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 إلى أخوي، إلى اللذين أتخذ منهما جداراً أحتمي به، الساطعين في حياتي النجمين إلى

  ).وأحمد عبد اهللا(  العزيزين
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  إقرار

  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجـة أبحـاثي الخاصـة    

ا لم يقدم لنيل أية درجـة عليـا ألي   وأن هذه الرسالة أو أي جزء منه ،باستثناء ما أشير إليه حيثما ورد

  .جامعة أو معهد

  

  

  :..................التوقيع

  

  أسيل نظمي عبداهللا حمدان

  

  م2008/  7/   22: التاريخ

  

  

 
 
 

 



ب  

  شكر وعرفان

  
بعد أن من ليوأتممت هذه الرسالة اهللا ع  

  
 ي بحسن خلقه، وسعةنمرلفاضل الدكتور محسن عدس الذي غإلى مشرفي ا يأتقدم بوافر شكري وتقدير

كبر األثر في إخراج هذا العمل بهذه الصورة فله عظيم الشكر أمما كان له  وفيض عطائه، علمه،

  .والعرفان

  

علم الدين  ، والدكتورغسان سرحان الدكتور لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة كما وأتوجه بالشكر

اهللا خير  فجزاهما ها بتقديم النصح واإلرشاد،بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائ تفضلهما ل، الخطيب

  .الجزاء 

  

ويسعدني أن أقدم شكري إلى األستاذ محمد أبو فارة مشرف المرحلة األساسية من مكتب وكالة الغوث 

سواء أثناء تطبيق أدوات الدراسة على  مساعدةوعلى ما قدمه لي من عون في محافظة الخليل 

  .جزيل الشكر فله ،اللغوي حأو بالتنقي، المدارس

  

د فهيم جبر وأتقدم بالشكر إلى أساتذتي في جامعة القدس الذين غمروني بفضلهم وبخاصة الدكتور أحم

  .والدكتور زياد قباجة

  

كما وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي المساعدة والعون أثناء فترة دراستي، ولكل من ساهم في إخراج هذه 

 .الرسالة إلى حيز الوجود

  

  وافر الشكر واالمتنانفلهم جميعاً 

  

  الباحثة                                                                      

  أسيل حمدان                                                                      



  

  الملخص
    

  

طلبة الصف التاسع األساسي  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير العلمي وأنماط التعلم لدى

  . في مديرية تربية الخليل
  
، حيث تكون مجتمع 2008/  2007م إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ت

في محافظة الخليل  الوكالةمدارس الحكومية والمن جميع طلبة الصف التاسع األساسي في  سةالدرا

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية  تطالبة، واختير) 3144(طالباً و) 2757(والبالغ عددهم 

استخدمت الباحثة أداتين، األولى اختبار التفكير العلمي، طالبة، و) 288(طالباً و) 219(حيث تكونت من 

  .والثانية مقياس نمط التعلم ، وتم التحقق من صدق األداتين وثباتهما بالطرق المناسبة
  

 أساليب إحصائية تمثلت باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنسـب المئويـة      كما استخدمت الباحثة

) ANOVA(واختبــار التبــاين األحــادي ) t-test( ختبــاراواســتخدام  واالنحرافــات المعياريــة 

، وبعـد  )²χ(للفروق البعدية واختبار كاي تربيع   Least Significant Difference )(LSDواختبار

امتالك الطلبة لمستوى التفكير العلمي كان متوسـطاً، والـى   دراسة إلى أن توصلت ال معالجة البيانات

فـي  فروق  وجود، و لصالح اإلناثو التفكير العلمي تعزى للجنسمستوى  متوسطاتفي وجود فروق 

المرتفـع، و   المسـتوى  تعزى لمستوى التحصيل في العلوم ولصالحالتفكير العلمي مستوى  متوسطات

لمستوى المنخفض في النمط لصالح او، تعزى لمستوى التحصيل في العلوم تعلمنماط الأفي فروق  وجود

، ولصالح المستوى المرتفع في النمط المنطقـي  مستوى المتوسط في النمط التنفيذي، ولصالح الالتخيلي

طلبة المتوسطات مستوى التفكير العلمي لدى  في فروق، وقد توصلت الدراسة أيضا إلى وجود والعملي

