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 ٢

  الفصل األول
  مدخل الدراسة

  
  

  

  :مقدمةأوالً ـ 
      سعيها إلـى تحـسين أداء األفـراد ذوي         ،  التربية الخاصة الحديثة     ف أهدا  بين  من إن

، وكذلك تواصـلهم مـع المجتمـع        ، صعوبات التعلّم سواء من حيث المعارف أو المهارات         
 المحدثون فـي مجـال التربيـة        حيث يأمل ، انطالقاً مما يمتلكونه من طاقات وقدرات فردية        

، الخاصة بأن تسهم البحوث المتراكمة في ميدان صعوبات التعلّم من تحسين أوضاع هذه الفئة   
بحيث تؤدي في النهاية إلى أن يتمكن ذوو صعوبات التعلّم مـن أن يكـون لـديهم البـصمة                   

ون هدفها فقط    يك وأالَّ، المدرسية الناجحة في ظل ظروف تراعى فيها خصوصيتهم التعليمية          
 يتكيفـوا مـع     يكون من نتائجـه أن    ، تحسين األداء بل أيضاً إحداث تغيير اجتماعي ايجابي         

    اقتالع الظروف التي تؤدي إلى وصمهم        نفسه  الوقت فيو، ال  مجتمعهم ويندمجوا به بشكل فع 
 .(Hallahan , 2002, p52) المجتمعفي أو النظر إليهم بنظرة تمييزية ، أو االختالف ،بالعار

بالمقارنة مع غيره من ميادين التربيـة       من هذه الناحية    التعلّم  ميدان صعوبات         حيث يعد   
  الكثير من الباحثين وذلـك نتيجـةً  اهتمامالتي شغلت ذه الميادين  ه من أكثر ، األخرى الخاصة

الذين و، ملالهتمام المتزايد من قبل األهل والمربين بمشكلة المتعلمين من ذوي صعوبات التعلّ           
يعانون من مشكالت سلوكية وتعليمية بالرغم من أنهم ال يعـانون مـن أي إعاقـة ظـاهرة                  

ويبدون أسوياء من حيث قـدراتهم      .....) العقلية أو السمعية أو البصرية أو الجسدية      كاإلعاقة  (
مختلفة منهـا   صعوبات   أنهم يعانون من     إالَّ ، هم حول المتوسط أو فوقه    ؤالعقلية ، ويكون ذكا   

الكتابـة  كصعوبات القـراءة و   (أو أكاديمية   ) كاضطرابات االنتباه واإلدراك والذاكرة     (ئية  نما
   .)٢٧٥ص، ٢٠٠٥، زحلوق  ( )والحساب

 كبير من الجدل بين المختـصين        لكم  نتيجةً لهذا االهتمام   وقد تعرضت صعوبات التعلّم         
بيرة إلى مهمة القيـام بتعلـيم       وهذا بدوره أضفى إثارةً ك    ، لتحديد طبيعة هذا الموضوع بدقة      

من خالل فهم تلك األسباب التـي تكمـن خلـف هـذه              ، المتعلمين من ذوي صعوبات التعلّم      
                              واختيـــار أفـــضل الـــسبل للعـــالج التربـــوي الخـــاص بهـــا ، الظـــاهرة 

  ).٢٧ص، ٢٠٠٧،الهان وآخروناه(



 ٣

 فـي  التعلّم صعوبات    ، بدأت تأخذ اهتماماً متزايداً    التيم  التعلّ صعوباتأنواع  ومن بين         
وتنبع أهمية دراسة هذه الصعوبة ووضع البرامج العالجيـة لهـا مـن أهميـة           ،الرياضيات  

من العلوم الهامة والضرورية ألي فرد       الرياضيات   تعدحيث   ، موضوع الرياضيات بحد ذاته   
ويحتاجها الفرد في اتخـاذ القـرارات       ، ة  ألنها تأخذ حيزاً مهماً في الحيا     ، مهما كانت ثقافته    

  ).١٣ص ، ٢٠٠٧،  العبسي وعباس ( المتعلقة بأمور حياته اليومية 
ومن منطلق هذه األهمية تضافرت الجهود لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئـة مـن                     

وكـذلك ابتكـار    ، خالل معرفة نسبة انتشارها لتحديد حجم و نوع الخـدمات التـي سـتقدم             
 األبحـاث  أصـبحت فقـد   ، التعلمية لمساعدة هذه الفئة      ستراتيجيات واألساليب التعليمية و   اال

تي تمكنهم من اسـتيعاب المفـاهيم       المهارات ال  التعلّمالحديثة تجنح نحو تعليم ذوي صعوبات       
 بشكل يـدعم  أغنى وأوسع المادة الدراسية المناسبة لمجموعتهم العمرية والتفكير بمنهج     إتقانو

  .)٣ص ، ٢٠٠٤،  الوقفي( ن التحصيل يسهل التعلم ويحسر المركب والتفكي
حيث يـشير   ، ومن بين المحددات الداعمة لعملية تعليم هذه الفئة مراعاة أساليب التفكير                  

غالباً ما يحتاجون إلى    ، القطامي إلى أن الطلبة الذين لديهم أي درجة من الصعوبة األكاديمية            
والطلبة الذين وقعوا في بيئات محـددة وغيـر         ، ساعدهم على التكيف    اكتساب وسائل جديدة ت   

 أنعلى ضـرورة     ٢٠٠٧ ولذلك يشدد القطامي  ،  مناسبة لتعلمهم طوروا أساليب غير مالئمة     
، عن طريق توفير ظروف البيئة المتسامحة       ، تسهم المدرسة في تطوير أساليب تفكير الطلبة        

            مع ما يعـرض لهـم مـن نـشاطات تعليميـة             وعن طريق مطابقة وموافقة أسلوب طلبتها     
  .)١١٦ص  ، ٢٠٠٧، القطامي ( 

،  لكل طالب حاجة أساسـية للـشعور بـالقوة         نإ  Glieserوبهذا الصدد يقول غليسر           
 أو هقدر ما يقول ييستمع له و  ما  كما يحتاج ألن يشعر بأن أحداً       ، وللشعور بأهميته في المدرسة     

 فإن ذلك يـنعكس سـلباً علـى         األساسيةوعندما تهمل هذه الحاجة     . يقولهيرغب في تنفيذ ما     
بالتساؤل عما سيحدث عنـدما ال       Glieser  على كالم غليسر   Carboوتعقب كاربو    ،الطالب

وتجيب بأن هـذا     ،!!؟و التفكير أ التعلّمينسجم أسلوب التدريس مع أسلوب الطالب المفضل في         
وقد يشعر بـبعض االضـطرابات      ، ره مواده الدراسية  وسيبدأ بك ، الطالب سيشعر بأنه غريب   

  ).٢٣٨ص، ٢٠٠٤،الوقفي وآخروننقالً عن ( مشاكله الجسدية مما يزيد من 
ألفراد هذه الفئة البد     المناسبة والفعالة     أجل وضع الخطط والبرامج العالجية       فلذلك ومن       

ستخدمها هؤالء الطالب أثناء العمليـة      ِمن االنتباه إلى مسألٍة مهمة وهي أساليب التفكير التي ي         
بحيثُ تكون هذه البرامج مالئمةً ألساليب التفكير لدى هؤالء الطلبة األمـر الـذي              ، التعليمية  

