are as follows:
- There are statistically significant differences between the mean scores of
the experimental group members in the pre and post applications of the
classroom interaction skills scale.
- There are statistically significant differences between the mean scores of
the experimental group members in the pre and post applications of the card
for observing class interaction skills.
- There are no statistically significant differences between the mean scores
of the experimental group members in the post application of the classroom
interaction skills scale according to the variable of learning styles.
- There are no statistically significant differences between the mean scores
of the experimental group members in the post application of the observation
class interaction skills card according to the variable of learning styles.
In light of the results، the researcher suggested setting up training courses for
basic education teachers to train them on how to employ interaction skills
and use them in different educational situations with students.
Keywords: Learning Styles - Class Interaction Skills (verbal and nonverbal)- Basic Education Teachers.
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املقدمة:
يعتمد جناح العملية التعليمية بدرجة كبرية على طبيعة التفاعل بني املعلم واملتعلم ،وقد حيدث هذا التفاعل
بطريقة طبيعية ،ويف أحيان أخرى ال بد من إجراء التعديالت لتوفريه ،والتفاعل الصفي من أهم املوضوعات
اليت جيب مراعاهتا ملا له من دور مهم يف تكوين بيئة تعليمية فعالة ،إذ متثل عملية التفاعل مجيع أشكال
السلوك ا للفظي وغري اللفظي اليت جتري داخل غرفة الصف هبدف هتيئة املتعلم لتحقيق تعلم أفضل،
والوصول إبمكاانته وقدراته إىل املستوى املطلوب.
فالتفاعل يزيد من حيوية املوقف التعليمي ،ويساعد على تبادل اآلراء ونقل األفكار بني املعلم واملتعلم،
ويسهم يف تطوير مستوايت تفكري املتعلمني وتكوين اجتاهات إجيابية حنو عملية التعلم.
ولتحقيق هذا األمر حنتاج إىل املعلم الناجح الذي ميثل حلقة الوصل بني أهداف التعلم ونتائجه ،فهو الذي
ينظم وخيطط للعملية التعليمية ،ويعمل على إجياد بيئة تعلم إجيابية يتفاعل فيها املتعلم بكل إمكاانته
وقدراته؛ ألن مردود وانتج العملية التعليمية يتوقف إىل حد كبري على طبيعة التفاعل بني املعلم واملتعلم
داخل حجرة الدراسة.
فال يكفي أن يكون املعلم على مستوى عال من اخلربة يف التدريس ،ولكن جيب أن يكون قادراً على
إيصال املعلومات واخلربات اليت تتضمنها املادة الدراسية إىل املتعلم ،وماهراً يف إدارة التفاعل بينه وبني طالبه
بدرجة عالية من الكفاءة؛ فكثرياً ما يكون التفاعل غري الفعال بني املعلم واملتعلمني عائقاً دون استفادهتم
من معلوماته وخرباته (شرف.)10 :2003 ،
ومهارات التفاعل الصفي تشمل نوعني رئيسني:
األول :التفاعل اللفظي الذي يشري إىل جممل الكالم واألفكار واملعلومات اليت يتبادهلا املعلم واملتعلمون
فيما بينهم ،يسهم إىل حد كبري يف استثارة دافعية املتعلم حنو التعلم إذا ما أحسن املعلم استخدامه .والثاين:
التفاعل غري اللفظي الذي يشري إىل ما يرافق الكالم من أفعال وإمياءات وتلميحات واستجاابت ترتبط
ابلعملية التعليمية التعلمية ،وتساعد على تركيز انتباه املتعلم ،وتعمل على وضوح الرسالة اليت يتلقاها عرب
الكلمات اللفظية (احليلة.)271 ،2014،
وتلك املهارات سلوكات مكتسبة ،أي ميكن تعلمها والتدرب على ممارستها ،وابلتايل ميكن تدريب املعلمني
عليها لتوظيف ها يف حتسني العملية التعليمة ،فعلى الرغم من االهتمام املتزايد يف اآلونة األخرية بتدريب
املعلمني وتنمية مهاراهتم ال يزال بعضهم يعاين من ضعف يف الوصول إىل درجة عالية يف أداء تلك
املهارات ،ال سيّما مهارات التفاعل الصفي ،وقد أكدت دراسات عدة أمهية تدريب املعلمني على مهارات
التفاعل اللفظي وغري اللفظي داخل غرفة الصف كدراسة (العامري )2016 ،و(احلرابوي )2011 ،اللتني
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أشارات إىل ضرورة إشراك املعلمني يف دروات تدريبية لتنمية مهارات التفاعل الصفي استناداً إىل قواعد علمية
سليمة .كما أن التدريب مبفهومه املعاصر يؤكد طبيعة النمو املهين للمعلمني ،ويدعو إىل اعتماد أساليب
وأمناط حديثة يف تدريبهم تراعي احتياجاهتم ،وتساعدهم على اكتساب املزيد من املهارات واملعارف اليت
تسهم يف رفع مستواهم الفكري واملهين وبلوغ درجة عالية من األداء األكادميي.
ولعل من األساليب احلديثة اليت ميكن استخدامها يف التدريب مبفهومه احلديث؛ التدريب القائم على أمناط
التعلم املفضلة الذي يهدف إىل إجياد بيئة تعليمية متميزة تواكب احتياجات كل متعلم وفق اختالف أمناط
التعلم ،فيتم إعداد بيئة التدريب وحمتواه بطرائق تتناسب مع اختالفاهتم يف طرق تلقي املعلومات ومعاجلتها،
وذلك هبدف مراعاة الفروق الفردية يف أمناط تعلمهم (املالح.)26 ،2017 ،
وقد أشارت العديد من الدراسات إىل اجملاالت التطبيقية اليت ميكن االستفادة منها يف دراسة أمناط التعلم،
فقد تبني أن ألمناط التعلم قدرة عالية على التنبؤ بسلوك األفراد ،كما ميكن أن توفر فوائد تطبيقية يف
جماالت عدة من بينها التعليم والتدريب؛ إذ يفرض تباين األمناط تفضيالت معرفية خمتلفة للمتعلمني
واملتدربني تعطي املعلم أو املدرب القدرة على تقدمي املادة وإدارة اجللسات بطرائق تتالءم وأمناط تعلم
املتعلمني (العتوم .)337 :2012 ،وقد بينت دراسة ( ) 2015،murray & Pérezأن لكل
متعلم منط خاص يف التعلم خيتلف به عن اآلخرين يف استقبال املعلومات ومعاجلتها واالحتفاظ هبا ،وأن
عملية التعليم تتحسن عندما تكون املهام املوكلة للمتعلمني متناسبة مع أمناط تعلمهم الفردية ،إضافة إىل أن
احلصول على نتائج إجيابية للتعلم يستند إىل التفاعل بني مسات الفرد الشخصية ،ومتغريات البيئة التعليمية.
كما بينت نتائج دراسة كل من (  ) 1995،Dunn et alو( ) 2000،Zwanenberg et al
أن أمناط التعلم ترتبط ارتباطاً إجيابياً مبستوى األداء األكادميي ،فكلما روعيت أمناط التعلم املفضلة لألفراد
ارتفع مستواهم األكادميي.
وقد أكد ونيس ( ) 2001أن حتديد أمناط التعلم تساعد على حتسني املمارسات التدريبية يف العديد من
اجملاالت واملواقف الرتبوية مثل ختطيط برامج املتعلمني والتدريب الرتبوي وتفريد التعليم ،كما تساعد على
تصميم مناذج التعلم اليت تواجه احلاجات املختلفة للمتدربني (مرزوق.)65 ،2005 ،
ويف ضوء ما سبق جند أن املعلم يواجه حتدايً يتمثل يف جناح إيصال رسالته لآلخرين ،األمر الذي يتطلب
امتالكه مهارات ومعارف وخربات يعجز عن توفريها نظام تدريب املعلمني بشكله التقليدي ،ولذلك مت
السعي لبناء برانمج لتنمية مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) لدى معلمي التعليم األساسي
ابالعتماد على أمناط التعلم املفضلة لديهم.
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 -2مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف حاجة املوقف التعليمي التعلمي داخل غرفة الصف إىل حدوث تفاعل بني املعلم
واملتعلم ،فامليدان الرتبوي ينبئ أن معظم املعلمني ميارسون التدريس وفق الطريقة اليت تعلموا هبا ،وهي طرائق
تقليدية جافة ،تفتقر للتفاعل الذي يثري املوقف التعليمي يف غرفة الصف ،ويثري الدافعية لدى التالميذ حنو
عملية التعلم .ومن خالل استقراء آراء عدد من املوجهني الرتبويني عن مدى ممارسة املعلمني ملهارات
التفاعل داخل غرفة الصف تبني أن هناك عدم اهتمام لدى كثري من املعلمني مبهارات التفاعل الصفي
اللفظي منها أو غري اللفظي مع عدم الدراية ابألسلوب العلمي الصحيح لتطبيقها داخل حجرة الدراسة،
فعندما يستخدم املعلم العقوبة أو يهدد ابستخدامها ،ويتجاهل أسئلة التالميذ أو إجاابهتم ،ويستخدم لغة
معقدة وغري واضحة للتالميذ يفتقر إىل مهارات التفاعل الصفي ،وحيدث أتثرياً سلبياً لدى التالميذ ،ورمبا
يعود ذلك إىل غموض مفهوم هذه املهارات لدى املعلمني وعدم الوعي الكايف أبمهيتها ،ابإلضافة إىل
وعدم تلقي املعلمني التدريب على أداء هذه املهارات يف أثناء إعدادهم األكادميي أو بعده ما يعين أن
املعلم حباجة لتطوير مهاراته يف إدارة التفاعل مع التالميذ داخل غرفة الصف ،ويستوجب تدريبه على
ممارستها ،ليصبح أكثر دراية أبساليب التفاعل مع تالمذته ،وذلك من خالل استخدام أحد املداخل
احلديثة يف التدريب وهو التدريب القائم على أمناط التعلم الذي يراعي حاجات املعلمني األكادميية والفروق
الفردية فيما بينهم وفق منط التعلم املفضل لديهم.
وقد مت الوقوف على مشكلة البحث من خالل اآليت:

أوالً -االطالع على نتائج الدراسات والبحوث السابقة :وذلك على النحو اآليت:

• الدراسات اليت تناولت البحث يف متغري التفاعل الصفي أثبتت أمهية تنمية مهارات التفاعل
اللفظي وغري اللفظي لدى املعلمني كدراسة كل من كدراسة كل من (الرهيط )2009 ،و(علي،
 )2017و(البطاينة ،)2018 ،إذ بينت هذه الدراسات أن هناك قصوراً يف مهارات التفاعل
لدى املعلمني ،وأن هناك حاجة ملحة لتنميتها ،ابإلضافة إىل دراسة (بوقصارة )2015 ،اليت
أوصت بضرورة وضع برامج تدريبية هتدف إىل تدريب املعلمني على إتقان مهارات التفاعل
الصفي ومتابعة تقييم أدائهم يف تطبيق هذه املهارات بعد التدريب.
• الدراسات اليت تناولت متغري أمناط التعلم :كدراسة (العيلة )2012،اليت أكدت ضرورة تدريب
امل علمني ملساعدهتم على الكشف عن أمناط التعلم املفضلة لدى املتعلمني ،وتدريبهم على تصميم
التعليم وفق هذه األمناط من خالل مراعاة التنويع يف إسرتاتيجيات التعلم وأساليبه مبا يتناسب
وأمناط التعلم املختلفة لدى األفراد ،وكذلك دراسة (سويد )2003 ،اليت بينت أن االهتمام
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ابلكشف عن أمناط تعلم املتعلمني من املداخل املهمة اليت تساعد املعلم على اختيار أفضل
اإلسرتاتيجيات لتوصيل املعارف واملعلومات هلم ،ابإلضافة إىل دراسة () 2011،Ictenbas
اليت أكدت دعت املدربني إىل تصميم دوراهتم وفق أمناط التعلم املختلفة ،وأثبتت أهنا األكثر
جناحاً يف تصميم الربامج التدريبية.