ولصـالح  ) النمط المنطقي، النمط العملـي  ( بين النمط التخيلي و يستخدمونه الذيالتعلم  ط لنمتعزى 

  .ولصالح النمط التخيلي) النمط المنطقي والنمط التخيلي(النمطين المنطقي والعملي، وبين 

  

ـ  على بالعمل  التربويين أوصتبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة  اط مراعـاة أنم

والمجـاالت  ع فـروع العلـوم   ميوظيف مهارات التفكير العلمي في جت التعلم الموجودة عند الطلبة، و

  .، وتدريب المعلمين على استخدامهااألخرى

 



د  

The level of scientific thinking and learning styles of ninth grade students at 
the Hebron Educational Governorate 

 

Abstract 
 
This study aimed at exploring the level of scientific thinking and learning styles 
of students in the 9th grade at the Hebron Directorate of Basic Education.  
 
This study was conducted during the second semester of the school year 2007 / 
2008. The population of the study was composed of all students of  9th  grade in 
the governmental and U.N schools in Hebron governorate, whose number is 
(2757) male students and (3144) female students, the sample of this study was 
selected according clus-ter random which was composed of (219) male students 
and (288)female students, the researcher used two instruments, the first one is 
scientific thinking test, and the second  is the  environmental learning styles. 
Validity and reliability of study instruments have been proved. 
 
The researcher has used statistical methods represented in calculating means, 
percentages, standard deviations, using (t-test), (ANOVA), Least Significant 
Difference (LSD) for differences and Chi Square. after processing the data, the 
study has concluded that the students level  for possession of scientific thinking 
was average, there were statistically significant differences in scientific thinking 
test due to gender in favor of the female students, and there were statistically 
significant differences in the scientific thinking test due to science achievement 
level in favor of the  high-level students, the study has also concluded that there 
were statistically significant differences in learning styles among students due to 
science achievement level in favor of the low- level students in the imaginative 
style, and in favor of the middle-level students of executive style, and in favor of 
the high- level students of logical and practical style. The result have shown that 
there were statistically significant differences in scientific thinking test due to 
learning style among students, between the imaginative style and (logical and 
practical styles) in favor of the logical and practical types, and between (logical 
and imaginative styles) in favor of the  of imaginative style. 
 
In light of the previous results, the researcher recommends that educators should 
take into account learning styles, and to employ scientific thinking skills 
strategies in the teaching of all subjects, particularly in science, and teachers 
should be trained up on how to use it. 
 



  

  االختصارات

  

AAAS:  الذي قدمته الجمعية األمريكية لتقدم العلوم وهو اختصـار   2061المشروع األمريكي  هو

  ".American Association for the Advancement of Science "لـ  
  

AASA:  وهو اختصار لـ  "  اليونسكو"وهو مشروع العلم للجميع"American Association of 

School Administrators."  
  

4MAT: لمكارثي المبني على نظرية ديفيد كولب ألنمـاط الـتعلم، ويعتبـر     تهو نظام الفور ما

ألنه يركـز علـى   ) 4mat( بهذا االسمنموذجاً عالجياً للتخطيط وحل المشكالت، وقد سمي هذا النظام 

ـ و، )العمليوالمنطقي، والتنفيذي، والتخيلي، (أربعة أنماط متداخلة كالنسيج  ذه األنمـاط إلـى   تستند ه

  .تعني حصيرة) mat(وكلمة  المداخل المختلفة في استقبال ومعالجة المعلومات،

  

  

  



 
 

  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

 :المقدمة  1.1
 

التفكير هو أرقى ما يتميز به اإلنسان وهو البحث العقلي عما يحتاجه اإلنسان لحل مشكالته في الحياة 

ولكن القضية ليست في التفكير في حد ذاته ولكنها في المنهجية المتبعة في  .والتغلب على مصاعبها

فجودة حياتنا وضمان مستقبلنا في ظل الظروف العادية . التفكير، وفي طبيعة األشياء التي نفكر فيها

كون ورغم أن التفكير هبه إلهية لإلنسان، فعلى اإلنسان أن ينميه لي. والطبيعية تعتمد على كفاية تفكيرنا

  ).أ  2007إبراهيم، ( منهجا أصيال قائما على فاعليته العقلية في أمور حياته و حل مشكالته 

  

