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أمناط التعلم املفضلة لدى طلبة اجلامعات السعودية ما
بني الواقع والطموح
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أنماط التعمم المفضمة

المجموعة المتعممة بالطريقة نفسيا دون إقامة وزن كبير لكيفية

لدى طمبة الجامعات السعودية ما بين الواقع والطموح ،ولتحقيق أىداف

تمقييا وتفاعميا مع ىذه األساليب واألشكال ].[1

الدراسة تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية العنقودية ،من الطمبة

لذلك يعد فيم كيفية تعمم الطمبة محو اًر ميماً في نجاح

المسجمين لمقررات في كمية التربية في جامعة حائل .ولئلجابة عن

العممية التعميمية؛ فيو يساعد عمي اختيار استراتيجيات التعميم

أسئمة الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة وىي (مؤشر أنماط التعمم) لفدلر

والتعمم التي تراعي الفروق الفردية بين الطمبة ،ولكن التعميم في

وسولومون " ."ILSوأظيرت نتائج الدراسة أن أكثر أنماط التعمم

كثير من األحيان يستمر بالطرق التقميدية التي تتجاىل إلى حد

تفضيبلً ىو النمط (البصري  -المفظي) يميو النمط (الحسي -

ما الفروق الفردية بين الطمبة وأنماط التعمم ].[2

الحدسي) ،وكشفت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروق ذات داللة

بالتالي قد ال نستطيع أن نعمم كل طالب بنمطو المفضل

إحصائية عند ) (α ≤ 0,05في قيم المتوسطات الحسابية ولنمط

كل الوقت ،ولكن التنويع في أساليبنا واستراتيجياتنا التعميمية

التعمم البصري  -المفظي حسب متغير السنة الدراسية (سنة أولى،

داخل القاعة الدراسية قدر اإلمكان ،من شأنو أن يجعل المتعمم

سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة) ،ولصالح مستوى السنة األولى كما
أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

داخل دائرة التعمم ولو لجزء من المحاضرة ،وأن يعطي الطالب

الجنس (ذكر -أنثى) .وبناء عمى ما تقدم من نتائج أوصي فريق

ثقة أكبر بنفسو ،فاالفتراض ىنا أن لكل طالب قدرة عمى التعمم

البحث بإجراء المزيد من الدراسات المرتبطة بالعبلقة بين النمط

وحق فيو .فالفائدة المبدئية ألنماط التعمم ىي النظر إلييا كأداة

التعممي األكثر تفضيبلً ونوع استراتيجية التدريس التي تقود إلى التعمّم

العتبار الفروق الفردية ] ،[3وعندما نساعد الطمبة عمى اكتشاف

الفعّال.

أنماط تعمميم الخاصة بيم فإننا نمنحيم فرصة التوصل إلى

الكممات المفتاحية :أنماط التعمم ،نموذج فمدر وسولومون

األدوات التي يمكن أن تساعدىم في التعمم وفي مواقف كثيرة
].[4

 .1المقدمة

كثي اًر ما يتناول التربويون موضوع تفريد التعمّم في حواراتيم

إن توفير بيئة تعممية تتيح لمطمبة فرصة التعمم من خبلل

ومناقشاتيم النظرية ،وقميبلً ما تحول االىتمام إلى ممارسة

اختيار ما يفضمونو من أنماط تعمم ،لو تأثير ايجابي عمى تحفيز

فردية
واقعية؛ فالنظام التربوي في الجامعات ال يركز كثي اًر عمى ّ

وتوليد الحوافز لدى الطمبة ورفع درجة الدافعية ،وتحفيز سموكيم

المتعمم ،بل يركز عمى المتعممين ككتمة صفية في أغمب

وسبلمتيم النفسية .وىذا ما يتوافق مع بعض الدراسات التربوية

األحيان؛ حيث ال تمايز بينيم إال تماي اًز ذا طبيعة حكمية ،بمعنى

التي أشارت إلى حدوث تحسن كبير في كل من االنجاز

ويصنفيم إلى عالي التحصيل
ّأنو ُي ْمقي بأحكام عمى المتعممين
ّ

األكاديمي لمطمبة ودرجة انضباطيم عندما يكون تعمميم متضمناً

كرس
ومنخفضي التحصيل وما بينيما .وىذا التمايز في جوىره ُي ِّ

ما يفضمونو من أنماط تعمم [ .]5,6وينقل الفقياء [ ]7عن ريتا

مفيوم المعاممة ككتمة؛ إذ ال يأخذ بعين االعتبار كل متعمم

دن قوليا" :إن أداء الطمبة في المواد التعميمية المختمفة يتأثر

كشخصية متكاممة وأنو ذو خصائص وسمات ومميزات ،وليذا

بأنماط تعمميم وأن تحصيل الطمبة يتأثر بشكل ايجابي حين

فإن استراتيجيات التدريس وأشكاليا تُْبني غالباً عمى التوجو إلى
ّ

تتفق أنماط التعميم وأنماط التعمم".
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ظ ِير العديد من الطمبة مستويات متدنية في التعميم
ُي ْ

عممية التعمم ،واالستراتيجيات التعميمية/التعممية المناسبة لكل
نمط [.[1

كونيم غير مؤىمين لمدراسة الجامعية،
الجامعي وسبب ذلك ليس ْ

لكن بسبب وجود صعوبات أكاديمية .فالعديد منيم يصنفون أنيم

نستطيع تطوير ميارات التفكير لدى خريجي الجامعات وتطوير

أن معظم المحاضرين في الجامعات يستخدمون
إال ّ
استراتيجية واحدة لمتدريس ،وىي أن المحاضر ي ِ
حاضر أمام
ُ
ّ

الطمبة ،أما الطمبة فيحاولون جاىدين امتصاص محتوى ىذه

بد من تطوير نوعية التدريس
ميارة حل المشكبلت مثبلً ،ال ّ

المحاضرة ،ومن ثَّم إعادة استظيار ىذه المعرفة والمعمومات في

خمفيات ثقافية واجتماعية مختمفة ،كما
ويمتمك الطمبة أيضاً ّ

االستراتيجية تتنافى مع كل مبدأ من مبادئ التعمّم والتعميم

ظ ِيرون مستويات أكاديمية مرتفعة ،فحتى
جيدون لكنيم ال ُي ْ

الصمي ،لكن ىذه
االختبارات ،وىذا ىو أساس التعمم
ّ

المقدم من كميات الجامعة المختمفة [.[8

الفعال.
ّ

أن ليم نقاط قوة وضعف متباينة ،ولدييم ميول واتجاىات
وطموحات مختمفة ،وأيضاً يمتمكون مستويات مختمفة من

 .2مشكمة الدراسة

الدافعية ،وكذلك الحال بالنسبة لطرق تعمميم فيي مختمفة أيضاً؛

تنطمق مشكمة ىذا البحث من أن الطمبة يمتمكون أنماطاً

فإن استراتيجيات التدريس المتّبعة في معظم األحيان داخل
لذلك ّ

تعميمية تعممية متنوعة لكن فإلى أي مدى يعي المحاضرون ىذه

الجامعات متباينة من محاضر آلخر ،فعدد من المحاضرين

االختبلفات ،والى أي مدى يستطيع المحاضرون اكتشاف أنماط

يحاضر فقط ،في حين أن عدداً آخ اًر منيم يقوم بالعروض أمام

التعمم المختمفة لدى طمبتيم والى أي مدى ىم قادرون عمى

الطمبة أو باألنشطة ،والبعض اآلخر منيم يركز عمى المبادئ،

تمبيتيا ليتحقق التعمّم األفضل .بالتالي يقدم ىذا البحث طريقة

وعدد آخر يركز عمى التطبيقات وآخرون يركزون عمى ميارة

لمتعرف عمى أنماط التعمم المفضمة لطمبة الجامعات بشكل عام

التذكر فقط ،وآخرون يركزون عمى الفيم وىكذا ،لكن كم يتعمم

ولطمبة الجامعات السعودية بشكل خاص.

الطالب داخل قاعة الدرس؟ ىذا يعتمد عمى قدرة الطالب

أ .أسئمة الدراسة

واستعداده لمتعمم ومدى تحضيره لمموضوع وأيضاً يعتمد عمى

 -ما أنماط التعمم المفضمة لدى طمبة جامعة حائل؟

مدى التقاطع بين نمط تعممو واستراتيجية التدريس التي

 -ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين نوع نمط التعمم

استخدميا المحاضر [.[9

المفضل لدى طمبة جامعة حائل يعزى لتخصص الثانوية العامة

من ىنا كانت الحاجة لفيم أنماط تعمم الطمبة ،خاصة في

والسنة الدراسية والجنس والتقدير؟

ظل الدعوة إلى التعمم الجماعي داخل القاعات الدراسية غير

ب .أهداف الدراسة

المتجانسة ،وقد أولى األدب التربوي ىذا الجانب نصيباً ال بأس

الكشف عن أنماط التعمم المفضمة لدى طمبة الجامعات السعودية

بو من االىتمام [.[1,8

ما بين الواقع والطموح.

