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   أساليب التفكري وعالقتها بأمناط التعلم السائدة
  لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات يف األردن

  : ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير وعالقتها بأنماط التعلم السائدة          

طالباً وطالبة ) ٨٦(تكونت عينة الدراسة من . لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات
وقد . ناث يعانون من صعوبات تعلم في الرياضيات من اإل ) ٣٨( و ذكورمن ال ) ٤٨(هم  من

، الـشورة ( وأداة أنمـاط الـتعلم       )٢٠١٠،  الفاعوري( تم استخدام أداة أساليب التفكير    
  . وقد تم التحقق من الصدق والثبات لألداتين). ٢٠١٢

لمحافظ لـدى   ن أسلوب التفكير السائد هو األسلوب ا      أأظهرت نتائج الدراسة    و
كما أظهرت نتائج الدراسة أن نمط التعلم السائد        . الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات    

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا فروقا دالة في كل من أساليب           .  حركي -هو نمط الحس  
وكانت الفروق لصالح الـذكور فـي جميـع         ،  التفكير وأنماط التعلم تبعاً لمتغير الجنس     

ية بين إيجابنتائج وجود عالقة ارتباطية دالة كما أظهرت ال. وأنماط التعلمأساليب التفكير 
وجود عالقة ، وحركي وأساليب التفكير باستثناء األسلوب التشريعي     - نمط التعلم الحس  

. ية بين نمط التعلم البصري وبين أسلوبي التفكير التنفيذي والملكي         إيجابارتباطية دالة   
ية بين نمط التعلم السمعي وأساليب      إيجابة دالة   قة ارتباطي كما أظهرت النتائج وجود عال    

  . التفكير باستثناء األسلوب التشريعي والقضائي والهرمي والتحريري
  .صعوبات تعلم الرياضيات، أنماط التعلم، أساليب التفكير: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Thinking styles and their relationship  

to the Prevalent learning methods among the students  
With Mathematics learning disabilities in Jordan 

The study aimed at identifying thinking styles and their 
relationship with learning methods among the students with 
Mathematics learning disabilities. The sample of the study 
consisted of (86) students (48 males and 38 females) who suffer 
Mathematics learning disabilities. The tools of thinking styles (AL 
– Fa'ouri, 2010) and learning methods (AL – Shore, 2012) were 
used where the validity and reliability of the two tools were 
verified.  

The results of the study showed that the prevailing 
thinking style among the students with Mathematics learning 
disabilities was the conservative style. The results also showed that 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٦٥٤-

the prevailing learning method was the kinesthetic method. The 
results also revealed significant differences in the thinking styles 
and learning methods due to the gender variable where the 
differences were in favor of the males in all thinking styles and 
learning methods. The results also indicated a positive correlative 
relationship between kinesthetic learning and thinking styles 
except for the legislative style and a positive correlative 
relationship between visual learning and the executive and royal 
thinking styles. In addition, the results revealed a positive 
correlative relationship between auditory learning and thinking 
styles except for the legislate, judicial, hierarchical and editorial 
styles.  
Key words: Thinking styles, learning methods, Mathematics 
learning disabilities.  

  :المقدمة
 نظرا، المعلمين تواجه معضلة أهم المدارس في الطلبة لدى التعلم صعوبات تُعد

، اليوميـة  النـشاطات ، الرسمي التعليم ذلك في بما، الفرد حياة سمات كل على لتأثيرها
 التـي  الرياضية القدرة برفع المطالب تزداد ذلك إلى إضافةً .االجتماعي التعامل والوظيفة
   .المتنوعة والعلمية االقتصادية التطورات لمواكبة الحالي الوقت في الفرد يمتلكها

 أنـواع  مـن  الرياضـيات  صعوبات أن إلى (Geary, 2006) جيري وتشير
 والخطط العالجية البرامج وضع أجل من وذلك، متزايدا اهتماما تأخذ التي التعلم صعوبات

 العلـوم  مـن  الرياضـيات  تُعد ثحي، الطلبة بين المشكلة هذه تزايد من للحد المستقبلية
 ويحتاجها، الحياة في مهما حيزا تأخذ ألنها، ثقافته كانت مهما للفرد والضرورية المهمة
 أن) ٢٠١٠ (الفاعوري ويضيف. اليومية حياته بأمور المتعلقة القرارات اتخاذ في الفرد

، التعليمي نظامال تواجه التي الخطيرة المشاكل إحدى تمثل الرياضيات في التعلم صعوبات
 التعريفـات  جميـع  تؤكد حيث، اليومية الحياة مناحي في الكبيرة الرياضيات لقيمة نظراً

 تحـصيل  تـدني  في متزايد بشكٍل تظهر مشكلة أنها على الرياضيات في التعلم لصعوبات
  .العاديين بأقرانهم مقارنة ملحوظ بشكل الرياضيات مادة في الطلبة

 صعوبة شكل على تظهر الطلبة لدى الرياضيات في التعلم صعوبات مظاهر إن
، الرياضية العمليات في الخاص االستيعاب إلى واالفتقار، البسيطة األعداد مفاهيم فهم في

، األعـداد  إجـراءات  وحقائق تعلم في مشاكل لديهم تظهر كما،  فيهاالمرتبطة والمفاهيم
 فـإنهم ، الحساب في حةصحي طرقًا يستعملون أو، صحيحة أجوبة يقدمون عندما سواء

 الخطـط  وضـع  عند لذا. )(In Butterworth, 2004: 3 آلية بصورة بذلك يقوموا
 مـسألةٍ  إلى االنتباه ِمن البد التعلم صعوبات ألفراد والفعالة المناسبة العالجية والبرامج

 بحيث، التعليمية العملية أثناء الطالب هؤالء يستخدمها التي التفكير أساليب وهي مهمة
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 ياإيجاب سينعكس الذي األمر الطلبة هؤالء لدى التفكير ألساليب مالئمة البرامج هذه كونت
 التوجه وكذلك المستقل التعلم مهارات اكتساب على ومساعدتهم، تحصيلهم مستوى على

  ). ٣: ٢٠١٠، الفاعوري (مستقبال المهني
 إذ، معرفيال النفس علم في الباحثين باهتمام والتفكير التعلم موضوع حظي وقد

 الفردية الفروق مع التعامل في تكمن الطلبة تعلم تيسير في طريقة أفضل أن العلماء يرى
 الـتعلم  ألن نظراً ؛ التعلم وأساليب العقلية األساليب على بالتركيز المعرفية الوظائف في

 عنـدما  معينـة  ألساليب الطلبة استخدام في تتدخل الفردية الفروق وأن بالتفكير مرتبط
  .(Cano & Hewitt, 2000: 413) ويتعلمون رونيفك

 أنإلى ) (Beceren & Özdemir, 2010 أوزدمير وبيسيرن من كل ويشير
 المراحـل  وفق واجتماعية وبيئية ونفسية وانفعالية معرفية بأنها تتميز التفكير أساليب

  .الفرد فيها يمر التي المتغيرة
 مـن  كل وصفها كما كيرالتف أساليب على بناء األفراد خصائص عرض ويمكن

  :كما يلي) (Sternberg & Zhang, 2006 وزهانغ ستيرنبيرغ
 المجردة القضايا مع للتعامل بتفضيلهم األفراد هؤالء ويتصف :العالمي األسلوب ،

، والعموميـات ، الغامضة والمواقف، والتجديد والتغيير، الرتبة عالية والمفاهيم
  .التفاصيل ويتجاهلون

 تـضمن  وفرديتهم تبرز التي األعمال الملكيون األفراد يفضلو :األسلوب الملكي 
، كباحـث : أعمـال  مـن  فيه يقومون فيما مباشر بشكل اآلخرين تدخل عدم لهم

  .أعمال رجل، ومؤرخ
 القـوانين  وراء فيما بالذهاب أألسلوب هذا أصحاب ويتصف :التحرري األسلوب 

   .ممكن تغيير أقصى ويفضلون، المألوفة غير المواقف إلى والميل
 ونتائجه العمل مراحل بتقييم القضائي األسلوب أصحاب يهتم :القضائي األسلوب ،

 علـى  القـدرة  ولديهم، اآلخرون يمارسها التي واألفعال النشاطات تقييم وكذلك
، البـرامج  وتقيـيم ، النقد كتابة مثل المختلفة المهن ويفضلون واالبتكار التخيل

  .والتوجيه واإلرشاد
 الموضـوعية  القواعـد  بـاع تإل يميلون الذين األفراد يميز :ذيالتنفي األسلوب ،

