طرق تدريس االستراتيجيات المعرفية للطلبة ذوي صعوبات التعلم )مراجعة
لالدب السابق (

اعداد  :د.ناصر خطاب – كلية المعلمين -جدة

إن التطوّ ر الھائل الذي يشھده العالم في المجال التربوي ھذه األيام يفرض تحديات
جديدة فيما يتعلق بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،والمتابع لھذا التطوّ ر يالحظ أن ھناك
كما ً ھائالً جداً من التركيز على تعليم التفكير وحل المشكالت للطلبة العاديين ،بحيث أصبح
الطالب ھو محور العملية التربوية ،وأصبح التعليم التقليدي من مخلفات القرون القديمة لفشله
في مواكبة متطلبات العصر الحديث ،وعلى الرغم من أھمية مھارات التفكير للنجاح الدراسي
وللتكيف مع متطلبات المجتمع ولتحقيق التقدير الذاتي إال أن تعليم التفكير للطلبة ذوي الحاجات
الخاصة قد أھمل في العديد من الخطط والبرامج التي تقدم لھم(Martin,2002) .
إن نتائج التغيرات المقبلة قد تكون أكبر مما يتخيل الفرد ،فالمدارس منذ ما يقرب من
 ٥٠٠-٤٠٠عاما ً كانت تركز على تعليم المھارات األساسية الخاصة بالكتاب المدرسي مثل:
القراءة والكتابة والحساب ،ومع التأثير الشديد للتكنولوجيا وأجھزة الحاسوب أصبح الطالب على
حافة عصر جديد يتطلب تنمية مجموعة مختلفة من المھارات والقدرات ،وكذلك فإن محاكاة
المستقبل تتطلب التركيز على القدرات والمھارات التي ال تستطيع اآلالت أن تقوم بھا في
مواجھة المشكالت الحياتية المتجددة ،ويبدو واضحا ً أن ھذه المھارات والقدرات سوف تشمل:
القدرات اإلبداعية والحدسية ذات التفكير البصري والمكاني ،والعجيب في ھذا األمر أن ھذه
السمات مرتبطة كثيراً بصعوبات التعلّم على اختالف أنواعھا ،وعند دراسة الجانب األكاديمي
عند الكثير من العلماء والمشاھير )آينشتين ،مشيل فارادي ،جيمس كيرك ،دافنشي( يالحظ أن
التوجّ ه نحو التعليم الذي ير ّكز على اإلبداع العملي والخيال البصري والتجريب قد مكنھم من
التغلب على الصعوبات التعلّمية التي كانوا يعانون منھا) .وست.(٢٠٠٢،
ومن أمثلة ذلك العالم الشھير آينشتين ) - (١٩٥٥-١٨٧٩الذي استغرق تعليمه النطق
وقتا ً طويالً  -لم يكن متفوقا ً في الدراسة التقليدية ،ولم يكن يحب الدراسة التلقينية التي لم تمكنه
من النجاح حتى ترك المدرسة مبكراً ،رغم أنه كان متفوقا ً في الرياضيات التي كان يدرّ سھا له
عمّه بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة في المدارس ،ومن أمثلة ذلك أن عمّه عندما أراد أن
يعلمه حل المعادالت قال له" :عندما ال يقع الحيوان الذي نطارده في قبضتنا فإننا نسميه )س(

ونظل نطارده حتى نقبض عليه" ،بھذا النوع من التعليم وجد آينشتين متعة في حل المسائل
الرياضية) .حوحو.(١٩٩٤،
وما زال المتحف البريطاني يحتفظ بنماذج من الكتابة المعكوسة التي تميز بھا الفنان
والعالم الشھير ليوناردو دافنشي ) (١٥١٩-١٤٥٢الذي كان يعاني من صعوبات في القراءة
والكتابة) .ھورنزبي.(٢٠٠٠،
وھذا مانديلبروت مؤسس الھندسة الكسرية المعاصرة يقول عن نفسه" :أنا لم ألتحق
بالمدرسة خالل مرحلة الصفين األول والثاني ،بل قضيت معظم الوقت ألعب الشطرنج وأتأمل
الخرائط ،وكانت معظم األنشطة الممتعة بالنسبة لي ذات طابع ھندسي ،وعندما تقدمت بامتحان
القبول للمعھد كانت ھناك فحوصا ً صعبة يجري فيھا اختبار براعة الطالب في التعامل مع اللغة
بما فيھا الرموز والمعادالت ،وقد كانت مھاراتي في تلك المجاالت متواضعة ،ولكن لدى قيام
المدرس بطرح أية مسألة ،كان يتوارد إلى ذھني مباشرة عدد من الصور شديدة الوضوح من
الناحيتين الحسية والبصرية ،وكنت قادراً على القيام باستنتاجات منطقية من خالل تلك الصور
دون وساطة الكلمات والمعادالت ،وقد تضمنت تلك المسائل تكامالً ثالثيا ً ال يستطيع أي إنسان
إنجازه عن طريق الحل الجبري في أقل من ثالث ساعات ،لم أواجه صعوبة في حله ألنني
تصورته في ذھني بشكل جرم كروي ذي إحداثيات مناسبة ) .مانديلبروت.(٢٠٠٣،
إن الناظر إلى البرامج المختلفة التي قدمت لتحسين تعلّم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم
على المستوى العالمي يالحظ أنھا قد تطوّ رت عبر السنين الماضية بشكل كبير ،فبعدما كانت
ھذه البرامج حتى عھد قريب تر ّكز على تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلّم على المھارات
األكاديمية األساسية ،أصبحت اآلن تتطلع إلى التركيز على مھارات التفكير العليا حيث بدأ
المختصّون في مجال التربية الخاصة وصعوبات التعلّم يبحثون في إمكانية تدريب بعض فئات
التربية الخاصة على األنواع المختلفة من التفكير ،و ظھر ذلك جل ّيا ً من خالل العديد من
المقاالت والدراسات التي تبحث في ھذه القضية ،ومن ھذه العناوين :التدخالت التربوية لتدريس
مھارات التفكير العليا للطلبة ذوي صعوبات التعلّم ) (Douglas,1991ومنھا :تحسين مھارات
التفكير العليا لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم(Mastroperi,1996) .
ويتطلع المھتمون في مجال الصعوبات التعلّمية إلى اليوم الذي يصبح فيه الطلبة ذوو صعوبات
التعلّم قادرين على التعامل مع كافة مھارات التفكير بفاعلية أسوة بالطلبة اآلخرين ،ولعل تعليم
التفكير لھؤالء الطلبة سيسھل عليھم التعامل مع المناھج العادية وسيسھم في زيادة الدافعية لديھم

مما سيعزز مفھوم الذات عندھم ،وقديما َ قالوا" :علمني الصيد خير لي من أن تعطيني سمكا ً") .
مثل صيني مشھور (.

تھدف ھذه الورقة إلى :
 .١مناقشة مشكالت التفكير ومعالجة المعلومات لدى الطلبة ذوي صعوبات
التعلم ٠
 .٢التعريف بمشكالت االستراتيجيات المعرفية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 .٣عرض لإلجراءات التي تكسب الطلبة ذوي صعوبات التعلم مھارات
واستراتيجيات التفكير.٠
 .٤عرض لمجموعة من الدراسات العلمية الحديثة التي حاولت تدريب الطلبة
ذوي صعوبات التعلم على االستراتيجيات المعرفية المختلفة ٠
تعليم االستراتيجيات المعرفية للطلبة ذوي صعوبات التع ّلم:
تعد تنمية قدرة الطلبة على التفكير من األھداف الرئيسة التي يسعى التربويون
لتحقيقھا ،من أجل أن يصبح ھؤالء الطلبة قادرين على التعامل بفاعلية مع مشكالت الحياة
حاضراً ومستقبالً ،و تعتبر عملية التفكير لإلنسان أشبه ما تكون بعملية التنفس إذ ال غنى له
عنھا ،ولقد أصبح تعليم مھارات التفكير حاجة مُلحّ ة في عالم اليوم بسبب اتساع المعرفة ،حيث
تزودنا ھذه المھارات باألدوات الالزمة للتعامل مع ھذا الكم الھائل من المعرفة المتجددة التي
يشھدھا عالمنا المعاصر ) .جروان،٢٠٠٢،أ(
و لقد كثرت في اآلونة األخيرة برامج تعليم التفكير للطلبة الموھوبين والطلبة العاديين،
ولكن القليل من االھتمام انصب حول تعليم التفكر للطلبة ذوي الحاجات الخاصة بشكل عام
وللطلبة ذوي صعوبات التعلّم بشكل خاص ،وذلك بسبب االعتقاد السائد في ميدان التربية
الخاصة أن الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ھم بحاجة ماسّة إلتقان المھارات األساسية مثل تعلّم
القراءة والكتابة ،ومن ثم يأتي االھتمام بتعليم مھارات التفكير ،لذا ال يعتبر تعليم مھارات
التفكير من أولويات التدريس في ميدان التربية الخاصة.
) (Rottman, 1990. Leshwitz, 1993. Lafrance, 1994
إن التحدي الذي يواجه ميدان التربية الخاصة اليوم ،يتمثل في إدخال مھارات التفكير
العليا )  ( Higher Order Thinking Skillsإلى منھاج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ،ھذا