اثنياً -الدراسة االستطالعية :مت إجراء دراسة استطالعية على عينة من معلمي التعليم األساسي ،بلغ
عدد أفرادها ( )20معلماً ومعلمة من معلمي احللقة األوىل ،ومت تطبيق بطاقة مالحظة مهارات التفاعل
الصفي ملعلمي املرحلة األساسية من إعداد (الناقة وشيخ العيد )2011 ،لتعرف درجة ممارسة املعلمني
مهارات التفاعل الصفي .تكونت البطاقة من حمورين رئيسيني ،التفاعل اللفظي ،والتفاعل غري اللفظي .وقد
بينت النتائج أن هناك ضعفاً لدى املعلمني يف ممارسة هذه املهارات؛ إذ بلغ متوسط درجة استخدامهم
ملهارات التفاعل الصفي على البطاقة ككل ( )89درجة من أصل ( )230درجة ،أي ما نسبته
( ،)% 38،6وهي نسبة منخفضة تعين أن املعلمني ميارسون مهارات التفاعل بدرجة منخفضة ،وهذا يدل
على تدين مستوى أداء املعلمني يف مهارات التفاعل الصفي .وهذا ما دفع الباحثة إىل استخدام برانمج
لتدريب املعلمني قائم على أمناط التعلم لتنمية مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) لديهم.
ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث ابلسؤال اآليت :ما فاعلية برانمج تدرييب قائم على أمناط
التعلم يف تنمية مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) لدى معلمي التعليم األساسي؟

 -3أمهية البحث:

تتحدد أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
 -1-3أمهية املوضوع الذي يتناوله البحث ،وانعكاسه على كل من املعلم واملتعلم والعملية الرتبوية ،وهو:
(تدريب املعلمني ،أمناط التعلم ،مهارات التفاعل الصفي) ،ويتوقع أن يثري بعض اجلوانب
الشخصية واملهنية للمعلم يف مرحلة التعليم األساسي.
 -2-3أمهية النتائج اليت ميكن التوصل إليها ،واليت ميكن أن توفر قاعدة بياانت عن واقع امتالك املعلمني
مهارات التفاعل الصفي ميكن االستناد إليها يف تطوير تدريب املعلمني.
 -3-3قد يفيد البحث مبا يشمله من أدوات ،وما يصل إليه من نتائج الباحثني واملهتمني بدراسة
التفاعل الصفي ،وذلك ابستخدام برامج تدريبية أخرى ،ويف مراحل تعليمية خمتلفة.
 -4أهداف البحث :متثلت أهداف البحث ابآليت:
 -1-4حتديد مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) ،الالزمة ملعلمي التعليم األساسي.
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 -2-4حتديد أمناط التعلم املفضلة لدى معلمي التعليم األساسي عينة البحث.
 -3-4تعرف الفروق يف مهارات التفاعل لدى املعلمني تبعاً ملتغري أمناط التعلم.
 -4-4الكشف عن فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات التفاعل الصفي لدى املعلمني.

 -5أسئلة البحث :حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1-5ما مهارات التفاعل الصفي الالزم تنميتها لدى معلمي التعليم األساسي؟
 -2-5ما أمناط التعلم املفضلة لدى معلمي التعليم األساسي؟
 -3-5ما الفروق يف استخدام أمناط التعلم املفضلة (مسعي ،بصري ،حركي) يف الربانمج التدرييب
للمعلمني يف تنمية مهارات التفاعل لديهم؟
 -4-5ما فاعلية الربانمج يف تنمية مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) لدى املعلمني؟
 -6فرضيات البحث :سعى البحث إىل اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية عند مستوى داللة (.)0،05
 -1-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي – البعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي.
 -2-6ال توج د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي – البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي.
 -3-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق
البعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي تبعاً ملتغري أمناط التعلم.
 -4-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق
البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي تبعاً ملتغري أمناط التعلم.
 -7حدود البحث :مت تطبيق البحث يف الفصل األول من العام الدراسي  2019 /2018يف الفرتة
الزمنية الواقعة بني  2019/10/13و 2019/11/28على عينة من معلمي احللقة األوىل يف مرحلة
التعليم األساسي يف مدينة محاه ،واقتصر البحث على تطبيق الربانمج القائم على أمناط التعلم ،كما اقتصر
على مهارات التفاعل الصفي اللفظي وغري اللفظي ،وهي (االستماع ،التحدث ،تعبريات اجلسد).
 -8مصطلحات البحث:

 -1-8يعرف الربانمج أبنه :جمموعة األنشطة املنظمة واملخططة اليت هتدف إىل تطوير معارف املتدربني
وخرباهتم واجتاهاهتم ،وتساعدهم على جتديد معلوماهتم ورفع كفاءهتم اإلنتاجية ،وحل مشكالهتم ،وتطوير
أدائهم يف عملهم (مصطفى.)36 ،2005 ،
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 -2-8وتعرف أمناط التعلم أبهنا  :الطرق املفضلة لدى األفراد الستقبال املعلومات ومعاجلتها وتذكرها
واالحتفاظ هبا لتطبيقها يف مواقف التعلم وفقاً لسماهتم املعرفية والوجدانية والفيسيولوجية ،وهذه األمناط
متتاز ابلثبات نسبياً( .مرزوق.)61 :2005 ،

 -3-8وتعرف الباحثة الربانمج التدرييب القائم على أمناط التعلم إجرائياً أبنه :سلسلة من اخلطوات
املنظمة ،حمددة األهداف واحملتوى والوسائل وأساليب التقومي ،تعتمد على تقدمي احملتوى بصورة تتالءم مع
أمناط تعلم املتدربني عنصراً أساسياً فيها من خالل مراعاة الفروق الفردية ،وتتضمن هذه اخلطوات جمموعة
اإلجراءات واألنشطة واملمارسات واملهام املنظمة اليت يستخدمها القائم على عملية التدريب هبدف
إكساب املتدربني املفاهيم واملهارات والقيم والسلوكات املساعدة على تنمية مهارات التفاعل الصفي
لديهم.
 -4-8املهارة :نوع من األداء يقوم به الفرد بسهولة وكفاءة ودقة ،مع اقتصاد يف الوقت واجلهد ،سواء
أكان هذا األداء عقلياً أم اجتماعياً أم حركياً (الفتالوي.)25 ،2003 ،

 -5-8ويعرف التفاعل الصفي أبنه :جمموعة من السلوكات والتصرفات الصادرة عن التفاعل اللفظي
وغري اللفظي بني طريف العملية التعليمية (املعلم واملتعلم) يف موقف معني مع حتقيق توازن بني إرضاء
حاجاهتم وحتقيق األهداف التعليمية املرغوبة (نصر الدين.)16 ،2004 ،
 -6-8وأما التفاعل اللفظي وغري اللفظي  :فهو العملية اليت تتمثل يف التأثري املتبادل لألفكار واملشاعر
بني فرد وآخر أو آخرين ،من خالل اللغة ابلكالم املنطوق واملسموع ،والتأثر بنربة الصوت ،واالستماع أثناء
احملادثة ،واستخدام اإلشارات ولغة اجلسد وتعبريات الوجه (الغريب.)8 ،2011 ،

 -9-8وتعرف الباحثة مهارات التفاعل الصفي إجرائياً أبهنا :جمموعة من األساليب والسلوكات
واالستجاابت اليت يظهرها املعلم مرسالً ومستقبالً أحياان يف أثناء عملية تواصله مع املتعلم يف غرفة الصف،
وتؤدي إىل إحداث عالقة تواصل وتفاهم ومشاركة حية حبيث يتم التأثري يف أمناط سلوك املتعلم وأدائه،
بغرض حتقيق أهداف معينة ،وتقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها أفراد عينة البحث ،على مقياس مهارات
التفاعل الصفي.
 -9اإلطار النظري:

 -1-9أمناط التعلم:

 -1-1-9مفهوم أمناط التعلم :يستخدم مصطلح منط التعلم ليصف عدداً من األنشطة والسلوكات
الفردية اليت تظهر بشكل اثبت فرتة من الزمن ،ومع زايدة وعي الفرد أبسلوبه فإنه يتوقع أن يؤدي إىل
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حتسني أدائه وتشكيل حس ذايت ال ميكن للفرد أن يتجاهله عند التعامل مع مواقف احلياة املختلفة (العتوم،
 .)317 ،2012وقد عرف دن ودن( )1993،Dunn & Dunnأسلوب التعلم أبنه :الطريقة اليت
يبدأ هبا كل متعلم ابلرتكيز على املعلومات اجلديدة والصعبة والقيام هبا واسرتجاعها ،كما أضافا أن أمناط
التعلم جمموعة من الصفات واخلصائص الشخصية والبيولوجية والتطورية ،اليت من شأهنا أن جتعل التعلم
نفسه فعاالً لبعض املتعلمني وغري فعال آلخرين(جابر وقرعان .)14 ،2004 ،ويعرفها كولب (،Kolb
 )1984أبهنا :الطريقة املفضلة لدى األفراد إلدراك املعلومات ومعاجلتها أثناء عملية التعلم (أبو هاشم،
 .)234 ،2000وقد توصل الباحثون إىل أن كافة أمناط التعلم تلتقي يف نقطتني رئيسيتني:
 األوىل :تركيزها على العملية ( :)processإذ إن مجيع أمناط التعلم توجهت إىل عملية التعلم،أي كيف يدخل املتعلم املعلومات إىل نظامه املعريف ،وكيف يفكر فيها ويعاجلها ويقومها.

 الثانية :أتكيد الشخصية ( :)Personalityإذ يعتقد الباحثون أن التعلم انتج للعملالشخصي والتفرد يف األفكار واملشاعر ،حيث ترتبط أمناط التعلم ابملتعلمني الذين يُعدون أهم
جوانب العملية التعليمية ،وعلى املعلمني أن يكونوا على معرفة كافية خبصائص املتعلمني املعرفية
واالجتماعية واالنفعالية اليت تشكل مبجملها أمناط التعلم املفضلة (علوان.)4 ،2010 ،
وترى الباحثة أن معظم التعريفات تشري إىل اتفاق العلماء على املفهوم العام لنمط التعلم ،فمعظمها أشار
إىل أن منط التعلم ما هو إال طريقة الفرد اخلاصة يف استقبال املعلومات وطريقته يف معاجلتها ،وذلك من
خالل استخدام طرائق خاصة ومفضلة لديه.
 -2-1-9أمهية حتديد أمناط التعلم :إن ختطيط أمناط التعلم وحتديد خرائطه للمتعلمني اليت متثل صورة
للطريقة اليت يستخدمها كل منهم يف إدراك األشياء واملعاين واخلربات وتعلمها يفيد بدرجة كبرية يف ترشيد
عملية التعليم واختيار املعلم اإلسرتاتيجيات والطرائق التعليمية اليت تتالءم وأساليب التعلم املفضلة لدى
املتعلمني ،وحتقيق أقصى نواتج التعلم يف أقل وقت وجهد (جلجل .)283 ،2009 ،كما تظهر أمهية
أساليب التعلم يف أهنا تعكس الوسط البيئي الذي يفضل املتعلم الدراسة أو التعلم ضمنه ،وتعكس
احلاجات األفضل لتعلم األفراد ،وبصفة عامة تفيد املعلمني واملختصني واملدربني يف:
▪ تطوير مناذج أكثر فاعلية ألمناط التعلم اليت تتصل بتطوير قدرة املتعلمني على التفكري.
▪ الرتكيز على أمهية االختالفات يف عملية التعلم ابختالف املتعلمني ومراحل تعلمهم.
▪ مساعدة املختصني واملدربني على تصميم برامج ومناهج تالئم أمناط تعلم املتدربني.
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▪ أحد املداخل اهلامة اليت تساعد املعلم على انتقاء أفضل اإلسرتاتيجيات لتوصيل املادة العلمية
(جعفور وحورية.)202 ،2013 ،
وترى الباحثة أن العنصر األهم يف حتديد أمناط التعلم يكمن يف حتسني املمارسات التعليمية والتدريبية يف
العديد من اجملاالت واملواقف الرتبوية ،مثل ختطيط برامج املتعلمني ،والتدريب الرتبوي ،وتفريد التعليم ،األمر
الذي يساعد على عالج نقاط الضعف وزايدة نقاط القوة يف عملية تعلم املتعلمني.

