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مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أنماط التعمم وعالقتيا بميارات البحث العممي لدى
الطالب الموىوبين في منطقة الباحة ،والكشف عن العالقة بينيما ،والتعرف عمى درجة وجود
الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين الطالب الموىوبين عمى مقياس أنماط التعمم ومقياس ميارات
البحث العممي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية (متوسطة ،ثانوية) ،وتكونت عينة الدراسة من

( )712طالبا موىوبا ،واتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي ،وأشارت النتائج أن

انحراف(النمط النشط) ىو أكثر األنماط شيوعا بمتوسط حسابي ( )65.4وجاء انحراف النمط
التعممي (المتأمل) بالرتبة الثانية ( )2527ثم انحراف (النظري) بالرتبة الثالثة ( ،)7541ثم انحراف
(النفعي) بالرتبة الرابعة ( ،)7547وجاءت درجة ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين
أفراد عينة الدراسة متوسطة ( ،)2574ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين ميارات
البحث العممي وأنماط التعمم األربعة.

الكممات المفتاحية :الطالب الموىوبين – أنماط التعمم – ميارات البحث العممي 5
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abstract
The present study aimed at revealing learning styles among gifted
students in Al-Baha region, and to identify the degree of scientific
research skills, and the relation between them, and identify the degree of
statistical differences between the gifted students on study scales

(learning styles, scientific research skills) due to stage variable
(intermediate, secondary). The study sample consisted of (217) gifted the
current study5 The results showed that activist style was the most
common (4.56), The reflector (3.72), the theorist (2.91), then Pragmatist
(2.62), also it showed an average degree (3.26) of scientific research
skills.5
Keywords: gifted students - learning styles - scientific research skills.
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مقدمة:
تنوعت

البرامج

وتطورت

التشريعات

الخاصة

بتطوير

بيئات

تربوية

مناسبة

لمطالب الموىوبين  ،نتيجة مطالبات أولياء األمور واىتمام المعممين واإلداريين التربويين

الذين نادوا بفيم أفضل لمطالب الموىوبين وطالبوا باستراتيجيات أفضل لتعميميم

(5)Colangelo & Davis, 2003, 128

ويشير جانييو الى أن الموىبة مركب يتكون من مجموعة من االستعدادات في واحدة أو

أكثر من مجاالت الفرد العقمية ،واالنفعالية ،والحس حركية ،والتي يمكن تنميتيا من خالل البيئية
الداعمة ودافعية الفرد لإلنجاز ،كذلك رأى أن الموىبة مرتبطة باألداء المتفوق ،الذي ينتج عن

رابطة مميزة تظير نتيجة اجتماع عدة مركبات من استعدادات الفرد معا من خالل التأثيرات

المباشرة وغير المباشرة لبيئة الفرد ،ودافعيتو لإلنجاز ،وتدربو عمى تنمية ىذه االستعدادات

(الشباطات ، )74 ،7112 ،فالطالب الموىوب ىو ذلك الطالب الذي يظير مستوى فائق من
األداء فيما يخص النمو الفكري كما أنو قاد ارعمى أن يظير مستوى متميز في كافة الجوانب

الخاصة بذلك األداء )5(Guilbault, 2009, 22

ويتميز الطالب الموىوبين عن الطالب العاديين بعدد من الخصائص والسمات من

أبرزىا القدرة عمى محاكاة النظم الرمزية ،والقدرة عمى التفكير بطريقة منطقية ،والقدرة عمى

استخدام المعمومات المختمفة التي يتم تخزينيا في الذاكرة من أجل حل المشكالت

المتنوعة ،والتفكير بصورة قياسية ،والقدرة عمى نقل المعارف التي تم تعمميا إلى المواقف الجديدة،

(5)Manning, 2006, 67

وقد بدأ اإلىتمام رسميا بالموىوبين وبرامج رعايتيم في المممكة العربية السعودية ،بقرار

مجمس الوزراء رقم ( 224وتاريخ 1234/4/14ىـ) ،عمى مواد وموضوعات تتعمق في اكتشاف
الموىوبين ورعايتيم واتاحة اإلمكانات والفرص المختمفة لنمو مواىبيم في إطار البرامج العامة

(التويجري ومنصور5)27 ،7111 ،

ثم قد بدأ االىتمام منذ أواسط القرن العشرين ،بمراعاة الفروق الفردية بين الطمبة والتعامل

مـعيم عمى أساس قدراتيم وامكاناتيم وأنماطيم في التعمم ،واالىتمام بتنمية ميارات االستقصاء
وحب االستطالع عند الطمبة الموىوبين ،وتييئة المواقف المثيرة لتفكيرىم لممارسة ميارات والبحث

