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والعوامل  أساليب التعلم: مفهومها وأبعادها
 حسب منوذج كولب للتعلم اخلرباتي املشكلة هلا

 

   نورية حسن منصور عبيسةأ . 
 

Résumé :  
La notion de style d’apprentissage est la manière que les 

individus adoptent pour se comporter avec l’environnement 

extérieur. l’approche théorique de kolb est basée sur la 

spécificitéde cette notion chez chaque individu qui se traduitpar la 

préférence d’un intermédiaire ou plus de la perception sensorielle 

dans la réception, le traitement de L’infirmation de manière plus 

efficiente, efficace et abordable qui débute par l’expérience 

sensorielle et se termine par l’expérimentation active afin d’aboutir 

à quatre styles d’apprentissage (assimilateur, convergent, 

accommodateur, divergent)  

A travers la démarche précédente, nous allons définir dans cet 

article ces styles d’apprentissage, leur développement et les 

propositions de kolb situées entre L’apprentissage expérimental et 

les déterminants qui les constituent.  

 

Les mots clés: 
style d'apprentissage. Le modèle de Kolb. Apprentissage 

expérimental. Cycle d'apprentissage..  

 
 

                                                 
  .أ. نورية حسن منصور عبيسة: مدرس مساعد كلية التربية جامعة طرابلس 
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 مقدمة:
تعد أساليب التعلم والتعليم عوامل مهّمة في تحديد نتاجات عملية التعلم 
والتعليم التي تنعكس آثارها على الخبرات التي يكتسبها المتعلم من مواقف التعلم 
التي يتعرض لها، والتي يحتاجها قصد التكيف مع البيئة أو تحسينها؛ وأسلوب 

جموعة من األفكار وإنما هو األسلوب الذي التعلم ليس طريقة للدراسة أو إتقان م
يستعمله المتعلم في حل المشكالت التي تواجهه أثناء المواقف التعليمية وغيرها؛ 
كما تتنوع أساليب التعلم باختالف دوافع األفراد أثناء عملية التعلم والتي على 

يميزه  محددة تساعده على تبني أسلوب تعلم معين إستراتيجيةأساسها يكّون الفرد 
عن غيره من األفراد؛ وتختلف عناصر أسلوب التعلم عند الطلبة باختالف 
المثيرات البيئية واالجتماعية التي يتعرضون لها كما تختلف باختالف حاجاتهم 

( 347 -346، ص2000الجسمية واالنفعالية )يوسف قطامي ونايفة قطامي، 
جد أسلوب واحد يحقق ( تعدد أساليب التعلم إلى أنه ال يو 2004ويرجع سرور)

أفضل النتائج لجميع الطالب إذ أن أسلوبا معينا قد يكون مناسبا لطالب معين ال 
 -50ه، ص1429)إلهام إبراهيم محمد وقاد،  يناسب طالب آخر بالدرجة نفسها

( لذلك أصبحت معايير جودة التعليم التي تنادي بها الهيئات العالمية والوطنية  51
الفردية في أساليب التعلم بين المتعلمين فلكل متعلم الحق  تتطلب مراعاة الفروق 

 أن يتعلم بالطريقة التي يستطيع أن يتعلم بها بشكل أفضل.
ولقد لفتت قضية االختالف في أساليب التعلم أنظار التربويين بشكل 
واضح منذ أكثر من ثالثين سنة تقريبا، حيث تشير األبحاث التربوية والنفسية إلى 

جمة بين أساليب تعلم الطلبة المختلفين، منها ما أشارت إليه  وجود فروق 
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الدراسات التي أجراها "دن ودن"من أن االختالف في أساليب التعلم ال يكون فقط 
بين الطلبة من ذوي األعمار والقدرات العقلية المختلفة، بل وبين طلبة متكافئين 

ليمية وطرق تدريسها التي في العمر والقدرات العقلية؛ كما وجدا أن المواد التع
تناسب بعض الطلبة كانت عائقا أمام تعلم طلبة آخرين، وأوصيا بالبحث عن 
أساليب تعليمية تتطابق وأساليب تعلم الطلبة المختلفة وذلك لعدم وجود أساليب 
مثالية عامة في التعليم تناسب جميع الطلبة على اختالف أساليب تعلمهم )يوسف 

(؛ وعليه فإن معرفة المعلمين 348 -346، ص2000قطامي ونايفة قطامي، 
ألساليب تعلم طلبتهم يساعدهم في اختيار طرق تدريس وتقويم تتالءم معها كما 
يساعد على تحسين أداء المتعلمين، ورغم انتشار مفهوم أسلوب التعلم واهتمام 

خالل الدراسات الغربية بنموذج "كولب" فقد أهملته الدراسات العربية لذا نسعى من 
 هذا المقال إلى استعراض أدبيات هذا النموذج.

 تطور االهتمام بمفهوم أساليب التعلم:  -1

ظهر مفهوم أساليب التعلم نتيجة البحث في علم النفس المعرفي وذلك 
على خلفية مجموعة من الجهود البحثية التي أكدت نتائجها وجود اختالف بين 

( أن استخدام أساليب التعلم 1985األفراد في طريقة تعلمهم؛ وقد ذكر حمدان )
بالمعنى المتعارف عليه اليوم يعود إلى القرن التاسع عشر، ولم تظهر الدراسات 
العلمية الجادة للمفهوم إال في الـخمسينات من القرن الماضي واستمرت خالل 

( وذلك في مناطق مختلفة 45ه، ص1429الـستينات )إلهام إبراهيم محمد وقاد، 
متزامنة؛ حيث بدأت نظرية أساليب التعلم منذ العقد الثاني من  ولكن في أوقات

( من Carl Yungالقرن العشرين على يد عالم النفس السويسري )كارل يونغ  
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بالسويد فظهر )مارتون وزمالؤه  خالل نموذج األنماط النفسية. أما في جوتنبرج
Marton et alوزمالؤه  ( وفي الواليات المتحدة األمريكية ظهر )أنتوستيل

Entwistle et al ( أما فينيوكاستل بأستراليا فظهر )بيجز وزمالؤهBiggs et 
al" واهتم العلماء بدراسة ما يعرف بعمليات الدراسة )Study Processes أو "

 learning" وأخيرًا أساليب التعلم "learning Processesعمليات التعلم "
Stylesمختلفة في دراسته )عبد المنعم  " وقد استخدم كل باحث أساليب وأدوات

 (.159، ص2004أحمد الدردير، 
وقد يكون هذا االختالف في بداية االهتمام بأساليب التعلم راجعًا إلى 
التداخل الذي ال يزال قائمًا بين أساليب التعلم واألساليب المعرفية وكما 

رفية ( فإن االهتمام باألساليب المع Rayner  Riding 1997ذكر)رينروايدنج
وأساليب التعلم قد تطور خالل الـستينات من القرن الماضي وبداية الـسبعينات ثم 
تراجع االهتمام بهما ودون ترك تعريف واضح لهذه المفاهيم، وبالرغم من رجوع 
االهتمام بهما في العقدين الماضيين فإن االختالف ما يزال قائمًا، حيث استعمل 

( أن Dasالمعرفية بالتبادل بينما اعتقد )دايس  انتوستل أساليب التعلم واألساليب
أساليب التعلم واألساليب المعرفية مصطلحين مختلفين؛ ولقد تطورت فكرة 

( Sternberg Grigorenko 2001األساليب كما ذكر )سترنبرج وجريجورينكو
 في إتجاهين:

مفهوم األساليب المعرفية التقليدي في محيط المدرسة  االتجاه األول:
 ًا شرح الفروق الفردية في االنجاز واألداء عن طريق األساليب.ملتمس
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استعمل إطارا جديدًا لدراسة أساليب التعلم والتعليم  االتجاه الثاني:
باالعتماد على التجريب، وقد نتج عن ذلك العديد من النظريات بما فيها نظريات 

مهنة)إلهام إبراهيم التعلم، ونظريات التدريس، واألساليب التي لها عالقة باختيار 
 (.45ه، ص 1429محمد وقاد، 

 -أساليب التعلم  -ونتيجة لالتجاهات المختلفة في رصد هذه الظاهرة 
أنه من الصعب تقديم تعريف  Canon & Hewit( 2000يذكر كانو وهويت )

خاص ألسلوب التعلم ألن كل باحث يحصر اهتمامه ببعد معين كما أنه يستعمل 
ن غيره باإلضافة إلى ضعف في صدق وثبات أدوات أدوات قياس مختلفة ع

القياس. لكن وعلى الرغم من اختـالف مصادر تعريف أسلوب التعلم ومنطلقاتها 
الفكرية والنظرية إال أنها تتفق في كونه األسلوب المفضل لدى الفرد في االكتساب 

