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 �إيمان �أمين محمد ال�شمايلة.�أ

 جامعة الجنان-  كلية التربية،طالبة

التفكير الت�أ ُّملي وعالقتُ ُه ب�أ�ساليب التع ُّلم لدى الطلبة
الموهوبين في الأردن
Abstract
 eflective thinking and its relationship with learning styles among
R
gifted students in Jordan
This study aimed at measuring reflective thinking and its relationship with
the favored learning styles among gifted students in Jordan. The sample of the
study consisted of (250) male and female students. A reflective thinking scale,
that included (12) items, was developed and the scale of favored learning
styles, which was developed by Al-Kahtani (2014) was applied after verifying
its validity and reliability, and which contains three styles: the dynamic,
visual and auditory styles. The results indicated that the most favored style
to the sample was the visual stlye followed by the auditory style which came
at high levels, and finally came the auditory style with an average level. The
results also showed a statistically significant positive correlative relationship
between reflective thinking and favored learinig styles. Consequently,
the study recommended the necessity of versifying teaching method so as
to observe the three learning styles: visual, dynamic and auditory and to
concentrate on visual and dynamic activities during learning the tasks that
require complex thinking.
Key words: Reflective Thinking, Learning Styles (Visual, Dynamic,
Auditory), Gifted Students.
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الملخ�ص باللغة العربية
التفكير الت�أ ُّملي وعالق ُته ب�أ�ساليب التعلم لدى الطلبة الموهوبين في الأردن

