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ردمان حممد سعيد. د: إعداد  
 أستاذ تربويات الرياضيات املشارك

 مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 



املقصودةاملقصودةاملقصودةاملقصودةنواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم 
 أمناط التعلم  ىعل لتعرفأ-
ستخدم األدوات اخلاصة ا-

 أمناط التعلم ىبالتعرف عل
بعض أساليب  ىتعرف علال-

التدريس و االسرتاتيجيات 
التي تتماشي مع أمناط 

12/13/2010

التدريس و االسرتاتيجيات 
التي تتماشي مع أمناط 

 ةتعلم الطلب
ق نتائج البحوث يف يطبت-

موضوع أمناط التعلم
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 وإال أعيدوإال أعيدوإال أعيدوإال أعيد    فهمتوافهمتوافهمتوافهمتوا
12/13/2010
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12/13/2010عندما ال تسري األمور يف مسارها الصحيح 
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 التعلم النشط واالحتفاظ باملعلومات
12/13/2010
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Time Into Lecture When Information Was Presented
(minutes)
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R. Brent, R. Felder, J. Stice,  National Effective Teaching Institute, 1998.
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؟؟؟؟؟؟؟ما العمل

12/13/2010

رد	�ن 	��� ����. د



معرفة أنماط التعليم 
والتعلم

معرفة أنماط التعليم 
والتعلم

12/13/2010

Teaching and 

Learning Styles

Teaching and 

Learning Styles
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للمخ ،و للمخ ،و للمخ ،و للمخ ،و     بها الفرد املعلوماتبها الفرد املعلوماتبها الفرد املعلوماتبها الفرد املعلومات    ىىىىالتي يتلقالتي يتلقالتي يتلقالتي يتلق    املفضلة املفضلة املفضلة املفضلة     ةةةةيقيقيقيقررررالطالطالطالط
    ....يوصلها للخارج يوصلها للخارج يوصلها للخارج يوصلها للخارج 

 

منط التعلم منط التعلم منط التعلم منط التعلم 
12/13/2010
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تصنيف أمناط التعلم

Visual البصري    

Verbal اللفظي    

Sensory ا�دراكي  
Perception of Information

Learning Styles Categories

Input into mind 
ا�د خال إلى المخ 

12/13/2010

10

Intuitive الحدسي  

Active    النشط

Reflective التأملي  

Sequential التتابعي

Global الكلي        

Perception of Information

ادراك المعلومات

Processing to Retain

ا�حتفاظ  معالجة

Building Understanding

بناء الفھم
رد	�ن 	��� ����. د

Index of 
Learning 
Styles 

Questionnaire 

http://www.engr.n
csu.edu/learnings
tyles/ilsweb.html



 اأمن
ّ
علمط الت

ة، ة، ة، ة، خطوط زمنيخطوط زمنيخطوط زمنيخطوط زمنية، ة، ة، ة، أشكال بيانيأشكال بيانيأشكال بيانيأشكال بياني، ، ، ، صورصورصورصور((((    يتذكر هذا املتعلم ما يراهيتذكر هذا املتعلم ما يراهيتذكر هذا املتعلم ما يراهيتذكر هذا املتعلم ما يراه    ::::البصريالبصريالبصريالبصري
    ))))إخلإخلإخلإخل............    عروضعروضعروضعروض    ،،،،فالمفالمفالمفالمأأأأ

    

    
                                                        ....يسمع  ويقرأيسمع  ويقرأيسمع  ويقرأيسمع  ويقرأ    يتذكر مايتذكر مايتذكر مايتذكر ما    ::::يييياللفظاللفظاللفظاللفظ

 

12/13/2010

Input
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أمناط التعلم 
حل املشكالت باستخدام طرق حل املشكالت باستخدام طرق حل املشكالت باستخدام طرق حل املشكالت باستخدام طرق     ::::مثلمثلمثلمثل، ، ، ، يفضل تعلم احلقائقيفضل تعلم احلقائقيفضل تعلم احلقائقيفضل تعلم احلقائق    ::::اإلدراكياإلدراكياإلدراكياإلدراكي

    ةةةةو لديه قدرو لديه قدرو لديه قدرو لديه قدر    ،،،،مع التفاصيلمع التفاصيلمع التفاصيلمع التفاصيل    صبورصبورصبورصبور، ، ، ، حيب التعقيداتحيب التعقيداتحيب التعقيداتحيب التعقيدات    والوالوالوالة، ة، ة، ة، معروفمعروفمعروفمعروف
يفضل التعلم يفضل التعلم يفضل التعلم يفضل التعلم         يديه، ويديه، ويديه، ويديه، ووالعمل بوالعمل بوالعمل بوالعمل ب    ،،،،علي تذكر احلقائقعلي تذكر احلقائقعلي تذكر احلقائقعلي تذكر احلقائق    ةةةةجيدجيدجيدجيد