 تطبيق إلى ويميلون، المشكالت لحل مسبقاً والمحددة الموجودة الطرق واستخدام
 معـالجتهم  فـي  بالواقعية ويتميزون، المحسوسة باألشياء ريوالتفك، القوانين

  .لدينا رجل، والمديرو، كالمحامي التنفيذية المهن ويفضلون، للمشكالت
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 ويكرهـون ، بـالقوانين  بالتمـسك  األفـراد  هؤالء ويتصف: المحافظ األسلوب 
  .المألوفة األشياء ويحبون، الغموض

 من مدفوعون وكأنهم الفوضوي األسلوب ذوو األفراد يبدو: الفوضوي األسلوب 
 علـيهم  الصعوبة من يكون ما غالباً والتي، واألهداف الحاجات من خليط خالل
، للمـشكالت  العـشوائية  بالمعالجـة  ويقومـون ، معها فقونيتوا اآلخرين جعل

   .أجلها من يبذلونه ما تستحق األهداف هذه بأن ويعتقدون
 التي العينية المشكالت بتفضيل األسلوب هذا أصحاب ويتصف :المحلي األسلوب 

   .بالتفاصيل ويستمتعون العملية المواقف نحو ويتجهون، التفاصيل عمل تتطلب
 الرياضيات في التعلم صعوبات مجال ن العديد من الدراسات فيويرى الباحثان أ

مـدى   ودراسة واالنتباه، والتفكير والذاكرة كاإلدراك :المعرفية القدرات جانب تركيز على
 الجوانـب  تناولـت  و دراسات أخـرى  الرياضيات، في التعلم بصعوبات وتأثرها تأثيرها

 إلـى  اتجهـت  التي من الدراسات القليل هناك  ولكن،الطالب لهؤالء والنفسية السلوكية
 أو الدراسـي  الـصعيد  علـى  سـواء  هاما دورا يلعب قد كمتغير أساليب التفكير دراسة

  .أو المهني االجتماعي
 التفاعل أن أكدت البحوث من الكثير أن إلى Zhang, 2010)( زهانغ يشيرو

 كـذلك  .الطلبة تعلم لىع كبير أثر له الطالب تعلم وأساليب المعلمين تدريس أساليب بين
 هـذه  استغالل وأن، التعلم في يفضلونها التي واألساليب الطرق حيث من الطالب يختلف

 الطالب تساعد التي والبرامج الخطط وضع في يساهم المعلمين قبل من الفردية التفضيالت
 ةالمفـضل  أسـاليبهم  مع التعليمية المادة مواءمة خالل من الدراسي نجازاإل تحقيق على

).(Diaz & Cartnal, 1999: 130  
 بعض أنماط التعلم التي يمارسها المعلمـون        (Fleming,2001) فليمنجوذكر  

هو نمط يعتمد المتعلم مـن خاللـه علـى          و: النمط البصري  :في الغرف الصفية ومنها   
حيث يتعلم على نحو أفضل من خالل رؤية المـادة          ،  اإلدراك البصري والذاكرة البصرية   

والرسوم البيانية والتخطيطيـة والعـروض الـسينمائية        ،  كالرسوم واألشكال : التعليمية
فإن المتعلم يعتمـد  : أما النمط السمعي. وأجهزة العرض إلى غير ذلك من تقنيات مرئية     

حيث يتعلم على نحو أفضل من خـالل سـماع         ،  على اإلدراك السمعي والذاكرة السمعية    
والحـوارات  ، رطة المـسجلة والمناقـشات  واألش، كسماع المحاضرات : المادة التعليمية 

يعتمـد  : وأخيراً النمط العملي أو الحركـي . الشفوية إلى غير ذلك من ممارسات شفوية    
المتعلم على اإلدراك المسي والعملي والتعليم باستخدام األيدي لتعلم األفكار والمعاني من    

وإجـراء  ، توعمل التـصاميم والنمـاذج والمجـسما     ،  خالل العمل اليدوي في المختبر    
   .واألنشطة الحركية إلى غير ذلك من ممارسات حركية التجارب
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 إلـى  النهايـة  في تهدف إنما التفكير، وأساليب أنماط التعلم ويرى الباحثان أن
 الخاص أسلوبه مراعاة خالل الفرد ذوي صعوبات التعلم من داخل الطاقة الكامنة استثمار

قـدراتهم التفكيريـة    وتوظيف استخدام في لكمعلوماته وكذ وتخزين وتنظيم استقبال في
 صعوبات وفئة ممكن، أقصى حد إلى لديه اإلنجاز بمستوى الوصول بهدف وذلك ،المناسبة

أسـاليب   بالحسبان نأخذ فيها عندما األساليب مجال في البحث أثبت التي الفئات من التعلم
 عليـه  من الحاالت يطرأ كثيرو متميزة، نتائج تعطينا فإنها الطالب لهؤالء المفضلة التعلم

 ومراعاة أساليب تفكيرهم المناسب باألسلوب المناسب العلمي المحتوى تقديم التحسن بعد
  .المناسبة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تُعد صعوبات تعلم الرياضيات من المشكالت التعليمية التي ازدادت لدى الطلبة           

الستراتيجيات المناسبة للحـد مـن      دون أن تجد االهتمام من قبل المدرسين في وضع ا         
وكثيراً ما يتجاهل المدرسون أساليب التفكير عند طلبتهم خاصة ذوي صعوبات           ،  تفاقمها
كما أن عـدم    . األمر ينطوي على آثار سليبة على تحصيلهم ونشاطهم المدرسي        ،  التعلم

ـ             رف مرونة المدرسين في استخدام أساليب التعلم التي يمارسونها مع طلبتهم داخل الغ
وال تراعي الفروق   ،  الصفية والتي غالبا ال تنسجم مع األسلوب المفضل في تعلم الطلبة          

األمر الذي سينعكس بـشكل سـلبي   ، الفردية في أساليب تعلم طلبتهم المفضلة للتدريس 
  . وسلوكهم المشكل داخل المدرسة على تحصيلهم

مة مـن قبـل    حيث يعزى نجاح أو فشل الطلبة إلى الطرق واألساليب المستخد         
 والبرامج الخطط وضع أجل ومنفلذلك  .المعلمين ومدى مالءمتها ألساليب تفكير الطلبة

 تتعلـق  مهمـة  مسألة إلى االنتباه ِمن البد، الفئة هذه ألفراد والفعالة المناسبة العالجية
 يثبح، التعليمية العملية أثناء الطلبة هؤالء يستخدمها التي التفكير وأساليب التعلم بأنماط
 الـذي  األمر، الطلبة هؤالء لدى التفكير وأساليب التعلم ألنماط مالئمة البرامج هذه تكون

 الـتعلم  مهـارات  اكتـساب  علـى  ومساعدتهم، تحصيلهم مستوى على اإيجاب سينعكس
 هنا جاءت مشكلة الدراسة في البحث عن ومن. مستقبالً المهني التوجه وكذلك، المستقل

ير وأنماط التعلم السائدة للطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات         العالقة بين أساليب التفك   
  :وستحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية. في غرف المصادر في األردن

  عوبات تعلم الرياضيات في األردن؟ما أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي ص .١
  لرياضيات في األردن؟عوبات تعلم اما أنماط التعلم السائدة لدى الطلبة ذوي ص .٢
تعزى لمتغير الجنس لدى الطلبة أساليب التفكير هل توجد فروق دالة إحصائيا في  .٣

  ؟صعوبات تعلم الرياضيات في األردنذوي 
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هل توجد فروق دالة إحصائيا في أنماط التعلم تعزى لمتغير الجنس لدى الطلبة ذوي  .٤
  ؟بات تعلم الرياضيات في األردنصعو

 إحصائياً بين أساليب التفكير وأنماط التعلم لدى الطلبة ذوي هل توجد عالقة دالة .٥
 عوبات تعلم الرياضيات في األردن؟ص

  : هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير وعالقتها بأنماط التعلم، كمـا            
هدفت إلى التعرف على أثر الجنس في كل من أساليب التفكير وأنماط التعلم السائدة لدى    

  . الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في األردن
  :أهمية الدراسة

 تسعى الدراسة للكشف عن أساليب التفكير وأنماط التعلم لدى  :األهمية النظرية
كما تقدم الدراسة عرضاً مفصالً ، الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في األردن

