
مراجعة (طرق تدریس االستراتیجیات المعرفیة للطلبة ذوي صعوبات التعلم 
  جدة-كلیة المعلمین  –ناصر خطاب .د: اعداد )    لالدب السابق 

  

ر الھائل الذي یشھده العالم في المجال التربوي ھذه األیام یفرض تحدیات  ّ إن التطو

ر یالحظ أن ھناك  ّ ّم، والمتابع لھذا التطو جدیدة فیما یتعلق بتدریس الطلبة ذوي صعوبات التعل

ً من التركیز على تعلیم التفكیر وحل المشكالت للطلبة العادیین، بحیث أصبح  ً جدا ً ھائال كما

ھو محور العملیة التربویة، وأصبح التعلیم التقلیدي من مخلفات القرون القدیمة لفشلھ  الطالب

في مواكبة متطلبات العصر الحدیث، وعلى الرغم من أھمیة مھارات التفكیر للنجاح الدراسي 

وللتكیف مع متطلبات المجتمع ولتحقیق التقدیر الذاتي إال أن تعلیم التفكیر للطلبة ذوي الحاجات 

   ) Martin,2002(. اصة قد أھمل في العدید من الخطط والبرامج التي تقدم لھمالخ

  

إن نتائج التغیرات المقبلة قد تكون أكبر مما یتخیل الفرد، فالمدارس منذ ما یقرب من 

ً كانت تركز على تعلیم المھارات األساسیة الخاصة بالكتاب المدرسي مثل 500- 400 : عاما

، ومع التأثیر الشدید للتكنولوجیا وأجھزة الحاسوب أصبح الطالب على القراءة والكتابة والحساب

حافة عصر جدید یتطلب تنمیة مجموعة مختلفة من المھارات والقدرات، وكذلك فإن محاكاة 

والمھارات التي ال تستطیع اآلالت أن تقوم بھا في  تالمستقبل تتطلب التركیز على القدرا

ً أن ھذه المھارات والقدرات سوف تشملمواجھة المشكالت الحیاتیة المتجد : دة، ویبدو واضحا

القدرات اإلبداعیة والحدسیة ذات التفكیر البصري والمكاني، والعجیب في ھذا األمر أن ھذه 

ّم على اختالف أنواعھا، وعند دراسة الجانب األكادیمي  ً بصعوبات التعل السمات مرتبطة كثیرا

یالحظ أن ) نشتین، مشیل فارادي، جیمس كیرك، دافنشيآی(عند الكثیر من العلماء والمشاھیر 

ّز على اإلبداع العملي والخیال البصري والتجریب قد مكنھم من  ھ نحو التعلیم الذي یرك التوجّ

ّمیة التي كانوا یعانون منھا   ). 2002وست،. (التغلب على الصعوبات التعل

استغرق تعلیمھ النطق الذي  - ) 1955-1879(ومن أمثلة ذلك العالم الشھیر آینشتین 

 ً ً طویال ً في الدراسة التقلیدیة، -وقتا ولم یكن یحب الدراسة التلقینیة التي لم تمكنھ   لم یكن متفوقا

سھا لھ  ً في الریاضیات التي كان یدرّ ً، رغم أنھ كان متفوقا من النجاح حتى ترك المدرسة مبكرا

من أمثلة ذلك أن عمّھ عندما أراد أن عمّھ بطریقة مختلفة عن الطریقة المعتادة في المدارس، و

) س(عندما ال یقع الحیوان الذي نطارده في قبضتنا فإننا نسمیھ : "یعلمھ حل المعادالت قال لھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، بھذا النوع من التعلیم وجد آینشتین متعة في حل المسائل "ونظل نطارده حتى نقبض علیھ

  ).1994حوحو،. (الریاضیة

ظ بنماذج من الكتابة المعكوسة التي تمیز بھا الفنان وما زال المتحف البریطاني یحتف 

الذي كان یعاني من صعوبات في القراءة ) 1519-1452(والعالم الشھیر لیوناردو دافنشي 

  ).2000ھورنزبي،. (والكتابة

أنا لم ألتحق : "وھذا ماندیلبروت مؤسس الھندسة الكسریة المعاصرة یقول عن نفسھ 

األول والثاني، بل قضیت معظم الوقت ألعب الشطرنج وأتأمل  بالمدرسة خالل مرحلة الصفین

الخرائط، وكانت معظم األنشطة الممتعة بالنسبة لي ذات طابع ھندسي، وعندما تقدمت بامتحان 

ً صعبة یجري فیھا اختبار براعة الطالب في التعامل مع اللغة   القبول للمعھد كانت ھناك فحوصا

د كانت مھاراتي في تلك المجاالت متواضعة، ولكن لدى قیام بما فیھا الرموز والمعادالت، وق

المدرس بطرح أیة مسألة، كان یتوارد إلى ذھني مباشرة عدد من الصور شدیدة الوضوح من 

ً على القیام باستنتاجات منطقیة من خالل تلك الصور  الناحیتین الحسیة والبصریة، وكنت قادرا

ً ال یستطیع أي إنسان دون وساطة الكلمات والمعادالت، وقد تضم ً ثالثیا نت تلك المسائل تكامال

إنجازه عن طریق الحل الجبري في أقل من ثالث ساعات، لم أواجھ صعوبة في حلھ ألنني 

  ).2003ماندیلبروت،. ( تصورتھ في ذھني بشكل جرم كروي ذي إحداثیات مناسبة

  

م الطلب ّ م  إن الناظر إلى البرامج المختلفة التي قدمت لتحسین تعل ّ ة ذوي صعوبات التعل

رت عبر السنین الماضیة بشكل كبیر، فبعدما كانت  ّ على المستوى العالمي یالحظ أنھا قد تطو

ّم على المھارات  ّز على تدریب الطلبة ذوي صعوبات التعل ھذه البرامج حتى عھد قریب ترك

علیا حیث بدأ األكادیمیة األساسیة، أصبحت اآلن تتطلع إلى التركیز على مھارات التفكیر ال

ّم یبحثون في إمكانیة تدریب بعض فئات  ون في مجال التربیة الخاصة وصعوبات التعل المختصّ

ً من خالل العدید من  ا التربیة الخاصة على األنواع المختلفة من التفكیر، و ظھر ذلك جلیّ

ة لتدریس التدخالت التربوی: المقاالت والدراسات التي تبحث في ھذه القضیة، ومن ھذه العناوین

م  ّ تحسین مھارات : ومنھا) Douglas,1991(مھارات التفكیر العلیا للطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم      )Mastroperi,1996(. التفكیر العلیا لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل

  

ّمیة إلى الیوم الذي یصبح فیھ الطلبة ذوو صعوبات   ویتطلع المھتمون في مجال الصعوبات التعل

ّم قا درین على التعامل مع كافة مھارات التفكیر بفاعلیة أسوة بالطلبة اآلخرین، ولعل تعلیم التعل

التفكیر لھؤالء الطلبة سیسھل علیھم التعامل مع المناھج العادیة وسیسھم في زیادة الدافعیة لدیھم 
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. ( "علمني الصید خیر لي من أن تعطیني سمكاً : "مما سیعزز مفھوم الذات عندھم، وقدیماَ قالوا

   ).مثل صیني مشھور 
  : تھدف ھذه الورقة إلى 

مناقشة مشكالت التفكیر ومعالجة المعلومات لدى الطلبة ذوي صعوبات  .1
  0التعلم 

  التعریف بمشكالت االستراتیجیات المعرفیة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم  .2
عرض لإلجراءات التي تكسب الطلبة ذوي صعوبات التعلم مھارات  .3

   .0التفكیرواستراتیجیات 
عرض لمجموعة من الدراسات العلمیة الحدیثة التي حاولت تدریب الطلبة  .4

  0ذوي صعوبات التعلم على االستراتیجیات المعرفیة المختلفة 
ّم   :تعلیم االستراتیجیات المعرفیة للطلبة ذوي صعوبات التعل

یسعى التربویون  يتعد تنمیة قدرة الطلبة على التفكیر من األھداف الرئیسة الت    

لتحقیقھا، من أجل أن یصبح ھؤالء الطلبة قادرین على التعامل بفاعلیة مع مشكالت الحیاة 

، و تعتبر عملی ً ً ومستقبال التفكیر لإلنسان أشبھ ما تكون بعملیة التنفس إذ ال غنى لھ  ةحاضرا

ة في عالم الیوم بسبب ات لحّ ساع المعرفة، حیث عنھا، ولقد أصبح تعلیم مھارات التفكیر حاجة مُ

للتعامل مع ھذا الكم الھائل من المعرفة المتجددة التي  ةتزودنا ھذه المھارات باألدوات الالزم