العممي التي تنمي العمميات العقمية وتساىم في فيم العمم (ميكر وشيفر5)214 ،7112 ،
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ويشير مصطمح أنماط التعمم في األساس إلى أنيا مزيج من المميزات العقمية واالنفعالية
والجسمية التي تعمل كمؤشرات ثابتة نسبيا حول كيفية قيام المتعمم باستقبال البيئة التعميمية
والتفاعل معيا واالستجابة إلييا ،وتتمثل في أساليب وطرق من السموك واألداء التي يواجو بيا
الطالب الخبرات التربوية المقدمة لو ويستوعبيا ويحفظيا ويسترجعيا (ىبة العيمة5)64 ،7111 ،
ويعد البحث العممي في كافة أنحاء العالم بمثابة األداة الرئيسة لمنيوض والتقدم والنجاح في
كافة مجاالت الحياة ،مما أدى إلى قيام دول العالم الصناعي المتقدم بوضع ميزانيات ضخمة
لمبحث العممي لما لو من أىمية في تطوير المجتمعات ورفاه اإلنسان ،حيث يتميز البحث العممي
بأنو أسموب لمعالجة المشكالت االنسانية بطريقة منظمة وضمن خطوات متتابعة ومتناسقة ،تميد
كل خطوة فيو لمخطوة الالحقة ،كما أنو عممية واقعية تجريبية موثوق بنتائجيا وقابمة لمتكرار
والوصول لنفس النتائج أو لنتائج مشابية في مواقف أخرى (حسين وعبداهلل5)64 ،7114 ،
كما أشارت كثير من الدراسات إلى أىمية تنمية ميارات البحث العممي لدى الطمبة
الموىوبين ،ومنيا دراسة آمنة بنجر وشومان ( )7114التي أوصت بضرورة تنمية ميارات البحث
العممي لدى الموىوبين ،كما أوصت دراسة اكس يو ودينوودي وتشانج ( )7117بضرورة بذل
جيود كبيرة لتنمية ميارات البحث العممي لدى الطالب5
كما تيدف البرامج االثرائية لمطالب الموىوبين إلى تمكينيم من استخدام الميارات العممية
في كتابة البحوث القصيرة ،واكتشاف آفاقا جديدة من المعرفة وتعويدىم عمى التعبير عن آرائيم
بحرية وص ارحة ،واثراء لمعموماتيم في مواضيع يختارونيا بأنفسيم ،وتطوير ميارات التعمم المستقل
لدييم في دراسة المشكالت واصدار احكام بشأنيا ،وتعويدىم عمى اتباع األساليب والقواعد العممية
المعتمدة في كتابة البحوث ،وعمى استخدام الوثائق والكتب ومصادر المعمومات والربط بينيم
ل موصول الى نتائج جديدة ،وتطوير قدرتيم عمى معالجة المواضيع بموضوعية ونزاىة ونظام
(5)Davis & Rimm, 1998, 76
وبناء عمى ما سبق يرى الباحث أن النيوض باالكتشافات والنشر العممي المتكامل وتوظيف
المعمومات الجديدة في خدمة المجتمع ،وتحقيق التمايز في العموم والرياضيات واليندسة
والتكنولوجيا في جميع المستويات التطبيقية ،ال يتحقق اال بإتقان ميارات البحث العممي
واستخداميا كنيج حياة في جميع الميادين ،كما يرى بأن كفاءة البرامج اإلثرائية تزداد في تحقيق
ذلك من خالل استثمارىا ألنماط تعمم الطالب الموىوبين في تطبيق التعمم المتمايز الذي ييدف
الى مراعاة الفروق الفردية ليم واإلستفادة من إنجازاتيم االبداعية في البحث العممي لتطوير
المجتمع ،مما أعطى أىمية خاصة لمكشف عن أنماط التعمم لدى الطالب الموىوبين والتي يزيد
استخداميا في برامج تعميميم من دافعيتيم ،وتطور خبرات النجاح لدييم ،وتزيد من قدرتيم عمى
إنجاز الميمات األكاديمية المتنوعة التي تتضمن البحوث وحل المشكالت  ،لذا تأتي ىذه الدراسة
لتكشف عن ىذه األنماط وعالقتيا بميارات البحث العممي في منطقة الباحة التعميمية5
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مشكمة الدراسة
تمقى حاليا مسألة وتعميم رعاية الطالب الموىوبين اىتماما ممحوظا من قبل المجتمعات
والقيادات السياسية والتربوية ،حيث تشيد النظم التعميمية في العديد من دول العالم الكثير من
التطور في إستراتيجيات تدريسيا لمطالب الموىوبين ،وذلك نتيجة التطور المعرفي والتقني األمر
الذي تطمب بأن يكون الطالب محور العممية التعميمية ،حيث أصبح المعمم يمارس دور المسيل
والمشرف عمى العممية التعميمية ،مع القيام بتوفير البيئة المناسبة لعممية التعمم ،من خالل استخدام

أنماطا تعممية نشطة وفاعمة ،لذلك جاء اإلىتمام بأنماط التعمم في برامج رعاية الموىوبين ،وذلك
تمشيا مع االتجاىات العالمية الحديثة في ىذا المجال (شاىين5)14 ،7112 ،
وبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت أنماط التعمم المختمفة ،بما فييا أنماط

التعمم وفق تصنيف Honey & Mumfordوكيفية تطبيقيا عمى الطمبة العاديين والموىوبين،
إال أن الكشف عنيا لدى الطالب الموىوبين ،وعالقتيا بدرجة ميارات البحث العممي التي

يمتمكونيا ،لو أىمية خاصة في تطوير برامج االثراء المقدمة ليم ألنو يوضح كيفية تعمميم،
وبالتالي يوضح لممخططين األساليب التعميمية التي يجب ان يتم تضمينيا في ىذه البرامج

(5)Maker & Schiever, 2005, 121

ومن خالل خبرة الباحث الميدانية في المدارس الحكومية التي تقدم برامج لمطالب

الموىوبين ،الحظ قمة اإلىتمام من قبل المعممين بأنماط التعمم في البرامج اإلثرائية التي تعد ليؤالء

الطالب ،مما تولد لديو االحساس بالمشكمة ،وذلك لكشف نواحي النقص ونقاط الضعف فيما يتعمق

بتطبيق ىذه األنماط في برامج تعميم الموىوبين الوطنية ،لما ليذه المعرفة من أثر كبير في تفعيل

برامج الموىوبين ورعايتيم5

وتأسيسا عمى ذلك يرى الباحث ،أن دراسة العالقة بين أنماط التعمم التي يتمتع بيا الموىوبين

بما يمتمكونو من خصائص تحتاج إلى الكشف عن ارتباطيا بميارات البحث العممي لدييم ،التي
اكتسبوىا من خالل البرامج االثرائية لمموىوبين التي تعرضوا ليا ،بأنو قد يسيم في عممية

تطوير البرامج المقدمة ليم ،ألنو يعد كتغذية راجعة لمخططي ىذه البرامج ،كما يمكن أن تسيم

نتائجيا في تًجيـو معممي ﺍلﻁالﺏ الموىوبين وجعميم أكثر كفاءة ًﺇﺭشاﺩىم في مجال التعرف عمى
أنماط التعمم لدى طالبيم ،مما يؤدي إلى تطوير نضجيم الميني ويجعميم أكثر كفاءة في ﺍختياﺭ

األسموب التعميمي ﺍلمناسﺏ لمتعامل مع طالبيم أثناء تدريسيم ،حسـﺏ قـﺩﺭاتيم ًاستعداداتيم،

وأنماطيم التعميمية5
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أسئمة الدراسة