 ومعالجة المعلومات.
 تعريف أسلوب التعلم: -2

نفس مفهوم أسلوب التعلم لوصف العمليات يستخدم علماء التربية وعلم ال
المتنوعة التي يستخدمها الطلبة أثناء تفاعلهم مع مواقف التعلم، والتي  الوسطية

تؤدي في النهاية إلى تطوير خبرات تعليمية جديدة تضاف إلى مخزونهم المعرفي، 
وتعتمد نوعية العمليات الوسيطية عند الطلبة على المستقبالت الحسية الخاصة 

هم )تفضيالت التعلم اإلدراكية( والظروف البيئية التي يفضلون التعلم ضمنها، ب
كذلك الظروف االجتماعية التي يتفاعلون معها أثناء عملية التعلم،وتعد هذه 

أبعادا أساسية في أسلوب التعلم )أحمد فالح العلوان،  -حسب دن ودن-العوامل 
األمريكية تعريفا ألساليب  (؛ وفي هذا المجال قدم اتحاد المدارس3، ص2010
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التعلم يشير فيه إلى أنه متعلق بشخصية كل طالب، وعليه فهو مختلف بين 
األفراد فهو: "الطريقة التي يتعلم بها كل طالب بشكل أفضل" )عماد عبد الرحيم 

(.؛ ويؤكده تعريف أبو حطب 266، ص2007الزغلول وشاكر عقله المحاميد، 
خصية التي يستخدمها الطلبة في التعامل مع الذي جاء فيه: " الطريقة الش

، 2000المعلومات في أثناء عملية التعلم" )يوسف قطامي ونايفة قطامي، 
( تعريفه الخاص  Kinsella 1994(. وفي نفس السياق قدم كنسيال )353ص

فقال هو: "طريقة الفرد الطبيعية والعادات المفضلة المتصاصه ومعالجته 
جديدة والمهارات التي تستمر بصرف النظر عن طرق واسترجاعه للمعلومات ال

، 2007التعليم أو المحتوى" )عماد عبد الرحيم الزغلول وشاكر عقله المحاميد، 
(. وهو بذلك يشير إلى أن أسلوب التعلم ثابت وليس ناتج لخبرة تعليمية 266ص

( فهو يرى بأنه يهدف إلى تحقيق Gregorcأو مهارة مكتسبة أما غريغورك )
كيف مع البيئة وبالتالي فهو أسلوب شخصي في استقبال المعلومات وفهمها من الت

دون حصر الموقف الذي يستعمل فيه الفرد هذا األسلوب في موقف التعلم كما 
أكدت عليه التعاريف السابقة حيث يعتبره: " مجموعة من األداءات المميزة للمتعلم 

للمعلومات الواردة إليه من البيئة التي تعّد الدليل على طريقة تعلمه واستقباله 
، 2000المحيطة به بهدف التكيف معها" )يوسف قطامي ونايفة قطامي، 

(، أما االتحاد القومي لمدراء المدارس الثانوية األمريكية فيحصره بالبيئة 341ص
التعليمية حيث يعرفه بأنه: "مزيج من المميزات العقلية واالنفعالية والجسمية التي 

رات ثابتة نسبيا حول كيفية قيام المتعلم باستقبال البيئة التعليمية تعمل كمؤش
والتفاعل معها واالستجابة لها" )عماد عبد الرحيم الزغلول وشاكر عقله المحاميد، 
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(. فهو يذهب إلى االعتقاد بأن أسلوب التعلم إنما هو عبارة عن 266، ص2007
( Keefe1979عه تعريف) مجموع سمات خاصة بالفرد وهي ثابتة نسبيا ويتفق م

الذي جاء فيه: "مجموعة من الصفات والسلوكيات اإلدراكية والوجدانية 
والفسيولوجية التي تشكل مؤثرات ثابتة نسبيا لكيفية اإلدراك والمعالجة والتفاعل مع 

، 2007البيئة التعليمية" )عماد عبد الرحيم الزغلول وشاكر عقله المحاميد، 
لعمليات المستعملة  في التعلم وهي اإلدراك (؛ وهو يحدد بدقة ا266ص

والمعالجة؛ هذا وينظر كولب أيضا من جهته إلى أساليب التعلم على أنها" الطريقة 
المفضلة لدى األفراد إلدراك ومعالجة المعلومات" )عماد عبد الرحيم الزغلول 

(. وبذلك فأسلوب التعلم خاص بعمليتي 266، ص2007وشاكر عقله المحاميد، 
( الذي يقول فيه هو: Messikدراك والمعالجة ويوافقه تماما تعريف ميسك)اإل

"الطريقة المفضلة التي يستخدمها الفرد في تنظيم ومعالجة المعلومات والخبرة" 
(. ولكن دون تخصيص مجالها، 340، ص2000)يوسف قطامي ونايفة قطامي، 

لجة (: "يتضمن عادات المتعلم في معاTHesaurusوتعريف ثيساروس )
المعلومات والتي تظهر في أساليبه في اإلدراك والتفكير والتذكر، وحل المشكالت" 

(. أما مالكوم، ولتز، وجيركن، 353، ص2000)يوسف قطامي ونايفة قطامي، 
( فيعرفونه على أنه: "طريقة Malcom. Gerken. Lutz. Hotkleوهويتكل )

تماد على الخبرات التي تتوافر معالجة الفرد للمشكالت التربوية واالجتماعية باالع
في مخزون الفرد المعرفي والبيئة الخارجية المؤثرة في التعلم" )يوسف قطامي 

(. ويتضمن هذا التعريف أن التعلم يشكل طريقة 588، ص 2000وآخرون، 
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للدراسة أو مجموعة من األفكار وخدمتها، ومصدره البناء المعرفي للفرد والبيئة 
 المحيطة به.

على أنها الطرق التي يدرك بها أفراد المتعلمين معاني االشياء  كما تعرف
التي يخبرونها سواء كانت بشرية أو تربوية أو اجتماعية أو مادية وتتكون من 

وهي:  -كما أشار إليه العالم األمريكي جوزيف هل –ثالث فئات من العناصر 
جة المعلومات. فئة وسائل التعلم، وفئة التفاعل االجتماعي، وفئة نماذج معال

صبري  إسماعيل( الذي ورد في )ماهر 1993ويشير عبد الرحمن العبدان )
وإبراهيم محمد تاج الدين( إلى أن أساليب التعلم هي سلوكيات معرفية أو انفعالية 
أو فسيولوجية يتصف بها المتعلمون وتعمل كمؤشرات ثابتة نسبيا للكيفية التي 

مية ويتعاملون معها، ويستجيبون لها حيث يشمل يدرك بها المتعلمون البيئة التعلي
 كل أسلوب من أساليب التعلم هذه أربعة جوانب في المتعلم هي:

األسلوب المعرفي: وهو أنماط معتادة أو مفضلة لدى الفرد في عمله  .1
 الذهني.

واالهتمامات التي تؤثر على ما يوجه إليه الفرد  تاالتجاهاأنماط  .2
 مي.اهتماماته في الموقف التعلي

ميل الفرد إلى البحث عن األوضاع أو المواقف التي تتطابق مع أنماط  .3
 تعلمه.

 ميل الفرد إلى استخدام استراتيجيات تعلم محددة دون استراتيجيات أخرى. .4

صبري  إسماعيل( الذي ورد في )ماهر 1998ويركز كمال زيتون )
ب التعلم حيث وإبراهيم محمد تاج الدين( على جانب واحد أو فئة واحدة من أسالي
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عرفه بأنه "أحد أشكال معالجة المعلومات التي يستخدمها الطالب باتساق عند 
صبري وإبراهيم محمد تاج  إسماعيلتعاملهم مع مواقف اختبارية مستقبلية" )ماهر 

 (.64الدين، ص
 Silver& Hanson, 1995 ;Bulter,1984 , andوتوصل الباحثون )

Mc Carthy,1982ليب التعلم تلتقي في نقطتين رئيسيتين ( إلى أن كافة أسا
 هما:

(: إذ أن جميع أساليب التعلم Processاألولى: تركيزها على العملية) -
توجهت إلى عملية التعلم، أي كيف يدخل الطالب المعلومات إلى نظامه 
المعرفي، وكيف يفكر في هذه المعلومات ويعالجها ويقّيم النتائج 

 المتمخضة عنها.