    ....ةةةةاملرتبط باحلياة احلقيقياملرتبط باحلياة احلقيقياملرتبط باحلياة احلقيقياملرتبط باحلياة احلقيقي
    

حيب حيب حيب حيب         ، و، و، و، وحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقات    ::::احلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهي

12/13/2010

    

حيب حيب حيب حيب         ، و، و، و، وحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقاتحيب اكتشاف املمكنات و العالقات    ::::احلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهياحلدسي أو البديهي
    ةةةةويستوعب املفاهيم اجلديدويستوعب املفاهيم اجلديدويستوعب املفاهيم اجلديدويستوعب املفاهيم اجلديد، ، ، ، حيب التكرارحيب التكرارحيب التكرارحيب التكرار    الالالال    ،،،،املستحدثاتاملستحدثاتاملستحدثاتاملستحدثات

، ، ، ، مبتكرمبتكرمبتكرمبتكرة، ة، ة، ة، واملعادالت الرياضيواملعادالت الرياضيواملعادالت الرياضيواملعادالت الرياضي    ةةةةيرتاح مع األمور اoرديرتاح مع األمور اoرديرتاح مع األمور اoرديرتاح مع األمور اoرد        ، و، و، و، وبسرعةبسرعةبسرعةبسرعة
 
ً
 ويعمل سريع
ً
 ويعمل سريع
ً
 ويعمل سريع
ً
    ....ةةةةحيب احلفظ واحلسابات الروتينيحيب احلفظ واحلسابات الروتينيحيب احلفظ واحلسابات الروتينيحيب احلفظ واحلسابات الروتيني    الالالال    ،،،،ااااويعمل سريع
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أمناط التعلم
، ، ، ، يتعلم من خالل العمليتعلم من خالل العمليتعلم من خالل العمليتعلم من خالل العمل، ، ، ، حيب العمل اجلماعيحيب العمل اجلماعيحيب العمل اجلماعيحيب العمل اجلماعي    ::::النشطالنشطالنشطالنشط

    ....التفسري  والتطبيقالتفسري  والتطبيقالتفسري  والتطبيقالتفسري  والتطبيقة، ة، ة، ة، املناقشاملناقشاملناقشاملناقش
    

    ....حيب التفكري بهدوءحيب التفكري بهدوءحيب التفكري بهدوءحيب التفكري بهدوءوووويفضل العمل مبفرده يفضل العمل مبفرده يفضل العمل مبفرده يفضل العمل مبفرده     ::::لتأمليلتأمليلتأمليلتأملياااا

12/13/2010
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تتبع تتبع تتبع تتبع ة، ية، ية، ية، ييف خطوات خطييف خطوات خطييف خطوات خطييف خطوات خطي    ةةةةيكتسب املعرفيكتسب املعرفيكتسب املعرفيكتسب املعرف    ::::ييييالتتابعالتتابعالتتابعالتتابع
تتبع التعلم تتبع التعلم تتبع التعلم تتبع التعلم     إىلإىلإىلإىلمييل مييل مييل مييل ، ، ، ، منطقيامنطقيامنطقيامنطقيا    ىىىىاآلخراآلخراآلخراآلخر    آتآتآتآتاخلطواخلطواخلطواخلطو

    ....املنطقي يف حل املشكالتاملنطقي يف حل املشكالتاملنطقي يف حل املشكالتاملنطقي يف حل املشكالت
    

    ةةةةاستيعاب املاداستيعاب املاداستيعاب املاداستيعاب املادة ة ة ة مييل إىل القفزات السريعمييل إىل القفزات السريعمييل إىل القفزات السريعمييل إىل القفزات السريع    ::::ييييالكلالكلالكلالكل
     ةةةةالتعليميالتعليميالتعليميالتعليمي

ً
 عشوائي
ً
 عشوائي
ً
 عشوائي
ً
 عشوائي

ً
 ا تقريب
ً
 ا تقريب
ً
 ا تقريب
ً
، ، ، ، دون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتمن من من من ا ا ا ا ا تقريب

مأمناط التعل
12/13/2010

     ةةةةالتعليميالتعليميالتعليميالتعليمي
ً
 عشوائي
ً
 عشوائي
ً
 عشوائي
ً
 عشوائي

ً
 ا تقريب
ً
 ا تقريب
ً
 ا تقريب
ً
، ، ، ، دون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتدون رؤية العالقاتمن من من من ا ا ا ا ا تقريب