هدفت هذه الدرا�سة �إلى قيا�س التفكير الت�أملي وعالقته ب�أ�ساليب التعلُّم المف�ضلة لدى الطلبة
الموهوبي ��ن في الأردن ،وقد بلغ �أفراد الدرا�سة ( )250طالب� � ًا وطالبة ،وتم تطوير مقيا�س التفكير
الت�أمل ��ي ،حيث ا�شتمل على( )12فقرة ،كما تم تطبيق مقيا�س �أ�ساليب التعلم المف�ضلة الذي ط َّوره
القحطان ��ي ( )2014بع ��د التحقق من �صدق ��ه وثباته ،وي�شمل ثالثة �أ�ساليب ه ��ي :ال َّنمط الحركي،
وال�س ْمعي،وقد �أ�شارت النتائج �إلى �أن �أكث ��ر الأ�ساليب التعلُّمِ َّية تف�ضي ًال لدى العينة كان
وال َب َ�ص ��ريَّ ،
ف ��ي المجال الب�ص ��ري ،ثم المجال الحركي اللذين جاءا بم�ستوى مرتف ��ع ،و�أخيرا المجال ال�سمعي
ال ��ذي جاء بم�ستوى متو�سط ،و�أظهرت النتائج وجود عالق ��ة ارتباطية �إيجابية ودالة اح�صائي ًا بين
َّ
المف�ضلة ،و�أخير ًا �أو�صت الدرا�س ��ة ب�ضرورة تنويع طرق التدري�س
التفكيرالت�أمل ��ي و�أ�سالي ��ب التعلُّم
بحي ��ث تراعي �أ�سالي ��ب التعلم الثالثة الب�صري ��ة والحركية وال�سمعية ،بالإ�ضاف ��ة �إلى التركيز على
الأن�شطة الب�صرية والحرك ّية �أثناء تعليم المهمات التي تتطلب تفكير ًا مركب ًا.
الكلم ��ات الدال ��ة :التفكير الت�أملي� ،أ�سالي ��ب التعلُّم (الب�صري ،الحرك ��ي ،ال�سمعي) ،الطلبة
الموهوبون.
المقدمة
ُتو ِل ��ي الأمم التي ت�سعى للرقي العناي َة الفائقة بموهوبيها ومبدعيها ،وقد �أ�صبح العبء الأكبر
ُم ْلق ��ى على العملية التربوية للعناية به�ؤالء الموهوبي ��ن والمبدعين منذ ِ�س ِن ِّي حياتهم المبكرة ،وقد
ُع ِني ��ت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالموهوبين من خ�ل�ال توفير مدار�س خا�صة بهم تقدم لهم
برام ��ج �أكثر تق ُّدم� � ًا مما هي لدى الطلبة في المدار� ��س العادية ،بالإ�ضافة إ�ل ��ى توفير كادر تعليمي
م�ؤهل ومتميز ،وذلك لم�سايرة ما لدى الطلبة الموهوبين من تفوق في القدرات المعرفية والعقلية،
والتعامل معهم بال�شكل المنا�سب.
ويب ��دو �أنَّ الطلبة الموهوبين يبحثون عن التعقيد منذ �صغرهم ،ففي مرحلة ما قبل المدر�سة
بقواعد معقد ٍة ،ثم
يحاول ��ون تنظيم الأ�شياء في �أنظم ��ة �أو تركيبات معقدة ،فربما يخترعون لعب� � ًة
ٍ
يح ��ددون ا�ستثن ��اءات لقواعدها ،كما �إنهم ف ��ي �سن المدر�سة يبحثون عن المهم ��ات الجديدة التي
تتطل ��ب تعقيدا ،ل ��ذا ف�إن المهمات الروتيني ��ة �أو التقليدية ت�سبب لهم المل ��ل وال�ضجر ب�سرعة ،و�إنَّ
بع� ��ض ا�ستراتيجيات التعلي ��م الخا�صة بالطلبة الموهوبين ما هي �إال برام ��ج �أو �أنماط من التفكير،
وذل ��ك لأن الطالب الموهوب بحاجة متوا�صلة لما يتحدى قدراته ،و�أن اال�ستراتيجيات العامة عادة
ال تتطل ��ب � ْإعمالاً مرك ًزا لل ِف ْكر ،وهي تمثل باكورة ت�صني ��ف (بلوم) للأهداف كالتذكر والفهم� ،أما
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اال�ستراتيجي ��ات الخا�صة بالموهوبين فه ��ي تمثل الم�ستويات العليا من ت�صني ��ف (بلوم) كالتقويم
والتركي ��ب والتحليل ،ومازال الأدب الحدي ��ث ي�ؤكد على ا�ستعمال ا�ستراتيجي ��ات التفكير المركبة؛
مث ��ل التعل ��م المبني على حل الم�ش ��كالت والتفكير الناقد ِّ
وحل الم�ش ��كالت الإبداعي والتي تعد من
اال�ستراتيجي ��ات المنا�سب ��ة والت ��ي يمكن ا�ستعماله ��ا في برامج الطلب ��ة الموهوبي ��ن؛ لأن مثل هذه
اال�ستراتيجي ��ات تتط ّلب اال�ستجابات المركبة من قب ��ل المتعلمين ،وا�ستخدام العديد من المهارات
الذهني ��ة المختلفة ،والتي تطبق ب�ش ��كل وا�سع عند التعامل مع الم�ش ��كالت والم�سائل الموجودة في
العالم الحقيقي (�أبو ريا�ش� ،شريف وال�صافي.)36 :2009 ،
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
يعد توظيف التفكير الت�أ ُّمل ��ي لدى الطلبة عموم ًا والطلبة الموهوبين خ�صو�ص ًا � َأح َد الأهداف
الرئي�س ��ة للعملي ��ة التربوية ،وذلك لأن ��ه ي�ساعد الطلبة عل ��ى تطوير م�ساحات �أعل ��ى من عملياتهم
العقلي ��ة ،كم ��ا ينبغي االهتمام ب�أنم ��اط التفكير المر َّك ��ب و�أ�ساليب تعليم مبتك ��رة جديدة ،وهذاما
يتطلب ��ه الع�صرالجديد من ا�ستخدام �أ�ساليب جديدة للتعليم تزيد من التفاعل العلمي بين الطالب
والمعلم و ُتنمي التفكير لدى الطلبة الموهوبين وتدفعهم الى االبتكار والإتيان بما هو جديد ،وتتمثل
م�شكل ��ة الدرا�سة في التع ��رف �إلى عالقة التفكي ��ر الت�أملي ب�أ�ساليب التعل ��م المف�ضلة لدى الطلبة
الموهوبين في الأردن ،ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتجيب عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما م�ستوى التفكير الت�أملي لدى الطلبة الموهوبين في الأردن؟
 .2ما �أ�ساليب التعلُّم المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن ؟
.3ه ��ل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عن ��د م�ستوى الداللة ( )0.05=αبين التفكير
الت�أملي و�أ�ساليب التعلم المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن؟
�أهمية الدرا�سة:
ت ْن ُب� � ُع �أهم ّية ه ��ذه الدرا�سة ب�أ ّنها تز ِّود القائمين على إ�ع ��داد برامج الطلبة الموهوبين بتغذية
راجع� � ٍة حول التفكي ��ر الت�أملي وعالقته ب�أ�سالي ��ب التفكير لدى الموهوبين ف ��ي الأردن ،والعمل على
تعزيز مظاهر القوة ومعالجة مظاهر ال�ضعف ب�أ�ساليب التع ّلم الم�ستخدمة لديهم ،من خالل نتائج
الدرا�سةوالتي تزود معلمي الطلبة الموهوبين في ا�ستخدام طرق تعليمية مختلفة تتناغم مع �أ�ساليب
الطلبة الموهوبين في العملية التعليمية ،كما يمكن لوا�ضعي مناهج الموهوبين اال�ستناد لنتائج هذه
الدرا�س ��ة لو�ضع �أن�شطة عقلية تتنا�سب م ��ع م�ستويات الطلبة الموهوبين في التفكير الت�أملي ،وتتنوع
بحيث تراعي اختالفات �أ�ساليبهم التعلمية.
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م�صطلحات الدرا�سة:
الطلب ��ة الموهوبون:ت�شي ��ر المو�سوعات النف�سي ��ة والتربوية �إلى و�صف الطف ��ل الموهوب ب�أ ّنه»
عمل بكفاءة عالية ،وب�صورة �أف�ضل ممن هم في ِ�س َّنه ,وب�أ�سلوب يب�شر بتحقيق
الطفل الذي ي�ؤدي � َّأي ٍ
�إنجازات و�إ�سهامات عالية في الم�ستقبل ( جروان .)5 :2010 ,
وتعرفه ��ا الباحث ��ة �إجرائي ًا:ب�أنهم الطلبة الذين يدر�سون في مدار� ��س خا�صة بالموهوبين في
المملكة الأردنية الها�شمية وتم اختيارهم وفق معاير معينة للموهوبين.
التفكير الت�أملي« :عملية عقلية تقوم على تحليل الموقف ال ُم ْ�ش ِكل �إلى مجموعة من العنا�صر،
ودرا�س ��ة جميع الحلول ال ُم ْم ِكنة وتقويمِ ها والتحقق م ��ن �صحتها قبل االختبار� ،أو الو�صول �إلى الحل
ال�صحيح للموقف ال ُم ْ�ش ِكل» (�إبراهيم.)447 :2005 ،
وتعرفه ��ا الباحثة �إجرائي ًا :ب�أنها الن�شاطات التي يقوم بها العقل بتجزئة المو�ضوع �إلى �أق�سام
معينة ويتميز بهذه الن�شاطات الطلبة الموهوبين في الأردن.
�أ�ساليب التع ُّلم:
ي�ستخ ��دم علماء النف� ��س مفهوم �أ�سل ��وب التعلم لو�صف العملي ��ات الو�سيطي ��ة المتنوعة التي
ي�ستخدمه ��ا المتعل ��م �أثناء تفاعله مـ ��ع مواقـف التعلم ،والتي تو�صله ف ��ي النهاية �إلى تطوير خبرات
تعلمي ��ة جديدة ت�ضاف �إلي مخزون المتعلم المعرفي ،وهذا ي�شير�إلي �أن �أ�سلوب التعلم يعتبر و�صـف ًا
للعمليـ ��ات التكيفيـة المنا�سب ��ة والتي تجعل من الرد م�ستجيب ًا لمثيرات البيئـة المتنوعـة بمـا يـتالءم
مـع خ�صائ�صه االنفعالية واالجتماعية والج�سمية (.)Entwistle,1981:3
وتع ّرفها الباحثة �إجرائي ًا ب�أنها :ب�أ ّنها الأ�ساليب الب�صرية وال�سمعية والحركية والتي ي�ستخدمها
الطلبة الموهوبين في عملية الدرا�سة لديهم وا�ستقبال المعلومة من خالل هذه الأ�ساليب الثالثة.
فر�ضيات الدرا�سة:
ُتوجد عالقة ارتباطية دا ّلة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (َ )0.05=αبين التفكير الت�أملي
ّ
المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن.
و�أ�ساليب التعلم
حدود الدرا�سة:
الح ��دود الزمني ��ة :قام ��ت الباحث ��ة بتطبيق مقايي� ��س الدرا�سة ف ��ي الف�ص ��ل الأول من العام
الدرا�سي.2014/2013
الحدود الب�شرية :اقت�صرت الدرا�سة على الطلبة الموهوبين في الأردن.
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الحدود المكانية :اقت�صر تطبيق الدرا�سة على مدار�س الطلبة الموهوبين في الأردن.
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
يع ��د التفكي ��ر م ��ن المو�ضوع ��ات المهمة في عل ��م النف� ��س المعرفي وال ��ذي اختلف ��ت الر�ؤى
حول ��ه لتعدد �أبع ��اده وت�شابكها ،والت ��ي تعك�س تعقد العق ��ل الإن�ساني وعمليات ��ه .ويو�صف كغيره من
المفاهي ��م المجردة كال ��ذكاء مث ًال ،والتي ي�صع ��ب قيا�سها مبا�شرة؛ لذا فق ��د ا�ستخدمه الباحثون
والدار�س ��ون ب�أو�ص ��اف وم�سميات مختلف ��ة ليميزوا بين نمط و�آخر من �أنماط ��ه ،ولي�ؤكدوا فيا لوقت
ذات ��ه على تعقده ،فنجدهم يتحدثون عن �أنماط مختلفة من التفكير كالناقد ،والت�أملي ،والإبداعي
وم ��اوراء المعرف ��ي وغيره ��ا ،وينظر �إلى �أنم ��اط التفكيرعل ��ى �أنها خط مت�صل ،يمث ��ل �أحد طرفيه
نمط� � ًا ب�سيط ًا من التفكير ،وطرفها الآخ ��ر نمط ًا متقدم ًا منه ،كما في التفكيرالمتقارب/المتباعد،
والتفكيرالمح�سو�س/المج ��رد( ،والتفكيرالمت�سرع/الت�أمل ��ي ،والتفكيرالناقد/الإبداعي(العت ��وم
و�آخرون.)4 :2011 ،
وت ��رى نظرية الج�شتالت �أن التفكير الكلي ي�سبق التفكير الجزئي ،كما �أن الفرد حينما يواجه
م�شكل ��ة معينة ف�إنه يتفح�صها ويتفح�ص عنا�صرها لكنه ال ي�ستطيع التو�صل �إلى الحل �إال من خالل
عملي ��ة اال�ستب�صار العقلي التي تمثل عملية متكاملة من التنظيم العقلي ،وتن�شيط العمليات العقلية
لتعمل معا في �إطار واحد مركب ي�سهم في �إيجاد الحل لهذه الم�شكلة؛ فالتفكير المركب وفقا لهذه
النظرية يتمثل في عملية اال�ستب�صار (الزغول.)13: 2010 ،
وق ��د وجدت عدة ت�صنيف ��ات للتفكير ،ومنها ما �ص َّن َفه �إلى م�ستويي ��ن رئي�سين هما تفكير من
الم�ستوى الأدنى �أو الب�سيط ،وتفكير من الم�ستوى الأعلى �أو المركب؛ حيث يت�ضمن التفكير الب�سيط
الكثي ��ر من المه ��ارات المعرفية من بينها اكت�س ��اب المعرفة وتخزينه ��ا وا�سترجاعها ،والمالحظة
والت�صنيف ،والمقارنة ،والتلخي�ص ،وغيرها� ،أما التفكير المركب فيت�ضمن مهارات التفكير الناقد
والإبداعي ،واتخاذ القرار ،وح ّل الم�شكالت ،والتفكير فوق المعرفي (العتوم و�آخرون.)17 :2007 ،
و�ص ّن ��ف التفكي ��ر ح�سب تجريديت ��ه �إلى �صنفين هم ��ا التفكي ��ر العياني �أو الح�س ��ي والتفكير
ُ
التجري ��دي ،فالتفكير الح�سي هو تفكي ��ر ب�سيط و�أقل ُر ِقي ًا ي�ستعين خالل ��ه العقل بال�صور الح�سية،
وتكون مادته الأ�سا�سي ��ة الخبرات المبا�شرة والتجارب ال�شخ�صية والأ�شياء والأحداث� .أما التفكير
التجري ��دي فهو �أكث ��ر ُر ّقي ًا وتعقيدا من التفكي ��ر الح�سي ،ويتم ّيز بالتعميم ��ات ويعتمد على المعاني
والأف ��كار المج ��ردة والرموز كما في المع ��ادالت الريا�ضية واللغة والمفاهي ��م (الختاتنة و�أبو �أ�سعد
والكركي.)207 :2010 ،
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التفكيرالت�أملي :Reflective Thinking
ظهر مفه ��وم التفكير الت�أملي على يد (جون ديوي) ،وقد كان افترا�ض (ديوي) الأ�سا�سي هو
�أنّ التعلُّ ��م ين�ش�أ عن عملية الت�أمل �أو التفكير العميق ،ثم وجدت العديد من الم�صطلحات المرتبطة
به ��ذا المفهوم مثل :التفكير الناقد ،وحل الم�شكالت ،والتفكي ��ر عالي الرتبة �أو المركب (الزعبي،
.)3 :2014
وال ُي َع� � ُّد التفكي ��ر الت�أملي عملية �سهلة لأن ��ه يتط ّلب تركيز ًا م�ستمر ًا لي� ��س فقط في المو�ضوع،
ولكن �أي�ض ًا في كيفية ت�صور المعرفة الكلية و�إمكانية تغيير طريقة التفكير في �ضوء الخبرة ال�سابقة
والحالية ،فهو ي�شمل النظرة الكلية �إلى الن�شاط ف�ض ًال عن طرق تحليله ،وهذا ما يميزه عن التفكير
المنظم المعتاد (.)Moseley, 2005: 314
وت ��رى كوفالي ��ك و�أول�س ��ن ( )Kovalik& Olsen, 2010: 4ب�أنّ ال َم ْيل إ�ل ��ى التفكير الت�أملي
عاد ٌة ال تق َّد ُر بثمن للعقل ،فهو يقلل من الإجهاد ،ويح�سن التعلم و�صنع القرار ،ويعزز الأداء ،ويتيح
للطلب ��ة االنتق ��ال من «ماذا في ذلك؟» �إلى «كيف يمكنني ا�ستخدام هذا في الحا�ضر والم�ستقبل؟»،
كما ُي�ساعد على تخزين التع ّلم في الذاكرة طويلة المدى.
والتفكير الت�أملي «عمل ّية عقل ّية تقوم على تحليل الموقف الم�شكل �إلى مجموعة من العنا�صر،
ودرا�س ��ة جميع الحلول الممكنة وتقويمها والتحقق من �صحته ��ا قبل االختبار� ،أو الو�صول �إلى الحل
ال�صحي ��ح للموق ��ف ال ُم�شكل» (�إبراهي ��م .)447 :2005 ،وهو كذلك ق ��درة الطالب على التعامل مع
المواق ��ف والأحداث والمثي ��رات التعليمية بيقظـة ،وتحليلها بعمـق وت� �� ٍأن للو�صول �إلى اتخاذ القرار
المنا�سب في الوقت والمكان المنا�سبين لتحقيق الأهداف المتوقعة منه» (بركات.)108 :2005 ،
مراحل التفكير الت�أ ُّملي:
حدد �شون ( )Schonالمذكور في عودات ( )74 :2006ثالث مراحل للتفكير الت�أملي هي:
.1الت�أ ّم ��ل من �أج ��ل العمل :وه ��ذه المرحلة تقت�ضي من الف ��رد الذي ُيمار�سه ��ا اتباع طرائق
ذهني ��ة يعي من خالله ��ا الأهداف الم ��راد تعلُّمه ��ا ،وال�سلوكيات التعليم ّي ��ة المرغوب في
إ� ِّتباعها والنتائج المنوي تحقيقها.
.2الت�أ ّم ��ل ف ��ي �أثناء العمل :وه ��ذه المرحلة تقت�ضي م ��ن الفرد الذي يمار�سه ��ا إ�تّباع طرائق
ذهنية يدرك من خاللها �أثر �سلوكاته في �إنجاز المهمات التعليم ّية المتنوعة ،و َيترتب على
ذلك �إجراءات منا�سبة من التعديالت على الممار�سات غير المرغوب فيها �أثناء العمل.
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.4الت�أ ّمل بالعمل :وهذه المرحلة تتم فيها عمليات تفكير منظمة عند التامل حيث يعي الفرد
نتائ ��ج �سلوكات ��ه التعليمية ،ومن ذلك يقوم الت�أمل بتحليل ونق ��د وتقييم �سلوكاته التعليمية
ذاتي� � ًا في �ضوء التغذية الراجع ��ة بعد تنفيذه للمهمات التعليمي ��ة ،وو�ضع القرارات الأكثر
قبو ًال من جانبه وجانب الآخرين.
مهارات التفكير الت�أ ّملي:
ي�شتمل التفكير الت�أ ّملي على خم�س مهارات �أ�سا�سية هي (العماوي:)70 :2009 ،
.1الت أ� ّمل المالحظة :ويق�صد بها القدرة على عر�ض جوانب الم�شكلة والتعرف على مكوناتها
�شكل ُي َب ّي ��نُ ُم َك ّوناتها بحيث يمكن
ر�س � ٍ�م �أو ٍ
�س ��وا ًء كان ذلك م ��ن خالل الم�شكلة �أو �إعطاء ْ
اكت�شاف العالقات الموجودة ب�صري ًا.
.2الك�ش ��ف عن المغالطات :وهي ال ُق ْدرة عل ��ى تحديد ال َف َجوات في ال ُم�شكلة وذاك من خالل
تحديد العالقات غير ال�صحيحة �أو غير المنطقية �أو تحديد بع�ض الخطوات الخاطئة في
�إنجاز المهام التربوية.
.3الو�ص ��ول �إلى ا�ستنتاجات :وهي ال ُقدرة على التو�صل إ�ل ��ى عالقة منطقية مع َّي َنة من خالل
ر�ؤية م�ضمون الم�شكلة والتو�صل �إلى نتائج منا�سبة.
�.4إعط ��اء تف�سي ��رات مقنعة :وهي الق ��درة على �إعطاء معن ��ى منطقي للنتائ ��ج او العالقات
الرابط ��ة ،وق ��د يكون هذا المعن ��ى معتمد ًا على معلوم ��ات �سابقة �أو عل ��ى طبيعة الم�شكلة
وخ�صائ�صها.
.5و�ض ��ع حلول مقترحة :وهي القدرة على و�ضع خطوات منطقي ��ة لحل الم�شكلة المطروحة،
وتقوم تلك الخطوات على تط ُّورات ذهن ّية متوقعة للم�شكلة المطروحة.
التفكير الت�أملي لدى الطلبة الموهوبين:
توجد مجموعة من الخ�صائ�ص التي ُتم ّيز الطلبة الموهوبين في التفكير الت�أملي ومن �أبــرزها
(:)Clark & Peterson ,1992:25

