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أنماط التعلم وعالقتها بمستوى التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة
الناصرة
إعداد
سناء جميل قاسم الشبلي
إشراف
الدكتورة شذى العجيلي
الملخص
هدفت الد ارس ة ة ة ة الحالي إلى التعرف على أنماط التعلم وعالقتها بمسة ة ة ةةتر التميير العلمة لد
المرحل الثانري فة مدين الناصةر  ،تيرنت عين الد ارسة م
العش ةرا ي الط قي م

ل

 )100ال اً و ال اختيروا بالطريق

ل النةةمي العاثةةر والثانة عشةةر فة المداري الثانري فة منطق الناصةةر

تم اخت ارهم بالطريق العش ة ة ة ة ة ة ةرا ي الط قي خالي المنة ة ة ة ة ة ةةر الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة الثانة م العا الد ارسة ة ة ة ة ة ةةة
 ، 2016/2015ولتحقيق أهداف الد ارسة ة ة ة ة ة ة ة قامت ال احث متطرير مقياي أنماط التعلم ،ومقياي
التميير العلمة لة القادري ،)2005 ،وتم التحقق م دالالت صدقهما وث اتهما ،وأظهرت النتا ج أن
نمط التعلم السة ة ة ة ةةمعة ةاا بالمرت ابولى عند ل المرحل الثانري يليم نمط التعلم ال نة ة ة ة ةةري ،ثم
نمط التعلم الحس ةةة الحر ة ،وان مس ةةتر التميير العلمة ،ملغ مس ةةتر مترس ةةط ،ما أظهرت النتا ج
وةرد عالق ارت ا يم عكس ة ة ة ةةي وض ة ة ة ةةعيم مي أنماط التعلم ومس ة ة ة ةةتر التميير العلمة إم ملغ معامر
االرت اط ميرس ة ة ةةرن  )0.031-ما أظهرت عد وةرد فروق مات دالل إحن ة ة ةةا ي فة أنماط التعلم
ومسة ة ة ة ةةتر التميير العلمة لد الطل تع

لمت يري ال،نو والعمر ،وفة ضة ة ة ة ةةرا النتا ج أوصة ة ة ة ةةت

ب
ال احث إلى ضة ة ة ة ة ة ةةرور تطرير المناهج الد ارسة ة ة ة ة ة ةةي المطتلم بما يتالا واحتياةات الطل فة تنمي
مها ارت التميير العلمة لديهم.
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Abstract
This study aimed to identify the learning styles and their relation with
critical thinking of secondary education students in the city of Nazareth,
patterns, study sample consisted of (100) students selected from grades 10
students and 12 in secondary schools in the Nazareth during the second
semester of the academic year 2015/2016, and to achieve the objectives of
the study, the researcher developed a learning styles for (Jaber and al-Goran,
2004), and the measure of scientific thinking depending on the scale (Kadri,
2005), which were verified in terms of reliability and validity and the results

د
showed that the Audio Learning mode came at the first Rank for the
Secondary Stage Students followed by the Visual Learning mode then the Smotor Learning mode and that the level of scientific thinking reached an
average level, and the results showed week correlation between learning
styles and level of scientific thinking reaching the correlation coefficient (0.031) there is a lack of statistically significant differences in learning styles
and level of scientific among students due to the variables of gender and age
differences, and in the light of the findings the researcher recommended the
need for developing the curriculum meet the students’ needs in scientific
thinking skills .

5