التحدي قوبل بالھجوم من معلمي التربية الخاصة كونھم يعتقدون أن طالبھم مازالوا يكافحون
من أجل اجتياز المناھج العادية ،فكيف إذا أدخلت مھارات التفكير العليا إلى ھذه المناھج.
) ( Douglas, 1991
ويعتبر الطلبة ذوو صعوبات التعلّم من أكثر فئات التربية الخاصة حاجة لتعلّم
استراتيجيات التفكير ،ألن مشكلة ھؤالء الطلبة تتمثل في عدم مقدرتھم على استخدام
استراتيجيات تفكير فعالة كتلك التي يستخدمھا الطلبة العاديون ،على الرغم من أن لديھم القابلية
لتعلّم ھذه االستراتيجيات إذا قدمت لھم بالطريقة المناسبة ،أو التعويض عن االستراتيجيات التي
فشلوا في إنتاجھا بشكل تلقائي بإستراتيجيات أخرى أكثر فاعلية ،ويعتقد أن أحد أھم أسباب
المشاكل المرتبطة بتعلّم القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلّم مرتبط بعملية معالجة المعلومات
لديھم(Swanson ,1998) .
وقد أشار روتمان )  ( Rottman, 1990إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ال
يستطيعون استخدام استراتيجيات التفكير بشكل عفوي ،كما أنھم غير قادرين على تكييف
سلوكھم كما يفعل الطلبة اآلخرون ،وذلك الفتقارھم إلى مھارة السيطرة على الذات ،لذلك ھم
بحاجة إلى تعلّم استخدام استراتيجيات تفكير لتسھيل االستيعاب لديھم ،والعمل على نقل أثر
التدريب إلى مواقف جديدة.

إن سبب المشكالت األكاديمية التي يعاني منھا الطلبة ذوو صعوبات التعلّم يعود إلى
فشلھم العام في عكس المعرفة بالعمليات المعرفية أكثر من مجرد اضطراب في ھذه العمليات،
أي أن العمليات المعرفية لدى ھؤالء الطلبة تعمل من الناحية العضوية بشكل جيد ،ولكن الخلل
يكمن في عدم مقدرتھم على التوظيف الفعّال لھذه العمليات ،فقد وجدت الدراسات بشكل عام
نجاحا ً عاليا ً في تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلّم على استراتيجيات معرفية محددة ،ومن
األمثلة على ذلك ما قام به ايلس  Ellisحيث أدخل أربع استراتيجيات تفكير إلى منھاج الطلبة
ذوي صعوبات التعلّم تشمل:
• عملية التركيز  :Orienting Processحيث يقوم المعلم بتوضيح االستراتيجية التي سيتم
استخدامھا للطلبة ليسھل عملية التدريس.
• عملية التشكيل  :Framing Processيقوم المعلم بتوضيح كيف سيتم استخدام ھذه
االستراتيجية في تعلّم مھارة محددة.

• عملية التطبيق  :Applying Processيقوم الطالب ھنا بتطبيق االستراتيجية بشكل مستقل.
• عملية التوسع  :Generalization Processيتعلّم الطفل ھنا كيف يعمم ما تعلّمه من
استراتيجيات معرفية في حل مشكالت أخرى مشابھه( Scruggs, 1993).
وفي دراسة قام بھا شوندرك )  ( Shondrick,1992على عينة شملت  ٤٦طفالً
من طلبة الصف الثالث والرابع ذوي صعوبات التعلّم  ،و ٤٦طفالً من الطلبة العاديين ،وجد أن
أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في اختبار اإلبداع الخاص بالقدرة على حل المشكالت واختبار
التفكير االستنتاجي )  (Deductive Thinkingأقل من الطلبة العاديين ،وھذا يعني أن ھؤالء
الطلبة بحاجة ماسة إلى تعلّم مھارات التفكير من أجل الرقي بھم وتحسين حياتھم األكاديمية.
السؤال المطروح :ھل يمكن تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التع ّلم؟
تشير معظم أدبيات صعوبات التعلّم إلى أن ھؤالء الطلبة يتمتعون بقدرات عقلية عادية
أو فوق عادية ،على الرغم من كونھم يواجھون صعوبات في الجانب األكاديمي.
) (Learner,2000ومع انبثاق النظرية المعرفية التي ُتعنى بتعليم مھارات التفكير بشكل عام
أصبح بمقدور الطلبة ذوي صعوبات التعلّم تعلّم مھارات التفكير كغيرھم من الطلبة الذين
يتمتعون بقدرات عقلية عادية(Montague, 2000) .
ويرى دوجالس )  ( Dougles,1991أن تكييف المنھاج للطلبة المعرضين للخطر
) (At-riskبحيث يتضمن مھارات التفكير بشكل منظم ومتدرّ ج مع تقديم مساعدة من المعلم
والرفاق ،يساعد في تعليم ھذه المھارات للطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،ويدعّم وجھة نظره
باألفكار التالية:
• وجود قدر كاف من البيانات في األدب تدعم ھذا التوجّ ه.
• بيّنت البحوث العلمية وجود ھرمية في التعامل مع مھارات التفكير العليا.
• ھذا التوجّ ه يناسب الطلبة من ذوي القدرات المختلفة.
• ھذا التوجّ ه يخفف الضغط المفروض على الطلبة ذوي صعوبات التعلّم مثل :كثرة استذكار
وحفظ المواد الدراسية ضمن المنھاج العادي.

وأشار جروسن ) (Grossen,1991إلى إمكانية تعليم استراتيجيات التفكير االستداللي
) :Reasoning Thinkingوالذي يقصد به وضع المعلومات بطريقة منظمة من أجل
معالجتھا بحيث تؤدي إلى حل لمشكلة ما( ،للطلبة ذوي صعوبات التعلّم من خالل مناھج تحوي
مھارات التفكير العليا ،حيث يمكن التغلب على أخطاء التفكير المألوفة مثل الوصول إلى
التعميمات باالعتماد على دليل بسيط جداً ،أو صعوبة نقل أثر التدريب إلى مواقف جديدة ،أو
اتخاذ قرارات و القفز إلى النتائج مباشرة من دون البحث في البدائل المنطقية ،وأشار كذلك إلى
أن تعليم التفكير االستداللي يساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في وصف البدائل المنطقية
الالزمة لبناء استنتاجات.
وعند مقارنة أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلّم بالطلبة الموھوبين والطلبة الموھوبين ذوي
صعوبات التعلّم في األداء على مھارات التفكير اإلبداعي ،وجد أن ھناك تشابھا ً بين المجموعات
الثالث في مھارة األصالة) ،(Originalityبينما تفوّ ق الطلبة ذوو صعوبات التعلّم في مھارة
الحدس ) (Intuitiveعلى المجموعتين األخريين ،وتفوّ ق الطلبة الموھوبون في مھارة التعبير
االنفعالي )(Lafrance,1995 ) ( Emotional Expressiveness