 -3-1-9النماذج املفسرة ألمناط التعلم :لقد أفاد التنوع والتوسع الشديد يف البحث يف ظهور عدد
كبري من الطرائق اليت تسعى إىل تصنيف املتعلمني وفق طرائق وتفضيالت التعلم لديهم ،وبذلك ظهرت
مناذج أمناط التعلم ،وكل منوذج حيمل اسم العامل الذي قام بتطويره.
قام الباحثون بتصنيف أمناط التعلم وأساليبه  ،ومت وضعها ضمن فئات مخس رئيسة هي :فئة الوسائط
احلسية اإلدراكية ،فئة التفضيالت املعرفية ،فئة التفاعل االجتماعي ،فئة معاجلة املعلومات ،وفئة النماذج
الشخصية .ونذكر من هذه النماذج :منوذج كولب ( ) 1984،Kolbومنوذج مكارثي
( )1990،McCarthyو منوذج دن ودن ( )Dunn & Dunn1979ومنوذج انتوستل

 1981)،(Entwistleومنوذج فلدر وسلفرمان 1988)، (Felder & Silvermanومنوذج
فلمنغ ( .)2002،Fleming's VAKويتبىن البحث احلايل منوذج فلمنغ ( )Flemingأساساً
نظرايً لتحديد األمناط احلسية املفضلة لدى املعلمني املتدربني أثناء استقباهلم املعلومات ،واستخدام هذه
األمناط موجهاً أساسياً لتصميم الربانمج التدرييب.
وتربر الباحثة سبب استخدام منوذج فلمنغ أبنه من أكثر النماذج استخدماً يف عمليات التدريب على
اختالف أنواعها وأهدافها ،فكان األجدر أن يتم استخدامها يف جمال التدريب الرتبوي ،إضافة إىل أنه
النموذج األنسب لعينة البحث وتطبيق الربانمج؛ فمعظم النماذج األخرى مت استخدامها لتنمية التحصيل
على عينات من الطالب والتالميذ ،يف حني أن هذا النموذج استخدم للتدريب.
 -4-1-9منوذج فلمنغ ( :)Fleming's VAK Modelأعد هذا النموذج انيل فليمنج
( ) 2002،Flemingويتكون من ثالثة أمناط تعليمية مفضلة للمتعلمني ،ميثل حرف  Vكلمة
Visualويدل على النمط البصري ،واحلرف  Aميثل كلمة  Auralويدل على النمط السمعي ،وحرف
Kميثل كلمة  Kinestheticويدل على النمط احلركي ،فأصبح النموذج يعرف بـ ( )VAKويركز
النموذج على:
▪ الوسائط احلسية اإلدراكية اليت مييل املتعلم للتعلم وفقها.
▪ كيفية متثل الدماغ للخربة اليت يواجهها ،وأساليب استقبال املنبهات هبدف استيعاهبا.
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▪ الطريقة املفضلة اليت يستخدمها الفرد يف تنظيم ومعاجلة املعلومات واخلربات ،وهي الطريقة املميزة
يف تعلمه واستقباله املعلومات املقدمة إليه وطريقته يف حل مشكالته اليت يواجهها من خالل
املواقف التعليمية (. (387،2014،Klement
وتبعاً هلذا النموذج ،فإن واحداً أو اثنني من هذه األمناط عادة يكون املهيمن أثناء تلقي املعلومات ،وهو
الذي حيدد أفضل وسيلة للشخص لكي يتلقى معلومات جديدة عن طريق ترشيح ما جيب تعلمه ،وقد ال
يستخدم املتعلم النمط نفسه بشكل دائم ألداء بعض املهام ،فمن املمكن أن يفضل أسلوابً واحداً من
التعلم ملهمة واحدة ،ومزجياً آخر ملهمة خمتلفة (.)Penger & 5،2009،Tekavcic
 -2-9مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي):

 -1-2-9مفهوم التفاعل الصفي :إن مفهوم التفاعل يعرب عن أمرين أوهلما التفاعل التلقائي ،وميكن
التعبري عنه ابإلمياءات واحلركات اجلسدية وتعبريات الوجه ،وهو ما يعرف مبهارات التفاعل غري اللفظي.
والثاين التفاعل الرمزي وهو ما يرتبط ابلسلوك التفاعلي احملدد بنظام متفق عليه بني أطراف عملية التفاعل،
ويعرب عنه ابلتفاعل اللفظي 47)،2006، .(Gray & Ambady
وهناك العديد من التعاريف لعملية التفاعل الصفي منها:
أهنا مجيع األفعال السلوكية اللفظية وغري اللفظية اليت جتري داخل غرفة الصف ،هبدف هتيئة املتعلم ذهنياً
ونفسياً لتحقيق تعلم أفضل ،فهو جمموعة آراء وأنشطة وحوارات منظمة وهادفة يف الغرفة الصفية لزايدة
دافعية املتعلمني وتطوير رغبتهم يف التعلم (الزغلول واحملاميد.)32 ،2010 ،
وهي جمموعة أشكال العالقات التواصلية ومظاهرها بني املعلم وتالميذه ،ويتضمن منط اإلرسال اللفظي
وغري اللفظي ،كما يشمل الوسائل التواصلية يف اجملال والزمان ،ويهدف إىل تبادل اخلربات واملعارف
والتجارب واملواقف ،أو تبليغها ونقلها ،كما يهدف إىل التأثري يف سلوك املتلقي (احلرابوي.)2011 ،
 -2-2-9أشكال عملية التفاعل :هناك شكالن أساسيان لعملية التفاعل الصفي:

أوالً  -التفاعل الصفي اللفظي :جزء من التفاعل الرتبوي وأحد صور االتصال الرتبوي ،ويشري إىل جممل
الكالم واألقوال وإىل ما يوافق هذا الكالم من أفعال وإمياءات وتلميحات واستجاابت .ويقوم مفهوم التفاعل
اللفظي على فكرة التبادل الفعال للكالم (خليل .)6 ،1998 ،ويعرفه "بينت" أبنه االتصال ابستخدام
الكلمات واللغة املقابلة للصور واألفعال أو السلوك ،فهو الكالم الذي يقوله الفرد (،2008،Bennett
 .) 36ويقصد به كل أنواع االتصال اليت يستعمل فيها اللفظ ،والوسيلة اليت تنقل هبا الرسالة من املرسل إىل
املستقبِل ،وهذا اللفظ قد يكون منطوقاً ويصل إىل املستقبِل عن طريق حاسة السمع ،وقد أن يكون مكتوابً.
والتفاعل اللفظي له مدى واسع من املدلوالت ،حيث تؤدي اللغة املستخدمة ودرجة الصوت وخمارج األلفاظ
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دوراً كبرياً يف إضافة معان أخرى للرسالة ،وتعد اللغة من أهم وسائل التفاعل بني البشر فعن طريقها يتم
االتصال بني أفراد اجملتمع البشري (شقري.)19 ،2002 ،

اثنياً -التفاعل الصفي غري اللفظي :على ا لرغم من أمهية التفاعالت غري اللفظية يف حياتنا اليومية تركز
الرتبية على التفاعل اللفظي ،فاملعلم عادة يهتم ابحملتوى اللفظي مع أن أشكال التفاعل غري اللفظية كتعبريات
الوجه ونربة الصوت وحركات اجلسد متدان ابلكثري من املعلومات عن االجتاهات واملشاعر الداخلية لألفراد
دون احلاجة للمحتوى اللفظي.
ويقصد به مجيع أنواع التفاعل اليت ال تعتمد على اللغة اللفظية ،وإمنا تقف اللغة غري اللفظية فيها يف املكان
الرئيسي ،وتظهر واضحة يف اإلشارات واحلركات املختلفة اليت يستخدمها الشخص لنقل فكرة أو معىن إىل
شخص آخر إىل أن يصبح شريكاً معه يف اخلربة (الغريب.)25 ،2011 ،
ويعرف أبنه :اإلجراء الذي يتم فيه استخدام الوسائل واألساليب املتاحة غري الكالم للقيام بعملية التفاعل،
ّ
ويشتمل على احلركات واإلمياءات والتعبريات الوجهية والتنغيم الصويت ولغة اجلسد واملسافة واللمس
وغريها. 88)، 2011، et.al،(Laukka
وبناء على ما تقدم ترى الباحثة أن املعلم مهما كان جيداً يف عملية التفاعل اللفظي عليه أال يعتمد عليه
وحده يف تواصله مع املتعلمني ،فعلى الرغم من أن نربة الصوت تثري انتباه التلميذ يف معظم األحيان؛ إال أهنا
إذا كانت خالية من احلماس واالنفعال أثناء عملية التعليم فإهنا ال تدعم الرسالة اللفظية اليت يقوم املعلم
إبرساهلا للتلميذ ،وقد يؤدي ذلك إىل عدم كفاءة عملية التفاعل ،لذلك البد من إشراك العنصر غري اللفظي
مع العنصر اللفظي من أجل الوصول إىل عالقة تفاعلية انجحة أثناء املوقف التعليمي.
 -10الدراسات والبحوث السابقة:

 -1-10دراسة الغريب ( ،)2011مصر :بعنوان :فعالية التدريب على األسلوب التمثيلي يف تنميةة

التفاعل اللفظي وغري اللفظي لدى تالميةذ املرحلةة االبتدائيةة .هـدفت الدراسـة إىل الكشـف عـن فعاليـة
التدريب على األسلوب التمثيلي يف تنمية التفاعل اللفظي وغري اللفظي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،وقد
تكونت عينة البحـث مـن( )47تلميـذاً وتلميـذة مـن الصـف اخلـامس االبتـدائي ،مت تقسـيمهم إىل جممـوعتني
جتريبيــة وضــابطة ،ومت اســتخدام مقيــاس التفاعــل اللفظــي وغــري اللفظــي ،ابإلضــافة إىل بـرانمج التــدريب علــى
األسـلوب التمثيلـي ،وكـان مـن أبـرز النتـائج :وجـود فـروق بـني متوسـطي درجـات اجملمـوعتني لصـاو اجملموعـة
التجريبي ــة ،ووج ــود ف ــروق ب ــني متوس ــطي درج ــات اجملموع ــة التجريبي ــة يف القياس ــني القبل ــي والبع ــدي ملقي ــاس
التفاعل ،لصاو القياس البعـدي ،ابإلضـافة إىل عـدم وجـود فـروق بـني متوسـطي درجـات اجملموعـة التجريبيـة
يف القياس البعدي تبعاً ملتغري اجلنس (ذكور – إانث).
285

فاعلية برنامج تدريبي قائم على أنماط التعلم في تنمية مهارات التفاعل الصفي ..................................د .ف ار

 -2-10دراسة العيلة ( )2012غزة :بعنوان :أثر برانمج مقرتح قائم على أمناط التعلم لتنمية
مهارات التفكري الرايضي لدى طالبات الصف الرابع األساسي مبحافظات غزة ،هدفت الدراسة إىل
تعرف أثر برانمج مقرتح قائم على أمناط التعلم لتنمية مهارات التفكري الرايضي لدى طالبات الصف الرابع
األساسي مبحافظات غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس لتحديد نسب أمناط التعلم
(حركي ،بصري ،مسعي) وذلك لبناء الربانمج يف ضوئه ،واختبارات مهارات التفكري الرايضي .تكونت عينة
الدراسة من ( )75طالبة مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ،وكان من أبرز النتائج :وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار
التفكري الرايضي ،كما كان للربانمج أثر كبري يف تنمية مهارات التفكري الرايضي لدى عينة البحث.