المـستقل  م  الـتعلّ  ومساعدتهم على اكتساب مهارات       ،سينعكس إيجاباً على مستوى تحصيلهم    
  .كذلك التوجه المهني مستقبالًو



 ٤

  :مبرراتهاثانياً ـ مشكلة الدراسة و 
 

      تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صـعوبات              
نظراً لما تمثله الرياضيات من أهمية كبيرة على الصعيدين الدراسـي           ، التعلّم في الرياضيات  

 نظـراً ، حيث تشكل الرياضيات أحد أهم أجزاء المنهج الدراسي المقدم للطالب           . واالجتماعي
، النـشاطات اليوميـة   ، بما في ذلك التعلـيم الرسـمي        ، لتأثيرها على كل سمات حياة الفرد       

فضالً عن ذلك تزداد المطالب برفع القـدرة الرياضـية التـي            ، التعامل االجتماعي   ، الوظيفة
يمتلكها الفرد في مجتمع اليوم تأميناً لمتطلبات التطورات االقتصادية والعلمية المتنوعة التـي             

   .(Anzelmo-Skelton,2006,p1 ) شهانعي
 تعليم الرياضيات لدى بعض الطالب    ولعل من بين أخطر المشاكل التي يمكن أن يواجهها             

وتتضح معالم صعوبات التعلّم في الرياضيات من       ، هو مشكلة صعوبات التعلّم في الرياضيات     
حيث يستخدم طرقـاً    ، ة  خالل أداء الطالب بمسألة حسابية وفي مراحل متقدمة بمسائل رياضي         

      بالرياضـيات وفروعهـا     عرض عن كل ما يتعلق    األمر الذي يجعله ي   ، غير مناسبة في الحل     
    . )١٨٢ص،٢٠٠٧،أبو فخر ( 

المنـاهج        وتزداد صعوبات التعلّم في الرياضيات خطورةً في العصر الحالي مع تركيز            
ولذلك فإن الطلبة   ، شكالت الحياتية الواقعية    الحديثة في الرياضيات على تنمية مهارات حل الم       

بحاجة إلى التدريب على كيفية حل المشكالت سواء أكـانوا يمتلكـون            التعلّم  ذوي صعوبات   
وكذلك هم بحاجة إلى التدريب علـى       ، القدرة على استخدام العمليات الحسابية أم ال يمتلكونها         

كما أنهـم  ، جنب مع المهارات الرياضية الدنيا  التعامل مع المهارات الرياضية العليا جنباً إلى        
والتـدريب علـى    ، بحاجة إلى التدريس الذي يركز على المعنى وعلى كيفية اتخاذ القرارات            

  ).٢٤ص  ، ٢٠٠٨، الخطاب ( الحساب العقلي واستخدام الحاسوب والتخطيط 
ـ      ومع خطورة هذه المشكلة و ضرورة دراستها تتضح لنا أهمية            ام الخاصـة   معرفة األرق

حيث يساعد هذا األمر على تخطيط البرامج التربوية ، بانتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات 
 أستاذ علم تطور السلوك  Williams 2005ويليام حيث يؤكد ،وتمويلها لمواجهة هذه المشكلة

ة  وأحد كبار الباحثين المشرفين على دراسة قومية أمريكيMayo Clinicبمركز مايو كلينك 
استهدفت اكتشاف نسبة انتشار هذه الصعوبة بالمدارس األمريكية علـى ضـرورة االهتمـام              
، بدراسة ومعالجة هذه الصعوبات حتى ال تقف عثرة في طريـق التحـصيل الـسليم للطفـل       

يعانون من هذه    %) ١٤ إلى   ٦(والجدير بالذكر أن هذه الدراسة أظهرت أن ما نسبته ما بين            
، ٢٠٠٥، نقـالً عـن جريـدة الريـاض         ( بتدائيـة األمريكيـة     الصعوبة في المـدارس اال    
www2.alriyadh.com.( 



 ٥

      ولكن المتتبع لمسيرة البحث في مجال صعوبات التعلّم في الرياضيات يجد تركيز العديد             
ودراسـة مـدى    ) كاإلدراك والذاكرة والتفكير واالنتبـاه    ( من الدراسات على جانب القدرات      

 في نفس الوقت العديـد مـن        أيضاً كما يجد ، بات التعلّم في الرياضيات   تأثيرها وتأثرها بصعو  
ولكن هناك القليـل مـن      ، الدراسات التي تتناول الجوانب السلوكية والنفسية لهؤالء الطالب         

مـع  مل  كمتغير قد يلعب دوراً هاماً في مجال الع        ساليباألالدراسات التي اتجهت إلى دراسة      
 وأ  االجتمـاعي  وأ سواء على الصعيد الدراسـي       ي الرياضيات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ف    

  .المهني
يتـضمن الجانـب          وهذا األمر يدفعنا للتأكيد على أن أداء الطالب ذوي صعوبات التعلّم          

االنفعالي والمعرفي ، ولذلك فإن الفصل بين خصائص التنظيم المعرفي من جانب والتنظـيم              
ـ          االنفعالي من جانب آخر لم يعد أمر        تاً مقبوالً ، فالشخصية وحدة كلية ال تتجزأ ، ولقـد أثبت

الدراسات والبحوث النفسية أن لألساليب المفضلة في معالجة المعلومات والتعامل مع مختلف            
دوراً كبيراً في تفـسير الـسلوك اإلنـساني ،          ) تفكير  ، تعلّم  ، معرفية  ( المؤثرات المحيطة   

يمارسها الفرد في معظم مواقف حياته ، ومعرفة األسـس          باإلضافة لفهم األنشطة العقلية التي      
ــة       ــة المختلف ــف الحياتي ــي المواق ــراد ف ــف أداء األف ــن خل ــي تكم ــة الت                            العلمي

  ) .١٠ص  ، ٢٠٠٥، عامر ( 
            الفـروق         وخاصةً إذا ما علمنا أن النتيجة المتفق عليها بين األخصائيين النفسيين في أن 

وأن ، من التباين بين الطالب في األداء المدرسـي         % ٢٠ختبرة في القدرات تفسر حوالي      الم
يمكن أن تلعب أساليب التفكيـر دوراً  % ٨٠بقية التباين غير المفسر في هذا األداء أي حوالي          

فقد أثبتت الدراسات التي اهتمـت بدراسـة عالقـة       ، )٢٠ص،٢٠٠٤،ستيرنبرغ  (في تفسيره   
 Sternberg &Grigoerenkoستيرنبرغ و غريغورينكو(بالتحصيل الدراسي أساليب التفكير 

تشانغ وآخـرون   ، Cano& Hewitt 2000كانو و هويت ، weng  1999وينغ   ، 1997 
Chang et al. 2001 , زهانغ Zhang , 2002 ، زهانغ Zhang 2004 ،زهانغ  Zhang 

2004a  ، أنّـه توجـد   ،  ) ٢٠٠٩قاد و ، ٢٠٠٧البيلي ، ٢٠٠٢شلبي ، ٢٠٠٤الدرديرـ ب
  .عالقة بين أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرغ والتحصيل الدراسي 

      وكذلك ال يقتصر تأثير األساليب على الناحية الدراسية فقط ولكن يظهر تأثيرهـا جليـاً               
 , Zhang 1999زهـانع  ( أيضاً في مجال الشخصية كما تؤكد على ذلك دراسات كل مـن  

