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  أنماط تعلم الطلبة المتضمنة في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن

 *كفا تيسير أحمد النعيمات

 **نايل درويش الشرعةأ.د. 

 ملخص:
ماط تعلم الطلبة المتضمنة في منهاج اللغة اإلنجليزية هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أن

(Action Pack ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة بأنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية وفق .)
( مؤشرا. واستخدمت تلك 02( فرعية، و)6( أنماط رئيسة و)4(، مكونة من )VARK) ُأنموذج

(، Teacher’s Bookتي اشتملت على دليل المعلم )محتوى عينة الدراسة التحليل القائمة في 
( لمبحث اللغة اإلنجليزية، Activity Book( وكتاب التمارين )Pupil’s Bookكتاب الطالب )

 بمعدل دليل وكتابين لكل صف من صفوف المرحلة األساسية الدنيا الثالثة.  
ة للمرحلة األساسية الدنيا وأظهرت نتائج الدراسة أن محتوى كتب وأدلة منهاج اللغة اإلنجليزي

( نمطا من أنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية، وأن هذه األنماط 2722في األردن قد تضمنت )
نمط تعلم الطلبة السمعي  آلخر، وحصلقد توزعت بنسب متفاوتة من كتاب آلخر، ومن صف 

 البصري على نسب مئوية عالية مقارنة مع األنماط األخرى.
سة بضرورة تضمين جميع أنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية في محتوى وقد أوصت الدرا

 منهاج اللغة اإلنجليزية لصفوف المرحلة األساسية الدنيا بصورة متوازنة.  
  .أنماط تعلم الطلبة، منهاج اللغة اإلنجليزية، المرحلة األساسية الدنياالكلمات المفتاحية: 
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Students’ Learning Included in the English Language Curriculum of 

the Basic Stage in Jordan 

Kaffa Taysser Ahmad Alnaimat* 

Prof. Nayel Darweesh Al-Sharah** 

 

Abstract: 
This study aimed at exploring the students learning styles included in 

the first, second and third basic grades in Jordan ELF curriculum. To 

answer the question of the study, descriptive and analytical statistics were 

used, The researchers prepared for this purpose a content analyses tool 

according to (VARK) modal, which consisted of (30) items. 

The population of the study consisted of the English language text 

(Pupil’s Book and Activity Book) and Teacher’s Book in Jordan. The 

sample of the study covered the whole population 

The findings of the study indicated that the total frequency of the 

Students’ Cognitive Sensory Learning Styles in ELF curriculum (Pupil’s 

Book, Activity Book and Teacher’s Book) was (2725) which disseminated 

in ELF curriculum with different degrees and the highest percentage was 

for Audio Visual Style.  

The researchers recommended the necessity of paying attention in 

Students’ Cognitive Sensory Learning Styles in ELF curriculum in a 

unified and balanced patterns. 

Keywords: ELF curriculum, Students’ Learning Styles, Basic Stage. 
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  :المقدمة
تعليميررةإ إذ أن النيررام التربرروي يرررتبط تطررور أو تقرردم أي أمررة علررى كفا ررة أنيمتهررا التربويررة وال

والتعليمي الركيزة األساسية والقلب النابض لباقي أنيمة المجتمع الثقافية واالجتماعيرة، واالقتصراد ة 
إلرى تحسرين عمليرة الرتعلم مرن خرالل تحقيرق كافرة عناصرره بوالسياسية. ولذلك  سرعى النيرام التربروي 

 ميولهم ومكنوناتهم.و هم، مقدراتتثمار النمو المتكامل في جوانب شخصية المتعلمين، واس
المنررراهج المدرسرررية مرررن أهرررم عناصرررر النيرررام التربررروي، وتحترررل مركرررزا  حيويرررا  فررري العمليرررة  ُتعررردو 

التربويرررة، فهررري العمرررود الفقرررري للتربيرررة، والمررررلة العاكسرررة لواقرررع المجتمرررع وفلسرررفت  وثقافتررر  وحاجاتررر  
لمعلومرات والمعرارف ويغرري فري نفوسرهم ال ريم وتطلعات ، والمنهرل الخصرب الرذي يرزود المتعلمرين با

واالتجاهرررات اإل جابيرررة. وهررري وسررريلة تعتمرررد عليهرررا المؤسسرررات التعليميرررة فررري تحقيرررق أهررردافها، فمرررن 
 .(Ashboul, 2013)خاللها  كتسب الطلبة قيم المجتمع ومبادئ  وتصورات  

ات المعاصررة الناجمرة وللحفاظ على مكانة المناهج المدرسية ودورها، ال بد من مواكبرة التطرور 
، التررري تتمركرررز حرررول الطلبرررة هررراتطوير و  المنررراهجالتربويرررة الحديثرررة فررري مجرررال إعرررداد عرررن التوجهرررات 

، وهررذا ذاتهرراأصرربا التركيررز علررى عمليررة الررتعلم  إذوخصائصررهم العقليررة والمعرفيررة وأسرراليب تعلمهررم، 
لعقليررررة والمعرفيررررة، يتطلررررب أن تكررررون المنرررراهج أكثررررر اسررررتجابة الحتياجررررات الطلبررررة، ولخصائصررررهم ا

 وأساليب تعلمهم، وصوال  إلى مستوى أكاد مي وتحصيلي ذي كفاءة عالية.  
وتركررررز التوجهررررات التربويررررة المعاصرررررة علررررى مرررررورة التطررررابق بررررين أنمرررراط الررررتعلم والمنرررراهج 
الدراسية، األمر الذي  جعلها أكثر فاعلية لدى الطلبرة، وكفراءة ود مومرة، إذ أن معيرم الطلبرة لرديهم 

اآلخررر  مكنرر  تكييررط أنمرراط تعلمرر  وفقررا  لمتطلبررات  بعضررهمضرريالت فطريررة لرربعض أنمرراط الررتعلم و تف
األكاد ميررة. فرراألفراد  ختلفررون فرري أنمرراط الررتعلم الترري  فضررلونها، إذ أن اخررتالف الفرررد عررن  المهمررات

غيررره فرري الميررول والخصررائة الشخصررية والجسررمية يررؤدي إلررى اخررتالف نمررط الررتعلم لد رر  عررن أقرانرر  
(Abbas, 2008) . 

، التري ينبغري أخرذها بعرين التعلمية إن أنماط التعلم من المتغيرات المهمة في العملية التعليمية
التعلميررةإ ليحقررق النتررائج المتوخرراة منهررا، ولعررل مررا يبرررر  -االعتبررار عنررد التخطرريط للمواقررف التعليميررة

ريقرة تعلريم معينرة بعرض أن  فري الوقرت الرذي تناسرب   (Al-Damour, 2008)ذلك ما أشار إلي  
الطلبرررة قرررد ال تناسرررب غيررررهم، والعمرررل علرررى إتاحرررة الفرصرررة للطلبرررة فررري أن يتعلمررروا باألسرررلوب الرررذي 
  مارسون  في تعلمهم ل  أثر ا جابي في توليد الحوافز لديهم والرفع من درجة الدافعية للتعلم عندهم.
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، ذاتهرررابررررات التعليميرررة وعلرررى الررررغم مرررن أن الطلبرررة فررري الغرفرررة الصررر ية يتعرمرررون إلرررى الخ
، إال أن مخرجات العملية التعليمية تختلف مرن  الرب إلرى لخرر، ويعرود ذلرك ذاتهاويتشاركون البيئة 

 ,Qatami)إلررى مجموعررة مررن العوامررل أهمهررا االسررتعداد والخبرررة والنضررج والدافعيررة وأنمرراط الررتعلم 

2009)  . 
لطلبررةإ نتيجررة أهميتهررا ودورهررا فرري مررن التصررنيفات والنمرراذج ألنمرراط تعلررم ا عديرردولقررد ظهرررت 

(، Dunn & Dunدن ودن ) ُأنمرروذج، ومررن تلررك النمرراذج  وتعلمهررم تحسررين سرررعة تعلرريم الطلبررة
( Hillهرررل ) ُأنمررروذج(، Ma McCarthyفورمرررات لمكرررارثي ) ُأنمررروذج(، Kolbكولرررب ) ُأنمررروذج

رد ررررة بررررين ( وغيرهررررا. وجميعهررررا أكرررردت علررررى مرررررورة مراعرررراة الفرررررو  الفVARKفررررار  ) ُأنمرررروذجو 
المتعلمررين، وحتررى  كررون الررتعلم فعرراال  جررب تصررميم  وتنييمرر  لكرري يررتالءم مررع أنمرراط تعلررم الطلبررة 

 المختلفة.
( لألنمررراط الحسرررية اإلدراكيرررة فررري تحليرررل VARKفرررار  ) ُأنمررروذجواعتمررردت الدراسرررة الحاليرررة 

ا رررة المرحلرررة محتررروى منهررراج اللغرررة اإلنجليزيرررة للمرحلرررة األساسررريةإ كونررر   غلرررب علرررى المرررتعلم فررري بد
طرابع ال وا  فضل في هذه المرحلة التدريس ذالتعليمية من التعليم األساسي  ابع التفكير الحسي، لذ

فرررري الموقررررف التعليمرررري  للنشرررراط واإل جابيررررةحسرررري  خا ررررب حررررواي المررررتعلم، ويتررررر  لرررر  الفرصررررة ال
(sadah& Ibrahim, 2011). 