  . بمتغيرات الدراسةوالدراسات التجريبية ذات الصلةري لألدب التربوي النظ
 المدرسين تساعد قد الحالية الدراسة لها ستتوصل التي النتائج أن: العملية األهمية 

 استخدام وكذلك، الرياضيات تدريس في المختلفة التفكير ألساليب الفعال لالستخدام
 لديهم التحصيل ومستوى الدافعية رفع أجل من الطلبة يفضلوه الذي التعلم أسلوب

  . تدريسهم أساليب في الطلبة بين الفردية الفروق ومراعاة، رياضياتال مادة في
  :حدود الدراسة ومحدداتها

 م٢٠١٤/٢٠١٥ تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام: الحد الزمني .  
 غرف المصادر في تربية السلط: الحد المكاني.  
 لم صعوبات ذوو لبةالط :الحد البشريالرياضيات تع.  
 تائج الدراسة بالخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة والمنهجية تحدد ن

 .المستخدمة

  :المفاهيم النظرية
   ):Thinking Styles(التفكير  أساليب

 استغالل أو استخدام كيفية وتوضح، التفكير في فرد كل لدى المفضلة هي الطرق
 الشخصية بين  تقعولكنها بقدرة ليست وهي) المعرفة (يمتلكها مثل التي للقدرات الفرد

 يحصل التي بالدرجة إجرائيا التفكير وتعرف أساليب (Sternberg, 2002: 19) والقدرة
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الطلبـة ذوي صـعوبات    لدى التفكير حدة من أساليب على أسلوب كل في الطالب عليها
، المحلـي ، العـالمي ، الهرمـي ، الملكـي ، القضائي، التنفيذي، التشريعي :وهي التعلم

   .حافظوالم، التحرري
  : (Learning Styles)أنماط التعلم 

 في له المقدمة المعلومات إدراك في الطالببالطريقة التي يستخدمها : وتُعرف
 –والحـس  ، الـسمعي ، األسلوب البـصري : وهي التعلم عملية أثناء ومعالجتها الحصة
 في اعليه الطالب يحصل التي بالدرجة :إجرائياً  وتُعرف(Angela, 2007: 28) الحركي

  . المستخدمة في هذه الدراسة الحاليةالتعلم أساليب من أسلوب كل
  ): Learning Disabilities in: Mathematics( الرياضيات تعلم صعوبات

 َأو، قواعـده  معرفـة  أو، العدد مفاهيم َأوفهم تعلم في دائمة صعوبٍة تشير إلى
الرياضـي   بـالعجز  األحيـان  أغلـب  فـي  الصعوبات هذه وتدعى، الحساب على القدرة

).(Geary, 2006: 1   
بالعجز في القيام بالعمليات الحـسابية األربعـة واسـتيعاب           :إجرائياً وتُعرف

  .اتالرياضيفي مادة تحصيل ال وتدني للرياضيات القصصية

  :الدراسات السابقة
من الدراسات التي تناولت أساليب التفكير وأنماط التعلم لدى الطلبة أجرى كانو 

دراسة هدفت لدراسة العالقـة بـين أسـاليب    ) Cano & Hewitt, 2000 (توهيو
 وطالبة،  اطالب) ٢١٠(وتكونت عينة الدراسة من      (Colp)لكولب  التفكير وأنماط التعلم    

و بين أسـاليب    ) تكامليةالمالحظة وال (وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين أسلوب التعلم        
بالتحصيل من خالل أساليب التعلم والتفكير      ويمكن التنبؤ   ) التشريعي والخارجي (التفكير  

   .) التنفيذي،الداخلي،الخبرة الحسية(
 هدفت لدراسة العالقـة بـين   )Zhang, 2002(وفي دراسة أجراها زهانج 

طالبة ) ٢١٢(تكونت عينة الدراسة من     . أساليب التفكير وأنماط التعلم واألداء األكاديمي     
س نساليب التفكير لـستينبرج، وقائمـة تـور       وطالبة في أمريكا، وقد استخدم الباحث أ      

 ودرجات التحصيل األكاديمي، أشارت النتائج إلى تمايز قائمـة          .لألنماط التعلم والتفكير  
أساليب التفكير عن عوامل قائمة أنماط التعلم والتفكير، وكذلك وجود عالقة سالبة بـين   

القة موجبة مع أساليب    بينما كان هناك ع   ) العالمي، المحرر (التحصيل وأساليب التفكير    
  . التفكير المحافظ

هدفت إلى دراسة الفروق في ) (Heiman, 2006وفي دراسة أجرتها هيمان 
، تكونت عينة الدراسـة   صعوبات التعلم والطلبة العاديين الطلبة ذوي  لدى أساليب التعلم 
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ول  استخدم الباحث استبيان لتعزيز الذات ح      ،ذوي صعوبات التعلم  طالباً من   ) ٢١٢(من  
أشارات النتائج أن ذوي صعوبات الـتعلم فـضلوا اسـتعمال األسـلوب             ،أساليب التعلم 

   .التدريجي في معالجة المعلومات
بدراسة لتقييم أنماط التعلم للطلبة البالغين ) (Angela, 2007وقامت انجلي 

أشارت النتـائج   .  ألنماط التعلم  )VAK( وتم استخدام نموذج فاك      ،ذوي صعوبات التعلم  
 يفـضلون النمـوذج الـسمعي      (0.34) يفضلون النموذج البـصري و     (0.34)أن  إلى  

   .يفضلون النموذج المتعدد) 0.09(يفضلون النموذج الحركي و) 0.23(و
والتي هدفت إلى التعرف على أنماط ) ٢٠١٢(من (وفي دراسة أجراها الشورة     

 وتكونـت عينـة     ،التعلم وعالقتها بدافعية االنجاز لدى طلبة صعوبات التعلم في األردن         
طالبا وطالبة من طلبة صعوبات الـتعلم تـم اختيـارهم بالطريقـة             ) ٩٠(من  الدراسة  
 وقد قام الباحث بإعداد مقياس أنماط التعلم ومقياس دافعيـة االنجـاز،أظهرت      ،القصدية

النتائج أن أنماط التعلم الشائعة كان أعالها النمط الحس حركي ثم تاله النمط البصري ثم 
  .معي وقد كان شيوع هذه األنماط بين الطلبة بدرجة متوسطةالنمط الس

لدراسة أساليب التعلم والتفكيـر لـدى       ) ٢٠١٤(دراسة أجراها الخطيب    وفي  
طالبا و طالبـة    ) ١٠٠( وتكونت العينة من     ،الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات     

كـوب ومكـافي     وطبق عليهم قائمة أسلوب التعلم المعدلـة ل        ،من ذوي صعوبات التعلم   
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجـود  . وقائمة أساليب التفكير الذي أعده الباحث ) ٢٠٠٥(

 - االسـتيعابي  - التقـاربي  -التكيفـي   (ارتباط موجب دال إحصائيا بين أساليب التعلم        
 - العـالمي - الحكمـي  - التنفيـذي    -التـشريعي   (  وبعض أساليب التفكير   )يوالتباعد

. كما أشارت النتائج إلى تمايز أساليب التعلم عن أساليب التفكير ،لدى الطلبة ) الفوضوي
 لدى الذكور في حين لدى اإلناث هو   وان أسلوب التعلم التكيفي واالستيعابي األكثر تميزاً      

وقد تبين وجود فروق في كل أساليب التفكيـر لـصالح           . والتباعدي األسلوب التقاربي 
  .اإلناث

 والتي هدفت إلى التعرف إلـى أسـاليب         )٢٠١٤(اب  يوفي دراسة أجرتها الذ   
التفكير وعالقتها بتقدير الذات لدى الطالبـات المتفوقـات والمنـذرات أكاديميـا فـي               

منذرة أكاديميا وقد استخدمت    ) ٢٢٨(متفوقة و   ) ٧٤(تكونت عينة الدراسة من     ،األردن
 Sternberg & Wagner) الباحثة مقياس أساليب التفكير لـستيرنبيرغ وواجنـر  

، وأشارت )Heatherton & Polivy ,1991(ومقياس هيرثون و بوليفي  (1992,
النتائج إلى وجود فروق في جميع أساليب التفكير وتقـدير الـذات لـصالح الطالبـات                

 كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ايجابية بين تقدير الذات الكلي            ،المتفوقات أكاديميا 
   .ند الطالبات المنذراتواألسلوب التشريعي والتنفيذي والخارجي ع
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التفكيـر   دراسة هدفت إلى التعـرف ألسـاليب      ) ٢٠١٤(كما أجرى القحطاني    
المركب وأساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة في مدارس الملك عبداهللا الثـاني للتميـز،          