وىنا تكمن المسؤولية عمى المحاضر في التأكد من أن

وتفرع عن ىذا اليدف الرئيس عدد من األىداف الفرعية:

الطمبة مستغرقون ومنيمكون في التعمم ،وعن معرفة الطرق

 -الكشف عن أنواع أنماط التعمم المفضمة لدى طمبة جامعة

المفضمة لدى الطمبة في التعمم ،وعمى مساعدتيم وتشجيعيم

حائل.

عمى التعمم والعمل بنمط تعمميم المفضل أحياناً ،وأحياناً أخرى

 -الكشف عن نوع نمط التعمم المفضل وعبلقتو بكل من:

تشجيعيم عمى تنويع أنماط تعمميم وتوسيعيا ،ليذا ،من

تخصص الثانوية العامة ،السنة الدراسية ،الجنس ،التقدير.

الضروري أن يكون المحاضر واعياً لؤلنماط الفردية المتنوعة في
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جامعة حائل.

الحدود الموضوعية :اقتصرت أنماط التعمم عمى األنماط

ج .أهمية الدراسة

المذكورة وفق نموذج فمدر وسولومون "مؤشر أنماط التعمم"،

 -1ألن أنماط التعمّم تختمف من طالب آلخر ،والطمبة لدييم

) Index of Learning Styles (ILSفقط.

خمفيات ثقافية واجتماعية مختمفة كما أن لدييم نقاط قوة وضعف

حدود خاصة بالعينة :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عدد من

وكون التدريس بشكل عام يتجو إلعداد الطمبة المتبلك
متباينةْ ،

الطمبة المسجمين لمقررات دراسية في كمية التربية /جامعة حائل

الميارات البلزمة لؤلنماط التعميمية المختمفة مع األخذ بعين

فقط.

االعتبار تفضيبلتيم.

الحدود الزمانية :يقتصر تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي

 -2ألن المحاضر أو المعمم المبدع ىو الذي يتعرف عمى

األول لمعام الجامعي (.)2013/2012
 .3اإلطار النظري

أنماط تعمم طمبتو وأساليب التفكير لدييم ،ومن ثَمّ يختار أسموب

أوالً :تعريف أنماط التعمم Learning Styles

التعميم أو استراتيجية التدريس التي تتناسب مع ىذه األنماط

وردت تعريفات عدة لنمط التعمم منيا ،أن نمط التعمم ىو

وطبيعة المادة واإلمكانات المتاحة بحيث يحصل عمى أفضل
نتاج تعميمي ممكن وىذا ىو أساس العممية التعميمية التعممية.

تركيب مفاىيمي يحدد طرق اإلدراك والتذكر وحل المشكبلت،

 -3نظ اًر لعدم وجود اتساق إلى حد ما بين تفضيبلت أنماط

ويتضمن نمط تعمم الفرد طريقتو الخاصة في جمع المعمومات

التعمم لمطمبة ونوع استراتيجيات التدريس المستخدمة.

ومعالجتيا ودمجيا في بنائو المعرفي وخزنيا في ذاكرتو طويمة

 -4جاءت أىمية ىذا المشروع لتمقي الضوء عمى نموذج فمدر
وسولومن Felder and Solomon

األمد ،واستعماليا في مواقف جديدة .كما ّأنيا سموكيات معرفية

أو انفعالية أو فسيولوجية يتّصف بيا المتعمّمون ،وتعمل

د .مصطمحات الدراسة

كمؤشرات ثابتة نسبياً لمكيفية التي يدرك بيا ىؤالء المتعمّمون

أنماط التعمم :سموكيات معرفية أو انفعالية أو فسيولوجية يتّصف

بيئتيم التعميمية ويتعاممون معيا ويستجيبون ليا [.[10

بيا المتعمّمون ،وتعمل كمؤشرات ثابتة نسبياً لمكيفية التي يدرك

ويمكن النظر ألنماط التعمم عمي أنيا المداخل أو الطرق

بيا ىؤالء المتعمّمون بيئتيم التعميمية ويتعاممون معيا ويستجيبون

التي يوظفيا الطالب في التعمم [ ،]12أي أنيا تعبر عن

ليا [.[10

الصفات والسموكيات التي تختمف من فرد إلى آخر والتي
تختص بمعالجة المعمومات واسترجاعيا وبالتالي تؤثر عمى

وتعرف إجرائياً بأنيا سموكات معرفية نفسية ذات خصائص

طرق التعمم [.[11

مميزة تعد مؤشرات ثابتة لمكيفية التي يتفاعل الطالب معيا داخل
قاعة التدريس ،ومدى استجابتو لمبيئة التعممية التعميمية وىي

أما دن ودن [ ]2المذين عرفاه عمى أنو الطريقة التي يبدأ

تختمف من طالب آلخر ،فعدد من الطمبة يفضمون الحقائق

بيا كل متعمم بالتركيز عمى ،والقيام ب ،واسترجاع المعمومات

والظواىر المبلحظة وعدد آخر يفضمون التعمّم النشط وآخرون

الجديدة والصعبة ،واعتب ار أن ىذا التفاعل يتم بطريقة تختمف من

يفضمون النظريات واألشياء المجردة وعدد آخر يفضل العروض

شخص إلى آخر.
عرف أيضاً نمط التعمم عمى أنو األسموب الذي يستخدمو
ُي ّ

البصرية وآخرون يفضمون العروض المفظية وغير ذلك.
طمبة الجامعات السعودية :ىم الطمبة الذين ىم عمى مقاعد

الفرد لتنظيم المعمومات ومعالجتيا ويشمل ذلك إدراك المعرفة

الدراسة في الجامعات السعودية لمعام الجامعي .2013/2012

وتحويميا وادراجيا واعادة بنائيا لتصبح خبرات فردية ذاتية .وقد

ه .حدود الدراسة

ُعِّرف نمط التعمم عمى أنو مجموعة من األداءات المميزة
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لممتعمم ،والتي تعتبر الدليل عمى كيفية تعممو واستقبالو

من جريندر وباندلر ) (Grinder and Bandlerالمذين

لممعمومات الواردة إليو من البيئة المحيطة بو بيدف التكيف معيا

توصبل إليو من خبلل البرمجة المغوية العصبية واتفق معيما

[.[13

ضمن ىذا التصنيف كل من جستر وميمر [ ]20وفيتزجيرالد
) (Fitzgeraldوضمن ىذه الفئة فإن أنماط التعمم تنحصر فيما

وعرف غريغور وبوتمن [ ]13نمط التعمم أنو مجموعة من
األداءات المميزة لممتعمم التي تمثل الدليل عمى طريقة تعممو

يأتي:

واستقبالو لممعمومات الواردة إليو من البيئة المحيطة بو بيدف

أ) نمط التعمم البصري Visual Learning Style

التكيف معيا .كما عرف كولب [ ]14أنماط التعمم عمى أنيا

ب) نمط التعمم السمعي Auditory Learning Style

الطريقة المفضمة لدى األفراد إلدراك المعمومة ومعالجتيا.

ج) نمط التعمم الحس حركي Tactile Kinesthetic

وعرفت كينسبل [ ]15نمط التعمم بأنو يعود لطرق الفرد الطبيعية

Learning Style
 -2فئة التفضيبلت المعرفية Cognitive Preferences

والمفضمة والعادات في معالجتو واسترجاعو لممعمومات الجديدة

تتضمن ىذه الفئة نموذج دن ودن )(Dunn and Dunn

والميارات التي تستمر بغض النظر عن طرق التعميم أو

ونموذج ريتشمان وغراشا )(Ritchman and Grasha

المحتوى.

 -3فئة التفاعل االجتماعي  :Social Interactionتضم ىذه

وعرف كيفي [ ]16نمط التعمم بأنو صفات وسموكيات
ّ

الفئة نموذج بري  Perryوبمنكي  Blenkyوباكستر ماغولدا

إدراكية ووجدانية وفسيولوجية تشكل مؤثرات ثابتة نسبياً لكيفية

Baxter .[21] Magolda

اإلدراك والمعالجة والتفاعل مع البيئة التعممية ]."[17

 -4فئة معالجة المعمومات Information Processing

American Association of School Administrators:
AASA

:تضم ىذه الفئة نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر ونموذج

أما بالنسبة لطرق التعمم فيناك عدد من الطمبة يتعممون

أنماط العقل لغريغورك ) (Gregoric Mind Styleونموذج

بطريقة االستظيار ،إذ أنيم يعتمدون عمى الطريقة السطحية

دورة التعمم لكولب

والصم في التعمم .وعدد آخر من الطمبة يتعممون بطريقة الفيم إذ

(Kolb's Experiential Learning

)Cycle

أنيم يتعمقون في المعمومات المعطاة فيقومون ببناء استراتيجية

أما عن جاردنر [ ]22فقد تحدث عن سبعة ذكاءات أو سبع

فيميم الوحيد
وفق الموقف ووفق اليدف الذي يودون تحقيقوُّ ،

أنماطاً لمتعمم ،في حين أن نموذج أساليب العقل لغريغورك يعتبر

ىو تحصيل أعمى درجة ممكنة في االختبارات وبالتالي فيم

نموذجاً رباعياً آخر لتصنيف المتعممين ويتمثل في بعدين

يسمكون كمتعممين متعمقين عندما يتعمق ذلك بمادة معينة [.[18

أحدىما المحسوس والمجرد ) (Abstract – concreteوالثاني

ثانياً :تصنيف أنماط التعمم

يتضمن التسمسل والعشوائية ).[3] (Sequential – Random

إن لمطمبة تفضيبلتيم الخاصة في استقبال المعمومات

أما نموذج دورة التعمم التجريبي لكولب [ ،]14أي التعمم من

ومعالجتيا [ .]8حيث قام العمماء والباحثون بتصنيف أنماط

خبلل الخبرة ،والذي طوره ديفيد كولب وروجر فراي فيتكون من

التعمم ،وتم وضعيا ضمن فئات خمس رئيسة وىي :فئة الوسائط

أربعة عناصر :التجربة العممية والمبلحظة والتأمل وتكوين

الحسية اإلدراكية ،فئة التفضيبلت المعرفية ،فئة التفاعل

المفاىيم المجردة واختبارىا في ظروف جديدة ،وتمثل النموذج

االجتماعي ،فئة معالجة المعمومات ،فئة النماذج الشخصية

دورة التعمم الطبيعي.