وجميع هذه الدراسات ،  )٢٠٠٥أبو المعاطي ، ـ أ ٢٠٠٤الدردير  ، 2009 , 2001, 2000
  .  وبعض جوانب الشخصية في ضوء نظرية ستيرنبرغ تؤكد وجود عالقة بين أساليب التفكير

      فأسلوب التفكير انطالقاً من هذه الناحية قد يلعب دوراً محتمالً ومهماً في أداء الطالب ذو               
ن الطالـب ذا    إ : Carboوفي هذا الصدد تقـول كـاربو        ،  الرياضيات   صعوبات التعلّم في  



 ٦

فمنذ عقود خلت والتربويون يبحثـون فـي ميـزات          ، صعوبة التعلم ليس غبياً ولكنه مختلف       
بح بوسعنا أن ندرك كيف يتعلم الطالب وماذا علينا         أما اآلن فقد أص   ، الطرق المختلفة لتدريسه  

 إن األمر بكل بـساطة بحـسب كـاربو   ، أن نفعل لمساعدتهم على تعلّم هذه المهارة بسهولة 

Carbo              هو تحقيق االنسجام بين أسلوب التدريس وأسلوب الطالب العقلي المفضل في الـتعلّم 
  ).٢٢٤ص  ، ٢٠٠٤، الوقفي و آخرون نقالً عن (

الحلقـة الثانيـة إلـى    في ويعود سبب اختيار الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي           
المقابلة لهذا  ( حيث تعد مرحلة المراهقة     ، خصوصية المرحلة العمرية التي يقابلها هذا الصف        

فمن الناحية الجسدية تبدأ المالمـح الجنـسية        ، من أكثر مراحل حياة اإلنسان أهمية       ) الصف  
حيث يكون أكثر ، كما يصبح هناك اطراد في نمو القدرات العقلية   ،  كال الجنسين    بالبروز عند 

كما تصبح هذه القدرات أكثر دقة في التعبيـر مثـل   ، وضوحاً بالمقارنة مع الصفوف السابقة     
بعـض  يظهر اإللحاح علـى تحقيـق       وتبدأ مع هذه المرحلة     ، القدرة اللفظية و القدرة الكمية      

، والحاجة إلى تقدير الذات     ، االستقالل  المكانة و الحاجة إلى     الحاجة إلى    مثل   الهامةالحاجات  
وغيرها من الحاجات األخرى التي تحدد المالمح األساسية لشخصية الفرد في الفترات الالحقة             

  ).٩٣ص  ، ٢٠٠٠، أبو جادو ( من حياته 
        بداية مرحلة المراهقـة    تعقيداً مع تزداد   مشكلة صعوبات التعلّم في الرياضيات       كما أن  ،
 اإلخفاقوتكرار ، ثار صعوبات التعلّم مع تزايد متطلبات المنهاج تعقيداً وتكراراً آتتعاظم حيث 

كما تلتقي ضغوط مرحلة المراهقة مع الضغوط التي تنـشأ          ،  والرسوب في المدرسة     الدراسي
وتكوين القـدرة   ، ة من الكفايات الدراسي   األدنىمن ضرورة الحصول على شهادة وتلبية الحد        

ـ  أن   شأنها والتي من ، وتطوير مهارات اجتماعية    ، على التعلم المستقل     ضخم مـن آثـار     ت
ــتعلّم و ــعوبات ال ــص ــددة   ت ــة متع ــة واجتماعي ــشكالت انفعالي ــق م ــي خل                           سهم ف

  ).٥٦ـ ٥٤ص ص ،٢٠٠٣، الوقفي ( 
   :اآلتيةاسة في النقاط مبررات الدرتلخيص ومن خالل ما سبق يمكننا       

،  ـ الحاجة إلى معرفة مدى انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات بين طلبة الصف الثامن ١
  .المشكلة لدى طلبة هذا الصف  النتشار هذه وذلك إلدراك الحجم الحقيقي

اً منعطف، ) والتي يقابل جزءاً منها الصف الثامن دراسياً (  ـ تشكل بدايات مرحلة المراهقة  ٢
وأي خبرة سلبية أثناء هذه المرحلة قد تشكل انعكاساً خطيراً في         ، هاماً وخطيراً في حياة الفرد      

 إحدى هذه المشكالت التي قـد تتـرك    في الرياضيات  وتمثل صعوبات التعلّم  ، شخصية الفرد   
  .أثراً سلبياً على سير حياة الفرد الدراسية واليومية والمستقبلية واالجتماعية والمهنية 
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 أكثر مرونة في أثناء تعاملهم مع الطـالب داخـل           ـ تزود أساليب التفكير المدرسين بنظرةٍ     ٣
 وذلك لما تقدمه من معلومات هامة توضح جزءاً من الفـروق الفرديـة بـين                ،الصفغرفة  

  .المتعلمين
ـ المبدأ األساسي في أساليب التفكير هو مساعدة الطالب على االستفادة إلى أقـصى حـد                ٤

،  وكذلك إدراك الطريقة األمثل السـتثمار قـدراتهم الحقيقيـة         ، التدريس و التقييم    ممكن من   
 الناس إلى االستفادة من هذه المزايا       أحوجوالطلبة ذوو صعوبات التعلّم في الرياضيات هم من         

 .  التي تقدمها لهم أساليب التفكير 

      لها أهمية ال تفي الرياضيا مالتعلّ مشكلة صعوبات من خالل العرض السابق يتبن لنا أن 
 ال يمكـن تجاهلـه ألسـاليب    اً هناك دوروأن، تقل عن أهمية موضوع الرياضيات بحد ذاته     

 وكـذلك علـى الناحيـة النفـسية         التفكير له أثره الواضح في النشاط الدراسي والتحـصيل        
ين داخـل    ومعرفة نوعية األساليب التي تميزهم عن نظرائهم العادي        وعدم مراعاة ذلك  ،للطالب

،   له أثره السلبي على نوعية ما يقدم لفئة صعوبات التعلّم          ،غرفة الصف والذي يجمعهم سويةً      
  :ين اآلتيين في السؤالالدراسة الحاليةومن هنا يمكن تحديد مشكلة  ، وبالتالي تفاعلهم معه

فـي  طلبة الـصف الثـامن        الرياضيات لدى   في صعوبات التعلّم  انتشار   نسبة  هي ماـ  ١
  ؟س محافظة القنيطرة مدار
  السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات ؟هي أساليب التفكير ما ـ ٢
 

  :الدراسةأسئلة  ـ ثالثاً
  :األسئلة اآلتية اإلجابة عن إلى  هذه الدراسةسعى       ت

في الرياضيات لدى طلبة الصف الثـامن فـي مـدارس           التعلّم   انتشار صعوبات    نسبةما  ـ�   ١
  فظة القنيطرة ؟محا
في الرياضيات لـدى طلبـة الـصف     التعلّموجد اختالف في نسبة انتشار صعوبات يـ هل  ٢

   ؟)إناث/ ذكور ( وفقاً لمتغير الجنس   الثامن في مدارس محافظة القنيطرة
الـصف   الرياضيات فـي      في متعلّال صعوبات   الطلبة ذوي أساليب التفكير السائدة لدى      ما   ـ٣

   ؟ حافظة القنيطرةالثامن في مدارس م
الصف الثامن في مـدارس محافظـة       في   نالطلبة العاديي أساليب التفكير السائدة لدى     ـ ما   ٤

   ؟ القنيطرة
فـي   الـتعلّم هل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة الذين يعانون من صـعوبات              ـ  ٥