(: إذ يعتقد منظرو أساليب Personalityيد على الشخصية )الثانية: التأك -
التعلم أن التعلم هو ناتج للعمل الشخصي والتفرد في األفكار والمشاعر، 
إذ ترتبط أساليب التعلم بالطلبة الذين يعتبرون أهم جوانب العملية التعليمية 
وعلى المعلمين أن يكونوا على معرفة كافية بخصائص طلبتهم المعرفية 

االجتماعية واالنفعالية والتي تشكل بمجملها أساليب التعلم المفضلة لديهم و 
 (.4-3، ص 2010)أحمد فالح علوان، 

وعليه فلقد حاول الباحثون تفسير أسلوب التعلم من خالل وجهات نظر 
متعددة فقد اتجه البعض إلى االهتمام بطريقة المتعلم في استقبال وتجهيز 

ل المتمركز على المعرفة( والتركيز على الفروق الفردية المعلومات وتنظيمها)المدخ
" وظهرت في هذا االتجاه Cognition and Perceptionفي المعرفة واإلدراك "
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" وهي تشبه القدرات العقلية ألنها تقاس Cognitive Stylesاألساليب المعرفية "
باستخدام اختبارات األداء األقصى ومن هذه النماذج نموذج )كاجان 

1976Kagan  1978، ويتكنwitkin  1997، رينر و ريدنجRayner & 
Riding  وبهذا االعتبار فهذا المدخل يهمل جانب الشخصية الذي برز ،)

االهتمام به في )المدخل المتمركز على الشخصية( أين اهتم بسمات شخصية 
المتعلم واتجه لفكرة األساليب في عالقتها بخصائص الشخصية حيث تعد 

جزءا من الشخصية ويتم قياسها باختبارات األداء المميز، ويمثله نموذج  األساليب
( الذي جمع بين التفكير Myers Briggs Model)مايرز وبرنيجر 

والشخصية؛في حين يركز )مدخل النشاط أو المدخل المتمركز حول التعلم( على 
وانب األساليب كمتغيرات وسيطية ألشكال مختلفة من األنشطة تظهر من خالل ج

المعرفة والشخصية فاهتم بالوسيط الحسي اإلدراكي فظهر في هذا االتجاه فكرة 
أساليب التعلم، وفي نفس السياق اهتم بعض الباحثين بدراسة الطرق واألساليب 
التي يتبعها المتعلمون عند تعاملهم مع المعلومات؛ وتركز االهتمام على تحديد 

لفروق الفردية بين المتعلمين في أدائهم تلك األساليب على نحو يسهم في تفسير ا
( نموذجا لتفسيرها؛ فمنها ما اهتم بعمليات 12في مراحل التعليم المختلفة فظهر )

" مثل نماذج )شمك، بيجز، أنتوستل، L.P" أو عمليات التعلم "S.Pالدراسة "
" مثل نماذج L.Preferencesكولب( وغيرها؛ ومنها من اهتم بتفضيالت التعلم "

، 4002، دان، برايس( وغيرها )عبد المنعم أحمد الدردير، Grahaا )جراش
 (.142 -139ص
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ويذكر السيد محمد أبو هشام وصافيناز أحمد كمال أن نتائج بعض 
الدراسات أشارت إلى وجود تداخل كبير بين النماذج السابقة على اختالفها 

بين أساليب ( إلى وجود عالقة دالة 1995الظاهري؛ فتوصل أبو سريع وآخرون )
( إلى وجود عالقة 2000التعلم عند بيجز وأنتوستل وشمك كما توصل أبو هشام )

دالة بين أساليب التعلم في ضوء نموذجي كولب و أنتوستيل، ووجود بنية عاملية 
 2000مشتركة تجمع بين النموذجين. كما توصل كل من )كانووهيوايت 

Cano&Hewit 2000؛ زهانجسترنيرج Zhang & Sternberg 2000، زهانج 
Zhang إلى وجود عالقات متداخلة بين أساليب التفكير في ضوء نموذج )

 سترنبرج وأساليب التعلم في ضوء نموذج كولب.
مما سبق نجد أنه وعلى الرغم من عدم اختالف علماء النفس التربويين 

ه، كثيرا حول تعريف أسلوب التعلم، إال أنهم تعددوا بشأن االستخدام التطبيقي ل
فظهر أكثر من تصنيف ألنواع هذه األساليب وكيفية التعامل معها عمليا، كما 
يمكن النظر إلى تعدد النماذج إلى كونه يعبر عن أهمية أساليب التعلم وبداية 

 شيوع استعمالها كمداخل رئيسية في عملية التعلم.
 أهمية أساليب التعلم:  -3

ا تتصف أيضا بالثبات تتصف أساليب التعلم بالتشعب وتعدد األبعاد كم
النسبي، حيث يمكن في ضوئها تحسين الممارسات التدريسية داخل حجرات 
الدراسة واختيار أفضل استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم المناسبة لما يفضله 
المتعلمون من هذه األساليب، وفي هذا اإلطار يؤكد )محمد زيدان( كما ورد في 

م محمد تاج الدين( أن تخطيط أساليب التعلم صبري وإبراهي إسماعيل)ماهر 
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وتحديد خرائط أساليب التعلم ألفراد المتعلمين التي تمثل صورة للطريقة التي 
يستخدمها كل منهم في إدراك وتعلم األشياء والمعاني والخبرات، يفيد بدرجة كبيرة 

االستراتيجيات  -عند التخطيط للدرس -في ترشيد التدريس واختيار المعلم
المداخل والطرق التدريسية التي تتالءم وأساليب التعلم المفضلة لدى هؤالء و 

المتعلمين، ومن ثم تحقيق أقصى نواتج التعلم في أقل وقت وبأقل جهد؛ كما يشير 
حمدان أيضا إلى إمكانية تحسين أساليب التعلم من خالل تطوير العناصر الثانوية 

الجتماعي، وصيغ معالجة المعلومات الخاصة بوسائل اإلدراك ومقررات التفاعل ا
صبري وإبراهيم  إسماعيلالتي يراها المعلم ضرورية لتعلم أفراد المتعلمين )ماهر 

 (.66-65محمد تاج الدين، ص 
كما تظهر أهمية أساليب التعلم في كونها تعكس الوسط البيئي االجتماعي 

الطلبة الجسمية الذي يفضل المتعلم الدراسة أو التعلم ضمنه؛ كما تعكس حاجات 
 واالنفعالية األفضل لتعلمهم وبصفة عامة  فهي تفيد المعلمين والمختصين في:

  تؤثر معرفة المعلمين لالستراتيجيات والمهارات التعليمية التي تنمي
 التفكير إيجابا في تحصيل الطلبة وتطّور قدراتهم.

 ي تتعلق تفيد المهتمين بتطوير نماذج أكثر فاعلية ألساليب التعليم والت
 بتطوير قدرة الطلبة على التفكير.

  التركيز على أهمية االختالفات في عملية التعلم الختالف الطلبة ومرحلة
 دراستهم.

  تفيد في مساعدة المختصين في تصميم برامج ومناهج تالئم أساليب تعلم
 الطلبة.
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 .تساعد المدرسين على تقبل االختالفات بين الطلبة 

 تي تساعد المعلم على انتقاء أفضل االستراتيجيات أحد المداخل الهامة ال
 لتوصيل المادة العلمية.

  يفيد في إرشاد المتعلمين إلى التخصص األكاديمي أو المهني المالئم
 ألساليب تعلمهم.

 أما بالنسبة للمتعلمين فهي تفيد في:

  معرفة أنماط تعلم الطلبة تساعدهم على استغالل قدراتهم واستعداداتهم إلى
 درجة ممكنة. أقصى

  كما يمّكن الطلبة من التغلب على الصعوبات الدراسية بشكل أفضل مما
 يجعل تعلمهم وأدائهم أكثر كفاءة.

  يضمن استمرارية التفاعل البناء بين المتعلم والبيئة المحيطة به وذلك
 بغرض فهمها والتكيف الحسن معها.

  اختيار األسلوب معرفة المتعلم لمخططه التعليمي يجعله أكثر مقدرة على
 التعّلمي المناسب بما يمكنه من تحقيق تعلم فعال.

ونظرا ألهمية معرفة أساليب التعلم للباحثين ومع تعدد النماذج النظرية 
( أن البحث في أساليب التعلم يعد اتجاها 2000ذكر أبو هشام ) المقدمة فيها فقد

من  اإلنسانيالتعلم جديدا في مجال علم النفس التربوي وبخاصة عندما بدأ بحث 
وجهة نظر المتعلم نفسه، وذلك على عكس ما كان سائدا من االعتماد على تقويم 

( أن تركيز أساليب 1990اآلخرين ألداء المتعلم، ومن جهة ثانية يرى رمضان )
التعلم على الطرق التي يستخدمها األفراد في تعلم وفهم المعلومات والمفاهيم 
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ما كان من قبل بالتركيز على كم التعلم؛ فإن  والمبادئ المقدمة لهم عكس
 الباحثتان تميالن لتبني نموذج كولب ومفهومه حول أساليب التعلم.