عرة أنمراط تعلرم حسرية إدراكيرة ( أربFleming & Bonwell, 2002وبونويرل ) تنراول فليمرنج
(، وهررري اختصرررار ألربعرررة انمررراط  الرررنمط البصرررري، والسرررمعي، VARKفرررار  ) ُأنمررروذجمرررن خرررالل 

 =V= visual, A=aural, R= read/ write Kالقرائرري/ الكتررابي، والررنمط العملرري، )

kinesthetic وأنهرررررا تركرررررز علرررررى وسرررررائط حسرررررية إدراكيرررررة ويفضرررررل مرررررن خاللهرررررا الفررررررد اسرررررت بال ،)
 ومعالجتها.  معلوماتال

إن تعلم اللغة اإلنجليزية فري المرحلرة األساسرية الردنيا ركيرزة أساسرية للرتعلم فري الصرفوف التري 
تليهرراإ إذ أن إتقرران الطلبررة لررتعلم هررذه اللغررة فرري سررنوات مبكرررة مررن حيرراتهم الدراسررية  سرراعدهم علررى 

التعلرريم شرركال   ُ عرردة لالتصررال الررذي سررتعررد اللغررة األداة الرئي إذالررتعلم فرري المراحررل الدراسررية الالحقررة، 
 الرئيسرةهردفا  مرن األهرداف  ُ عردمن أشركال . لرذلك نجرد أن تعلريم اللغرة اإلنجليزيرة للمرحلرة األساسرية 

 لألنيمة التربوية في معيم دول العالم غير النا قة بهذه اللغة وخاصة في دول العالم العربي.   
في المداري الحكومية من الصف األول األساسري عرام ففي األردن بدأ تعليم اللغة اإلنجليزية 
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، برردال مررن الصررف الخررامس األساسرري الررذي كرران معمرروال برر  سررابقا. ويررتم تدريسررها للصررفوف 2220
الثالثررة األولررى بواقررع أربعررة حصررة أسرربوعيا وبشرركل إلزامرري، دون االعتمرراد علررى اسررلوب واحررد فرري 

، حسرب مرا يتطلبر  الموقرف التعليمري ومسرتوى األسراليب المعروفرة جميرعالتدريس بل يرتم األخرذ مرن 
 ,Al-Omari & bn Abdul Rahman)الطلبرة، ويعررف هررذا األسرلوب باألسرلوب االنتقررائي 

2009). 
ها بطريقررة وحترى  كتسرب الطلبرة مهرارات اللغرة اإلنجليزيرة فررال برد مرن تخطريط مناهجهرا وتنفيرذ

لرررررك مررررن خرررررالل المتابعرررررة المسرررررتمرة ن بالعمليرررررة التعليميررررة فررررري األردن ذو صررررحيحة، إذ أدر  المعنيررررر
لعراملين برين الحرين واآلخرر، ولكرن لبرامجها، والتطوير المسرتمر لمناهجهرا، وعقرد الردورات التدريبيرة ل

الرغم من تلك الجهود والدعم المستمر لهذه اللغة، إال أن تحقيق األهداف وتنفيرذها  حتراج إلرى على 
 .  (Al Zayat, 2014)لبة ما زال متدنيا  مزيد من التطوير والتحسين، وذلك ألن مستوى الط

وللمعلررم دور أساسرري فرري مراعرراة تلررك األنمرراط فرري الغرفررة الصرر ية، فررالمعلم هررو الموجرر  األول 
للعمليرة التعليميرةإ الررذي  شركل بيئرة تعليميررة ن يرة وثريرة، ترردعم اإلبرداى واالبتكرار لرردى الطلبرة. وذلررك 

إ بحيرث يتجنرب ت وأنشرط الرتعلميرع فري إسرتراتيجيات تنو أنماط تعلم الطلبة، وال إلىمن خالل التعرف 
تعلريم الطلبررة بأسرلوب واحررد، واعتمرراد التنويرع لترروفير فررط متكافئررة للطلبررة فري الررتعلم. إال أن بعررض 

 كثيررررأظهررررت عررردم معرفرررة  (Abbas,2005)دراسرررة و  (Al-Mane,2005)الدراسرررات مثرررل دراسرررة 
 م المفضلة لدى الطلبة.من المعلمين في المداري المقصود بأنماط التعل

إن الحصررول علررى تعلررم أكثررر كفرراءة وفاعليررة، يتطلررب إدراج أنمرراط تعلررم الطلبررة المختلفررة فرري 
بشركل مناسرب  هاودروسر الخطط الفصلية واليوميرة للمعلمرين، وتوزيعهرا علرى وحردات المرادة التعلميرة

علمرررين برررالطرائق وجيرررد، دون التركيرررز علرررى نمرررط دون غيرررره، وبنررراء تصرررورات مسررربقة عرررن خبررررة الم
 ,Drouza, 2003) )(Abu Zeinaواألساليب المختلفة التي  فضلها الطلبة في التعلم من خاللها 

أن أنماط تعلم الطلبة التي  فضلونها في عمليات التعلم تختلف من  الب آلخرر داخرل  إذ. (2003
الررتعلم أكثررر جررذبا    جعررل عمليررة همورغبرراتالطلبررة  مقرردراتالصررف الواحررد، وأن توافررق نمررط الررتعلم مررع 

 .(Attia, 2016) ت ورغب المتعلمالمعلومات والخبرات بدافعية وتشويقا ، ويؤدي إلى اكتساب 
ط تعلررم الطلبررة المتضررمنة فرري منهرراج اللغررة اوعليرر  فررلن الدراسررة الحاليررة تهرردف إلررى تحديررد أنمرر

 اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن.
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 مشكلة الدراسة 
التطرورات مرن رغم علرى الرفي تدريس اللغة اإلنجليزية، و الطويلة م من تجربة األردن على الرغ

التربويررة المتتابعررة، إال أن مسررتوى الطلبررة فرري المرحلررة األساسررية فرري اللغررة اإلنجليزيررة ال يرتقرري إلررى 
. ويعررزو (Al Zoubi,2013)مسررتوى النتاجررات التعليميررة فرري مهررارات اللغررة اإلنجليزيررة المختلفررة 

 (Al-Damour,2013) أشرارت دراسرة فقردتتعلرق بالمنهراج، ذلك الضعف ألسباب  الباحثين بعض
أن بعرررض المشررركالت التررري تواجررر  الطلبرررة فررري تعلرررم اللغرررة اإلنجليزيرررة مرتبطرررة بالمنهررراج بدرجرررة إلرررى 

 مرتفعة. 
وانطالقا مرن مررورة أن تواكرب المنراهج التطرورات ونترائج البحروا والدراسرات الحديثرة، والتري 

وكفرراءة  أبرزهررا مرررورة تطررابق أنمرراط تعلررم الطلبررة والمنرراهج الدراسررية، لجعررل الررتعلم أكثررر فاعليررةمررن 
ود مومررررررة، إذ أن الطلبررررررة  ختلفررررررون فرررررري أنمرررررراط الررررررتعلم الترررررري  فضررررررلونها نيرررررررا  الخررررررتالف ميررررررولهم 

، جررراءت هرررذه الدراسرررة للوقررروف علرررى األنمررراط (Abas,2008)وخصائصرررهم الجسرررمية والشخصرررية 
كية المتضمنة فري منهراج اللغرة اإلنجليزيرة للمرحلرة األساسرية الردنيا، التري  غلرب عليهرا الحسية اإلدرا

فرري حرردود علررم  -  أن محترروى منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة منررذ ومررعت كمرراالطررابع الحسرري فرري الررتعلم، 
 حظ بالتحليل في موء أنماط تعلم الطلبة. لم  -نيالباحث

نماط تعلم الطلبة الحسرية اإلدراكيرة فري محتروى تتلخة مشكلة هذه الدراسة في تحديد أوعلي  
 كتب وأدلة منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن. 