[.[19

 -5فئة النماذج الشخصية Personality Models

 -1فئة الوسائط الحسية االدراكية :تضم ىذه الفئة نماذج كل

تضم ىذه الفئة نموذج وتكن ) (Witkenونموذج مؤشر النمـط
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لمايرز وبريجز ) (Myers, Briggs Type Indicatorحيث

أن يستقبموىا؟ أىي
 -ما نوع المعمومات التي يفضل الطمبة ْ

 -المستقل عن المجال (التحميمي).

الحدسية (األفكار ،الخيال ،اإلبداع)..،؟ حيث يميل المتعممون

المعمومات الحسية (األصوات ،اإلحساسات المختمفة) أم

صنف ويتكن المتعممين إلى صنفين ىما [:[21
ّ

الحسيون إلى اإلحساسات ،والى النواحي العممية ،والنمطية ،فيم

 -المعتمد عمى المجال (الشمولي).

يركزون عمى الحقائق واألعمال اليدوية .بينما يفضل المتعممون

أما نموذج مايرز وبريجز فقد مي از ّبين أربعة أزواج من

الحدسيون التجريد (النظريات ،النماذج الرياضية) ،فيم يفضمون

عشر نمطاً [ .]23ويندرج
الخصائص لتصنيف األفراد لستةَ
َ
تحت ىذا التصنيف نموذج مكارثي ) (McCarthy'sونموذج

ىوني وممفورد )(Hony and Mumford

القيام بحل المشكبلت وىذا ىو المقياس األول :المقياس
الحسي -الحدسي Sensing-Intuitive Scale

ونموذج فمدر

وسولومان ) (Felder and Solomanالذي تم االستناد إليو

 -ما نوع المعمومات الحسية األكثر تأثي اًر التي يستقبميا الطمبة؟

في ىذه الدراسة.

أىي المعمومات البصرية (الصور ،الرسومات ،المخططات،

نموذج  Felder-Solomanالمتبع في ىذه الدراسة[8,9,10[ :

العروض) أم المعمومات المفظية (التي تعتمد عمى الشروحات

يعرف فمدار وسولومون أنماط التعمم بأنيا مجموعة من

المفظية والمكتوبة)؟ وىذا ىو المقياس الثاني ليذا النموذج:

السموكيات المعرفية والوجدانية والنفسية ،والتي تعمل معاً

البصري – المفظي Visual-Verbal

كمؤشرات ثابتة نسبياً لكيفية إدراك وتفاعل واستجابة الطالب مع

 -كيف يفضل الطمبة القيام بعممية معالجة المعمومات؟ ىل

بيئة التعمم ،ويشتمل ىذا النموذج عمي أربعة أساليب ثنائية

بشكل نشط (من خبلل االنغماس في الميمات واألنشطة

القطب  Bipolarىي:

الجسدية والعممية والمناقشات) أم أنيم تأمميون؟ وىذا ىو

(أ) األسموب العممي – التأممي Active – Reflective Style

المقياس الثالث في ىذا النموذج :نشط -تأممي Active-

وأصحاب ىذا األسموب يتعممون من خبلل التجريب والعمل في

Reflective Scale
 -كيف يتقدم الطمبة نحو عممية الفيم؟ ىل يتم ذلك بشكل

مجموعات في مقابل التعمم بالتفكير المجرد والعمل الفردي.

متسمسل تتابعي أي خطوة خطوة وبشكل منطقي أم بشكل

(ب) األسموب الحسي – الحدسي Sensing – Intuitive

شمولي كمي؟ حيث يفضل الطمبة الشموليون التفكير بشكل

 Styleوالتعمم ىنا من خبلل التفكير الحسي أو العياني مع

يص ُعب عمييم مثبلً جزئية معينة عند تعمم موضوع
نظامي قد ْ

التوجو نحو الحقائق والمفاىيم في مقابل التفكير التجريدي

جديد ،ثم ما إن يتوصموا لكيفية ارتباط األجزاء معاً ،حتى يصموا

والتوجو نحو النظريات وما وراء المعنى.

إلى الصورة الكمية الشمولية ،وبالتالي يصمون إلى الحمول

(ج) األسموب المفظي – البصري Visual – Verbal Style

اإلبداعية ،والتي قد ال يصل ليا المتعممون المتسمسمون أو أنيم

يميمون إلي األشكال البصرية لممادة من صور ورسوم بيانية

يصمون ليا لكن بعد صرف وقت طويل .وىذا ىو المقياس الرابع

مقابل التفسيرات الشفيية والمكتوبة.

في ىذا النموذج :متسمسل – شمولي Sequential-Global

(د) األسموب التتابعي – الكمي Sequential – Global

وقد قام كل من فمدر وسولومون إلى إعداد وتصميم أداة

والتعمم ىنا من خبلل خطوات دقيقة تتابعية مقابل التفكير الكمي

(باالعتماد عمى إجابة األسئمة السابقة) أطمق عمييا :المؤشر

أو الشمولي لمموقف.

ألنماط التعمم وىو  Index of Learning Stylesويتم

وفق ىذا النموذج يتم التعرف عمى معنى أنماط التعمم من خبلل

اختصاره باألحرف ( ،)ILSوىي أداة لقياس أنماط التعمم ،حيث

اإلجابة عمى أربعة أسئمة ىي:

تتكون من أربع وأربعين فقرة من نوع االختيار من متعدد ،تم
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موضحة في الشكل (.]10[ )1

تطويرىا عام  1991بواسطة  Barbara Solmonو Richard
 Felderلقياس التفضيبلت التعممية موزعة عمى أربعة مقاييس
نشط

تأملي

ACT
حسي

REF
حدْ سي

SEN
بصري

INT
لفظي

VIS
متسلسل

VRB
شمولي

SEQ

GLO

شكل 1
مؤشر أنماط التعمم (المقاييس) لفمدر وسولومون

في حالة وجود متعمماً متأمبلً وعدم وجود وقت كاف داخل

وفيما يأتي وصف لخصائص المتعممين وفق نموذج فمدر
وسولومون[8,10,24[ :

قاعة الدرس لمتفكير بالمعمومات الجديدة وبالمعرفة المقدمة من

أ) المتعممون النشطون والمتأممون :Active and Reflective

ِ
المحاضر ،فبل بد أن يتغمب عمى ىذه المشكمة من خبلل:
ِقبل
التوقف بشكل دوري لممراجعة عند قراءة موضوع معين أو عند

Learners
 -يميل المتعممون النشطون إلى فيم المعمومات عن طريق

محاولتو استظيار المعمومات.

قياميم بعمل نشط مثل :المناقشة ،التطبيق ،القيام بالشرح

الحدسيون:
ب) المتعممون الحسِّيون و ْ

لآلخرين .بينما يفضل المتعممون المتأممون التفكير بالشيء أوالً

 -يميل المتعممون الحسيون إلى الحقائق بينما يفضل الحدسيون

وبشكل ىادئ.

إلى اكتشاف االحتماالت والعبلقات.

 -من األقوال المأثورة لدى المتعممين النشطين "دعونا نجرب

 -يفضل المتعممون الحسيون حل المشكبلت عن طريق بناء

ذلك ونرى كيف يعمل؟"

خطط وطرق بناءة وال يحبون المفاجآت .بينما يحب الحدسيون

 -من األقوال المأثورة لدى المتعممين المتأممين "دعونا نفكر بيذا

االبتكار والتجديد وال يحبون اإلعادة.

الشيء أوالً"

 -يحب الحدسيون الخضوع لبلختبارات أكثر من الحسيون

 -يفضل المتعممون النشطون عمل المجموعات بينما يفضل

خاصة لممواد أو أجزاء المواد التي لم يتم توضيحيا داخل قاعة

المتعممون المتأممون العمل بشكل فردي.

الدرس.