• ح�سا�سية غير عادية لتوقعات وم�شاعر الآخرين.
• تطو ٌر مبك ٌر للمثالية والإح�سا�س بالعدالة.
• تطور مبكر للقدرة على التحكم وال�ضبط الداخلي و�إ�شباع الحاجات.
الح ْكم الأخالقي.
• م�ستويات متقدمة من ُ
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• ُع ْمقُ
العواطف �أو االنفعاالت وقوتها.
ِ
الوعي الذاتي وال�شعور باالختالف عن الآخرين.
• ِ�ش َّدة ْ
�سرع� � ُة الح� � ِّ�س بال َّدعاب� � ِة وا�ستخدامها في اال�ستجابة للمواقف �إما عل ��ى �شكل �سخرية �أو
• ُ
فكاهة.
•تو ُّقع ��اتٌ عالي� � ٌة من ال ��ذات ومن الآخرين تقود غالبا �إلى م�ستوي ��ات عالية من الإحباط مع
الذات ومع الآخرين والمواقف.
• الكما ِل ّي ُة �أو النزوع نحو الكمال.
• اختزانُ َق ْد ٍر كبير من المعلومات حول العواطف التي لم يتم اختبارها �أو الك�شف عنها.
• الحاجة القوية للتوافق بين القيم المجردة والأفعال ال�شخ�صية.
• ُق ْد َر ٌة م ْع ِرف ّية وانفعالي ٌة متقدمة لت�ص ُّو ِر ولحل م�شكالت اجتماعية القيادية.
ُ
•
اال�ستغراق في الحاجات العليا للمجتمع مثل العدالة والجمال والحقيقة.
ناج َم ٌة عن �شعور َق ِو ٍّي بالحاجة �إلى تحقيق الذات.
• دافع َّية قوية ِ
�أ�ساليـب التعلـــــم (:)Learning Styles
تت َع� � َّد ُد تعريف ��اتُ �أ�ساليب التعلُّم وت�سمياته ��ا وفقا الختالف الباحثي ��ن واختالف منطلقاتهم
النظري ��ة ،فق ��د ع ��رف دُنْ ودُنْ (� )Dunn & Dunn, 1978:37أ�سالي ��ب التعل ��م ب�أنه ��ا الطريق ��ة
الت ��ي يتعام ��ل بها الطالب مع المعلومات الجديدة وال�صعبة ،من حي ��ث التركيز عليها ،وا�ستيعابها،
ومعالجتها ،واالحتفاظ بها ،وت�شمل هذه الطريقة المعالجات الب�صرية وال�سمعية والح�سية الحركية.
وعرفه ��ا بيبيلو ( )Bebello,1990:4ب�أنها «المي ��ل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍ�ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ُمعينة،
ﺒﻐ�ﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﻤﻭ�ﻀـﻭﻉﺍﻟﺘﻌﻠﻡ».
وعرفه ��ا را�سول وجولمان وراواف ( )Rassool, Goolam & Rawaf, 2007:41-35ب�أنها
ط ��رق الطلب ��ة المف�ضلةفي ا�ستقب ��ال ومعالجة المعلومات ،ومنه ��ا الب�صرية وال�سمعي ��ة والحركية،
وتمثل فروقا فردية بينهم ،وتتطلب تقديم خبرات و�أن�شطة تع ّلمية متنوعة ومنا�سبة لكل �أ�سلوب.
�أ� -أ�سلوب التعلم ال�سمعي (:)Dunn & burke, 2006:44

يتمي ��ز الطالب الذي يف�ض ��ل �أ�سلوب التعلم ال�سمع ��ي ب�أنه يتعلم ب�شكل �أف�ض ��ل عندما ُت ْع َر ُ�ض
�وع وبلغة �شفوي ��ة ،وي�ستفيد من المعلوم ��ات الم�سجلة عل ��ى �أ�شرطة ،وعند
المعلوم ��ات ب�ش ��كل م�سم � ٍ
محاولت ��ه تذكر �شيء م ��ا ف�إنه عادة ما ي�ستم ��ع وك�أن �شخ�ص ًا يلقنه المعلومة ,كم ��ا يف�ضل �أن ي�سمع
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المعلومة ب�صوت مرتفع ووا�ضح ،وي�ستفيد �أكثر عندما يندمج مع الآخرين في الحديث وال�سماع.
وم ��ن �أبرز الأ�سالي ��ب واال�ستراتجيات التعليمي ��ة المنا�سبة لأ�سلوب التعل ��م ال�سمعي االلتحاق
بالمجموع ��ات الدرا�سية للم�ساعدة على تعلم الم ��ادة� ,أو العمل مع زميل عند التح�ضير لالمتحان،
ومراجع ��ة المادة ب�ص ��وت مرتفع للم�ساعدة على التذك ��ر �أثناء االمتحان ،وا�ستخ ��دام الت�سجيالت
ال�صوتي ��ة للكتب�،أو عمل ت�سجيالت خا�ص ��ة يتم �إعدادها من خالل قراء ِة المعلمين ب�صوت مرتفع،
واال�ستم ��اع له ��ا عند االمتحان ،بالإ�ضاف ��ة �إلى جعل هذا الطالب يقوم بتدري� ��س الطالب الآخرين،
ومناق�شة الدر�س مع المعلم.
ب� -أ�سلوب التعلم الب�صري ( :)Dunn & burke, 2006 :44

يتمي ��ز الطال ��ب الذي يف�ضل �أ�سلوب التعل ��م الب�صري ب�أنه يتعلم ب�شكل �أف�ض ��ل عندما ُت ْع َر ُ�ض
المعلوماتُ من خالل �صور �أو مخططات ،وي�ستفيد في ال�صف من المعلومات التي ُتع َر�ض با�ستخدام
الو�سائ ��ل المرئي ��ة :الأفالم ,الأ�شرطة المرئي ��ة والخرائط والمخطط ��ات ،وي�ستفيد من المعلومات
الم�ستق ��اة من ال�صوروالمخطط ��ات الموجودة في الكت ��اب المدر�سي ،و ُي َف ِّ�ض ��ل الدرا�سة في غرفة
هادئ ��ة �أكثر من الدرا�سة مع مجموعة من الطالب ،كما أ�ن ��ه عندما يريد تذ ُّك َر معلوم ٍة معينة يك ّونُ
�صور ًا ذهن ّية مرتبطة بهذه المعلومة ،وي�ستمتع بالن�شاطات التي تتطلب ت�صميمات وفنون ًا مرئية.
وم ��ن �أبرز الأ�ساليب واال�ستراتيجيات التعليمي ��ة المنا�سبة لأ�سلوب التَّعلُّم الب�صري ا�ستخدام
الألوان لإبراز المعلومات الأ�سا�سية ،وعمل هوام�ش في حا�شية الكتاب لكتابة الم�صطلحات الرئي�سة,
والرم ��وز والأ�ش ��كال التي ت�ساعد على تذك ��ر المعلوم ��ات .وا�ستخدام �ألوان مختلف ��ة للم�صطلحات
المختلف ��ة ،وعمل مخططات لتنظيم المعلومات الريا�ضية عن ��د درا�ستها ،وترجمة المعلومات كلما
�أمكن �إلى رموز و�صور ومخططات.
ج� -أ�سلوب التعلم الحركي(الح�سي) ( :)Dunn & burke, 2006:45