 سؤال الدراسة
مررررا أنمرررراط تعلررررم الطلبررررة الحسررررية االدراكيررررة البسرررريطة )السررررمعي، البصررررري، القرائرررري الكتررررابي، 

( المتضرررررمنة  فررررري منهررررراج اللغرررررة والحركررررري( والمركبرررررة )السرررررمعي البصرررررري، السرررررمعي الحركررررري،...
 اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن؟ 

 أهمية الدراسة 
منهراج علرم الطلبرة المتضرمنة فري كترب تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تكشرف عرن أنمراط ت 

اهج للمرحلررة األساسررية الرردنيا، كمررا قررد تفيررد نتررائج هررذه الدراسررة مصررممي منرر ترر وأدل اللغررة اإلنجليزيررة
 .في األردن تهاوأدل اللغة اإلنجليزية لتطوير كتب مناهج اللغة اإلنجليزية

 التعريفات اإلجرائية 
األنمرراط الحسررية اإلدراكيررة األربعررة الرئيسررة  سررمعية، بصرررية،     قصررد برر نمططت تعلططم الطلبططة
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علرى شركل  حركية، قرائية كتابية وفرعية مكونة من ستة أنماط مركبة في القائمة التي جرى إعدادها
( ألنمرراط الررتعلم الحسررية اإلدراكيررة، لتحديررد مرردى توافرهررا فرري VARK)فررار  مؤشرررات وفقررا لتصررنيط

 ( من خالل تحليل محتواها. ت وأدل منهاج اللغة اإلنجليزية )كتب المعلم
مررن التعلرريم األساسرري فرري األردن، وتشررمل  المرحلررة األولررى  وهرري المرحلططة األساسططية الططدنيا

 لثاني والثالث األساسي(. الصفوف )األول وا
 قصررد برر  محترروى كتررب اللغررة اإلنجليزيررة للمرحلررة األساسررية الرردنيا  منهططاج اللغططة اإلنجليزيططة:

كترراب الطالرررب وكتررراب يشرررمل كترررب اللغررة اإلنجليزيرررة بشرررقيها )للفصررلين الدراسررريين  األول والثرراني، و 
، وهررري 2202/2200عرررام الدراسررري بررردءا  مرررن الوالمعمرررول بهرررا التمرررارين( وأدلرررة المعلرررم المرافقرررة لهرررا، 

( التي اعتمدتها وزارة التربية والتعلريم األردنيرة لتردريس اللغرة اإلنجليزيرة ActionPackسلسلة كتب )
 حتى اآلن.  0222في المرحلة األساسية منذ 

 حدود الدراسة
أقرتهررا  كتررب اللغررة اإلنجليزيررة وأدلتهررا فرري المرحلررة األساسررية الرردنيا للفصررلين األول والثرراني، الترري -

 .2200/2202وزارة التربية والتعليم األردنية منذ العام الدراسي 
. لررذلك يتحرردد تعمرريم نتررائج لتحليررل المحترروى  (VARKفررار  ) نمرروذجاسررتخدام أداة مبنيررة وفقررا ألُ  -

 هذه الدراسة بصد  أدواتها وثباتها. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
النمراط الرتعلم ومنهراج اللغرة  السرابقة تقرد م عرر    ري والدراسراتالنير اإل رارسيتم من خرالل 

 االنجليزية وتقد م مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموموى الدراسة.
 أنماط تعلم الطلبة

 (Learning Styleأوال: انماط التعلم )
هم ودافعيررتهم نحررو الررتعلم، كمررا أنهررم  ختلفررون فرري أسرراليب معررالجتهم مقرردرات ختلررف األفررراد فرري 

فري أكثرر  المرتعلمللمشكالت الحياتية، وتؤكد التوجهرات التربويرة الحديثرة علرى الرتعلم المتمركرز علرى 
ولذلك بردأ االهتمرام بمراعراة الفررو  الفرد رة برين الطلبرة بشركل كبيرر، والتعامرل معهرم االونة االخيرة، 

 على أساي أنماط تعلمهم. 
 ريقة التفكير للمتعلمرين، و ريقرة تعلمهرم، وترجع الفكرة االساسية ألنماط التعلم إلى اختالف 

واسررت بالهم للمعلومررات القادمررة، و ررر  تفرراعلهم مررع هررذه المعلومررات، وقررد ادى ظهررور انمرراط الررتعلم 



 أ.د. نايل الشرعة، كفا النعيمات                                              ........أنماط تعلم الطلبة المتضمنة

  912 

هم، وإمكانيرراتهم، واسررتعداداتهم، وميرررولهم، مقرردراتحررديثا الررى مراعرراة الفررررو  الفرد ررة بررين الطلبررة فررري 
علم والتكيرررط مرررع ظرررروف البيئرررة المحيطرررة، ومراعررراة واتجاهررراتهم، فلكرررل فررررد أسرررلوب خررراط فررري الرررت

المعلمين ألنماط تعلم الطلبة  ساعد على اإلقالل من فشل المتعلمين، وينمي الثقة بالنفسإ والذاتإ 
والتحصررريل. وتؤكرررد االتجاهرررات التربويرررة الحديثرررة علرررى مررررورة التطرررابق برررين انمررراط الرررتعلم للمرررتعلم، 

 .  (Zeitoun, 2010)التدريس واألساليب المختلفة  وأنماط التعليم للمعلم من خالل  ر  
انمرررراط الررررتعلم بأنهررررا مجموعررررة مررررن الصررررفات  (Qatami & Qatami,2000) عرررررف 

فعرراال لرربعض  ذاترر والخصررائة الشخصررية البيولوجيررة والتطويريررة الترري مررن شررأنها أن تجعررل الررتعلم 
المعرفية والدافعية والنفسرية بأن  المؤشرات  (Al-Zayat,2000) ن، وعرف وغير فعال آلخري الطلبة

والمزاجية التي تعكس كيط  ستقبل المتعلم المعلومات، وكيط  عالجها ويتفاعل معها ويستجيب لهرا 
 على نحو إ جابي من خالل بيئة التعلم.

الطريقرة التري  سرتقبل بهرا التالميرذ المعلومرات والمعرارف لتخزينهرا فري  وعرف نمط الرتعلم  أنر 
 (.Fleming & Bonwell,2002ترجاعها وقت الحاجة اليها )البنية المعرفية واس

وتقوم أنماط تعلم الطلبة على مجموعة من االفترامرات، ينبغري علرى التربرويين االهتمرام بهراإ 
علررى اسررت بال المعلومررات ومعالجتهررا واسررترجاعها،  مقدرترر لكررل مررتعلم نمررط  ميررزه عررن اآلخرررين فرري 
انررت الخبرررات المقدمررة متوافقررة مررع نمررط تعلررم المررتعلم، وأنرر   كررون الررتعلم أكثررر فاعليررة وكفرراءة إذا ك

الرتعلم المفضرل لردى الطلبرة مرن خرالل عرر  الخبررات التعليميرة  لمراعراة نمرط مكن تكييرط المرنهج 
 .(Al Zayat, 2004)واستراتيجيات معالجتها 
( والررذي  عتمررد علررى أسررس بيولوجيررة أو VARKفررار  ) ُأنمرروذج الحررالي علررىويعتمررد البحررث 

 (. Fleming & Bonwell,2002سيولوجية من ناحية وعلى عوامل وراثية من ناحية أخرى )ف
أن هررذا الررنمط  عتمررد الوسرريط الحسرري االدراكرري الررذي مررن خاللرر   فضررل المررتعلم اسررت بال المعلومررات 

، وهنرررا  أنرررواى مختلفرررة مرررن الوسرررائط الحسرررية االدراكيرررة منهرررا الوسررريط البصرررري، والوسررريط اومعالجتهررر
 & Flemingوالوسرريط القرائرري الكتررابي، واللمسرري وغيرهررا، وقررد قررام فلمررنج وبونويررل ) السررمعي،

Bonwell,2002ي أتلتعلم الحسية االدراكية الى ما  ( بتصنيط أنماط ا 
 أنماط حسية ادراكية بسيطة هي:ثانيًا: 

، هراوتجهيز   عتمد المتعلم ممن هذا الرنمط علرى وسريط حسري إدراكري واحرد فري اسرت بال المعلومرات
   (Al Zayat, 2004)ويتضمن أربعة أنماط 
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(   عتمد المتعلم في اكتساب المعرفة علرى االدرا  البصرري Visualالنمط المرئي/ البصري ) .0
مرررن خرررالل رميرررة المرررادة التعليميرررة، مثرررل الرسررروم واألشررركال  أفضرررلوالرررذاكرة البصررررية، ويرررتعلم 

 والعرو  التصويرية وغيرها من التقنيات المرئية.
(  هنررررا  عتمررررد المررررتعلم علررررى االدرا  السررررمعي والررررذاكرة السررررمعية، Audioمط السررررمعي ). الررررن .2

ويفضررل الررتعلم مررن خررالل سررماى المررادة التعليميررة مثررل سررماى المحامرررات واألشررر ة المسررجلة 
 والمناقشات والمناظرات والحوارات الشفوية.

مرن  أفضرلعلرى نحرو  (  فري هرذا الرنمط يرتعلم الطالربRead/Writeالنمط القرائي/ الكتابي ) .0
خررررالل قررررراءة األفكررررار والمعرررراني أو كتابتهررررا ويفضررررل المررررادة التعليميررررة المكتوبررررة مثررررل الكتررررب 
والمراجررع والقررواميس والنشرررات وأورا  العمررل واألعمررال الكتابيررة بشرركل عررام، ويميررل الررى ترردوين 

قررروءة أو مررن خررالل وسررائط م أفضررلللخبرررات التعليميررة   الخبرررات التعليميررة، ممررا  جعررل إدراكرر
 مكتوبة.