كيف يساعد الطمبة النشطون أنفسيم؟

 -يميل الحسيون إلى التفصيبلت والى تذكر الحقائق والى العمل

يقع الطالب من النوع النشط ببعض اإلخفاقات أثناء

المخبري ،بينما يميل الحدسيون إلى تكوين المفاىيم الجديدة وىم

الدراسة إذا ُو ِجد في بيئة أو قاعة درس ال تُ ْستخدم فييا المناقشة
الصفية أو أنيا قميمة أو إذا لم تكن ىناك أنشطة من نوع حل

يرتاحون أكثر من الحسيين بالمجردات والتعبيرات الرياضية.
قد يتصف الطمبة جميعيم أنيم حسيون في بعض األوقات

المشكبلت .لذلك ال بد أن يدرس ىذا النوع من الطمبة ضمن

وحدسيون في أوقات أخرى ،وتفضيميم لمبعد الحسي أو الحدسي

مجموعة يقوم أفرادىا بالشرح بطريقة متناوبة لمموضوعات

قد يكون قوياً ،أو معتدالً ،أو ضعيفاً .وحتى يصبح الطالب

المختمفة.

فعاالً وحتى يمتمك ميارة حل المشكبلت فيو بحاجة
متعمماً ّ

كيف يساعد الطمبة المتأممون أنفسيم؟

لمنوعين معاً.
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المتعممون المتسمسمون والشموليون

يستطيع الحسيون أن يفيموا المعمومات بشكل أفضل إذا ما

 -يميل المتعمم المتسمسل إلى الفيم بخطوات خطية ،حيث يتم

أَروا ارتباطاتيا مع العالم الحقيقي ،فإذا كان الطالب من النوع

االنتقال من خطوة إلى أخرى بشكل متسمسل منطقي ،بينما يميل

الحسي ومعظم المواد التي يأخذىا تعتمد عمى التجريد

المتعممون الشموليون إلى التعمم عن طريق القفزات الكبيرة.

والنظريات.

 -يميل المتعممون المتسمسمون إلى إتباع طرق ذات خطوات

كيف يساعد الحدسيون أنفسيم؟

منطقية لمتوصل لمحمول بينما المتعممون الشموليون يقومون بحل

ىناك عدد من المحاضرات تيدف إلى الحدس وعمى الرغم

مشكبلت معقدة بشكل أسرع أو أنيم يضعون المواد معاً بطرق

من ذلك فإذا كان الطالب من النوع الحدسي حيث يميل التدريس

أصيمة وعندىا يصمون إلى الصورة الشمولية الكمية .ولكن قد

في قاعة الدرس عمى تذكر المعمومات والتعمم الصمي فقط ،فمن

يكون من الصعب عمييم أن يشرحوا كيف قاموا بالعمل؟
قد ال يفيم المتعممون المتسمسمون المواد لكنيم يستطيعون

وسيصاب بالممل .فبل
المؤكد أن يعاني الطالب من اإلخفاقات ُ

بد لو من سؤال المحاضر عن نظريات أو تأويبلت ترتبط

أن يقوموا بعمل شيء ما بيذه المواد( ،مثل حل الواجب أو

بالحقائق.

النجاح باالختبار) طالما أن األجزاء مرتبطة معاً بشكل منطقي.

المتعممون البصريون والمفظيون:

بينما يكون لدى المتعممين الشموليين إخفاقات بالقدرة عمى
التفكير بشكل متسمسل.

يتذكر المتعممون البصريون بشكل أفضل ما شاىدوه من

كيف يساعد المتعممون المتسمسمون أنفسيم؟

صور وأشكال ومخططات ومن األفبلم والعروض بشكل كبير،
بينما يعتمد المفظيون عمى الشروحات المفظية والمكتوبة والشفيية

يتم تدريس العديد من المساقات الجامعية بطريقة متسمسمة

ويتعمم الجميع بشكل أفضل المعمومات المعروضة إما بالشكل

متتابعة ،لكن إذا كان الطالب من النوع المتسمسل ،والمحاضر

البصري أو المفظي (مرئي/سمعي).

ينتقل ويقفز من موضوع إلى آخر أو أنو يتجاوز بعض

كيف يساعد المتعممون البصريون أنفسيم؟

الخطوات أثناء الحل فسوف يصعب عميو التذكر والمتابعة،
والحل ىنا إما عن طريق سؤال المحاضر بملء الفراغات أو أن

إذا كان الطالب متعمماً بصرياً ال بد أن يجد مخططات،
أشكال ،صور ...أو أي عرض بصري مرئي لمواد المقرر .وأن

يقوم الطالب بنفسو بممئيا عن طريق المراجع المختمفة.

يسأل المحاضر عن كتب ومراجع وأفبلم وأقراص مدمجة

كيف يساعد المتعممون الشموليون أنفسيم؟

لممقررات .ولذلك ال بد لو من تحضير خريطة مفاىيمية بوضع

يستطيع الطالب الشمولي القيام ببعض الخطوات التي

النقاط المفتاحية ورسم دوائر وخطوط بأسيم ليصميا بين المفاىيم

تساعده لموصول إلى الصورة الكمية الشمولية بشكل أسرع ،إذ أنو

وليرى العبلقات واالرتباطات بينيا.

ليس بطيء تعمم لكنو مختمف عن معظم زمبلئو .فقبل أن يبدأ

كيف يساعد المتعممون المفظيون أنفسيم؟

الطالب الشمولي بدراسة الفصل أو الوحدة لموضوع المقرر.
ثالثاً :استراتيجيات التدريس

يستطيع الطمبة المفظيون أن يدونوا مبلحظاتيم أو يحددوا
الخطوط العريضة لمواد مقرراتيم بكمماتيم الخاصة .مع العمل

تركز استراتيجيات التدريس عمى تدريب الطبلب عمى

فعالة ،حيث يكتسب الطالب فيماً عن الموضوع
ضمن مجموعة ّ

معالجة المعمومات واسترجاعيا والتفكير المستقل بحيث يمتمك

بواسطة االستماع لزمبلئو ولشروحاتيم المختمفة كما أن ىذا النوع

الطالب القدرة عمى معالجة المعمومات واسترجاعيا ،وكيف يفكر

من الطمبة يستفيد ويتعمم أكثر إذا ما قام بنفسو بعممية الشرح.

تفكي اًر منطقياً سميماً مستقبلً.
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وىذا يفيد كل من الطمبة التأمميين والنشطيين.

تفيد العديد من الدراسات أن زيادة تحصيل الطمبة وتحسن
اتجاىاتيم نحو التعمم مرتبطة بدرجة التوافق بين ما بين نمط

 -إعطاء ميمات وواجبات لمطمبة ليقوموا بالتعاون وحميا عمى

تعميم المعمم أو المحاضر ونمط تعمميم [ .]25وقد يكون من

شكل مجموعات ،وىذا يفيد الطمبة النشطيين.

الصعب الموافقة بين نمط تعمم الطمبة ونمط تعميم المحاضر في

 .4الدراسات السابقة

كثير من األحيان .لتقميل التناقض في األنماط بين الطالب

 -في حدود عمم الباحثات  -لم يجدن دراسات عربية تناولت

والمحاضر ،ينصح الباحثون بالمواءمة بين نمط التعميم ونمط

نموذج فمدر وسولومون.

التعمم ،فكمما كانت الفجوة أقل بين قصد المحاضر وتفسير

أما الدراسات األجنبية فيي كالتالي:
دراسة لتزنجر وآخرون [ ]24اشتممت العينة عمى ()484

الطالب ،زادت الفرصة لتحقيق نتاج التعمم المطموب [.[26
وما يحدث في أغمب القاعات الدراسية في بعض الجامعات

طالباً وطالبة ،تم اختيارىم بشكل عشوائي من كميات اليندسة

من تدريس وتعميم وتعمم ال يراعي ىذه الجوانب ،فطالب اليوم ال

والتربية واآلداب ،وقد ُو ِجد أن أفضل األنماط تفضيبلً ىو النمط
النشط  -التأممي؛ حيث أظير  %42من الطمبة ميبلً قوياً نحو

التعميم والتعمم ،لكن من الضروري أن تتم مشاركة المتعمم في

ىذا النمط ،وأظير  %44من الطمبة ميبلً معتدالً نحو النمط

القاعات الدراسية ،والخروج عن الطريقة التقميدية في التدريس،

نفسو ،فيما أظيرت النتائج أن  %41من الطمبة يميمون ميبلً

وأن يتحمل الطالب دو اًر كبي اًر في عممية التعميم والتعمم ،وأن

قوياً نحو النمط البصري-المفظي بينما يميل  %42منيم ميبلً

يكون لو دور إيجابي في القاعة الدراسية.

معتدالً نحو ىذا النمط .فيما كان أقل األنماط تفضيبلً من قبل

وبناء عمى نموذج فمدر وسولومن [ ،]27يمكن تنفيذ استراتيجيات

الطمبة ىو :النمط الحسي-الحدسي وبنسبة  %36والنمط

تدريس متوازنة مع أنماط التعمم المختمفة عمى النحو اآلتي:

المتسمسل  -الشمولي بالنسبة المئوية نفسيا.