جاءت ىذه الدراسة كمحاولة لمتعرف عمى أنماط التعمم لمطالب الموىوبين وعالقتيا بمستوى
ميارات البحث العممي لدييم ،خاصة في ظل قدراتيم العقمية العالية والمتعددة ،حيث تتشعب
أىتمامتيم ومواىبيم مما ﺩعى ﺇلى وجود حاجة ليذه الدراسة ،والتي تتمخص مشكمتيا في التعرف
عمى أنماط التعمم لدى الطالب الموىوبين ومدى امتالكيم لميارات البحث العممي والعالقة بينيما
من وجية نظر الطالب الموىوبين أنفسيم ،والتي يمكن تحديدىا باألسئمة التالية:
 51ما درجة األنماط التعممية لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة؟
 57ما درجة ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة؟
 52ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥151.بين
متوسطات درجات األنماط التعممية ومتوسط ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين
في منطقة الباحة؟
 56ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥151.بين متوسطات درجات
أنماط التعمم لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة تعزى لمتغير المرحمة التعميمية
(متوسطة ،ثانوي)؟
 5.ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥151.بين متوسطي درجة
ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة تعزى لمتغير المرحمة
التعميمية (متوسطة ،ثانوي)؟

أهداف الدراسة :تسعى الدراسة الحالية إلى الوصول إلى النقاط اآلتية:
-1الكشف عن درجة األنماط التعممية لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة5

 -7الكشف عن درجة ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة5
 -2الكشف مدى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≥151.
بين درجات األنماط التعممية ودرجة ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين5
 -6الكشف عن درجة الفروق ذات الداللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥151.بين
متوسطات درجات أنماط التعمم لدى الطالب الموىوبين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية
(متوسطة ،ثانوي)،
-.الكشف عن الفروق ذات الداللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥151.بين متوسطي
درجة ميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين في منطقة الباحة التي تعزى لمتغير
المرحمة التعميمية (متوسطة ،ثانوي)5
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أهمية الدراسة:
تتوزع أىمية الدراسة الحالية عمى جانبين ،ىما الجانب النظري والجانب التطبيقي ،وفيما يمي
توضيح لذلك5
أوال :األهمية النظرية:
تكتسب الدراسة أىمية نظرية كون الدراسات التي تناولت العالقة بين المتغيرين قميمة ،عمى
حد عمم الباحث ،وبالتالي المساىمة في المعرفة التراكمية بالمجال ،خاصة لدى الموىوبين مما
يؤدي إلى بناء برامج تعميميو واثرائية تأخذ بالحسبان ميارات البحث العممي وأنماط الموىوبين،
وبالتالي زيادة فاعمية ىذه البرامج وتطور الخدمات التي تقدم لمموىوبين في منطقة الباحة بشكل
خاص ،وفي المممكة العربية السعودية بشكل عام5
وتتمخص األهمية النظرية لمدراسة الحالية من خالل ما تتضمنه النقاط التالية:
51

قد تساعد ىذه الدراسة الباحثين في مجال الموىبة والتفوق ورعايتيم في شتى المجاالت
وتربيتيم في عمى التعرف عمى أنماط التعمم المالئمة لدى الطمبة الموىوبين ،مما يجعميم
يطورون وجيات نظر خاصة تتناسب مع مواىبيم وقدراتيم واستعداداتيم ،والسيما من
خالل التأكيد عمى أىمية اكتشاف أنماط التعمم بيدف رعايتيا وتنميتيا وتوجيييا5

57

قد تسيم ىذه الدراسة في حث الباحثين في الكميات والجامعات لالىتمام بأنماط التعمم لدى
الطمبة الموىوبين وتنمية ميارات البحث العممي لدييم5

52

قد تحث ىذه الدراسة باحثين آخرين عمى إجراء دراسات وأبحاث مشابية في مراحل دراسية
مختمفة وعينات لشرائح أخرى5

ثانيا :األهمية التطبيقية:
تبرز أىمية الدراسة الحالية التطبيقية من خالل كشفيا عن درجة أنماط التعمم التي تعد من
أىم البيانات التي يجب جمعيا عن الطالب الموىوبين لتحقيق تفريد التعميم في برامج اإلثراء
المقدمة ليم ،وكشفيا عن درجة ميارات البحث العممي لدييم حيث أن ذلك يمثل تقييما لبرامج
اإلثراء المقدمة ليم في مجال تطويرىا ليذه الميارات لدى الطالب الموىوبين ،وما يتضمنو ذلك
من تطوير سماتيم الوجدانية في مجاالت حب االستطالع والبحث واالستقصاء وحل المشكالت5
ويمكن توضيح األىمية التطبيقية لمدراسة بما يمي:
 51توجيو المربين والميتمين بتطوير برامج الموىوبين اإلثرائية إلى التعرف عمى أنماط التعمم
ومراعاتيا أثناء تقديم البرامج اإلثرائية التي تركز عمى استخدام ميارات البحث العممي بما
يتناسب مع حاجات الموىوبين5
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 57تكشف الدراسة الحالية عن درجة استخدام ميارات البحث العممي في البرامج اإلثرائية المقدمة
لمطالب الموىوبين،
 52قد تسيم ىذه الدراسة في تطوير معرفة المعممين بطبيعة أنماط التعمم ،مما قد يدفعيم إلى
استخداميا أثناء تدريسيم لطمبتيم الموىوبين5