(  هنا  عتمد المرتعلم علرى االدرا  الحسري )الملمروي( Kinestheticالنمط األدائي/ العملي ) .4
لررتعلم األفكررار والمعرراني، ويررتعلم بطريقررة أفضررل مررن خررالل العمررل اليرردوي والمخبررري مثررل عمررل 
يرررة التصررراميم والنمررراذج والمجسرررمات وإجرررراء التجرررارب واألنشرررطة الحركيرررة وأي ممارسرررات عمل

 أخرى.
 ثانيا: األنماط الحسية االدراكية المركبة: 

 وتشتمل على ستة أنماط مركبة يتألف كل منها من نمطين من األنماط البسيطة وهي 
النمط السمعي/ البصري  فري هرذا الرنمط  كرون التركيرز علرى اإلدرا  السرمعي والبصرري معرا،  .0

محامرررات والمناقشررات الترري يررتم مثررل مشرراهدة األفررالم ومشرراهدة العرررو  المسرررحية وسررماى ال
 من خاللها تقد م معلومات بطريقة شفوية وصورية معا.

الررررنمط البصررررري/ القرائرررري الكتررررابي  هنررررا  عتمررررد المررررتعلم علررررى االدرا  البصررررري، وعلررررى إدرا   .2
المعرراني المقررروءة والمكتوبررة، وتيهررر بصررورة وامررحة فرري تفضرريل بعررض المتعلمررين مشرراهدة 

الترجمة، وعدم االهتمام بالصوت، وكذلك من خرالل الرسروم واالشركال  االفالم االجنبية وقراءة
 والكتب والمراجع وأورا  العمل الكتابية.

النمط البصري/ األدائي   عتمد المتعلم في هذا النمط بشكل عام على اإلدرا  البصري وعلرى  .0
يم النمرراذج الملمرروي لررتعلم االفكررار والمعرراني مررن رسرروم وتمثرريالت بيانيررة وأعمررال يدويررة وتصررم



 أ.د. نايل الشرعة، كفا النعيمات                                              ........أنماط تعلم الطلبة المتضمنة

  912 

 والتجارب العملية وعمليات الفك والتركيب.
الررنمط السررمعي/ القرائرري الكتررابي   عتمررد المررتعلم فرري هررذا الررنمط علررى اإلدرا  السررمعي وعلررى  .4

إدرا  األفكررررار والمعرررراني والمقررررروءة والمكتوبررررة كالمحامرررررات واألشررررر ة المسررررجلة والحرررروارات 
 ا  العمل.والنقاشات التي توزى فها نشرات ومقاالت وأور 

الررنمط السررمعي/ األدائرري   عتمررد المررتعلم هنررا علررى اإلدرا  السررمعي واألشررياء الترري تعتمررد علررى  .2
الملمرروي معررا، فنجررده  عمررل وهررو  سررتمع الررى الموسرريقى أو  كتررب وهررو  غنرري أو  سررتمع إلررى 

 الغناء ويميل إلى تصميم النماذج العملية والفك والتركيب.
المتعلم الى التحضير الجيرد ألعمالر ، وهرو مرنيم دائمرا  فضرل  االدائي/ القرائي الكتابي   ميل .6

أن  حضرررر أوال ثرررم  خطرررط ويجمرررع االفكرررار ويبررردأ ببنررراء النمررراذج والتصررراميم، ويحررراول تكررروين 
 قاعدة نيرية ألعمال  التي غالبا ما تتصف باألداء العملي ويجمع معلومات عنها.  

 منهاج اللغة اإلنجليزية في األردن
غررررات األجنبيررررة لطلبررررة المررررداري، لرررر  دور مهررررم فرررري تمكيررررنهم مررررن التفاعررررل مررررع إن ترررردريس الل

م األخرررررى وحضررررارتها متغيرررررات العصررررر واالنفتررررا  علررررى العررررالم الخررررارجي، و تعرررررف ثقافررررات األمرررر
أهميتها فري مجرال ثرورة المعلومرات و التكنولوجيرا الحديثرة، وهري  فضال  عناإلفادة منها، وإنجازاتها و 

صول عليها و االستفادة من  إال إذا كان المستخدم لها يتقن اللغة االنجليزيرة، معلومات ال  مكن الح
و قررد أولررت الرروزارة و وعررت دور اللغرررة االنجليزيررة، وذلررك بعررد عقرررد المررؤتمر الررو ني التربرروي الرررذي 

مرررن أهرررم  بوصرررفها( فقرررد ظهرررر توجررر  نحرررو تعمررريم تررردريس اللغرررة االنجليزيرررة 0222انعقرررد فررري عمررران )
ة الحيررة فرري مجرراالت العلررم و التكنولوجيررا، واسررتجابة لتوجهررات المررؤتمر حررول تعمرريم اللغررات األجنبيرر

ترردريس هررذه اللغررة برردءا مررن الصررف األول األساسرري. فقررد برردأت المرحلررة األولررى فرري ترردريس اللغررة 
. أمررا المرحلررة الثانيررة 2222/2220االنجليزيرة للصررفين األول والثرراني األساسرريين مررن العرام الدراسرري 

أربرع حصرة  بواقرع 2220/2222بدأت في العام الدراسري  والرابع فقدت الصفين الثالث والتي شمل
الترري تررم  (ACTION PACK)وقررع االختيررار علررى سلسررلة كافررة، و أسرربوعيا فرري مررداري المملكررة 

 Al-Omari & bn) 0221نشرررها مررن قبررل الشررركة المصرررية العالميررة للنشررر فرري القرراهرة سررنة 

Abdul Rahman, 2009). 
هذه السلسلة وفرق النيريرة البنائيرة، والتري ترم اعتمادهرا منرذ الثمانينرات كنيريرة لتردريس  وبنيت

ركزت على ميول واحتياجات الطلبرة بشركل  إذاللغة األجنبية، وبعض تطبيقات البنائية االجتماعية، 
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 حواسررهم ، وذلررك مررن خررالل اسررتخدام جميررعبأنفسررهم هاواكتشررافكبيررر، وعلررى دورهررم فرري بنرراء المعرفررة 
في عملية التعلم واستخدام مهارات مثل التفكير اإلبداعي والناقد ومهارات التعلم الجمراعي والتعراوني 
ومهارات التواصل مرع اآلخررين، وباعتمراد النيريرة البنائيرة أصربا المعلرم أكثرر انتقائيرة فري اسرتخدام 

رافقررة لهررا حثررت علررى أسرراليب الترردريس المختلفررة المنبثقررة مررن هررذه النيريررة، كمررا أن أدلررة المعلررم الم
استخدام  ريقة االستجابة الحسية الكاملة التري تتطلرب اسرتخدام أكبرر عردد مرن الحرواي خاصرة فري 

 .(Harb, 2010)المراحل التعليمية األولى 
 الدراسات السابقة 

مرررن الدراسرررات بعرررض كترررب اللغرررة اإلنجليزيرررة مرررن جوانرررب مختلفرررة للوقررروف علرررى  عديررردحللرررت 
دراسرة هردفت إلرى تعررف درجرة  ,Abu Sabia)2207فيهرا، فرأجرت ) عناصرر المحتروى المتضرمنة

ترررروافر المهررررارات الحياتيررررة الترررري يتضررررمنها كترررراب اللغررررة اإلنجليزيررررة للصررررف السررررادي األساسرررري فرررري 
العاصمة عمان، وتكون مجتمع الدراسة من جميع صفحات كتاب اللغرة اإلنجليزيرة للصرف السرادي 

حليرررل المحتررروى موزعرررة علرررى ثالثرررة مجررراالت  المهرررارات األساسررري. ولتحقيرررق ذلرررك ترررم إعرررداد اداة لت
العقليررة، اليدويررة )العمليررة(، واالجتماعيررة، وتوصررلت الدراسررة إلررى أن درجررة ترروافر المهررارات الحياتيررة 

( وفرررري مجررررال %42الترررري يتضررررمنها الكترررراب بدرجررررة مرتفعررررة فرررري مجررررال المهررررارات العقليررررة بنسرررربة )
(، أمررررا فرررري مجررررال المهررررارات %04توسررررطة بنسرررربة )المهررررارات اليدويررررة )العمليررررة( جرررراءت بدرجررررة م
 (. %20االجتماعية فجاءت بدرجة منخفضة وبنسبة )

إلرررى الكشرررف عرررن ال ررريم المتضرررمنة فررري كترررب اللغرررة  ,Al-Shadifat) 2206وهررردفت دراسرررة )
محتروى تلرك الكترب باسرتخدام  االنجليزية للصرفين الثرامن والتاسرع االساسريين فري االردن، وترم تحليرل

كأداة لتحليل المحتوى، وأظهرت نترائج الدراسرة أن مجرال ال ريم العلميرة ومجرال ال ريم  تصنيط خاط
، الثانيررة الرتبررةاالولررى، ومجررال ال رريم االقتصرراد ة والسياسررية فرري  الرتبررةالدينيررة واالخالقيررة جرراء فرري 