يريد أن يكون متمقياً لممعمومة ،ويكون دوره سمبياً في عممية

أ -الربط ما بين التعمم الحالي والسابق ،وبالتالي يشجع

دراسة لوبز ] [28والتي أجريت عمى طمبة جامعات Belo

المحاضر الطمبة عمى عممية التعمم ،وىذه الطريقة تفيد كل من

 Horizonateفي الب ارزيل ،حيث كشفت النتائج أن أكثر

المتعممين الحدسيين والشموليين.

األنماط تفضيبلً لطمبة الكميات العممية كان النمط الحسي-

ب -عمل توازناً لممعمومات الحسية والمفاىيمية المجردة ،وىذا

الحدسي بنسبة ( ،)%81وكذلك الحال لطمبة الكميات اإلنسانية

يفيد كل من المتعممين الحسيين والحدسيين.

حيث كان ميميم لو معتدالً وبنسبة بمغت ( ،)%62وكذلك نمط

ج -عمل توازنات بين أنماط التعميم البنائي واألنشطة البنائية

المتسمسل  -الشمولي وبنفس النسبة (.)%62

المفتوحة وشبو المفتوحة ،وىذا يفيد كل من المتسمسمين

دراسة كوري وتروزي [ ]29والتي أجريت عمى طمبة كمية

والشموليين.

اليندسة في جامعة  Sao Pauloوأظيرت النتائج أن أكثر

د -استخدام الصور ،الرسومات ،والمخططات وغيرىا ،وىذا يفيد

األنماط تفضيبلً ىو النمط البصري  -المفظي بنسبة ()%79

كل من البصريين والشموليين.

لجميع أفراد الدراسة.

 -إعطاء الطمبة ميمات وواجبات بصورة مستمرة ومتكررة

اما دراسة سميث وبردج وكبلرك [ ]30وطبقت عمى طمبة

لمموضوعات األساسية ،ولكن دون اإلفراط .وىذا يفيد كل من

جامعة  ،University of Technology, Jamaicaوأشارت

الحسيين والحدسيين.

النتائج إلى أن أكثر األنماط تفضيبلً ىو النمط البصري -

 -إعطاء وقت ليقوم الطمبة بالتأمل والتفكير خبلل المحاضرة.

المفظي بنسبة ( )%70لجميع أفراد الدراسة ،بينما كانت أقل
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األنماط تفضيبلً ىما النمط النشط  -التأممي بنسبة ()%55

والبالغ عددىم ( .)%94( )53أما أقل األنماط تفضيبلً من قبل

والنمط المتسمسل  -الشمولي بالنسبة نفسيا.

جميع أفراد الدراسة كان النمط الحسي  -الحدسي.

دراسة دي فيتا [ ]32أشارت نتائج الدراسة إلى أن %86

أما الدراسة الحالية فتمتاز بتناوليا أنماط التعمم المفضمة

من الطمبة البريطانيين في جامعة Oxford Brookes

لطمبة كمية التربية في جامعة حائل ودرجة تفضيميم ليا ،وكذلك

 Universityيفضمون النمط النشط  -التأممي وأن  %85من

تناولت المتغيرات التصنيفية اآلتية :السنة الدراسية ،وتخصص

الطمبة يفضمون النمط الحسي  -الحدسي فيما حصل النمط

الثانوية العامة ،وتقدير المعدل التراكمي ،والجنس.

البصري  -المفظي عمى أقل نسبة تفضيل وىي .%52

 .5الطريقة واإلجراءات

دراسة بوكسيدا وجيمنيز ومولر ]33[ ،وأجريت عمى طمبة

أ .منهج الدراسة

العموم الحياتية في جامعة ،Pueerto Rico-Mayaguez

لتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي

وأشارت النتائج إلى أن أكثر األنماط تفضيبلً لطمبة الفصل

المسحي.

األول ىو النمط المتسمسل  -الشمولي بنسبة ( ،)%83وكذلك

ب .مجتمع والعينة

الحال لطمبة الفصل الثاني بنسبة ( ،)%85بينما كانت أكثر

مجتمع الدراسة :طمبة وطالبات جامعة حائل المسجمين لمقررات

األنماط تفضيبلً لطمبة الفصل الثالث ىو النمط الحسي -

دراسية في كمية التربية في الفصل األول .2013/2012

الحدسي وبنسبة بمغت (.)%78

ويتجاوز العدد ( 7000طالب وطالبة).

دراسة روساتي [ ]31وأجريت عمى ( )858طالباً وطالبةً

عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من الطبلب والطالبات

وعضو ىيئة تدريس من كمية اليندسة في جامعة غرب أونتريو

المسجمين لمقررات دراسية في كمية التربية في الفصل األول

 ،University of West Ontarioوأشارت النتائج إلى أن

( ،)2013/2012حيث تم اختيارىم بطريقة العينة العشوائية

أكثر األنماط تفضيبلً كان النمط البصري  -المفظي ،فقد بمغت

العنقودية .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )203طالباً وطالبة

النسبة المئوية لجميع الطمبة ( .)%80في حين بمغت نسبة

موزعين في ( )30شعبة ،وقد توزعت عينة الدراسة حسب

تفضيل طمبة السنة الرابعة والبالغ عددىم ( ،)%81( )359فيما

الجنس والسنة الدراسية وتخصص الثانوية العامة والتقدير كما

بمغت نسبة تفضيل طمبة السنة األولى البالغ عددىم ()499

ىو موضح في الجدول (.)1

( ،)%78أما نسبة تفضيل أعضاء ىيئة التدريس ليذا النمط
جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب مستويات المتغيرات المختمفة
السنة الدراسية

طالبات

طالب

المجموع

 -سنة أولى

1

3

4

 -سنة ثانية

22

14

36

 -سنة ثالثة

35

46

81

 -سنة رابعة

42

40

82

التقدير
 -مقبول

5

2

7

 -جيد

33

23

54

 -جيد جداً

40

43

83

22

35

57

 -ممتاز

تخصص الثانوية العامة

226

 -أدبي

65

70

143

 -عممي

26

33

51

 -شرعي

9

-

9

من أنماط التعمم والجدول ( )2يبين األنماط وأنواعيا وأرقام

ج .أداة الدراسة

الفقرات الدالة عمييا .قامت الباحثة بترجمتو إلى العربية واعادة

مؤشر أنماط التعمم لفدلر وسولومون  ،ILSوتتكون ىذه

صياغة بعض الفقرات لتتناسب مع البيئة العربية.

األداة من أربع وأربعين فقرة مقسمة إلى أربعة مقاييس ،يتكون
كل مقياس من إحدى عشرة فقرة حيث يشير كل مقياس إلى نمط

جدول 2

تقسيمات أنماط التعمم
نمط التعمم

أرقام الفقرات الدالة عميه

نشط/تأممي ACT/REF

(،)25( ،)21( ،)17( ،)13( ،)9( ،)5( ،)1
()41( ،)37( ،)33( ،)29
(،)26( ،)22( ،)18( ،)14( ،)10( ،)6( ،)2

حسي/حدسي SES/INT
ْ

()42( ،)38( ،)34( ،)30
(،)27( ،)23( ،)19( ،)15( ،)11( ،)7( ،)3

بصري/لفظي VIS/VRB

()43( ،)39( ،)35( ،)31
(،)28( ،)24( ،)20( ،)16( ،)12( ،)8( ،)4

متسمسل/شمولي SEQ/GLO

()44( ،)40( ،)36( ،)32

صدق المحتوى :توفر ليذه األداة صدق المحتوى بعرضيا عمى

ثبات األداة :تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة

خمسة من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل؛ لمتحقق من

كرونباخ ألفا ،عمماً أن معامبلت الثبات لكل مقياس من مقاييس

وبناء عمى آرائيم تم تعديل صياغة بعض المفردات.
صدقيا،
ً

األداة  ILSكما ىو موضح في الجدول ( )3مع بيان لقيم
معامبلت الثبات التي تم قياسيا في دراسات سابقة.
جدول 3

معامالت الثبات باستخدام كرونباخ ألفا ألداة أنماط التعمم ILS
نشط  -تأممي

حسي  -حدسي

بصري  -لفظي

متسمسل  -شمولي

عدد الطمبة

0,61

0,77

0,76

0,55

المصدر

الدراسة الحالية
Livwasay et al,2002

200

0,56

0,72

0,60

0,54

242

0,51

0,65

0,56

0,41

284

Van Zwanenberg et al,2000

0,60

0,70

0,63

0,53

557

Zywno,2003

طريقة التصحيح:

الطالب مشكمة إذا تعمم في بيئة ال تنتمي لتفضيمو التعممي.

 -إذا كانت درجة الطالب عمى المقياس من ( ،)3-1يكون لدى

المعالجة اإلحصائية:
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الطالب توازناً ببعدي المقياس.
 -إذا كانت درجة الطالب عمى المقياس من ( ،)7-5يكون لدى

لئلجابة عن السؤال األول والثاني ،وتم استخدام تحميل التباين

الطالب تفضيل معتدل لواحد من أبعاد المقياس ،وسوف يتعمم

األحادي  ANOVAلمعرفة فيما إذا كانت الفروق دالة

الطالب بسيولة أكثر إذا ما تعمم في بيئة تنتمي ليذا البعد.