وقد أشار سوارتز وكيسر ) (Swarz&kiser, 1999إلى إمكانية تعليم التفكير للطلبة
ذوي صعوبات التعلّم داخل صفوف الدمج ،فكل طالب لديه خصوصية تختلف من طالب إلى
آخر ،ولكن جميع الطالب قادرون على التفكير ،واعتبر الباحثان أن إدخال مھارات التفكير إلى
صفوف الدمج تساعد المعلم في إجراء التكيّفات الالزمة على الدروس لتناسب القدرات المختلفة
داخل ھذه الصفوف ،حيث يستطيع المعلم أن يتدرج في إدخال مھارات التفكير بواسطة ھذه
التكيّفات إلى المنھاج لتتناسب وقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،بحيث تبدأ بالمھارات
السھلة والبسيطة ليتمكن كل الطالب من المشاركة فيھا بفاعلية ،وأطلقا على ھذه العملية اسم
الخط الجاري ) ،( Streamlineثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى أطلقا عليھا أسم :التنويع
) (Diversificationحيث يقوم المعلم ھنا بتطوير حقيبة ألدوات التفكير التي ستستخدم مع كل
درس متضمنة مجموعة متنوعة من التدريبات بحيث تلبي الحاجات الفردية لدى الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم.
ومن خالل مراجعة ما سبق يمكن تلخيص النقاط التالية:

-١أصبح تعليم التفكير حاجة ملحّ ة في عالمنا المعاصر.
-٢إن التحدي الحديث الذي يواجه التربية الخاصة اليوم ھو إدخال مھارات التفكير إلى مناھج
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة.
-٣على الرغم من كون الطلبة ذوي صعوبات التعلّم يتمتعون بقدرات عقلية عادية ،إال أن برامج
تعليم التفكير التي قدمت لھم مازالت قليلة.
-٤برامج تعليم التفكير يمكن أن تساھم في تحسين استراتيجيات التعلّم لدى الطلبة ذوي صعوبات
التعلّم.
-٥تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلّم يمكن أن يزيد دافعيتھم ويحسّن اتجاھھم نحو ذواتھم.

طبيعة التفكير وأنواعه
ھناك تعريفات متعددة للتفكير )  (Thinkingويعتبر تعريف كوستا )(Costa,2001
من أشھر التعريفات و أكثرھا قبوالَ عند التربويين ،حيث يعرّ ف التفكير" :بأنه إجراء عمليات
عقلية للمدخالت الحسية و عمل مراجعات إدراكية لھذه المدخالت للوصول إلى نھاية محددة،
من خالل استخدام :االستدالل واالستنباط وإعطاء قيمة لھذه األفكار".
ويعرّ ف التفكير كذلك بأنه" :عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي
يقوم بھا الدماغ ،عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق الحواس بحثا ً عن معنى الموقف أو
الخبرة ،وھو سلوك ھادف وتطوّ ري" ) .جروان ،٢٠٠٢ ،أ(

ويمكن تقسيم مستويات التفكير إلى مستويين رئيسيين ھما:
المستوى األول:
التفكير فوق المعرفي ) :(Metacognitive Thinkingويشمل عمليات التفكير
العليا التي تستخدم عند حل المشكلة أو اتخاذ القرار ،ويتطلب ھذا النوع من التفكير معالجة
للمعلومات من خالل الحديث مع الذات عند التخطيط لألداء ومراقبة تنفيذ الخطة ،أي أنه يشمل
التخطيط والمراقبة والتنفيذ ) .جروان ،٢٠٠٢ ،أ(
إن قدرات ما وراء المعرفة ھي القدرات التي يراقب فيھا المتعلّم أداءاته ويوظف فيھا
طرقا ً مختلفة لكي يتعلّم ويتذكر وتتطوّ ر ھذه القدرات مع الزمن ،وتشمل ھذه القدرات :تحديد

األفكار الرئيسية ،والقدرة على تغيير االستراتيجيات عند ثبوت عدم فاعليتھا ،والتخطيط ،وتوقع
النتائج ،وتشكيل الروابط ،واستخدام مساعدات التذكر ،وتنظيم المعلومات ،ويمكن أن تعلّم ھذه
االستراتيجيات للطلبة مباشرة ،وتعتبر عملية التعلّم عملية يتفاعل فيھا المتعلّم مع ما يواجه من
خبرات بحيث ينمو ھذا التفاعل بقدر الجھد الذي يبذله من العمليات المعرفية والتي تشمل تنظيم
وإدخال وإدماج وتخزين الخبرة من قبل الطالب من أجل استرجاعھا في الوقت المناسب ،أما
بالنسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلّم فإن ھذه االستراتيجيات غير نامية ومتطوّ رة بالشكل
الصحيح لذلك تظھر لديھم المشكالت التالية-:
• صعوبة في تغيير االستراتيجية المستخدمة عندما تدعو الحاجة لذلك.
• صعوبات في االستدالل على صحة المعلومات المتوفرة.
• صعوبة بالتنبؤ.
• صعوبة في التخطيط المسبق) .قطامي وعدس(٢٠٠٢ ،
المستوى الثاني:
التفكير المعرفي ) :(Cognitive Thinkingوالذي يشمل عمليات واستراتيجيات
تفكير مختلفة؛ وتشمل العمليات :التفكير الناقد واالستدالل والتفكير اإلبداعي  ،بينما تشمل
االستراتيجيات :حل المشكلة واتخاذ القرار وتكوين المفاھيم) .جروان،٢٠٠٢،أ(
ويمكن توضيح مجاالت التفكير األساسية التي ذكرھا كل من بريسيين )(Pressinen ,2001
وسوارت ) (Swartz,1994بالجدول التالي-:
جدول رقم ) (١مجاالت التفكير األساسية
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ومن الجدير بالذكر أن الجدول السابق قد تضمن أھم مجاالت التفكير وأھم المھارات
التي تستخدم في ھذه المجاالت ،ومن المعروف أن ھناك برامج للتدريب على كل مجال من
المجاالت السابقة ،والبرنامج المطبّق في ھذه الدراسة )الكورت( يتضمن التدريب على مجالين
من ھذه المجاالت ھما :التفكير اإلبداعي والتفكير النقدي ،وقد اختار الباحث في ھذه الدراسة
قياس أثر ھذا البرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي كأحد المجاالت الھامة من مجاالت التفكير.
وتصنف الجمعية األمريكية لإلشراف على تطوير المناھج مھارات التفكير إلى عمليات
إدراكية منفصلة )آلنغريھر ،(٢٠٠٢ ،يمكن اعتبارھا لبنات أساسية في التفكير تشمل:
• مھارات التركيز:
وتعني توجيه اھتمام شخص ما نحو معلومات مختارة ،وتشمل تعريف المشكالت وتحديد
األھداف.
• مھارات جمع المعلومات:
وتعني الحصول على المعلومات المتاحة من خالل استخدام الحواس ،وطرح األسئلة
للحصول على معلومات جديدة.
• مھارات التذكر:
وتعني تخزين المعلومات واسترجاعھا ،وتشمل الترميز لتخزين المعلومات في الذاكرة
طويلة المدى ،واالستذكار من أجل استرجاع المعلومات.
• مھارات التنظيم:
وتعني ترتيب المعلومات بحيث يمكن استخدامھا بفاعلية وتشمل المقارنة من خالل
مالحظة التشابھات واالختالفات بين شيئين أو أكثر ،أو من خالل وضع األشياء في
مجموعات حسب الصفات المشتركة ،وكذلك الترتيب من خالل تسلسل األشياء طبقا ً للمعيار
المعطى ،والتحليل من خالل توضيح المعلومات والتمييز بين المركبات والصفات.
• مھارات االستنباط :
وتعني استخدام المعلومات السابقة إلضافة معلومات جديدة ،وتشمل االستدالل من خالل
البحث عن األسباب ،والتنبؤ من خالل توقع أحداث مستقبلية ،والتفصيل من خالل استخدام
معلومات سابقة إلضافة معنى جديد لمعلومة جديدة ،والتمثيل من خالل إضافة أو تغير شكل
المعلومة.