إذا أردت أن تتعلم أي شيء وتحصل على : العملية التربوية بالمبدأ الذي يقول عناصرإن معرفة جميع 

فكر، فلكل فرد حقه فعليك أن تُعمل عقلك وان ت ؛مهارات أساسية فيه أو على مزيد من التراث الثقافي

أصبح التفكير حقاً يمارسه صاحبه في أمن واطمئنان،  . في أن يفكر دون أن يتعرض للضغط أو اإلكراه

لذلك يجب على قادة التربية أن يضعوا هذا الحق نصب أعينهم ويجعلوا منه الهدف األساسي حين 

 زتها العلوم في اآلونة األخيرة واكبتومن الجدير بالذكر أن العقول المبدعة التي أفر. يتخذون قراراتهم

  ).99، صب 2007إبراهيم،( هذا التطور وبالتالي حققت ازدهارا ملحوظا في حقول العلوم والمعرفة 

  

إن التعليم من خالل استخدام أسلوب التفكير يساعد التالميذ على البحث واالستقصاء عن موضوعات 

وفي الوقت نفسه يساعدهم . أنشطتهم ومجاالت تعلمهميصبحوا أكثر تعمقا في لجديدة، تهمهم وتدفعهم 

  ). 2006سعادة، ( على تعلم مهارات التفكير بعامة ومهارات التفكير الناقد و اإلبداعي والعلمي بخاصة

  

إذا كان الهدف بناء . إن إقرار تعليم التفكير في المدارس يعد ضرورة تربوية ال يمكن االستغناء عنها

ولقد انتشر تعليم التفكير في دول . ع متماسك يتصف أبناؤه باإلدراك الواعيجيل مفكر وإنشاء مجتم

عديدة فعلى سبيل المثال تقوم فنزويال والواليات المتحدة وكندا بتعليم التفكير لطلبتها وقد قطعت شوطا 



 
 

و، حسين وفخر( إال أن بعض الدول األخرى لم تأخذ هذا النمط بعين االعتبار . بعيداً في هذا المجال

2002.(  

  

ولقد استخدم اإلنسان قديما أنماطا من التفكير غير العلمي مثل التفكير عن طريق المحاولة والخطأ 

واستطاع أن يحصل على إجابات على تفسيرات معينة لألشياء وتحديد  يوالتفكير الخرافي و الميتافيزيق

لتفكير العلمي أن يتحرر من األهداف والظواهر، ثم استطاع اإلنسان بفضل اكتشافه طرق وأساليب ا

قيود هذه األنماط القديمة وان يتوصل عن طريق التفكير العلمي إلى التغلب على المشكالت التي عجز 

  ).2002سالمة، ( عن إيجاد حل لها 

  

تسعى اآلن إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها تنمية التفكير العلمي لدى  لذلك فان التربية العلمية

اعدة الفرد على كسب مهارات هذا النوع من التفكير يساعده في جمع األدلة العلمية فمس. الطالب

وان تنمية التفكير العلمي كانت وما تزال من بين أهداف تدريس . ومعالجة المعلومات وحل المشكالت

كية العلوم حيث كان هذا الهدف متضمناً في الكثير من البلدان مثل فنزويال والواليات المتحدة األمري

 ). 1992عياصرة، (

  

وفي ضوء التوجهات الحديثة في تدريس العلوم، فإن رفع مستوى مخرجات التربية العلمية البد أن يقوم 

على أساس ربط تعليم العلوم بالتطبيقات المتوفرة والممكنة في المجتمع المحلي وقضايا التنمية 

مة و القدرة على إكساب الطالب المعارف ولكي تتمتع مناهج العلوم بالمالئ. والتوجيهات المستقبلية

والمهارات واالتجاهات العلمية المناسبة، والضرورية للعيش في هذا القرن ومواكبة تحدياته بنجاح، 

النعوايش، ( البد أن يكون الطالب قادرا على استخدام عمليات العلم، والتفكير العلمي في حل المشكالت

2007  .(  

  

بيرة في مجال تدريس العلوم إذ أن العلوم تتضمن مجموعة واسعة من و للتفكير العلمي أهمية ك

كالتخطيط، ووضع الفرضيات، والتنبؤ، والتصميم، وإجراء . العمليات التي يتطلبها النشاط العلمي