مصطمحات الدراسة:
51

أنماط التعمم (:)Learning Styles

يعرف النمط التعممي بأنو األسموب الذي يستخدمو الفرد أثناء عممية تعممو وتمثمو
لممعمومات (جبريني5)64 ،7111 ،
وقد اعتمد لغايات الدراسة الحالية ،تصنيف Hony,Mufordmألنماط التعمم الذي يصنف
أنماط التعمم إلى أربعة أنماط ،ىي النشط والتأممي والنظري والنفعي 5
وتعرف إجرائيا بأنو األسموب الذي يستخدمو الموىوب أثناء عممية تعممو وحمو لممشكالت
وتقاس بالدرجة التي يحققيا الطالب في أي من األنماط األربعة التي يقيسيا مقياس األنماط
التعميمة المستخدمة في الدراسة وىي النشط والتأممي والنظري والنفعي5
 .0مهارات البحث العممي (: (Scientific Research Skills
تعرف بأنيا مجموعة من الميارات التي تمكن الفرد من إجراء بحث وفقا لألسس العممية
المتبعة وتتضمن التخطيط ،وتجميع البيانات ،وفرض الفروض أو إثارة األسئمة ،واختبار صحة
الفروض أو اإلجابة عن األسئمة ،وكتابة تقرير البحث (النجار والنجار والزعبي5)12 ،7112 ،
وتعرف إجرائيا بأنيا الميارات التي تمكن الموىوب من إجراء البحث العممي وتتضمن
التخطيط ،وتجميع البيانات ،وفرض الفروض أو إثارة األسئمة،واختبار صحة الفروض أو اإلجابة
عمى األسئمة ،وكتابة التقارير وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب الموىوبين عمى
المقياس المستخدم ليذا الغرض في الدراسة الحالية5
 .3الطالب الموهوبين (:)Gifted students
تعتمد الدراسة الحالية عمى تعريف لطالب الموىوبين في و ازرة التعميم في المممكة العربية
السعودية والذي ينص عمى أنيم الطالب الذين يوجد لدييم استعدادا أو قدرة غير عادية أو أداء
متميز عن بقية أقرانيم في مجال أو أكثر من المجاالت التي يقرىا المجتمع ،وخاصة في مجاالت
التفوق العقمي والتفكير اإلبداعي والتحصيل األكاديمي والميارات والقدرات الخاصة ويحتاج
إلى رعاية تعميمية خاصة ال تستطيع المدرسة تقديميا لو في منيج الدراسة العادية الخاصة
( و ازرة التعميم بالمممكة العربية السعودية)5
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وقد تبنت الدراسة الحالية تعريف الموىبة الذي وضعتو و ازرة التعميم في المممكة العربية
السعودية ألنو تعريف متعدد األبعاد وشامل لكافة جوانب الموىبة5
ويعرف الطالب الموىوبين إجرائيا لغاية الدراسة الحالية عمى أنيم الطالب الذين تم
اختيارىم من قبل اإلدارة العامة لمتعميم بالباحة في المممكة العربية السعودية والذين اجتازوا
المقاييس المحددة لمكشف عن الموىوبين بالمممكة وصنفوا عمى أنيم طالب موىوبين بمنطقة

الباحة5

حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :اقتصر موضوع الدراسة عمى عن أنماط التعمم وميارات البحث العممي،وتتحدد دقة نتائجيا بدقة األدوات المستخدمة ودقة عممية التطبيق5
 الحدود البشرية  :اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة من الطمبة الموىوبين بمدارس المرحمةالمتوسطة والثانوية5
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى مدارس المرحمة المتوسطة والثانوية بمنطقة الباحة5 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي(5)7114 /1661

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :مفهوم الموهبة
تعرف الموىبو في المغة من (وىب) لو الشيء وىبو ،أعطاه إياه بال عوض  5و(اليبة)

األعطية بال عوض أو غرض (المعجم الوسيط5)7116 ،

ويشير جروان ( )62 ،711.إلى أن المعاجم العربية واإلنجميزية تتفق عمى أن الموىبة تعني
قدرة استثنائية أو استعدادا فطريا غير عادي لدى الفرد5
وعرف الطالب الموىوب في بداية القرن العشرين ،عمى أنو الطالب الذي يتمتع بقدرات
عقمية عالية ،أي مستوى ذكاء أعمى من متوسط أقرانو بمقدار انحرافين معياريين ،ومع ازدياد
االنتقادات إلى التعريفات التقميدية لمموىبة التي اعتمدت عمى بعد القدرة العقمية ،ظيرت التعريفات
الحديثة التي نادت بتعريف الموىبة باالعتماد عمى عدة أبعاد ،ومن أشير ىذه التعريفات ،تعريف

مارالند ( (Marland, 1970الذي اعتمده مكتب التربية والتعميم في الواليات المتحدة ،الذي ينص
عمى أن الطالب الموىوبين ىم أولئك الطالب الذين يتم تحديدىم من جانب أشخاص مؤىمين عمى
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أنيم من ذوي القدرات العالية في األداء ،والذين يتطمبون وجود برامج متنوعة وخدمات كثيرة،
تذىب إلى ما ىو أبعد من تمك التي يتم إعدادىا لمطمبة العاديين ،حتى يشعروا بمساىماتيم من
أجل خدمة أنفسيم ،وخدمة المجتمع الذي يعيشون فيو ،ومن الذين يثبتون مستوى رفيعا من
التحصيل واألداء في المجاالت الفكرية واألكاديمية ،مع اإلبداع الواضح في الفكر والقيادة والفن
وحركات الجسم المختمفة (سعادة5)14 ،7111 ،
ويعرف العزة ( )72 ،7111الموىبة بأنيا المعرفة والميارة والقدرة والخصائص المرتبطة
بمجاالت األداء العالية؛ والتي يجب عمى الفرد أن يمتمكيا ليؤدي عممو بالشكل المطموب5

ثانيا :خصائص الموهوبين العقمية والمعرفية والتعممية
تكشف الدراسات النفسية عن أن الموىوبين يتميزون بسمات محددة سواء من الناحية
الجسمية أو العقمية أو االجتماعية أو االنفعالية ،ومعرفة مثل ىذه السمات يساعدنا عمى التعرف
عمييم ،كما أنو يجعمنا نييئ المناخ المناسب لرعايتيم 5ومن أىم ىذه الخصائص الخصائص
المعرفية ،وذلك النو يتم مالحظتيا من خالل تفوقيم في العممية التعمم  ،ألنيا تؤدي الى سرعة

عممية تعمميم واتصافيا بالتجريد والتعقيد مما يميزىم عن أقرانيم في مرحمة مبكرة من نموىم العقمي
بشرط توافر الرعاية السميمة ،حيث أنو بغيابيا فقد تختفي كثير من ىذه الخصائص بسبب
حساسية الموىوب ،وقد يؤدي إلى جعميا قوى سمبية معيقة لمتعمم ،ولذلك ينبغي أن تفيم
الخصائص العقمية المعرفية في ضوء االعتبارات التي ذكرىا جروان (  ).4، 711.وىي:
أ5