) ٢٠٠٨(وقد اسـتخدم مقيـاس العبـوني      ،طالبا وطالبة ) ٢١٣(تكونت عينة الدراسة    
 التعلم المفضلة لدى الطلبـة هـو األسـلوب           النتائج أن أساليب   أشارت.ألساليب التعلم 

 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق        ،البصري ثم الحركي وأخيرا األسلوب السمعي     
  . التعلماألساليبدالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس في 

حول أساليب التفكير المفضلة لدى الطلبة،      تباينت   نتائج الدراسات    ويالحظ أن 
 التنفيذي  -التشريعي  (هي   إلى أساليب التفكير لدى الطلبة    ) ٢٠١٤(يث أشار الخطيب    ح
 أن (Cano & Hewitt, 2000) كما وجد كل من ،) الفوضوي- العالمي- الحكمي-

) Zhang, 2002( كما وجـد  ،)التشريعي والخارجي(أساليب التفكير لدى الطلبة هي 
  .دة لدى الطلبةئهي األساليب السا) العالمي، التحريري، والمحافظ(بان األسلوب 

 نتائج الدراسات حول أساليب التعلم السائدة لدى        الباحثان تباين  كما الحظ أيضا  
أن الطلبة ذوي صعوبات ) (Angela, 2007دراسة انجلي  الطلبة، حيث أشارت نتائج

 ن أشارت نتائج دراسة الشورة    يفي ح  .التعلم يفضلون النمط البصري السمعي في التعلم      
في حين ذكر ت    )  حركي -الحس(أن أسلوب التدريس المفضل لدى لطلبة هو        ) ٢٠١٢(

هو األسلوب التدريجي  أن أسلوب التدريس المفضل لديهم) Heiman, 2006(هيمان 
إلى أن أسـلوب الـتعلم التكيفـي و       ) ٢٠١٤(كما أشار الخطيب    .في معالجة المعلومات  

 أن األسلوب التقـاربي والتباعـدي هـو         االستيعابي األكثر تميزا لدى الذكور في حين      
   .المفضل لدى اإلناث

وبناء على ما سبق فإن الدراسة الحالية سوف تسعى للكـشف عـن طبيعـة               
، العالقة بين أساليب التفكير وأنماط التعلم لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم فـي األردن             

يب الـتعلم المفـضلة     حتى يتسنى للمعلمين مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في أسال         
  .لديهم وطرق تفكيرهم ووضع االستراتيجيات التعليمية المناسبة لطلبتهم

  :الدراسة وإجراءات الطريقة
  :أفراد الدراسة

يتكون أفراد الدراسة من جميع الملتحقين بغرف المصادر في مدريـة تربيـة             
هم بناء على السلط، والذين يعانون من صعوبات تعلم في الرياضيات، والذين تم تشخيص  

وقد تم اختيـار     .التربية والتعليم في األردن    األسس المتبعة في التشخيص حسب وزارة     
أربعة مدارس بطريقة قصديه توجد فيها غرف مصادر تعنى بالطلبـة ذوي صـعوبات              

) إنـاث (،يرقا الثانوية   )ذكور(، يرقا الثانوية    )ذكور(سليمان النابلسي   : الرياضيات وهي 
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يبين توزيع ) ١(والجدول. طالباً وطالبة) ٨٦( ويبلغ عدد أفراد الدراسة ).إناث(والكرامة 
  .عينة الدراسة

  
  الجنستبعا متغير  لعينة الدراسة التكرارات والنسب المئوية) ١(جدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 44.2 38 أنثى الجنس 55.8 48 ذكر
 100.0 86 المجموع 

  : الدراسةأدوات
  : أساليب التفكير)مقياس (أداة: الأو

وذلـك بنـاء   ) ٢٠١٠، الفاعوري( تم استخدام أداة أساليب التفكير التي أعدها 
وتتكون ، )حكومة الذات العقلية ألساليب التفكير( )(Sternbargعلى نظرية ستيرنبيرغ 

، التنفيـذي ،  التـشريعي :  فقرات لكل أسلوب وهـي     األداة من تسعة أساليب بواقع سبع     
 وقد قام الباحثان بالتحقق من .المحافظ والعالمي، التحريري، الهرمي، المالكي، قضائيال

 تنطبـق بدرجـة     :ويتم تصحيح المقياس بإعطاء األوزان التالية     . داللة الصدق والثبات  
تنطبق بدرجـة   ،  )٣(تنطبق بدرجة متوسطة    ،  )٤(تنطبق بدرجة كبيرة    ،  )٥( كبيرة جدا 

  ).١(ال تنطبق  و)٢(قليلة 

   :دق التساق الداخليص
الستخراج دالالت صدق التساق الداخلي للمقياس، استخرجت معامالت ارتبـاط    
فقرات المقياس مع الدرجة الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت              

طالباً وطالبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، حيث تم تحليل فقرات المقياس           ) ٣٠(من  
ط كل فقرة من الفقرات، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثـل داللـة              وحساب معامل ارتبا  

للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من               
جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها باألسلوب التي تنتمي إليه، وقد تراوحت معـامالت              

) ٠,٨٧-٠,٤٠(، ومع األسـلوب  )٠,٨٣-٠,٣٨(ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين    
  .يبين نتائج ذلك) ٢(والجدول
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   التي تنتمي إليهواألسلوبمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ) ٢( جدول

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط

 األسلوب

معامل 
  االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط

 األسلوب

معامل 
  االرتباط

 ع األداةم

رقم 
 الفقرة

معامل 
مع  االرتباط

 األسلوب

معامل 
  االرتباط
 مع األداة

1 .40* .38* 22 .43* .41* 43 .65** .51** 
2 .72** .54** 23 .60** .49** 44 .74** .59** 
3 .69** .60** 24 .53** .46* 45 .66** .42* 
4 .46* .45* 25 .45* .50** 46 .62** .64** 
5 .59** .58** 26 .54** .51** 47 .40* .44* 
6 .64** .72** 27 .65** .45* 48 .78** .83** 
7 .73** .66** 28 .72** .41* 49 .55** .45* 
8 .60** .45* 29 .66** .61** 50 .70** .61** 
9 .42* .38* 30 .74** .75** 51 .74** .77** 

10 .62** .45* 31 .76** .73** 52 .74** .66** 
11 .74** .61** 32 .79** .67** 53 .48** .52** 
12 .73** .52** 33 .65** .68** 54 .66** .41* 
13 .49** .44* 34 .87** .83** 55 .63** .49** 
14 .60** .60** 35 .70** .55** 56 .77** .56** 
15 .48** .42* 36 .65** .62** 57 .62** .62** 
16 .66** .58** 37 .60** .51** 58 .61** .53** 
17 .61** .59** 38 .61** .50** 59 .70** .62** 
18 .70** .70** 39 .74** .54** 60 .49** .41* 
19 .70** .47** 40 .75** .70** 61 .75** .59** 
20 .65** .45* 41 .62** .47** 62 .62** .61** 
21 .43* .45* 42 .64** .47** 63 .61** .49** 

    ).٠,٠٥(مستوى الداللة دالَة إحصائيا عند * 
  ).٠,٠١(دالَة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
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 يتبين من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة           
  .ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات، إحصائياًودالة 

  
  :أداة الدراسةثبات 

-test( ثبـات اإلعـادة    للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقـة         
retest(،             حيث تم تطبيق األداة وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج 

تـم  . طالبا وطالبة من ذوي صعوبات تعلم الرياضـيات       ) ٣٠(عينة الدراسة مكونة من     
 .يبين نتائج ذلك) ٣(حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 

  ثبات بطريقة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل ال) ٣(جدول 
  الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ثبات اإلعادة المجال

 0.71 0.84 األسلوب التشريعي
 0.71 0.86 األسلوب التنفيذي
 0.73 0.89 األسلوب القضائي
 0.72 0.82 األسلوب الملكي
 0.86 0.84 األسلوب الهرمي

 0.77 0.87 تحررياألسلوب ال
 0.74 0.88 األسلوب المحافظ
 0.79 0.83 األسلوب العالمي
 0.74 0.86 األسلوب المحلي

 0.95 0.85  ككلأساليب التفكير
يتبين من الجدول السابق أن جميع قيم معامل الثبات بطريقة كرونبـاخ ألفـا،          

ه القـيم مالئمـة   وثبات اإلعادة كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا واعتبرت هـذ         
 .لغايات هذه الدراسة