قادر علي حل املشكالت قادر علي حل املشكالت قادر علي حل املشكالت قادر علي حل املشكالت ، ، ، ، يصل إىل املعىنيصل إىل املعىنيصل إىل املعىنيصل إىل املعىن    أيةأيةأيةأيةثم فجثم فجثم فجثم فج
 وضع األوضع األوضع األوضع األ    ووووأأأأ    ةةةةاملعقداملعقداملعقداملعقد

ً
 شيماء مع
ً
 شيماء مع
ً
 شيماء مع
ً
مبجرد مبجرد مبجرد مبجرد     ةةةةجديدجديدجديدجديد    ةةةةا بصورا بصورا بصورا بصورشيماء مع

 
َّ
 الت
َّ
 الت
َّ
 الت
َّ
و لكن قد تواجهه صعوبة يف و لكن قد تواجهه صعوبة يف و لكن قد تواجهه صعوبة يف و لكن قد تواجهه صعوبة يف     ة،ة،ة،ة،الكليالكليالكليالكلي    ةةةةوصل للصوروصل للصوروصل للصوروصل للصورالت

....ةةةةالتوصل للمعلومالتوصل للمعلومالتوصل للمعلومالتوصل للمعلوم    ةةةةشرح كيفيشرح كيفيشرح كيفيشرح كيفي
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إداخال املعلومةإداخال املعلومةإداخال املعلومةإداخال املعلومة– – – – املتعلم البصري أو اللفظي املتعلم البصري أو اللفظي املتعلم البصري أو اللفظي املتعلم البصري أو اللفظي 
VISUAL OR VERBAL LEARNER – INPUT

املتعلم البصرياملتعلم البصرياملتعلم البصرياملتعلم البصري املتعلم اللفظياملتعلم اللفظياملتعلم اللفظياملتعلم اللفظي    

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة

القراءة •
الكتابة •
األجتاهيحسن احلس  •
تفسري ومعاجلة الصور•

يبتكر التشبيهات البصرية 

 االستماع •
التحدث •
 رواية القصص ، التوضيح، •
 استخدام الفكاهة•

 تذكر املعلومات

12/13/2010

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة
تفسري ومعاجلة الصور•
يبتكر التشبيهات البصرية •

واملصطلحات
بناء اoسمات العملية•

 استخدام الفكاهة•
 تذكر املعلومات•
 عرض وجهة نظرهم•
استخدام اللغة حليل•

    نقاط الضعفنقاط الضعفنقاط الضعفنقاط الضعف
املمكنةاملمكنةاملمكنةاملمكنة

االستماع •
التحدث•

القراءة •
الكناية•
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اإلدراك–املتعلم اإلدراكي أو احلدسي 
SENSING OR INTUITIVE LEARNER – PERCEPTION

املتعلم اإلدراكي املتعلم اإلدراكي املتعلم اإلدراكي املتعلم اإلدراكي  املتعلم احلدسياملتعلم احلدسياملتعلم احلدسياملتعلم احلدسي

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة

 حيب احلقائق والبيانات•
 حل املشاكل بالطرق القياسية•
 صبور مع التفاصيل•
 حفظ احلقائق•

 عملي ودقيق

 حيب املبادئ والنظريات•
 املبتكرة األشياء•
 يرحب بالصعوبات•
 استيعاب املفاهيم اجلديدة•

 العمل بشكل أسرع

12/13/2010

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة  حفظ احلقائق•
 عملي ودقيق•
التجارب احملسوسة•

 استيعاب املفاهيم اجلديدة•
 العمل بشكل أسرع•
 مع الرموز مرتاح بالتعامل•
إدراك املفاهيم اoردة•

نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف 
املمكنةاملمكنةاملمكنةاملمكنة

 حل املشاكل •
 التعامل مع الصعوبات•
أبطأ يف العمل•

 التكرار•
 بالشعور بامللل مع التفاصيل•
مهمل•

16
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املعاجلة -املتعلم النشط أو التأملي  
ACTIVE OR REFLECTIVE LEARNER – PROCESSING

املتعلم النشطاملتعلم النشطاملتعلم النشطاملتعلم النشط املتعلم التأملياملتعلم التأملياملتعلم التأملياملتعلم التأملي    