 نظرية كولب ألساليب التعلم: -4

لقي نموذج كولب اهتماما متزايدا من الباحثين في الغرب على مدى 
س يرون العقدين الماضيين في البحوث والدراسات النفسية، وذلك ألن علماء النف

وهو جدير باالهتمام والتطبيق في  أن نموذج التعلم الخبراتي معد بصورة جيدة
المجال التربوي والباحثتان تميالن لتبني نموذج كولب ألساليب التعلم نظرا 

 لالعتبارات التالية:
نفسي في المقام  اجتماعييعّرف كولب أساليب التعلم على أنه مفهوم  -

لشخصية إال بصورة جزئية، وهو يتأثر بصورة األّول وال تحّدده السمات ا
كبيرة بـمتطلبات البيئة، التخصص التعليمي، المهنة، العمل، مهارات 

 األداء.

كونه يعتبر أساليب التعلم تفاعال بين عوامل وراثية وأخرى بيئية وبالتالي  -
 فهو ال يغفل أيا منها.

 ا النسبي أيضًا.تأكيده على قابلية أساليب التعلم للتغّير النسبي وثباته -

( على أهمية االستفادة من أساليب التعلم عند 2002أكدت زينب بدوي ) -
ورفع مستوى أداء المتعلمين،  كولب في تحسين الممارسات التربوية

وعالج جوانب الضعف في التحصيل وتطوير طرق التدريس بما يناسب 
 تلفة.أساليب التعّلم المفضلة لدى الطالب في المراحل التعليمية المخ
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وقد اعتمد كولب في نظريته ألساليب التعلم على ثالث نماذج تسمى 
بالنماذج التقليدية للتعلم التجريبي أو التعلم من خالل الخبرة وهذه النماذج حسب 

(Kristen C.Schellhas 2006( هي: نموذج جون ديوي )J.Dewey وهو )
أين تكاملت فكرة التعلم ذو اتجاه براغماتي حيث كتب مؤلفا حول التجربة والتربية 

التجريبي في التعليم العالي التقليدي ويقوم نموذجه على أربع مراحل للتعلم هي 
الدافع، المالحظة، المعرفة، التقييم( وذلك في شكل دورة منظمة؛ ونموذج لفين )
(Levin وهو من أنصار مدرسة الجشطالت وَدرس ديناميات الجماعة وأساليب )

أن الناس يتعلمون بشكل أفضل عندما يدمجون بين أفكارهم القيادة، وهو يعتقد 
المستقلة والتجربة الملموسة ويتضمن هذا النموذج أربع مراحل هي )التجربة 
الملموسة، المالحظة واألفكار، تشكيل المفاهيم المجردة والتعميمات، اختبار 

تجربة مضامين المفاهيم في المواقف الجديدة( وهو بذلك يؤكد على الواقع وال
( وهو ذو اتجاه عقالني وهو يعتقد أن Piagetوالتغذية الراجعة؛ ونموذج بياجيه )

التعلم ينتج من خالل تفاعل الشخص مع البيئة، والطفل يتعلم التعامل مع األشياء 
وذلك  -والصور والرموز على التوالي ووفقا له فإن التعلم يسير في اتجاه خطي

هي: )المرحلة الحسية  ل أربع مراحلمن خال -على عكس النماذج السابقة
الحركية، مرحلة ما قبل التفكير بالعمليات، مرحلة العمليات المحسوسة، مرحلة 

 العمليات المجردة(.
 Ponleلذلك يعود سبب تسمية نموذج كولب بالتعلم الخبراتي لسببين هما )

Gideon Adetunji:) 
 فين، وبياجيه.أصولها الفكرية المستمدة أساسا من أعمال ديوي، لي .1
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 تركيزه على دور الخبرة والتجربة في عملية التعلم. .2

وهذا ما يميزه عن نماذج التعلم المعرفية  التي تؤكد على دور المعرفة 
والرموز المجردة كما يميزه عن النماذج السلوكية  التي تنفي أي دور للتجارب 

إلى وجود منظور شامل  الواعية في عملية التعلم؛ أما نظرية التعلم التجريبي فتشير
 ومتكامل يجمع بين الخبرة ، اإلدراك، المعرفة والسلوك.

وعليه وكأي نظرية علمية فقد بنيت نظرية كولب للتعلم التجريبي على 
 ( هي:Kolb & D.A KolbA.Y2005ستة فرضيات حسب )

يفضل النظر للتعلم كعملية وليس من حيث النتائج؛ لذلك ومن أجل  .1
ي التركيز على عملية التعلم بدل النتائج، وهذه العملية تحسين التعلم ينبغ

 تحتوي على تغذية راجعة تبرز فاعلية جهود التعلم.

كل تعلم هو إعادة تعلم ويكون التعلم أسهل من خالل المعالجات التي  .2
تستشف أفكار الطالب ومعتقداتهم حول موضوع التعلم، وتسعى لتطويرها 

ا مع األفكار والمعلومات الجديدة عن ومعالجتها لتمكن الطالب من دمجه
 الموضوع.

التعلم يسعى لحل التناقض ما بين األساليب المختلفة لعملية التكيف  .3
)التوافق( مع العالم، ذلك أن التناقض واالختالف والرفض تعتبر المحرك 

 الرئيسي لعمليات التعلم.

قط نتيجة التعلم هو عملية شاملة للتكيف )التوافق( مع العالم، فهو ليس ف .4
للمعرفة لكنه يشمل تكامل نشاطات الفرد )التفكير، الشعور، االدراك، 

 السلوك(.
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التعلم نتاج تبادالت متناغمة ما بين الشخص والبيئة )راجع نظرية بياجيه  .5
 حول المواءمة(.

التعلم هو عملية بناء للمعرفة، فنظرية التعلم التجريبي هي نظرية لصياغة  .6
اعية ومن ثم يمكن استيعابها ضمن مكونات أو بناء المعارف االجتم

 شخصية المتعلم. 

( أن أساليب التعلم هي نتائج لتوليفة متفاعلة 1984وحيث يرى كولب )
تجمع بين التأثيرات الوراثية، الخبرات الحياتية الماضية، ومتطلبات البيئة الحالية 

هما)فتحي  حيث تتكامل هذه العوامل لتتمايز في بعدين يحددان أساليب التعلم
 (:549، ص 2004مصطفى الزيات، 

وهو يتعلق بكيف يستقبل الفرد المعلومات أو المثيرات  محدد االستقبال: .1
اإلدراكية وحسب كولب فإن ذلك يتم إما من خالل الخبرات الحسية 

 المباشرة؛ أو من خالل المفاهيم التجريدية.

المعلومات  ويتعلق بكيف يقوم الفرد بتجهيز ومعالجة محدد المعالجة: .2
وحسب كولب فإن ذلك يكون من خالل التجريب الفعلي النشط. أو 

 المالحظة التأملية، وذلك كما يوضحه المخطط التالي:
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 كولب نموذج حسب التعلم دورة(: 01)رقم الشكل
 ةالباحث إعداد: المصدر

 
 ويمكن نقطة أية من تبدأ أن يمكن هذه التعلم دورة أن( كولب) أوضح وقد

 على اإلجراء هذا أثر يالحظ ثم معين، بإجراء حلزوني كشكل معها لالتعام
 اإلجراء اتخاذ تم إذا أنه بحيث ، اإلجراء هذا آثار فهم هي التالية والخطوة الوضع

 اإلجراء، هذا مثل على يترتب أن يمكن بما التنبؤ يمكننا نفسها الظروف في نفسه
 وضع عليه ينطوي  الذي العام مبدأال فهم هي التالية الخطوة تكون  األسلوب وبهذا

 :هما باالهتمام جديران مظهران هناك السياق هذا وفي معين،
 . اآلراء لفحص التجربة توظيف -
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 جابر ليانا) والنظريات العملية لممارسة لتغيير الراجعة التغذية استخدام -
 (.36ص ،2004 القرعان، ومها

 :هي أوجه أربعة على ينطوي  الفعال التعلم فإن وعليه
 االستماع إلى المحسوسة الخبرات من :المعلومات استقبال حيث من -

 .التأملية والمالحظة
من المفاهيم التجريبية إلى من حيث تجهيز ومعالجة المعلومات:  -

 التجريب الفعلي النشط، وذلك كما يوضحه المخطط التالي:

 
 كولب نموذج حسب التعلم أساليب(: 02) رقم الشكل

 ةحثالبا إعداد: المصدر
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 قد الفرد أن يفترض  كولب  نموذج أن( 2002 بدوي، زينب) ذكرت وقد
 أنه يرى ( 1995 كولب، ريني) أما التعلم عملية أثناء التعلم أساليب أحد يستخدم

 األهمية في متساوية األساليب كل بل اآلخر من أفضل تعلم أسلوب يوجد ال
 متعلم كل ألن بتعلمه، ةالخاص التعلم باحتياجات المتعلم تزويد بيئة كل وعلى
 وقاد، إلهام) التعلم دائرة في  المتعلمين جميع اشتراك رغم فريدة بطريقة يتعلم

 .(60ص ،2004

 بدءا متعددة ونماذج بأشكال صنفت التعلم أساليب أن إلى اإلشارة مع
: هي للتعلم أساليب أربعة بوجود قال حيث( 1971) عام يونغ كارل بنموذج

 أربعة في وحددها( 1976) عام كولب فنموذج حدسي؛ ي،حس تفكيري، شعوري،
 مايرز حسب وصنفت التكيفيون؛ التقاربيون، التمثيليون، التباعديون،: هي نماذج

 نموذج في وتحددت محّكم، مفكر، حساس، انبساطي،: إلى( 1978) عام برج
 الحسي، التحليلي، االبتكاري،: هي أساليب أربعة في( 1980) عام مكارثي

 -المحسوس: في( 1985) عام جريجورك وذجمن في وتحددت اميكي؛الدين
 -المجرد التسلسلي، المجرد العشوائي، -المحسوس العشوائي، التسلسلي،
: وهي أيضا أساليب أربعة في( 1986) عام ومموفورد هني ونموذج  العشوائي؛

( 1988) عام سلفرمان-فيلدر نموذج وكان النفعي؛ النظري، المتأمل، النشط،
: هي أساليب ثمانية نتج ولذا للتعلم القطب ثنائية للتعلم أساليب أربعة فترضي

 واينبرنر سوزان ونموذج وشمولي؛ وتسلسلي ونشط ولفظي وبصري  وحدسي حسي
 إبراهيم) الحركي السمعي، البصري،: هي للتعلم أساليب بثالثة( 2002) عام

 (.362ص ،2010 وآخرون، رواشدة
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 التعليمية األهداف ولييسر التعليمي الجانب دمليخ التعدد هذا أتى ولقد
 والجماعي الفردي التعلم لتطبيقات منظمة بطرق  المعلمين ويزود التربوي، للبحث

 المتعلمين لدى والنفسية الثقافية التعددية على بالتعرف ويفيدهم الصف، غرفة في
 إلى ترجع لتيا التعددية وهذه تتناسب والتي التدريس، طرق  وتنويع البرامج واختيار

 كل يفضله الذي النحو على التعلم أساليب تشكل في أساسا تسهم عوامل جملة
 .متعلم

 :التــعلم ألســـاليــب كولب نموذج حسب األفراد خصائص -5

 عمليات على المبنية التعلم أساليب ضمن لكولب التعلم أساليب تندرج
 للجدول وفقاً  نفصلها للتعلم أساليب أربعة تنتج الذكر السالفة لألبعاد وتبعا التعلم
 :التالي

 التــعلم كولبألســـاليــب حسبنموذج األفراد خصائص يوضح( 01) رقم جدول
 (الباحثتان إعداد) وأبعادها

 بعد المعالجة   
 االستقبالبعد 

 
 التجريب النشط )العمل(

 
 المالحظة التأملية )المراقبة(

 
 

 الخبرة المحسوسة
 )الشعور(

 لحسية + التجريب الفعالالخبرة اتكيفي= 

 )مــاذا إذا؟(       السؤال المفضل لديهم:

 التسوق، البيع، المجاالت الفنية والعلمية  -
 عمليون   -
 نشطون   -
 العمل مع الناس  -
 االندماج في الخبرات الجديدة  -
 حل المشكالت عن طريق المحاولة والخطأ والحدس  -
 الميل للمجازفة  -

الخبرة الحسية + المالحظة تباعدي= 
 التأملية

 )لمــــاذا؟(          السؤال المفضل لديهم:

 الفنون والعلوم اإلنسانية   -
 عدم اتخاذ قرار فوري    -
 تركيب األفكار   -
 ألشياءالعمل مع األشخاص أكثر من ا   -
 أحسن أداء في مواقف العصف الذهني    -
 صعوبة التعميم   -
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 التكيف للمواقف  -
 القدرة على تنفيذ التجارب التي وضعها اآلخرون   -
 الزعامة المتغطرسة   -

 المشاركة الوجدانية   -
 عاطفيون    -
 جيدون في فهم األشخاص   -
 ال يستطيعون االختيار السليم   -

 
 

 المفاهيم المجردة
 )التفكير(

 المفاهيم المجردة + التجريب الفعال تقاربي=

 ــف؟()كيـ     السؤال المفضل لديهم:

 تقنيين      -
 يفضلون المجاالت العلمية     -
 التفكير االستنباطي     -
 يفضلون المهام الفنية عن االجتماعية     -
 يتعلمون من خالل دمج التفكير والعمل.     -
 التعامل مع األشياء أكثر من األشخاص      -
 حل المشاكل بطريقة عملية     -
تهم بناء على فهمهم للمشكلة يميلون إلى اتخاذ قرارا   -

 )عاجلة(
 يميلون للمواقف التي تتطلب إجابة واحدة صحيحة      -
 التطبيق العملي لألفكار     -
 مدى ضيق من االهتمامات     -

المفاهيم المجردة + تمثيلي )المستوعب(= 
 المالحظة التأملية

 )مـــاذا؟(       السؤال المفضل لديهم:

 رياضيات؛ العلوم األساسيةيفضلون ال         -
 أسئلة المقارنة   -
 التفكير االستقرائي   -
 إدراك المعلومات المتباعدة في صورة متكاملة   -
 االهتمام باألفكار المجردة أكثر من األشخاص    -
 ال يهتمون بالتطبيق العملي لألفكار والمفاهيم   -
 إنطوائيون    -
 متعلمون سلبيون    -
رون على التخطيط وإبتداع نماذج منطقيون قاد  -

 وتطوير نظريات.

 
 
 العوامل التي تشكل أساليب التعلم: -6

تناولت الدراسات السابقة أساليب التعلم للطلبة بمستويات جامعية ومدرسية 
مختلفة وفي بلدان مختلفة وباستخدام مقاييس مختلفة أيضا، واستقصت أثر أنماط 

( أن معظم 1982ويذكر انتوستل ) ينة؛التعلم في مظاهر تعّلمية وسياقات مع
التقارير التي تناولت أساليب التعلم قد أكدت على أهمية المحتوى الدراسي والسياق 
في التأثير على أساليب تعلم الطالب، فأسلوب التعلم المفضل للطالب قد يتأثر 
بإدراكه لبيئة التعلم، وأن خصائص عملية التدريس التي تؤثر في التعلم تتضمن 

رق التدريس، ودرجة حماس المعلم، وسرعته ومستوى المعلومات المقدمة، أما ط
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خصائص التخصص الدراسي فتتضمن طبيعة التخصص، محتوى المناهج، مواد 
التعليم ووسائل التدريس، مهارات الدراسة المتاحة وربما األكثر أهمية عبء العمل 

ا الخصائص المعرفية وإجراءات التقييم لذا يعرف البعض أساليب التعلم بأنه
واالنفعالية والسمات النفسية الثابتة نسبيًا التي تستخدم كمنبئات بكيفية إدراك 
المتعلمين وتفاعلهم واستنتاجاتهم ألساليب التعلم )إبراهيم بن سالم الصباطي 

 (.2002ورمضان محمد رمضان، 

وعلى اعتبار أن نموذج التعلم التجريبي يعرف أسلوب التعلم على أنه 
( (Kolb& D.A KolbA.Y 2005مفهوم اجتماعي نفسي في المقام األول؛ فإن 

يـذكران أن أساليـــب التعلم األســاسية األربــعة تتشكل مـــن خــالل التبــادل أو 
التفــاعل بين األشخاص وبيئاتهم على خمسة مستويات مختلفة هي )نوع 

 القدرة على التكيف(. الشخصية، التخصص التعليمي، المهنة، العمل الحالي،

 :العالقة بين أساليب التعلم ونمط الشخصية 

رغم أن أساليب التعلم التي افترضتها نظرية التعلم التجريبي تستند بصورة 
مباشرة على أعمال "ديوي" و"ليفين" و"بياجيه" فإن عددا من الباحثين أشاروا إلى 

لدى األفراد للتكيف مع  تشابه تلك المفاهيم مع ما وصفه "يونغ" بالطرق المفضلة
العالم؛ وكان من نتائج األبحاث التي ربطت بين قائمة أساليب التعلم "لكولب" 

 وقائمة األنماط "لمايرز وبيجز" أن:

المتأمل في قائمة أساليب  -االنطواء يرتبط ببعد النشط -بعد االنبساط -
 التعلم لكولب.