  )    ،أ2002,جروان. ( یشھدھا عالمنا المعاصر

, لقد كثرت في اآلونة األخیرة برامج تعلیم التفكیر للطلبة الموھوبین والطلبة العادیین و

انصب حول تعلیم التفكر للطلبة ذوي الحاجات الخاصة بشكل عام  ولكن القلیل من االھتمام

ّم بشكل خاص، وذلك بسبب االعتقاد السائد في میدان التربیة  وللطلبة ذوي صعوبات التعل

ة إلتقان المھارات األساسی م ھم بحاجة ماسّ ّ م  ةالخاصة أن الطلبة ذوي صعوبات التعل ّ مثل تعل

لذا ال یعتبر تعلیم مھارات , القراءة والكتابة، ومن ثم یأتي االھتمام  بتعلیم مھارات التفكیر

  .  التفكیر من أولویات التدریس في میدان التربیة الخاصة

 )Rottman, 1990. Leshwitz, 1993. Lafrance, 1994(  

 

ثل في إدخال مھارات التفكیر یتم, إن التحدي الذي یواجھ میدان التربیة الخاصة الیوم

إلى منھاج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ھذا )  Higher Order Thinking Skills( العلیا 
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 نالتحدي قوبل بالھجوم من معلمي التربیة الخاصة كونھم یعتقدون أن طالبھم مازالوا یكافحو

.       لیا إلى ھذه المناھجفكیف إذا أدخلت مھارات التفكیر الع, من أجل اجتیاز المناھج العادیة

 )Douglas, 1991 (  

 

ّم  ّم من أكثر فئات التربیة الخاصة حاجة لتعل ویعتبر الطلبة ذوو صعوبات التعل

التفكیر، ألن مشكلة ھؤالء الطلبة تتمثل في عدم مقدرتھم على استخدام  تاستراتیجیا

على الرغم من أن لدیھم القابلیة تفكیر فعالة كتلك التي یستخدمھا الطلبة العادیون،  تاستراتیجیا

ّم ھذه االستراتیجیا التي  تإذا قدمت لھم بالطریقة المناسبة، أو التعویض عن االستراتیجیا تلتعل

أخرى أكثر فاعلیة، ویعتقد أن أحد أھم أسباب  تفشلوا في إنتاجھا بشكل تلقائي بإستراتیجیا

ّم القراءة للطلبة ذوي صعوبات ا ةالمشاكل المرتبط ّم مرتبط بعملیة معالجبتعل المعلومات  ةلتعل

  )Swanson ,1998. (لدیھم

ّم  صعوبات  ذوي  إلى أن الطلبة)  Rottman, 1990 ( وقد أشار روتمان        ال   التعل

كما أنھم غیر قادرین على تكییف , یستطیعون استخدام استراتیجیات التفكیر بشكل عفوي

الفتقارھم إلى مھارة السیطرة على الذات، لذلك ھم سلوكھم كما یفعل الطلبة اآلخرون، وذلك 

م استخدام استراتیجیا ّ تفكیر لتسھیل االستیعاب لدیھم، والعمل على نقل أثر  تبحاجة إلى تعل

  .التدریب إلى مواقف جدیدة
  

  

ّم یعود إلى  إن سبب المشكالت األكادیمیة التي یعاني منھا الطلبة ذوو صعوبات التعل

المعرفة بالعملیات المعرفیة أكثر من مجرد اضطراب في ھذه العملیات، فشلھم العام في عكس 

أي أن العملیات المعرفیة لدى ھؤالء الطلبة تعمل من الناحیة العضویة بشكل جید، ولكن الخلل 

ال لھذه العملیات، فقد وجدت الدراسات بشكل عام  یكمن في عدم مقدرتھم على التوظیف الفعّ

ً في تدریب ا ً عالیا ّم على استراتیجیات معرفیة محددة، ومن نجاحا لطلبة ذوي صعوبات التعل

حیث أدخل أربع استراتیجیات تفكیر إلى منھاج الطلبة  Ellisاألمثلة على ذلك ما قام بھ ایلس 

م تشمل ّ   : ذوي صعوبات التعل

حیث یقوم المعلم بتوضیح االستراتیجیة التي سیتم : Orienting Processعملیة التركیز  •

  .استخدامھا للطلبة لیسھل عملیة التدریس

یقوم المعلم بتوضیح كیف سیتم استخدام ھذه : Framing Process عملیة التشكیل •

م مھارة محددة ّ  .االستراتیجیة في تعل
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 .یقوم الطالب ھنا بتطبیق االستراتیجیة بشكل مستقل: Applying Process عملیة التطبیق •

ّمھ من : Generalization Process  عملیة التوسع • ّم الطفل ھنا كیف یعمم ما تعل یتعل

 )  Scruggs, 1993.(استراتیجیات معرفیة في حل مشكالت أخرى مشابھھ

           

ً  46شملت   عینة  على)   Shondrick,1992(   وفي دراسة قام بھا شوندرك  طفال

ّم ً من ا 46و,  من طلبة الصف الثالث  والرابع ذوي صعوبات التعل وجد أن , لطلبة العادیینطفال

ّم في اختبار اإلبداع الخاص بالقدرة على حل المشكالت واختبار  أداء الطلبة ذوي صعوبات التعل

أقل من الطلبة العادیین، وھذا یعني أن ھؤالء ) Deductive Thinking (التفكیر االستنتاجي 

م مھارات التفكیر من أجل الرقي بھم وت ّ   .حسین حیاتھم األكادیمیةالطلبة بحاجة ماسة إلى تعل

  

ّم؟: السؤال المطروح  ھل یمكن تعلیم التفكیر للطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم إلى أن ھؤالء الطلبة یتمتعون بقدرات عقلیة عادیة  تشیر معظم أدبیات صعوبات التعل

                 .على الرغم من كونھم یواجھون صعوبات في الجانب األكادیمي, أو فوق عادیة

)Learner,2000 ( ُعنى بتعلیم مھارات التفكیر بشكل عام ومع انبثاق  النظریة المعرفیة التي ت

ّم مھارات التفكیر كغیرھم من الطلبة الذین  ّم تعل أصبح بمقدور الطلبة ذوي صعوبات التعل

  )Montague, 2000(. یتمتعون بقدرات عقلیة عادیة

  

للطلبة المعرضین للخطر      المنھاجتكییف  أن)  Dougles,1991 (دوجالس   ویرى      

)At-risk ( ج مع تقدیم مساعدة من المعلم بحیث یتضمن مھارات التفكیر بشكل منظم ومتدرّ

ّم, والرفاق م وجھة نظره , یساعد في تعلیم ھذه المھارات للطلبة ذوي صعوبات التعل ویدعّ

 :باألفكار التالیة

ھوجود قدر كاف من البیانات في األدب تدعم ھذا  •  .التوجّ

 .مع مھارات التفكیر العلیا لبیّنت البحوث العلمیة وجود ھرمیة في التعام •

ھ یناسب الطلبة من ذوي القدرات المختلفة •  .ھذا التوجّ

ّم  مثل • ھ یخفف الضغط المفروض على الطلبة ذوي صعوبات التعل كثرة  استذكار  :ھذا التوجّ

 .العادي جوحفظ المواد الدراسیة ضمن المنھا
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    يتعلیم استراتیجیات التفكیر االستدالل ةإلى إمكانی )Grossen,1991(وأشار جروسن 

)Reasoning Thinking : والذي یقصد بھ وضع المعلومات بطریقة منظمة من أجل

ّم من خالل مناھج تحوي , )معالجتھا بحیث تؤدي إلى حل لمشكلة ما للطلبة ذوي صعوبات التعل

ث یمكن التغلب على أخطاء التفكیر المألوفة مثل الوصول إلى مھارات التفكیر العلیا، حی

ً، أو صعوبة نقل أثر التدریب إلى مواقف جدیدة أو , التعمیمات باالعتماد على دلیل بسیط جدا

اتخاذ قرارات و القفز إلى النتائج مباشرة من دون البحث في البدائل المنطقیة، وأشار كذلك إلى 

ّم في وصف البدائأن تعلیم التفكیر االستدالل المنطقیة  لي یساعد الطلبة ذوي صعوبات التعل

   .الالزمة لبناء استنتاجات

     

ّم بالطلبة الموھوبین والطلبة الموھوبین ذوي  وعند مقارنة أداء الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم في األداء على مھارات التفكیر اإلبداعي ً بین المجموع, صعوبات التعل ات وجد أن ھناك تشابھا

ّم في مھارة )(Originalityالثالث في مھارة األصالة ق الطلبة ذوو صعوبات التعل ّ ، بینما تفو