• مھارات التكامل:
وتعني ربط وتوحيد المعلومات ،و تشمل التلخيص من خالل استخالص المعلومات،
وإعادة البناء من خالل تغيير بنية المعرفة الموجودة ليتم دمجھا مع معلومات جديدة.
• مھارات التقييم:
وتعني معقولية وجود األفكار ،وتشمل تأسيس معيار من خالل وضع قواعد إلصدار
األحكام ،والتحقق من أجل التأكد من دقة االدعاءات ،و إدراك األخطاء في التفكير.
ولقد قامت السرور) (٢٠٠٢بتلخيص ما جاء في األدب التربوي حول الفوائد التي تم
التوصل إليھا من خالل تعليم التفكير باألمور التالية-:
 -١تحسين القدرة على اإلبداع.
 -٢تحسين مستوى التفكير وفاعليته.
 -٣ارتفاع مستوى اإلنجاز )التحصيل(.
 -٤تحسين وتطوير مفھوم الذات.
 -٥رفع مستوى االتجاھات اإليجابية نحو التعلّم عند الطلبة والمعلمين.
 -٦تطوير استراتيجيات التدريس عند المعلمين عند تدريسھم للمناھج المدرسية.
ولقد ناقش الوسن )  ( Lawson ,1993في مقالة له العمر المناسب لتعليم مھارات
التفكير من خالل مراجعة لألدب الخاص بھذا الموضوع توصل إلى أن التفكير يمكن أن يعلمّ
في جميع المستويات العمرية ،ابتدا ًء من الروضة وحتى مراحل متقدمة من الحياة ،ويمكن أن
يتم تعليم معظم مھارات التفكير من خالل سنوات الدراسة االبتدائية ،بل إن كوستا )(Costa
صاحب الكتاب المشھور) تطوير العقول ( يؤمن بإمكانية تنمية التفكير من خالل إدخال مھارات
التفكير بما فيھا مھارات التفكير العليا إلى مناھج الطلبة ابتداء من مرحلة الروضة.
)(Costa,2001
وحيث أن نمو الدماغ اإلنساني يحدث معظمه في الطفولة المبكرة ،فقد يصل في سن السادسة
إلى  %٩٠من حجمه الطبيعي ،وھذا يعني أن التدخالت التربوية في مرحلة نمو الدماغ ستكون
أفضل من االنتظار حتى يتم اكتمال نضجه ،ففي ھذه المرحلة يمكن التدرج في تدريس مھارات
التفكير كما يلي:
جمع المعلومات
•
تخزين وتحليل المعلومات
•
إنتاج أفكار جديدة
•
حل المشكالت
•
تحديد األسباب والنتائج
•
تقييم الخيارات
•
التخطيط ووضع األھداف
•
عملية المراقبة
•
اتخاذ القرار
•

كل ھذه المھارات تعتمد على وعي الفرد بالعمليات المعرفية التي يستخدمھا ،وذلك ألن التفكير
يأتي من اكتساب المعرفة ومن عملية الوعي بالعمليات المعرفية التي تتم خالل عملية التفكير
)ما وراء المعرفة ((Wilson, 2000) .
والسؤال المطروح كيف تتم عملية تدريس التفكير بفاعلية ؟
التفكير الذي يوصف بالفعّال يكون نتاجا ً لعمليات تطوّ رية متعددة ومتراكمة ،وال يحدث نتيجة
النضج الطبيعي فقط ،ويحتاج ھذا النوع من التفكير إلى وقت طويل وإلى خبرات متراكمة،
حيث تشير الدراسات إلى أن األفراد بحاجة إلى حوالي ) (٥٠جلسة من التدريب أو أكثر كي
يطوِّ روا مھارة التفكير لديھم بحيث تصبح ممارسة التفكير جزءاً من حياتھم االعتيادية العفوية،
وقد أشار الباحثون أيضا ً إلى أھمية وجود محتوى ّ
منظم يبيّن خطوات التدريب على استخدام
مھارات التفكير ،كما أن كل مھارة من مھارات التفكير بحاجة إلى تدريب خاص بھا خطوة
خطوة(Barry, 2001) .
مراحل تدريس مھارات التفكير
ھناك ثالث مراحل تتم فيھا عملية تدريس مھارات التفكير ھي-:
تقديم المھارة :ويتم ھنا توضيح المفردات الھامة لكل مھارة مع توضيح لمفاتيح التعامل
-١
معھا وللعناصر التي تتكون منھا.
النمذجة والوعي المعرفي :حيث يشكل الوعي المعرفي لالستراتيجية المستخدمة من قبل
-٢
الطالب حجر األساس في عملية تعليم التفكير ألن الطالب يكون واعيا ً لما يقوم به من عمليات
عقلية ،وبالتالي َيسْ ھُل عليه تحليل وتعديل األفكار المطروحة ،وأما النمذجة فتش ّكل النموذج
العملي للمبادئ التي يتم التدرّ ب عليھا حيث توضّح التعليمات بشكل أكبر.
التدريس واإلرشاد :يتم ھنا إرشاد الطالب إلى استخدام استراتيجية مناسبة للتفكير،
-٣
ويترك له الحرية لممارسة اإلجراء المناسب لخبراته عند التطبيق ،ثم يقوم الطالب بمقارنة ما
قام به مع زمالئه اآلخرين ،ثم يقوم بالتعديل إذا دعت الحاجة لذلك ،ويستخدم الوعظ المباشر مع
الطلبة األقل حظا ً من خالل عرض األمثلة أمامھم ،ثم يقوم الطالب بالتدريب الفوري مع تقليل
جرعات التوجيه شيئا فشيئا حتى يقوم الطالب بالممارسة لوحده وبشكل طبيعي وبسرعة كبيرة
وأكثر فاعلية ،وبعد ذلك تتم التغذية الراجعة من أجل تصحيح األخطاء وتنقيح العملBarry, ) .
(2001
مشكالت التفكير ومعالجة المعلومات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم
يُستخدم مصطلح معالجة المعلومات لوصف كيفية تعامل الدماغ مع المعلومات من حيث
االستيعاب والتخزين واالسترجاع والتعبير ،ويعاني الطلبة ذوو صعوبات التعلّم من مشكالت في
معالجة المعلومات يمكن تصنيفھا كما يلي:
-١مشكالت في العمليات المعرفية وما وراء المعرفة :حيث تشير الدراسات إلى أن الخلل في
ھذا الجانب يقع في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث أثره على تعلّم الطلبة ذوي صعوبات التعلمّ
) (Mercer, 2001
ّ
والمنظم للفرد
ويستخدم مصطلح ما وراء المعرفة في التربية الخاصة لوصف السلوك الواعي
ً
في عملية التعلّم ،ويوضح ھذا المفھوم معرفة الفرد الذاتية لما تعلّمه أو اكتسبه ،وغالبا ما يشمل
ھذا المصطلح عمليات التفكير العليا مثل التقويم والتحليل والتخطيط ومراقبة األداء ،وتظھر لدى
الطلبة ذوي صعوبات التعلّم العديد من المشكالت في ھذا الجانب مثل :صعوبة استيعاب
المغزى العام من النصوص وصعوبة في التفكير الرياضي وكذلك ضعف في تعميم التعلّم على
المواقف الجديدة ) .السرطاوي(٢٠٠١،