  نورية حسن منصور عبيسة . أ                                أساليب التعلم: مفهومها وأبعادها والعوامل المشكلة لها

 م2016 إبريلـ  العاشرحوث ـ العدد مجلة وادى النيل للدراسات والب

 

244 

 -ببعد الخبرة الحسية التفكير في قائمة "مايرز وبيجز" يرتبط -بعد الشعور -
 المفاهيم المجردة.

كما أن النمط الحسي يرتبط باألسلوب التكيفي، والنمط الحدسي باألسلوب  -
التمثيلي، ونمط الشعور يرتبط باألسلوب التباعدي، ونمط التفكير 

 باألسلوب التقاربي.

وهذا يوضح التشابه الكبير ألنماط قائمة "مايرز وبيجز" مع أساليب التعلم 
 وصفت في قائمة أساليب التعلم "لكولب". كما

 :العالقة بين أساليب التعلم والتخصص العلمي 

تساهم التجارب التعليمية المبكرة في تشكيل أساليب التعلم لدى األفراد 
وذلك من خالل تأسيسها لنزوع إيجابي نحو منظومة محددة من المهارات التعليمية 

لتعليم االبتدائي يكون عاما وتبدأ ومن خالل تعلم الطالب كيف يتعلمون، فا
عمليات التخصص في التطور في المرحلة الثانوية وتزداد هذه الميول التخصصّية 

 في سنوات الجامعة أو التعليم العالي.

( دراسة بهذا الصدد هدفت إلى التعرف على 1990وقد أجرى مرزوق )
ب المتخلفين دراسيًا، أساليب التعلم المفضلة بين الطالب المتفوقين دراسيًا والطال

وكذلك الفروق بين طالب التخصصات الدراسية المختلفة في أساليب التعلم وذلك 
( 45( طالبًا متفوقًا دراسيًا و)45( طالبًا جامعيًا منهم )90لدى عينة مكونة من )

طالبًا من المتأخرين دراسيًا بتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، والعلوم 
 ة، والعلوم الطبيعية، والرياضيات وبتطبيق مقياس أساليب التعلم تبين:االجتماعي
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وجود اختالف في أساليب التعلم المفضلة لدى كل من الطالب المتفوقين  -
 والمتأخرين دراسيًا.

 لم توجد فروق في أساليب التعلم بين الطالب في التخصصات المختلفة. -

دراسة  Emanuel & Portter( 1992كما أجرى إيمانويل وبورتر )
هدفت إلى بحث الفروق بين الطالب ذوي المستويات الدراسية المختلفة 
والتخصصات المختلفة في أساليب التعلم المفضلة وذلك على عينة مكونة من 

( طالب من طالب المدارس العليا 327مجموعة طالب المدارس العليا قوامها )
 Grashaرشيمان ) -ن جراشا( طالبًا من طالب الجامعة، وبتطبيق استبيا235و)

- Richmann( ألساليب التعلم والذي يقيس )أساليب مختلفة( أشارت النتائج  6
 إلى:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المدارس العليا وطالب  -
 الجامعة في أساليبهم المفضلة في التعلم.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصصات الدراسية  -
 لفة في أساليبهم المفضلة في التعلم.المخت

( دراسة لدى طالب جامعة 1998ولنفس الهدف أجرى ياسر وكاظم )
( طالبًا وطالبة بالفرقتين الثانية والرابعة 131)قار يونس( وقد تكونت العينة من )

من بعض الكليات األدبية والعلمية وبتطبيق مقياس "شمك" لعمليات التعلم والذي 
 ليب تبين أن:يقيس أربعة أسا
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طالب العينة يستخدمون أساليب التعلم بدرجات متباينة، وأن أدنى متوسط  -
 كان في أسلوب الدراسة المنهجية.

ال توجد فروق ترجع للجنس أو التخصص أو الفرقة الدراسية وذلك في  -
أساليب التعلم األربعة، باستثناء متغير التخصص الدراسي في أسلوب 

طالب التخصص األدبي )إبراهيم بن سالم  االحتفاظ بالحقائق لصالح
 (.2002الصباطي ورمضان محمد رمضان، 

 )إيمانويل وبوتر(من خالل الدراسات السالفة الذكر يتضح أن بعضها 
يثبت أن للتخصص الدراسي دورًا في تحديد أساليب تعلم الطالب بينما تنفي أخرى 

 ذلك. (1998، ياسر وكاظم 1990)مرزوق 

 ليب التعلم والتخصص المهني:العالقة بين أسا 

إن اختيار الشخص للتخصص المهني ال يعرض الشخص لبيئة تعلم 
متخصص فقط  ولكنه يتضمن نوعا من االلتزام نحو المهنة بصورة عامة، وذلك 
مثل تخصصات الخدمة االجتماعية والتي تتطلب توجها تباعديا متخصصا إضافة 

مرجعية هي زمالء العمل أين إلى ذلك فإن الشخص يكون عضوا في مجموعة 
يشتركون في العقلية المهنية ولهم قيم ومعتقدات مشتركة عن كيفية التصرف 
بطريقة مهنية؛ هذا التوجه المهني يشكل أساليب التعلم من خالل العادات 
المكتسبة من التدريب المهني ومن خالل الضغوط المعيارية المباشرة والمستمرة 

؛ وقد أثبتت البحوث التي أجريت في هذا الصدد أن في محاولة لتجويد المهنة
تخصصات الخدمة االجتماعية واآلداب والفنون تجتذب األشخاص الذين لديهم 

أو البحوث فإنها  واإلعالمأساليب تعلم تباعدية، أما المهن ذات العالقة بالعلوم 
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ي فهي تجتذب األشخاص ذوي أساليب التعلم التمثيلي، أما أساليب التعلم التقارب
تكثر وسط طبقة المهنيين في مجال العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة، أما 
أصحاب أساليب التعلم التكيفي فيتميزون في مهن مثل الخدمة االجتماعية 

 والتربية.

 :العالقة بين أساليب التعلم والعمل الحالي 

تشكل مطالب العمل وضغوطه توجهات الشخص وقدرته على التكيف 
ف التنفيذية مثل وظيفة المدير العام والتي تتطلب توجها قويا نحو إنجاز فالوظائ

العمل وصناعة القرار في ظروف طارئة تتطلب أسلوب تعلم تكيفي، والوظائف 
الشخصية مثل وظائف التوجيه واإلرشاد وإدارة شؤون الموظفين والتي تتطلب بناء 

ل مع اآلخرين االمر الذي عالقات شخصية وطيدة مع األفراد والقدرة على التواص
يتطلب أسلوب تعلم تباعدي؛ والوظائف المعلوماتية مثل التخطيط ووظائف 
الباحثين والتي تتطلب جمع المعلومات وتحليلها ونماذج من المفاهيم المحددة 
تتطلب أسلوب تعلم تمثيلي، والوظائف التقنية مثل الهندسة والوظائف اإلنتاجية 

ة ومهارات في حل المشكالت تتطلب أسلوب تعلم والتي تتطلب مهارات تقني
 تقاربي.

 :)العالقة بين أساليب التعلم والقدرة على التأقلم )مهارة التكيف 

من المعلوم أن كل نوع من أنواع العمل يتطلب منظومة من المهارات 
تساعد الشخص على األداء الفعال كما ان المزاوجة السليمة بين نوع العمل 

ية المناسبة تقود إلى بناء قدرات التكيف، فأسلوب التعلم التكيفي والمهارات الشخص
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يتضمن منظومة من القدرات والتي يمكن أن تسمى مهارات األداء أو التنفيذ مثل 
القدرات القيادية والمبادرة واألداء التنفيذي؛ وأن أسلوب التعلم التباعدي مرتبط 

اآلخرين واإلصالح؛ وأسلوب ومساعدة  اإلنسانيةبمهارات القيم مثل العالقات 
التعلم التمثيلي ذو صلة بمهارات التفكير مثل جمع البيانات وتحليلها وبناء 
النظريات؛ وأخيرا فإن أسلوب التعلم التقاربي يكون مرتبطا بمهارات اتخاذ القرار 

 والتحليل النوعي واستخدام التقنيات ووضع األهداف.