 ريم الو نيرة ، ومجال الالرابعة الرتبة، ومجال ال يم الصحية في الثالثة الرتبةومجال ال يم البيئية في 
، كما اظهرت النتائج ان ال يم فري كترب اللغرة االنجليزيرة للصرفين الثرامن والتاسرع الخامسة الرتبةفي 

 كانت غير منيمة وغير متوازنة.
الررى الكشررف عررن ال رريم االسررالمية المتضررمنة فرري مقرررر  (Al-Fayfi,2012)وهرردفت دراسررة 

تحديد ال ريم االخالقيرة االسرالمية ودور التربيرة اللغة االنجليزية للصف الثالث ثانوي في السعود ة، و 
فرري مقرررر اللغررة االنجليزيررة. واسررتخدمت المررنهج الوصررفي الررذي  عتمررد  وكي يررة تفعيلهررافرري تنميتهررا، 
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على تحليل المحتوى، وكانت عينرة الدراسرة جميرع مومروعات القرراءة والمحادثرة المدرجرة فري كتراب 
( %22.7الصررردارة بنسررربة ) إحتلرررتبرررأن ال ررريم البيئيرررة الصرررف الثالرررث ثرررانوي، وكانرررت نترررائج الدراسرررة 

(، وال رررريم الدينيررررة والثقافيررررة %07.0(، وال رررريم العلميررررة بنسرررربة )%01.0وال رررريم االقتصرررراد ة بنسرررربة )
(، وال ريم الجماليرة %1.2الرى  0.2واالجتماعية والصحية والو نية فقد توافرت بنسرب مرعيفة برين )

 كانت معدومة ولم تحصل على اي نسبة.  
دراسررة هرردفت الررى الكشررف عررن درجررة مراعرراة تطبيقررات ,Al-Qatawneh) 2200وأجرررت )

تكنولوجيررا التعلرريم فرري كتررب اللغررة االنجليزيررة للمرحلررة االساسررية العليررا فرري االردن، وصررممت قائمررة 
بالتطبيقررات التكنولوجيررة، واعتمرردت الفكرررة كوحرردة تحليررل، وأظهرررت نتررائج الدراسررة ان عرردد تطبيقررات 

( 04( تطبيقررا لتكنولوجيررا التعلريم مررن أصررل )01) ذاتهراالتعلرريم المترروافرة فري كتررب المرحلررة  تكنولوجيرا
(، الصررررف الثررررامن %22تطبيقررررا مقترحررررا، وجرررراءت النسررررب الفعليررررة لهررررا كرررراآلتي  )الصررررف السررررابع )

((،  ووجررود فرررو  ذات داللررة احصررائية %22( والصررف العاشررر )%20(، الصررف التاسررع )02%)
 وتختلف باختالف الصف. ذاتهاطبيقات تكنولوجيا التعليم في الكتب بين درجات مراعاة ت

( برلجراء دراسرة هردفت الرى معرفرة مردى تضرمين مبراد  ,2202Al-Omariوقامت العمرري )
(، Action Packنيريررة الررذكاءات المتعررددة فرري كتررب ترردريس اللغررة االنجليزيررة االردنيررة )سلسررلة 

ة الدراسرة كتراب الطالرب للصرفوف األول، الرابرع، الثرامن باستخدام اداة تحليرل المحتروى، وكانرت عينر
والحررررادي عشررررر. وأظهرررررت نتررررائج الدراسررررة عرررردم ظهررررور بعررررض الررررذكاءات مثررررل الررررذكاء االخالقرررري، 
الوجررودي والروحرري فرري االنشررطة المختلفررة، وفقرردان توزيررع الررذكاءات المتعررددة فرري االنشررطة لمفهرروم 

ءات اللغوية والبينشخصرية والمكانيرة فري حرين لرم يتحقرق االتزان، وتحقق مفهوم االتزان بالنسبة للذكا
 مفهوم االتزان بالنسبة لب ية الذكاءات.

الرررى الكشرررف عرررن تمثيرررل كترررب اللغرررة االنجليزيرررة  (Al-Khuraisha,2009) وهررردفت دراسرررة
للصررفوف الخررامس، السررادي والسررابع االساسرري فرري االردن لألسررس االجتماعيررة والمعرفيررة والنفسررية 

منهرراج، وقررد تررألف مجتمررع الدراسررة وعينتهررا مررن كتررب اللغررة االنجليزيررة للصررفوف الثالثررة والفلسرر ية لل
اعرراله. ولتحقيررق اهررداف الدراسررة تررم اسررتخدام اسررلوب تحليررل المحترروى واعتمرراد الجملررة وحرردة للتحليررل 
 وفق قائمة بمضامين االسس االجتماعية والمعرفية والنفسية والفلسر ية التري ينبغري توافرهرا عنرد بنراء
منهاج اللغة االنجليزية وتأليط كتبها، وتم تطوير قائمة بمضامين تلك األسس، وقد اظهررت النترائج 

 نقصا وامحا في تمثيل مضامين تلك االسس في الكتب التي تم تحليلها.
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 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة 

ألساسرية الردنيا فري لتحديد أنماط تعلرم الطلبرة المتضرمنة فري منهراج اللغرة اإلنجليزيرة للمرحلرة ا
 األردن، اتبع المنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام اسلوب تحليل المحتوى.

 مجتمع الدراسة وعينتها
تكررررون مجتمررررع الدراسررررة مررررن جميررررع كتررررب اللغررررة اإلنجليزيررررة بشررررقيها )كترررراب الطالررررب وكترررراب 
التمرررارين( وأدلرررة المعلرررم المرافقرررة لهرررا، للصرررفوف األول، والثررراني والثالرررث األساسررري التررري أقرتهرررا وزارة 

كمررا يومررحها ذاتهررا فرري األردن، وهرري عينررة الدراسررة  2220/2222الدراسرري  والتعلرريم للعررامالتربيررة 
 (   0)دولالج

 ( كتب وأدلة اللغة اإلنجليزية لصفوف العينة وعدد الوحدات والصفحات1) الجدول
 عدد الصفحات عدد الوحدات أسم الكتاب الصف

األول 
 األساسي

 Action Pack 1 (Teacher’s Book 22 006) دليل المعلم

 Pupil’s Book 1 22 12 كتاب الطالب

 Activity Book 1 22 46 كتاب التمارين

الثاني 
 األساس

 Action Pack 2 (Teacher’s Book 06 021المعلم )دليل 

 Pupil’s Book 2 06 41الطالب كتاب 

 Activity Book 2 06 02التمارين كتاب 

الثالث 
 األساسي

 Action Pack 3 (Teacher’s Book 06 061المعلم )دليل 

 Pupil’s Book 3 06 64الطالب كتاب 

 Activity Book 3 06 64ين التمار كتاب 

 أداة الدراسة
 (VARKفارك ) نمو جداة تحليل محتوى كتب اللغة اإلنجليزية وأدلتها وفقا ألأ أ

مررن أجررل تحديررد انمرراط تعلررم الطلبررة المتضررمنة فرري محترروى منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة للمرحلررة 
أنمرررراط تعلررررم الطلبررررة الحسررررية  األساسررررية الرررردنيا، قررررام الباحثرررران بلعررررداد أداة التحليررررل المتمثلررررة بقائمررررة

 ( VARKفار  ) نموذجاإلدراكية البسيطة والمركبة وفقا ألُ 
ومررع المؤشرررات الدالررة علررى كررل نمررط مررن أنمرراط تعلررم الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة، بحيررث تكررون  -

مراعرررراة ارتبا هررررا بمبحررررث اللغررررة  فضررررال  عررررنمناسرررربة للمرحلررررة الدراسررررية مررررن التعلرررريم األساسرررري، 
 اإلنجليزية. 

ع القائمرررة فررري صرررورتها النهائيرررة بعرررد إجرررراء التعرررديالت التررري أشرررار إليهرررا المحكمرررون، وقرررد ومررر -
اصررربحت القائمرررة فررري صرررورتها النهائيرررة مكونرررة مرررن اربعرررة أنمررراط رئيسرررة وسرررتة أنمررراط فرعيرررة، 
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 وثالثين مؤشرا . 
 . ُقسمت فئات التحليل إلى نوعين  فئات رئيسة وفئات فرعية إذتحديد فئات ووحدات التحليل،  -
فيمرررا يتعلرررق بالفئرررات الرئيسرررة فهررري تررردور حرررول أنمررراط تعلرررم الطلبرررة الحسرررية اإلدراكيرررة البسررريطة  -

والمركبررة فرري هررذه الدراسرررة والمتمثلررة )الررنمط البصررري، الرررنمط السررمعي، الررنمط الحركرري، الرررنمط 
القرائي الكترابي، والرنمط المركرب(. أمرا الفئرات الفرعيرة فتتمثرل بالمؤشررات التري تنردرج تحرت كرل 

 نمط من أنماط تعلم الطلبة.