ق الطلبة الموھوبون في مھارة التعبیر  على المجموعتین األخریین، (Intuitive)الحدس  ّ وتفو

  Emotional Expressiveness ) ((Lafrance,1995(االنفعالي  

  

  

إلى إمكانیة تعلیم التفكیر للطلبة  (Swarz&kiser, 1999)وقد أشار سوارتز وكیسر 

م داخل صفوف الدمج، فكل طالب لدیھ خصوصیة تختلف من طالب إلى  ّ ذوي صعوبات التعل

أن إدخال مھارات التفكیر إلى  نآخر، ولكن جمیع الطالب قادرون على التفكیر، واعتبر الباحثا

الالزمة على الدروس لتناسب القدرات المختلفة صفوف الدمج تساعد المعلم في إجراء التكیّفات 

داخل ھذه الصفوف، حیث یستطیع المعلم أن یتدرج في إدخال مھارات التفكیر بواسطة ھذه 

م، بحیث تبدأ بالمھارا ّ  تالتكیّفات إلى المنھاج لتتناسب وقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعل

بفاعلیة، وأطلقا على ھذه العملیة اسم  االسھلة والبسیطة لیتمكن كل الطالب من المشاركة فیھ

 التنویع: ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى أطلقا علیھا أسم ،) Streamline( الخط الجاري

Diversification) ( حیث یقوم المعلم ھنا بتطویر حقیبة ألدوات التفكیر التي ستستخدم مع كل

الفردیة لدى الطلبة ذوي درس متضمنة مجموعة متنوعة من التدریبات بحیث تلبي الحاجات 

ّم  .صعوبات التعل

  

  :ومن خالل مراجعة  ما سبق یمكن تلخیص النقاط التالیة
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ة في عالمنا المعاصر- 1  .أصبح تعلیم التفكیر حاجة ملحّ

إن التحدي الحدیث الذي یواجھ التربیة الخاصة الیوم ھو إدخال مھارات التفكیر إلى مناھج - 2

 .الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

ّم یتمتعون بقدرات عقلیة عادیة- 3 إال أن برامج , على الرغم من كون الطلبة ذوي صعوبات التعل

 .تعلیم التفكیر التي قدمت لھم مازالت قلیلة

ّم لدى الطلبة ذوي صعوبات  تبرامج تعلیم التفكیر یمكن أن تساھم في تحسین استراتیجیا- 4 التعل

ّم  .التعل

ن اتجاھھم نحو ذواتھمتعلیم التفكیر للطلبة ذوي صعوبات - 5 ّم یمكن أن یزید دافعیتھم ویحسّ   .التعل

 

  طبیعة التفكیر وأنواعھ
 (Costa,2001)ویعتبر تعریف كوستا ) Thinking( ھناك تعریفات متعددة للتفكیر 

ف التفكیر َ عند التربویین، حیث یعرّ بأنھ إجراء عملیات : "من أشھر التعریفات و أكثرھا قبوال

عقلیة للمدخالت الحسیة و عمل مراجعات إدراكیة لھذه المدخالت للوصول إلى نھایة محددة، 

  ". االستدالل واالستنباط وإعطاء قیمة لھذه األفكار: من خالل استخدام

 

ف التفكیر كذلك عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة غیر المرئیة التي : "بأنھ ویعرّ

ً عن معنى الموقف أو , یقوم بھا الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقبالھ عن طریق الحواس بحثا

ري ّ   )،أ2002, جروان ". ( الخبرة، وھو سلوك ھادف وتطو

  

  

  :ویمكن تقسیم مستویات التفكیر إلى مستویین رئیسیین ھما

 :األول ىتوالمس

ویشمل عملیات التفكیر ): Metacognitive Thinking( التفكیر  فوق  المعرفي    

من التفكیر معالجة  ویتطلب ھذا النوع , العلیا التي تستخدم عند حل المشكلة أو اتخاذ القرار

ل  الحدیث مع الذات عند التخطیط لألداء  ومراقبة تنفیذ الخطة، أي أنھ یشم  للمعلومات من خالل

 )،أ2002, جروان . ( التخطیط والمراقبة والتنفیذ

 

ّم أداءاتھ ویوظف فیھا  إن قدرات ما وراء المعرفة ھي القدرات التي یراقب فیھا المتعل

ر ھذه القدرات مع الزمن، وتشمل ھذه القدرات ّ ّم ویتذكر وتتطو ً مختلفة لكي یتعل تحدید : طرقا
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تراتیجیات عند ثبوت عدم فاعلیتھا، والتخطیط، وتوقع األفكار الرئیسیة، والقدرة على تغییر االس

ّم ھذه  النتائج، وتشكیل الروابط، واستخدام مساعدات التذكر، وتنظیم المعلومات، ویمكن أن تعل

ّم مع ما یواجھ من  ّم عملیة یتفاعل فیھا المتعل االستراتیجیات للطلبة مباشرة، وتعتبر عملیة التعل

بقدر الجھد الذي یبذلھ من العملیات المعرفیة والتي تشمل تنظیم خبرات بحیث ینمو ھذا التفاعل 

وإدخال وإدماج وتخزین الخبرة من قبل الطالب من أجل استرجاعھا في الوقت المناسب، أما 

رة بالشكل  ّ ّم فإن ھذه االستراتیجیات غیر نامیة ومتطو بالنسبة للطلبة ذوي صعوبات التعل

   - :لتالیةالصحیح لذلك تظھر لدیھم المشكالت ا

 .صعوبة في تغییر االستراتیجیة المستخدمة عندما تدعو الحاجة لذلك •

 .صعوبات في االستدالل على صحة المعلومات المتوفرة •

 .صعوبة بالتنبؤ •

  )2002قطامي وعدس، . (صعوبة في التخطیط المسبق •

 :المستوى الثاني

 تعملیات واستراتیجیاوالذي یشمل ): Cognitive Thinking( التفكیر المعرفي          

بینما تشمل , التفكیر الناقد واالستدالل والتفكیر اإلبداعي : العملیاتتفكیر مختلفة؛ وتشمل 

  )،أ2002,جروان. (حل المشكلة واتخاذ القرار وتكوین المفاھیم: تاالستراتیجیا

 (Pressinen ,2001)ویمكن توضیح مجاالت التفكیر األساسیة التي ذكرھا كل من بریسیین 
  -:بالجدول التالي (Swartz,1994)وسوارت 

  مجاالت التفكیر األساسیة) 1(جدول رقم 

  المجال
التفكیر 

  اإلبداعي

التفكیر      

  النقدي

صنع         

  القرارات

  حل

  المشكالت

الفھم 

  المعرفي

  الھدف و

  المھمة
ابتكار أفكار 

  غیر مألوفة

معرفة دقائق 

  األمور

اختیار البدیل 

  األفضل

أفضل إیجاد 

  الحلول

الفھم و 

  االسترجاع

  االستراتیجیات

  و

  المھارات

مقارنات                

  تشبیھات

  تعدیل

  تحویل

عالقات 

  استنتاجات

  استدالل

  استقراء

  تصنیف

  بدائل

  تنبأ

  فحص

  استنتاجات

  تحویل

  اختیار

  جمع أفكار

  مقارنة

  تصنیف

  عالقات

تحلیل 

  وتفسیر
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قد تضمن أھم مجاالت التفكیر وأھم المھارات ومن الجدیر بالذكر أن الجدول السابق 

التي تستخدم في ھذه المجاالت، ومن المعروف أن ھناك برامج للتدریب على كل مجال من 

یتضمن التدریب على مجالین ) الكورت(المجاالت السابقة، والبرنامج المطبّق في ھذه الدراسة 

ي، وقد اختار الباحث في ھذه الدراسة التفكیر اإلبداعي والتفكیر النقد: من ھذه المجاالت ھما

  .قیاس أثر ھذا البرنامج في تنمیة التفكیر اإلبداعي كأحد المجاالت الھامة من مجاالت التفكیر

  

إلى عملیات  مھارات التفكیروتصنف الجمعیة األمریكیة لإلشراف على تطویر المناھج 

  :سیة في التفكیر تشملیمكن اعتبارھا لبنات أسا, )2002, آلنغریھر(إدراكیة منفصلة 

 :مھارات التركیز •

وتشمل تعریف المشكالت وتحدید , وتعني توجیھ اھتمام شخص ما نحو معلومات مختارة   

  .األھداف

 :مھارات جمع المعلومات •

وطرح األسئلة , وتعني الحصول على المعلومات المتاحة من خالل استخدام الحواس

  .للحصول على معلومات جدیدة

 :التذكرمھارات  •

وتشمل الترمیز لتخزین المعلومات في الذاكرة  , وتعني تخزین المعلومات واسترجاعھا

  .واالستذكار من أجل استرجاع المعلومات, طویلة المدى

 