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة

 جمموعات بشكل جيد يف العمل•
 التجريبيون•
 تقييم األفكار•
 تصميم وتنفيذ التجارب•

البحث عن احللول الناجعة

 العمل جيدًا مبفرده•
 املنظرين•
 املراقبون•
 حديد املشاكل•

اقرتاح احللول املمكنة

12/13/2010

 تصميم وتنفيذ التجارب•
البحث عن احللول الناجعة•

 حديد املشاكل•
اقرتاح احللول املمكنة•

نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف 
احملتملةاحملتملةاحملتملةاحملتملة

املاقف التعليمية ال يتعلم الكثري يف  •
معظم (التي يكون فيها عنصر نشط 

)احملاضرات

ال يتعلم كثريا يف احلاالت التي مل •
معظم (الوقت للتفكري  يكن لديه

)احملاضرات

17
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الفهم -املتعلم من خالل الكل أو التتابع 
SEQUENTIAL OR GLOBAL LEARNER – UNDERSTANDING

املتعلم بالتتابعاملتعلم بالتتابعاملتعلم بالتتابعاملتعلم بالتتابع املتعلم  بالكلاملتعلم  بالكلاملتعلم  بالكلاملتعلم  بالكل

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة

  مع املواد عندما تعاملال هميكن•
 فهم جزئيا أو بشكل سطحيي
 التفكري والتحليل تقاربي •
 يهتم بلتنظيم •

 التفكري تباعدي •
 العامةرؤية الصورة •
 اتoموعالعمل باعاون يف مت•
 قراءة لغة اجلسدجيد يف •

12/13/2010

نقاط القوةنقاط القوةنقاط القوةنقاط القوة  يهتم بلتنظيم •
 الرتكيزجيد •
يموضوعي•

 قراءة لغة اجلسدجيد يف •
 رؤية العالقاتجييد •
روح العدالةيتمتع ب•

نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف نقاط الضعف 
املمكنةاملمكنةاملمكنةاملمكنة

 العمومياتيتناول •
خيطئ أحيانا الفكرة الرئيسية•

 خطي اخلطوات والتفاصيليقد ت•
 أحتليلي ذاتهماحلاجة إىل تفسري •

18



LEARNING STYLES  DIMENSIONS  ابعاد أمناط التعلم

الكلي الكلي الكلي الكلي  
Global

Active النشطالنشطالنشطالنشط
 Visualلبصريلبصريلبصريلبصريا 

التتابعيالتتابعيالتتابعيالتتابعي  Sequential

Intuitive احلدسياحلدسياحلدسياحلدسي

12/13/2010

Reflectiveالتأمليالتأمليالتأمليالتأملي

Sensing اإلدراكياإلدراكياإلدراكياإلدراكي

Verbal    اللفظياللفظياللفظياللفظي

19
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 ؟ملاذا أمناط التعلم

معرفة أمناط التعلم معرفة أمناط التعلم معرفة أمناط التعلم معرفة أمناط التعلم 
سوف تساعد على فهم سوف تساعد على فهم سوف تساعد على فهم سوف تساعد على فهم 

أساليب التعلم أساليب التعلم أساليب التعلم أساليب التعلم 
املتعلمنياملتعلمنياملتعلمنياملتعلمني        املفضلة لدى املفضلة لدى املفضلة لدى املفضلة لدى 

ق 
رائ

ط
ق 

رائ
ط

ق 
رائ

ط
ق 

رائ
ط

يم
تعل

ال
يم

تعل
ال

يم
تعل

ال
يم

تعل
ال

معلمني معلمني معلمني معلمني بالنسبة للبالنسبة للبالنسبة للبالنسبة لل
ميكن تعديل ميكن تعديل ميكن تعديل ميكن تعديل 

أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا 

التعليم املالئم التعليم املالئم التعليم املالئم التعليم املالئم 
ألساليب تعلم ألساليب تعلم ألساليب تعلم ألساليب تعلم 

املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة 
تسهل عملية تسهل عملية تسهل عملية تسهل عملية 

خمرجات التعلم خمرجات التعلم خمرجات التعلم خمرجات التعلم 
األساسية املتوقعة األساسية املتوقعة األساسية املتوقعة األساسية املتوقعة 

ج متعلمني ج متعلمني ج متعلمني ج متعلمني ييييررررختختختخت
ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات 
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أساليب التعلم أساليب التعلم أساليب التعلم أساليب التعلم 
        املفضلة لدى املفضلة لدى املفضلة لدى املفضلة لدى 

    املتعلمنياملتعلمنياملتعلمنياملتعلمني
            

املتعلمنياملتعلمنياملتعلمنياملتعلمني

خمرجات 
التعلم 
املقصودة

التقويم التقويم التقويم التقويم أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا أساليب تعليمنا 
مبا يتناسب مع مبا يتناسب مع مبا يتناسب مع مبا يتناسب مع 