أن الموىوبين ليسوا مجتمعا متجانسا ،ولن يتوقع أن يظير كميم نفس الخصائص أو السمات
العقمية المعرفية ،بل يظيرون مدى شاسعا من الفروق الفردية ،وليس ىناك خاصية واحدة
تمثل الموىبة بشكل قاطع ،وكمما ازدادت درجة الموىبة عند الفرد كمما ازدادت درجة تفرده

عن غيره5
ب 5أن الخصائص العقمية المعرفية ليست ثابتة أو جامدة ولكنيا تتطور من خالل التفاعل مع البيئة
بدرجات متفاوتة ،وكذلك فإنو ليست جميع خصائص الموىوبين إيجابية ،فيناك العديد من
الخصائص التي يعتبرىا المجتمع سمبية أو غير مرغوب فييا5
وأوضح جروان ( )114 ،711.أنو في ضوء تعريف مكتب التربية األمريكي كما ورد في
تقرير "ميرالند" عن الطمبة الموىوبين ،فإنو يحدد عدة خصائص أساسية لمطمبة الموىوبين ،حيث
يندرج تحت كل خاصية مجموعة من الخصائص توضح ما يتمتع بو ىؤالء الطمبة وذلك عمى

النحو التالي:
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أ 5قدرات عقمية عامة :استنباط األشياء المجردة ،والمالحظة الدقيقة ،واستثارة األفكار الجديدة
واالستمتاع بفرض الفروض ،والتعمم بسرعة ،واستخدام المفردات استخداما جيدا ،واألخذ بزمام
المبادرة ،وحب االستطالع والبحث العممي5
ب 5قدرات أكاديمية خاصة :القدرة عمى التذكر بشكل كبير ،واستيعاب المعمومات بشكل الفت،
وسرعة اكتساب ميارات أساسية في المعرفة والقراءة بتوسع وتشعب ،والنجاح بتفوق في
مجال الدراسة ،والسعي بحماس ونشاط إلشباع االىتمامات الخاصة5
ج 5قدرات إبداعية :مثل التفكير المستقل ،واألصالة في التفكير والتعبير المفظي والكتابي وادراك
أبعاد المشكالت وطرح البدائل المتعددة لحميا ،وسرعة البديية ،واالختراع واالبتكار والقدرة
عمى االرتجال ،وعدم االكتراث باالختالف عن المجموعة5
ويرى الباحث من خالل عرض الخصائص العقمية السابقة ،أىمية الكشف عن أنماط التعمم
وميارات البحث العممي لدى الطالب الموىوبين ،لمساعدة المعممين في تخطيط وتنفيذ برامج
اإلثراء المقدمة ليم ،التي يمكن أن تساىم في تطوير ميارات البحث العممي ،مما يزيد في أىمية
الدراسة الحالية5

رابعا :أهداف برامج رعاية الموهوبين

يشير مفيوم برامج الموىوبين إلى الجيود الموجية لالرتقاء بالطالب الموىوبين إلى
المستوى المناسب الستخدام قدراتيم العقمية ،وتيدف البرامج التربوية الموجية لمموىوبين إلى تقوية
قدرات الموىوبين والمتميزين عقميا ،وتطوير استراتيجياتيم في التفكير مثل االستيعاب والتطبيق
والتحميل والتركيب والتقييم فالموىوب يختمف عن أقرانو في طريقة تفكيره ،حيث إن الصف العادي
ببرامجو التعميمية التقميدية يبدو غير مقبول وغير مناسب لمطالب الموىوبين ألنو يحد من
إمكانياتيم ،حيث أن المنيج الدراسي التقميدي قد يفرض قيودا حقيقية عمى الطالب الموىوب
(سميمان5)27 ،7116 ،
وبين جروان ( )02 ،0202أن أهداف برامج الطالب الموهوبين تتمثل في التالي:
 51األىداف العامة ،تيدف إلى مساعدة الطالب الموىوبين عمى النمو السوي والتكيف اإليجابي
في المجاالت اإلنفعالية والمعرفية والمينية ،ومساعدة المعممين وأولياء أمور الطالب
الموىوبين عمى فيم خصائصيم وتطوير أساليب فعالة في التعامل معيم وتمبية إحتياجاتيم5
 57األىداف الخاصة ،تيدف إلى تطوير مفيوم الذات ليكون أكثر واقعيا وايجابيا وتقبمو،
واإلعتراف بعناصر الضعف والقوة الذاتية والعمل عمى تحسينيا ،وتنمية مفيوم العالقات
اإلنسانية وميارات اإلتصال مع األخرين ،وتطوير ميارات حل الصراعات والمشكالت واتخاذ
القرار والتفكير الناقد واإلبداعي وأساليب خفض التوتر ،والعمل عمى توعية المعممين
بخصائص الطالب الموىوبين5
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المحور الثاني :أنماط التعمم
أوال :مفهوم النمط التعميمي

خصائص الموىوبين المعرفية تفرض أنماطا تعممية لدى الطالب الموىوبين تختمف عن
العاديين فاألنماط التعممية تكشف عن أساليب تأثير المجاالت البيئية واالنفعالية واالجتماعية
والفسيولوجية التي تمثل الطمبة لممعمومات والميارات المختمفة واحتفاظيم بيا ،ويتكون النمط
التعممي من سموكات قابمة لممالحظة تعكس صفات عقمية محددة ،وتوضح كيفية ارتباط الطالب
بالعالم وكيف يحدث التعمم لديو5
وتكشف أنماط التعمم عن أفضل أساليب التعميم وأكثرىا فاعمية في تعميم الموىوبين من
غيرىا ،فبعض الطالب الموىوبين ال يقبمون عمى اإلنجاز إال إذا كانوا مستعدين ليا ،وبعضيم
يحبون المغامرة واإلثارة ويتأقممون مع األوضاع الجديدة ،وبعضيم يبحث عن التطبيقات العممية
والمسائل ذات الحمول المفتوحة في حين يفضل البعض اآلخر التعامل مع األوضاع التي تحتمل
حال واحدا )5(Dunn & Dunn, 2002, 58