  :أداة أنماط التعلم: ثانياً
، وتتكون األداة من    )٢٠١٢ ،الشورة( تم استخدام أداة أنماط التعلم التي أعدها      

 حركي، والسمعي والبصري حيث اشتمل كل مجال علـى          –الحس  : ثالث مجاالت وهي  
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ويـتم تـصحيح    .  والثبات وقد قام الباحثان من التحقق من داللة الصدق       . عشرة فقرات 
، )٤( تتوفر بدرجة كبيرة ،)٥( تتوفر بدرجة كبيرة جداً :المقياس بإعطاء األوزان التالية

  ).١(و ال تتوفر ) ٢(، تتوفر بدرجة قليلة )٣(تتوفر بدرجة متوسطة 
  

  : صدق التساق الداخلي
الستخراج دالالت صدق التساق الداخلي للمقياس، استخرجت معامالت ارتبـاط    

قرات المقياس مع الدرجة الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت              ف
طالباً وطالبة ذوي صعوبات تعلم رياضيات، حيث تم تحليل فقرات المقيـاس            ) ٣٠(من  

وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثـل داللـة                
معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من         للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة       

جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها بالنمط الذي تنتمي إليه، وقد تراوحـت معـامالت               
) ٠,٨٥-٠,٣٧(، ومـع الـنمط      )٠,٨٣-٠,٣٧(ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين        

  .يبين نتائج ذلك) ٤(والجدول 

   التي تنتمي إليهوالنمطت والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين الفقرا) ٤(جدول

رقم 
 الفقرة

معامل 
  االرتباط
 مع النمط

معامل 
  االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
  االرتباط
 مع النمط

معامل 
  االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
  االرتباط
 مع النمط

معامل 
  االرتباط
 مع األداة

1 .76** .83** 11 .68** .62** 21 .63** .37* 
2 .41* .46* 12 .62** .61** 22 .65** .64** 
3 .37* .37* 13 .63** .63** 23 .39* .50** 
4 .54** .59** 14 .85** .75** 24 .67** .55** 
5 .62** .54** 15 .71** .73** 25 .71** .50** 
6 .62** .58** 16 .62** .46* 26 .39* .50** 
7 .55** .53** 17 .72** .58** 27 .63** .50** 
8 .37* .48** 18 .63** .70** 28 .66** .67** 
9 .67** .52** 19 .60** .56** 29 .64** .51** 
10 .58** .48** 20 .74** .66** 30 .84** .68** 

  ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *
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  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   **
يتبين من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة            
ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات واعتبرت هذه القـيم مالئمـة                

 .لغايات هذه الدراسة

  :ة الدراسةثبات أدا
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبـار       

)test-retest (           بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعـة مـن
 طالبا وطالبة من ذوي صعوبات تعلم الرياضـيات،  )٣٠(خارج عينة الدراسة مكونة من  

يبـين  ) ٥(ريقة كرونباخ ألفا، وثبات اإلعادة والجدول رقم        وتم حساب معامل الثبات بط    
  .نتائج ذلك
  معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية) ٥(جدول 

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ثبات اإلعادة المجال
 0.73 0.91 النمط السمعي
 0.86 0.87 النمط البصري

  0.81  0.94  حركي-النمط الحس
 0.91 0.93  ككلأنماط التعلم

يتبين من الجدول السابق أن جميع قيم معامل الثبات بطريقة كرونبـاخ ألفـا،          
وثبات اإلعادة كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا واعتبرت هـذه القـيم مالئمـة            

 .لغايات هذه الدراسة

  :الدراسةأداة تصحيح 
دلة اإلحصائية التالية لتفسير نتائج كل بعد ألداتـي الدراسـة         تم استخدام المعا  

  :وهي
  ١,٣٣= ١- ٥ =  الحد األدنى–الحد األعلى 

   ٣ عدد المستويات 
  .درجة منخفضة) ٢,٣٣-١(من 
  .درجة متوسطة) ٣,٦٧-٢,٣٤(من 
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    .فأعلى درجة مرتفعة) ٣,٦٨(
  
  
  

  :منهج الدراسة
وهـو المـنهج    ،  وصفي التحليلي استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج ال      

  .المالئم لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافها
  :إجراءات الدراسة

 مراجعة األدب النظري والدراسات المتعلقة بأساليب التفكير وأنماط التعلم.  
 التحقق من دالالت وصدق األداتين.  
 تحديد أفراد الدراسة بطريقة قصدية.  
 بمساعدة معلمي غرف المصادر ومعلمي و تطبيق أداتي الدراسة على أفراد الدراسة

  .الرياضيات وبوجود الباحثين
  جمع األداتين وتحليل البيانات بنظام)(SPSS.  
 المعالجات اإلحصائية المناسبة إجراء.  
 الوصول إلى النتائج ووضع التوصيات.  

  : المعالجة اإلحصائية
 ينلـسؤال الإلجابة عن   تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين ، كما األول والثاني
 تم حساب معامل ارتباط بيرسونو ، الثالث والرابعينالسؤال لإلجابة عن األحادي المتعدد 

)person( الخامسل السؤا لإلجابة عن.   
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  :نتائج الدراسة
ما أساليب التفكيـر الـسائدة لـدى الطلبـة ذوي            :األولالنتائج المتعلقة بالسؤال    

  صعوبات تعلم الرياضيات في األردن؟
المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات          

) ٦(والجدول رقـم  ، ألساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات     
  .يوضح نتائج ذلك

  ألساليب التفكير السائدةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا) ٦(جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التفكيراليبأسأبعاد  الرقم الرتبة

 812. 3.58 األسلوب المحافظ 7 ١
 757. 3.56 األسلوب التنفيذي 2 ٢
 765. 3.51 األسلوب التحرري 6 ٣
 856. 3.51 األسلوب العالمي 8 ٣
 746. 3.44 األسلوب القضائي 3 ٥
 822. 3.44 األسلوب المحلي 9 ٥
 840. 3.41 األسلوب الهرمي 5 ٧
 770. 3.35 األسلوب التشريعي 1 ٨
 675. 3.34 األسلوب الملكي 4 ٩

المتوسطات الحسابية قد تراوحت  أن  إلي  ) ٦( الجدول   فيتشير النتائج الواردة    
متوسط بأعلى  في المرتبة األولى    سلوب المحافظ   األ حيث جاء ،  )3.58-3.34(ما بين   

 في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي      األسلوب الملكي بينما جاء   ،  )3.58(حسابي بلغ   
      ).3.34(بلغ 

ما أنماط التعلم السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات         :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   
  التعلم الرياضيات في األردن؟



 م ٢٠١٦ لسنة أكتوبر)  الجزء األول١٧٠: (العدد، جامعة األزهر، مجلة كلية التربية

 -٦٦٩-

المعيارية  السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات        لإلجابة عن هذا  
يوضح نتـائج   ) ٧(رقم  والجدول  ،  ألنماط التعلم للطلبة ذوي صعوبات التعلم الرياضيات      

  .ذلك
  
  
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التعلم  )٧(جدول 
  للطلبة ذوي صعوبات التعلم

 المستوى االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو النمط الرقم الرتبة
 مرتفع 785. 3.76  حركي-النمط الحس ٣ ١
 متوسط 758. 3.40 النمط البصري ٢ ٢
 متوسط 677. 3.32 النمط السمعي ١ ٣

المتوسطات الحسابية قد تراوحت   إلي أن   ) ٧( الجدول   في الواردةتشير النتائج   
بـأعلى   في المرتبـة األولـى       كي حر -النمط الحس  حيث جاء ،  )3.76-3.32(مابين  

في حين تاله النمط البـصري وبمتوسـط حـسابي بلـغ      ،  )3.76(متوسط حسابي بلغ    
   ).3.32( في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ النمط السمعيبينما جاء ، )3.40(

 هل توجد فروق دالـة إحـصائيا فـي أسـاليب            :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال    
غير الجنس لـدى الطلبـة ذوي صـعوبات تعلـم الرياضـيات فـي               التفكير تعزى لمت  

  األردن؟
  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      السؤاللإلجابة عن هذا    

 )٨(والجدول رقم ،   حسب متغير الجنس   ساليب التفكير لذوي صعوبات تعلم الرياضيات     أل
  .يوضح نتائج ذلك
  ساليب التفكير أل افات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحر) ٨(جدول 