   والطلبة العاديين ؟الرياضيات
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 الرياضيات وفقاً   في التعلّم صعوبات   ذويالطلبة   هل توجد فروق في أساليب التفكير بين         ـ٦
  ؟ لمتغير الجنس

  ؟  وفقاً لمتغير الجنسالعاديين هل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة ـ٧
الرياضـيات  فـي    الـتعلّم  صعوبات   ذوي هل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة          ـ٨

  ؟)ذكور (والطلبة العاديين
الرياضـيات  فـي    الـتعلّم  صعوبات   ذويأساليب التفكير بين الطلبة     هل توجد فروق في      ـ٩

  ؟)إناث (والطلبة العاديين
 

  :الدراسةية أهم  ـرابعاً
  : في النقاط اآلتية الدراسةأهمية تتجلى     
من شأنه أن يسهم في زيـادة       صعوبات التعلّم في الرياضيات      على مدى انتشار      التعرف ـ ١

  . الخطط والبرامج العالجية المناسبة لهماالهتمام بهذه الفئة ووضع
صـعوبات الـتعلّم فـي       الطلبـة ذوي  ا  ستخدمهي التي    أساليب التفكير  ىالضوء عل   إلقاء ـ ٢

 الفشل من نقص في قـدرة       إرجاعمن شأنه أن يغير من نظرة        ،التعلّمأثناء عملية   الرياضيات  
  . تفكيره ومهفي طريقة تعلّ وخصوصية كل منهم ،للطالب إلى إدراك الفروق الفردية ،الطالب

صـعوبات الـتعلّم فـي       لطلبـة ذوي   مستقبالً من معرفة أساليب التفكير لـدى         ة اإلفاد ـ ٣
بحيث تحقق مبدأي   ،  في تصميم برامج عالجية تأخذ هذه األساليب بعين االعتبار           الرياضيات

  .وزيادة الدافعية لدى طلبة هذه الفئة ، مراعاة الفروق الفردية 
، حول أساليب التفكير لدى الطلبة ذوي صعوبات الـتعلّم       بمعلومات   المدرسينزويد   ت  إن ـ ٤

 . التي يستخدمونها معهمتعليمال تعديل طرائق يساهم في أن نيمك

في صعوبات التعلّم في الرياضيات      لدى الطلبة ذوي   من معرفة أساليب التفكير       االستفادة ـ ٥
  . مناسبة لهم نحو األعمال المهنية التوجيههم مستقبالً

وكذلك نقـص   ، )Sternberg بحسب نظرية ستيرنبرغ(  حداثة موضوع أساليب التفكير  ـ ٦
   .ع لهذا الموضوقبل الجامعية الدراسات في البيئة العربية وخصوصاً في المرحلة ما

  

  :الدراسةأهداف   ـخامساً
  :اآلتية إلى تحقيق مجموعة من األهداف تسعى الدراسة      

في مـدارس   لدى طلبة الصف الثامن     صعوبات التعلّم في الرياضيات     بة انتشار   ـ تحديد نس  ١
  . محافظة القنيطرة

  .صعوبات التعلّم في الرياضياتـ الكشف عن الفروق بين الجنسين في نسبة انتشار ٢
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 م فـي الرياضـيات     صعوبات الـتعلّ    ذوي ةالطلب الكشف عن أساليب التفكير السائدة لدى        ـ٣
  . في مدارس محافظة القنيطرة  الثامن من مرحلة التعليم األساسيالصف في العاديينو
 أسـاليب  فـي والعـاديين  الرياضيات في تعلّم ال ذوي صعوبات  الفروق بين ـ الكشف عن    ٤ 

  .التفكير
  

  :مصطلحات الدراسة  ـسادساً
  

صـعوبات   وم   صعوبات التعلّ  ات    هناك العديد من التعاريف التي تناولت كل من مصطلح         
  .وسنذكر فيما يلي مجموعة من هذه التعاريف،  أساليب التفكيرفي الرياضيات وم لّالتع
  

تعريف اللجنة القوميـة المـشتركة    ( Learning Disabilities  صعوبات التعلّمـ١   

مصطلح عام يشير إلى مجموعة غير متجانـسة مـن            ):NJCLD,1994لصعوبات التعلّم   
ات ذات داللة في اكتساب و استخدام القدرة علـى          االضطرابات التي تظهر على هيئة صعوب     

أو القدرة الرياضية أي القدرة على إجـراء        ، أو التفكير   ، أو الكتابة   ، أو التحدث   ، االستماع  
ويفترض أن ، وتعد مثل هذه االضطرابات جوهرية بالنسبة للفرد . العمليات الحسابية المختلفة 

كما أنهـا قـد     ، ظيفي للجهاز العصبي المركزي     تحدث له بسبب حدوث اختالل في األداء الو       
الـة علـى   هذا وقد تحث مشكالت في الـسلوكيات الد       . تحدث في أي وقت خالل فترة حياته        

.  والتفاعل االجتماعي إلى جانب صـعوبات الـتعلّم       ، و اإلدراك االجتماعي    ، التنظيم الذاتي   
ومع أن  .وبة من صعوبات التعلّم   ولكن مثل هذه المشكالت ال تمثل في حد ذاتها وال تعتبر صع           

مثـل قـصور    ( صعوبات التعلّم يمكن أن تحدث متزامنة مع بعض ظروف اإلعاقة األخرى            
مثل فروق  ( أو مع مؤثرات خارجية     ، ) حاسي أو تأخر عقلي أو اضطراب انفعالي جوهري         

يست نتيجة لهـذه   ل– صعوبات التعلّم – إال أنّها ،)  أو غير مالئم تعليم كاٍف/ثقافية أو تدريس  
  ).١٢١ص ،١٩٩٨،  الزيات(الظروف أو المؤثرات 

ـ صـعوبات   أمـا  ـ٢       Learning Disabilities inالرياضـيات    فـي تعلّمال

Mathematics:  
المفاهيم الرياضية والعجز عن فهم     تعلّم  اضطراب المقدرة على    بأنها   القريطيفيعرفها        

وتسجيل الحلـول    )الطرح و الضرب والقسمة    الجمع و  (يات الحسابية األساسية    وإجراء العمل 
  ).٤٣٩ص  ، ٢٠٠٥، القريطي(

تُشير  : بأنها م في الرياضياتفيعرف صعوبات التعلّ ) Geary،2006(جيري أما      
، حسابالقدرة على ال   ، َأو    أو معرفة قواعده   ، م مفاهيم العدد  م َأو فَه  لّ دائمة في تع   إلى صعوبةٍ 

  ). Geary,2006,p1(رياضي العجز بالفي أغلب األحيان  هذه الصعوبات ىتدعو
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    ويبأنَّـه   : ف الطالب ذو صعوبة التعلّم في الرياضيات إجرائياً في هذه الدراسـة          عر
ويحصل على   ، الذي يدرس في الصف الثامن في المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة            الطالب

ولديه تكرار في الفـشل    ،ل الدراسي األولدرجة أقل من المتوسط في االمتحان النهائي للفص       
 ال تقل درجة ذكائه عـن       الذي و ،ال يقل عن مرتين بهذه المادة في السنوات الدراسية السابقة           

 فما فـوق فـي      )٤٠(ويحصل على درجة    ،  s'Ravenبحسب اختبار رافن للذكاء     المتوسط  
  .م في الرياضيات مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلّ

  

  : Thinking Styles أساليب التفكير ـ٣  
الطرق المفضلة لدى كـل فـرد فـي     :بأنها Sternberg 2002   ستيرنبرغ يعرفها     

، ) مثل المعرفـة    ( وتوضح كيفية استخدام أو استغالل الفرد للقدرات التي يمتلكها          ، التفكير  
   ). Sternberg ,2002 ,p19( وهي ليست بقدرة ولكنها تقع بين الشخصية والقدرة

  .ألساليب التفكير تعريف ستيرنبرغ تتبنى الدراسة الحاليةو     
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل أسلوب على حـدة            إجرائياًف أساليب التفكير    وتعر 
، التـشريعي   ( قيس تـسعة أسـاليب وهـي        ذي ي واللدى الطالب    أساليب التفكير    مقياسمن  

   ).التحرري و المحافظ ، المحلي ، العالمي ، الهرمي ، الملكي ، القضائي ، التنفيذي
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  م و تعريفهامفهوم صعوبات التعلّـ 

  المحكات التشخيصية لصعوبات التعلّمـ 

    تصنيف صعوبات التعلّمـ 

  ـ خصائص ذوي صعوبات التعلّم
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   األولالمحور
  م صعوبات التعلّ

  
  
  

المحور :  محورينإلى   الذي يتناول صعوبات التعلّم      عوضمن دراستنا هذه سنقسم الموض         
 الثاني فسيتم التركيـز فيـه   المحورا أم، بشكٍل عام  التعلّم  يتحدث عن مفهوم صعوبات     األول  

  .ئيس على صعوبات التعلم في الرياضيات باعتبارها موضع الدراسة الر
  

  :و تعريفها  التعلّممفهوم صعوبات أوالً ـ 
 ظهور صعوبات التعلّم في إسهامات أخصائيي األعـصاب الـذين قـاموا             اتتمثلت بداي      

         وتبعهم في ذلك علماء النفس     ، ة  بدراسة فقدان اللغة عند الكبار الذين يعانون من إصابات مخي
 اهتمامهم على عدم قدرة األطفـال فـي         ومن ثم أخصائيي العيون الذين ركزوا     ، ـ العصبي   

   ) .٤٠ص  ، ١٩٨٨، كالفنت  وكيرك ( ر اللغة أو القراءة أو التهجئة تطوي
 في اشتقاق مـصطلح صـعوبات    Kirk 1963ولكن الفضل يرجع إلى صموئيل كيرك      

ـ             ،التعلّم كمفهوم تربوي جديد    ة  والذي قام بطرحه أثناء المؤتمر القومي الذي انعقد فـي مدين
وطرح هذا المصطلح كمصطلح    ، بالواليات المتحدة األمريكية     ١٩٦٣ نيسان عام    فيشيكاغو  

نها عديمة الجدوى بالنسبة لألغـراض      أوشامل للعديد من المصطلحات التي رأى كيرك         بديل
 الذكاء الذين ال يعـانون  يوذلك لوصف حالة األطفال عادي، والتي شاعت من قبل    ، التعليمية  

 زمالئهم فـي عمليـة      ةلكنهم يخفقون في مساير   ، لية حاسية أو بدنية أو بيئية     من مشكالت عق  
كتعلم الكالم  ، ويفشلون في أداء المهام األكاديمية في مجال أو أكثر من مجاالت التعلم             ، التعلم  

على  نجازهم فيها ضعيفاًإأو يكون مستوى ، أو القراءة أو التهجي أو إجراء العمليات الحسابية 
  ) .٤٠٩ص ،٢٠٠٥،القريطي(  وربما عالية متوسطةا لديهم من استعدادات عقلية ممرغم ال

نعكس التعدد في روافد مجال صعوبات التعلّم على تبني كل من المنظمات الحكومية             اوقد       
يؤكد كل منها علـى     ، وغير الحكومية وعلماء النفس والتربويون تعريفات ومنطلقات متباينة         

مما أدى إلى تعقد بنية المجال أو أساليب البحـث فيـه            ، وانب معينة   خصائص أو أبعاد أو ج    
، وضعف اتساق نتائج البحوث ومن ثم عدم قابليتها للتعميم      ، والتصميمات المنهجية المستخدمة    

  :ولعل من بين أهم التعريفات ،   )١٠٣ص  ، ١٩٩٨، الزيات ( 
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 آ���ك        ���) 1963,Kirk :(  هم األطفال الذين لـديهم  :لتعلّما صعوبات واألطفال ذو 
، اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية  الخاصة بفهم أو استعمال اللغة                

           أو أي صعوبة قد تعبر عن نفسها فـي نقـص القـدرة علـى االسـتماع                ، التكلم أو الكتابة    
أو فـي إجـراء الحـساب       ، أو التهجئة   التكلم أو القراءة أو الكتابة       أو التفكير أو  ) اإلصغاء( 

الخلل و،  إلصابة دماغية    كية نتيجةً ويتضمن هذا المصطلح حاالت اإلعاقة اإلدرا     ، الرياضي  
وهـذا المـصطلح ال يتـضمن       ، والحبسة النمائية   ، الوظيفي الدماغي البسيط وعسر القراءة      

، أو سـمعية  ، ت بصرية ناتجة في أساسها عن مشكالالتعلّم األطفال الذين لديهم مشكالت في     
 أو نتيجة حرمان ثقافي أو بيئي أو اقتصادي ، أو اضطرابات انفعالية    ، أو نتيجة التأخر العقلي     

) In Wedl ,2005,p3l(.  
 المذكور سابقاً )NJCLD, 1994 (تعريف اللجنة القومية المشتركة لصعوبات التعلّم  وهناك 

  .في الفصل األول 
      األمريكية فهو يقوم في األساس على ذلـك         تتستخدمه غالبية الواليا   الذي   التعريفا  أم 

ثم تعرض  ، ١٩٧٧ة في عام وكان قد حدد ألول مر، التعريف الذي تحدده الحكومة الفيدرالية 
 ضمن التعـديالت التـي      ١٩٩٧وصدر من جديد في عام      ، لحدوث بعض التغييرات الطفيفة     

لينص على أن   )IDEA 1997( تياجات الخاصة طرأت على قانون تعليم األفراد ذوي االح
  :مفهوم صعوبات التعلّم يعني

 وجود اضطراب في واحدة أو أكثر من تلك العمليـات الـسيكولوجية             :ـ من الناحية العامة     
وهو االضـطراب   ، األساسية المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة سواء المكتوبة أو المنطوقة            

درة الطفل على االستماع أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو           الذي يظهر في شكل قصور في ق      
  .أو إجراء العمليات الحسابية المختلفة ، أو الهجاء ، الكتابة 

      يتضمن هذا المصطلح حاالت معينـة مثـل صـعوبات اإلدراك            :ـ االضطرابات المتضمنة    
 .والحبسة الكالمية  ، واختالل األداء الوظيفي الدماغي وعسر القراءة، وإصابات الدماغ 

التي تعتبر في   التعلّم   ال يتضمن مثل هذا المصطلح مشكالت        :ـ االضطرابات غير المتضمنة     
 بأو اضـطرا  ، أو تخلـف عقلـي      ، أو حركية   ، أو سمعية   ، أساسها نتيجة إلعاقة بصرية     