بعررد العررودة إلررى محترروى منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة للمرحلررة األساسررية الرردنيا المتمثررل بمحترروى كتررب  -
ودليررل المعلررم، واإل ررالى علررى  بيعررة غررر  المحترروى فرري كررل مررن الكترراب والرردليل تررم اعتمرراد 

 الفكرة وحدة للتحليل لألنشطة التعلمية المستخدمة في عر  المحتوى.
صرررررميم أداة التحليرررررل وبطاقرررررة المالحيرررررة، والتأكرررررد مرررررن صررررردقهما بعرمرررررهما علرررررى عررررردد مرررررن ت -

 المختصين بالمناهج وأساليب التدريس. 
 صدق أداة التحليل

ترررم التحقرررق مرررن صرررد  أداة التحليرررل بعرمرررها علرررى مجموعرررة مرررن أعضررراء هيئرررة التررردريس فررري 
مهررا وُ لررب مررنهم إبررداء مالحيرراتهم ، لتحكيهرراومعلمات الجامعررات األردنيررة ومشرررفي اللغررة اإلنجليزيررة

اللغروي هرا ئيرة لمحاورهرا الرئيسرة، وسرالمة بناولراءهم حول مدى مالءمة األداة، وانتمراء فقراتهرا الفرع
اللغروي. هرا ئبناوإمكانية إمافة أو حذف بعرض الفقررات حسرب مالءمتهرا لمجراالت الدراسرة وسرالمة 

ائمة بصورتها النهائيرة مكونرة مرن أربعرة أنمراط وبعد األخذ بآراء المحكمين ومالحياتهم أصبحت الق
 رئيسة وستة أنماط فرعية، وثالثين مؤشرا.   

 ثبات أداة التحليل
منهرراج اللغررة ة تحليررل عينررات مررن وحرردات كتررب تررم التحقررق مررن ثبررات األداة عررن  ريررق إعرراد

ل لرى التحليروذلك بعرد مررور شرهر ونصرف ع ذات التحليل  ُأنموذجمرة أخرى، وفق  ت وأدل اإلنجليزية
لحسرراب درجرررة التوافررق برررين التحليلررين باسرررتخدام معادلررة كررروبر للثبرررات  اناألول الررذي قرررام برر  الباحثررر

(Cooper, 1984.) 
ومن خالل اختيار معلمة لهرا خبررة واسرعة فري مجرال التردريس، تحمرل درجرة البكرالوريوي فري 

ليتر ،  لرب منهرا تحليرل الوحردات اللغة اإلنجليزيرة. وبعرد تزويردها برلجراءات التحليرل وتردريبها علرى ل
التري حللتهرا الباحثرة وعرددها ثالثرة وحردات، ترم اختيارهرا عشروائيا، ترم إ جراد نسربة االتفرا  برين ذاتها 
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وذلرك باسرتخدام المعادلرة الباحثة والمحللرة، للتأكرد مرن مناسربة نسربة االتفرا  ألغررا  ثبرات التحليرل 
 السابقة.

( %11فيما  خة محتوى منهاج اللغة اإلنجليزية بلغ ) وقد بلغت نسبة االتفا  بين المحللين
 وهي نسبة جيدة جدا إلثبات صحة التحليل.

 خطوات التحليل
تحديررررد الهرررردف مررررن عمليررررة التحليررررل، وهررررو التعرررررف إلررررى انمرررراط تعلررررم الطلبررررة الحسررررية اإلدراكيررررة  -

ول والثرراني المتضررمن فرري محترروى كتررب اللغررة اإلنجليزيررة وأدلررة المعلررم المرافقررة لهررا، للصررفوف األ
 .2201/2202والثالث في العام الدراسي 

تحديد وحدة التحليل  اعتمد الباحثان األنشطة التعلمية كوحدة للتحليل، نيرا لهدف التحليرل وهرو  -
 تحديد انماط تعلم الطلبة كلما تكرر في المحتوى.

ديرررد وحررردات قرررراءة جميرررع مكونرررات منهررراج اللغرررة اإلنجليزيرررة )الكترررب واألدلرررة المرافقرررة لهرررا(، وتح -
 التحليل المتضمنة فيها وفق أداة التحليل المعدة لهذا الغر .

رصررد تكرررارات ظهررور فئررات التحليررل )أنمرراط تعلررم الطلبررة الرئيسررة والفرعيررة( فرري كررل كترراب مررن  -
 الكتب عينة التحليل وحساب النسبة المئوية لكل فئة. 

 نتائج الدراسة
االدراكيططة البسططيطة )السططمعير البصططرير  مططا أنمططاط تعلططم الطلبططة الحسططيةنتططائج السططؤال:   

القرائي الكتابير والحركي/ العملي( والمركبة )السمعي البصرير السطمعي الحركطير...( المتضطمنة  
  في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن؟

 ترر وأدل ليزيررةمنهرراج اللغررة اإلنجالباحثرران بتحليررل محترروى كتررب  لإلجابررة عررن هررذا السررؤال، قررام
للصررفوف األول والثرراني والثالررث األساسرري فرري األردن، وتحديررد أنمرراط تعلررم الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة 
البسرريطة والمركبررة اسررتنادا ألداة التحليررل. وقررد تررم جمررع التكرررارات لكررل كترراب مررن كتررب عينررة الدراسررة 

 (.2) الجدولواستخراج النسب المئوية، وكانت النتائج كما في 
التكرارات والنسب المئوية ألنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية المتضمنة في محتوى منهاج  (2) الجدول

 اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا )الكتب وأدلتها(
 الرتبة الكتاب

 المجموع التكرارات

 النسبة التكرار النسبة التكرار

  Action Pack 1(Teacher’s Book)دليل المعلم 
3 

212 22%  
140 

 
 Pupil’s Book 1 145 2% الطالبكتاب  00%
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 الرتبة الكتاب
 المجموع التكرارات

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 Activity Book 1 107 4% كتاب التمارين

  Action Pack 2(Teacher’s Book)دليل المعلم 
 

2 

603 22%  
742 
 

 
27% 

 

Pupil’s Book 2 0 84 كتاب الطالب% 

Activity Book 22 58 كتاب التمارين% 

  Action Pack3 (Teacher’s Book)دليل المعلم 
1 

120 00%  
0202 

 
42% 

 

Pupil’s Book 3 4 121 كتاب الطالب% 

Activity Book02 127 كتاب التمارين% 

 %022 2722 %022 2722 المجموى

( تكررارا ألنمراط 2722( أن محتوى منهاج اللغة اإلنجليزية قد تضرمن )2) الجدوليالحظ من 
ية اإلدراكيرررة، وأنهرررا توزعرررت برررين كترررب اللغرررة اإلنجليزيرررة التسرررعة، وحلرررت تكررررارات تعلرررم الطلبرررة الحسررر

األولى، فبلغت تكررارات أنمراط تعلرم الطلبرة فيهرا  الرتبةفي   ودليلمحتوى كتب المعلم للصف الثالث 
( مررن مجمرروى تكرررارات محترروى كتررب وأدلررة منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة، وجرراءت %42( بنسرربة )0202)

الثانيرة، فقرد بلغرت تكررارات أنمراط تعلرم الطلبرة  الرتبرةفري   ودليلرللصف األول األساسي كتب المعلم 
الثالثرة، فقرد بلغرت  الرتبرةفي   ودليل المعلم للصف الثاني(، وجاءت كتب %00( بنسبة )140) فيها

( مررن مجمرروى تكرررارات محترروى كتررب %27( تكرررارا بنسرربة )742تكرررارات أنمرراط تعلررم الطلبررة فيهررا )
 لمنهاج اللغة اإلنجليزية. أدلت  و م المعل

( اخرتالف توزيرع أنمراط تعلرم الطلبرة الحسرية اإلدراكيرة فري الصرف 2) الجردولكما يالحظ مرن 
الواحد بين الكترب الثالثرة، فقرد كران دليرل المعلرم للصرف الثالرث مرن أكثرر الكترب تكررارا ألنمراط تعلرم 

لررم الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة فرري هررذا الكترراب الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة، فقررد بلغررت تكرررارات انمرراط تع
. وكرران أدلترر و  ( مررن مجمرروى تكرررارات كتررب محترروى منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة%00( وبنسرربة )120)

كتاب التمارين للصف الثاني من أقرل الكترب تكررارا ألنمراط تعلرم الطلبرة الحسرية اإلدراكيرة فقرد بلغرت 
( مررن مجمرروى تكرررارات كتررب %2( تكرررارا وبنسرربة )24تكرررارات أنمرراط تعلررم الطلبررة فرري هررذا الكترراب )

للمرحلرة األساسرية الردنيا. كمرا قرام الباحثران بحسراب التكررارات  أدلتر و  محتوى منهاج اللغة اإلنجليزية
والنسب المئوية لمؤشرات أنماط تعلم الطلبة الحسرية اإلدراكيرة لصرفوف المرحلرة األساسرية الردنيا فري 

طلبة البسيطة والمركبة اسرتنادا لنترائج التحليرل، وقرد ترم جمرع التكررارات األردن، وتحديد أنماط تعلم ال
 ي  أتلمئوية لها، وكانت النتائج كما  لكل كتاب من كتب عينة الدراسة واستخراج النسب ا

( إلرررى أنمررراط تعلرررم الطلبرررة الحسرررية اإلدراكيرررة البسررريطة والمركبرررة وتكراراتهرررا 0) الجررردول شرررير 
 Activity(، وكتررراب التمرررارين )Pupil’s Bookكتررراب الطالرررب ) فررري محتررروى ونسررربها المئويرررة 
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Book( وأدلرررة المعلرررم )Teacher’s Book ( للصرررفوف )األول، الثررراني، والثالرررث األساسررري( مرررن
 المرحلة األساسية الدنيا.