 -3-10دراسة سرابدين ( :)2013،SarabdeenديبLearning Styles and :
 ،Training Methodsبعنوان :أمناط التعلم وأساليب التدريب ،هدفت الدراسة إىل حتليل أمناط
التعلم املختلفة للمتدربني واحلاجة إىل ختصيص برامج التدريب بناء عليها ،من أجل حتقيق اهلدف مت
استخدام استبيان  VARKألمناط التعلم ،وتكونت عينة البحث من ( )118طالباً من طلبة اجلامعة،
وقد أظهرت النتائج أن ( )40طالباً يفضلون النمط القرائي/الكتايب ،و( )30طالباً يفضلون النمط احلركي،
و( )23النمط السمعي ،و( )13طالباً النمط البصري ،وأنه ميكن أن يكون لدى الطالب أكثر من منط
تعلمي واحد ،وأكدت أيضاً أن تسليم مواد التدريب أو التدريس جيب أن يتم وفقاً لتفضيل الطالب على
تفضيل املعلمني للحصول على نتائج تعليمية أفضل ،والبد من األخذ بعني النظر أمناط التعلم املختلفة قبل
إعداد املواد التدريبية لتحقيق األهداف التعليمية.
 -4-10دراسة صديق و اخلضري ( :)2018،Siddig & AlKhoudaryسلطنة عمان:
Investigating Classroom Interaction: Teacher and Learner
 Participationبعنوان :دراسة التفاعل الصفي :مشاركة املعلم واملتعلم .هدفت الدراسة إىل تعرف دور
املعلم يف صياغة تقدم الطالب ،وتقدير موقف املتعلم واملعلم من بيئة التعلم ملعرفة أتثري السلوك يف التفاعل
بني املعلم واملتعلم .تكونت عينة الدراسة من ( )132معلماً و( )1105طالباً من طلبة اجلامعة يف قسم
اللغة اإلنكليزية ،واستخدم استبيان لقياس التفاعل لكل من املعلم والطالب ،وكان من أبرز النتائج :أنه
ميكن للمعلم التأثري يف تقدم الطالب بشكل مباشر أو غري مباشر بناء على املمارسات اليت تتم يف بيئة
الفصل الدراسي ،وأن منوذج التفاعل الصفي يتأثر بعوامل مرتبطة مثل (اللغة األجنبية ،ونوعية املواد
الدراسية ،وأهداف التعلم ،والعوامل اخلارجية احمليطة ببيئة التعلم).
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 -5-10دراسة فرياتنني وآخرون ( :) ،et al،Virtanen2019النرويجssociations :
between observed patterns of classroom interactions and teacher
 wellbeing in lower secondary schoolبعنوان :العالقة بني أمناط التفاعالت الصفية
املالحظة ،ورفاهية املعلم يف املدرسة اإلعدادية .هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني أمناط تفاعل
املعلم مع الطالب ،ورفاهية معلمي املدارس اإلعدادية يف النروج ،وقد تكونت العينة من ( )79معلماً من
الصف اخلامس إىل الصف العاشر يف ( )13مدرسة ،يف ثالث مقاطعات ،ابإلضافة إىل ) (1608طالباً،
وكانت مشاركة املعلمني طوعية ،ومت اختيار ( )9-4معلمني من كل مدرسة ،ومشلت العينة معلمني من
ذوي اخلربة ،وعدميي اخلربة من اجلنسني على حد سواء ،ومت استخدام استبيان الرضا الوظيفي ،وبطاقة
مالحظة التفاعل الصفي بني املعلمني والطالب ،وكان من أبرز النتائج :وجود عالقة بني التفاعل الصفي
للمعلمني مع طلبتهم ،ورفاهية املع لم ،ووجد أن املعلمني الذين حصلوا على درجات عالية يف مجيع جماالت
التفاعل الصفي ينظرون إىل أنفسهم على أهنم يتمتعون برضا وظيفي مرتفع ،كما أظهرت النتائج أن
لتحسني رفاهية املعلمني القدرة على حتسني التفاعل بني املعلم والطالب والعكس صحيح .أي إن حتسني
أحدمها يؤثر يف حتسني اآلخر ،كما بينت الدراسة عدم وجود فروق بني املعلمني فيما يتعلق بـ (اخلربة،
اجلنس ،العمر ،عدد الطالب يف كل فصل دراسي).
 -11التعقيب على الدراسات السابقة:

 مت االعتماد على املنهجية العلمية اليت استخدمتها الدراسات السابقة يف صياغة املشكلة وكتابةالفرضيات ومعاجلة ومناقشة النتائج ،واإلفادة منها يف بناء األدوات ،فبعد االطالع على معظم هذه
الدراسات مت إعداد قائمة مبهارات التفاعل الصفي ،وبناء مقياس ملهارات التفاعل الصفي اللفظي
وغري اللفظي ،وطريقة تقدير استجاابت املعلمني ملفرداته ،كما أن االطالع على النتائج اليت
توصلت إليها هذه الدراسات ساعد على توظيفها يف نتائج البحث احلايل.
 وقد اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف إعداد قائمة خاصة مبهارات التفاعلالصفي ،يف حني مل جتد الباحثة يف أي من هذه الدراسات قائمة ملهارات التفاعل الصفي اللفظي
وغري اللفظي خاصة مبعلمي التعليم األساسي.
 كما متيزت الدراسة احلالية بتصميم الربانمج القائم على أمناط التعلم ،ومل جتد الباحثة _يف حدودعلمها_ أي دراسة تناولت أمناط التعلم أساساً يف تصميم برانمج لتدريب املعلمني ،يف حني أن
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الدراسات اليت اعتمدت على أمناط التعلم يف التدريب كانت يف غري اجملال الرتبوي ،أو أهنا اعتمدت
على أمناط التعلم أساساً يف تنمية مهارات أو حتصيل املتعلم وليس املعلم،

 -12إجراءات البحث امليدانية:

 -1-12منهج البحث :مت استخدام املنهج شبه التجرييب يف هذا البحث ،كما مت االعتماد على تصميم
اجملموعة الواحدة بقياس (قبلي  /بعدي) ،وذلك ألنه يناسب طبيعة هذا البحث.

 -2-12جمتمع البحث :يتكون جمتمع البحث من مجيع معلمي احللقة األوىل من مرحلة التعليم
األساسي املنتمني إىل املدارس الرمسية يف مدينة محاه البالغ عددهم ( )8200معلماً ومعلمة ،وذلك حبسب
إحصائية مديرية الرتبية للعام الدراسي .2019/2018
 -3-12عينة البحث :متّ سحب العيّنة بطريقة مقصودة ،وهي العينة اليت ينتقي فيها الباحث أفراد عينته
مبا خيدم أهداف حبثه بناء على معرفته ،دون أن يكون هناك قيود أو شروط غري اليت يراها مناسبة من
حيث الكفاءة أو املؤهل العلمي أو االختصاص أو غريها (عباس وآخرون .)229 ،2015 ،وقد مت
اختيار املعلمني الذين أبدوا رغبة ومحاسة للمشاركة يف الربانمج التدرييب ،وذلك بعد القيام بعدة زايرات
لعدد من املدارس ،وقد بلغ عدد أفراد العينة ( )30معلماً ومعلمة من معلمي احللقة األوىل ،ابختصاص
معلم صف ،وقد مت توزيعهم وفق متغري أمناط التعلم املفضلة لديهم ،وذلك بعد أن مت تطبيق مقياس أمناط
التعلم على أفراد العينة ،حيث جاءت النتائج كما يف اجلدول اآليت:
جدول( )1توزيع أفراد العينة تبعاً ألمناط التعلم

حركي

منط التعلم

بصري

مسعي

العدد

11

6

13

النسبة املئوية

%36،6

%20

%43،3

وبذلك متت اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة البحث وهو :ما أمناط التعلم املفضلة لدى معلمي
التعليم األساسي؟

 -4-12أدوات البحث :تضمنت أدوات البحث اآليت:
 -1-4-12قائمة مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) للمعلمني.
 -2-4-12مقياس أمناط التعلم (.)VAK
 -3-4-12مقياس مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) للمعلمني.
 -4-4-12بطاقة مالحظة التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) للمعلمني.
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 -5-4-12الربانمج القائم على أمناط التعلم.
أوالً -قائمة مهارات التفاعل الصفي:

 .1اهلدف من إعداد القائمة :هتدف القائمة إىل حتديد أهم مهارات التفاعل الصفي الالزمة ملعلمي
التعليم األساسي ،وذلك من أجل انتقاء بعض هذه املهارات اليت ميكن أن تفيد يف تصميم أدوات البحث.

 .2مصادر اشتقاق القائمة :مت االعتماد على العديد من املصادر يف اشتقاق قائمة مهارات التفاعل
الصفي متثلت يف اآليت:
▪ األدبيات والدراسات السابقة ،اليت تناولت موضوع التفاعل الصفي بشكل عام ،ومن هذه
الدراسات :دراسة (العامري )2016 ،و(بوقصارة )2015،و(الغريب )2011 ،و(احلرابوي،
 )2011إضافة إىل العديد من املراجع العلمية املتعلقة ابملوضوع.
▪ النماذج املفسرة لعملية التفاعل بشكل عام ،مثل منوذج فالندرز ،النموذج السلوكي ،النموذج
الرمزي ،النموذج االجتماعي.
 .3وصف القائمة :تتكون القائمة بصورهتا املبدئية من ( )6مهارات أساسية ،يندرج حتتها ( )77مهارة
فرعية ،وهذه املهارات هي( :املبادرة التفاعلية ،التحدث ،االستماع ،االستجابة التفاعلية ،تعبريات اجلسد).

 .4ضبط القائمة :بعد التوصل إىل الصورة املبدئية لقائمة املهارات ،متّ ضبط القائمة والتحقق من صدقها،
وذلك بعرضها على عدد من احملكمني املختصني ،وذلك إلبداء الرأي فيما أييت:
• مدى مناسبة املهارات األساسية والفرعية ملعلمي احللقة األوىل.

• مدى انتماء املهارات الفرعية للمهارة األساسية اليت تندرج حتتها.
• ترتيب املهارات من حيث أمهيتها ملعلمي التعليم األساسي.

• التأكد من سالمة الصياغة العلمية واللغوية ملفردات القائمة.
وقد متّ األخذ آبراء احملكمني ومالحظاهتم ،كما مت حساب نسبة اتفاق احملكمني على كل عبارة من
عبارات القائمة ابستخدام معادلة كوبر ،جدول( ،)2وإجراء التعديالت الالزمة حبسب املالحظات.
جدول ( )2نسب اتفاق احملكمني على عبارات قائمة مهارات التفاعل الصفي
رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

1

%93

14

%100

27

%88

40

%66

53

%93

66

%73

2

%100

15

%73

28

%66

41

%88

54

%88

67

%100
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رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

رقم

نسبة

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

الفقرة

املوافقني

3

%73

16

%93

29

%93

42

%60

55

%80

68

%86

4

%88

17

%93

30

%93

43

%93

56

%60

69

%100

5

%93

18

%88

31

%86

44

%66

57

%100

70

%100

6

%100

19

%88

32

%93

45

%90

58

%66

71

%100

7

%100

20

%66

33

%96

46

%73

59

%100

72

%93

8

%100

21

%93

34

%100

47

%100

60

%93

73

%90

9

%85

22

%100

35

%88

48

%100

61

%100

74

%93

10

%100

23

%86

36

%86

49

%66

62

%90

75

%100

11

%88

24

%85

37

%93

50

%93

63

%85

76

%100

12

%93

25

%90

38

%100

51

%88

64

%93

77

%90

13

%90

26

%100

39

%100

52

%90

65

%86

ويبني اجلدول السابق أن نسب االتفاق تراوحت بني ( )%100 - 60وقد مت استبعاد العبارات اليت
حازت نسبة أقل من ( )75%من آراء احملكمني.

 .5الصورة النهائية للقائمة :يف ضوء ما أسفرت عنه عملية التحكيم ،مت إجراء التعديالت املناسبة اليت
أشار إليها احملكمون والوصول إىل القائمة بصورهتا النهائية ،واشتملت القائمة على ( )6مهارات أساسية
يندرج حتتها ( )65مهارة فرعية ،واجلدول اآليت يوضح ذلك.

جدول ( )3يوضح املهارات الفرعية موزعة على املهارات األساسية

م

املهارة األساسية

عدد املهارات الفرعية

البنود

1

املبادرة التفاعلية

 8عبارات

8–1

2

التحدث

 16عبارة

24 – 9

3

االستماع

 11عبارة

35 - 25
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م

املهارة األساسية

عدد املهارات الفرعية

البنود

4

االستجابة التفاعلية

 7عبارات

42-36

5

تعبريات اجلسد

 17عبارة

59-43

6

نربات الصوت

 6عبارات

65-60

وقد مت حساب نتائج ترتيب املهارات حبسب أمهيتها ،وتبني أن املهارات اليت حصلت على أعلى ترتيب يف
مدى أمهيتها ملعلمي التعليم األساسي هي :مهارة التحدث  -مهارة االستماع -مهارة تعبريات اجلسد،

وهذه هي املهارات اليت سيتم تدريب املعلمني عليها ،وبذلك متّت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة
البحث :ما مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) الالزم تنميتها لدى معلمي التعليم

األساسي؟

اثنياً -مقياس أمناط التعلم:

املعرب لتحديد أمناط التعلم
 .1وصف املقياس وطريقة تطبيقه :مت استخدام مقياس فلمنغ (ّ )VAK
املفضلة لدى أفراد العينة ،أعد هذا املقياس2002)، (Flemingوقامت بتعريبه ومواءمته للبيئة األردنية
(الزغل )2006،ويتكون املقياس من ( )12فقرة ،منت كل فقرة من فقراته متثل موقفاً حياتياً متبوعاً بثالثة
بدائل ،ويعكس اختيار البديل كيفية استقبال املستجيب للمعلومات ،وكيفية معاجلتها والتفاعل معها،
واالستجابة من خالهلا على حنو إجيايب لبيئة التعلم حسب النمط الذي يفضله ،سواء أكان (بصرايً-
مسعياً -حركياً) منطاً أو أسلوابً حلل املشكلة أو املوقف الذي يواجهه.