 لدراسي:العالقة بين أساليب التعلم والتحصيل ا 

بحثت العالقة بين أساليب التعلم والتحصيل الدراسي من خالل عدة 
دراسات وذلك بهدف معرفة مدى إمكانية التنبؤ بمستوى التحصيل من خالل 
أساليب التعلم المفضلة لدى الطالب ذكرها إبراهيم بن سالم الصباطي ورمضان 

مال، إبراهيم (، السيد محمد أبو هشام وصافيناز أحمد ك2002محمد رمضان)
( بين أساليب 1982(؛ حيث قارنت دراسة )شمك وجروف 2010رواشدة وآخرون)

التعلم لدى طالب الجامعة مرتفعي ومنخفضي التحصيل وتكونت العينة من 
( طالبًا جامعيًا، تم تصنيفهم إلى مرتفعي/ منخفضي التحصيل بناء على 790)

مقياسًا للتحصيل الدراسي درجاتهم في اختبار أمريكا الجامعي والذي يعتبر 
ومتوسط النقاط؛ وبتطبيق استبيان عمليات التعلم لشمك أشارت النتائج إلى ما 

 يلي:

الطالب مرتفعو التحصيل كانوا أعلى بدرجة دالة إحصائيا في أبعاد  -
 التجهيز، والتجهيز المعقد، واسترجاع الحقائق.

 تفوق الطالب منخفضو التحصيل في الدراسة المنهجية. -
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دف الكشف عن الفروق في التحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة وبه
على عينة مكونة  ( بدراسة1988ذوي أساليب التعلم المختلفة قام سالم )

( طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية ببنها من مختلف 344من)
( 1981التخصصات الدراسية، وبتطبيق كل من استبيان أساليب التعلم ألنتوستل )

واختبار الذكاء العالي للسيد خيري، ومجموع درجات الطالب في االختبار النهائي 
 للفرقة الرابعة كمؤشر عن التحصيل الدراسي؛ دلت النتائج على:

اختالف مستوى التحصيل الدراسي لطالب الجامعة باختالف أسلوب تعلم  -
 الطالب

ساليب وقصد معرفة ما إذا كان من الممكن أن يساعد التعرف على أ
التعلم في التوجيه وإرشاد الطالب للتغلب على الصعوبات الدراسية وما إذا كان 

 Clarkeالتعرف على أساليب التعلم يظهر الفلسفة التربوية للكلية قام كالرك )
( على عينة 1983( بتطبيق استبيان أساليب التعلم ألنتوستل ورامسدين )89

ب بالفرقة األولى والثالثة والخامسة. ( طالبًا من طالب كلية الط135مكونة من )
 توصل إلى ما يلي:

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في كل من الدافعية  -
الخارجية واألسلوب االستراتيجي لصالح الطالب الذكور، وفي مقياس 

 الخوف من الفشل لصالح اإلناث فقط.
النجاح األكاديمي ولكنه أن استبيان أساليب التعلم ليس منبئًا بدرجة دالة ب -

يبدو مفيدًا في توجيه وإرشاد الطالب، وأن استنتاجات الطالب تتسق مع 
 الفلسفة التربوية لدراسة الطب.
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( إلى التعرف على أسلوب التعلم 1996كما هدفت دراسة عبد الغني )
المفضل لدى قسم االنجليزية بكلية التربية، والتعرف على الفروق بين الطالب 

ومنخفضي التحصيل الدراسي في تبنيهم أساليب التعلم المختلفة، على مرتفعي 
( طالبًا وبتطبيق استبيان أساليب الدراسة، والحصول على 163عينة مكونة من )

 المعدالت التراكمية كمؤشر للتحصيل أظهر التحليل ما يلي:

طالب اللغة اإلنجليزية يفضلون أسلوب التعلم التحصيلي بالمقارنة بغيره  -
 األساليب. من

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب مرتفعي التحصيل وغيرهم  -
من منخفضي التحصيل في تبني أسلوب التعلم ذي التوجه نحو المعنى 

 لصالح مرتفعي التحصيل.
 إمكانية التنبؤ بأساليب تعلم الطالب من خالل تحصيلهم الدراسي. -

ف التعرف على ( بهدLam 98وفي نفس السياق جاءت دراسة الم )
( من الملتحقين ببرنامج 95العالقة بين أساليب التعلم واألداء لدى عينة قوامها )
عامًا وبتطبيق استبيان  21.6تدريبي بهونج كونج من الجنسين، متوسط أعمارهم 

 أساليب التعلم لكولب دلت النتائج على:

حو وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى أداء المجموعات على الن -
 التالي بالترتيب: التكيفي، المستوعب، التقاربي، التباعدي.

( في عالقة أساليب Baker &Yelichكما بحثت دراسة بيكر ويليش )
( 209التعلم بالتحصيل الدراسي لدى طالب المالحة وتكونت عينة الدراسة من )
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( طالب من جنسيات مختلفة )إفريقي( 177( طالبة و)32طالب وطالبة منهم )
ريكي( )إسباني( )آسيوي( )فلبيني( وبتطبيق قائمة أساليب التعلم لكولب، )أم

أظهرت نتائج التحليل ما  GPAباإلضافة إلى الحصول على معدالتهم الدراسية 
 يلي:

 اختالف أساليب التعلم لدى الطالب باختالف الجنسية والمعدل. -

 ( دراسة عن أساليب التعلم2000وبشكل مخالف لما سبق أجرى محمد)
وعالقتها بالحاجة للتقويم لدى عينة من طالب كلية التربية بالعريش، وبتطبيق 

( ترجمة وتقنين الباحث، ومقياس 1997مقياس أساليب التعلم من إعداد دوف )
( ترجمة وتقنين الباحث، على 1996الحاجة للتقويم من إعداد جارفيز وبيتي )

لية، وباستعمال اختبار )ت( ( طالبا بالفرقة الثالثة بالك136عينة مكونة من )
اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة العلمي واألدبي في الحاجة إلى 
التقويم كما اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات العلمي وطالبات 
األدبي في أساليب التعلم، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة العلمي 

 في الحاجة للتقويم.وطالبات العلمي 

( ولكنها خصت Snyder 2000وفي نفس العام جاءت دراسة سنيدر )
البحث في العالقة بين أساليب التعلم والذكاء والتحصيل الدراسي طالب المدارس 

( طالبًا أمريكيًا من الجنسين ممن 128الثانوية حيث طبقت على عينة مكونة من )
يب التعلم، وقياس التحصيل الدراسي يدرسون التاريخ وبتطبيق استبيان أسال

لهؤالء  GBAباختبارات مقننة باإلضافة إلى الحصول على المعدل التراكمي 
 الطالب، أشارت النتائج إلى:
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وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا بين أساليب التعلم والتحصيل الدراسي  -
 ، وباالختبارات التحصيلية المقننة.GBAكما يقاس باستخدام 

 ق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في أساليب التعلم المقاسة.وجود فرو  -

دراسة هدفت إلى  Brower .et al( 2001كما أجرى برور وآخرون)
تقرير ما إذا كان هناك أسلوب تعلم سائد عند طالب التربية البدنية في المرحلة 

ئمة الجامعية، وعالقته بالنجاح في القبول في برامج الجامعة، وقد طبقت قا
( طالبة، 19( طالب و)21( طالبا منهم )40"كولب" ألساليب التعلم على )

وباستعمال "مربع كاي واختبار مان ويتني" لم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين 
التوزيع المالحظ والمتوقع، كما لم تكن هناك فروق دالة بين توزيعات أساليب 

يكن هناك أسلوب تعلم سائد بين التعلم للطالب الناجحين وغير الناجحين، ولم 
الطالب، كما لم يكن هناك أسلوب تعلم يقود إلى النجاح في القبول في برامج 

( بين أساليب التعلم لدى Heide - 2002قارن هايد ) ولقد محددة بالجامعة.
المراهقين األلمان في ضوء العمر، الجنس، مستوى التحصيل الدراسي، لدى عينة 

( سنة وأظهر 17 – 13ب وطالبة امتدت أعمارهم ما بين )( طال869مكونة من )
 التحليل ما يلي:

اختالف أساليب التعلم باختالف كل من العمر الزمني والجنس  -
 والمستويات التحصيلية.

( العالقة بين Woolhouse & Blaire 2003بينما درس لهوس وبلير )
لفة، وتكونت العينة أساليب التعلم والتحصيل الدراسي خالل مستويات دراسية مخت
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( طالبة وبتطبيق قائمة 67( طالبًا و)59( طالبًا وطالبة بالجامعة منهم )126من )
 ( أظهر التحليل ما يلي:Honey & Mumford)هني وممفورد 

اختالف أساليب التعلم خالل المراحل الدراسية باختالف المستويات  -
 التحصيلية ألفراد العينة.