يتم َّي� � ُز الطال ��ب الذي ِّ
الح ِّ�سي الحركي ب�أنه يتعل ��م ب�شكل �أف�ضل عندما
أ�سلوب التع ّل ��م ِ
يف�ض ُل � َ
ي�ستخ ��دم يديه في الأن�شط ��ة ،وي�ستفيد من القيام بالتجارب في المختب ��ر لم�ساعدته على اكت�ساب
المعلوم ��ات ،ويتعلم ب�ش ��كل �أف�ضل عندما يكون ن�شط ًا ج�سمي ًا في البيئ ��ة التعليمية ،كما ي�ستفيد من
ال�ص ّفية ,والأن�شط ��ة اليدوية والعم ��ل الميداني خارج ال�صف
المعلمي ��ن الذين ي�شجعون العرو� ��ض َّ
والرحالت ،ي�ستفيد من التعلم من خالل َل ِعب الأدوار.
الح ّ�سي الحركي
وم ��ن �أبرز الأ�سالي ��ب واال�ستراتيجيات التعليمي ��ة المنا�سبة لأ�سلوب التعلُّ ��م ِ
الجلو� ��س ف ��ي مقدم ��ة ال�صف و�أخ ��ذ مالحظات با�ستم ��رار �أثن ��اء الح�صة ,مع ع ��دم التركيز على
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التهجئ ��ة ال�سليمة للكلمات� ,أو �إكمال الجمل �أثن ��اء الكتابة ،بالإ�ضافة �إلى كتابة الكلمات الرئي�سة �أو
ر�سم ال�صور والمخططات التي ت�ساعد في تذكر المعلومات ،كما يمكنه �أثناء الدرا�سة القراءة وهو
ا�ستخدام طرقٍ ت�ساعد على َج ْع ِل تعلمه ملمو�س ًا ,مثل عمل نماذج لتو�ضيح المفاهيم
مكنُ
يم�شي ،و ُي ِ
َ
المختلف ��ة ،ويمك ��ن �أي�ض ��ا ق�ضاء وق ��ت �أكب ��ر ف ��ي الميدان(المتاحف,الأماكن التاريخي ��ة و�أماكن
العمل )...المتالك خبرات مبا�شرة حول الموا�ضيع المختلفة.
َيت َِّ�ض � ُ�ح م ��ن النماذج ال�سابق ��ة لأ�ساليب التعل ��م �أنها ركزت عل ��ى الجوانب الح�سي ��ة والعقلية
ف ��ي ط ��رق معالجة الأف ��راد للمعلومات ،كما َيتَّ�ضح وج ��ود ت�شابه بين بع�ض ه ��ذه النماذج في بع�ض
الح�سية
الت�صنيف ��ات كنموذج ��ي �أنتو�ست ��ل وبيجز ف ��ي الأ�سلوبين ال�سطح ��ي والعميق ،والأ�سالي ��ب ّ
واللفظ ّي ��ة �أو ال�س ْمعي ��ة والب�صري ��ة بي ��ن نموذجي فل ��دار و�سيلفر م ��ان ودن ودن م ��ع �أن االختالف
بينهم ��ا ف ��ي �أن نم ��وذج فلدار و�سيلفر م ��ان ُي�ص ِّنف الأ�سالي ��ب ب أ� ّنها ُثنائية القط ��ب� ،أما نموذج دن
ودن ف ُي�ص ّنفه ��ا على �شكل �أحادي ،بمعنى �أن الذي يف�ض ��ل الأ�سلوب الب�صري مثال ،لديه تف�ضيالت
�سمعي ��ة وحركي ��ة لكن درجتها تكون �أقل .وبالنظ ��ر �إلى هذه النماذج ف� ��إنّ نموذجي دن ودن وكولب
يع ��دان الأكثر �شمولية وتمثي ًال لطرق معالجة المعلومات ،حيث �إنّ نموذجي دن ودن وكولب يركزان
دور المعرف ��ة الح�س ّي ��ة والمعالجات العقل ّية المرتبطة بهذه المعرف ��ة ،لكن نموذج دن ودن ركز على
�أهم ّي ��ة هذه المعرف ��ة الح�سية وا�ستقبالها �أكثر م ��ن نموذج كولب؛ لذا ف�إن ه ��ذه الدرا�سة اعتمدت
عل ��ى نم ��وذج دن ودن كمنطلق نظ ��ري لها في ت�صني ��ف الأ�ساليب التع ّلمية للطلب ��ة الموهوبين ،كما
ت ��م اختياردرا�س ��ة �أ�ساليب التعلم المعتمدة على القنوات الح�سية ف ��ي هذه الدرا�سة ب�سبب �أهميتها
م ��ن الناحية التطبيقية ف ��ي التعلم؛ �إذ �إن من المع ��روف في الأو�ساط التربوي ��ة �أن القناة الرئي�سة
لإدخ ��ال المعلومات �إلى البناء المعرف ��ي هي القنوات الح�سية (ال�سمعي ��ة ،والب�صرية ،واللم�سية)،
حي ��ث يعرف التفكير في �ضوء ذل ��ك ب�أنها لمعالجة الذهنية للمدخالت الح�سي ��ة؛ لذا ُتع ّد القنوات
الح�سي ��ة قنوات مهمة ف ��ي عملية التعلم ،وهذا ما أ�ث ��ار اهتمام الباحث ودفعه �إل ��ى درا�سة �أ�ساليب
التعل ��م المعتمدة على القن ��وات الح�سية ،باعتبار �أن الطلبة الموهوبي ��ن يمكن �أن يكونوا ذوي توجه
ب�صري� ،أو�سمعي� ،أوح�سي حركي في قدرتهم للتعلم ،ولذلك ف�إن المعلمين في حاجة �إلى التحديد
الم�سبق للقناة الح�سية المف�ضلة لدى الطلبة قبل البدء بعملية تعليمهم.
الدرا�سات ال�سابقـة
تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة التفكير الت�أملي و�أ�ساليب التعلم لدى الطلبة الموهوبين،
تو�صل �إليها الباحث مرتَّبة من الأ ْقدم �إلى الأحدث.
وفيما يلي عر�ض للدرا�سات التي َّ
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وهدف ��ت درا�س ��ة ثورنت ��ون وها�س ��كل ول ّب ��ي (� )Thornton, Haskell & Libby, 2006إلى
مقارن ��ة الأ�ساليب التعلمي ��ة لدى الطلبة الموهوبي ��ن وغير الموهوبين في ال�ص ��ف العا�شر بمناطق
القوق ��از ،وتك َّو َن � ِ�ت ال َع ّي َنة من ثالث مجموعات :تكونت المجموعة الأول ��ى من ( )34طالبا موهوبا،
وتكونت المجموعة الثانية من ( )32طالب ًا غير موهوب في المدر�سة نف�سها التي َي ْد ُر�س بها الطلبة
الموهوب ��ون ،في حين تكون ��ت المجموعة الثالثة م ��ن ( )34طالبا يدر�سون ف ��ي مدر�سة �أخرى ولم
يخ�ضع ��وا للت�صنيف ،وطبقت الدرا�سة مقيا�س �شيمك ( )Schemckeلأ�ساليب التعلم الذي ي�شتمل
عل ��ى �أربعة �أ�ساليب تعلمية هي :التحليل ��ي والتركيبي ،المعالجة التف�صيلي ��ة ،االحتفاظ بالحقائق،
وطرق الدرا�سة ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إلى عدم اختالف المجموعات الثالث في �أنواع �أ�ساليب
التعل ��م الأربعة ،في حين اختلف الطلب ��ة الموهوبون عن طلبة المجموعتين الثانية والثالثة في مدى
تفعيل ا�سترتيجيات التعلم المرتبطة ب�أ�ساليبهم التعلمية.
وق ��ام التون ��ا واليازج ��ي ()Altuna & Yazici, 2010بدرا�سة هدفت �إل ��ى تحديد �أ�ساليب
التعل ��م للط�ل�اب الموهوبين في تركي ��ا ،وتكونت عينة الدرا�س ��ة من من طلبة المرحل ��ة المتو�سطة
الموهوبي ��ن وغي ��ر الموهوبين ،حيث بلغ ع ��دد الموهوبين ( )386طالبا وطالب ��ة ،في حين بلغ عدد
غير الموهوبين ( )410طالب وطالبات ،وطبقت الدرا�سة مقيا�س �سيفر ( )Severلأ�ساليب التعلم
الباح َثين ،و�أ�شارت النتائج �إلى وجود فروق دا ّلة
بالإ�ضافة �إلىنموذج لجمع البيانات ُو ِ�ض َعت من قبل ِ
اح�صائي ًا بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين في الأ�ساليب التعلمية الب�صرية والحركية ل�صالح
الموهوبي ��ن ،كما وجدت ف ��روق دالة اح�صائي ًا في �أ�سل ��وب التعلم ال�سمعي ل ��دى الطلبة الموهوبين
ُت ْعزَ ى للجن�س ،حيث كانت هذه الفروق ل�صالح الإناث الموهوبات.
َّ
المف�ضلة لدى طلبة
و�أج ��رى العل ��وان ( )2010درا�سة هدفت �إلى التعرف �إلى �أ�ساليب التعلم
ال�صف الثاني الثانوي في مدينة معان ،و�شملت العينة ( )220طالبا وطالبة ،وقام الباحث بتطوير
مقيا� ��س �أوليفر ( )Oliverلأ�ساليب التعلم لينا�سب عينة الدرا�سة ,وقد �أ�شارت النتائج �إلى �أن �أكثر
�أ�سالي ��ب التعلم تف�ضيال كان الأ�سلوب ال�سمعي ،ثم الب�ص ��ري ،و�أخيرا اللم�سي .في حين لم تك�شف
الدرا�سة عن وجود فروق دالة اح�صائي ًا في �أ�ساليب التعلم ُت ْعزَ ى للجن�س.
وهدفت الدرا�سة التي �أجراها �أورهان و�أورتز (� )Orhahne & Ortize, 2011إلى المقارنة
بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين في الأداء على المهمات الإبداعية في �ضوء ت�أثيرات الدافعية
واالنفع ��االت ،وتكونت العين ��ة من ( )58طالبا موهوبا ،و( )82غير موه ��وب في ال�صفين ال�ساد�س
وال�سابع في �ألمانيا ،وتم تقييم دافعية الطلبة وانفعاالتهم قبل �أدائهم على المهمات الإبداعية التي
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تت�ضمن كتابة ال�شعر �أو تلوين ال�صور ،و�أ�شارت النتائج �إلى �أن ( )129طالبا من العينة ف�ضلوا الأداء
عل ��ى مهم ��ات تلوين ال�صور مقارن ��ة مع ( )11طالبا فق ��ط ممن ف�ضلوا كتابة ال�شع ��ر ،كما تو�صلت
الدرا�س ��ة �إل ��ى تفوق الطلبة الموهوبين على غير الموهوبين في المهم ��ات الإبداعية التي �أنجزوها،
كما �أظهر الطلبة الموهوبون دافعية عالية لأداء المهمات الإبداعية مقارنة مع غير الموهوبين.
وهدف ��ت درا�س ��ة محا�سن ��ة ( )Mahasneh, 2013المو�سومة بعنوان «العالق ��ة بين التفكير
الت�أمل ��ي و�أ�سالي ��ب التعلم لدى عينة م ��ن الطالب الجامعيي ��ن الأردنيين» �إلى معرف ��ة العالقة بين
التفكي ��ر الت�أملي و�أ�ساليب التعلم ،حيث بلغ ع ��دد الم�شاركين في الدرا�سة ( (476طالب ًا وطالبة تم
اختياره ��م ع�شوائي ًا من مختل ��ف كليات الجامعة الها�شمية ،تم ا�ستخ ��دام �أ�ساليب تحليل االرتباط
واالنحدار للح�صول على البيانات ،وقد د َّلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية �إيجابية ذات داللة
�إح�صائي ��ة بين �أ�ساليب التعل ��م العميقة والفعل االعتيادي والت�أملي ،ودل ��ت النتائج �أي�ض ًا على عدم
وج ��ود عالق ��ة ارتباطية ذات داللة بين �أ�سالي ��ب التعلم ال�سطحية واال�ستراتيجي ��ة والأبعاد الأخرى
للتفكير الت�أملي.
و�أج ��رى الزعبي ( )2014درا�سة �شب ��ه تجريبية بهدف الك�شف عن �أث ��ر التعلم الم�ستند �إلى
الدماغ في تنمية مهارات التفكير الت�أملي (العمل االعتيادي ،والفهم ،والت�أمل والت�أمل الناقد) لدى
الطلب ��ة الموهوبين ،و�شملت عينة الدرا�س ��ة ( )106طالب وطالبات في ال�صف الثامن من مدر�سة
المل ��ك عبداهلل الثان ��ي للتميز بالزرق ��اء ،وتم ا�ستخدام برنام ��ج تعليمي قائم عل ��ى مبادئ التعلم
الم�ستند �إلى الدماغ لتدري�س وحدتين من مادة العلوم لل�صف الثامن ،كما ا�ستخدم البحث مقيا�س
كيمب ��ر ( )Kemberللتفكي ��ر الت�أملي بعد مواءمته للبيئة الأردنية ،و�أ�ش ��ارت النتائج �إلى �أن م�ستوى
التفكير الت�أملي جاء بم�ستوى مرتفع ،كما وجدت فروقا دالة اح�صائي ًا بين المجموعتين التجريبية
وال�ضابط ��ة في جميع مه ��ارات التفكير الت�أملي با�ستثن ��اء مهارة العمل االعتي ��ادي ،وكانت الفروق
ل�صال ��ح المجموعة التجريبية ،ول ��م توجد فروق دا ّلة �إح�صائي ًا في مه ��ارات التفكير الت�أملي تعزى
للجن�س �أو تفاعله مع المجموعة با�ستثناء مهارة العمل االعتيادي حيث �أظهرت النتائج فروقا تعزى
للتفاعل بين المجموعة والجن�س ،وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور في المجموعة التجريبية.
التعليق على الدرا�سات:
يتّ�ض ��ح من الدرا�س ��ات ال�سابقة ذات ال�صل ��ة ب�أ�ساليب التع ّلم والتفكير الت�أ ّمل ��ي ،أ� ّنها تناولت
�أ�سالي ��ب التعلم من منظ ��ورات متعددة ،ونتيجة الخت�ل�اف منظورات �أ�ساليب التعل ��م ف�إن ت�صنيف
ه ��ذه الأ�ساليب في هذه الدرا�سات كان مختلف ًا ،كما يتّ�ض ��ح من الدرا�سات �أنها تناولت نوع ًا واحدا
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م ��ن �أنواع التفكير وهو التفكي ��ر الت�أ ّملي مع �أ�ساليب التعلم ،ويعد هذا أ�ح ��د الجوانب المميزة لهذه
الدرا�س ��ة ع ��ن تل ��ك الدرا�سات ،وفيم ��ا يتع ّلق بالع ّين ��ات ال ُم�ستخدمة ف ��ي الدرا�س ��ات ال�سابقة فقد
تراوح ��ت بين طلبة المدار�س في المرحلتي ��ن الأ�سا�سية والثانوية ،وطلب ��ة الجامعات ،وكان �أغلبها
متع ّل ��ق بالطلب ��ة العاديي ��ن وبع�ضه ��ا الآخر بالطلب ��ة الموهوبين والعاديي ��ن مع ًا ،في حي ��ن �إنّ عينة
الدرا�س ��ة الحالي ��ة تّقت�صر على الطلبة الموهوبين ،وقد ت�شابه ��ت ع ّينتها مع العينة الم�ستخدمة في
درا�سة التونا واليازجي ( ،)Altuna & Yazici, 2010ودرا�سة (،)Orhahne & Ortize, 2011
لكنها اختلفت معها في المتغيرات التي تناولتْها مع الأ�ساليب التعلمية.
ويالح ��ظ �أي�ض ��ا �أن المقايي� ��س ال ُم�ستخدمة لقيا� ��س �أ�سالي ��ب التع ّلم متنوعة ف ��ي الدرا�سات
ال�سابق ��ة ،لكنّ الدرا�سة الحالية ا�ستفادت من مقيا� ��س القحطاني ( )2014لقيا�س �أ�ساليب التع ّلم
تو�صلت بع�ض
والتفكي ��ر الت�أمل ��ي ب�سب ��ب ان�سجام المقيا�س م ��ع �أهداف الدرا�س ��ة الحالية و�أخي ��ر ًا ّ
تو�صلت
الدرا�سات �إلى عدم وجود عالقات ارتباطية بين التفكير الت�أ ّملي و�أ�ساليب التع ّلم ،في حين ّ
درا�س ��ات �أخرى �إلى وجود عالقات ارتباطي ��ة دالة اح�صائي ًا بين التفكير الت�أمل ��ي و�أ�ساليب التع ّلم
لدى عيناتها.
وتم ّي ��زت هذه الدرا�سة ب�أ ّنه ��ا الدرا�سة الوحيدة بحدود علم الباحثة والتي ربطت بين التفكير
الت�أ ّملي و�أ�ساليب التع ّلم لدى الطلبة الموهوبين في المملكة الأردن ّية الها�شم ّية.
منهجية الدرا�سة ( الطريقة والإجراءات):
منه ��ج الدرا�سة :المنه ��ج المتبع في هذه الدرا�س ��ة المنهج الو�صفي الم�سح ��ي الذي ُيعد�أحد
�أ�ش ��كال �أ�سل ��وب الم�سح الميداني بال َع ّي َنة ،و ُيعد �أهم المناهج المتبع ��ة في هذا النوع من الدرا�سات
لكونه يتميز بالدقة في ت�صوير واقع الظواهر العلمية والعوامل الم�ؤدية �إلى ارتكابها.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تك� � َّونَ ُمجتم� � ُع الدرا�سة من جميع الطلب ��ة الموهوبين في الأردن ف ��ي مدار�س الملك عبداهلل
الثاني للتميز ،وقد بلغ عدد عينة الدرا�سة ( )250طالبا وطالبة في ال�صفين الأول الثانوي ،والثاني
الثانوي ،والجدول ( )1يظهر توزيع العينة.
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الجدول ( :)1توزيع عينة الدرا�سة
المتغير