 .2تقدير درجات املقياس :مت إعداد منوذج لتصحيح املقياس ،حيث خيتار املفحوص اإلجابة من ضمن
ثالثة بدائل ،وذلك بوضع دائرة حول الرمز الذي ميثل اإلجابة املفضلة ،وميثل الرمز ( )Vاإلجابة املتعلقة
بنمط التعلم البصري ،والرمز( )Aاإلجابة املتعلقة بنمط التعلم السمعي ،والرمز( )Kاإلجابة املتعلقة بنمط
التعلم احلركي ،مث يتم استخراج درجات املقياس من خالل حساب عدد كل رمز من الرموز الثالثة ،حبيث
جتمع درجات كل منط على حدة ،ويعترب النمط املفضل للمستجيب هو النمط الذي حيصل على أعلى
درجة ،فإذا تساوت درجات املفحوص يف الرموز الثالثة يصبح منط تعلمه املفضل من األمناط املركبة،
وبذلك تكون :أعلى درجة لكل منط هي ( ،)12وأدىن درجة هي ( ،)0وأعلى لدرجة للمقياس ككل هي
( ،)36وأدىن درجة هي (.)12
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 .3اخلصائص السيكومرتية للمقياس :مت تقنني املقياس على البيئة السورية من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية من معلمي التعليم األساسي ،بلغ عددهم ( )35معلماً حيث مت التأكد من اآليت:

أوالً -صدق املقياس :مت التحقق من صدق املقياس ابآليت:

▪ صدق احملكمني :مت عرض املقياس على عدد من احملكمني املختصني لبيان رأيهم يف مدى
مالءمة فقراته للمواقف اليت يعرضها املقياس ،وأيضاً مدى مالءمته لعينة البحث ،والبيئة السورية،
وبعد مجع آراء احملكمني وحتليلها ،مت إجراء التعديالت املناسبة على مفردات املقياس وتعديل
بعض الفقرات وإعادة صياغتها لتصبح مناسبة أكثر للبيئة السورية.

▪ صدق االتساق الداخلي :مت التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس ،من خالل
حساب معامل االرتباط بني درجات كل فقرة من فقرات األبعاد الثالثة ،والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه ،وكذلك معامل االرتباط بني كل بعد من األبعاد الثالثة والدرجة الكلية
للمقياس.
جدول ( )4معامالت االتساق الداخلي ملفردات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

املفردة

معامل االرتباط

املفردة

معامل االرتباط

املفردة

معامل االرتباط

املفردة

معامل االرتباط

1

783**،0

4

733**،0

7

874**،0

10

736**،0

2

847**،0

5

832**،0

8

827**،0

11

843**،0

3

879**،0

6

743**،0

9

670**،0

12

897**،0

جدول ( )5معامالت االتساق الداخلي لكل منط مع الدرجة الكلية ملقياس أمناط التعلم
األبعاد

معامل االرتباط

النمط األول

**0.764

النمط الثاين

**0.862

النمط الثالث

**0.927

ويتضح من خالل اجلدولني السابقني ،أن مجيع معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليها مرتفعة وهي دالة
عند مستوى داللة ( ،)01،0وهذا يعين أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.

اثنياً -ثبات املقياس :مت التأكد من ثبات املقياس حبساب معامل الثبات بطريقة اإلعادة ،و طريقة ألفا
كرونباخ ،اجلدولني ( )5و(.)6
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جدول( )5قيم معامالت ثبات املقياس
قيمة معامل الثبات

ألفا كرونباخ

طريقة اإلعادة

958،0

983**،0

جدول ( )6قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ عند حذف املفردة
متوسط املقياس عند

تباين املقياس عند

معامل االرتباط املصحح بني كل مفردة

قيمة ألفا كرونباخ عند

حذف املفردة

حذف املفردة

والدرجة الكلية للمقياس

حذف املفردة

1

29.07

106.32

.780

.954

2

29.30

108.88

.661

.957

3

29.15

104.02

.868

.953

4

29.37

108.80

.726

.955

5

29.07

108.17

.653

.957

6

29.22

107.92

.748

.955

7

29.30

109.39

.609

.958

8

29.27

106.66

.772

.955

9

29.27

107.64

.743

.955

10

29.00

106.35

.800

.954

11

29.07

109.25

.692

.956

12

29.27

108.30

.764

.955

م

ويتضح من اجلدولني السابقني أن مجيع القيم مرتفعة ،وهبذا يكون املقياس مستوفياً لشروط الصدق والثبات
وابإلمكان تطبيقه على عينة البحث.

اثلثاً -مقياس مهارات التفاعل الصفي (اللفظي وغري اللفظي) :مرت عملية بناء املقياس ابآليت:

 .1حتديد اهلدف من املقياس :يهدف املقياس إىل قياس مدى امتالك معلمي احللقة األوىل يف التعليم
األساسي ،ملهارات التفاعل الصفي.
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 .2وصف املقياس :يتكون املقياس بصورته األولية من ثالثة أبعاد أساسية :البعد األول :يقيس مهارة
االستماع ،ويتكون من ( )12بنداً ،البعد الثاين :يقيس مهارة التحدث ،ويتكون من ( )16بنداً،
البعد الثالث :يقيس مهارة تعبريات اجلسد ،ويتكون من ( )19بنداً .ويكون العدد الكلي لبنود
املقياس ( )47بنداً.
 .3تقدير درجات املقياس :مت استخدام مقياس ليكرت الثالثي لتقدير األداء على املقياس فيعطى:
درجة :عندما ال يؤدي املهارة أبداً ،درجتني :عندما يؤديها أحياانً )3( ،درجات :عندما يؤديها دائماً.
 .4اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

أوالً -صدق املقياس :متّ التحقق من صدق املقياس ابلطرق اآلتية:

▪ صدق احملتوى :مت عرض الصورة األولية للمقياس على جمموعة من احملكمني لبيان رأيهم يف مدى
مالءمة بنوده لقياس مهارات التفاعل الصفي لدى املعلمني ،وكان من أهم املالحظات اليت أبداها
احملكمون :إعادة الصياغة اللغوية لبعض املفردات وحذف بعض البنود إما لعدم مناسبتها للمعلم ،أو
ألهنا مكررة واستبداهلا أبخرى مناسبة أكثر ،وقد متّ إجراء التعديالت يف ضوء املالحظات اليت أبداها
احملكمون ،وبذلك أصبح العدد الكلي لبنود املقياس ( )40بنداً موزعة على ثالثة أبعاد ،األول ()11
بنداً ،والثاين ( )14بنداً ،والثالث ( )15بنداً ،وبذلك تكون أدىن درجة حيصل عليها الفرد هي ()40
درجة ،وأعلى درجة هي (.)120

▪ التجربة االستطالعية للمقياس :مت تطبيق التجربة االستطالعية على عينة من املعلمني ،بلغ عددهم
( )35معلماً ،وكان اهلدف من إجراء التجربة االستطالعية تعرف الصعوابت اليت قد تظهر أثناء
التطبيق حملاولة التغلب عليها الحقاً ،وحساب الزمن الالزم لتطبيقه ،ابإلضافة إىل حساب معامالت
الصدق والثبات للمقياس.
▪ حساب زمن تطبيق املقياس :مت حتديد الزمن الالزم لإلجابة على بنود املقياس ،ابستخدام معادلة
متوسط الزمن الالزم للتطبيق بني أول فرد وآخر فرد ،فكان الزمن الذي استغرقه أول مستجيب ()24
دقيقة ،وكان الزمن الذي استغرقه آخر مستجيب ( )31دقيقة ،وبتطبيق املعادلة:
( 27 =2/ )31+23دقيقة .وبذلك يكون متوسط الزمن الالزم لتطبيق لالختبار ( )27دقيقة.
▪ صدق االتساق الداخلي :مت التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس ،من خالل حساب
معامل االرتباط بني درجات املستجيب على كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك
معامل االرتباط بني كل بعد ،والدرجة الكلية للمقياس واجلدولني اآلتيني يوضحان ذلك.
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جدول ( )7معامالت االتساق الداخلي لكل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس
م

األبعاد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

البعد األول

**0،62

0،01

2

البعد الثاين

**0،81

0،01

3

البعد الثالث

**0،65

0،01

جدول( )8صدق االتساق الداخلي لبنود املقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
البعد األول

البعد الثاين
معامل االرتباط

البعد الثالث

رقم

معامل

مستوى

رقم

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

1

**0.676

0،01

12

**0.746

2

**0.749

0،01

13

**0.746

0،01

3

**0.667

0،01

14

**0.668

0،01

28

4

**0.453

0،01

15

**0.553

0،01

29

**0.736

5

**0.498

0،01

16

**0.589

0،01

30

**0.776

0،01

6

**0.447

0،01

17

**0.449

0،01

31

**0.505

0،01

7

**0.691

0،01

18

**0.429

0،01

32

*0.552

0،01

8

*0.475

0،05

19

**0.802

0،01

33

**0.567

0،01

9

**0.750

0،01

20

**0.763

0،01

34

*0.405

0،01

10

**0.530

0،01

21

*0.407

0،05

35

**0.788

0،01

11

*0.488

0،05

22

**0.580

0،01

36

**0.612

0،01

23

**0.755

0،01

37

**0.719

0،01
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رقم

معامل

مستوى

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

0،01

26

**0.734

0،01

27

**0.686

0،01

**0.695

0،01
0،01
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24

**0.471

0،01

38

**0.675

0،01

25

**0.593

0،01

39

**0.627

0،01

40

**0.621

0،05

ويتضح من اجلدولني السابقني أن مجيع معامالت الصدق اليت مت احلصول عليها دالة إحصائياً ،وبذلك متّ
التأكد من صدق املقياس.

اثنياً -ثبات املقياس :متّ التحقق من استقرار املقياس ابستخدام الطرائق اآلتية:

▪ طريقة اإلعادة :طبق املقياس على العينة االستطالعية ،مث أعيد تطبيقه بعد فاصل زمين قدره
أسبوعان ،ومت حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة يف التطبيقني.

▪ طريقة التجزئة النصفية :تعتمد هذه الطريقة على جتزئة االختبار إىل نصفني (متكافئني) وذلك بعد
تطبيقه على جمموعة واحدة ،النصف األول يشمل البنود الفردية ،والنصف الثاين يشمل البنود
الزوجية ،مث يتم حساب معامل االرتباط بني درجات النصفني ،واجلدول اآليت يوضح ذلك.
جدول ( )9قيم معامالت الثبات ملقياس مهارات التفاعل
البعد

الثبات بطريقة اإلعادة

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

األول

82،0

72،0

الثاين

84،0

75،0

الثالث

85،0

79،0

املقياس ككل

84،0

80،0

ويتضح من اجلدول أن معامالت الثبات مرتفعة ،وتراوحت بني ( ،)72،85 - 0،0ومن مثّ ميكن الوثوق
يتم احلصول عليها.
ابملقياس واالطمئنان إىل النتائج اليت ّ

رابعاً -بطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي للمعلمني :حتظى املالحظة بعناية خاصة يف جمال تقومي
املهارات ،ملا توفره من معرفة مباشرة قد ال حتققها األساليب األخرى ،ولذلك وجد أن رفد املقياس ببطاقة
املالحظة ،يعطي نتائج أدق يف قياس مهارات التفاعل الصفي لدى املعلمني.