  متغير الجنستبعاً ل
 الجنس

  المجموع إناث ذكور
   التفكيراليبأسأبعاد 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 770. 3.35 863. 3.11 634. 3.54 التشريعي األسلوب
 757. 3.56 843. 3.24 569. 3.82 التنفيذي سلوباأل

 746. 3.44 974. 3.20 417. 3.64 القضائي األسلوب
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 675. 3.34 768. 3.07 500. 3.56 الملكي األسلوب
 840. 3.41 1.056 3.05 455. 3.70 الهرمي األسلوب
 765. 3.51 853. 3.19 577. 3.77 التحرري األسلوب
 812. 3.58 988. 3.28 537. 3.82 المحافظ األسلوب
 856. 3.51 1.052 3.20 559. 3.76 العالمي األسلوب

 في المتوسطات   وجود تباين ظاهري  إلى  ) ٨(الجدول  في  تشير النتائج الواردة    
بسبب  ساليب التفكير لذوي صعوبات تعلم الرياضيات     ألالحسابية واالنحرافات المعيارية    

  .الجنساختالف فئات متغيرات 
لة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليـل          ولبيان دال 

  .يوضح نتائج ذلك) ٩(التباين األحادي المتعدد على أساليب التفكير والجدول رقم 
  أساليب التفكير الجنس على ألثر األحادي المتعدد نتائج تحليل التباين) ٩( جدول

   التفكيراليبأسأبعاد 
 

مجموع 
 عاتالمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 000. 14.518 7.174 1 7.174 األسلوب التنفيذي
 006. 7.891 4.063 1 4.063 األسلوب القضائي
 001. 12.837 5.131 1 5.131 األسلوب الملكي
 000. 14.783 8.976 1 8.976 األسلوب الهرمي
 000. 14.378 7.279 1 7.279 األسلوب التحرري
 002. 10.699 6.328 1 6.328 األسلوب المحافظ
 002. 10.057 6.662 1 6.662 األسلوب العالمي

 مصدر التباين

 001. 13.075 7.734 1 7.734 األسلوب المحلي
 553. 84 46.456 األسلوب التشريعي
 494. 84 41.511 األسلوب التنفيذي
 515. 84 43.245 األسلوب القضائي
 400. 84 33.574 األسلوب الملكي
 607. 84 51.001 األسلوب الهرمي
 506. 84 42.528 األسلوب التحرري
 591. 84 49.681 األسلوب المحافظ
 662. 84 55.648 األسلوب العالمي

 الخطأ

 592. 84 49.686 األسلوب المحلي

  

 85 50.386 األسلوب التشريعي
 85 48.685 األسلوب التنفيذي

الكلي 
 المصحح

 85 47.307 األسلوب القضائي
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 85 38.705 األسلوب الملكي
 85 59.976 األسلوب الهرمي
 85 49.807 األسلوب التحرري
 85 56.009 األسلوب المحافظ
 85 62.310 األسلوب العالمي
 85 57.420 األسلوب المحلي

) ٠,٠٥ = α( وجود فروق ذات داللة إحصائيةإلى  )٩(جدول في تائج تشير الن
   .وكانت الفروق لصالح الطلبة الذكور، أساليب التفكير في جميع الجنستعزى ألثر 

 هل توجد فروق دالة إحصائيا في أنمـاط الـتعلم           :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال    
  في األردن؟لذوي صعوبات تعلم الرياضيات تبعاً لمتغير الجنس 

لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         
والجـدول  ،   الرياضيات حسب متغير الجنس     ألنماط التعلم لذوي صعوبات تعلم     المعيارية

  . يوضح نتائج ذلك)١٠(رقم 
  تبعاً لمتغير الجنس ألنماط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) ١٠( جدول

 الجنس
  المجموع إناث ذكور

  ماط التعلمأن
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 677. 3.32 637. 2.89 493. 3.66 السمعي النمط
 758. 3.40 842. 3.07 565. 3.67 البصري النمط

 785. 3.76 803. 3.22 438. 4.18 حركي -الحس النمط
 فـي المتوسـطات الحـسابية       تبـاين ظـاهري   إلى  ) ١٠(نتائج جدول   تشير  

  .الجنس ختالف فئات متغيرال ألنماط التعلم لذوي صعوبات التعلمواالنحرافات المعيارية 
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليـل           

  .يوضح نتائج ذلك) ١١(جدول و،  على األنماط التعلم الفرعيةالتباين األحادي المتعدد
  أنماط التعلم الجنس على ألثر األحادي المتعدد تحليل التبايننتائج ) ١١(جدول 

مجموع  أنماط التعلم مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 الجنس 000. 39.784 12.538 1 12.538 السمعيالنمط 

 000. 15.601 7.658 1 7.658 النمط البصري 825.=هوتلنج
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مجموع  أنماط التعلم مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 000. 49.907 19.532 1 19.532  حركي-النمط الحس 000.=ح

 315. 84 26.472 النمط السمعي
 الخطأ 491. 84 41.232 النمط البصري

 391. 84 32.875  حركي-النمط الحس
  

 85 39.010 النمط السمعي
 الكلي المصحح 85 48.890 النمط البصري

 85 52.408  حركي-النمط الحس
   

وجود فروق ذات داللة إحـصائية      إلى  ) ١١( الواردة في الجدول     النتائجتشير  
)α =الحـس ،  البصري،  السمعي: األنماط التعلم  في جميع    الجنستعزى ألثر   ) ٠,٠٥-

  . وجاءت الفروق لصالح الطلبة الذكور، حركي
هـل توجـد عالقـة دالـة إحـصائيا بـين             :تائج المتعلقة بالسؤال الخـامس    الن

  أنماط التعلم وأساليب التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات؟
بين أنماط الـتعلم    تم استخراج معامل ارتباط بيرسون       لإلجابة عن هذا السؤال   

يوضح ) ١٢(دول رقم والج، وأساليب التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات       
  .نتائج ذلك

  بين أنماط التعلم وأساليب التفكيرللعالقة معامل ارتباط بيرسون ) ١٢( جدول
 حركي-النمط الحس النمط البصري النمط السمعي  أساليب التفكير

 180. 151. 181. معامل االرتباط ر
 097. 165. 096. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 التشريعي

 86 86 86 العدد
 **388. **294. **326. معامل االرتباط ر
 000. 006. 002. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 التنفيذي

 86 86 86 العدد
 **350. 151. 164. معامل االرتباط ر
 001. 165. 132. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 القضائي

 86 86 86 العدد
 **350. *228. *267. معامل االرتباط ر
 001. 035. 013. الداللة اإلحصائية

  األسلوب 
 الملكي

  86 86 86 العدد
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 *260. 116. 182. معامل االرتباط ر
 016. 287. 094. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 الهرمي

  86 86 86 العدد
 *261. 168. 199. معامل االرتباط ر
 015. 121. 067. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 التحرري

 86 86 86 دالعد
 **326. 212. *241. معامل االرتباط ر
 002. 051. 025. الداللة اإلحصائية

األسلوب 
 المحافظ

 86 86 86 العدد
 **307. 132. 182. معامل االرتباط ر
 004. 225. 094. الداللة اإلحصائية

  األسلوب
  العالمي

 86 86 86 العدد
 **379. 211. *229. معامل االرتباط ر
 000. 051. 034. الداللة اإلحصائية

  األسلوب 
 المحلي

 86 86 86 العدد
   ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  **
بين دالة إحصائيا   ية  إيجاب وجود عالقة    )١٢ (في الجدول تشير النتائج الواردة    

، األسـلوب القـضائي   و،  األسلوب التـشريعي  ثناء  النمط السمعي وجميع األساليب باست    
بـين  دالة إحصائيا   ية  إيجاب كذلك وجود عالقة     .األسلوب التحرري و،  األسلوب الهرمي و

ية إيجاب وكذلك وجود عالقة     .األسلوب الملكي و،  األسلوب التنفيذي  وبين   النمط البصري 
  .سلوب التشريعياأل وجميع األساليب باستثناء  حركي-النمط الحسبين دالة إحصائيا 

  :مناقشة النتائج
مـا أسـاليب التفكيـر      ": هنـص  والـذي    :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول    

   "السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في األردن؟
ن أسلوب التفكير السائد هو األسلوب المحـافظ لـدى          أأظهرت نتائج الدراسة    

وقد جاء ترتيب أساليب التفكير بنـاء علـى      ،  ضيات الريا فيالطلبة ذوي صعوبات تعلم     
، القـضائي ،  العـالمي ،  التحريري،  التنفيذي،  المحافظ: نتائج الدراسة على النحو التالي    