 :مھارات التنظیم •

وتعني ترتیب المعلومات بحیث یمكن استخدامھا بفاعلیة وتشمل المقارنة من خالل 

ن شیئین أو أكثر، أو من خالل وضع األشیاء في مالحظة التشابھات واالختالفات بی

ً للمعیار  تمجموعا حسب الصفات المشتركة، وكذلك الترتیب من خالل تسلسل األشیاء طبقا

  .المعطى، والتحلیل من خالل توضیح المعلومات والتمییز بین المركبات والصفات

 :مھارات االستنباط  •

وتشمل االستدالل من خالل ,  معلومات جدیدةوتعني استخدام المعلومات السابقة إلضافة 

والتفصیل من خالل استخدام , من خالل توقع أحداث مستقبلیة ؤوالتنب, البحث عن األسباب

والتمثیل من خالل إضافة أو تغیر شكل , معلومات سابقة إلضافة معنى جدید لمعلومة جدیدة

  .المعلومة
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   :مھارات التكامل •

, و تشمل التلخیص من خالل استخالص المعلومات, وتعني ربط وتوحید المعلومات

  .وإعادة البناء من خالل تغییر بنیة المعرفة  الموجودة لیتم دمجھا مع معلومات جدیدة

 :مھارات التقییم •

وتشمل تأسیس معیار من خالل وضع قواعد إلصدار , وتعني معقولیة وجود األفكار

  .و إدراك األخطاء في التفكیر, والتحقق من أجل التأكد من دقة االدعاءات,األحكام 

بتلخیص ما جاء في األدب التربوي حول الفوائد التي تم التوصل ) 2002(ولقد قامت السرور

  -:إلیھا من خالل تعلیم التفكیر باألمور التالیة

  .تحسین القدرة على اإلبداع - 1

 .تحسین مستوى التفكیر وفاعلیتھ - 2

 ).التحصیل(ارتفاع مستوى اإلنجاز  - 3

 .ر مفھوم الذاتتحسین وتطوی - 4

ّم عند الطلبة والمعلمین - 5  .رفع مستوى االتجاھات اإلیجابیة نحو التعل

  .تطویر استراتیجیات التدریس عند المعلمین عند تدریسھم للمناھج المدرسیة - 6

في مقالة لھ العمر المناسب لتعلیم مھارات )  Lawson 1993, (ولقد ناقش الوسن       
ّم  نخالل مراجعة لألدب الخاص بھذا الموضوع توصل إلى أ نالتفكیر م التفكیر یمكن أن یعل

ً من الروضة وحتى مراحل متقدمة من الحیاة, في جمیع المستویات العمریة یتم  ویمكن أن, ابتداء
)  Costa(تعلیم معظم مھارات التفكیر من خالل سنوات الدراسة االبتدائیة، بل إن كوستا 

یؤمن بإمكانیة تنمیة التفكیر من خالل إدخال مھارات ) تطویر العقول ( ھورصاحب الكتاب المش
  .التفكیر بما فیھا مھارات التفكیر العلیا إلى مناھج الطلبة ابتداء من مرحلة الروضة

)Costa,2001(  
  

وحیث أن نمو الدماغ اإلنساني یحدث معظمھ في الطفولة المبكرة، فقد یصل في سن السادسة 
جمھ الطبیعي، وھذا یعني أن التدخالت التربویة في مرحلة نمو الدماغ ستكون من ح% 90إلى 

أفضل من االنتظار حتى یتم اكتمال نضجھ، ففي ھذه المرحلة یمكن التدرج في تدریس مھارات 
  :التفكیر كما یلي

  جمع المعلومات   •
  تخزین وتحلیل المعلومات  •
  إنتاج أفكار جدیدة    •
  حل المشكالت   •
  األسباب والنتائج تحدید   •
  تقییم الخیارات   •
  التخطیط ووضع األھداف   •
  عملیة المراقبة   •
  اتخاذ القرار   •
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كل ھذه المھارات تعتمد على وعي الفرد بالعملیات المعرفیة التي یستخدمھا، وذلك ألن التفكیر 
یة التفكیر یأتي من اكتساب المعرفة ومن عملیة الوعي بالعملیات المعرفیة التي تتم خالل عمل

  ) Wilson, 2000). (ما وراء المعرفة (
  

  والسؤال المطروح كیف تتم عملیة تدریس التفكیر بفاعلیة ؟
ریة متعددة ومتراكمة، وال یحدث نتیجة  ّ ً لعملیات تطو ال یكون نتاجا التفكیر الذي یوصف بالفعّ

رات متراكمة، النضج الطبیعي فقط، ویحتاج ھذا النوع من التفكیر إلى وقت طویل وإلى خب
جلسة من التدریب أو أكثر كي ) 50(حیث تشیر الدراسات إلى أن األفراد بحاجة إلى حوالي 

ً من حیاتھم االعتیادیة العفویة،  روا مھارة التفكیر لدیھم بحیث تصبح ممارسة التفكیر جزءا ِّ یطو
م یبیّن خطوات التدریب ع ّ ً إلى أھمیة وجود محتوى منظ لى استخدام وقد أشار الباحثون أیضا

مھارات التفكیر، كما أن كل مھارة من مھارات التفكیر بحاجة إلى تدریب خاص بھا خطوة 
  )Barry, 2001. (خطوة

  
  مراحل تدریس مھارات التفكیر

  - :ھناك ثالث مراحل تتم فیھا عملیة تدریس مھارات التفكیر ھي
  توضیح لمفاتیح التعامل ویتم ھنا توضیح المفردات الھامة لكل مھارة مع: تقدیم المھارة  - 1

  .معھا وللعناصر التي تتكون منھا
حیث یشكل الوعي المعرفي لالستراتیجیة المستخدمة من قبل : النمذجة والوعي المعرفي  - 2

ً لما یقوم بھ من عملیات  الطالب حجر األساس في عملیة تعلیم التفكیر ألن الطالب یكون واعیا
ھُل علیھ تحلیل و ّل النموذج عقلیة، وبالتالي یَسْ تعدیل األفكار المطروحة، وأما النمذجة فتشك

  . العملي للمبادئ التي یتم التدرّب علیھا حیث توضّح التعلیمات بشكل أكبر
یتم ھنا إرشاد الطالب إلى استخدام استراتیجیة مناسبة للتفكیر، : التدریس واإلرشاد  - 3

التطبیق، ثم یقوم الطالب بمقارنة ما ویترك لھ الحریة لممارسة اإلجراء المناسب لخبراتھ عند 
قام بھ مع زمالئھ اآلخرین، ثم یقوم بالتعدیل إذا دعت الحاجة لذلك، ویستخدم الوعظ المباشر مع 

ً من خالل عرض األمثلة أمامھم، ثم یقوم الطالب بالتدریب الفوري مع تقلیل  الطلبة األقل حظا
ارسة لوحده وبشكل طبیعي وبسرعة كبیرة جرعات التوجیھ شیئا فشیئا حتى یقوم الطالب بالمم

 ,Barry. (وأكثر فاعلیة، وبعد ذلك تتم التغذیة الراجعة من أجل تصحیح األخطاء وتنقیح العمل
2001(  

ّم    مشكالت التفكیر ومعالجة المعلومات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل
یُستخدم مصطلح معالجة المعلومات لوصف كیفیة تعامل الدماغ مع المعلومات من حیث   

ّم من مشكالت في  االستیعاب والتخزین واالسترجاع والتعبیر، ویعاني الطلبة ذوو صعوبات التعل
  :معالجة المعلومات یمكن تصنیفھا كما یلي

یر الدراسات إلى أن الخلل في حیث تش: مشكالت في العملیات المعرفیة وما وراء المعرفة- 1
ّم  ّم الطلبة ذوي صعوبات التعل ھذا الجانب یقع في المرتبة الثانیة أو الثالثة من حیث أثره على تعل

 )Mercer, 2001 (  
  

م للفرد  ّ ویستخدم مصطلح ما وراء المعرفة في التربیة الخاصة لوصف السلوك الواعي والمنظ
ّم، ویوضح ھذا المفھوم ً ما یشمل  في عملیة التعل ّمھ أو اكتسبھ، وغالبا معرفة الفرد الذاتیة لما تعل

ھذا المصطلح عملیات التفكیر العلیا مثل التقویم والتحلیل والتخطیط ومراقبة األداء، وتظھر لدى 
ّم  العدید من المشكالت في ھذا الجانب مثل صعوبة استیعاب : الطلبة ذوي صعوبات التعل