-٢اضطرابات في اإلدراك :وتشمل اإلدراك السمعي والبصري ،والذي يرتبط بعدم القدرة على
التذ ّكر أو التمييز أو اإلحساس ،فقد وُ ِجدَ أن صعوبات الرياضيات مرتبطة بعجز في إدراك
الفضاء الرياضي ،وكذلك يعتبر اإلدراك البصري ضروري لتعلّم القراءة والرياضيات ،ويعتبر
الخلل في اإلدراك السمعي والبصري من أھم أسباب الفشل الدراسي لدى الطلبة ذوي صعوبات
التعلّم في المرحلة الدراسية األولى من التعلّم(Mercer, 2001) .
ويمكن تصنيف ھذه الصعوبات اإلدراكية كما يلي:
أ-صعوبات في المعالجة السمعية
ّ
ويقصد بھا :قدرة الطالب على فھم واستيعاب ما يسمعه باإلضافة لقدرته على تذكر ھذه
المعلومات ومن مظاھر ھذه الصعوبات :ضعف في التھجئة واالستيعاب ،وصعوبة في اتباع
التعليمات ،وصعوبة في التعليم عن طريق التلقين) .السرطاوي(٢٠٠١،
ب-صعوبات في المعالجة البصرية
ويقصد بھا :قدرة الطالب على فھم واستيعاب المعلومات المرئية ومدى قدرته على تذكر ھذه
المعلومات ،ومن مظاھر ھذه الصعوبات :صعوبة إدراك الفروق بين األشياء ،وضعف في
التناسق البصري الحركي ،وضعف في التنظيم والتخطيط والترتيب) .السرطاوي(٢٠٠١،
ج -صعوبات في الذاكرة
يقصد بھا :القدرة على التفاعل مع المعلومات وتشمل نظام تخزين وتنظيم المعلومات ثم
استرجاعھا عندما تدعو الحاجة إليھا ،وكثيراً ما يُظھر الطلبة ذوو صعوبات التعلّم ضعفا ً في
الذاكرة خاصة الذاكرة قصيرة المدى وذلك لفشلھم في استخدام استراتيجيات معينة لتثبيت
المعلومات الجديدة ،ومن مظاھر ھذه الصعوبات التي يعاني منھا الطلبة ذوو صعوبات التعلّم:
ضعف في استيعاب تعليمات متعددة ،وضعف في الربط بين الرموز ومعانيھا،وضعف في
استرجاع المعلومات القديمة ،وصعوبة في تذكر التفاصيل ،وصعوبة في تنظيم األفكار
والمعلومات) .السرطاوي،٢٠٠١،الوقفي(٢٠٠٣،
طرق تدريس المھارات المعرفية للطلبة ذوي صعوبات التعلم
وفيما يلي سيتم عرض اإلجراءات العامة التي أوصى بھا بعض الباحثين والتي تساعد في فھم
مھارات واستراتيجيات التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم:
فقد ذكر ميرسر) (Mercer, 2001اإلجراءات التي تساھم في إكساب الطلبة ذوي صعوبات
التعلّم لمھارات واستراتيجيات التفكير:
 – ١وعي الطالب باالستراتيجية المستخدمة وفھمه الكامل ألھدافھا وفوائدھا.
 -٢استخدام الوصف والتوضيح لكي يدرك الطالب ما الذي عليه أن يفعله ؟ ،وكيف سيستخدم
التفكير في كل خطوة من خطوات االستراتيجية المراد تعليمھا له ؟.
 -٣التدرج في المراحل التي يتم فيھا تدريس االستراتيجية ،والتأ ّكد من مشاركة الطالب في
وضع األھداف وتقييم نفسه من خالل معرفة مدى تحقيق ھذه األھداف في كل خطوة.
 -٤تزويد الطالب بنماذج متعددة من االستراتيجيات بحيث يكون ھناك توازن بين النشاطات
الجسدية والنشاطات العقلية المتضمنة في االستراتيجية.
 -٥مشاركة الطالب في العمل بشكل تدريجي حتى يصبح في النھاية ھو الذي يوجِّ ه العمليات
الخاصة بآلية االستراتيجية.
 -٦التأ ّكد من فھم الطالب لالستراتيجية المستخدمة بشكل كامل ومختصر قبل البدء بالتدريب
والتطبيق وبعد البدء فيه ،أي أن يكون الطالب قادراً على تحديد خطوات االستراتيجية قبل
وخالل التدريب.

 -٧البدء بالتدريب بشيء كبير من المراقبة والتوجيه ،ثم التدرُّ ج في التوجيه حتى يقوم الطالب
بالعمل بشكل مستقل.
 -٨فاعلية نظام التقييم في تزويد الطالب بمعلومات عن األداء بشكل مباشر ،بحيث يتعرّ ف
الطالب على مدى نجاحه في خطوات االستراتيجية أوالً بأول.
 -٩تتبّع عملية اكتساب االستراتيجية بجھود خاصة للوصول إلى تعميم اكتساب االستراتيجية.
أما روبرتسون ) (Robertson , 2001فقد أ ّكد على اإلجراءات التالية لتحسين استراتيجيات
التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم-:
 -١التعرّ ف على الخبرة السابقة الموجودة لدى ھؤالء الطلبة ألنھا تؤثر على ما سيتعلّمونه
مستقبال.
 -٢التأكيد على مفھوم الذات لدى ھؤالء األطفال ،فكلما كان تقديرھم لذاتھم أكبر كلما زادت
قدرتھم على التعلّم.
 -٣تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلّم على البحث عن األخطاء التي يقعون بھا بشكل طبيعي
خالل عملية التعلّم.
 -٤تعليم ھؤالء األطفال ما ھي األشياء التي عليھم االحتفاظ بھا ،وما ھي األشياء التي يستثنونھا
خالل عملية برمجة المعلومات.
 -٥إعطاء دور بارز للطالب في عملية التعلّم ،فكلما كان الطالب فعّاالً ومشاركا ً في عملية التعلمّ
كلما زادت قدرته على التفكير والتعلّم.
 -٦تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلّم على استخدام استراتيجيات ما وراء معرفية بفاعلية
ألنھم بحاجة لتعلّمھا ،مع العلم أنه ال توجد استراتيجية واحدة تصلح لجميع األفراد.
 -٧يحتاج ھؤالء الطلبة إلى تعلّم مراقبة أدائھم داخل الغرفة الصفية مع التشجيع المستمر.
 -٨تشجيع ھؤالء الطلبة على التعامل اإليجابي مع الفشل ،ومن األمثلة على ذلك :أن يسألوا
أنفسھم :إذا لم أفھم ھذا الشيء ما ھي المصادر التي يمكن أن تساعدني على فھمه ؟ ،وما ھي
أفضل الطرق للوصول إلى ھذه المصادر؟.
 -٩يحتاج ھؤالء الطلبة إلى تعلّم المفاتيح األساسية التي تسھّل تعلّمھم مثل :الكلمات البصرية
التي تزيد من سرعة التعليم.
-١٠يحتاج ھؤالء الطلبة إلى التدريب على تنظيم المواد الدراسية على شكل وحدات ذات
معنى.
-١١التأكيد على أن عملية التعليم ھي عملية اجتماعية نفسية ،ويتطلب ذلك مساعدة ھؤالء الطلبة
على العمل في مجموعات.
-١٣التدريب على اإلسھاب ،والذي يعني :قدرة الطالب على إعطاء أكبر عدد من األمثلة على
المفاھيم الجديدة التي تعلّمھا ،والتمييز بين األمثلة المنتمية وغير المنتمية لھذه المفاھيم.
-١٤التدريب على حل أسئلة ذات عالقة بما تم تعلّمه مع تزويد الطلبة بملخصات وخطوط
عريضة حول المادة مما سيسھل عليھم التركيز على األفكار الھامة.
-١٥لتسھيل عمل الذاكرة بعيدة المدى يجب التركيز على العمليات المعرفية المعمّقة مثل :عمل
الترابطات بين ما يعرفه الطالب وما يريد أن يتعلّمه.
-١٦لكي يتمكن الطلبة من اكتساب المعرفة يجب أن يكون القياس متوافقا ً مع التعلّم.
-١٧االستفسار الدائم من الطلبة عن االستراتيجيات التي يستخدمونھا في التعليم ،مع إعطائھم
الفرصة لتحليل المعلومات وابتكار األفكار الجديدة مع تقييم ھذه األفكار وتشجيعھم على طرح
األسئلة.
ّ
-١٨جعل الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعرفون قيمة االستراتيجيات التي يستخدمونھا ،والنتائج
المترتبة على استخدامھم لھا.