 Pupil’s)تكرارات أنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية ونسبها في محتوى كتاب الطالب  (3) الجدول

Bookر ك)( تاب التمارينActivity Book( وأدلة المعلم )Teacher’s Book للمرحلة األساسية )
 الدنيا األردن

تتضمن تمارين كتب اللغة اإلنجليزية  للمرحلة األساسية الدنيا تهاوأدل منهاج اللغة اإلنجليزيةكتب 
أنشطة تتطلب من الطلبة القيام 

 باألنشطة اآلتية

 كتاب الطالب ارينكتاب التم دليل المعلم النمت

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

2% 2 2% 2 2% 2 
مشاهدة مقا ع فيديو غير نا قة ذات 

  صلة بموموى الدري.

 مشاهدة عرو  تقد مية غنية بالصور. 2 %2 2 %2 2 %2 البصري 

 استخدام األلوان. 2 2% 2 2% 2 2%

 المجموى 2 2% 2 2% 2% 2

 االستماى للتسجيالت الصوتية. 06 0.0% 2 2% 014 7%

 

 السمعي

 إجراء حوار. 02 0.2% 2 2% 021 4%

 القراءة بصوت مرتفع. 2 2% 2 2% 001 2%

 التحدا أمام الطلبة. 2 2.2% 2 2% 226 6%

 المجموى 70 2.7% 2 2% 666 22%

 لعب األدوار. 2 2% 2 2% 02 0.2%

الحركي/ 
 العملي

 ممارسة أنشطة حركية. 2 2.0% 2 2% 7 2.0%

 ال يام بالتمثل الصامت. 2 2% 2 2% 0 2.0%

 استخدام الحاسوب. 2 2% 2 2% 2 2%

 المجموى 2 2.0% 2 2% 42 0.6%

 ال يام بأعمال كتابية. 2 2% 21 0% 27 2%

القرائي 
 الكتابي

 ال يام بأعمال قرائية. 2 2% 2 2 074 7%

4% 000 0% 00 2.2% 2 
بأعمال قرائية كتابية في لن ال يام 

 واحد.

 المجموى 2 2.2% 22 2% 042 00%

 التحدا عن وسائل اإل ضا  البصرية. 62 0% 0 2.0% 222 1%

السمعي 
 البصري 

6% 022 0.4% 01 2% 041 
االستماى للتسجيالت الصوتية ومتابعة 
 وسائل اإل ضا  البصرية المعرومة.

00% 221 2% 2 2% 2 
المدعم بوسائل  االستماى للشر 

 اإل ضا  البصرية.

2% 2 2% 2 2% 2 
مشاهدة مقا ع فيديو صوتية ذات 

 عالقة بموموى الدري.

 المجموى 207 1% 40 2% 612 22%

2% 22 4% 006 2.24% 0 
ال يام بأعمال كتابية مدعمة بوسائل 

 إ ضا  بصرية.

البصري 
القرائي 
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تتضمن تمارين كتب اللغة اإلنجليزية  للمرحلة األساسية الدنيا تهاوأدل منهاج اللغة اإلنجليزيةكتب 
أنشطة تتطلب من الطلبة القيام 

 باألنشطة اآلتية

 كتاب الطالب ارينكتاب التم دليل المعلم النمت

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

2% 27 2.24% 0 2.4% 00 
يتضمن وسائل إ ضا  قراءة محتوى 

 بصرية.

 الكتابي

 المجموى 02 2.4% 006 4% 006 4%

البصري  إعداد لوحات/ ملصقات. 04 2.2% 0 2.0% 07 2.6%
 2 %2.0 2 %2.0 02 %2.2 الحركي

توج  الطلبة نحو استخدام مهاراتهم 
 الفنية.

 المجموى 06 2.6% 2 2.2% 02 0.0%

2.0% 1 2.0% 0 2.0% 0 
حوبة بأعمال ال يام بأنشطة فنية مص
 كتابية.

الحركي 
القرائي 
 2 %2.0 0 %2.24 4 %2.0 الكتابي

ال يام بأنشطة فنية مصحوبة بأعمال 
 قرائية.

2.4% 02 2.0% 4 2.2% 2 
 المجموى

 

2% 41 2% 46 2.24% 0 
االستماى للتسجيالت الصوتية وال يام 

 بأعمال كتابية.

السمعي 
القرائي 
 الكتابي

0% 22 2% 2 2.6% 06 
ستماى للتسجيالت الصوتية وال يام اال

 بأعمال قرائية.

2.0% 6 2% 2 2% 2 
ال يام بأنشطة كتابية أثناء الشر  )حل 

 اورا  عمل(.

0.2% 22 2% 2 2% 2 
االستماى إلى لمواد مكتوبة تعر  

 امامهم.

 المجموى 07 2.6% 46 2% 026 2%

0% 02 2.7% 02 2.0% 0 
ال يام االستماى للتسجيالت الصوتية و 

 بأنشطة فنية.
السمعي 
 الحركي

 التحدا عن أنشطتهم الفنية. 2 2% 2 2.0% 02 0%

 المجموى 0 2.0% 20 2.1% 62 2%

 الكلي المجموى 022 02.2% 222 00.0% 2210 76%
( أن أنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية قد تفاوترت فري درجرة تكراراتهرا، 0) الجدوليتبين من 
نمراط المتضرمنة لطلبة الحسية اإلدراكية المركبة على النصيب األكبر مرن األاتعلم  فقد حازت أنماط
( مرن مجمروى %26( وبنسربة )0200، إذ تكرررت )تهراوأدل منهراج اللغرة اإلنجليزيرةفي محتروى كترب 

تكرررررارات أنمرررراط تعلررررم الطلبررررة الحسررررية اإلدراكيررررة المتضررررمنة فرررري منهرررراج اللغررررة اإلنجليزيررررة للمرحلررررة 
( وبنسرربة 0022دنيا، وجرراءت أنمرراط تعلررم الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة البسرريطة بتكرررارات )األساسررية الرر

 (. %44بلغت )
( وبنسرررربة 612األولرررى فرررري أدلررررة المعلرررم بتكرررررار ) الرتبررررةوجررراء الررررنمط السررررمعي البصرررري فرررري 
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(، ثم النمط القرائي الكترابي 666( وبتكرار وصلت إلى )%22(، يلي  النمط السمعي بنسبة )22%)
( وبنسررربة بلغرررت 026(، ثرررم الرررنمط السرررمعي القرائررري الكترررابي بتكررررار )%00( وبنسررربة )042كررررار )بت
 (، وبنسرب متسراوية جراءت%4( وبنسربة )006(، يلي  النمط البصري القرائي الكتابي بتكرار )2%)

(، ثررم الررنمط %2( بنسرربة )62( والسررمعي الحركرري بتكرررار )42أنمرراط تعلررم الطلبررة الحركرري بتكرررار )
(، يليررر  الرررنمط الحركررري القرائررري الكترررابي بتكررررار %0(وبنسررربة)02ري القرائررري الكترررابي بتكررررار )البصررر

 ( ، ولم  حصل النمط البصري على أي تكرار. %2.4( ونسبة )02)
وفيما يتعلق بأنماط تعلم الطلبة الحسية اإلدراكية في كتراب الطالرب جراء نمرط الرتعلم السرمعي 

( 70) (، ثررم الررنمط السررمعي بتكرررار%1( وبنسرربة )207كرررار )األولررى بت الرتبررةالبصررري أ ضررا فرري 
( 07( والسرررمعي القرائررري الكترررابي )06ن البصرررري الحركررري بتكررررار )ا(، يليررر  النمطررر%2.7وبنسررربة )

القرائررري الكترررابي، الحركررري، القرائررري الكترررابي،  )البصرررري (، وجررراءت األنمررراط %2.6) ذاتهرررا النسررربةب
بصرررري، والبصرررري( بنسرررب مررئيلة أو معدومرررة تراوحرررت برررين والحركرري القرائررري الكترررابي، والسررمعي ال

(2.4%-2 .) 
األولرى فري كتراب  الرتبرةويالحظ من نتائج التحليل، أن نمرط الرتعلم البصرري القرائري جراء فري 

وبنسررررب متسرررراوية الررررنمط السررررمعي القرائرررري  النمطرررران(، يليرررر  %4( وبنسرررربة )006التمررررارين بتكرررررار )
(، ثرررم السرررمعي الحركررري %2( وبنسررربة )22ئررري الكترررابي بتكررررار )( والرررنمط القرا46الكترررابي بتكررررار )