م على المغزى العام من النصوص وصعوب ّ ة في التفكیر الریاضي وكذلك ضعف في تعمیم التعل
  )2001السرطاوي،. ( المواقف الجدیدة
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وتشمل اإلدراك السمعي والبصري، والذي یرتبط بعدم القدرة على : اضطرابات في اإلدراك- 2
َ أن صعوبات الریاضیات مرتبطة بعجز في إدراك  د ِ ج ُ ّر أو التمییز أو اإلحساس، فقد و التذك

ّم القراءة والریاضیات، ویعتبر الفضا ء الریاضي، وكذلك یعتبر اإلدراك البصري ضروري لتعل
الخلل في اإلدراك السمعي والبصري من أھم أسباب الفشل الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات 

ّم ّم في المرحلة الدراسیة األولى من التعل   ) Mercer, 2001. (التعل
  

  :ة كما یليویمكن تصنیف ھذه الصعوبات اإلدراكی
  صعوبات في المعالجة السمعیة -أ

ّر ھذه : ویقصد بھا قدرة الطالب على فھم واستیعاب ما یسمعھ باإلضافة لقدرتھ على تذك
ضعف في التھجئة واالستیعاب، وصعوبة في اتباع : المعلومات ومن مظاھر ھذه الصعوبات

  )2001السرطاوي،. (التعلیمات، وصعوبة في التعلیم عن طریق التلقین
  
  
  صعوبات في المعالجة البصریة-ب

قدرة الطالب على فھم واستیعاب المعلومات المرئیة ومدى قدرتھ على تذكر ھذه : ویقصد بھا
صعوبة إدراك الفروق بین األشیاء، وضعف في : المعلومات، ومن مظاھر ھذه الصعوبات

  )2001وي،السرطا. (التناسق البصري الحركي، وضعف في التنظیم والتخطیط والترتیب
  صعوبات في الذاكرة  -ج

القدرة على التفاعل مع المعلومات وتشمل نظام تخزین وتنظیم المعلومات ثم : یقصد بھا      
ً في  م ضعفا ّ ً ما یُظھر الطلبة ذوو صعوبات التعل استرجاعھا  عندما تدعو الحاجة إلیھا، وكثیرا

دام استراتیجیات معینة لتثبیت الذاكرة خاصة الذاكرة قصیرة المدى وذلك لفشلھم في استخ
م ّ : المعلومات الجدیدة، ومن مظاھر ھذه الصعوبات التي یعاني منھا الطلبة ذوو صعوبات التعل
ضعف في استیعاب تعلیمات متعددة، وضعف في الربط بین الرموز ومعانیھا،وضعف في 

ألفكار استرجاع المعلومات القدیمة، وصعوبة في تذكر التفاصیل، وصعوبة في تنظیم ا
  )2003،الوقفي،2001السرطاوي،. (والمعلومات

  طرق تدریس المھارات المعرفیة للطلبة ذوي صعوبات التعلم
وفیما یلي سیتم عرض اإلجراءات العامة التي أوصى بھا بعض الباحثین والتي تساعد في فھم 

ّم   :مھارات واستراتیجیات التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل
اإلجراءات التي تساھم في إكساب الطلبة ذوي صعوبات )  Mercer, 2001(فقد ذكر میرسر

ّم لمھارات واستراتیجیات التفكیر   :التعل
  .وعي الطالب باالستراتیجیة المستخدمة وفھمھ الكامل ألھدافھا وفوائدھا – 1
استخدام الوصف والتوضیح لكي یدرك الطالب ما الذي علیھ أن یفعلھ ؟، وكیف سیستخدم  - 2

  .یر في كل خطوة من خطوات االستراتیجیة المراد تعلیمھا لھ ؟التفك
د من مشاركة الطالب في  - 3 ّ التدرج في المراحل التي یتم فیھا تدریس االستراتیجیة، والتأك

  .وضع األھداف وتقییم نفسھ من خالل معرفة مدى تحقیق ھذه األھداف في كل خطوة
یات بحیث یكون ھناك توازن بین النشاطات تزوید الطالب بنماذج متعددة من االستراتیج - 4

  .الجسدیة والنشاطات العقلیة المتضمنة في االستراتیجیة
ھ العملیات  - 5 مشاركة الطالب في العمل بشكل تدریجي حتى یصبح في النھایة ھو الذي یوجِّ

  .الخاصة بآلیة االستراتیجیة
د من فھم الطالب لالستراتیجیة المستخدمة بشكل كامل - 6 ّ ومختصر قبل البدء بالتدریب  التأك

ً على تحدید خطوات االستراتیجیة قبل  والتطبیق وبعد البدء فیھ، أي أن یكون الطالب قادرا
  .وخالل التدریب
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ج في التوجیھ حتى یقوم الطالب  - 7 البدء بالتدریب بشيء كبیر من المراقبة والتوجیھ، ثم التدرُّ
  .بالعمل بشكل مستقل

في تزوید الطالب بمعلومات عن األداء بشكل مباشر، بحیث یتعرّف فاعلیة نظام التقییم  - 8
ً بأول   .الطالب على مدى نجاحھ في خطوات االستراتیجیة أوال

  .تتبّع عملیة اكتساب االستراتیجیة بجھود خاصة للوصول إلى تعمیم اكتساب االستراتیجیة - 9
  
د على اإلجراءات ) Robertson , 2001(أما روبرتسون    ّ التالیة لتحسین استراتیجیات فقد أك

ّم   -:التفكیر لدى الطلبة ذوي صعوبات التعل
ّمونھ  - 1 التعرّف على الخبرة السابقة الموجودة لدى ھؤالء الطلبة ألنھا تؤثر على ما سیتعل
  .مستقبال
التأكید على مفھوم الذات لدى ھؤالء األطفال، فكلما كان تقدیرھم لذاتھم أكبر كلما زادت  - 2

ّمقدرتھم عل   .ى التعل
ّم على البحث عن األخطاء التي یقعون بھا بشكل طبیعي  - 3 تدریب الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم   .خالل عملیة التعل
تعلیم ھؤالء األطفال ما ھي األشیاء التي علیھم االحتفاظ بھا، وما ھي األشیاء التي یستثنونھا  - 4

  .خالل عملیة برمجة المعلومات
ّم إعطاء دور بارز للطال - 5 ً في عملیة التعل ً ومشاركا اال م، فكلما كان الطالب فعّ ّ ب في عملیة التعل

ّم   .كلما زادت قدرتھ على التفكیر والتعل
م على استخدام استراتیجیات ما وراء معرفیة بفاعلیة  - 6 ّ تدریب الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّمھا، مع العلم أنھ ال توجد استراتیجیة واحدة تصلح    .لجمیع األفرادألنھم بحاجة لتعل
ّم مراقبة أدائھم داخل الغرفة الصفیة مع التشجیع المستمر - 7   .یحتاج ھؤالء الطلبة إلى تعل
أن یسألوا : تشجیع ھؤالء الطلبة على التعامل اإلیجابي مع الفشل، ومن األمثلة على ذلك - 8

ھ ؟، وما ھي إذا لم أفھم ھذا الشيء ما ھي المصادر التي یمكن أن تساعدني على فھم: أنفسھم
  .أفضل الطرق للوصول إلى ھذه المصادر؟

ّمھم مثل - 9 ّم المفاتیح األساسیة التي تسھّل تعل الكلمات البصریة : یحتاج ھؤالء الطلبة إلى تعل
  .التي تزید من سرعة التعلیم

یحتاج ھؤالء  الطلبة إلى  التدریب  على تنظیم المواد الدراسیة على شكل وحدات ذات - 10
  .معنى

التأكید على أن عملیة التعلیم ھي عملیة اجتماعیة نفسیة، ویتطلب ذلك مساعدة ھؤالء الطلبة - 11
  .على العمل في مجموعات

قدرة الطالب على إعطاء أكبر عدد من األمثلة على : التدریب على اإلسھاب، والذي یعني- 13
ّمھا، والتمییز بین األمثلة المنتمیة وغی   .ر المنتمیة لھذه المفاھیمالمفاھیم الجدیدة التي تعل

ّمھ مع تزوید الطلبة بملخصات وخطوط - 14 التدریب على حل أسئلة ذات عالقة بما تم تعل
  .عریضة حول المادة مما سیسھل علیھم التركیز على األفكار الھامة