  .(IDEA,1997,  p 13)أو اقتصادي يعاني الطفل منه، أو أي قصور بيئي أو ثقافي ، انفعالي

   :اآلتية     ومن خالل ما سبق نجد أن هذه التعريفات ركّزت على األمور 
  . ـ االضطراب في العمليات النفسية األساسية ١
   .)التفكير، اإلدراك ،  النمو اللغوي (مثل ـ وجود مشكالت نمائية ٢
  ).حساب ، كتابة ، قراءة (  األكاديمية تـ وجود مشكالت في المهارا٣
  .لل الوظيفي الدماغي ـ وجود الخ٣



 ١٥

 وكـذلك   ،) العقليـة    أو البصرية   أوكاإلعاقة السمعية   (  حاالت اإلعاقة األخرى     ـ استبعاد ٤
  .الصعوبات اقتصادي كسبب محتمل لهذه أواستبعاد أي أثر بيئي أو ثقافي 

يشير إلى أن القانون الفيدرالي األمريكي لم يتضمن  Overton  2009  أوڤيرتون ولكن     
  لمظاهر وأن ما ذكره هو توصيف    ، التعلّم  ارة صريحة تساعد على تشخيص صعوبات       إشأي  

حيث قدم قانون الواليـات المتحـدة        ، )٢٠٠٤(وبقي األمر كذلك حتى عام      ، التعلّمصعوبات  
يشير فيه إلى أن هذه الصعوبات تظهـر عنـد          ، التعلّم  صعوبات   ة لتشخيص  واضح إشارات

وحـددت   ، بين قدراتهم المعرفيـة وإنجـازهم الدراسـي       األطفال عندما يكون هناك تفاوت      
 ،اللفظـي  التعبيـر  : المجاالت التي من الممكن أن تظهر فيها الصعوبة في المناطق التاليـة             

 الحـساب   ، الـوعي القرائـي      ، مهارات القراءة األساسية     ، التعبير الكتابي    ،الوعي السمعي   
  .(Overton , 2009,Pp 58-59 ) الرياضي والتفكير الرياضي

 

  :المحكات التشخيصية لصعوبات التعلّمثانياً ـ  
ف على األطفال الذين يعانون منها في وقت مبكر         والتعرالتعلّم   تشخيص صعوبات    ديع       

ومن ثم تخفيف حدة تأثيرهـا      ، حيث يمكن للتدخل العالجي المبكر لها       بمن الضرورة بمكان    
المتعددة ونتائج الدراسات والبحوث فـي ميـدان   ومن خالل التعريفات   .على هؤالء األطفال    

والتي يمكـن اسـتخدامها بغـرض       ، تم التوصل إلى مجموعة من المحكات       التعلّم  صعوبات  
هذه من  و، ) ٣٤ص  ، ٢٠٠٥، علي  (التعلّم  ف على األطفال الذين يعانون من صعوبات        التعر

  :المحكات 
     : Discrepancy Criterionـ محك التباعد ١
،  التباعد أو التباين الشديد في نمو الوظائف النفسية        : خذ محك التباعد عدة أشكال منها       يأ      

حين ينمو الطفل بشكل عادي في بعض هذه الوظـائف        ، التفكير   واإلدراك والذاكرة و   هكاالنتبا
نجازه إ التباين الشديد بين القدرة العقلية للطفل ومستوى         التباعد أو، ويتأخر في بعضها اآلخر     

أو  ، وذلك على الرغم من مالئمة الفرص التعليمية المتاحة لـه         ، و تحصيله الدراسي الفعلي     أ
فقد يكـون   ،  أو التباين الشديد بين مظاهر النمو التحصيلي للطفل في المواد الدراسية             التباعد

  ) .١١٠ص ،٢٠٠٨، عامرو محمد (  ولديه صعوبة في اللغة العربية متفوقاً في الحساب
 

   :Exclusion Criterionالستبعاد  ـ محك ا٢

ويقصد به استبعاد جميع الحاالت التي تعاني من صعوبات في التحصيل الدراسي بسبب                   
أكانت   إعاقة أخرى   ة  أي حسية أو عقلية أو ناتجة عـن حرمـان ثقـافي أو بيئـي أو               ( سواء

علّم قـد مارسـوا    ذوي صـعوبات الـت   الطلبةباءآ أنوالبد من اإلشارة هنا إلى     ، )اقتصادي  
هذا المحك لتمييز أبنائهم عن بقية اإلعاقـات المعروفـة          لوضع  ات  يضغوطاً كبيرة في الستين   
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 لم همؤأبنا الصعوبات التي يعاني منها  أن منفقد أراد اآلباء أن يتأكدوا بكل وضوح، األخرى 
  ).٥٦ص، ٢٠٠٧،هاالهان وآخرون (تكن ناتجة في الواقع عن حاالت أخرى لإلعاقة 

  

  :  Special Education Criterion  محك التربية الخاصةـ٣

 ويؤكد هذا المحك على حاجة ذوو صعوبات التعلّم إلى طرق خاصة في تعليمهم خصيصاً           
فالمتخلفون تربوياً بسبب نقص فرص التعلّم سيتعلمون بالطرق العادية في         ، لمعالجة مشكالتهم   

أما ذوو صعوبات التعلّم فأنهم يحتاجون إلى طـرق         ، التعلّم والتي تستخدم مع جميع الطالب       
أي ببساطة عدم قدرتهم على التعلم بطرق       . خاصة تتناسب ونوع الصعوبة التي يعانون منها        

  ).٣٢-٣١ص ـ ص ، ١٩٨٨، كالفنت  وكيرك ( التعلّم العادية أو أساليبها 
  

     :)Neuropsychological(عصبية نفسمحك العالمات ال ـ ٤

العـصبي   فـي مجـال العلـم        التطورات الحديثة التـي أصـابت ميـدان البحـث            إن      
)Neurological(  في المجال التقني   والسيما  ،من الباحثين على االعتقاد بـأن       اًعت كثير شج 

    اختالل األداء العصبي يعتبر هو العامل السببي في كثيـر مـن حـاالت صـعوبات الـتعلّم                 
  ). ١٠٣ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان وآخرون(

 مثـل التـصوير     ( التقنية العالية    ىومن خالل االستعانة باألجهزة الحديثة والتي تعتمد عل           
تم ، ... ) وأشعة البوزيترون   ، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي     ، بالرنين المغناطيسي 

 في  صعوبات التعلّميذو التوصل إلى مجموعة من الحقائق فيما يتعلق بالفروق بين العاديين و  
إلـى أنButterworth 2008    فيشير بتـروورث ، الرياضيات فيما يتعلق بالنشاط الدماغي 

التصوير العصبي كشف عن أن الحساب يعتمد على شبكة دماغية متخصصة في الفـصوص              
  .) Butterworth , 2008 , p 4(الجدارية 

ثالثة عناصر أساسـية  ز على  التقييم النفسعصبي يركّ إلى أنAdler 2001ويشير أدلر      
  .عصبية محددة ـ عمليات نفس والنمو المعرفي و في عملية التقييم وهي الشخصية 

ويهدف التقييم إلى تقديم وصف عن كيفية أداء الطالب فـي العمليـات المعرفيـة والنفـسية          
)Adler , 2001 , p54  .(  
   
   : Response To Intervention (R.T.I) محك االستجابة للتدخل ـ ٥

 األمريكيـة  الصحة العقليـة  أنظمة القوانين االتحادية وGresham 2002يهاجم غريشام        
 والتـي    ، التعلميـة م تعريفات ضبابية وغير منطقية وأحياناً متناقضة للصعوبات         بوصفها تقد