إحصائياً .كذلك استخدمت اختبارات توكي وشيفيو البعدية

 -إذا كانت درجة الطالب عمى المقياس من ( ،)11-9يكون

لمعرفة مصادر الفروق .واستخدم اختبار (ت (Independent

لدى الطالب تفضيل قوي لواحد من أبعاد المقياس .ويكون لدى

 t-testلمعرفة أثر متغير الجنس.
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 .6النتائج ومناقشتها

تم حساب كل من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

السؤال األول :ما أنماط التعمم األكثر تفضيبلً لدى طمبة جامعة

واألىمية النسبية ألنماط التعمم المختمفة كما ىو موضح في

حائل؟

الجدول (.)4
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التعمم
النمط

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األهمية النسبية

نشط

6.02

2.139

54.7

تأممي

4.98

2.140

45.3

حسي

6.51

1.809

59.2

حدسي
ْ

4.48

1.811

40.7

6.97

2.026

63.4

لفظي

4.03

2.026

36.6

متسمسل

5.81

2.018

52.8

شمولي

5.20

2.021

47.3

بصري

لمنمط (الحسي -الحدسي) حيث يمتمك ثاني أقل أىمية نسبية

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )4ما يأتي:
ّ

 -تراوح مدى المتوسطات الحسابية ما بين (.)6.97-4.03

( )%40.7عمى األبعاد ككل.

 -أعمى متوسط حسابي ( )6.97وىو لمبعد األول البصري

 -وجود فروقات واضحة ما بين المتوسطات الحسابية واألىمية

لمنمط (البصري  -المفظي) حيث يمتمك أعمى أىمية نسبية

النسبية لبعدي كل من النمطين :الحسي  -الحدسي والبصري -

( ،)%63.4وثاني أعمى متوسط حسابي ( )6.51وىو لمبعد

المفظي ،وىذا يعني تفضيل الطمبة لكل من ىذين النمطين.

األول الحسي لمنمط (الحسي -الحدسي) حيث يمتمك ثاني أعمى

 -يمتمك النمط المتسمسل  -الشمولي متوسطاً حسابياً معتدالً

أىمية نسبية ( .)%59.2مع مبلحظة تقارب المتوسطات

إلى حد ما ،فالمتوسط الحسابي لمبعد األول فيو المتسمسل

الحسابية واألىمية النسبية ليذين البعدين.

( )5.81وبأىمية نسبية مقدارىا ( ،)%52.8والمتوسط الحسابي

 -أقل متوسط حسابي ( )4.03وىو لمبعد الثاني المفظي لمنمط

لمبعد الثاني فيو الشمولي ( ،)5.20وبأىمية نسبية مقدارىا

(البصري -المفظي) حيث يمتمك أقل أىمية نسبية (،)%36.6

( )%47.3ولمتأكيد عمى ذلك حسبت التك اررات والنسب المئوية

وثاني أقل متوسط حسابي ( )4.48وىو لمبعد الثاني الحدسي

لتك اررات كل نمط من األنماط األربعة كما ىو موضح في
الجدول (.)5

جدول 5

النسب المئوية لتك اررات كل نمط
النمط

التكرار

النسبة المئوية%

نشط

111

54.7

تأممي

92

45.2

حسي

120

59.2

حدسي
ْ

83

40.7

129

63.3

لفظي

74

36.7

متسمسل

107

52.8

شمولي

96

47.3

بصري
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تفضيبلً لبعض التخصصات ىو النمط الحسي  -الحدسي.

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )5ما يأتي:
ّ

وتتفق أيضاً ودراسة سميث وبردج وكبلرك [.[30

 -األكثر تك ار اًر كان لمبعد البصري وبنسبة  ،%63.3وثاني

وتتفق ىذه النتائج ودراسة روساتي [ ]31التي أشارت إلى

أكثر تكرار كان لمبعد الحسي وبنسبة  %59.2وىذه النسبة
متقاربة إلى حد كبير مع نسبة تكرار البعد البصري .%63.3

أن  %80من الطمبة يفضمون النمط البصري  -المفظي ،وتتفق

 -األقل تك ار اًر كان لمبعد المفظي وبنسبة  ،%36.7مع مبلحظة

أيضاً ودراسة لتزنجر وآخرون [ ]24التي أشارت إلى أن %41

وجود فرق واضح في النسب المئوية لمتكرار ما بين بعدي النمط

من الطمبة يميمون ميبلً قوياً نحو النمط البصري  -المفظي

البصري المفظي؛ إذ يظير بوضوح تفضيل الطمبة لمبعد

و %42منيم يميمون ميبلً معتدالً نحو ىذا النمط .وىذا يؤكد أن

البصري.

الطمبة يميمون بشكل كبير إلى ما يشاىدونو من صور وأشكال

 -ثاني أقل تكرار كان لمبعد الحدسي وبنسبة  .%40.7مع

ومخططات ومن األفبلم والعروض بشكل كبير.

مبلحظة وجود فرق واضح في النسب المئوية لمتكرار ما بين

وتأكيداً لنتائج السؤال األول ولمعرفة درجة تفضيل الطمبة

بعدي النمط الحسي  -الحدسي إذ يظير بوضوح تفضيل الطمبة

لكل نمط من األنماط السابقة تم حساب تك اررات درجة تفضيل

لمبعد الحسي.

الطمبة لكل بعد من أبعاد األنماط والنسبة المئوية لتمك

وبالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة نجد أنيا تتفق ودراسة

التفضيبلت واستخراج التك اررات والنسب المئوية لبعدي كل نمط

 [29] Kuri and Truzziالتي أشارت إلى أن أكثر األنماط

عمى حدة ،كما ىو موضح في الجدول ( ،)6حيث تم تقسيم

تفضيبلً ىو النمط البصري  -المفظي في حين كان النمط األكثر

درجات التفضيل وفق ما يأتي:

جدول 6

درجة تفضيل الطمبة عمى كل نمط من أنماط التعمم
النمط

أبعاد النمط

التك اررات والنسب المئوية لها

النشط
النمط
التأممي
األول
البعدان مع ًا
الحسي
النمط
الحدسي
الثاني
البعدان مع ًا
البصري
النمط
المفظي
الثالث
البعدان معاً
المتسمسل

درجة التفضيل
3-1

7-5

-7أكثر

التك اررات

62

54

4

النسب المئوية لمتك اررات

%51.7

%45.0

%3.3

التك اررات

55

25

3

النسب المئوية لمتك اررات

%66.3

%30.1

%3.6

التك اررات

117

79

7

النسب المئوية لمتك اررات

%57.6

38.9%

3.4%

التك اررات

80

53

12

النسب المئوية لمتك اررات

55.2%

36.6%

8.3%

التك اررات

47

10

1

النسب المئوية لمتك اررات

81.0%

17.2%

1.7%

التك اررات

127

63

13

النسب المئوية لمتك اررات

62.6%

31.0%

6.4%

التك اررات

70

62

22

النسب المئوية لمتك اررات

34.5%

30.5%

10.8%

التك اررات

39

10

0

النسب المئوية لمتك اررات

19.2%

4.9%

.0%

التك اررات

109

72

22

النسب المئوية لمتك اررات

53.70%

35.40%

10.8%

التك اررات

76

31

8
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5
النمط

النسب المئوية لمتك اررات

37.4%

15.3%

3.9%

التك اررات

63

22

3

النسب المئوية لمتك اررات

31.0%

10.8%

1.5%

التك اررات

139

53

11

النسب المئوية لمتك اررات

68.4%

26.1%

5.4%

الشمولي
الرابع
البعدان معاً

5

2016

ولمبعد البصري ،ودرجة التفضيل األقل ذات الميل القوي بمغت

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )6ما يأتي:
ّ

 -أن درجة التفضيل األعمى ذات الميل الضعيف بمغت

صفر %ولمبعد المفظي.

 %81.0ولمبعد الحدسي ،و %66.3لمبعد التأممي.

 -أن درجة التفضيل األعمى ذات الميل القوي (لمبعدين معاً)

 -أن درجة التفضيل األعمى ذات الميل المعتدل بمغت %45.0

بمغت  %10.8ولمنمط البصري-المفظي ،بينما درجة التفضيل

ولمبعد النشط ،و %36.6لمبعد الحسي وىذا يعد ميبلً معتدالً

األقل ذات الميل القوي (لمبعدين معاً) بمغت  %3.4ولمنمط

ليذه األبعاد.

النشط  -التأممي.

 -بمغت درجة التفضيل األقل ذات الميل المعتدل  %4.9ولمبعد

السؤال الثاني :ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند ≤ (α

المفظي ،مع العمم وجود فروق واضحة ما بين بعدي النمط

)0.05بين نوع نمط التعمم األكثر تفضيبلً لدى طمبة الجامعات

البصري  -المفظي ،وىذا يعني ميل الطمبة وبشكل معتدل نحو

السعودية تعزى لقسم الثانوية العامة والسنة الدراسية والجنس

البعد البصري.