 .1اهلدف من بطاقة املالحظة :قياس مهارات التفاعل اللفظي وغري اللفظي للمعلمني عينة البحث.
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 .2وصف بطاقة املالحظة وطريقة تطبيقها :مت االعتماد على قائمة مهارات التفاعل الصفي يف تصميم
بطاقة املالحظة .وتكونت بطاقة املالحظة يف صورهتا األولية من ( )3أبعاد أساسية ،هي االستماع
 التحدث  -تعبريات اجلسد ،يندرج حتتها ( )44مهارة فرعية على النحو اآليت:البعد األول :مهارة االستماع ،ويشمل على ( )11مهارات فرعية ،البعد الثاين :مهارة التحدث،
ويشمل على ( ) 16مهارة فرعية ،البعد الثالث :مهارة استخدام حركات اجلسد ،ويشمل على
( )17مهارة فرعية ،وتطبق البطاقة من قبل ِ
املالحظ على أفراد العينة بطريقة فردية ،وذلك أثناء أداء
املعلم ملهامه داخل حجرة الدراسة.
 .3تقدير درجات بطاقة املالحظة :مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لتقدير أداء الفرد على املهارة،
حيث يعطى )1( :درجة عندما يؤدي املهارة بدرجة ضعيفة جداً )2( ،درجة عندما يؤديها بدرجة
ضعيفة )3( ،درجات عندما يؤديها بدرجة متوسطة )4( ،درجات عندما يؤديها بدرجة كبرية،
املالحظ
( )5درجات عندما يؤديها بدرجة كبرية جداً ،وبذلك تكون أدىن درجة حيصل عليها الفرد َ
( )44درجة ،وأعلى درجة ( )220درجة.
 .4اخلصائص السيكومرتية لبطاقة املالحظة:

أوالً -صدق بطاقة املالحظة :للتأكد من صدق بطاقة املالحظة مت اتباع الطرائق اآلتية:

▪

▪

صدق احملتوى (احملكمني) :مت عرض بطاقة املالحظة بصورهتا األولية على جمموعة من احملكمني
املختصني ،وذلك إلبداء آرائهم مدى مناسبة مفردات البطاقة للمعلمني ،ومدى قدرة املفردات على
قياس املهارات املطلوبة ،ابإلضافة إىل وضوح املفردات وصحة صياغتها اللغوية ،وقد متّ األخذ آبراء
السادة احملكمني ومالحظاهتم ،وإجراء التعديالت الالزمة.
صدق االتساق الداخلي :بعد تطبيق البطاقة على أفراد العينة االستطالعية ،مت حساب معامل
االرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليها ،وكذلك معامل االرتباط بني
كل بعد والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة ،اجلدولني اآلتيني يوضحان ذلك.

جدول ( ) 10معامالت االتساق الداخلي ملفردات بطاقة مهارات التفاعل مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

املفردة

االرتباط

املفردة

االرتباط

املفردة

االرتباط

املفردة

االرتباط

املفردة

االرتباط

1

**0.635

10

**0.915

19

**0.503

28

**0.628

37

**0.619
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2

**0.665

11

**0.650

20

**0.541

29

**0.504

38

**0.584

3

**0.896

12

**0.606

21

**0.678

30

**0.529

39

**0.892

4

**0.469

13

**0.900

22

**0.545

31

*0.430

40

*0.498

5

**0.639

14

**0.814

23

**0.695

32

**0.584

41

*0.489

6

**0.896

15

*0.433

24

**0.617

33

**0.501

42

**0.577

7

**0.635

16

**0.648

25

**0.892

34

**0.892

43

**0.543

8

**0.665

17

**0.917

26

**0.719

35

**0.836

44

*0.385

9

**0.597

18

**0.650

27

**0.892

36

**0.719

جدول ( )11معامالت االتساق الداخلي لكل بعد مع الدرجة الكلية لبطاقة مهارات التفاعل الصفي
األبعاد

معامل االرتباط

البعد األول

**0.794

البعد الثاين

**0.833

البعد الثالث

*0.729

ويتضح مما سبق ،أن مجيع معامالت االرتباط اليت مت احلصول عليها جيدة وهي دالة عند مستوى داللة
( )01،0و ( )0.05ما يدل على أن بطاقة املالحظة تتمتع بدرجة جيدة من صدق االتساق الداخلي.

اثنياً -ثبات بطاقة املالحظة :للتأكد من ثبات بطاقة املالحظة مت اتباع الطرق اآلتية:

▪ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ :للتأكد من ثبات بطاقة املالحظة ،مت حساب معامل ألفاكرونباخ
لكل بعد من أبعاد البطاقة ،وكذلك على البطاقة ككل ،حيث بلغت قيمته ( )0.90وهي قيمة
مرتفعة.

▪ ثبات التقديرات بني املالحظني :هذا النوع من الثبات يعين درجة االتفاق بني املالحظني بعضهم
البعض أثناء اجلمع الفعلي للبياانت (أبو عالم )396 :2004 ،حيث يقوم مالحظان مبالحظة
نفس السلوك ابستخدام نفس أداة املالحظة لفرتة زمنية متساوية ،حبيث يبدأ املالحظان وينتهيان
معاً ،مث يتم حساب نسبة االتفاق بينهما ،وتدل نسبة االتفاق على ثبات أداة املالحظة ،فإذا كانت
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أقل من ( )%70فهذا يعرب عن اخنفاض نسبة ثبات األداة ،وإذا كانت ( )%85فأكثر فهذا يدل
على ارتفاع قيمة معامل الثبات (اللقاين و املفيت ،)276 ،1982 ،وبناء على ذلك قامت الباحثة
ابالتفاق مع مالحظني اثنني ،على تطبيق بطاقة املالحظة على أفراد العينة االستطالعية ،وذلك بعد
أن قامت بتزويدمها ابإلرشادات األساسية لضمان املالحظة اجليدة ،وقد مت استخدام معادلة
كوبر) (Cooperحلساب نسبة االتفاق بني املالحظني وبتطبيق املعادلة كانت نسبة االتفاق على
البطاقة ككل ( ) 0،92مما يدل على ثبات مرتفع ،وبذلك أصحبت البطاقة صاحلة كأداة للتقييم،
اجلدول (.)12
جدول ( )12قيم معامل ثبات بطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي ككل وأبعادها الفرعية
األبعاد

عدد املفردات

قيمة ألفا كرونباخ

اتفاق املالحظني

البعد األول

11

0.851

0.840

البعد الثاين

16

0.904

0.914

البعد الثالث

17

0.714

0.781

البطاقة ككل

44

0.901

0.921

خامساً -الربانمج القائم على أمناط التعلم :مت اتباع اخلطوات اآلتية يف تصميم الربانمج:
❖
▪
▪
▪

▪

األسس اليت يستند إليها الربانمج :يستند الربانمج إىل جمموعة من األسس هي:
استخدام منوذج  VAKألمناط التعلم يف ختطيط أنشطة الربانمج ،حيث إن مراعاة أمناط وأساليب
التعلم يف عملية التدريب حتسن القدرة على التعليم والتعلم.
مراعاة التنويع يف املصادر التعليمية وطرق التدريب لكي تتالءم مع أمناط تعلم املتدربني املفضلة
(بصري ،مسعي ،حركي).
الرتكيز على إجيابيات املعلمني ونشاطهم ،وذلك من خالل املمارسة والتدريب على أداء جمموعة من
األنشطة املتنوعة اليت تركز على املهارات األساسية للتفاعل أثناء مشاركتهم يف املناقشة أو التدريب
الذي يؤدي بدوره تنمية مهارات التفاعل لديهم.
الرتكيز على خصائص املتدربني أثناء تصميم جلسات وأنشطة الربانمج حبسب أمناط التعلم املضلة
لديهم اليت ميكن أن حنددها ابآليت:

❖ منط التعلم البصري  ) Visual Learnersاملتعلمون البصريون) :هؤالء املتعلمون
حباجة إىل أن يشاهدوا لغة جسد املدرب وتعابري وجهه حيث يؤدي ذلك إىل فهم كامل
299

فاعلية برنامج تدريبي قائم على أنماط التعلم في تنمية مهارات التفاعل الصفي ..................................د .ف ار

للمحتوى ،وأصحاب هذا النمط يتعلمون بشكل أفضل من خالل العروض البصرية ابستخدام
املخططات والكتب اليت حتوي نصوصاً وصوراً توضيحية ،ومن خالل الشفافيات والفيديو
واملخططات ،واحملاضرات أو املناقشات ،واملتعلمون البصريون غالباً ما يفضلون القيام بتسجيل
املالحظات التفضيلية اليت تساعدهم على استيعاب املعلومات.

❖ منط التعلم السمعي ( Auditory Learnersاملتعلمون السمعيون) :يتعلم أصحاب
هذا النمط أفضل من خالل احملاضرات اللفظية ،واملناقشات ،ومن خالل اإلصغاء ملا يقوله
اآلخرون ،واملتعلمون السمعيون يقومون بتفسري املعاين الكامنة وراء الكالم من خالل االستماع
إىل نغمة الصوت وايقاعه وسرعته ،فهم غالبا ما يستفيدون أكثر من قراءة النص بصوت عال أو
من خالل استخدام جهاز تسجيل ،فهم يتعلمون بشكل أفضل عندما تعرض هلم املعلومات
بلغة شفوية.
❖ منط التعلم احلركي ) Kinesthetic Learnersاملتعلمون احلركيون( :أصحاب هذا
النمط يتعلمون بشكل أفضل من خالل اتباع التدريب العملي والتجريب والقيام أبنشطة
الستكشاف العامل املادي من حوهلم فهم جيدون صعوبة يف اجللوس لفرتات طويلة مما يفقدهم
القدرة على اإلنصات لفرتات طويلة ولديهم رغبة يف االكتشاف من خالل احلركة واألداء ،ويتعلم
صاحب هذا النمط بشكل أفضل عندما يكون نشطاً جسمياً يف البيئة التعليمية.
والبد من اإلشارة هنا أنه ال يوجد انفصال حاد بني تلك األمناط ،بل إن مجيعها متواجدة لدى الفرد
الواحد ،ولكن بنسب متفاوتة ،ويكون أحدها هو الغالب على األمناط األخرى.
❖ مكوانت الربانمج املقرتح :متّ بناء الربانمج يف ضوء اخلطوات العلمية املتبعة يف بناء الربامج الرتبوية
على النحو اآليت:
✓ حتديد أهدف الربانمج :متّ حتديد هدف الربانمج ابلسعي إىل تنمية مهارات التفاعل الصفي اللفظي
وغري اللفظي لدى املعلم ،ولكي يتحقق هذا اهلدف جيب حتقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 تنمية مهارة االستماع. تنمية مهارة التحدث. -تنمية مهارة استخدام تعبريات اجلسد.

✓ حتديد حمتوى الربانمج :مت مراعاة األمور اآلتية يف اختيار احملتوى:
 مناسبة احملتوى لألهداف اليت يسعى الربانمج لتحقيها.300
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 أن تكون موضوعات الربانمج مرتبطة مبهارات التفاعل للمعلم يف املواقف التعليمية اليت يتعرضهلا أثناء ممارسة املهنة.
 تنظيم أنشطة احملتوى يف ضوء أمناط التعلم ،وذلك من أجل بناء وتنظيم اخلربات بشكل أفضل. اعتماد إسرتاتيجيات تتناسب مع كل منط من األمناط املفضلة ،للتعامل مع املتدربني من خاللتنفيذ الربانمج وفق أمناط التعلم.
 تصميم أوراق العمل اخلاصة بكل نشاط من األنشطة التدريبية مبا يناسب أمناط التعلم املفضلة. -تنظيم املوضوعات وتوزيعها على شكل جلسات تدريبية.

✓ اإلسرتاتيجيات املتبعة يف تنفيذ الربانمج :يف ضوء أهداف الربانمج ،مت اختيار طرائق التدريب اليت
تناسب احملتوى وتؤدي إىل حتقيق أهدافه ،وقد مت استخدام إسرتاتيجيات تالئم كل منط من أمناط
التعلم مثل (العروض املصورة ،املناقشة واحلوار ،دراسة احلالة ،التطبيق العلمي ،العصف الذهين،
األلغاز ،لعب األدوار ،خرائط املفاهيم )..ومن أمثلة اإلسرتاتيجيات املناسبة لكل منط (وهي كثرية):
❖ إسرتاتيجيات التعلم البصري :ومنها :استخدام البطاقات اخلاطفة للتدرب على تذكر
املعلومات ،شرح األفكار عن طريق استخدام الرسوم البيانية ،واملخططات التفصيلية ،استخدام
األفالم ولقطات الفيديو.

❖ إسرتاتيجيات التعلم السمعي :ومنها :إضافة املؤثرات الصوتية ،ختصيص الوقت للمناقشة
واحلوار ،تقدمي العروض الشفهية واحلديث أمام اآلخرين ارجتالياً.
❖ إسرتاتيجيات التعلم احلركي :ومنها :توفري الفرص للتعبري عن األفكار حركياً أو من خالل لعب
األدوار ،استخدام األلعاب التدريبية ،توفري الفرص إلجراء التجارب والعمل اجلماعي.