المستوى

العدد

الجنس

ذكر

123

أنثى

127

المجموع

250

أول ثانوي

130

ثاني ثانوي

119

المجموع

250

الصف

يت�ضح من الجدول (� )1أن �أعداد الطلبة الذكور بلغ ( )123طالبا ،وبلغ عدد الإناث ( )127طالبة،
كما بلغ عدد طلبة ال�صف الأول الثانوي ( )130طالب وطالبة ،وبلغ عدد طلبة ال�صف الثاني الثانوي
( )119طالب وطالبة.
متغ ّيرات الدرا�سة:
�أوال :المتغيرات الو�سيطية:

 الجن�س ال�صف (�أول ثانوي ،ثاني ثانوي)ثانيا :متغيرات الدرا�سة:

 التفكير الت�أملي. �أ�ساليب التعلم :وتت�ضمن ثالثة �أ�ساليب (ال�سمعي ،الب�صري ،الحركي).�أداتا الدرا�سة:
تم ا�ستخدام �أداتين في هذه الدرا�سة هما :مقيا�س التفكير الت�أملي ،ومقيا�س �أ�ساليب التعلم.
�أو ًال :مقيا�س التفكير الت�أملي:

ت ��م ا�ستخدام مقيا� ��س �أ�ساليب التعلم الذي ط ��وره القحطاني ( )2014وتك ��ون المقيا�س من
( )12فقرة.
ت�صحيح مقيا�س التفكير الت�أملي:
تك ��ون المقيا� ��س م ��ن (ِ )12ف ْق َرة ،ويتب ��ع كل فقرة تدريج خما�س ��ي وفق ًا للتال ��ي�( :أوافق 5 :
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درج ��ات) ،و(�أوافق ب�شدة 4 :درج ��ات) ،و(محايد 3 :درجات)( ،ال اواف ��ق :درجتان) ،و(ال اوافق
ب�شدة :درجة واحدة) ،وتم ت�صحيح الفقرات وفق ًا لما يلي:
 المتو�سط الح�سابي للفقرة الذي يكون �أقل من  2.33يمثل م�ستوى منخف�ض ًا. المتو�سط الح�سابي للفقرة الذي يكون من  3.66 -2.33يمثل م�ستوى متو�سط ًا. المتو�سط الح�سابي الذي يكون من  5 – 3.67يمثل م�ستوى مرتفع ًا.ثانيا -مقيا�س �أ�ساليب التعلم:

ت ��م ا�ستخ ��دام مقيا�س �أ�ساليب التعلم ال ��ذي طوره القحطاني ( )2014حي ��ث تكون الأ�سلوب
ال�سمعي من ( )10فقرات ،والأ�سلوب الحركي من ( )10والأ�سلوب الب�صري من ( )10فقرات.
�صدق مقيا�س �أ�ساليب التعلم:
وقامت الباحثة في هذه الدرا�سة باعتماد �صدق القحطاني ال�ستخدامها للمقيا�س الذي ط َّو َره
بالت�أ ُّكد من �صدق هذا المقيا�س :
الطريق ��ة الأول ��ىَّ :تم التحقُّقُ من �صدق المقيا�س بعر�ضه على عدد من المحكمين في جامعة
البلق ��اء التطبيقية والجامعة الأردنية وجامعة م�ؤته من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص بالعلوم التربوية
والنف�سي ��ة والقيا�س والتقويم ،وقد َّتم اعتم ��اد ن�سبة اتفاق  %80ف�أكثر للإبقاء على الفقرة وقبولها،
وبع ��د جمع اال�ستبانات من �أع�ضاء لجنة التحكي ��م ،وا�ستنادا لآرائهم َّتم ُ
بع�ض هذه الفقرات
حذف ِ
و�إ�ضافة فقرات ،كما تم َت ْع ُ
ديل ال ِفقْرات التي اقترح المحكمون �إعادة �صياغتها لغوي ًا.
ثاني� � ًا�ِ :ص ْد ُق البناء :ت ��م احت�ساب �صدق البناء بعد تطبيقه عل ��ى العينة اال�ستطالعية نف�سها
الم�ستخدم ��ة في �صدق بناء مقيا�س التفكي ��ر الت�أملي والمكونة من ( )31طالب ًا وطالبة موهوبة في
ال�صفي ��ن الأول والثان ��ي الثانوي في مدر�سة المل ��ك عبد اهلل الثاني للتميز ،وق ��د تم تحليل فقرات
المقيا� ��س وح�ساب معامالت االرتباط بين كل فق ��رة من الفقرات مع الأ�سلوب التعلمي الذي تنتمي
�إلي ��ه ،حي ��ث �أن معامل التمييز هنا يم ِّثل َدالل ًة لل�صدق بالن�سبة ل ��كل فقرة في �صورة ُم َعامل ارتباط
بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة ،وبين كل فقرة وبين ارتباطها بال َمجال التي تنتمي �إليه،
وبين كل َم َج ٍال والدرجة الكلية من جهة �أخرى ،والجدول ( )2يبين ذلك.
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الجدول( :)2معامالت االرتباط بين فقرات مقيا�س �أ�ساليب التعلم والدرجة الكلية الأ�سلوب
التي تنتمي �إليه
مع ِ
امل االرتباط
رقم ُ َ
مع األسلوب
الفقرة
الحركي

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباطمع
األسلوب
البصري

مع األداة

)**(62.

21

)**(69.

)**(55.

22

)**(46.

)*(33.

)**(67.

)**(47.
)*(38.

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

مع األداة

معامل االرتباط
رقم
مع األسلوب
الفقرة
السمعي

1

)**(46.

)*(36.

11

)**(66.

2

)**(61.

)**(50.

12

)*(36.

)*(37.

3

)**(69.

)**(64.

13

)**(65.

)**(46.

23

4

)**(82.

)**(61.

14

)**(67.

)**(59.

24

)*(33.

5

)**(68.

)**(65.

15

)**(60.

)**(46.

25

)**(69.

)**(60.

6

)**(72.

)**(60.

16

)**(48.

)**(62.

26

)**(65.

)**(46.

7

)**(63.

)**(55.

17

)**(70.

)**(66.

27

)**(74.

)**(56.

8

)**(52.

)**(62.

18

)**(48.

)**(49.

28

)**(70.

)**(74.

9

)**(54.

)*(41.

19

)**(69.

)**(65.

29

)**(73.

)**(62.

10

)**(53.

)*(32.

20

)*(46.

)*(35.

30

)**(52.

)**(53.

مع األداة

* دال ��ة اح�صائي� � ًا عن ��د م�ستوى الدالل ��ة (** )0.05 =αدالة اح�صائي ًا عن ��د م�ستوى الداللة
(.)0.01 =α
يت�ض ��ح م ��ن الج ��دول (� )2أنَّ ُمعامالت ارتب ��اط الفقرات مع الأداة ككل ق ��د تراوحت مابين
(� 0.38إل ��ى  ،)0.66ومع المجال بين (� 0.33إلى  ،)0.82وقد كانت جميعها دالة اح�صائي ًا عند
م�ست ��وى الداللة ( ،)0.05 =αمم ��ا ي�شير �إلى تمتع فقرات المقيا� ��س بمعامالت �صدق بناء عالية
ت�ؤهله للتطبيق على عينة الدرا�سة.
وللتحق ��ق م ��ن مدى ارتب ��اط الأ�سالي ��ب التعلمية الثالث ��ة (الحركي ،والب�ص ��ري ،وال�سمعي)
ببع�ضه ��ا البع� ��ض وبالدرجة الكلي ��ة للمقيا�س ،فقد ت ��م احت�ساب معامالت ارتب ��اط بير�سون بينها،
والجدول ( )3يظهر النتائج.
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الج ��دول ( :)3معامالت االرتب ��اط بين الأ�ساليب التعلمية الثالث ��ة ببع�ضها البع�ض والدرجة
الكلية
المجال الحركي

المجال السمعي

المجال البصري

المجال الحركي

1

المجال السمعي

)**(567.

1

المجال البصري

)**(540.

)**(755.

1

مقياس أساليب التعلم

)**(836.

)**(885.

)**(870.

مقياس أساليب التعلم

1

** دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)0.01 =α
يت�ض ��ح م ��ن الج ��دول (� )3أنَّ ُمعامالت االرتباط بي ��ن الأ�ساليب التعلمي ��ة الثالثة مع بع�ضها
البع� ��ض والدرج ��ة الكلية للمقيا� ��س قد كانت �إيجابية ودال ��ة اح�صائي ًا عند م�ست ��وى الداللة (= α
 )0.01مم ��ا ي�شير �إل ��ى �أنّ هذه الأ�ساليب َت ْنتمي �إلى ظاهرة واحدة ،وه ��ي �أ�ساليب التع ّلم ،وت َْ�صلح
بمجموعها لقيا�س هذه الظاهرة.
ثبات مقيا�س �أ�ساليب التعلم:
اعتمدت الباحثة على ثبات القحطاني ( )2014بطريقة االت�ساق الداخلي :من خالل احت�ساب
معادل ��ة كرونباخ �ألفاعل ��ى التطبيق الأول للعينة اال�ستطالعية الم�ستخدم ��ة في ثبات الإعادة ،وهي
العين ��ة نف�سها التي ا�ستُخْ ِدمت لح�ساب ِ�ص � ْ�د ِق البناء ،حيث بلغ معامل كرونباخ �ألفا للمقيا�س الكلي
( .)0.89والجدول ( )4يبين هذه معامالت الثبات بطريقتي الإعادة واالت�ساق الداخلي.
الج ��دول (ُ :)4معامالت َثبات مقيا� ��س �أ�ساليب التعلم بطريقتي ا إلع ��ادة واالت�ساق الداخلي
كرونباخ الفا
طريقة اإلعادة

االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)

أسلوب التعلم
الحركي

0.77

0.81

السمعي

0.74

0.76

البصري

0.77

0.78

الدرجة الكلية

0.82

0.89

يتّ�ض ��ح م ��ن الج ��دول (� )4أن معامالت الثب ��ات للأ�ساليب بطريقة الإعادة ق ��د تراوحت بين
(� 0.74إلى  ،)0.77وبطريقة االت�ساق الداخلي بين (� 0.78إلى .)0.85
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ت�صحيح مقيا�س �أ�ساليب التعلم:
تكون المقيا�س من ( )30فقرة ،موزعة على ثالثة �أ�ساليب تع ّلمية هي� :أ�سلوب التع ّلم الحركي،
وال�سمع ��ي ،والب�ص ��ري ،حيث ي�شتمل كل �أ�سلوب على ( )10فق ��رات ،ويتبع كل فقرة تدريج خما�سي
ي�صحح على النحو الآتي�(:أوافق 5 :درجات) ،و(�أوافق ب�شدة 4 :درجات) ،و(محايد 3 :درجات)،
(ال �أوافق :درجتان) ،و(ال اوافق ب�شدة :درجة واحدة) .ولت�صحيح الفقرات وفق ًا لما يلي :
 المتو�سط الح�سابي للفقرة الذي يكون �أقل من  2.33يمثل م�ستوى منخف�ض ًا. المتو�سط الح�سابي للفقرة الذي يكون من  3.66 -2.33يمثل م�ستوى متو�سط ًا. المتو�سط الح�سابي الذي يكون من  5 – 3.67يمثل م�ستوى مرتفع ًا.عر�ض النتائج المتعلقة بت�سا�ؤالت الدرا�سة ومناق�شتها:

نتائج ال�س�ؤال الأول:ما م�ستوى التفكير الت�أملي لدى الطلبة الموهوبين في الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ت ��م ح�ساب المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية للفقرات
والمقيا�س ككل والجدول ( )5يو�ضح ذلك.
الجدول ( :)5المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لمقيا�س التفكير الت�أملي
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

أتأمل الكثير من المواقف السابقة التي كان لها تأثيرعلي

4.25

984.

مرتفع

معينة أفضل الجلوس مع نفسي لتأملها
إذاواجهتني مشكلة ّ
جيدا

4.01

1.060

مرتفع

أكررالتفكير بعالقتي مع اآلخرين ومشاعري نحوهم

4.03

1.060

مرتفع

أحب مشاهدة البرامج التي تحمل أفكا ار عميقة أكثر من
البرامج الترفيهية

4.02

1.131

مرتفع

عند مواجهة أي مشكلة أتأمل جميع االحتماالت لحلها

3.90

1.011

مرتفع

أفكر كثي ار قبل القيام بأي عمل

3.81

1.118

مرتفع

أفضل عدم التسرع في إصدار أحكام يعلى القضايا التي
تحتاج لتفكيرعميق

3.72

1.123

مرتفع

أتأمل حياة األمم السابقة عند مشاهدة آثارهم التاريخية

3.70

1.153

مرتفع
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3.27

1.211

متوسط

أحب قراءة الكتب الفلسفية وذات األفكارالتي تحتاج إلى
تفكيرعميق

3.25

1.352

متوسط

أقضي وقتاً طويال في قراءة الكتب والقصص والمقاالت

3.17

1.334

متوسط

أتجنب الدخول مع اآلخرين بجداالت سياسية أواجتماعية

3.05

1.335

متوسط

التفكير التأملي ككل

3.61

547.