: كما تتضمن عدداً من المهارات األساسية، مثل. االستقصاءات، وتفسير النتائج وجدولتها، واالتصال

وتحظى . يف والقياس، وطرح األسئلة، والوصف، وجمع البيانات وتسجيلها وتحليلهاالمالحظة، والتعر

هذه المهارات بأهمية خاصة، فتدريب الطلبة عليها ومساعدتهم على كسبها، يمكنهم من توظيفها في 

 ). Keit , et al., 2004( مجاالت كثيرة



 
 

" لحل المشكلة، فقد حلل في كتابه  وينظر جون ديوي إلى التفكير العلمي على أنه المهارات الالزمة

الشعور بالمشكلة، وتحديد : خطوات النشاط التي يتضمنها التفكير العلمي وهي 1910عام " كيف نفكر؟ 

المشكلة، وجمع المعلومات، ووضع الفرضيات، والتنبؤ عنها، واختبار هذه التنبؤات، والتوصل إلى 

عياصرة، (لحقائق التي جمعها حول المشكلة الفرضية الصحيحة ثم التوصل إلى تعميمات تفسر ا

1992.(  

  

تسعى مناهج العلوم بالمرحلة األساسية إلى إعداد المتعلم في ضوء التطورات التكنولوجية التي يشهدها  

هذا العصر، لذلك فان هدف المهارات العقلية التي تضم مهارات التفكير العلمي يعد من أهداف تدريس 

  ).Manguria, 2001(ر في حياة التلميذ داخل هذا العالم التكنولوجي المعقد العلوم المهمة، التي تؤث

  

وقد اهتمت المناهج الحديثة للعلوم بالتفكير العلمي، إذ أن تعلم العلوم في هذه المناهج يقوم على عدد من 

لمؤثرات أو األسس النفسية المستمدة من المدرسة المعرفية التي تنظر إلى التعليم ليس باعتباره استجابة 

عمل ترابطات أو إضافة خبرات، وإنما هو عملية بناء الخبرات وتنظيمها، أو انه عملية معالجة 

المعلومات بناء على استراتيجية يتبناها المتعلم في الحصول على المعلومات واالحتفاظ بها واستخدامها 

  ).1973الشيخ، ( في سبيل الوصول إلى أهداف معينة 

  

أنها مجاالت معينة أمكن الوصول إلى حقائقها ) 2001(كما يراه عليمات وأبو جاللة إن مفهوم العلوم 

. ويمكن دراسة جميع نواحيها بإتباع طريقة البحث العلمي أو الطريقة العلمية في التفكير. ومعلوماتها

ونظرا للتطور الكبير الذي حدث لمناهج العلوم في المرحلة األساسية، فقد جرى تطوير األهداف 

الخاصة بتدريس العلوم أيضا لكي تتماشى مع هذا التطور وقد لخص عليمات وأبو جاللة هذه األهداف 

 :وكان من أهمها 
  

  .مساعدة التالميذ على تعلم األساليب التي يستخدمها العلماء - 

  .مساعدة التالميذ على اكتساب األسلوب العلمي في التفكير، الذي هو الطريق السليم لحل المشكالت - 

مساعدة التالميذ على اكتساب االتجاهات العلمية التي تساعدهم على االنتقال إلى مجتمع يبني تقدمه  - 

  .على أسس علمية قائمة على الدراسة والتجريب

 .  مساعدة التالميذ على اكتساب المهارات الفكرية واليدوية والحركية والمهارات األخرى - 



 
 

أن هناك نزعة إلى استبدال أسلوب التلقين المتبع في ) Anday – Porte, 2000(بورتر _ويرى أندى

تدريس العلوم بأنشطة وخبرات علمية، يمارس فيها التلميذ مهارات التفكير العلمي والبحث واالبتكار 

بمدخل حديث، يضع ) المناقشة / المحاضرة ( واستبدال المدخل التقليدي الذي يعتمد على . والفهم

ق فهم يراعي حياة التلميذ، ويوفر له استراتيجيات تستخدم مصادر ومراجع المعرفة العلمية داخل سيا

  .متعددة تعتمد على تنمية التفكير، بدالً من نص الكتاب الواحد

  

ويشير الفكر التربوي المعاصر الى أن عملية التدريب على تنمية التفكير العلمي يجب أن تبدأ مع الطفل 