فيما هنالـك نـسبة     ، تحرم شريحة كبيرة من األفراد من االستفادة من برامج التربية الخاصة            
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ولذلك يدعو إلى تقـديم     ، البرامج دون أن تكون بحاجة إليها بنسبة كبيرة          قليلة تتلقى هذه     غير
  .)Gresham , 2002 , p328(تعريفات بديلة تحقق العدالة المنشودة في توزيع هذه البرامج 

 ذوي صعوبات التعلّم وفقاً لنموذج االستجابة للتـدخل  Gresham 2002ف غريشام يعرو    
التـي  ودراسية  ين يفشلون في االستجابة لخطة المعالجة ال       الذ الطالبهم  : (التالي  على النحو   

وبالتالي يقوم محك االسـتجابة للتـدخل علـى          . )تنطوي على فعالية ذات مصداقية تجريبية     
  :الخطوات التالية 

  .ذات مصداقية تجريبية مدخالت دراسية تقدم للطالب  ـ١
 . الطالب في هذه المدخالت الدراسيةمن ثم يتم رصد ومتابعة مدى تقدم ـ٢

 .الطالب الذين ال يستجيبون للتدخل يتلقون مدخالت تدريسية إما مكثفة أو مختلفة  ـ٣

  .الذي يحرزونه في المدخالت المدرسية الجديدةيتم رصد ومتابعة مدى التقدم  ـ٤

 ، الـتعلّم   الفشل في االستجابة للتدخل يمكن اعتبار الطالب من ذوي صـعوبات           استمرار ـ٥
   .(Kavale et al., 2005,p3 ) ويصبح مؤهالً لاللتحاق بالتعليم الخاص

  

  :تصنيف صعوبات التعلّم ـ ثالثاً
  كل من كيـرك وكالفنـت      ذكرهك الذي   اذلصعوبات التعلّم   لعل من التصنيفات الشهيرة          

Kirk & Chalfant 1983 النمائيـة   األكاديمية و–التعلّم  صعوبات   في كتابهما الشهير ، 
نمائيـة  صـعوبات   ( وهمـا   الـتعلّم   حيث يميزان في هذا الكتاب بين صنفين من صعوبات          

  ) :أكاديميةصعوبات و

  

  :النمائية   ـ صعوبات التعلّم"١
  

أو ، بحيث يظهر هذا النمو مختلفاً ،  وهي صعوبات تتعلق بنمو القدرات العقلية والنفسية         
صر بالمهمات التي تتطلبها تلك القـدرات المرتبطـة بمهـام           فيه من الخلل ما يجعل الطفل يق      

 فالذي يعاني من نقص في االنتباه أو التذكر ال يستطيع أن يقوم بمهام مرتبطة بهـاتين                ،عملية
 الصعوبات األكاديميـة    نألوهذا النوع من الصعوبات يسبق الصعوبات األكاديمية        ، القدرتين  

 ).١٦٣ص  ، ٢٠٠٤، أبـو فخـر     ( النمائية السابقة عليها    مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصعوبات     
هـذه  وفيمـا يلـي ذكـر ألهـم       ،)أولية و ثانوية     ( تصنف الصعوبات النمائية إلى صنفين    

  :الصعوبات
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  :صعوبات أولية وتشمل  ـ
  :ـ صعوبات االنتباه  أ

ير من بين عـدة      على مث  االنتباهبأنه عملية معرفية تنطوي على تركيز        :  االنتباه يعرف      
 ويشير كل من بترسـون و بـوزنير         ، )٦٩-٦٨ص   ، ٢٠٠٤، العتوم  ( مثيرات من حولنا    

Posner 1990 & Petersen إلى أن هنالك ثالث قدرات مختلفة  تساهم في التحكم باالنتباه 
   :البصري وهي 

  . بصري معطى مثيرتحرر االنتباه من  ـ١
  . إلى آخر المثيرةانتقال االنتباه من أحد األهداف  ـ٢  
  الجديد البصري المثير تركيز االنتباه على ـ٣ 
 ), 2005, p145  In Eysenck & Keane(.   

 للطب النفسي مجموعة من المظاهر التي تدل علـى وجـود            األمريكيةوتحدد الجمعية         
  :وهذه المظاهر هي ، صعوبة في االنتباه 

 .كب أخطاء طيش في الواجبات المدرسية يخفق في إعارة االنتباه للتفاصيل أو يرتـ 

 .لديه غالباً صعوبة في المحافظة على االنتباه في أداء العمل أو في ممارسة األنشطةـ 

 .غالباً ما يبدو غير مصٍغ عند توجيه الحديث إليه ـ 

لـيس  ( غالباً ال يتبع التعليمات ويخفق في إنهاء الواجب المدرسي أو األعمال الروتينيـة              ـ  
 ).لسبب سلوك معارض أو إخفاق في فهم التعليمات 

 .غالباً ما يكون لديه صعوبة في تنظيم المهام و األنشطة ـ 

 . بمنبه خارجي هغالباً ما يسهل تشتيت انتباهـ 

جمعيـة الطـب النفـسي       ( رية لممارسة مهامه وأنـشطته    غالباً ما يضيع أغراضاً ضرو    ـ  
  ).٣٣ص  ، ٢٠٠٧، األمريكية 

       

  :ـ صعوبات الذاكرة  ب
     بأنها القدرة على استيعاب الفرد للمعلومات واألفكار والخبرات والمعاني         : الذاكرةف  تعر

 التي تتطلب منـه     وإمكانية تذكرها واستعادتها إلى ذهنه في المواقف      ، والمفاهيم التي مرت به   
فالذاكرة تساعدنا على االستفادة من الخبرات الـسابقة         ، )٢٣١ص  ، ٢٠٠٢، سيسالم  ( ذلك  

ولعل المـشكلة  ، ال يمكن تجاهل الذاكرة كسبب رئيسي لصعوبات التعلم فلذا ، التي تم تعلمها    
 أقـل   فهـي ، الرئيسة في الذاكرة تعود إلى الذاكرة قصيرة المدى لدى ذوي صعوبات التعلم             

وذلك بسبب االفتقار إلى اشتقاق واختيار وتنفيـذ االسـتراتيجيات المالئمـة            ، كفاءة وفاعلية   
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وحفـظ المعلومـات   ، وتجهيز ومعالجة المعلومـات  ، والترميز ، المتعلقة بالتسميع والتنظيم  
  ).٣٧٨ص ، ١٩٩٨، الزيات ( واالحتفاظ بها 

م فـي  وبات الـتعلّ ذوي صـع   إلى أنRotzer et al. 2009ويشير روتزير وآخرون      
في أثنـاء القيـام     العاديين  الرياضيات النمائية كان لديهم نشاط عصبي ضعيف بالمقارنة مع          

ولة عـن   ؤوذلك في المناطق الدماغيـة المـس      ، بالمهمات المرتبطة بالذاكرة العاملة المكانية      
 اكتساب صعوبةي اكرة العاملة المكانية السيئة فذوتؤكد هذه النتائج دور ال، المهارات الحسابية 

م في الرياضيات وتأثيرها السلبي على      صورة العدد المكانية عند األطفال ذوي صعوبات التعلّ       
إلـى قـدرات   باإلضـافة  ، ) mental numberline  بخط األرقام العقلي(تطور ما يعرف 