-١٩تسھيل استرجاع المعلومات وتذ ّكرھا من خالل التكرار مع التركيز على المعنى وليس
مجرد المرور السطحي على المعلومات.
-٢٠يحتاج ھؤالء الطلبة إلى استخدام عدة طرق عند عملية استرجاع ما يعرفونه وليس مجرد
االستدعاء البصري للمعلومات ،ألن عملية استرجاع المعلومات عبارة عن عملية إعادة بناء.
-٢١إن شعور الطلبة ذوي صعوبات التعلّم بالمتعة واإلبداع و العيش في البيئة الغنية يسھّل من
عملية التعلّم المعرفي ،ويسھل حل المشكالت األكاديمية المعق
تجارب عالمية في تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلم على المھارات المعرفية
قام ليشويتز ) ،( Leshowitz,1993بدراسة ھدفت لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم مھارات
التفكير النقدي  ،Critical Thinking Skillsشملت العينة  ٥٥طالبا ً من طلبة المرحلة
المتوسطة والعليا من الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في والية أريزونا  ،Arizonaيدرسون في
صفوف التربية الخاصة بشكل جزئي ،وقد تم تصنيفھم كصعوبات تعلّم بنا ًء على معايير الوالية
)والتي تشمل ذوي العجز األكاديمي أو العجز المعرفي أو المعرّ ضين للخطر ( at risk
تراوحت معدالت ذكائھم بين ) ،(١١٠-٨٥تم توزيعھم إلى مجموعة تجريبية  ٢٢طالبا ً
ومجموعة ضابطة  ٣٣طالبا ً،ثم قام الباحث بتطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية حيث
تضمن مھارات االستدالل العلمي ) ( Scientific Reasoning Skillsتشمل :التدريب على
الحوار من خالل عمليات التفكير النقدي والتحليل النقدي لبعض المقاالت في الجرائد اليومية.
وقد تكوّ ن البرنامج من  ٢٥درسا ً ،مدة كل درس  ٤٥دقيقة ،استمرت مدة التطبيق إلى ٦
أسابيع ،وقام الباحث بتطوير أداتين لھذه الدراسة ،األداة األولى :عبارة عن مقالة من جريدة
عال من التفكير ،واستخدم أيضا ً مقاالً علميا ً ملخصا ً أتبعه
أتبعھا الباحث بأسئلة ذات مستوى ٍ
بسلسلة من األسئلة ذات االستدالل العلمي ،كأداتين لالختبار القبلي والبعدي ،وبعد تحليل نتائج
ھذه الدراسة اكتسب ھؤالء الطلبة مھارات التفكير النقدي بشكل متفوّ ق على أقرانھم في
المجموعة الضابطة ،التي تلقت التعليم االعتيادي ،وقد أشار الباحث إلى أن مستوى أداء الطلبة
ذوي صعوبات التعلّم في مھارات التفكير أصبح مساويا ً ألقرانھم بل تفوّ ق عليھم في بعض
مھارات التفكير النقدي مثل االستدالل العلمي والتي تعني القدرة على تقييم المعلومات وصنع
القرارات ،وكذلك تحسّن اتجاه ھؤالء الطلبة نحو ذواتھم وأصبح لديھم قبول آلراء اآلخرين
وقدرة على توضيح أفكارھم ،وأصبحوا قادرين على تحليل الحقائق قبل الوصول إلى
االستنتاجات
.
في دراسة ھدفت لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم مھارات االستذكار واالستيعاب
 .recall and comprehensionشملت العينة  ٢٩طالبا ً من طلبة ذوي صعوبات التعلّم في
الصفوف السابع والثامن االبتدائي في إحدى المناطق الريفية األوروبية ،كان معدل ذكائھم
 ٨٧.٧كما قيس بواسطة اختبار وكسلر ٢٣ ،طالبا ً منھم يدرسون في صفوف خاصة مند خمس
سنوات ،و ٦منھم يدرسون في غرف المصادر .تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين )ضابطة،
تجريبية( ثم قام الباحث بتدريب الطلبة في المجموعة التجريبية على مھارة االستذكار و
االستيعاب من خالل استخدام أسئلة إبداعية ذات إجابات مفتوحة ،حيث كان يقوم الطلبة بقراءة
مقاالت تتحدث عن الفقاريات ،وكان يركز الباحث على التفسير المنطقي واإلسھاب
) (Elaborationبعد قراءة كل جملة ،بينما كان يقوم أفراد المجموعة الضابطة من الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم بالقراءة بالطريقة العادية مع إعطائھم وقتا لالستذكار بعد قراءة كل جملة.
استخدم الباحث القياس المبني على المنھاج ) (CBMلتحليل النتائج حيث اتضحت األمور التالية
بعد إجراء التحليل الوصفي ألداء الطلبة:

-١تفوّ ق أفراد المجموعة التجريبية في إعطاء توضيحات صحيحة حول المعلومات التي قدمت
لھم.
ّ
-٢ساعدت األسئلة المفتوحة الطلبة ذوي صعوبات التعلم على االستيعاب.
ّ
-٣لم يكن ھناك فرق بين المجموعتين بالنسبة لحجم المعلومات التي تم تذكرھا.
)(Mastropieri, 1996
ّ
وفي دراسة ھدفت إلى تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلم والطلبة العاديين على مھارات
التنظيم ،قام موناھان ) (Monahan, 2000باختيار عينة من طلبة الصف الثالث وحتى التاسع
شملت  ٤٤طالبا ً منھم ستة طالب من الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،ثم قام بتطبيق البرنامج
المقترح الذي شمل مھارات االستماع وإدارة الوقت واستراتيجيات تلخيص الكالم وجمع
المعلومات واتباع اإلجراءات لمدة  ٣شھور .وقد استخدم الباحث قوائم الشطب للمعلمين وأھالي
الطلبة قبل إجراء التدخل وبعده ،وبعد تحليل النتائج تبين أن ھناك تقدما ً واضحا ً في أداء الطلبة
بما فيھم ذوي صعوبات التعلّم ،والحظ أھالي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم أن ھناك زيادة
مقدارھا  %٦٥في الوقت الذي أصبح يقضيه أبناؤھم في الدراسة لفترة استمرت  ٩أسابيع بعد
فترة التطبيق.
ّ
وفي دراسة ھدفت إلى تطوير الطالقة عند الطلبة ذوي صعوبات التعلم المعرضين للخطر على
عينة شملت  ٥٠طفالً من طلبة الصف السابع يدرسون ضمن دروس القراءة العالجية في
مدرسة إعدادية في والية وسط أوروبا ،حيث بلغ معدل ذكاء المجموعة ) ،(٩٤.٨٥تم توزيعھم
على ثالثة صفوف بمعدل ) (٢١-١٢طالبا ً في الصف الواحد ،ومن ثم تم تقسيم ھؤالء الطلبة
إلى مجموعتين ،مجموعة درست دروسا ً مختارة من كتاب الصف الثالث االبتدائي بدون
استخدام استراتيجية الطالقة ،والمجموعة الثانية درست نفس الموضوع ولكن باستخدام
استراتيجيات الطالقة لتعليم التفكير )القراءة بشكل فردي ،استخدام األسئلة ،شرح المفردات قبل
البدء بالدرس ،عمل التنبؤات ،الخرائط المفاھيمية(.
وقد استخدم الباحث االختبارات المبنية على المنھاج ) (CBMكاختبار قبلي وبعدي لقياس
مھارتي الطالقة واالستيعاب عند ھؤالء الطلبة أشارت نتائج تحليل التباين إلى تفوّ ق أفراد
المجموعة الذين تدربوا على استراتيجية الطالقة على أفراد المجموعة الذين درسوا بالطريقة
العادية في مھارة الطالقة واالستيعاب القرائي .ومن الجدير بالذكر أن البرنامج شمل قراءة ١٦
درسا ً مدة كل درس  ٥٠دقيقة ،وقد الحظ الباحث استمتاع الطالب في ھذا البرنامج ،ولم يظھر
عليھم عالمات القلق ،بل بدا عليھم التفاعل مع الزمالء ،وأوصى الباحث المعلمين أن يكونوا
حسّاسين ومستجيبين لالستراتيجيات الفردية للطلبة مع تعزيز ھذه االستراتيجيات وتحسينھا.
)(Allinder, 2001
وعلى عينة شملت خمسة طالب من ذوي صعوبات التعلّم يدرسون في الصف الخامس
األساسي طبق ايبلر ) (Ibler, 1997برنامجا ً يتضمن استراتيجيات حل المشكلة من خالل
مھارات التفكير من أجل زيادة قدرتھم على حل المشكلة واتخاذ القرار ،تم تدريس الوحدات
التعليمية التي تشمل التدريب على مھارات تفكير محددة من خالل النمذجة والتعليم التعاوني
بشكل نظري مرة واحدة كل أسبوع ،ثم يتم بعد ذلك التدريب العملي على ھذه المھارات من
خالل منھاج الرياضيات والعلوم واللغات والفنون حيث كانت توضّح لھم استراتيجيات حل
المشكلة بشكل عملي ،وبعد إجراء التحليل النوعي لعينات من الدروس والنشاطات وإجراء
المقابالت الشخصية مع الطلبة ومعلميھم ،أشارت النتائج إلى نجاح الطلبة في استخدام أسلوب
حل المشكلة في اللغات والفنون والعلوم ،وإلى زيادة استخدام الطلبة ذوي صعوبات التعلّم
لمھارات التفكير العليا ،وإلى تحسّن أداء ھؤالء الطلبة في التعبير اللفظي والكتابي ،وتحسّن