وتعزى هذه النتيجة إلى أن األفراد ذوي       . وأخيرا الملكي ،  التشريعيو،  الهرمي،  المحلي
، ويكرهون الغموض ،  قوانينيتصفون بالتمسك بال  ) السائد لدى الطلبة  (األسلوب المحافظ   
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كمـا  ،  ويرفضون التغيير ويتبع هؤالء الطلبة طريقة المحاولة والخطأ في أداء المهمات          
وهذا يعني أنهـم يعـانون مـن    ، أنهم يؤدون المهام بطريقة تقليدية ثبت نجاحها سابقا  

ت حيث أن كثيراً من الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم الكثير من الصفا، الجمود الفكري 
، فهم يستخدمون طرقا تقليدية في حل المسائل الرياضية اعتـادوا عليهـا  ، سابقة الذكر 

ويفشلون في استخدام حل المشكالت ويفضلون استخدام الطرق البسيطة في حل مسائل            
   .الجمع والطرح

 حيث أشار إلى أن الطلبـة ذوي  )Geary, 2006( جيري اليه توهذا ما أشار
 أو في حـل  ال يبدون أي جهد في التفكير لتغيير ظروفهمات في الرياضيصعوبات التعلم   

كما يالحظ من خالل نتائج الدراسة الحالية أن األسلوب التنفيذي جاء . المسائل الرياضية
د ذوي وهذا يشير إلـى أن األفـرا  ، متقارباً في المتوسط الحسابي بعد األسلوب المحافظ    

جودة واستخدام أساليب الحل الموجـودة    القواعد المو  تباعبإاألسلوب التنفيذي يتصفون    
لذلك نالحظ أن هناك من الـصفات المـشتركة بـين           ،  مسبقا ويفضلون تطبيق القوانين   

   .األسلوبين التنفيذي والمحافظ
ويمكن ،   أن األسلوب الملكي جاء بالمرتبة األخيرة       إلى في حين أشارت النتائج   

يفضلون األعمال التي ،  قراراتهمأن يعزى ذلك إلى أن أصحاب هذا األسلوب مستقلين في
وفرديتهم وعدم تدخل اآلخرين بهم بشكل مباشر في شؤونهم ومـا           ،  تبرز خصوصيتهم 

وذلـك ألنهـم يثقـون بمـا     ، يواجههم من مشكالت في حياتهم المدرسية أو الشخصية    
أمـا  ، في الوصول إلى الحلول الناجعة في مواجهة المشكالت        يمتلكون من قدرات تسهم   

سواء بداخل المدرسة ، وي صعوبات التعلم فهم يحتاجون إلى مساعدة اآلخرين       األطفال ذ 
أو األقـران أو    ،  أو خارجها وقد تقدم هذه المساعدة لهم من خالل معلم التربية الخاصة           

   .ومن هنا جاء األسلوب الملكي في المرتبة األخيرة في أساليب تفكيرهم. األهل
والتي أشارت نتائجها إلى ، )٢٠١٠، الفاعوري(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     

 ,Zhang (زهانغ دراسة نتائج أشارت كما .أن األسلوب الملكي جاءت بالمرتبة األخيرة
 لـدى  الـسائدة  األساليب هي) التحريريو،  العالمي،  المحافظ (األساليب أن إلى) 2002
  . الطلبة

الـتعلم  مـا أنمـاط     ": هنـص  والـذي    :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثـاني     
  "السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن؟

وقد جاء  ،   حركي -أظهرت نتائج الدراسة أن نمط التعلم السائد هو نمط الحس         
، البصري،  حركي-الحس: ترتيب أنماط التعلم بناء على نتائج الدراسة على النحو التالي

في حين جاء النمطين    ،   حركي بدرجة مرتفعة   -حيث جاء النمط الحس    . السمعي وأخيرا
أن الدراسة قد طبقت على     إلى  لك  ويعزو الباحثان ذ  ،  السمعي والبصري بدرجة متوسطة   
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 حركـي فـي     -الطلبة في المرحلة األساسية فهم ال يزالون يحتاجون إلى النمط الحس            
كذلك فإن ،  حركي-حيث يصنف بياجيه الطلبة في هذه بمرحلة لنمط التعلم الحس، التعلم

كالنماذج أكثـر   ،  وي صعوبات التعلم يفضلون األشياء الملموسة في الرياضيات       الطلبة ذ 
من الرموز المجردة فهم يستخدمون أيديهم في تتبع المسائل الحسابية أو القراءة؛ وذلك     

أما فيما يتعلـق بـالنمطين   . ألنهم يعانون من تشتت االنتباه وصعوبة التركيز والنسيان     
أو ،  الرياضيات القصصية أو استخدام الحساب الذهني    السمعي والبصري فهم ال يحبذون    

لذلك فهـم   ،  المقدرة على حل مسالة بسيطة في الرياضيات دون استخدام الورقة والقلم          
  . ينتقلون في تعليمهم من المحسوس إلى شبه المجرد ثم إلى المجرد

 نتـائج دراسـة الـشورة       إليـه لدراسة مع ما توصلت     لنتيجة  ال  هذه واتفقت
  .) حركي-الحس(لتي أشارت إلى أن أسلوب التدريس المفضل لدى لطلبة هو ا) ٢٠١٢(

 نحلـي ا نتـائج دراسـة      إليـه ة مع مـا توصـلت       كما اختلفت نتيجة الدراس   
(Angela, 2007) حيث أشارت إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يفضلون النمطين 

أن أسـلوب  ) Heiman, 2006 (هيمان ذكرت حين في، البصري والسمعي في التعلم
 الخطيـب  أشـار  كمـا .المعلومات معالجة في التدريجي األسلوب هو التدريس المفضل 

  . أسلوبين التكيفي واالستيعابي هو السائد لدى الطلبة أن إلى) ٢٠١٤(
هل توجـد فـروق دالـة       ": هنص والذي   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث    
صـعوبات تعلـم   نس لـدى الطلبـة ذوي   إحصائيا في أساليب التفكير تعزى لمتغير الج     

  "؟الرياضيات في األردن
وكانـت الفـروق    ،  أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة تُعزى لمتغير الجنس        

ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى السرعة في اإلجابة على أداة الدراسة            . لصالح الذكور 
ذين كانوا يتأنون في اإلجابة وقلة األسئلة حول األداة بالمقارنة مع الذكور ال، لدى اإلناث

كـذلك فـان الـذكور ذوي    . ويطلبون توضيح الغموض في كل فقرة   ،  على فقرات األداة  
كما أن الرعاية الوالدية فـي هـذه   ، صعوبات التعلم أكثر قلقا على مستقبلهم من اإلناث    

ة حيث أن الذكور لديهم فرص في المشارك، المرحلة تلعب دوراً في تنمية أساليب التفكير
واالختالط باآلخرين وممارسة النشاطات االجتماعية أو التطوعية أكثر من اإلناث بسبب           

والتي تتمثل في الحماية ، طبيعة الثقافة األسرية السائدة نحو اإلناث في المجتمع األردني 
مما ينعكس  ،  الزائدة والقيود التي تفرضها طبيعة العادات والتقاليد في المجتمع األردني         

  .  رغبتهن في االستقالل في تفكيرهن وسلوكهنسلباً على
 امـؤثر  الجـنس  متغير يعتبر والذي) ٢٠٠٦( الطيبويتفق ذلك مع ما ذكره 

 بأنهم الذكور يوصف ما غالباً المثال سبيل فعلى، التفكير أساليب نمو في أساسي بشكل
 تخجوالو حذرات بأنهن فيوصفن اإلناث أما، ومتحررون مبدعونو ومتفردون مغامرون

 ليس وإدراكات عن تعبر هي الواقع في األساليب وهذه .االكتشاف يحبذن وال وخاضعات
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 االنسياق على ونربيهم االجتماعيات بعض الصغار نُكسب عندما ولكن، األمر حقيقة عن
 إطـار  فـي  وليس، إدراكاتنا إطار في اجتماعيا نعدهم فنحن عليه يصبحوا أن يجب لما

  . الواقع
هـل توجـد فـروق      ": هنـص  والـذي    :لمتعلقة بالسؤال الرابع  مناقشة النتائج ا  

صـعوبات  دالة إحصائيا في أنماط التعلم تعزى لمتغيـر الجـنس لـدى الطلبـة ذوي                
   "؟تعلم الرياضيات في األردن