( ببحث صدق نموذج أساليب Duff 2004بينما اهتمت دراسة دوف )
 61( طالب وطالبة جامعيًا منهم )200التعلم لكولب لدى عينة مكونة من )

طالبة( من تخصصات أكاديمية مختلفة )إدارة األعمال، الصحة،  134طالب( و)
 Romaro etعلم النفس، الدراسات االجتماعية( وبتطبيق استبيان أساليب التعلم )

al 92ى معدالتهم الدراسية ( باإلضافة إلGPA  كمؤشر لألداء األكاديمي فأظهر
 تحليل النتائج ما يلي:

وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بين أساليب التعلم )التقاربي، التباعدي،  -
االستيعابي، التكيفي( ومعدالت التحصيل الدراسي، وتمايز أساليب التعلم 

 في التخصصات العلمية المختلفة.

( Manochrhri& Young,2006انوجهري ويونغ وتوصلت دراسة )م
إلى وجود أثر ألنماط التعلم حسب نموذج كولب في معارف الرياضيات للطلبة في 
جامعة تكساس، ولكن ال يوجد أثر لنمط التعلم في رضاهم عن طريقة التدريس، 
وال يوجد أثر للتفاعل بين نمط التعلم وطريقة التعليم )تقليدية أو قائمة على 

 رنت( في امتالك الطلبة لمعارف الرياضيات.االنت
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والستقصاء أثر التقييم التكويني ونمط التعلم على التحصيل الدراسي في 
 Hung 2006بيئة تعلم قائمة على االنترنت وجدت دراسة )وانغ ووانغووانغوهنغ 

&, Wang, Wang, Wang  على طلبة السابع في تايوان أثرا ألنماط التعلم )
لب ولطريقة التقويم في التحصيل الدراسي، ولكن ال أثر للتفاعل حسب نموذج كو 

بين النمط وطريقة التقويم، وكان الترتيب التنازلي لتحصيل الطلبة حسب نمطهم 
 كالتالي )التباعدي، التمثيلي، التكيفي، التقاربي(.

( إلى أن Yu& , Lin,Sun, 2008كما أشارت دراسة )صن ولن ويو 
يع أساليب تعلمهم حسب نموذج كولب يحصلون على طلبة الصف الخامس بجم

نتائج أفضل بتعلمهم العلوم في المختبر القائم على األنترنت مقارنة بتعلم العلوم 
 في المختبر العادي، وكان التحصيل األعلى لطلبة نمط التعلم التكيفي.

من خالل العرض السابق نالحظ أن معظم الدراسات أجريت على عينات 
الجامعية وقد استخدمت أدوات متعددة، كما أشارت بعض الدراسات من المرحلة 

)سالم، عبد الغني، الم، بيكر ويليش، هايد، لهوس وبلير( إلى وجود فروق بين 
الطالب ذوي مستويات التحصيل الدراسي المختلفة في أساليبهم في التعلم؛ بينما 

انغووانغوهنغ، أشارت بعض الدراسات )سنيدر، دوف، مانوجهري ويونغ وانغ وو 
 صن ولن يو( إلى ارتباط أساليب التعلم بالتحصيل الدراسي.

 تطبيقات أساليب التعلم في مجال التدريس: -7
يساهم استعانة المعلم بنموذج أساليب التعلم في مجال التدريس )فتحي 

 ( في مجموعة من المجاالت هي:570 -569، ص 2004مصطفى الزيات، 
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 التعلم الذي ينعكس في تفضيله لوسيط أو  هي لكل فرد أسلوبه المميز في
أكثر من الوسائط الحسية اإلدراكية في استقبال وتجهيزها ومعالجتها على 

 نحو أكثر كفاءة وفاعلية ويسر.
  يكون التعلم أكثر فاعلية ويسر وديمومة إذا كان عرض المعلومات أو

 متوافقًا مع أسلوب تعلم الطالب. تقديمها
 وفاعلية وديمومة وأشد صعوبة إذا كان عرض  يكون التعلم أقل كفاءة

 المعلومات أو تقديمها مغايرا ألسلوب تعلم المتعلم.
  يتمايز األفراد في استقبالهم للمعلومات على متصل ما بين االعتماد على

 الخبرات الحسية المباشرة، والتجريد المفاهيمي غير المباشر.
 ات ما بين استيعاب يتمايز األفراد في تجهيزهم ومعالجتهم للمعلوم

المعلومات عن طريق المالحظة والتأمل، والتجريب النشط القائم على 
 الفعل.

  يكون تعلم أفراد الخبرات الحسية المباشرة أفضل من خالل الوعي
الشعوري لما ينشأ عن هذه الخبرات المباشرة القائمة على االحتكاك 

 المباشر باآلخرين وتمثل خبراتهم.
  التجريد المفاهيمي أفضل من خالل التفكير والتحليل يكون تعلم أفراد

 المنطقي لألفكار والمعارف والمعلومات التي يستقبلونها.
  يكون تعلم أفراد المالحظة والتأمل أفضل من خالل التعلم بالمتابعة

 القائمة على البحث عن المعاني والدالالت وتعدد الرؤى واألبعاد.
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  أفضل من خالل التعلم بالعمل القائم على يكون تعلم أفراد التجريب الفعلي
تفعيل األفكار وجعلها تعمل والخروج باستنتاجات حول مصداقيتها في 

 أرض الواقع.
  يمكن تكييف أي منهج لمطابقته ومتطلبات أسلوب تعلم الطلبة المختلفة

 وذلك من خالل أسلوب عرض المعلومات واستراتيجيات معالجتها.
 ء ألساليب التعلم الرئيسية المميزة لطالبهم أو مراعاة المدرسين أو اآلبا

 أبنائهم خالل عرضهم للمعلومات يجعل التعلم أكثر فاعلية وأدوم احتفاظًا.
  تكييف المنهج أو المقرر لمقابلة أسلوب التعلم الرئيسي المميز للطالب

 يجعل التعلم أيسر، وأكثر فاعلية وأقل عبئا وأكثر بهجة وأدوم احتفاظا.
 مدرسين أو اآلباء ألساليب التعلم الرئيسية المميزة لطالبهم أو مراعاة ال

أبنائهم خالل عرض المعلومات يفرز تعلما أكثر فاعلية وأقل عبئا وأكثر 
 بهجة وأدوم احتفاظا.

 :وينتج عن توافق عرض مادة التعلم ألسلوب تعلم المتعلم ما يلي 
 صيل األكاديمي.اتجاهات إيجابية نحو مادة التعلم و ارتفاع مستوى التح -
 زيادة إنتاجية التعلم والمتعلم وارتفاع الميل لالبتكارية واإلبداع. -
 انخفاض العبء على المدرس وزيادة بهجة المتعلم -

 خاتمة:

يشهد العصر الحالي تغيرات متسارعة استوجبت من كل القطاعات 
ي، لذا مواكبتها ولعل أبرزها ميدان التربية كونه المعني بإعداد رأس المال البشر 

تسعى مختلف النظم التعليمية لتطوير برامجها ومناهجها بغية الوصول بالمتعلم 
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إلى أقصى ما يمكن من التفوق واإلبـداع وذلك عن طريق التوفيق بين مطالب 
التدريس وإمكانات المتعلمين وأساليب تعلمهم، وعليه فإن إدارة العملية التعليمية 

يرا جذريا واعتبار المتعلم شريكا في العملية صارت تقتضي بتغيير دور المعلم تغي
وليس مجرد متلق؛ فهو ذو أسلوب مميز في إدراك ومعالجة  ةالتعليمي -التعليمية

المعلومات يمكن لمعرفة المعلمين بأسلوبه المفضل أن يفيد كثيرا في العملية 
 التعليمية.

م وأنه وحيث يركز التربويون المحدثون على أهمية التفاعل ونشاط المتعل
إيجابي مبادر يتحمل مسؤولية تعلمه بدال من أن يكون سلبيًا فإنه ال يمكن أن 
تتحقق كفاءة المدرس إال بقدر ما يحدثه من تغيرات في سلوك طالبه وطريقة 
تفكيرهم، والمهم معرفته اليوم أن سبيل المعرفة بات يقتضي رسم استراتيجيات 

المعلم؛ كما أن الصورة المثلى التي إلدارة بعض المهارات الواجب توفرها عند 
تنشدها التوجهات التربوية المعاصرة تقوم على المزاوجة بين أسلوب تدريس المعلم 

 من ناحية وأسلوب تعلم الدارس أو المتعلم من ناحية أخرى.
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