التفاعل االجتماعي لھؤالء الطلبة من خالل التعليم التعاوني حيث زادت قدرتھم على استخدام
المھارات االجتماعية المناسبة.
وقد وجد بيتيرسون ) (Peterson ,1994أن استخدام مھارات تحليل المشكلة ومھارات التفكير
العليا من خالل التعليم التعاوني الذي ير ّكز على زيادة قدرة الطلبة على معرفة معاني النصوص
في القراءة والكتابة ،قد ساھمت في تطوير مستوى القراءة والكتابة لدى عينة من طلبة الصف
الثامن األساسي ذوي صعوبات التعلّم في منطقة المكسيك ،وقد ساھم البرنامج المستخدم أيضا ً
في تطوير قدرة الطلبة على إعطاء أفكار أصيلة )إبداعية( ،وجعلھم أكثر فاعلية في التواصل مع
البيت والمجتمع وتفھم الفروق الفردية بفضل ما احتواه البرنامج من نصوص أدبية تراعي
االختالفات العرقية والثقافية لتلك المنطقة.
وعلى عينة شملت  ٦٣طالبا ً من الطلبة ذوي صعوبات التعلّم من طلبة الصفوف الرابع
والخامس األساسي ،وجد سوليفان) (Sullivan,1995من خالل استخدامه الستراتيجية
االستدالل الفعّال  active reasoningمع الطلبة ذوي صعوبات التعلّم تفوّ ق أفراد المجموعة
التجريبية )الذين تلقوا تدريبا ً على مھارة التفكير االستداللي( على أفراد المجموعة الضابطة
)الذين استمروا في برنامجھم االعتيادي( في األداء على اختبار صنع االستدالالت ،كما أشارت
نتائج التقييم الفوري واألسبوعي ألداء الطلبة المشاركين في البرنامج إلى اكتساب ھؤالء الطلبة
لبعض مھارات التفكير مثل :التحليل والقدرة على إعطاء المعلومات المدعمة بالبراھين
والتوضيحات.
وفي العام الثالث من دراسة استمرت ثالث سنوات قارن تشين ) (chinn et al..,2001بين
أداء الطلبة ذوي صعوبات الرياضيات في ثالث دول )إنجلترا ،إيرلندا ،ھولندا( من حيث نوع
االستراتيجية المعرفية التي يستخدمھا الطالب في حل المسألة الرياضية ،وقد شملت العينة ١٣٢
طالبا ً منھم  ٦٦من الطلبة ذوي صعوبات الرياضيات الدارسين في صفوف خاصة و ٦٦طالبا ً
من ذوي صعوبات الرياضيات الدارسين في صفوف الدمج ،وقد استخدم الباحث اختبار
رياضيات مكوّ نا ً من  ١٣سؤاالً للكشف عن األسلوب المعرفي الذي يستخدمه الطالب في الحل،
حيث كان يُطلب من الطالب اإلجابة عن السؤال ،ثم يسأله الفاحص عن الطريقة التي استخدمھا
في التوصل إلى الحل ،وقد أشارت النتائج إلى تفوّ ق الطلبة ذوي صعوبات الرياضيات في دولة
ھولندا في استخدام استراتيجيات أكثر مرونة في الحل ،وفي استخدام الحدس اإلبداعي والتخيّل
البصري في حل المسائل الرياضية ،والمقدرة على استخدام بدائل متعددة في الحل ،وقد تبين أن
المنھاج المستخدم في تلك الدولة) (realistic math’sير ّكز على استخدام الرياضيات الحياتية
ذات القيم اإلنسانية مع ربط الرياضيات بمھمّات اجتماعية ،حيث بنيت التدريبات بطريقة
تستخدم الوصف للمتغيرات الكمية وتشجع المرونة في إعطاء بدائل متعددة للحل ويزود الطلبة
باستراتيجيات تشجعھم على استخدام طرق مختلفة في الحل ،وقد استنتج الباحث أن المنھاج
الثري والقوي يساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلّم على امتالك مھارات التفكير أكثر من المناھج
ذات المخرجات الحسابية البسيطة..
وفي دراسة بحثت أثر برنامج تدريس استراتيجيات حل المشكلة في زيادة قدرة
الطلبة ذوي صعوبات التعلّم العملية على حل المشكالت االجتماعية ،شملت العينة مجموعة من
الطلبة ذوي صعوبات التعلّم من طالب المرحلة اإلعدادية ،حيث تم تدريبھم على استراتيجية
تعرف باسم ف ّكر ) (THINKلمساعدتھم على استخدام إجراءات حل المشكلة بشكل نظامي،
خضعت عينة الدراسة الختبارين قبلي وبعدي لمعرفة أثر البرنامج المطبّق ،ولمعرفة الفروق
في األداء بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على أداة الدراسة) ٠مقياس حل

المشكالت  ،( PROBLEM SOLVING ASSESSMENTأظھرت النتائج أن استخدام
استراتيجية ف ّكر قد زادت من قدرة المشاركين في حل مشكالت واقعية ،كما كان ھناك فرق ذو
داللة إحصائية في األداء على اختبار حل المشكلة بين مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة
التجريبية ،ولتعميم أثر البرنامج تم إجراء قياس آخر على مشكالت متنوعة بعد  ١٢أسبوعا ً من
نھاية التجربة األولى ،أظھرت النتائج استمرار وجود األثر اإليجابي لھذا البرنامج.
)(Bright, 2002
بالنسبة للدراسات العربية حول تدريس مھارات التفكير بشكل عام للطلبة ذوي صعوبات التعلمّ
فقد قامت )فرحان ( ٢٠٠٢ ،بدراسة ھدفت إلى معرفة أثر استخدام االستراتيجية المعرفية وما
وراء المعرفية في تحسين أداء عيّنة من طلبة الصف الثالث والرابع من ذوي صعوبات التعلّم
ب وطالبة إلى عيّنتين تجريبية وضابطة
في حل المسائل الرياضية اللفظية ،تم توزيع  ١٠٠طال ٍ
ّ
من الطالب الدارسين في غرف المصادر الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم في عمان ،ثم
تلقت المجموعة التجريبية البرنامج المقترح بينما تلقت المجموعة الضابطة برنامجھا االعتيادي،
ثم قامت الباحثة بتطوير أداة لقياس أداء الطلبة في حل المسائل الرياضية واستخدمھا كاختبار
قبلي وبعدي ألغراض ھذه الدراسة ،أظھرت النتائج فاعلية االستراتيجية المعرفية وما وراء
المعرفية في تحسين أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في حل المسائل الرياضية.
و قامت عمرو ) ) ٢٠٠٢بدراسة حول أثر تنشيط المعرفة السابقة على االستيعاب القرائي على
عيّنة شملت  ٦٠طالبا ً وطالبة من الطلبة ذوي صعوبات التعلّم من مستوى الصف الرابع
األساسي الدارسين في غرف المصادر في عمّان ،تم توزيعھم عشوائيا ً إلى عيّنتين ضابطة
وتجريبية ،حيث تدرّ ب أفراد المجموعة التجريبية على قراءة النصوص باستخدام استراتيجية
تنشيط المعرفة السابقة ،بينما درس أفراد المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،وقد تم
استخدام اختبار لقياس االستيعاب الحرفي وآخر لقياس االستيعاب القرائي يتمتعان بصدق وثبات
جيدين ،أشارت نتائج التحليل إلى تفوّ ق أفراد المجموعة التجريبية في ھذين االختبارين مما يدل
على فاعلية االستراتيجية المطبّقة في ھذه الدراسة في تحسين االستيعاب الحرفي والقرائي لدى
الطلبة ذوي صعوبات التعلّم المشاركين في المجموعة التجريبية.
من خالل العرض لألدب السابق يمكن مالحظة النتائج التالية:
ھناك عدد قليل من الدراسات التي أجريت حول تعليم استراتيجات تفكير عليا مثل :
-١
التفكير اإلبداعي والنقدي للطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
الدراسات التي أجريت حول تعليم استراتيجيات التفكير بينت امكانية تدريب الطلبة ذوي
-٢
صعوبات التعلم على ھذه االستراتيجيات اذا قدمت لھم بطريقة علمية ومنظمة .
 -٣ھناك عدد من الدراسات السابقة ربطت بين تعليم مھارات التفكير وعدة متغيرات مثل:
) التحصيل ،االستيعاب ،االستذكار ،مفھوم الذات(.
 -٤تشير نتائج الدراسات السابقة إلى تحسّن في مھارات التفكير عند الطلبة ذوي صعوبات
التعلّم عندما تق ّدم لھم برامج خاصة في تعليم التفكير ،يصحبه تحسّن في جوانب أخرى تتطوّ ر
تبعا ً لتطوّ ر مھارة التفكير مثل التحصيل ومفھوم الذات واالستيعاب و التنظيم.
 -٥ساھمت برامج تعليم التفكير في تعليم الطلبة استراتيجيات حل المشكلة اللفظية والرياضية.