مرتفع

الفقرات
أتجنب التفكير بالقيم والعادات التي تحتاج إلى مناقشة
ّ

يبي ��ن الج ��دول (� )5أنالمتو�سط ��ات الح�سابية قد تراوح ��ت مابي ��ن ( ،)4.25-3.05حيث جاءت
الفقرةالت ��ي تن� ��ص على «�أت�أم ��ل الكثير من المواق ��ف ال�سابقة التي كان له ��ا ت�أثيرعلي» في المرتبة
الأول ��ى وبمتو�س ��ط ح�سابي بل ��غ ( ،)4.25وكان م�ستواها مرتفع ًا ،بينما ج ��اءت الفقرة التي ن�صها
“�أتجنب الدخول مع الآخرين بجداالت �سيا�سية �أواجتماعية” بالمرتبة الأخيرة وبمتو�سط ح�سابي
بل ��غ ( ،)3.05وكان م�ستواها متو�سطا .وبل ��غ المتو�سط الح�سابي للتفكي ��ر الت�أملي ككل (،)3.61
وكان م�ستواه مرتفعا
نتائج ال�س�ؤال الثاني :ما�أ�ساليبالتعلمالمف�ضلةلدىالطلبةالموهوبينفي الأردن؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لأ�ساليب
التعلم المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن والجدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الج ��دول ( :)6المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لأ�ساليب التعلم المف�ضلة لدى
الطلبة الموهوبين
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

4.12

635.

مرتفع

608.

مرتفع
متوسط
مرتفع

الرتبة

رقم
المجال

1

3

المجال البصري

2

1

المجال الحركي

3.87

3
مقياس
أساليب التعلم
ككل

2

المجال السمعي

3.67

640.

3.76

520.

المجال
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المتو�سطات الح�سابية ق ��د تَراوحت مابي ��ن ( ،)4.12-3.67حيث
يبي ��ن الج ��دول (� )6أنّ
ّ
ج ��اء «المجال الب�صري» في المرتبة الأولى ب�أعل ��ى متو�سط ح�سابي بلغ ( )4.12وبم�ستوى مرتفع،
ت�ل�اه المجال الحركي الذي بلغ متو�سطه الح�ساب ��ي ( )3.87وبم�ستوى مرتفع ،بينما جاء «المجال
ال�سمع ��ي» ف ��ي المرتبة الأخيرة وبمتو�س ��ط ح�سابي بلغ ( ،)3.67وبلغ المتو�س ��ط الح�سابي للدرجة
الكلية لمقيا�س �أ�ساليب التعلم (.)3.76
وقد تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابي ��ة واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة على
فقرات كل مجال على حدى ،حيث كانت على النحو الآتي:
المجال الأول :المجال الحركي
ج ��دول ( :)7المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لفقرات المجال الحركي مرتّبة
تنازلي ًا ح�سب المتو�سطات الح�سابية
الرتبة

رقم
الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الفقرات

المستوى

1

3

أفضل الحصص العملية أكثر من الدروس
النظرية

4.32

956.

مرتفع

2

1

أفضل أن أقوم باألنشطة أكثر من الحديث
عنها

4.28

865.

مرتفع

3

5

4.18

1.035

مرتفع

3.91

1.152

عندما أمارس األنشطة بنفسي أتعلم بشكل
أكبر من مشاهدة المعلم يقوم بها
4
4

مرتفع

أفضل األعمال اليدوية والتركيب وصنع األشياء
5

2

من الصعب علي أن أبقى هادئا بدون حركة
لفترة زمنية طويلة

3.85

1.128

مرتفع

6

6

عندما يمارس زميلي النشاط معي فإن
استيعابي يكون أكبر

3.77

1.115

مرتفع

7

9

تزيد حركتي أثناء الدراسة من قدرتي على
التذكر

3.65

1.116

متوسط
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المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرات

1.162

متوسط

8

7

يديو تغيير حركات جسدي
أفضل تحريك ّ
أثناء القراءة باستمرار بما يتناسب مع الموقف

3.61

متوسط

9

8

أستعمل أصابعي لإلشارة إلى الكلمات التي
أقرؤها

3.43

1.359

10

10

أفضلحفظالموادالدراسيةوأناأمشي

3.28

1.462

متوسط

المجال الحركي ككل

3.92

609.

مرتفع

يبين الجدول ( )7ان المتو�سط ��ات الح�سابية قد تراوحت مابين ( ،)4.32-3.28حيث
جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تن�ص على «� ّ
أف�ضل الح�ص�ص العملية �أكثر من الدرو�س النظرية» في
المرتب ��ة الأول ��ى وبمتو�سط ح�سابي بل ��غ ( ،)4.32بينما جاءت الفقرة رق ��م ( )10ون�صها «� ّ
أف�ضل
حفظ المواد الدرا�سية و�أنا �أم�شي» بالمرتبة الأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ ( .)3.28وبلغ المتو�سط
الح�سابي للمجال ككل ( )3.92حيث كان م�ستواه مرتفع ًا.
المجال الثاني :المجال ال�سمعي
ج ��دول ( :)8المتو�سطات الح�سابية واالنحراف ��ات المعيارية لفقرات المجال ال�سمعي مرتبة
تنازلي ًا ح�سب المتو�سطات الح�سابية
الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3.98

1.194

مرتفع

1.068

مرتفع

الرتبة

الرقم

1

12

أفضل أن أستمع إلى القصص أكثر
ّ
من قراءتها

2

20

أفضل االنتباه للحصص الصفية التي
يتميز معلموها بجاذبية األصوات أكثر
ّ
من المظاهر أوالحركات الجذابة

3.79

3

18

أفضل التعلم في الحصة الصفية التي
تتيح لي الكالم أكثر من المشاهدة
أوالحركة.

3.75

1.037

4

13

أفضل أن أحصل على المعلومة
الجديدة على صورة معلومات شفهية

3.77

1.107
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الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

3.70

1.225

مرتفع

1.363

مرتفع
متوسط

الرتبة

الرقم

5

14

أجد القراءة الجهرية أفضل من القراءة
الصامتة لفهم النص

6

11

أفضل حفظ المواد عندما أقرؤها
بصوت مرتفع

3.71

7

17

أستطيع أن أتذكر شرح المعلم بسهولة

3.66

1.031

8

19

أنتبه على العروض التقديمية المرفقة
باألصوات أكثر من الحركة والصور

3.66

1.071

متوسط

9

15

أستطيع أن أستوعب أكثر من حديث
في آن واحد

3.41

1.266

متوسط

10

16

أفضل االختبارات الشفهية على
االختبارات الكتابية

3.12

1.389

متوسط

المجال السمعي ككل

3.70

640.

متوسط

يبين الجدول ( )8ان المتو�سط ��ات الح�سابية قد تراوحت مابين ( ،)3.98-3.12حيث
ج ��اءت الفقرة رق ��م ( )12والتي تن�ص على«�أف�ضل �أن �أ�ستمع إ�ل ��ى الق�ص�ص �أكثر من قراءتها» في
المرتب ��ة الأول ��ى وبمتو�سط ح�سابي بل ��غ ( ،)3.98بينما جاءت الفقرة رق ��م ( )16ون�صها «�أف�ضل
االختب ��ارات ال�شفهية على االختب ��ارات الكتابية» بالمرتبة الأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (.)3.12
وبلغ المتو�سط الح�سابي للمجال ككل ( ،)3.70حيث كان م�ستواه متو�سط ًا.
المجال الثالث :المجال الب�صري
ج ��دول ( :)9المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الب�صري مرتبة
تنازلي ًا ح�سب المتو�سطات الح�سابية
الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

1

28

أفضل التواصل البصري من أجل فهم
أكثر

4.09

952.

مرتفع

2

23

أستوعب أكثر إذا تم عرض مهارة جديدة
أمامي من االستماع إلى كيفية القيام بها

3.99

981.

مرتفع
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الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3

27

أفضل استخدام المعلم للمعلومات عن
طريق الصور ,أوالرسومات ,أوالخرائط
أكثر من شرحها نظريا

3.95

959

4

24

أستطيع التمييز بين األشياء التي أراها
رغم التشابه الكبير بينها

3.93

935

مرتفع

5

25

استخدام الرسومات واألشكال والصور
التي تساعدني على االستيعاب والفهم

3.90

1.009

مرتفع

6

26

أفضل الرسومات البيانية أكثر من
الجداول الرقمية لفهم الموضوعات

3.74

1.070

مرتفع

6

29

أفضل شرح الدروس عن طريق الفيديو

3.76

1.150

مرتفع

8

22

أفضل االنتباه للحصص الصفية التي
يتميز معلموها بجاذبية المظاهر أكثر
من األصوت أوالحركات الجذابة.

3.74

1.070

8

30

أميز المعلومات المهمة في الكتب

3.75

1.313

مرتفع

10

21

أنتبه على العروض التقديمية المرفقة
بالصورأكثر من الصوت والحركة

3.73

1.007

مرتفع

المجال البصري ككل

3.88

635

مرتفع

المستوى
مرتفع

مرتفع

يبين الجدول ( )9ان المتو�سط ��ات الح�سابية قد تراوحت مابين ( ،)4.09-3.73حيث
جاءت الفقرة رقم ( )28والتي تن�ص على «�أف�ضل التوا�صل الب�صري من �أجل فهم �أكثر» في المرتبة
الأولى وبمتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.09بينما جاءت الفقرة رقم ( )21ون�صها «�أنتبه على العرو�ض
التقديمي ��ة المرفق ��ة بال�صور�أكثر من ال�ص ��وت والحركة» بالمرتبة الأخي ��رة وبمتو�سط ح�سابي بلغ
( .)3.73وبلغ المتو�سط الح�سابي للمجال ككل ( ،)3.88حيث كان م�ستواه مرتفعا.
نتائ ��ج ال�س� ��ؤال الثال ��ث :ه ��ل توج ��د عالق ��ة ارتباطية دال ��ة اح�صائي� � ًا عند م�ست ��وى الداللة
( )0.05=αبين التفكير الت�أملي و�أ�ساليب التعلم المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ّتم ا�ستخراج معامل ارتباط بير�سون بين التفكير الت�أ ّملي و�أ�ساليب
التع ّلم المف�ضلة لدى الطلبة الموهوبين في الأردن ،الجدول ( )10يو�ضح ذلك.
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الجدول ( :)10معامل ارتباط بير�سون للعالقة بينالتفكيرالمركبو�أ�ساليبالتعلمالمف�ضلةلدى
طلبةالمرحلةالثانويةالموهوبينفيمدار�سالملكعبداللهالثانيللتميز
أسلوب التعلم
التفكير

التفكير التأملي

اإلحصائي

المجال
الحركي

المجال
السمعي

المجال
البصري

مقياس
أساليب
التعلم

معامل االرتباط ر

**498.

**529.

**458.

)**(596.