ثانيا :نماذج تصنيف أنماط التعمم

يشير األدب التربوي إلى وجود تصنيفات كثيرة يمكن استخداميا لمتعرف عمى أنماط تعمم
الطمبة ،وبالرغم من اختالف تمك التصنيفات إال أنيا تتشابو في كثير من الخصائص في تحديد
أنماط التعمم لدى الطمبة ،ومن أىم نماذج تصنيفات أنماط التعمم ما يمي:
 51نموذج  Kaganلسعة اإلدراك ،ويركز عمى سرعة ودقة االستجابة ،وتصنف الطمبة حسب
سعــة اإلدراك إلى فئتين :فئة المندفعين ،وفئة المتأممين ،كما أن ىذه القائمة تميز بين فئتين
من المتعممين فئة التحميميين وىم الذين يحددون األجزاء التفصيمية اليامة ويحاولون بناء
نموذج لما تم تعممو ،وفئة الكميين وىم الذين يركزون عمى الصورة الكمية والفكرة المستخمصة
من المادة التعميمية )5(Doyle & Rutherford, 1984, 85
 57نموذج ديفيد كولب ( )Kolb, 1984وفيما يمي توضيح أنماط كولب لمتعمم:
أ5

نمط التجميع :ويتميز بالمفاىيم المجردة والتجريب النشط ،كما أنو مفيد في صناعة التطبيقات
العممية الخاصة باألفكار واستخدام المنطق االستنتاجي لحل المشاكل (5)Kolb, 2005, 71

ب 5نمط االختالف :ويميل نحو التجربة الممموسة والمشاىدة التأممية ،ويتميز بكونو تخيمي ،ومفيد
في طرح األفكار ورؤية األشياء من منظور مختمف (5)Kolb, 2005, 71

ج 5نمط االستيعاب :ويتميز بالمفاىيم المجردة والمشاىدة التأممية ،وىو قادر عمى خمق نماذج
نظرية عن طريق االستدالل االستقرائي (5)Kolb, 2005, 74
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د 5نمط التكيف :ويستخدم الخبرات الممموسة والتجارب الفعمية ،وىو مفيد في التداخل الفعال مع
العالم باإلضافة إلى فعل األشياء بدال من القراءة والدراسة (5)Kolb, 2005, 75

 52نموذج ىني وممفورد ((Honey & Mumford, 1986
ويصف نموذج ىني وممفورد ألنماط التعمم ،السموكات واالتجاىات التي تحدد طريقة التعمم

المفضمة لدى الطمبة ،موزعة بالتساوي عمى أربعة أنماط تعممية ىي :النشط ،والمتأمل ،والنظري،

والنفعي ،وفي الدراسة الحالية استخدمت ىذه القائمة لتحديد النمط التعممي لدى أفراد عينة الدراسة5

وفيما يمي وصف ليا:
أ5

النشط :يتسم الطالب صاحب ىذا النمط بأنو عممي ويحب أن يجرب عمل األشياء ولو

لمرة واحدة ،ويفضل العمل في مجموعات،ويميل لممشاركة في النشاطات ،حيث يتعمم من

خالل االنخراط في العمل مع اآلخرين ويحب ممارسة الخبرات الجديدة ويجد فييا متعة،

ويولد كثي ار من األفكار تحت ضغط الوقت ،ويستمتع بقيادة االجتماعات والمناقشات
(5)Honey & Mumford, 2000, 58

ب 5المتأمل :ويتسم الطالب صاحب ىذا النمط بأنو يأخذ وقت لمتفكير قبل اتخاذ القرار ،وأنو
ينظر ويتامل فيما قام بو قبل االنتقال إلى الخطوة التالية ،ويتعمم بشكل أفضل عندما يأخذ

فرصة لمتريث والتفكير ومراجعة النشاطات ،ويستمتع بالقيام بجمع المعمومات لكتابة تقرير

رصين (5)Honey & Mumford, 2000, 58

ج 5النظري :ويتسم الطالب صاحب ىذا النمط بأنو يحاول ربط األفكار الجديدة بما عنده من

معمومات ،ويتعمم بشكل أفضل عندما يكون ىناك متسع من الوقت الستكشاف الترابطات
والعالقات بين األفكار والمواقف بشكل منيجي ،وخاصة عندما يوضع في موقف ذي بنية

منظمة لو ىدف واضح ينظر إلى األمور نظرة كمية ،ويق أر األفكار ويربطيا بغيرىا ،ولديو
القدرة عمى متابعة القضايا المعقدة بشكل منطقي ،وتقديم الحجج التي تدعم وجية نظره،

ويستطيع التحميل وتحديد نقاط القوة والضعف (5)Honey & Mumford, 2000, 59

د 5النفعي :ويتسم الطالب صاحب ىذا النمط بأنو يحب تجريب األفكار الجديدة وممارسة

مياراتو ،والحصول عمى مكافئة نتيجة قيامو باألعمال بشكل صحيح وىو قادر عمى تقدير

فوائد ما يقوم بو قبل القيام بو ،ويتعمم بشكل أفضل من النشاطات التي تربط بين النظرية

والتطبيق (5)Honey & Mumford, 2000, 61
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وقد تم إعتماد ىذا ىوني وممفورد لمدراسة الحالية ألنو من أشير النماذج المستخدمة في
بناء المناىج الدراسية والبرامج الدراسية ألنو ،حسب وجية نظر الباحث ،يتناسب مع خصائص
الطالب الموىوبين ومخرجات البرامج االثرائية المقدمة ليم التي تطور لدييم التعمم المستقل والنشط
والتفكير التاممي واكتشاف العالقات والتعامل مع المسائل النظرية5