توصيات الباحث الخاصة في ھذه الدراسة كما يلي -:
 -١إدخال برنامج تعليم التفكير إلى برنامج تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،بحيث يتم
وضع حصص متخصصة لذلك ،عن طريق إدخال التدريبات اإلبداعية إلى المناھج الخاصة
بالطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
 -٢عقد دورات لمعلمي غرف المصادر والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين
العاديين وغيرھم ممن يتعاملون مع الطلبة ذوي صعوبات التعلّمْ ،
إلطالعھم على التوجُّ ھات
الحديثة الخاصة بتعليم التفكير لمثل ھؤالء الطلبةْ ،
وإطالعھم على نتائج مثل ھذه الدراسة التي
بيّنت قدرة ھؤالء الطلبة على تعلّم مثل ھذه البرامج ،مما سيترتب عليه تغيير في اإلتجاھات
السلبية للكثير منھم والتي تتمثل في التوقعات المتدنية جداً من ھؤالء الطلبة.
 -٣توعية المجتمع خاصة أھالي وزمالء الطلبة ذوي صعوبات التعلّم بأھمية إدخال برامج تعليم
التفكير لھؤالء الطلبة ،والتأكيد على قدرة ھؤالء الطلبة على أن يصبحوا مبدعين إذا قدمت لھم
الخدمات المناسبة ،ويمكن أن يكون ذلك من خالل الندوات والمحاضرات ووسائل اإلعالم
المختلفة ،ومن خالل عرض نماذج مختلفة من إبداعات ھؤالء الطلبة ومن ذلك إبداعاتھم في
ھذه الدراسة.
 -٤ضرورة البحث في الجوانب اإليجابية عند الطلبة ذوي صعوبات التعلّم مع التركيز عليھا
وتنميتھا ،ومن األمثلة على ذلك :قدرة ھؤالء الطلبة على تعلّم التفكير اإلبداعي والمتمثلة في
قدرتھم على إعطاء األفكار )الطالقة( ،وقدرتھم على تنويع األفكار )المرونة( ،وقدرتھم على
إعطاء أفكار جديدة وغريبة )األصالة( ،وھذا يترتب عليه إعطاؤھم الفرصة لطرح األفكار دون
نقد أو استھزاء ،ويتطلب أيضا ً قبول األفكار غير العادية وتشجيعھا.
 -٥االھتمام بالجانب البصري عند تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،حيث كان البرنامج
المصور في ھذه الدراسة مشوِّ قا ً ومساعداً لھم في استيعاب التدريبات اإلبداعية المختلفة.
َّ
 -٦االھتمام بإعطاء جو آمن وحيوي عند العمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،ويتضمن ذلك
إعطاؤھم الحرية في التعبير عن األفكار دون الخوف من التھديد مع االبتعاد عن التقييم الفوري،
ويمكن أن يتضمن أيضا ً التركيز على الدافعية الذاتية ،واستخدام التعزيز بشكل مستمر.
 -٧تغيير من نمط التقييم الروتيني المستخدم حاليا ً في المدارس ،والذي ير ّكز على حفظ
المعلومات بشكل عام ،واالتجاه إلى نمط جديد يستخدم اإلبداع كأحد عناصر التقييم مما سيساعد
في التعرّ ف على أنماط التفكير عند الطلبة وبالتالي سيساعد في التوجيه المھني أو األكاديمي أو
الفني .......،الخ ،وسيعمل على إبراز فئة الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في مجاالت حياتية
متعددة بدالً من تسرِّ بھم المب ّكر من المدارس.
 -٨ھناك حاجة إلى تكييف أو بناء برامج تعليم تفكير للطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،حيث ال يعلم
الباحث وجود مثل ھذه البرامج في البيئة العربية ،ويمكن أن تكون ھذه البرامج مسلسلة حسب
الفئة العمرية مع ضرورة أن يتم إخراجھا بصورة تتالءم مع خصائص ھؤالء الطلبة ،مع
االسترشاد بالبرنامج المطبّق في ھذه الدراسة.
 -توصيات بحثية

 -١إجراء دراسات حول تعليم التفكير مثل :التفكير النقدي والتفكير االستداللي للطلبة ذوي
صعوبات التعلّم ،باستخدام برنامج الكورت أو غيره من البرامج اإلبداعية األخرى ،مثل
برنامج حل المشكالت و برنامج المواھب المتعددة و برنامج القبّعات الست وبرنامج حل
مشكالت المستقبل وغيرھا من برامج تعليم التفكير المشھورة.
 -٢إجراء دراسة لمعرفة أثر البرامج اإلبداعية على نماذج مختلفة التفكير من الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم مثل :السيطرة المُخيّة )األيمن ،األيسر( )البصريين ،السمعيين( ،ذوي النشاط
الزائد.
 -٣تطبيق برامج عالية المستوى على الطلبة الموھوبين ذوي صعوبات التعلّم مع دراسة ألثر
ھذه البرامج ومقارنة النتائج مع فئات أخرى من الطلبة مثل :الطلبة الموھوبين والطلبة العاديين
والطلبة ذوي صعوبات التعلّم.

المراجــــع العربيـــــة

-١

جروان ،فتحي،٢٠٠٢) .أ( .تعليم التفكير مفاھيم وتطبيقات .دار الفكر ،عمان ،األردن.

-٢

حوحو ،أسامة .(١٩٩٤) .مآثر العلماء ،مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان

السرطاوي ،زيدان .السرطاوي ،عبد العزيز .خشان ،أيمن .أبو جودة ،وائل.
-٣
ّ
) .(٢٠٠١مدخل إلى صعوبات التعلم ،الرياض ،أكاديمية التربية الخاصة.
-٤

السرور ،ناديا .(٢٠٠٢) .مقدمة في اإلبداع ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

عمرو ،منى .(٢٠٠٢) .أثر تنشيط المعرفة السابقة على االستيعاب القرائي لدى عينة
-٥
ّ
من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة عمان ،رسالة ماجستير) ،غير منشورة( ،الجامعة
األردنية ،عمان ،األردن.
فرحان ،دالة .(٢٠٠٢) .أثر استخدام االستراتيجية المعرفة وما وراء العرفة في تحسين
-٦
أداء عينة من الطلب ذوي صعوبات التعلّم في حل المسائل الرياضية اللفظية ،رسالة ماجستير
)غير منشورة( ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
-٧

الوقفي ،راضي (٢٠٠٣) .صعوبات التعلّم ،كلية األميرة ثروت ،عمان ،األردن.

-٨

قطامي ،يوسف .عدس ،عبد الرحمن .(٢٠٠٢) .علم النفس العام ،دار الفكر ،عمان.

النغريھر ،جون .(٢٠٠٢) .تعليم مھارات التفكير،ترجمة منير الحوراني ،دار الكتاب
-٩
الجامعي ،العين.
 -١٠مانديلبروت ،بينوا .(٢٠٠٣) .الكون الكسري.في:كارل بفننغر وفاليري شوبيك)تحرير
وترجمة مھا بحبوح( ،مناھل اإلبداع ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
 -١١ھورنزبي ،بيفي .(٢٠٠٠) .التغلب على الديسلكسيا ،ترجمة نغم الھاشمي ،الجمعية
العلمية الھاشمية ،عمان ،المملكة االردنية الھاشمية.
 -١٢وست ،ثومس .(٢٠٠٢) .العسر القرائي في عالم التصور البصري باستخدام الكمبيوتر.
في :نصرة جلجل)تحرير وترجمة( ،الموھوبين ذوي العسر القرائي ،مكتبة النھضة ،القاھرة.
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