والتقدير؟

 -أن درجة التفضيل عمى بعدي كل من النمط المتسمسل-

تم تقسيم ىذا السؤال إلى عدد من األسئمة الفرعية:

الشمولي ،والنمط النشط-التأممي كانت والى حد ما متوسطة إذ

أ) ىل تختمف أنماط التعمم األكثر تفضيبلً باختبلف الجنس

ال فروق جمية واضحة عمى بعدي ىذه األنماط.

(ذكر  -أنثى)؟

 -أن النسبة المئوية لدرجات تفضيل الطمبة ذات الميل القوي

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

عمى جميع أبعاد األنماط تراوحت ما بين (صفر ،)10.8-وىذه

ألنماط التعمم وأستخدم اختبار (ت (Independent t-test.

تعد قيمة ضئيمة نوعاً ما.

لمعرفة الفروق تبعا لمتغير الجنس .كما ىو موضح في الجدول

 -أن درجة التفضيل األعمى ذات الميل القوي بمغت %10.8

(.)7
جدول 7

اختبار (ت)  Independent t-testلألنماط التعممية تبعاً لمتغير الجنس
نمط التعمم

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف

قيمة ت

درجات الحرية

مستوى الداللة

النشط-

ذكر

103

3.43

2.269

-1.925

2.1

0.056

التأممي

أنثى

100

4.05

2.341

الحسي-

ذكر

103

3.68

2.514

الحدسي

أنثى

100

3.06

2.264

البصري-

ذكر

103

3.78

2.645

المفظي

أنثى

100

4.44

3.023

المتسمسل-

ذكر

103

3.27

2.426

الشمولي

أنثى

100

3.43

2.269

المعياري

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )7ما يأتي:
ّ

1.844
-1.665
-0.295

2.1
2.1
2.1

0.067
0.097
0.768

الحسابية بين كل من الذكور واإلناث إال أنيا غير دالة
إحصائياً عند ) (α ≤ 0.05وبالتالي ال توجد فرق دال إحصائياً

عمى الرغم من وجود اختبلفات في قيم المتوسطات
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تعمم كل من الذكور واإلناث إال أن الواقع العممي يشير إلى غير

ُي ْعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى(.

ذلك.

كون أن كبلً من الذكور واإلناث يتعممون
وتفسير ذلك ْ

ب) ىل تختمف أنماط التعمم األكثر تفضيبلً باختبلف السنة

بالطريقة ذاتيا ،فقد تمقوا التعميم التقميدي نفسو مما أدى إلى عدم
وجود فروق ظاىرة بينيما ،كما أن في حدود عمم الباحثة لم تجد

الدراسية (سنة أولى  -سنة ثانية  -سنة ثالثة  -سنة رابعة)؟

دراسات تتناول متغير الجنس كمتغير تصنيفي .عمى الرغم من

حيث ُح ٍسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل
نمط من األنماط .كما ىو موضح في الجدول (.(8

أن األدب النظري يشير إلى وجود فروق في طرق وتفضيبلت

جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط تعمم الطمبة حسب السنة الدراسية
نمط التعمم

المستوى الدراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نشط  /تأممي

أولى

4

5.50

3.000

ثانية

36

3.67

2.242

ثالثة

81

3.69

2.473

رابعة
Total

82

3.72

2.173

203

3.73

2.320

أولى

4

3.50

1.000

ثانية

36

3.22

2.072

ثالثة

81

3.57

2.593

رابعة
Total

82

3.24

2.422

203

3.37

2.408

أولى

4

6.50

2.517

ثانية

36

3.00

2.704

ثالثة

81

4.36

3.063

رابعة
Total

82

4.22

2.587

203

4.10

2.850

أولى

4

2.50

1.915

ثانية

36

3.78

2.716

ثالثة

81

3.20

2.315

رابعة
Total

82

3.28

2.273

203

3.32

2.363

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

متسمسل  /شمولي

 -بمغ أعمى متوسط حسابي لمستوى السنة األولى ولمنمط

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )8وجود اختبلفات في
ّ

البصري  -المفظي ،وبمغ أدنى متوسط حسابي لمستوى السنة

قيم المتوسطات حسب متغير السنة الدراسية (سنة أولى ،سنة

ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة) ولكافة األنماط.

األولى ولمنمط متسمسل  -شمولي.

 -يتراوح مدى المتوسطات الحسابية ما بين ()6.50-2.50

ولمعرفة إن كانت ىذه الفروق دالة إحصائياً عند )(α ≤ 0.05

لمسنوات الدراسية جميعا ،حيث يتراوح المدى لمسنة األولى ما

حسب متغير السنة الدراسية تم استخدام تحميل التباين

بين ( ،)6.5-2.50ولمسنة الثانية ( ،)3.78-3.00ولمسنة

األحادي  ANOVAكما ىو موضح في الجدول (.)9

الثالثة ( )4.36-3.24و لمسنة الرابعة (.)4.22-3.24
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جدول 9

تحميل التباين األحادي ألنماط تعمم الطمبة األكثر تفضيالً حسب متغير السنة الدراسية
نمط التعمم

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

نشط  /تأممي

بين المجموعات

12.803

3

4.268

.790

0.501

داخل المجموعات

1074.833

199

5.401

الكمي

1087.635

202

بين المجموعات

5.326

3

1.775

داخل المجموعات

1166.221

199

5.860

الكمي

1171.547

202

بين المجموعات

73.162

3

24.387

داخل المجموعات

1567.666

199

7.878

الكمي

1640.828

202

بين المجموعات

11.577

3

3.859

داخل المجموعات

1116.611

199

5.611

الكمي

1128.187

202

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

متسمسل  /شمولي

* الفرق دال إحصائياً

.303

3.096

.688

0.823

*0.028

0.561

(.)0.028
ولمعرفة مصادر الفروق في المتوسطات الحسابية عمى نمط

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )9عدم وجود فروق
ّ

التعمم البصري  -المفظي حسب متغير السنة الدراسية (سنة

ذات داللة إحصائية عند ) (α ≤ 0.05في معظم أنماط التعمم،
باستثناء وجود فروق ذات داللة إحصائية في نمط البصري –

أولى ،سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة) ،تم استخدام اختبار

المفظي ،إذ بمغت قيمة ف المحسوبة ( )3.096بمستوى داللة

توكي لممقارنات البعدية .كما ىو موضح في الجدول (.)10
جدول 11

اختبار توكي لممقارنات البعدية لفحص مصادر الفروق حسب متغير السنة الدراسية لمنمط البصري  -المفظي
المستوى الدراسي

المتوسط الحسابي

أولى

أولى

6.50

ثالثة

4.36

رابعة

4.22

ثانية

3.00

ثالثة

رابعة

ثانية

6.50

4.36

4.22

3.00

-

*2.14

*2.28

*3.50

-

0.14

*1.36

-

*1.22
-

* الفرق دال احصائياً.

مع كل من عدد طمبة السنوات األخرى وتتفق النتائج مع نتائج

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )10ما يأتي:
ّ

دراسة  [31] Rosatiوالتي أشارت إلى أن من أكثر النسب

 -أن الفرق كان لصالح طمبة السنة األولى عند مقارنتيم مع

تفضيبلً كانت لصالح طمبة السنة األولى ،وتتفق نتائج الدراسة

طمبة السنوات الثانية والرابعة الثالثة نحو النمط البصري -

أيضاً مع دراسة بوكسيدا وجيمنز ومولر [ ]33والتي أشارت أن

المفظي ،وكذلك لصالح طمبة السنة األولى والثالثة عند مقارنتيم

أكثر األنماط تفضيبلً كانت لصالح طمبة المستوى األول .وأيضاً

مع طمبة السنة الثانية.

يشير إلى كون طمبة السنة الرابعة ،حيث أنيم عمى مشارف

 -عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند ) (α ≤ 0.05بين طمبة

التخرج؛ لذلك قد يشعرون بالممل أثناء خضوعيم لمثل ىذه

السنة الثالثة عند مقارنتيم مع طمبة السنة الرابعة.