البصررري، والحركرري القرائرري الكتررابي،  )السررمعي(، كمررا جرراءت األنمرراط %2.1( وبنسرربة )20بتكرررار )
-%2.0والحركي، والبصري الحركي، والسرمعي، والبصرري( بنسرب قليلرة أو معدومرة تراوحرت برين )

2%.) 
 مناقشة النتائج

مطططا أنمطططاط تعلطططم الطلبطططة الحسطططية االدراكيطططة البسطططيطة )السطططمعير ال:  مناقشطططة نتطططائج السطططؤ 
البصرير القرائي الكتابير والحركطي/ العملطي( والمركبطة )السطمعي البصطرير السطمعي الحركطير...( 

 المتضمنة  في منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا في األردن؟ 
ج اللغرة اإلنجليزيرة للمرحلرة األساسرية الردنيا أنهرا أشارت نترائج تحليرل محتروى كترب وأدلرة منهرا

( نمطرررا مرررن أنمررراط تعلرررم الطلبرررة الحسرررية اإلدراكيرررة. وأن هرررذه األنمررراط قرررد توزعرررت 2722تضرررمنت )
، كما أشارت نتائج التحليل أن بعرض تهاوأدل محتوى منهاج اللغة اإلنجليزيةبنسب متفاوتة في كتب 

 أنشطة الكتب وأدلتها.  األنماط تكررت بنسب مئيلة أو معدومة في



 أ.د. نايل الشرعة، كفا النعيمات                                              ........أنماط تعلم الطلبة المتضمنة

  992 

وجاءت هرذه النترائج منسرجمة مرع مرا ورد فري اإل رار العرام للمرنهج التربروي فري األردن، الرذي 
أكررد علررى مرررورة مراعرراة الخل يررة المعرفيررة، والفررررو  الفرد ررة بررين المتعلمررين وفررق أعمررارهم وأنمررراط 

رد داعمرة أو أساسرية لكرل مرحلرة مروا ةالمعلرم وأ رتعلمهم المختلفة، عنرد إعرداد المنراهج والكترب وأدلرة 
 ,Ministry of Education, Curriculum and Textbooks Administration)تعليميرة 

2007). 
وقررد  عررزى ذلررك أ ضررا إلررى  بيعررة المرحلررة العمريررة الترري تتناولهررا الدراسررة، فيغلررب علررى تفكيررر 

ى سرررراكنا داخررررل الغرفررررة المررررتعلم فرررري هررررذه المرحلررررة الطررررابع الحسرررري، ولد رررر   اقررررة ال تؤهلرررر  ألن يبقرررر
الص يةإ لذا  فضل أن  كون التعلم في هذه المرحلة ذا  رابع حسري  خا رب حرواي المرتعلم، ويروفر 

 ,Sadah & Ibrahim)لر  الفرصرة لممارسرة األنشرطة وأن  كرون إ جابيرا فري المواقرف التعليميرة 

2011). 
جراءت الحسرية اإلدراكيرة كما أشارت نتائج التحليل أن النصيب األكبر من أنماط تعلم الطلبرة 

(، ويعرزى %76( أي بنسبة )2210دليل المعلم للغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية الدنيا بتكرار ) في
هررذا إلررى أن دليررل المعلررم  حترروي علررى إجررراءات وتومرريحات لررم تتضررمنها الكتررب المدرسرريةإ ترشررد 

لرم أخررى، ويشرتمل علرى المعلم إلى خطوات التعلم الخاصرة بكرل مومروى، وتوجهر  نحرو مصرادر تع
 ,Al Hashemi & Aetia)وسائل تعليمية تعزز المرادة بالرسروم والصرور لتحقيرق أهرداف الكتراب 

2008). 
 عمررل الكترراب ودليلرر  علررى نحررو متكامررل كونهمررا مررن عناصررر المنهرراج األساسررية، وهررذا مبرررر 

زيرة للمرحلرة األساسرية تشاب  نترائج تحليرل محتروى الكترب مرع نترائج تحليرل محتروى أدلرة اللغرة اإلنجلي
كانررت نسرربتها أكثررر  إذالرردنيا، مررن حيررث نسرربة أنمرراط تعلررم الطلبررة الحسررية اإلدراكيررة المركبررة الررواردة، 

مررررن النصررررف مررررن اإلجمررررالي الكلرررري ألنمرررراط تعلررررم الحسررررية اإلدراكيررررة المتضررررمنة فرررري منهرررراج اللغررررة 
مرحلة األساسية الدنيا بشرقيها ( في محتوى كتب اللغة اإلنجليزية لل%26اإلنجليزية، فكانت نسبتها )

 )كتاب الطالب والتمارين(، أدلة المعلم المرافقة لها.  
جرراء نمررط  فقرردا فرري درجررة تكرررار تلررك األنمرراط وتوزيعهررا، كمررا الحررظ الباحثرران أن هنررا  تفاوت رر

(، وفررري دليرررل المعلرررم %1الرررتعلم السرررمعي البصرررري األكثرررر تكررررارا فررري كتررراب الطالرررب بنسررربة بلغرررت )
( في دليل المعلم، وفي كتراب الطالرب %22(، يلي  تنازليا نمط التعلم السمعي بنسبة )%22بنسبة )
(، وجرراءت ب يررة األنمرراط بنسررب قليلررة أو معدومررة )نمررط الررتعلم البصررري الحركرري،نمط %2.7بنسرربة )
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الررتعلم السررمعي القرائرري الكتررابي، نمررط الررتعلم البصررري القرائرري الكتررابي، ثررم الررنمط العملرري/ الحركرري، 
(، وهررررذا %2 -%2ط الررررتعلم الحركرررري القرائرررري الكتررررابي، نمررررط الررررتعلم السررررمعي( تراوحررررت بررررين )نمرررر

، بران الحصرول علرى تعلرم (Abu Zeina,2003)و (Drouza,2003) يتعرار  مرع مرا أكرد علير 
علررررى وحرررردات المررررادة التعليميررررة  هرررراوتوزيعأكثررررر فاعليررررة وكفرررراءة يتطلررررب إدراج أنمرررراط تعلررررم الطلبررررة 

     .وجيد، دون التركيز على نمط دون غيره بشكل مناسب هاودروس
تب األخيرة وبخاصة فقرة )اسرتخدام ر تعلم الحركي/ العملي جاء في الومن المالحظ أن نمط ال

 (Zeitoun,2010)أشررار إليرر   مررع مررا الحاسرروب( الترري لررم تحصررل علررى أي تكرررار، وهررذا يتعررار 
م للتفاعرل مرع المحتروى الدراسري بأن عر  المحتوى عبر الحاسروب وشربكات   عطري الفرصرة للمرتعل

التري Al-Damour( 2200والمعلم والطلبة، ويزيد من دافعيتهم نحو الرتعلم. وهرذا مرا أيدتر  دراسرة )
 أشارت نتائجها إلى افتقار المنهاج إلى مجاالت التطبيق العملي. 

يردر   الرغم من تماشي محتوى كتب اللغة اإلنجليزية مع المبدأ السيكولوجي  برأن الفرردعلى و 
ان الفرررد  إذاألشررياء الترري يراهررا بشرركل أفضررل وأومررا ممررا لررو سررمع شخصررا يتحرردا أو قرررأ عنهررا، 

جرراءت كتررب اللغررة اإلنجليزيررة  فقررد( مررن خبراترر  عررن  ريررق البصررر، %12 حصررل علررى أكثررر مررن )
مبرررر غيرراب نمررط الررتعلم البصررري مررن أنشررطة الغنيررة بالرسرروم التومرريحية والصررور، وقررد كررون هررذا 

 )مشاهدة مقا ع فيديو أو عرو  تقد مية غنية بالصور أو استخدام األلوان(.المحتوى 
ويعررزو الباحثرران النتررائج السررابقة الررى أن مررا ورد بنتررائج تحليررل المحترروى تمثلررت بطبيعررة الكتررب 

بتروفير تطبيقرات  ا  ة، وإن هنرا  اهتمامريالتي تم تحليلها بما يتناسرب مرع  بيعرة الفئرة العمريرة المدرسر
الطلبرة المتعلمرين، وإن القصرور  سلو ط التعليم في محتوى المناهج المحللة، تماشيا  مع لبعض انما

في بعض االحيان جاء نتيجرة حتميرة لصرغر حجرم المنراهج، ويررى الباحثران بران التفراوت فري تروافر 
االنماط جاء بتقدم المنهاج وفقا  للفئة العمرية فان بعض حاالت عدم توافر بعض انماط الرتعلم جراء 

 بتوفير تطبيقها في محتوى المناهج. ا  هتماممما يؤكد بان هنا  إ  في المرحلة التي تليها اكثر
 التوصيات 

 بشركل متنوروىتضمين منهراج اللغرة اإلنجليزيرة للمرحلرة األساسرية فري األردن ألنمراط تعلرم الطلبرة  -
 وبصورة متوازنة.

التكنولوجيررا الحديثررة فرري  تضررمين محترروى منهرراج اللغررة اإلنجليزيررة أنشررطة ترتكررز علررى توظيررط -
 عملية التعلم. 
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