الداللة اإلحصائية

000.

000.

000.

000.

العدد

250

250

250

250

العدد

250

250

250

250

** دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)0.01
يتبي ��ن من الجدول ( )10وجود عالق ��ات ارتباطية �إيجابية ودال ��ة �إح�صائي ًاعند م�ستوى
الدالل ��ة ( )0.01 =αبي ��ن التفكير الت�أملي من جهة و�أ�ساليب التعل ��م المف�ضلة الثالثة (الحركي،
ال�سمعي ،الب�صري) من جهة �أخرى لدى الطلبة الموهوبين في الأردن.
مناق�شة نتائج الدرا�سة وتو�صياتها:
مناق�ش��ة نتائ��ج ال�س���ؤال الأول:م��ا م�ست��وى التفكي��ر الت�أملي ل��دى الطلب��ة الموهوبين في
الأردن؟

�أظه ��رت النتائج ب�أن مجال التفكير الت�أملي ج ��اءت فيه الفقرة التي تن�ص على «�أت�أمل الكثير
م ��ن المواق ��ف ال�سابق ��ة التي كان لها ت�أثي ��ر علي» في المرتب ��ة الأولى و�أ ّما الفق ��رة التي تن�ص على
«�أتجنب الدخول مع الآخرين بجداالت �سيا�سية �أواجتماعية» بالمرتبة الأخيرة.
وت ��دل النتائج عل ��ى �أن الطالب يخزن ما حدث مع ��ه في الما�ضي ،ويق ��وم بتحليله وربطه مع
الواق ��ع م ��ن حين �إلى �آخر �سواء �أكان تفكير ًا �سلبي ًا �أو �إيجابي� � ًا ،كما تدل نتائج الفقرة الأخيرة على
�أن الطلب ��ة الموهوبي ��ن لي�س لديهم الخبرة والجر�أة الكافيتين عل ��ى الدخول في حوارات مهما كان
نوعه ��ا ،وخا�ص ��ه ال�سيا�سية واالجتماعية لقل ��ة الخبرة ،ولع ��دم الجر�أة به ��ذه الموا�ضيع ،ولحر�ص
الأهل �أحيان ًا على �أبنائهم بعدم الخو�ض بهذه المجاالت والتركيز على الدرا�سة ،وذلك يتما�شى مع
طموح ��ات الأهل العالية حول �أبنائه ��م الموهوبين ،علم ًا ب�أن هذه الطموحات ترتبط ب�صورة نمطية
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للموهوب في المجتمع ب�أنه �سيكون متفوق ًا في المجاالت الأكاديمية.
مناق�ش��ة نتائ��ج ال�س���ؤال الثان��ي :ما �أ�سالي��ب التعلم المف�ضل��ة لدى الطلب��ة الموهوبين في
الأردن؟

�أظه ��رت النتائج ب�أن م�ستوى الأ�سلوبين التعلم الب�ص ��ري والحركي جاء مرتفع ًا في حين جاء
م�ست ��وى تف�ضيل �أ�سلوب التعل ��م ال�سمعي متو�سط ًا ،حيث جاء «�أ�سلوب التعل ��م الب�صري»في المرتبة
الأولى ،بينما جاء « �أ�سلوب التعلم ال�سمعي» في المرتبة الأخيرة ،ويدل ذلك على �أن الطلبة يحبذون
الأ�شي ��اء والمواد الب�صرية مث ��ل ال�صور والمناظر الطبيعي ��ة والملو�سة باليد ،لي�سه ��ل ا�ستيعاب ما
يط ��رح عليهم في حياته ��م العملية �أو التعليمي ��ة �أو االجتماعية ،بينما جاء المج ��ال ال�سمعي والذي
يحت ��اج �إلى التفكير والت�أن ��ي في المرتبة الآخيرة فمن المعروف �أن المرحل ��ة العمرية التي يمر بها
الموهوبي ��ن ال يكونوا يمتلكوا فيها االتزان في �سماع الأ�شياء بل يركزون على ر�ؤية الأ�شياء والتفاعل
معها ب�شكل �سريع وب�أقل جهد وعدم �صبر.
ونجد �أن النتائج قد �أظهرت في المجال الحركي ب�أن الفقرة التي ن�صت على» أُ�ف�ضل الح�ص�ص
العملية �أكثر من الدرو�س النظرية» في المرتبة الأولى بينما جاءت الفقرة والتي تن�ص على «�أف�ضل
حفظ المواد الدرا�سية و�أنا �أم�شي» بالمرتبة الأخيرة ،ويدل ذلك على �أن الطلبة الموهوبين يحبذون
العم ��ل ب�أيده ��م لفه ��م الأمور والأ�شياء م ��ن حولهم و�أن الم�ش ��ي ال يزيدهم تركيز ف ��ي الدرا�سة بل
يف�ضلون الجلو�س لزيادة تركيزهم وا�ستيعابهم لما يقوموا بدرا�سته.
و�أم ��ا بالن�سب ��ة للمجال الب�صري فقد ج ��اءت الفقرة والتي تن�ص على «�أف�ض ��ل �أن �أ�ستمع �إلى
الق�ص� ��ص �أكث ��ر من قراءتها» ف ��ي المرتبة الأول ��ى ،بينما جاءت الفق ��رة والتي تن� ��ص على»�أف�ضل
االختب ��ارات ال�شفهي ��ة على االختب ��ارات الكتابي ��ة» بالمرتبة الأخي ��رة ،ويدل ذلك عل ��ى �أن الطلبة
الموهوبين ي�سعون �إلى �أقل جهد في الح�صول على المعلومة حيث يحبذون �أن يقر�أ غيرهم الق�ص�ص
ليعرف ��وا الفكرة الموجودة فيها بد ًال من �أخ ��ذ وقت باالطالع عليها ،بينما كان تف�ضلهم لالختبارت
الكتابي ��ة �أكث ��ر من االختب ��ارت ال�شفوية وذل ��ك لأنها تعطيهم المج ��ال في التفكير ف ��ي الإجابة وال
ت�ضعهم في خوف �أكثر بوجود وقت �سريع ومحدد للإجابة عن �أ�سئلة االمتحان.
كم ��ا بين ��ت النتائج في المجال الب�ص ��ري ب�أن الفقرة التي ن�صت «�أف�ض ��ل التوا�صل الب�صري
م ��ن �أجل فه ��م �أكثر» في المرتبة الأولى بينم ��ا جاءت الفقرة والتي تن� ��ص على»�أنتبه على العرو�ض
التقديمي ��ة المرفق ��ة بال�صور�أكثر من ال�ص ��وت والحرك ��ة» بالمرتبة الأخيرة  ،وي ��دل ذلك على �أن
التوا�صل مع المعلم وجها لوجه يزيد من م�ستوى تفكيرهم وا�ستيعابهم للفكرة المطروحة �أمامهم،
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بينم ��ا ل ��م يحبذ الطالب ال�صور فقط للفه ��م واال�ستيعاب عن ال�صوت والحرك ��ة بل يحبذ �أن ي�سمع
وي ��رى حركة الأ�شياء �أمامه ليتم و�صول الفكرة لديه ب�ش ��كل جيد ومكتمل ،ونالحظ �أن الطالب هنا
يحبذ ال�صوت وال�صورة والحركة معا في هذه الفقرة ليتفهم الأمور ويقوم با�ستيعابه.
مناق�ش��ة نتائج ال�س���ؤال الثالث :هل توجد عالق��ة ارتباطية دالة اح�صائي�� ًا عند م�ستوى
الدالل��ة ( )0.05=αبين التفكير الت�أملي و�أ�ساليب التعلم المف�ضلة الطلبة الموهوبين في
الأردن؟

للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال تم ا�ستخراج معامل ارتباط بير�سون بين التفكيرالت�أملي و�أ�ساليب
التعل ��م لدى الطلبة الموهوبين في الأردن ،وتبين النتائج ب� ��أن هناك عالقة �إيجابية دالة اح�صائي ًا
بي ��ن التفكيرالت�أمل ��ي و�أ�ساليب التعلم المف�ضلة لدى الطلب ��ة الموهوبين في الأردن ،ويدل ذلك على
�أن للتفكي ��ر الت�أمل ��ي بجميع مجاالته �صلة وثيق ��ة بينه وبين �أ�ساليب التعلم ،مم ��ا قد يو�ضح اهتمام
المدر�س ��ة والأه ��ل خا�صة بربط ف ��ي التعلي ��م والن�شاطات المختلفة بي ��ن �أ�سالب التفكي ��ر ال�سمعي
والب�صري والح�سي ،وبين جميع المجاالت.
وت�شي ��ر ه ��ذه النتيجة �إل ��ى �أنه كلم ��ا ارتفعت درجات تف�ضي ��ل الطالب الموهوبي ��ن للأ�سلوب
التعلمي تزداد درجاتهم على التفكير الت�أ ّملي ،وقد ًُتعزى هذه النتيجة �إلى �أن التفكير الت�أ ّملي يمثل
عمل ّية عقل ّية داخل ّية مع ّقدة تتطلب معالجات متعددة� ،أما �أ�سلوب التع ّلم فهو الطريقة التي ُيف�ضلها
العق ��ل ف ��ي التعا ُمل مع المعلوم ��ات الح�سية و ُمعالجته ��ا وا�ستناد ًا لذلك ف�إنّ التفكي ��ر الت�أملي ي�سير
ب�شكل �أف�ضل �إذا كان ُمتفق ًا مع �أ�سلوب التع ّلم ال ُم ّ
ف�ضل.
في �ضوء النتائج ال�سابقة خل�صت هذه الدرا�سة الى التو�صيات الآتية:

تطوير مهارات الطلبة الموهوبين وتدريبهم
�.1أهم ّي ��ة ا�ستخدام �أ�ساليب التع ّلم المختلفة في
ِ
على ا�ستخدام كافة �أ�ساليب التع ّلم المختلفة.
�.2أهم ّية التركيز على الأن�شطة التي ُت�ساعد على تطوير التفكير الت�أ ُّملي و�أ�ساليب التع ّلم لدى
الطلبة.
 .3عمل عدد من الدرا�سات بنف�س المجال لقلة تواجدها بالمكتبات العربية.
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