االستبيانات عمى الرغم أنو قد وصموا إلى مستوى من النضج
يمكنيم من أن تكون أنماط التعمم واضحة في أذىانيم ،فبل بد

وقد ُي ْعزى ذلك إلى أن عدد طمبة السنة األولى قميل مقارنة
232

أن يكونوا قادرين عمى التمييز بين نمط تعمميم الحقيقي الذي

طمبة السنة الرابعة والسنة األولى عمى الترتيب (،)%81

يفضمونو والنمط الذي ألفوه واعتادوا القيام بو .ومن الواضح أن

(.(%78

الطمبة يحصمون عمى معمومات أكثر من خبلل ما شاىدوه من

ج) ىل تختمف أنماط التعمم األكثر تفضيبلً باختبلف التقدير

العروض البصرية والصور والمخططات .وىذه النتائج تتفق

(ممتاز  -جيد جداً – جيد  -مقبول)؟

ُح ٍسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل نمط من

ودراسة روساتي [ ]31والتي أشارت إلى أن أكثر األنماط

األنماط .كما ىو موضح في الجدول (.(11

تفضيبلً كان النمط البصري  -المفظي حيث بمغت نسبة تفضيل

جدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط تعمم الطمبة حسب التقدير
نمط التعمم

المعدل التراكمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نشط  /تأممي

مقبول

7

2.43

2.225

جيد

56

3.54

2.140

جيد جدا

83

3.57

2.270

ممتاز
Total

57

4.33

2.488

203

3.73

2.320

مقبول

7

3.57

3.780

جيد

56

3.18

2.480

جيد جدا

83

3.60

2.332

ممتاز
Total

57

3.21

2.289

203

3.37

2.408

مقبول

7

4.14

2.268

جيد

56

4.07

2.802

جيد جدا

83

3.99

3.002

ممتاز
Total

57

4.30

2.790

203

4.10

2.850

مقبول

7

3.29

2.928

جيد

56

3.39

2.425

جيد جدا

83

3.14

2.395

ممتاز
Total

57

3.51

2.229

203

3.32

2.363

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

متسمسل  /شمولي

التأممي ،وبمغ أدنى متوسط حسابي لتقدير مقبول ولمنمط النشط

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )13وجود
ّ

 -التأممي .ولمعرفة إن كانت ىذه الفروق دالة إحصائياً عند

اختبلفات في قيم المتوسطات حسب متغير التقدير (ممتاز -

جيد جداً – جيد  -مقبول) ولكافة األنماط .ويتراوح مدى

) (α ≤ 0.05حسب متغير التقدير تم استخدام تحميل التباين

المتوسطات الحسابية ما بين ( )4.33-2.43لمتقديرات جميعاً،

األحادي  ANOVAكما ىو موضح في الجدول (.(12

وبمغ أعمى متوسط حسابي لتقدير ممتاز ولمنمط النشط -
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5

2016

5

جدول 12

تحميل التباين األحادي ألنماط تعمم الطمبة األكثر تفضيالً حسب متغير التقدير
نمط التعمم

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

نشط  /تأممي

بين المجموعات

36.940

3

12.313

2.332

0.075

داخل المجموعات

1050.695

199

5.280

الكمي

1087.635

202

بين المجموعات

8.265

3

2.755

داخل المجموعات

1163.282

199

5.846

الكمي

1171.547

202

بين المجموعات

3.338

3

1.113

داخل المجموعات

1637.489

199

8.229

الكمي

1640.828

202

بين المجموعات

4.891

3

1.630

داخل المجموعات

1123.296

199

5.645

الكمي

1128.187

202

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

متسمسل  /شمولي

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )12عدم وجود
ّ

0.703

.471

0.939

0.135

0.833

.289

فرق في التقدير والنمط التعميمي األكثر تفضيبلً لمطالب .حيث
أشارت وعمى سبيل المثال دراسة ] Lopes [28إلى والتي

فروق ذات داللة إحصائية عند ) (α ≤ 0.05في جميع أنماط
التعمم ،إذ بمغت قيم ف المحسوبة بين ()0.135 - 2.332

أجريت عمى طمبة كميات عممية وطمبة كميات إنسانية أن النمط

بمستوى داللة بين ( )0.939 - 0.075وىي قيم غير دالة

األكثر تفضيبلً ظير وبصورة أكبر وأقوى عند طمبة الكميات

إحصائياً .وقد تعزى ىذه النتيجة إلى احتمال صغر عينة الدراسة

العممية مقارنة من طمبة الكميات اإلنسانية.

مقارنة مع عدد الطمبة الموجودين عمى مقاعد الدراسة في كمية

د) ىل تختمف أنماط التعمم األكثر تفضيبلً باختبلف تخصص

التربية وانتمائيم إلى تخصصات تربوية (تخصصات تابعة لكمية

الثانوية العامة (عممي – أدبي  -شرعي)؟

التربية) وعدم وجود طمبة من تخصصات عممية (تخصصات

ُح ٍسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل نمط من
األنماط كما ىو موضح في الجدول (.)13

تابعة لكمية الطب أو العموم أو العموم الصحية) مثبلً ليكون مثبلً

جدول 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط تعمم الطمبة حسب تخصص الثانوية العامة
نمط التعمم

فرع الثانوية العامة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نشط  /تأممي

أدبي

143

3.55

2.285

عممي

51

4.25

2.226

شرعي
Total

9

3.67

3.162

203

3.73

2.320

أدبي

143

3.39

2.435

عممي

51

3.35

2.423

شرعي
Total

9

3.22

2.108

203

3.37

2.408

أدبي

143

4.02

2.777

عممي

51

4.25

3.174

شرعي
Total

9

4.56

2.186

203

4.10

2.850

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

234

أدبي

143

3.25

2.336

متسمسل  /شمولي

عممي

51

3.33

2.330

شرعي
Total

9

4.33

3.000

203

3.32

2.363

 -عدد طمبة عينة الدراسة من القسم الشرعي كان األقل .إذ

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )13ما يأتي:
ّ

 -يتراوح مدى المتوسطات الحسابية ما بين ()4.56 -3.22

تصادف أنو ال يوجد من ضمن عينة الدراسة طمبة من تخصص

لقسم الثانوية العامة جميعا ،وبمغ أعمى متوسط حسابي لمقسم

الثقافة اإلسبلمية.

الشرعي ولمنمط البصري  -المفظي ،وبمغ أدنى متوسط حسابي

ولمعرفة إن كانت ىذه الفروق دالة إحصائياً عند )(α ≤ 0.05

لمقسم الشرعي ولمنمط الحسي  -الحدسي.

حسب متغير قسم الثانوية العامة تم استخدام تحميل التباين

 -عدد طمبة عينة الدراسة من الفرع األدبي كان األكبر حيث أن

األحادي  ANOVAكما ىو موضح في الجدول (.(14

طمبة كمية التربية معظميم من القسم األدبي.
جدول 14
تحميل التباين األحادي ألنماط تعمم الطمبة األكثر تفضيالً حسب متغير قسم الثانوية العامة
نمط التعمم

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

نشط  /تأممي

بين المجموعات

18.593

2

9.296

1.739

0.178

داخل المجموعات

1069.043

200

5.345

الكمي

1087.635

202

بين المجموعات

.274

2

.137

داخل المجموعات

1171.273

200

5.856

الكمي

1171.547

202

بين المجموعات

3.982

2

1.991

داخل المجموعات

1636.846

200

8.184

الكمي

1640.828

202

بين المجموعات

9.917

2

4.958

داخل المجموعات

1118.270

200

5.591

الكمي

1128.187

202

حسي  /حدسي

بصري  /لفظي

متسمسل  /شمولي

يتبين من النتائج المدرجة في الجدول ( )14عدم وجود
ّ

0.023

0.243

0.887

0.977

0.784

0.414

 .7التوصيات

فروق ذات داللة إحصائية عند ) (α ≤ 0.05في جميع أنماط

بعد تحميل نتائج ىذه الدراسة توصل فريق البحث إلى عدد من

التعمم ،حسب متغير قسم الثانوية العامة ،إذ بمغت قيم ف

التوصيات ،منيا:

المحسوبة بين ( )0.023 - 1.739بمستوى داللة بين

 -تشجيع البيئة التعميمية التعممية عمى المبلحظة وجمع

( )0.977 - 0.178وىي قيم غير دالة إحصائيا.

المعمومات من خبلل الحواس حيث أن معظم الطمبة ىم من
النمط الحسي -الحدسي والنمط البصري  -المفظي.

وقد يعود ذلك ألن عدد طمبة األدبي في عينة الدراسة ىو
( )143وبالتالي العدد مناسب لنرى تفضيبلتيم التعممية ،لكن

 -ال بد لممحاضرين من تمبية تفضيبلت أنماط التعمم المختمفة

عدد كل من طمبة العممي بمغ ( )51والشرعي ( )9وىذا العدد قد

لطمبتيم من خبلل :توفير وقتاً لمتفكير والتأمل ،وتوفير أنشطة

ال يكون كاف مثبلً لمعرفة تفضيبلتيم التعممية.

متعددة.
 تشجيع المحاضرين عمى استخدام استراتيجية التعمم التعاوني.235
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وىناك عدد من الطرق لممواءمة بين أنماط التعمم والتعميم
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إذ من الممكن إجراء عدد من األبحاث والدراسات حوليا ،حيث

االحتبلل اإلسرائيمي ،وعبلقتو بأساليب التعمم وميارات

عند وجود اختبلف بين نمط تعمم الطالب ونمط تعميم المتعمم
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ABSTRACT_ This study seeks to explore the learning styles most preferred by Saudi University
students. To achieve this goal, a sample has been chosen from students registered in courses
offered by the Faculty of Education at the University of Hail through the cluster random method
To answer the study questions, the Index of learning styles (ILS) developed by Felder and
Solomon was used. The results of the study show that the most preferred learning style among
Saudi students is the visual-verbal style followed by the sensing-intuitive. The study also reveals
that there are statistically significant differences (α≤0.05) for the visual-verbal style according to
the students’ year of study (first, second ,third or fourth) in favor of the first year, while there are
no statistically significant differences in relation to gender. This study is important but limited in
scope. Thus, the researchers recommend that there is a strong need for future studies that take
samples from various Saudi universities to explore the relationship between the most preferred
learning styles and the teaching strategies which lead to effective learning.
KEY WORDS: Learning styles, Felder and Solomon model.
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