أمناط التعلم أمناط التعلم أمناط التعلم أمناط التعلم 
ى ى ى ى املفضلة لداملفضلة لداملفضلة لداملفضلة لد

تعلمنيتعلمنيتعلمنيتعلمنياملاملاملامل

املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة املتعلمني املفضلة 
تسهل عملية تسهل عملية تسهل عملية تسهل عملية 

زهم زهم زهم زهم ييييتعلمهم  وحتفتعلمهم  وحتفتعلمهم  وحتفتعلمهم  وحتف
على التعلم بأمناط على التعلم بأمناط على التعلم بأمناط على التعلم بأمناط 
تعلم آخرى لتنمية تعلم آخرى لتنمية تعلم آخرى لتنمية تعلم آخرى لتنمية 

االحرتاف الفعالاالحرتاف الفعالاالحرتاف الفعالاالحرتاف الفعال

ج متعلمني ج متعلمني ج متعلمني ج متعلمني ييييررررختختختخت
ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات ميتلكون مهارات 

    التفكريالتفكريالتفكريالتفكري
    

.
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مباذا ختربنا البحوث العلمية حول مباذا ختربنا البحوث العلمية حول مباذا ختربنا البحوث العلمية حول مباذا ختربنا البحوث العلمية حول 
    موضوع موضوع موضوع موضوع 

12/13/2010

    موضوع موضوع موضوع موضوع 
أمناط التعلم ؟أمناط التعلم ؟أمناط التعلم ؟أمناط التعلم ؟
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LEARNING STYLES VISUAL – VERBAL اللفظي –البصري  

Visual 70%
Prefer charts, diagrams, and pictures  

 يفضل األشكال والرسومات  والصور

12/13/2010
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Verbal 30%
Prefer the spoken 

and written word 

 يفضل الكالم وكتابة الكلمات
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LEARNING STYLES SENSING-INTUITIVE احلدسي –االدراكي   

Sensing 58% - (Logical)
Prefer data and facts
Want a connection to real world
يفضل البيانات واحلقائق وربطها بالواقع

12/13/2010
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Intuitive 42% - (innovators) 
Prefer theories and interpretations 
of factual information
Want a connection to other ideas 

قعية ايفضل النظريات وتفسري املعلومات الو  
يرغب بربطها بأفكار آخري 
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LEARNING STYLES ACTIVE-REFLECTIVE التأملي –النشط  

Active 68%
Learn best by doing something physical with 
the information
Let’s try it and see how it works out
 يتعلم أفضل من خالل العمل باألشياء الطبيعية 
سعاره دعنا جنرب ونرى كيف تعمل  

12/13/2010
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Reflective 32%
Do the processing in 
their head
Let’s think it through
 جيري العمليات ذهنيًا ويفكر فيها 
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LEARNING STYLES SEQUENTIAL-GLOBAL الكلي –التتابعي  

Sequential 72%
Easily makes linear connections between individual steps
يعمل على الربط بني اخلطوات املنفردة بسهولة

12/13/2010
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Global 28%
Must see the big picture
Before the individual 
pieces fall into place
 جيب أن يرى الصورة الكلية 
 قبل توضع اجلزئيات يف وضعها 
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املوائمة بني أمناط التعليم والتعلم
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LEARNING STYLES - HELPING LEARNERS

Visual

Verbal

Sensory

Input - Presentation

Perception - Content

Visual

Verbal

Concrete

Learning Style Teaching Style

12/13/2010
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Intuitive

Active

Reflective

Sequential

Global

Perception - Content

Processing - Participation

Understanding - Perspective
Linear

Sweeping

Active

Passive

Abstract
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4 8 114811

a bبصري لفظي
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4 8 114811

a bبصري لفظي

حدسي

12/13/2010

4 8 114811

إدراكي

30
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4 8 114811

a b

نشط

بصري لفظي

حدسي
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إدراكيتأملي
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4 8 114811

a b

4
8

11 a تتابعي

نشط

بصري لفظي

حدسي
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4
8

11 b

كلي
إدراكيتأملي
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� http://www.ncsu.edu/felder-public/learning_Styles.html

� http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
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نسأل هللا لنا ولكم التوفيق ونسأل هللا لنا ولكم التوفيق و
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نسأل هللا لنا ولكم التوفيق ونسأل هللا لنا ولكم التوفيق و
السدادالسداد

وشكرا على اھتمامكموشكرا على اھتمامكم
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