قة مثل- 15 عمل : لتسھیل عمل الذاكرة بعیدة المدى یجب التركیز على العملیات المعرفیة المعمّ
ّمھالترا   .بطات بین ما یعرفھ الطالب وما یرید أن یتعل
ّم- 16 ً مع التعل   .لكي یتمكن الطلبة من اكتساب المعرفة یجب أن یكون القیاس  متوافقا
االستفسار الدائم  من الطلبة عن االستراتیجیات التي یستخدمونھا في التعلیم، مع إعطائھم - 17

یدة مع تقییم ھذه األفكار وتشجیعھم على طرح الفرصة لتحلیل المعلومات وابتكار األفكار الجد
  .األسئلة

ّم یعرفون قیمة االستراتیجیات التي یستخدمونھا، والنتائج - 18 جعل الطلبة ذوي صعوبات التعل
  .المترتبة على استخدامھم لھا
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ّرھا من خالل التكرار مع التركیز على المعنى ولیس - 19 تسھیل استرجاع المعلومات وتذك
  .لسطحي على المعلوماتمجرد المرور ا

یحتاج ھؤالء الطلبة إلى استخدام عدة طرق عند عملیة استرجاع ما یعرفونھ ولیس مجرد - 20
  .االستدعاء البصري للمعلومات، ألن عملیة استرجاع المعلومات عبارة عن عملیة إعادة بناء

ّم بالمتعة واإلبداع و العیش في البیئة- 21 الغنیة یسھّل من   إن شعور الطلبة ذوي صعوبات التعل
ّم المعرفي، ویسھل حل المشكالت األكادیمیة المعق   عملیة التعل

  
  تجارب عالمیة في تدریب الطلبة ذوي صعوبات التعلم على المھارات المعرفیة 

       
ّم مھارات , ) Leshowitz,1993(قام لیشویتز  بدراسة ھدفت لتعلیم الطلبة ذوي صعوبات التعل

ً من طلبة المرحلة  55، شملت العینة Critical Thinking Skillsالتفكیر النقدي  طالبا
ّم في والیة أریزونا  ، یدرسون في Arizonaالمتوسطة والعلیا من الطلبة ذوي صعوبات التعل

ً على معاییر الوالیة  ّم بناء صفوف التربیة الخاصة بشكل جزئي، وقد تم تصنیفھم كصعوبات تعل
ضین للخطر  والتي تشمل ذوي العجز األكادیمي( )  at riskأو العجز المعرفي أو المعرّ

ً  22تم توزیعھم إلى مجموعة تجریبیة , )110- 85(تراوحت معدالت ذكائھم بین  طالبا
طالبا ً،ثم قام الباحث بتطبیق البرنامج على المجموعة التجریبیة حیث  33ومجموعة ضابطة 

التدریب على : تشمل)  Scientific Reasoning Skills(تضمن مھارات االستدالل العلمي 
  . الحوار من خالل عملیات التفكیر النقدي والتحلیل النقدي لبعض المقاالت في الجرائد الیومیة

ن البرنامج من    ّ ً  25وقد تكو  6استمرت مدة التطبیق إلى , دقیقة 45مدة كل درس , درسا
عبارة عن مقالة من جریدة  :أسابیع، وقام الباحث بتطویر أداتین لھذه الدراسة، األداة األولى

ً أتبعھ  ً ملخصا ً علمیا ً مقاال أتبعھا الباحث بأسئلة ذات مستوى عالٍ من التفكیر، واستخدم أیضا
وبعد تحلیل نتائج , بسلسلة من األسئلة ذات االستدالل العلمي، كأداتین لالختبار القبلي والبعدي

ق على أقرانھم في  ھذه الدراسة اكتسب ھؤالء الطلبة مھارات التفكیر النقدي ّ بشكل متفو
التي تلقت التعلیم االعتیادي، وقد أشار الباحث إلى أن مستوى أداء الطلبة , المجموعة الضابطة

ق علیھم في بعض  ّ ً ألقرانھم بل تفو م في مھارات التفكیر أصبح مساویا ّ ذوي صعوبات التعل
ة على تقییم المعلومات وصنع مھارات التفكیر النقدي مثل االستدالل العلمي والتي تعني القدر

ن اتجاه ھؤالء الطلبة نحو ذواتھم وأصبح لدیھم قبول آلراء اآلخرین  القرارات، وكذلك تحسّ
وأصبحوا قادرین على تحلیل الحقائق قبل الوصول إلى , وقدرة على توضیح أفكارھم

  االستنتاجات
.  

  
ّم مھارات االستذكار واالستیعاب         في دراسة ھدفت لتعلیم الطلبة ذوي صعوبات التعل

recall and comprehension . ّم في  29شملت العینة ً من طلبة ذوي صعوبات التعل طالبا
 87.7كان معدل ذكائھم , الصفوف السابع والثامن االبتدائي في إحدى المناطق الریفیة األوروبیة

ً منھم یدرسون في صفوف خاصة مند خمس سنوات 23بواسطة اختبار وكسلر، كما قیس  , طالبا
ثم ) تجریبیة, ضابطة(تم تقسیم الطلبة إلى مجموعتین . منھم یدرسون في غرف المصادر 6و

قام الباحث بتدریب الطلبة في المجموعة التجریبیة على مھارة االستذكار و االستیعاب من خالل 
حیث كان یقوم الطلبة بقراءة مقاالت تتحدث عن , عیة ذات إجابات مفتوحةاستخدام أسئلة إبدا

بعد قراءة ) Elaboration(وكان یركز الباحث على التفسیر المنطقي واإلسھاب  , الفقاریات
ّم بالقراءة  كل جملة، بینما كان یقوم أفراد المجموعة الضابطة من الطلبة ذوي صعوبات التعل

استخدم الباحث القیاس المبني . ائھم وقتا لالستذكار بعد قراءة كل جملةبالطریقة العادیة مع إعط
لتحلیل النتائج حیث اتضحت األمور التالیة بعد إجراء التحلیل الوصفي ) CBM(على المنھاج 
  : ألداء الطلبة
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ق أفراد المجموعة التجریبیة في إعطاء توضیحات صحیحة حول المعلومات التي قدمت       - 1 ّ تفو
  .لھم
ّم على االستیعاب- 2   .ساعدت األسئلة المفتوحة الطلبة ذوي صعوبات التعل
ّرھا- 3 .                  لم یكن ھناك فرق بین المجموعتین بالنسبة لحجم المعلومات التي تم تذك
)Mastropieri, 1996(  
ّم والطلبة العادیین على مھارا   ت وفي دراسة ھدفت إلى تدریب الطلبة ذوي صعوبات التعل

باختیار عینة من طلبة الصف الثالث وحتى التاسع ) Monahan, 2000(التنظیم، قام موناھان 
ّم، ثم قام بتطبیق البرنامج  44شملت  ً منھم ستة طالب من الطلبة ذوي صعوبات التعل طالبا

المقترح الذي شمل مھارات االستماع وإدارة الوقت واستراتیجیات تلخیص الكالم وجمع 
وقد استخدم الباحث قوائم الشطب للمعلمین وأھالي . شھور 3باع اإلجراءات لمدة المعلومات وات

ً في أداء الطلبة  ً واضحا الطلبة قبل إجراء التدخل وبعده، وبعد تحلیل النتائج تبین أن ھناك تقدما
ّم ّم أن ھناك زیادة , بما فیھم ذوي صعوبات التعل والحظ أھالي الطلبة ذوي صعوبات التعل

أسابیع بعد  9في الوقت الذي أصبح یقضیھ أبناؤھم في الدراسة لفترة استمرت % 65مقدارھا 
  . فترة التطبیق

م المعرضین للخطر على   ّ وفي دراسة ھدفت إلى تطویر الطالقة عند الطلبة ذوي صعوبات التعل
ً من طلبة الصف السابع یدرسون ضمن دروس القراءة العالجیة في  50عینة شملت  طفال
تم توزیعھم , )94.85(یة في والیة وسط أوروبا، حیث بلغ معدل ذكاء المجموعة مدرسة إعداد

ً في الصف الواحد، ومن ثم تم تقسیم ھؤالء الطلبة إلى ) 21- 12(على ثالثة صفوف بمعدل  طالبا
ً مختارة من كتاب الصف الثالث االبتدائي بدون استخدام  مجموعتین، مجموعة درست دروسا

المجموعة الثانیة درست نفس الموضوع ولكن باستخدام استراتیجیات و, استراتیجیة الطالقة
القراءة بشكل فردي، استخدام األسئلة، شرح المفردات قبل البدء (الطالقة لتعلیم التفكیر 

  ). بالدرس، عمل التنبؤات، الخرائط المفاھیمیة
بعدي لقیاس كاختبار قبلي و) CBM(وقد استخدم الباحث االختبارات المبنیة على المنھاج 