✓ حتديد األنشطة التدريبية للربانمج :مت مراعاة الشروط اآلتية:

 أن تكون األنشطة التدريبية مناسبة حملتوى الربانمج وأهدافه. إعدادها على حنو يثري الدافعية لدى املتدرب وحيثه على إجناز املهام. أن تكون متنوعة وممكنة التحقق يف ضوء اإلمكاانت املتاحة. -االعتماد يف ختطيطها على أمناط التعلم املفضلة.
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✓ حتديد الوسائل واملواد املستخدمة يف التدريب :تعددت األدوات والوسائل املختارة لتنفيذ الربانمج،
فتم استخدام جمموعة من الوسائل التدريبية البصرية والسمعية واملطبوعة وغريها( ،جهاز عرض ،أوراق
عمل ،تسجيالت صوتية ،بطاقات ملونة ،أقالم ملونة ،سبورة اثبتة ،حاسوب)..
✓ حتديد أساليب التقوي :مت استخدام التقومي القبلي والبعدي من خالل تطبيق املقياس ،وذلك ملعرفة
أثر الربانمج يف تنمية املهارات ،ومقارنته قبل تطبيق الربانمج وبعده ،ابإلضافة إىل أساليب التقومي
املستخدمة يف الربانمج أثناء اجللسات التدريبية ،وقد تنوعت ما بني تقومي مرحلي وتقومي يف هناية
اليوم التدرييب ،وذلك للوقوف على مدى حتقق األهداف اخلاصة بكل جلسة من جلسات الربانمج.
✓ حتديد مدة تطبيق الربانمج :استغرق التطبيق مدة شهر وثالثة أسابيع ،وبلغ عدد اجللسات ()12
جلسة تدريبية بواقع ( )3ساعات يف اليوم الواحد تقريباً مقسمة على جلستني ملدة ( )6أايم ،مبعدل
يوم واحد يف األسبوع ،ويتخلل اجللسات فرتة اسرتاحة ترتاوح مدهتا ما بني ( )20- 15دقيقة.
✓ الربانمج يف صورته النهائية :بعد االنتهاء من تصميم الربانمج ،كان البد من التأكد من صالحيته
للتطبيق ،وذلك من خالل عرضه على عدد من احملكمني املختصني ،وذلك إلبداء الرأي يف مدى
وضوح أهدافه وصحة صياغتها ،ومدى مناسبة أنشطة الربانمج ،وأساليب تقوميه ،لتحقيق أهداف
الربانمج ،ابإلضافة إىل التوزيع الزمين ألنشطة الربانمج ،وقد مت األخذ مبالحظات السادة احملكمني،
وإجراء التعديالت املطلوبة ،ليأخذ الربانمج شكله النهائي ،ويصبح جاهزاً للتطبيق.

 -13مراحل تطبيق التجربة :مت تنفيذ التجربة كاآليت على الرتتيب:
 -1-13تطبيق مقياس أمناط التعلم على أفراد العينة ،هبدف حتديد منط التعلم املفضل لكل فرد من منها
 -2-13تطبيق مقياس مهارات التفاعل الصفي ،وبطاقة املالحظة على أفراد العينة قبل تنفيذ الربانمج.
 -3-13تطبيق الربانمج التدرييب القائم على أمناط التعلم على أفراد العينة.
 -4-13تطبيق املقياس وبطاقة املالحظة بعدايً على أفراد العينة.
 -5-13تصحيح املقياس وبطاقة املالحظة ،واستخراج الدرجات من أجل املعاجلة اإلحصائية.

 -14عرض النتائج ومناقشتها :لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث متّ اختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف

التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي :متّ استخدام اختبار( )tجملموعتني مرتابطتني،
لتعرف داللة الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمقياس ،كم مت حساب قيمة حجم األثر جملموعتني
مرتابطتني ابستخدام معادلة ( )  Cohenللكشف عن حجم التأثري ،واجلدول اآليت يوضح النتائج:
جدول ( )13داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي للمقياس
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القياس القبلي
البعد

املتوسط

االحنراف

القياس البعدي
املتوسط

املعياري

االحنراف

قيمة (ت) عند

القيمة

درجة حرية 29

االحتمالية

قيمة

p.value

املعياري

القرار

حجم
التأثري

االستماع

13.73

2.303

27.26

3.571

20.279

0،000

دال

3.89

كبري

التحدث

16.30

2.053

36.86

3.655

23.553

0،000

دال

5،63

كبري

تعبريات اجلسد

18.73

3.2156

36.33

5.932

14.380

0،000

دال

2،96

كبري

املقياس ككل

48.76

5.998

100.36

9.939

25.590

0،000

دال

5،19

كبري

يتضح من اجلدول تفوق أفراد اجملموعة التجري بية يف القياس البعدي للمقياس ككل وأبعاده الفرعية مقارنة
ابلقياس القبلي ،حيث بلغ املتوسط احلسايب يف القياس القبلي ( )48.76ويف القياس البعدي
( )100،36بزايدة مقدارها ( ،)51،6لصاو القياس البعدي ،ومبا أن القيمة االحتمالية تساوي
( )0،00وهي أصغر من مستوى الداللة ( )%5فإننا نرفض الفرض الصفري ،أي توجد فروق بني
القياسني القبلي والبعدي وذلك لصاو القياس البعدي ،كما جند أن قيمة  dيف املقياس ككل بلغت
( )5،19وهي قيمة عالية جتاوزت ( )0،8اليت حددها كوهن معياراًكبرياً يف احلكم على قيمة حجم األثر،
وهذا يدل على أن الربانمج الذي مت تطبيقه على املعلمني كان ذا أتثري كبري يف تنمية مهارات التفاعل
لديهم،
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف

التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات التفاعل الصفي :متّ استخدام اختبار( )tجملموعتني
مرتابطتني ،لتعرف داللة الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للبطاقة ،كم مت حساب قيمة حجم األثر
جملموعتني مرتابطتني ابستخدام معادلة ( )  Cohenللكشف عن حجم التأثري ،اجلدول (.)14

جدول ( )14داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة
القياس القبلي
البعد

املتوسط

االحنراف

القياس البعدي
املتوسط

قيمة (ت)

االحنراف
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القرار

حجم
التأثري
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املعياري

p.value

املعياري

االستماع

13.86

2.22

51.60

3.146

56.36

0.000

دال

11،97

كبري

التحدث

16.93

1.83

81.43

2.95

98.17

0.000

دال

21،03

كبري

تعبريات اجلسد

18.86

3.02

76.30

3.92

74.33

0.000

دال

14،3

كبري

البطاقة ككل

49.66

5.23

209.33

7.59

109.83

0.000

دال

19،8

كبري

يتضح من اجلدول تفوق أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي للبطاقة ككل وأبعادها الفرعية مقارنة
ابلقياس القبلي ،إذ بلغ املتوسط احلسايب يف القياس القبلي ( )49.66ويف القياس البعدي ()209،33
بزايدة مقدارها ( ،)159،6لصاو القياس البعدي ،ومبا أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0،00وهي أصغر
من مستوى الداللة ( )%5نرفض الفرض الصفري ،أي أنه توجد فروق بني القياسني القبلي والبعدي
وذلك لصاو القياس البعدي ،كما جند أن قيمة  dيف البطاقة ككل قد بلغت ( )19،8وهي قيمة عالية
جتاوزت ( )0،8اليت حددها كوهن معياراً كبرياً يف احلكم على قيمة حجم األثر ،وهذا يدل على أن
الربانمج الذي مت تطبيقه على املعلمني كان ذا أتثري كبري يف تنمية مهارات التفاعل لديهم ،وميكن تفسري
النتائج السابقة أبن:
 .1طبيعة األنشطة اليت تعرض هلا املعلمون من خالل الربانمج أدى إىل حتسن أدائهم على مقياس
مهارات التفاعل ،حيث تنوعت األنشطة يف الربانمج مراعية مراحل تعلم املهارات املستهدفة.
 .2استخدام إسرتاتيجيات مراعية لكل منط من أمناط التعلم املفضلة لدى املعلمني زاد من الدافعية
واحليوية لدى املعلمني للمشاركة يف الربانمج ،وأدى إىل تنمية مهارات التفاعل لديهم.
 .3تصميم أنشطة الربانمج مراعية ألمناط التعلم املختلفة (مسعية ،بصرية ،حركية) ساعد على
اكتساب املتدربني للمهارات املتضمنة يف الربانمج.
 .4تقدمي تغذية راجعة بعد األنشطة األساسية اليت هتدف إىل إكساب املتدربني املعارف واملفاهيم
املرتبطة مبهارات التفاعل (احملتوى النظري) يف صورة عرض مدرب ،أو عرض لالستجاابت
الصحيحة ،وإعطاء الفرصة لقراءهتا والتفكري هبا ومناقشتها ،أو اسرتجاع احملتوى التعليمي كما يف
النشاط اخلتامي لكل يوم تدرييب (ماذا ،وملاذا) ،كل ذلك حفز املتدربني على تصحيح األخطاء،
وشجعهم على تلقي املعلومات واالحتفاظ هبا.
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 .5اعتماد الربانمج على عدد من األنشطة واملواقف املشتقة من الواقع أدى إىل إحداث عملية ربط
من قبل املعلمني بني خرباهتم السابقة واملواقف احلالية.
وهذا ما أكدته دراسة كل من ( ،)2018،Siddig & AlKhoudaryودراسة (عشرية )2016،
اليت ترى أن تعرض املعلمني لربامج تدريبية يشجع على املشاركة يف احلوار والتفاعل مع املدرب أو مع
اآلخرين ،كما يشجع على استخدام اخلطوات اليت تنمي مهارات التفاعل املختلفة أثناء املوقف التعليمي.
ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ،مت اختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية

يف القياس البعدي ملقياس مهارات التفاعل الصفي تبعاً ألمناط التعلم (بصري ،مسعي ،حركي) .الختبار
صحة هذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaلتحديد داللة
الفروق بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس مهارات التفاعل الصفي ،تبعاً ألمناط
التعلم املفضلة لديهم ،واجلدول اآليت يوضح النتائج.

االختبار

االستماع

التحدث

جدول ( )15نتائج اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوسطات أفراد اجملموعة التجريبية على املقياس تبعاً ألمناط التعلم
املتغري املستقل

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

النمط البصري

27.181818

3.311138

النمط السمعي

26.500000

4.847680

النمط احلركي

27.692308

3.376009

اإلمجايل

27.266667

3.571278

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

5.961072

2

2.980536

داخل اجملموعات

363.90559

27

13.477985

اإلمجايل

369.86666

29

النمط البصري

36.545455

4.107643

النمط السمعي

37.500000

4.593474
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قيمة ))F

0.221

0.124

القيمة االحتمالية

0.803

0.883

القرار

غري دال

غري دال
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تعبريات
اجلسد

املقياس
ككل

النمط احلركي

36.846154

3.023413

اإلمجايل

36.866667

3.655259

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

3.547086

2

1.773543

داخل اجملموعات

383.91958

27

14.21924

اإلمجايل

387.46666

29

النمط البصري

35.181818

7.573879

النمط السمعي

37.166667

5.154286

النمط احلركي

36.923077

4.923778

اإلمجايل

36.333333

5.932571

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

23.273893

2

11.636946

داخل اجملموعات

997.39277

27

36.940473

اإلمجايل

1020.6666

29

النمط البصري

98.636364

10.557203

النمط السمعي

101.166667

12.671490

النمط احلركي

101.461538

8.637278

اإلمجايل

100.366667

9.939414

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

52.357110

2

26.178555

داخل اجملموعات

2812.6095

27

104.170724

اإلمجايل

2864.9666

29
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0.251

0.732

0.779

غري دال

غري دال
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ويوضح اجلدول السابق أن قيمة  Fاحملسوبة يف املقياس ككل تساوي ( )0.251بقيمة احتمالية
( )0.77وهي أكرب من مستوى الداللة ( )%5وابلتايل فإننا نقبل الفرض الصفري أي أنه ال توجد فروق
دالة إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف مقياس مهارات التفاعل الصفي ككل،
تبعاً ألمناط التعلم املفضلة لديهم ،وكذلك األمر يف بقية األبعاد ،إذ جند القيم االحتمالية لألبعاد الثالث
أكرب من مستوى الداللة ( )%5ما يعين قبول الفرض الصفري ،أي ال توجد فروق دالة إحصائياً بني
األمناط الثالثة.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية

يف القياس البعدي لبطاقة مهارات التفاعل الصفي تبعاً ألمناط التعلم (بصري ،مسعي ،حركي) .الختبار
صحة هذه الفرضية مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق بني متوسطات
درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف بطاقة املالحظة ،تبعاً ألمناط التعلم ،واجلدول اآليت يوضح النتائج.
االختبار

االستماع

التحدث

جدول ( )16نتائج اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوسطات أفراد اجملموعة التجريبية على بطاقة املالحظة تبعاً ألمناط التعلم
املتغري املستقل