مفهوم البحث العممي
وتعددت التعريفات وتنوعت لمبحث العممي تبعا ألىدافو ومجاالتو ومناىجو ،ولكن معظم
تمك التعريفات تمتقي حول التأكيد عمى دراسة مشكمة ما بقصد حميا ،وفقا لقواعد عممية دقيقة،
ويتكون مصطمح البحث العممي من كممة بحث وىو مصدر الفعل الماضي ومعناه تتبع ،سأل،
تحرى ،تقصى ،حاول ،طمب ،وبيذا يكون معنى البحث ىو :طمب وتقصي حقيقة من الحقائق أو
أمر من األمور ،وىو يتطمب التنقيب والتفكير والتأمل وصوال إلى شيء يريد الباحث الوصول إليو،
أما كممة العممي ،فيي كممة منسوبة إلى العمم ،والعمم يعني المعرفة والدراية وادراك الحقائق ،والعمم
في طبيعتو طريقة تفكير وبحث أكثر مما ىو طائفة من القوانين الثابتة ،وىو منيج أكثر مما ىو
مادة لمبحث ومتأثر بتجربة اإلنسان وخبرتو (عمر5)11 ،7117 ،

ويمكن تمخيص أهم االتجاهات في تعريف البحث العممي كما يمي:
 51تعريفات البحث العممي كفن ىادف وعممية لوصف التفاعل المستمر بين النظريات والحقائق،
من أجل الحصول عمى حقائق ذات معنى ،وعمى نظريات ذات قوى تنبؤية5
 57تعريفات البحث العممي كمحاولة الكتشاف المعرفة والتنقيب عنيا وتنميتيا ،وفحصيا وتحقيقيا
بتقص دقيق ونقد عميقن ثم عرضيا عرضا متكامال ،ويسيم في تحسين نوعية الحياة5
 52تعريفات البحث العممي كحل لمشكمة من خالل االستخدام المنظم لعدد من األساليب
واإلجراءات لمحصول عمى أفضل حل لمشكمة ما ،عما يمكننا الحصول عميو بطرق أخرى،
وىو يفترض الوصول إلى نتائج ومعمومات أو عالقات جديدة لزيادة المعرفة لمناس أو التحقق
منيا (ابو راوي5)72 ،7117 ،
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مهارات البحث العممي  - :تتعدد ميارات البحث العممي وتختمف باختالف أساليب البحث
ومواضيعو وأغراضو ،إال أن ىناك قواسم مشتركة بين األبحاث والميارات التي تستخدميا ،حيث
أشار ليداو إلى أىمية تنمية ميارات البحث العممي األساسية لدى الطالب الموىوبين ،وصنفيا إلى
ميارة التخطيط التي تتضمن تحديد الموضوع ومصادر المعمومات وتحديد معايير التقويم
لممعمومات المجموعة ،وميارة جمع المعمومات التي تتضمن تحديد مكان المعمومات وكيفية
جمعيا ،وميارة معالجة المعمومات التي تتضمن تقييم المعمومات واختبارىا وتنظيميا وتسجيميا
واكتشاف الروابط والدالالت فيما بينيا ،واستخراج نتائج منيا ،وميارة مشاركة المعمومات التي
تتضمن كتابة تقرير البحث وتفسير النتائج وتقويميا (5)Laidlaw, 2012, 775
والواقع أن ميارات البحث رغم التصنيفات المختمفة تعد قدرة واحدة ،ال تنفصل ألن ىذه
التصنيفات تعتمد عمى تقسيمات إجرائية ىدفيا تسييل عممية تعمم ىذه الميارات ،رغم أن
جميعيا مرتبطة ببعضيا البعض وال يمكن فصميا من الناحية العممية التطبيقية ،لذا تم اعتماد
الدرجة الكمية ليذه الميارات واعتبرت سمة واحدة ألغراض الدراسة الحاليةيمكن تمخيص ميارات
البحث العممي

إجراءات البحث:
منهجية الدراسة  :استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي في تصميم الدراسة ،حيث
استخدم ىذا المنيج لمكشف عن أنماط التعمم وعالقتيا بميارات البحث العممي لدى الطالب
الموىوبين بمنطقة الباحة ،وذلك لمالئمتو أغراض الدراسة الحالية5
مجتمع الدراسـة  - :تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الطالب الذكور الموىوبين
بالمرحمة المتوسطة والثانوية ،في الفصل األول من العام الدراسي (1661ه7114/م) في منطقة

الباحة والبالغ عددىم (5)1211

عينة الدراسة  - :تتألف عينة الدراسة الحالية مما يمي:
 51العينة االستطالعية :بمغ عددىا ( )24طالبا موىوبا ،بواقع ( )13طالبا من المرحمة
المتوسطة و( )13طالبا من المرحمة الثانوية ،تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ،وتم تطبيق
أدوات الدراسة عمييم بيدف التحقق من صدقيما وثباتيما5
عينة الدراسة الرئيسية :تكونت من ( )712طالبا موىوبا موزعين عمى المرحمتين المتوسطة

والثانوية بمنطقة الباحة ،والذين تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،حيث كانت نسبة تمثيل
العينة لممجتمع بواقع (5)%145..
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أدوات الدراسة :استخدمت الدراسة الحالية مقياسي أنماط التعمم وميارات البحث العممي ،وفيما
يمي تفصيل إلجراءات استخراج دالالت الصدق والثبات لكل منيما:

األداة األولى :مقياس أنماط التعمم

 .0صدق المقياس :حيث تم استخراج انواع الصدق التالية:
أ .صدق المحكمين :لمتحقق من صدق المقياس ،تم عرضو بصورتو األولية عمى ( )1.محكم من
ذوي االختصاص في مجال التربية الخاصة وعمم النفس في جامعة الباحة ،والممحق ( )6يبين
اسماؤىم ،حيث طمب منيم إبداء رأييم في مدى مالءمة األبعاد التي ضميا المقياس لقياس
أنماط التعمم ،ومدى مالءمة الفقرات لقياس تمك األنماط لدى الطالب الموىوبين ،حيث تم
األخذ برأييم وحذف الفقرات المتشابية ،حيث تم حذف ( )71فقرة بناء عمى أراء المحكمين،
وأصبح المقياس في صورتو النيائية ،يتكون من ( )41فقرة5
ب .صدق البناء :ولغايات استخراج صدق البناء لممقياس الحالي تم تطبيق المقياس عمى العينة
االستطالعية المكونة من ( )24طالبا ،حيث تم حساب صدق البناء من خالل حساب
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات والبعد (النمط) الذي تنتمي إليو ،والجداول
( )4 ،. ،6 ،2تبين أن معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد التي تنتمي إلييا جميعيا
مناسبة ودالة إحصائيا عند مستوى ( ،)151. ≤ ويشير ذلك إلى صدق بناء مناسب لغايات
الدراسة الحالية5
 .0ثبات المقياس  :ولغايات الدراسة الحالية تم تطبيق المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية
وعددىا ( )24طالبا من مجمتع الدراسة ،حيث تم حساب الثبات باستخدام طريقة كرونباخ
الستخراج معامل ألفا لمثبات ،وقد تراوحت القيم التي تم التوصل إلييا وفق تطبيق المعادلة
عمى بيانات العينة االستطالعية لممقياس القيم ( ،)1547 – 1534فيما بمغت القيمة لممقياس
ككل ( )1533وىي قيم مرتفعة وتحقق معيار ثبات لممقياس يناسب الدراسة الحالية5