ذلك عمالً متكامالً مع العملية التربوية في كل مراحلها الن منذ مراحل تعليمه األولى، وان يصبح 

الطفل بطبيعته كائن حي نشط يسعى للمعرفة ويتمتع بقدرة فائقة على حب االستطالع ومن خالل تفاعله 

يكتسب خبرات متكاملة ال تفصل المعلومات عن طرق التفكير وأي محاولة للفصل بينهما هي في حقيقة 

 ). 2002 سالمة،( تفقد التعلم توازنه وتجعله شيئاً ليس ذا معنىاألمر عملية مصطنعة 
 
الذي قدمته الجمعية األمريكية ) AAAS, 1989( 2061وهذا يتفق مع ما جاء به المشروع األمريكي  

، فلقد حدد نقاط المعرفة العلمية التي يجب أن تنقل إلى الجيل الجديد حتى 1985لتقدم العلوم في عام 

العلمية ذات قيمة وظيفية في حياة الفرد، حيث أكد المشروع على إيجاد مجتمع مثقف  تصبح المعرفة 

على أن هناك صفات تميز الفرد علمياً  2061علمياً يبدأ من المراحل األولى للطفولة، ويقوم مشروع 

 :يمكن تحديدها فيما يلي 
  

  .العلوم والتكنولوجيا مشروعان يعتمد كل منهما على اآلخر - 

  .المتعلم المفاهيم العلمية الرئيسة ويعي المبادئ األساسية التي تقوم عليها العلوميفهم  - 

  .و االجتماعية  ةتطبيق المعرفة العلمية وطرق التفكير العلمي ألغراض المتعلم ومصالحة الشخصي - 

ولقد وضع المشروع عدة إرشادات كان من أهمها أن مالمح الثقافة العلمية تشمل حقائق ومفاهيم 

طبيعة العلم وعالقته  بنظريات علمية مهمة وأساسية وممارسة مهارات التفكير العلمي وفهم واستيعاو

  .بالعلوم والتكنولوجيا ومدى تأثيره على األفراد والمجتمع

  

على التجارب العملية والتفاعالت مع ) AASA, 1991(اليونسكو  ولقد ركز مشروع العلم للجميع

ي الحياة اليومية التي يكون لها تأثير على السلوك، ولقد اتضح من خالل هذا األحداث والقضايا البيئية ف

المشروع أن التربية العلمية في القرن الواحد والعشرون، سوف تركز على أمرين هامين هما عمليات 



 
 

العلم وطرق العلماء في البحث والتفكير، ولهذا فقد أصبح تدريس العلوم يهدف إلى تحديد األهداف 

ة التي تستخدم في الحياة اليومية، والتي تعتمد على االكتشاف والمعرفة العلمية ومهارات الموضوع

  .التفكير العلمي وتطوير برامج العلوم وعمليات العلم
  

إن معلم العلوم هو المفتاح للتعليم الحديث الذي يعتمد على التفكير العلمي، لذلك من الواجب عليه ان 

الخطيب  (دور العلوم في تحقيقها، ويؤمن باألسلوب العلمي في التفكيريعي حاجات الفرد و المجتمع و

  ). 1997وآخرون، 
 

أن المعلم الذي يحاول أن ينمي قدرة طالبه على الشعور بالمشكلة وتحديدها، وكيفية جمع المعلومات 

م تلك من مصادر متنوعة، وترتيب البيانات، والوصول إلى التعميمات من الحقائق المعروفة، واستخدا

البيانات في وضع فروض مناسبة لحل المشكلة، وتصميم التجارب الختبار صحة الفروض، وبناء 

األحكام على أساس من المعلومات الدقيقة والمالحظات الصادقة، يسهم إسهاماً كبيراً في تدريب طلبته 

  ).1987المقرم، ( على بعض المهارات الالزمة لتنمية التفكير العلمي
  

شاريع بناء وتطوير المناهج الفلسطينية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص في فلسطين ولكي تحقق م

إنماء التفكير العلمي، فال بد من العمل الحثيث في مجال البحوث العلمية والتربوية من اجل بحث طرق 

عبد (لمي وأساليب تعليم المهارات العلمية، وبحث بناء نماذج تعليمية وتدريبية لمهارات التفكير الع