 إحصائياً بين الذكور واإلناث فـي أنمـاط         ة فروق دال  وجودتشير النتائج إلى    
 -كما تشير النتائج إلى أن األسلوب الحس  ،وكانت الفروق لصالح الطلبة الذكور، التعلم

 النتيجـة إلـى أن       هذه ويمكن أن تُعزى  . حركي هو السائد لدى كل من الذكور واإلناث       
 حركي أكثر من األسـلوبين  -طبيعة تدريس مادة الرياضيات يعتمد على األسلوب الحس    

ضلون هـذا   وإضافةً إلى ذلك فإن مدرسي صعوبات التعلم لمادة الرياضيات يف         ،  اآلخرين
يمكن أن ، أما فيما يتعلق بالفروق في جميع أنماط التعلم جاءت لصالح الذكور       ،  األسلوب

وأنهم يجبرون المعلمـين  ، يعزى ذلك إلى أن الذكور أكثر جرأة في التفاعل مع معلميهم        
سواء األسلوب السمعي أو ، على استخدام جميع أنماط التعلم بنسب متفاوتة أثناء الحصة

طبيعة تدريس موضوعات مادة      حركي والذي يتالءم مع    - األسلوب الحس    البصري أو 
وإال ،  األمر الذي ينصاع له المعلم في تدريس مادة الرياضيات مع الـذكور           ،  الرياضيات

أما بالنـسبة   . سيتطلب من المعلم فرض سلطة اكبر لضبط سلوكهم المشكل في الحصة          
، المدرسة في التدريس دون معارضةلإلناث فإنهن خجوالت ويملن للخضوع إلى أسلوب 

فالمعلمة تستخدم األسلوب المناسب من وجهة نظرها أثناء        ،  ويخشين األنظمة المدرسية  
كمـا أن أسـاليب التنـشئة       ،  تدريس الحصة دون شكوى أو رفض من قبل الطالبـات         

ر االجتماعية والثقافية في البيئة األردنية والتي تمارس قيود على اإلناث أكثر من الذكو            
  . لالنصياع لألوامر وتطبيق التعليمات لها دور في ذلك

أسلوب  والتي أشارت إلى أن   ) ٢٠١٢( النتيجة مع دراسة الخطيب    وتتفق هذه 
في حين لدى اإلناث كان األسلوبين     ،  التعلم التكيفي واالستيعابي األكثر تميزا لدى الذكور      

التي أشارت إلى عدم ) ٢٠١٤(نتائج دراسة القحطاني     وتختلف مع . التقاربي والتباعدي 
  .وجود فروق دالة إحصائيا تُعزى لمتغير الجنس في أنماط التعلم لدى الطلبة

هل توجد عالقـة دالـة      ": هنص والذي   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس    
  ؟"إحصائيا بين أنماط التعلم وأساليب التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

بـين الـنمط الـسمعي      دالة إحصائياً   ية  إيجابئج إلى وجود عالقة     أشارت النتا 
األسـلوب  و،  األسلوب القضائي و،  األسلوب التشريعي وجميع األساليب التفكير باستثناء     
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الـنمط  بـين   دالة إحـصائيا    ية  إيجاب كذلك وجود عالقة     .األسلوب التحرري و،  الهرمي
دالـة  ية  إيجابذلك وجود عالقة     وك .األسلوب الملكي و،  األسلوب التنفيذي  وبين   البصري
ويعزو  .األسلوب التشريعي وجميع األساليب باستثناء  حركي-النمط الحسبين  إحصائيا  
، الهرمـي ،  القـضائي ،   التـشريعي   أن األفراد ذوي أسلوب التفكيـر       ذلك إلى  الباحثان

ويتعلمون على نحو أفضل من خالل سـماع         يستخدمون نمط التعلم السمعي      التحرريو
والحـوارات  ، واألشرطة المـسجلة والمناقـشات  ، كسماع المحاضرات : التعليميةالمادة  

،  التنفيـذي   أسلوب التفكير  واألفراد ذو أما  . الشفوية إلى غير ذلك من ممارسات شفوية      
ويتعلمون على نحو أفضل من خالل      يستخدمون نمط التعلم البصري     فاألسلوب الملكي   و

والرسوم البيانية والتخطيطيـة والعـروض      ،  الكالرسوم واألشك : رؤية المادة التعليمية  
عـزى وجـود    يويمكن أن    .السينمائية وأجهزة العرض إلى غير ذلك من تقنيات مرئية        

 األسلوب التـشريعي   وجميع األساليب باستثناء      حركي -النمط الحس ية بين   إيجابعالقة  
 المهام  إلى أن الطلبة ذوي األسلوب التشريعي هم من ذوي النمط البصري وال يفضلون            

وإجراء ،  وعمل التصاميم والنماذج والمجسمات   ،  التي تتطلب العمل اليدوي في المختبر     
وذلك بسبب المـشكالت  ، التجارب واألنشطة الحركية إلى غير ذلك من ممارسات حركية     

  . التعليمة الناتجة عن صعوبات تعلم في الرياضيات
لمهام فإنها تتطلب ومثل هذه ا). Zhang, 2004(وهذا ما أشارت إليه زهانغ 
في حين نرى أن الطلبة     ،  والتخطيط ألداء المهمات  ،  مستويات من مهارات التفكير العليا    

كـالتخطيط  ،  ذوي صعوبات التعلم يواجهون مشكالت في العمليات النفـسية والعقليـة          
كما أن معلمي غرف المصادر يعلمون الطلبـة ذوي         ،  واالنتباه والتفكير والذاكرة واللغة   

والتي يعدها كل من معلـم      ،  علم الرياضيات من خالل الخطة التربوية الفردية      صعوبات ت 
    غرفة المصادر ومعلم الرياضيات ويتم تدريسها للطلبة ويحددون نمط التعليم مسبقا بناء

  .على بنود الخطة
ونتائج دراسـة   ) ٢٠١٤(الخطيب   وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة      

 واللتان أشارتا إلى وجود ارتبـاط  (Cano & Hewitt, 2000) كل من كانو وهيوت
وكذلك إلى وجود تمايز بعض أساليب      ،  بين أساليب التعلم بشكل عام مع أساليب التفكير       

  .التعلم مع بعض أساليب التفكير
  :التوصيات
             ضرورة معرفة المعلمين ألساليب التفكير المفـضلة لـدى الطلبـة أثنـاء

  .تدريسهم لمادة الرياضيات
 المعلمين على تنويع أنماط التعلم في الحـصص الدراسـية وذلـك             تدريب 

 .لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في أنماط التعلم المفضلة
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            إجراء دراسات حول موضوع الدراسة الحالية مع صـعوبات الـتعلم فـي
  . القراءة وصعوبات تعلم في الكتابة

  
  
  
  
  

  
  :المراجع

م والتفكير السائد لدى التالميـذ ذوي صـعوبات     أساليب التعل ،  )٢٠١٤(محمد  ،  الخطيب
تعلم الرياضيات وعالقتها بالتحصيل والنوع واالتجاه نحو المـادة فـي المملكـة     

  .٣٢-٣.)٨(٥، المجلة العربية لتطوير التفوق.العربية السعودية
 لدى ذوي صعوبات التعلم في      السائدة دراسة أساليب التفكير  ). ٢٠١٠(أيهم  ،  الفاعوري

  . جامعة دمشق، رسالة ماجستير غير منشورة، تالرياضيا
التفكير المركب وعالقته بأساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة        ) ١٠١٤(ربيع  ،  القحطاني

المرحلة الثانوية الموهوبين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز فـي ضـوء             
  . األردن، جامعة البلقاء التطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة، بعض المتغيرات

أساليب التفكير وعالقتها بتقدير الذات لدى الطالبات المتفوقـات         ) ٢٠١٤(الء  آ،  الذياب
، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة   ،  والمنذرات أكاديميا في كلية عالية الجامعية     

   .األردن، جامعة البلقاء التطبيقية
  .القاهرة، ضرخ يوسف سعد عادل :ترجمة ،التفكيرأساليب ) ٢٠٠٤( روبرت، ستيرنبرغ

 لـدى طلبـة صـعوبات      نجازأنماط التعلم وعالقتها بدافعية اإل    ،  )٢٠١٢(زياد  ،  الشورة
   .األردن، جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، التعلم

، القـاهرة ، معاصـرة  وبحوث ودراسات نظريات :التفكير أساليب )٢٠٠٦( علي، الطيب
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