ثانيا :مقياس مهارات البحث العممي

أ5

صدق المحكمين ولمتحقق من صدق المقياس ،تم عرضو بصورتو األولية (الممحق  )2عمى
( ) 1.محكمين من ذوي االختصاص في مجال التربية الخاصة وعمم النفس والممحق ( )6يبين
اسماؤىم ،حيث طمب منيم إبداء رأييم في مدى مالءمة الفقرات لقياس ميارات البحث العممي
لدى الطالب الموىوبين 5وقد تم اعتماد اتفاق المحكمين عمى صالحية جميع الفقرات والغاء
األبعاد من المقياس بحيث تقيس ميارات البحث العممي كسمة كمية واحدة ،والممحق ( )6يبين
المقياس في صورتو النيائية ،والذي تكون من ( )64فقرة تقيس ميارات البحث العممي
كسمة واحدة5
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ب 5صدق البناء ولغايات استخراج صدق البناء لممقياس الحالي تم تطبيق المقياس عمى العينة
االستطالعية المكونة من ( )24طالبا ،حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة
من الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس ،كما في جدول ( )4والذي يبين أن معامالت االرتباط
بين الفقرات والدرجة الكمية لممقياس جميعيا عالية ودالة عند مستوى ( ،)151. = ويشير
ذلك إلى تحقق معيار الصدق البنائي في المقياس وبالتالي يعطي الثقة في استخدامو لمعرفة
درجة ميارات البحث العممي الطالب لدى الموىوبين5

ثبات مقياس مهارات البحث العممي
ولغايات الدراسة الحالية تم تطبيق المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية وعددىا ()24
طالبا ،حيث تم حساب الثبات باستخدام طريقة كرونباخ الستخراج معامل ألفا لمثبات وكذلك طريقة
جتمان لمتجزئة النصفية ،وقد بمغت القيمة التي تم التوصل إلييا وفق تطبيق المعادلتين عمى
بيانات العينة االستطالعية لممقياس ( )1541و( )1532عمى التوالي وىي قيم مرتفعة وتحقق
الثبات لممقياس وبالتالي يمكن استخدام المقياس5

نتائج البحث:
 51أن أكثر أنماط التعمم شيوعا لدى الطالب الموىوبين افراد عينة الدراسة (النمط النشط) حيث
بمغ متوسطة الحسابي ( )65.4بإنحراف معياري ( ،)1547ثم النمط المتعمم (النظري) بالرتبة
الثانية ،حيث بمغ متوسطة الحسابي ( )7541بإنحراف معياري ( ،)1533وجاء النمط التعممي
(المتأمل) بالرتبة الثالثة ،حيث بمغ متوسطة الحسابي ( )2527بإنحراف معياري ()1531
وجاء نمط التع مم (النفعي) بالرتبة الرابعة وبدرجة متوسطة حدية ،حيث بمغ متوسطة الحسابي
( )7547بإنحراف معياري (5)1536
 57جاءت درجة ميارات البحث العممي متوسطة وبمغت ( ،)2574لدى الطمبة الموىوبين أفراد
عينة الدراسة5
 52جاءت معامالت االرتباط بين ميارات البحث العممي وأنماط التعمم األربعة وفق ىني وممفورد
جميعيا موجب ومتوسط ودال إحصائيا ،حيث كان االرتباط بين متوسط ميارات البحث
العممي والنمط النظري أعمى قيمة بمعامل ارتباط ( ،)15.41يميو معامل االرتباط مع النمط
النشط ( ،)15.4.ويميو معامل االرتباط مع النمط المتأمل ( )15672وفي المرتبة األخيرة
جاء معامل االرتباط مع النمط النفعي ( ،)15714وكانت جميع معامالت االرتباط ىذه دالة
عند مستوى داللة ( )151. ≤ ما عدا معامل االرتباط مع النمط النظري حيث جاء
بمستوى داللة أقل من (5)1511 ≤ 
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات الدراسة - :
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،ومن خالل اإلطار النظري والدراسات
السابقة ،يوصي الباحث بما يمي:
 51تطبيق أنماط تعمم الطالب الموىوبين واالستفادة منيا في إرشادىم وتوجيييم الميني ومراعاة
الفروق فيما بينيم أتناء تطبيق البرامج التعميمية ليم وتييئة المواقف بما يناسب كل فرد تبعا
لنمطو5

 57دراسة أبعاد أخرى من أنماط التعمم غير المعتمد في الدراسة الحالية مثل النمط النفسي
حسب نموذج دن ودن (الشمولي ،أو التحميمي)5
 52تدريب المعممين وحثيم عمى التنويع في أساليب تعميميم قدر اإلمكان ،حتى تتم مراعاة أكبر
قدر ممكن من أنماط تعمم الطالب5

مقترحات الدراسة
 51إجراء المزيد من الدراسات عن ميارات البحث العممي وأنماط التعمم لدى الموىوبين في
المراحل الدراسية المختمفة5
 57دراسة فاعمية برامج إرشادية لتطوير أنماط التعمم لدى الطمبة الموىوبين5
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أنماط التعمم وعالقتها بمهارات البحث العممي

أ /أحمد محمد يحيى الزهراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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