 ).  1999الكريم، 
  

و حتى يتعمق الفهم لمستوى التفكير العلمي عند الطلبة، ويصبح ذلك أكثر جدوى وفاعلية في إطار  

العملية التعليمية، البد من دراسة مجموعة من العوامل الشخصية التي تؤثر في التفكير العلمي عند 

بة، فدراسة أنماط التعلم كما أكدت األبحاث المتعلقة الطلبة، ومن بين تلك العوامل أنماط التعلم لدى الطل

م، وهي ترتبط بتعدد الطرق المفضلة التي يستقبل بها الطلبة يبها تعد مصدراً مفيداً من اجل تصميم التعل

  ).2006 أبو حمدان،( المعلومات ويخزنونها ويسترجعونها
  

تحت إشراف الجمعية " نماط التفكير التعلم وأ" وفي أوائل التسعينيات من هذا القرن قُدم برنامج 

لتطوير اإلشراف التربوي والمنهج، وقد ركز هذا البرنامج على ضرورة ربط التعلم  ASCOاألمريكية 

بطريقة الفرد المفضلة في التعلم والتفكير، من خالل استخدام مهام أدائية صممت بعناية ودقة لتتيح 



 
 

( ق المعرفة، واستخدام المهارات التي تنمي التفكير لديهم الفرصة للمتعلمين على إدراك المفاهيم، وتطبي

  ).2008عامر ومحمد، 

  

وجاءت أهمية دراسة نمط التعلم نتيجة لمعرفتنا بأن الناس مختلفون في أساليب تعلمهم، وطريقة 

تفكيرهم، وان هذه المعرفة تشجع كل فرد على أن يحقق أقصى ما يمكن من قدراته، حيث يشير دن 

إلى أن تدريس الطلبة بأساليب تعليمية مطابقة ألساليب تعلمهم يؤدي )  Dunn & Dunn, 1993(ودن 

إلى تحصيل أعلى في العلوم والرياضيات وبخاصة في المفاهيم التي تتطلب مستوى أعلى من القدرات 

  .المعرفية

  

شكل عام، يجب وقد أولى األدب التربوي أهمية كبيرة لفهم أنماط تعلم الطالب، إذ أن أساس البحث، ب

 )2004( أن يكون الفرد بأبعاده الشخصية كافة باعتباره وحدة التعلم األساسية، وتشير جابر وقرعان

إلى أن الفائدة المبدئية ألنماط التعلم هو النظر إليها كأداة للتفكير بالفروق الفردية وعندما نساعد الطلبة 

التوصل إلى األدوات التي يمكن أن تستخدم في على اكتشاف أساليبهم التعليمية، فإننا نمنحهم فرصة 

  .الموضوعات المدرسية وفي مواقف كثيرة خارج المدرسة

  

مع هذا الرأي، حيث يرى أن المعلم في تعامالته مع المتعلمين، عليه أن يدرك ) 2006(ويتفق إبراهيم 

ررة، إذ أن كل متعلم يمثل جيداً الفروق الفردية بين المتعلمين بعضهم البعض، ألنهم لن يكونوا نسخاً مك

ومن هنا يجب أن يستخدم المعلم آلياته الذهنية بموضوعية شديدة، ليستطيع أن . حالة فريدة من نوعها

يفكر في السبل والطرائق الالزمة للتعامل مع المتعلمين، وفق أنماط تعلمهم ومتطلباتهم الشخصية 

 .واالجتماعية

  

المتعلم في استقبال المعرفة والمعلومات، تساعده على تقديم إن معرفة المعلم للنمط الذي يستخدمه  

وهذا ييسر التعلم ويزيد من اهتمام المتعلم وانتباهه، فمن عرف طلبته، . خبرات مفهومة، وذات معنى

. وتعلم من تفكيرهم، وأساليب استيعابهم وفهمهم، فقد أمن لهم االحترام والتقدير واالحترام، ولنفسه كذلك

  ). 2000قطامي وقطامي، ( ينفع طلبته وليس بما يعرف فقط  فالمعلم بما

  

أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين أنماط التعلم وأنماط الثقافة السائدة في ) Swanson,1995(وترى سوانسن 

كما وتؤكد األبحاث على ضرورة التطبيقات العملية ألنماط التعلم في التعليم والتعلم،  .مجتمعاتهم