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

النمط البصري

51.454545

2.876235

النمط السمعي

50.666667

3.502380

النمط احلركي

52.153846

3.337817

اإلمجايل

51.600000

3.146974

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9.447086

2

4.723543

داخل اجملموعات

277.75291

27

10.287145

اإلمجايل

287.2000

29

النمط البصري

81.545455

3.077780

النمط السمعي

81.500000

3.016621

النمط احلركي

81.307692

3.065524

307

قيمة ))F

0.459

0.019

القيمة االحتمالية

0.636

0.980

القرار

غري دال

غري دال
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اإلمجايل

تعبريات
اجلسد

البطاقة
ككل

2.955805

81.433333

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

0.370163

2

0.185082

داخل اجملموعات

252.996503

27

9.370241

اإلمجايل

253.366667

29

النمط البصري

76.363636

4.225464

النمط السمعي

76.000000

3.033150

النمط احلركي

76.384615

4.292211

اإلمجايل

76.300000

3.922965

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

0.677622

2

0.338811

داخل اجملموعات

445.622378

27

16.504533

اإلمجايل

446.300000

29

النمط البصري

209.363636

8.102749

النمط السمعي

208.166667

8.280499

النمط احلركي

209.846154

7.436914

اإلمجايل

209.333333

7.599153

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجة حرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

11.595571

2

5.797786

داخل اجملموعات

1663.0710

27

61.595226

اإلمجايل

1674.666

29
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ويوضح اجلدول السابق أن قيمة  Fاحملسوبة يف البطاقة ككل تساوي ( )0.094بقيمة احتمالية
( )0.91وهي أكرب من مستوى الداللة ( )%5وابلتايل فإننا نقبل الفرض الصفري أي ال توجد فروق دالة
إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف بطاقة املالحظة ككل تبعاً ألمناط التعلم
املفضلة لديهم ،وكذلك األمر يف بقية األبعاد ،وجند أن القيم االحتمالية لألبعاد الثالث أكرب من مستوى
الداللة ( )%5ما يعين قبول الفرض الصفري ،أي أنه ال توجد فروق دالة بني األمناط الثالثة.
وميكن القول إن املعلمني على اختالف أمناط تعلمهم قد تساووا يف مستوى التحسن يف املعلومات
واملهارات ا جلديدة يف جمال التفاعل اليت مت تقدميها من خالل الربانمج ،وهذا يعين أن مجيع أفراد العينة كانوا
حباجة إىل التدريب على هذه املهارات ،وقد ذكر (  )2012: 48،Caliskan & Kilincأنه ال
يوجد منط تعلم جيد أو سيئ ،أو منط تعلم أفضل من منط آخر ،فاهلدف من حتديد منط التعلم ترتيب
األنشطة التعليمية اليت تتطابق مع كل املتعلمني ،وإذا مت حتديد دقيق ألمناط تعلمهم ميكن معرفة طرق
التدريب األفضل هلم ،ونوع األنشطة التعليمية اليت جيب تطبيقها .وتعزو الباحثة هذه النتائج إىل توفري بيئة
تدريب تناسب أمناط تعلم املتدربني ،حيث تؤثر أمناط التعلم يف الطريقة اليت حيصل فيها املتدرب على
املعلومات وختزينها واسرتجاعها ،وهذا يتفق مع نظرية أمناط التعلم اليت تركز على تفضيالت املتعلمني
واجتاهاهتم حنو املواقف التعليمية ،ابإلضافة إىل أن تنظيم احملتوى وفق أمناط التعلم املفضلة ،والتنوع يف طريقة
عرضه الذي جت لى يف استخدام العروض العملية والنصوص والصور والرسوم بشكل مرتابط ومتكامل ساعد
على جذب انتباه املتدربني حنو مادة التدريب وأسهم بزايدة دافعيتهم بصورة أكرب للتعلم ،فكلما زاد عدد
احلواس املستخدمة يف التعلم احتفظ املتدرب ابملعلومات لفرتة أطول ،وهذا ما بينته نتائج دراسة سرابدين
( ) 2013،Sarabdeenاليت أكدت ضرورة اهتمام املدربني إبعداد املواد اليت تتفق مع أمناط التعلم
املختلف لتحقيق أهداف التدريب .وأيضاً دراسة (عشرية )2016 ،اليت بينت أن تعرف أمناط التعلم
املفضلة للمتعلمني ،وتوفري بيئة تعليمية وفقاً هلذه األمناط يساعد على زايدة التحصيل والتوجه الرتبوي
واملهين.
ولقياس فاعلية الربانمج املتقرح يف تنمية مهارات التفاعل الصفي لدى املعلمني:
مت استخدام معادلة نسبة الكسب املعدل لـ بالك  Modified Blake's Gain Ratioوذلك
بتطبيقه على متوسطات درجات أفراد العينة يف القياسني القبلي والبعدي لكل من (املقياس ،وبطاقة
املالحظة) .وقد اعترب "بالك" أن احلد األدىن لقبول الفاعلية هو ( )99،1966،Blake( )1،2اجلدول
(.)17
جدول ( )17نتائج حساب نسبة الكسب لدى أفراد اجملموعة التجريبية لكل من املقياس وبطاقة املالحظة
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أداة القياس

متوسط القياس البعدي

متوسط القياس القبلي

الدرجة العظمى

نسبة الكسب B

الداللة

املقياس

100.36

48.76

120

1،25

مقبولة

بطاقة املالحظة

209،33

49،66

220

1،65

مقبولة

ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة نسبة الكسب لدى أفراد اجملموعة التجريبية على مقياس مهارات
التفاعل الصفي تساوي ( )1،25وعلى بطاقة املالحظة تساوي ( )1،65وهي قيم تقع ضمن حدود
الفاعلية اليت حددها بالك ،ما يشري إىل فاعلية الربانمج التدرييب الذي تعرض له أفراد اجملموعة التجريبية،
وميكن تفسري هذه النتيجة بـأن تصميم الربانمج بطريقة تراعي اهتمامات املتدربني وال يهملها ولّد دافعاً قوايً
للتعلم عند املتدربني أدى اىل جناح الربانمج يف حتقيق أهدافه ،كما أن الربانمج أاتح فرصة للمتدربني ذوي
األمناط الثالثة أن يتعلموا ويتدربوا وفقاً ألمناطهم املفضلة مبا يعزز التعلم وينمي مهارات التفاعل لديهم،
ابإلضافة إىل تعرض املتدربني من خالل الربانمج إىل مواقف تتطلب منهم االندماج يف أنشطة ومشكالت
واقعية بصورة أكثر فعالية ،وذلك للوصول إىل حلول منطقية ،كذلك استخدام األشكال والنماذج
واألنشطة التدريبية انعكس إجيابياً على حتسني عملية التعلم وتنمية مهارات التفاعل لديهم.

 -14مقرتحات البحث:
يف ضوء نتائج البحث مت اقرتاح اآليت:
 -1-15اعتماد الربامج القائمة على أمناط التعلم ملا أثبتته من حتسن يف أداء املعلمني وتطوير مهاراهتم
التفاعلية داخل غرفة الصف.
 -2-15إقامة دورات تدريبية وورش عمل ملعلمي التعليم األساسي لتدريبهم على توظيف مهارات التفاعل
واستخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة مع التالميذ.
 -3-15ضرورة تدريب املعلمني يف شىت التخصصات يف أثناء اخلدمة وبعدها على مهارات التفاعل
الصفي.
 -4-15االهتمام بدمج مهارات التفاعل اللفظي وغري اللفظي يف مناهج التعليم األساسي والتدريب
عليها.
 -5-15توجيه الباحثني حنو املزيد من البحوث الرتبوية يف جمال تنمية مهارات التفاعل الصفي وأمناط
التعلم.
 -6-15إجراء مزيد من البحوث عن أثر أمناط التعلم يف خمتلف اجلوانب األخرى.
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أوالً -املراجع العربية:

املراجع

 أبو عالم ،رجاء حممود ( .)2004مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية .ط ،4القاهرة :دارالنشر للجامعات.
 أبو هاشم ،السيد حممد ( .)2000أساليب التعلم يف ضوء منوذج كولب وأنتوستل لدى طالباجلامعة ،جملة الرتبية ،العدد( ،)93ص ص .111 – 69
 -البطاينة ،انيف حممود ( .)2018درجة ممارسة معلمي املرحلة األساسية يف األردن لقيم املواطنة يف

التفاعل الصفي( ،رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية العلوم الرتبوية ،جامعة آل البيت.
 البحيصي ،حممد صالح ( .)2015مدى ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية الدنيا مهارات التواصل غرياللفظي يف مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة (رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية الرتبية ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة.

 بوقصارة ،حياة ( .)2015عالقة التفاعل الصفي ابجتاهات التالميذ حنو مادة الرايضات( ،رسالةماجستري غري منشورة) ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة مستغامن.
اتعوينات ،علي( .)2009التواصل والتفاعل يف الوسط املدرسي ،املعهد الوطين لتكوين
مستخدمي الرتبية ،اجلزائر.
 جابر ،لينا وقرعان ،مها ( .)2004أمناط التعلم النظرية والتطبيق .رام هللا :مركز القطان للبحثوالتطوير الرتبوي.
 جعفور ،ربيعة وحورية ،ترزولت( .) 2013أساليب التعلم :مفهومها وأبعادها والعوامل املشكلة هلاحسب منوذج كولب للتعلم اخلربايت ،جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،ع(.214 -197 ،)11

 جلجل ،نصرة حممد ( .)2009اجتاهات معاصرة يف علم النفس الرتبوي _ حبوث تطبيقية .القاهرة:مكتبة النهضة املصرية.
احلرابوي ،خولة ( .)2011أمناط التفاعل الصفي ملعلمي ومعلمات الرايضيات يف املرحلة
االبتدائية وأثرها يف اكساب تالميذهم مهارات احلس العددي ،جملة الرتبية والعلم ،م( ،)18ع(،)2
299-271

 -احللية ،حممد حممود ( .)2014مهارات التدريس الصفي ،ط ،4عمان :دار املسرية.
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 -خليل ،أبو اجملد ( .) 1998فعالية برانمج مقرتح يف التفاعل اللفظي لرفع كفاية مهارات التدريس واحلد

مــن خمــاوف املهنــة لــدى الطــالب املعلمــني يف كليــة الرتبيــة أبس ـوان ،جملةةة دراسةةات يف املنةةاهج وطريةةق
التدريس ،ع (.35-1 ،)52
 الرهيط ،عبد الرمحن ( .)2009العالقة بني نتائج تقومي األداء الوظيفي للمعلم املتميز يف مراحل التعليمالعام ونسب التفاعل اللفظي يف أداة فالندرز( .رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية الرتبية ،جامعة
امللك سعود.

 الزغلول ،عمار واحملاميد ،شاك ( .)2010سيكولوجية التدريس الصفي .ط ،2األردن :دار املسرية. سويد ،جيهان على السيد ( .)2003الضغوط النفسية وعالقتها أبساليب التعلم والتحصيل الدراسيلدى طالب اجلامعة( .رسالة ماجستري غري منشورة) .كلية الرتبية ،جامعة املنوفية.

 شرف ،عبد العزيز ( .)2003مناذج االتصال يف الفنون واإلعالم والتعليم وإدارة األعمال .القاهرة:الدار املصرية.

 شقري ،زينب حممود (  .)2002اضطراابت اللغة والتواصل .ط( ،)3القاهرة :مكتبة النهضةاملصرية.
 العتوم ،عدانن ( .)2012علم النفس املعريف (النظرية والتطبيق) .ط ،3عمان :دار املسرية. -العامري ،حممد حسن ( .)2016حتليل التفاعل اللفظي لطلبة قسم الدراسات االجتماعية مبعهد

إعداد وتدريب املعلمني أثناء اخلدمة حبضرموت يف ضوء نظام فالندرز ،جملة األندلس للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،م ( ،)13ع (.127 -99 ،)11
 عباس ،حممد ونوفل ،حممد بكر والعبسي ،حممد مصطفى وأبو عواد ،فرايل ( .)2015مدخل إىلمناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس .ط ،5عمان :دار املسرية.

 عشرية ،إخالص ( .) 2016مدى توافر أمناط التعلم أبمنوذج كولب وعالقته ابملوهبة القيادية لدىمعلمي مرحلة التعليم األساسي يف والية اخلرطوم ،اجمللة الدولية لتطوير التفوق ،م(،)7ع()12
.222 -201
 -علوان ،أمحد فالح ( .)2010أساليب التعلم املفضلة لدى طلبة املدراس الثانوية يف مدينة معان

وعالقتها مبتغريي اجلنس والتخصص األكادميي ،جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
اجمللد ( ،)7يناير 2010
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