ق أفراد  ّ مھارتي الطالقة واالستیعاب عند ھؤالء الطلبة أشارت نتائج تحلیل التباین إلى تفو
المجموعة الذین تدربوا على استراتیجیة الطالقة على أفراد المجموعة الذین درسوا بالطریقة 

 16شمل قراءة ومن الجدیر بالذكر أن البرنامج . العادیة في مھارة الطالقة واالستیعاب القرائي
ً مدة كل درس  ولم یظھر , وقد الحظ الباحث استمتاع الطالب في ھذا البرنامج, دقیقة 50درسا

وأوصى الباحث المعلمین أن یكونوا , علیھم عالمات القلق، بل بدا علیھم التفاعل مع الزمالء
اسین ومستجیبین لالستراتیجیات الفردیة للطلبة مع تعزیز ھذه االستراتیجیات  .     وتحسینھاحسّ

)Allinder, 2001 (  
  

م  یدرسون في الصف الخامس  ّ وعلى عینة شملت خمسة طالب من ذوي صعوبات التعل
ً یتضمن استراتیجیات حل المشكلة من خالل ) Ibler, 1997(األساسي طبق ایبلر  برنامجا

لوحدات مھارات التفكیر من أجل زیادة قدرتھم على حل المشكلة واتخاذ القرار، تم تدریس ا
التعلیمیة التي تشمل التدریب على مھارات تفكیر محددة من خالل النمذجة والتعلیم التعاوني 
بشكل نظري مرة واحدة كل أسبوع، ثم یتم بعد ذلك التدریب العملي على ھذه المھارات من 
ح لھم استراتیجیات حل  خالل منھاج الریاضیات والعلوم واللغات والفنون حیث كانت توضّ

لة بشكل عملي، وبعد إجراء التحلیل النوعي لعینات من الدروس والنشاطات وإجراء المشك
المقابالت الشخصیة مع الطلبة ومعلمیھم، أشارت النتائج إلى نجاح الطلبة في استخدام أسلوب 

ّم  حل المشكلة في اللغات والفنون والعلوم، وإلى زیادة استخدام الطلبة ذوي صعوبات التعل
ن لمھارات التفكی ن أداء ھؤالء الطلبة في التعبیر اللفظي والكتابي، وتحسّ ر العلیا، وإلى تحسّ
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التفاعل االجتماعي لھؤالء الطلبة من خالل التعلیم التعاوني حیث زادت قدرتھم على استخدام 
  .المھارات االجتماعیة المناسبة

  
ومھارات التفكیر أن استخدام مھارات تحلیل المشكلة ) Peterson ,1994(وقد وجد بیتیرسون 

ّز على زیادة قدرة الطلبة على معرفة معاني النصوص  العلیا من خالل التعلیم التعاوني الذي یرك
في القراءة والكتابة، قد ساھمت في تطویر مستوى القراءة والكتابة لدى عینة من طلبة الصف 

ّم في منطقة المكسیك، وقد ساھم البرنام ً الثامن األساسي ذوي صعوبات التعل ج المستخدم أیضا
، وجعلھم أكثر فاعلیة في التواصل مع )إبداعیة(في تطویر قدرة الطلبة على إعطاء أفكار أصیلة 

البیت والمجتمع وتفھم الفروق الفردیة بفضل ما احتواه البرنامج من نصوص أدبیة تراعي 
  .االختالفات العرقیة والثقافیة لتلك المنطقة

  
ً من  63وعلى عینة شملت  ّم من طلبة الصفوف الرابع طالبا الطلبة ذوي صعوبات التعل

من خالل استخدامھ الستراتیجیة )  Sullivan,1995(والخامس األساسي، وجد سولیفان
ال  ق أفراد المجموعة   active reasoningاالستدالل الفعّ ّ ّم تفو مع الطلبة ذوي صعوبات التعل

ً على مھارة التفكیر االستداللي(التجریبیة  على أفراد المجموعة الضابطة ) الذین تلقوا تدریبا
في األداء على اختبار صنع االستدالالت، كما أشارت ) الذین استمروا في برنامجھم االعتیادي(

ألداء الطلبة المشاركین في البرنامج إلى اكتساب ھؤالء الطلبة  نتائج التقییم الفوري واألسبوعي
التحلیل والقدرة على إعطاء المعلومات المدعمة بالبراھین : لبعض مھارات التفكیر مثل

  .والتوضیحات
بین )  chinn  et al..,2001(وفي العام الثالث من دراسة استمرت ثالث سنوات قارن تشین 

من حیث نوع ) إنجلترا، إیرلندا، ھولندا(لریاضیات في ثالث دول أداء الطلبة ذوي صعوبات ا
 132االستراتیجیة المعرفیة التي یستخدمھا الطالب في حل المسألة الریاضیة، وقد شملت العینة 

ً منھم  ً  66من الطلبة ذوي صعوبات الریاضیات الدارسین في صفوف خاصة و 66طالبا طالبا
ن في صفوف الدمج، وقد استخدم الباحث اختبار من ذوي صعوبات الریاضیات الدارسی

ً من  نا ّ ً للكشف عن األسلوب المعرفي الذي یستخدمھ الطالب في الحل،  13ریاضیات  مكو سؤاال
حیث كان یُطلب من الطالب اإلجابة عن السؤال، ثم یسألھ الفاحص عن الطریقة التي استخدمھا 

ق الطلبة ذوي صعوبات الریاضیات في دولة في التوصل إلى الحل، وقد أشارت النتائج إلى تفوّ 
ھولندا في استخدام استراتیجیات أكثر مرونة في الحل، وفي استخدام الحدس اإلبداعي والتخیّل 

البصري في حل المسائل الریاضیة، والمقدرة على استخدام بدائل متعددة في الحل، وقد تبین أن 
ّز على استخدام الریاضیات الحیاتیة )  realistic math’s(المنھاج المستخدم في تلك الدولة یرك

ذات القیم اإلنسانیة مع ربط الریاضیات بمھمّات اجتماعیة، حیث بنیت التدریبات بطریقة 
تستخدم الوصف للمتغیرات الكمیة وتشجع المرونة في إعطاء بدائل متعددة للحل ویزود الطلبة 

، وقد استنتج الباحث أن المنھاج باستراتیجیات تشجعھم على استخدام طرق مختلفة في الحل
ّم على امتالك مھارات التفكیر أكثر من المناھج  الثري والقوي یساعد الطلبة ذوي صعوبات التعل

  ..ذات المخرجات الحسابیة البسیطة
  
   

وفي دراسة بحثت أثر برنامج تدریس استراتیجیات حل المشكلة في زیادة قدرة           
ّم العملیة على حل المشكالت االجتماعیة، شملت العینة مجموعة من  الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم من طالب المرحلة اإلعدادیة، حیث تم تدریبھم على استراتیجیة  الطلبة ذوي صعوبات التعل
ّر  لمساعدتھم على استخدام إجراءات حل المشكلة بشكل نظامي، ) THINK(تعرف باسم فك

لمعرفة أثر البرنامج المطبّق، ولمعرفة الفروق  خضعت عینة الدراسة الختبارین قبلي وبعدي
مقیاس حل ( 0في األداء بین مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة على أداة الدراسة
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، أظھرت النتائج أن استخدام ) PROBLEM SOLVING ASSESSMENTالمشكالت 
ّر قد زادت من قدرة المشاركین في حل مشكالت واقعیة، كما كان ھناك فرق ذو  استراتیجیة فك

داللة إحصائیة في األداء على اختبار حل المشكلة بین مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة 
ً من  12التجریبیة، ولتعمیم أثر البرنامج تم إجراء قیاس آخر على مشكالت متنوعة بعد  أسبوعا
  .مجنھایة التجربة األولى، أظھرت النتائج استمرار وجود األثر اإلیجابي لھذا البرنا

)Bright, 2002 (  
ّم  بالنسبة للدراسات العربیة حول تدریس مھارات التفكیر بشكل عام للطلبة ذوي صعوبات التعل

بدراسة ھدفت إلى معرفة أثر استخدام االستراتیجیة المعرفیة وما )  2002فرحان، (فقد  قامت 
ّم وراء المعرفیة في تحسین أداء عیّنة من طلبة الصف الثالث والرابع من ذ وي صعوبات التعل

طالبٍ وطالبة إلى عیّنتین تجریبیة وضابطة  100تم توزیع , في حل المسائل الریاضیة اللفظیة
ّم في عمان، ثم  من الطالب الدارسین في غرف المصادر الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعل

, مجھا االعتیاديتلقت المجموعة التجریبیة البرنامج المقترح بینما تلقت المجموعة الضابطة برنا
ثم قامت الباحثة بتطویر أداة لقیاس أداء الطلبة في حل المسائل الریاضیة واستخدمھا كاختبار 
قبلي وبعدي ألغراض ھذه الدراسة، أظھرت النتائج فاعلیة االستراتیجیة المعرفیة وما وراء 

ّم في حل المسائل الریاضی   . ةالمعرفیة في تحسین أداء الطلبة ذوي صعوبات التعل
بدراسة حول أثر تنشیط المعرفة السابقة على االستیعاب القرائي على (  2002(و قامت عمرو 

م من مستوى الصف الرابع  60عیّنة  شملت  ّ ً وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات التعل طالبا
ً إلى عیّنتین ضابطة  ان، تم توزیعھم عشوائیا األساسي الدارسین في غرف المصادر في عمّ

حیث تدرّب أفراد المجموعة التجریبیة على قراءة النصوص باستخدام استراتیجیة وتجریبیة، 
تنشیط المعرفة السابقة، بینما درس أفراد المجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة، وقد تم 

استخدام اختبار لقیاس االستیعاب الحرفي وآخر لقیاس االستیعاب القرائي یتمتعان بصدق وثبات 
ق أفراد المجموعة التجریبیة في ھذین االختبارین مما یدل جیدین، أشارت ن ّ تائج التحلیل إلى تفو

على فاعلیة االستراتیجیة المطبّقة في ھذه الدراسة في تحسین االستیعاب الحرفي والقرائي لدى 
م المشاركین في المجموعة التجریبیة ّ   .الطلبة ذوي صعوبات التعل

  
  : الحظة النتائج التالیةمن خالل العرض لألدب السابق یمكن م 
: ھناك عدد قلیل من الدراسات التي أجریت حول تعلیم استراتیجات تفكیر علیا مثل   - 1

م ّ   . التفكیر اإلبداعي والنقدي للطلبة ذوي صعوبات التعل
الدراسات التي أجریت حول تعلیم استراتیجیات التفكیر بینت امكانیة تدریب الطلبة ذوي   - 2

  .ھذه االستراتیجیات اذا قدمت لھم بطریقة علمیة ومنظمة صعوبات التعلم على 
  : ھناك عدد من الدراسات السابقة ربطت بین تعلیم مھارات التفكیر وعدة متغیرات مثل - 3

  ).مفھوم الذات, التحصیل، االستیعاب، االستذكار(      
ن في مھارات التفكیر عند الطلبة  - 4 ذوي صعوبات    تشیر نتائج الدراسات السابقة إلى تحسّ

ر  ّ ن في جوانب أخرى تتطو م لھم برامج خاصة في تعلیم التفكیر، یصحبھ تحسّ ّم عندما تقدّ التعل
ر مھارة التفكیر مثل التحصیل ومفھوم الذات واالستیعاب و التنظیم ّ ً لتطو   .تبعا

  .ضیةساھمت برامج تعلیم التفكیر في تعلیم الطلبة استراتیجیات حل المشكلة اللفظیة والریا - 5
       

  
   - :توصیات الباحث الخاصة في ھذه الدراسة كما یلي 

   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ّم، بحیث یتم  - 1 إدخال برنامج  تعلیم التفكیر إلى برنامج  تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعل
وضع حصص متخصصة لذلك، عن طریق إدخال التدریبات اإلبداعیة إلى المناھج الخاصة 

ّم   .بالطلبة ذوي صعوبات التعل
  
د دورات لمعلمي غرف المصادر والمشرفین التربویین ومدیري المدارس والمعلمین عق - 2

ھات  العھم على التوجُّ ْ ّم، إلط العادیین وغیرھم ممن یتعاملون مع الطلبة ذوي صعوبات التعل
العھم على نتائج مثل ھذه الدراسة  التي  ْ الحدیثة الخاصة بتعلیم التفكیر لمثل ھؤالء الطلبة، وإط

ّم مثل ھذه البرامج، مما سیترتب علیھ تغییر في اإلتجاھات بیّنت قدر ة ھؤالء الطلبة على تعل
ً من ھؤالء الطلبة   . السلبیة للكثیر منھم والتي تتمثل في التوقعات المتدنیة جدا

  
ّم بأھمیة إدخال برامج تعلیم  - 3 توعیة المجتمع خاصة أھالي وزمالء الطلبة ذوي صعوبات التعل

لطلبة، والتأكید على قدرة ھؤالء الطلبة على أن یصبحوا مبدعین إذا قدمت لھم التفكیر لھؤالء ا
الخدمات المناسبة، ویمكن أن یكون ذلك من خالل الندوات والمحاضرات ووسائل اإلعالم 

المختلفة، ومن خالل عرض نماذج مختلفة من إبداعات ھؤالء الطلبة ومن ذلك إبداعاتھم في 
  .ھذه الدراسة

  
ّم مع التركیز علیھا ضرورة ال - 4 بحث في الجوانب اإلیجابیة عند الطلبة ذوي صعوبات التعل

ّم التفكیر اإلبداعي والمتمثلة في : وتنمیتھا، ومن األمثلة على ذلك قدرة ھؤالء الطلبة على تعل
، وقدرتھم على )المرونة(، وقدرتھم على تنویع األفكار )الطالقة(قدرتھم على إعطاء األفكار 

، وھذا یترتب علیھ إعطاؤھم الفرصة لطرح األفكار دون )األصالة(ر جدیدة وغریبة إعطاء أفكا
ً قبول األفكار غیر العادیة وتشجیعھا   .نقد أو استھزاء، ویتطلب أیضا

  
م، حیث كان البرنامج  - 5 ّ االھتمام بالجانب البصري عند تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعل

ً ومس قا ِّ ر في ھذه الدراسة مشو َّ ً لھم في استیعاب التدریبات اإلبداعیة المختلفةالمصو   . اعدا
م، ویتضمن ذلك  - 6 ّ االھتمام بإعطاء جو آمن وحیوي عند العمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعل

إعطاؤھم الحریة في التعبیر عن األفكار دون الخوف من التھدید مع االبتعاد عن التقییم الفوري، 
ً التركیز على   .الدافعیة الذاتیة، واستخدام التعزیز بشكل مستمر ویمكن أن یتضمن أیضا

  
ّز على حفظ  - 7 ً في المدارس، والذي یرك تغییر من نمط التقییم الروتیني المستخدم حالیا

المعلومات بشكل عام، واالتجاه إلى نمط جدید یستخدم اإلبداع كأحد عناصر التقییم مما سیساعد 
وبالتالي سیساعد في التوجیھ المھني أو األكادیمي أو  في التعرّف على أنماط التفكیر عند الطلبة

ّم في مجاالت حیاتیة .......,الفني  الخ، وسیعمل على إبراز فئة الطلبة ذوي صعوبات التعل
ّر من المدارس بھم المبك ً من تسرِّ   .   متعددة بدال

  
8 -  ّ م، حیث ال یعلم ھناك حاجة إلى تكییف أو بناء برامج تعلیم تفكیر للطلبة ذوي صعوبات التعل

الباحث وجود مثل ھذه البرامج في البیئة العربیة، ویمكن أن تكون ھذه البرامج مسلسلة حسب 
الفئة العمریة مع ضرورة أن یتم إخراجھا بصورة تتالءم مع خصائص ھؤالء الطلبة، مع 

  . االسترشاد بالبرنامج المطبّق في ھذه الدراسة
  توصیات بحثیة -
  
  
التفكیر النقدي والتفكیر االستداللي للطلبة ذوي : ل تعلیم التفكیر مثلإجراء دراسات حو - 1

ّم، باستخدام برنامج الكورت أو غیره من البرامج  اإلبداعیة األخرى، مثل  صعوبات التعل
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برنامج حل المشكالت و برنامج المواھب المتعددة و برنامج القبّعات الست وبرنامج حل 
  .امج تعلیم التفكیر المشھورةمشكالت المستقبل  وغیرھا من بر

  
   

  
إجراء دراسة لمعرفة أثر البرامج اإلبداعیة على نماذج مختلفة التفكیر من الطلبة ذوي  - 2

ّم مثل خیّة : صعوبات التعل ، ذوي النشاط )البصریین، السمعیین) (األیمن، األیسر(السیطرة المُ
  .الزائد

  
ّم مع دراسة ألثر تطبیق برامج عالیة المستوى على الطلبة  - 3 الموھوبین ذوي صعوبات التعل

الطلبة الموھوبین والطلبة العادیین : ھذه البرامج ومقارنة النتائج مع فئات أخرى من الطلبة مثل
ّم   .والطلبة ذوي صعوبات التعل
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