   ). Rotzer et al., 2009 , p2859( االحتفاظ و االسترجاع 
  

  :دراكية إلـ الصعوبات ا ج
      عملية تنظيم وتفسير للمعطيات الحـسية        : "د شحاتة ربيع اإلدراك على أنه     ف محم يعر 

ويكون هذا التفسير لهذه اإلحساسات من خالل       ، الواردة إلى الكائن الحي عبر الحواس الخمس      
الخبرات السابقة التراكمية للكائن الحي بحيث يتعامل الكـائن الحـي مـع هـذه المعطيـات               

   ).١٦٤ص  ، ٢٠٠٩، ربيع  (  "مقتضيات الموقفاإلحساسية تعامالً مالئماً و
قسم إلى خمسة أنواع حسب     نويذكر أحمد نقالً عن بوغسلوفسكي أن اإلدراك بشكل عام ي              

أي أن هناك إدراكاً    ،  الخمسة والحواس المتضمنة فيها      اإلدراكيةعمل كل جهاز من األجهزة      
وأخيراً حسياً  ، ) التذوق و الشم    ( كاً كيميائياً   وإدرا، وإدراكاً لمسياً   ، وإدراكاً سمعياً   ، بصرياً  

ولكن هناك أنـواع أخـرى مـن    ، سة الدهليزية وحاسة الحركة احركياً وهو المتصل مع الح  
كان و الزمان و الحركـة والـشيء   اإلدراك تصنف حسب الموضوع المدرك ـ كإدراك الم 

  . )٥٥ص  ، ٢٠٠٨، أحمد ( الكالم ـ الموسيقى وإدراك اإلنسان لإلنسان و
 استقبال المعلومات من إحـدى أدوات       أن ويالحظ بالنسبة لألطفال ذوي صعوبات التعلّم          

االستقبال يتداخل مع المعلومات المستقبلة من أداة أخرى من جهة ويكونون غير قادرين على              
استقبال هذه المعلومات وإحداث التكامل بينها في الوقت نفسه من جهة أخـرى ممـا يحمـل                 

  .) ٣٣٣ص ، ١٩٩٨، الزيات (  دراكي أكثر من طاقته ويعجزه عن القيام بوظيفتهإلجهاز اال
 يواجه مشكلة في عملية     يةصعوبات التعلم اللب ذو   االطأن   إلى   ٢٠٠١ويشير الروسان         

كما يصعب عليه أن يدرك الشكل أو المثير ككـل          ، التمييز بين الشكل واألرضية لموقٍف ما       
ير مترابطة كما أنـه يـصعب      غه ثالثة أجزاء    نّأعلى   Aبيل المثال الحرف    فهو يرى على س   

فهو يكتـب   ، عليه أن يميز بين الصورة الصحيحة والمعكوسة للحرف أو األرقام أو االشكال             
   ) .٢٠٤ص  ، ٢٠٠١، الروسان ( )  (هكذا ) س(حرف 
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  :وتضم ، صعوبات ثانوية  ـ
  

  :ـ اللغة الشفهية  أ
ك النظام الرمزي الذي نمثل به األفكار حول العالم الذي نعيشه مـن خـالل               اللغة هي ذل       

تقوم بينهم وشائج مشتركة ، نظام اصطالحي لرموز اتفاقية يتواضع عليها مجموعة من الناس       
     وصالت قربى في المكان والزمان تسهيالً لعملية التواصل والتفاعل بـين بعـضهم الـبعض               

  .)٣١٤ص ، ٢٠٠٣، الوقفي ( 
مشكالت تتعلق بالنطق والكالم تظهر في عدم قدرتهم على         التعلّم  ويواجه ذوو صعوبات         

، فغالباً ما تقتصر إجاباتهم على األسئلة الموجهة إليهم بكلمة واحدة         ، تركيب الجمل بشكل سليم     
كما تظهر عندهم أحياناً اإلطالـة  ، ويعانون من صعوبة في بناء جملة تقوم على قواعد سليمة     

ويظهر التلعثم والبطء الشديد في الكـالم الـشفهي         ، ي اإلجابة دون الوصول إلى المطلوب       ف
وتكرار األصوات بصورة مشو١٧٤ص ، ٢٠٠٤، أبو فخر (فة هة أو محر(.  

  

  : ـ اضطرابات التفكير ب
ويقصد بصعوبات التفكير المـشكالت  ،  ترتبط هذه الصعوبات باضطرابات اللغة الشفهية      

وحل المشكالت  ، جهها الطفل في العمليات المعرفية الالزمة لتكوين المفهوم وتعميمه          التي يوا 
وربط األفكار ببعضها البعض لتكوين أفكار جديدة وبخاصة األفكار المتصلة باألمور المعنوية            

، عبـد الـسالم     ( أو ضعف في تمثل المعاني الكاملة للكلمـات         ، لضعف في عدد المفردات     
  .)٢٩ص  ، ٢٠٠٣

ب التفكير وعـدم المرونـة   ومن أوجه هذه المشكلة أيضاً عدم القدرة على التركيز وتصلّ          
         التـصنيف  محاولة التفكيـر وضـعف التنظـيم و        ومقاومة، والنقص الشديد في الثقة بالنفس      

   ).٢٤١ص ، ٢٠٠٢، ملحم ( 
، تفكير بشكل عفوي    ال يستطيعون استخدام استراتيجيات ال    التعلّم  الطلبة ذوي صعوبات    ف     

وذلك الفتقـارهم إلـى   ، كما أنهم غير قادرين على تكييف سلوكهم كما يفعل الطلبة اآلخرون       
لذلك فهم بحاجة إلى تعلم استخدام استراتيجيات التفكير لتـسهيل          ، مهارة السيطرة على الذات     

  ).٢٦ص، ٢٠٠٨، خطاب ( االستيعاب لديهم والعمل على نقل اثر التدريب إلى مواقف جديدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  :األكاديمية   ـ صعوبات التعلّم"٢
فحين يظهر الطفـل قـدرة   ،    وهي المشكالت التي تظهر أصالً من قبل أطفال المدارس            

عندئذ يؤخذ في   ، ولكنه يفشل في ذلك بعد تقديم التعليم المدرسي المالئم له           ، كامنة على التعلم    
أو التعبيـر   ، أو التهجئة   ،  في تعلم القراءة أو الكتابة       االعتبار أن لدى الطفل صعوبة خاصة     

  :ومن أكثر صعوبات التعلم األكاديمية شيوعاً ، ) ٢١ص ، ١٩٨٨، كالفنت   وكيرك( الكتابي 
  

   :صعوبات التعلّم في القراءةـ  أ
ـ  البريطانية   الرابطةتقدم         تعريفـاً لهـذه الـصعوبات              صعوبات الـتعلّم فـي القـراءة      ل

(BDA 1996)  ينص علىعبارة عن حالـة عـصبية   هي :  صعوبات التعلّم في القراءة أن
وقـد  ، و الوظـائف    التعلّم   في العديد من جوانب      اتظهر أعراضه ،  في بنيتها األساسية   معقدة

وتؤثر على واحدة أو أكثر     ، واللغة المكتوبة   ، التهجئة  و، توصف كصعوبة معينة في القراءة      
 ،) كرمـوز الموسـيقى     ( مجموعة المهـارات الرمزيـة      و، الحساب  : لية  من الجوانب التا  

وقد ، وهي تتعلق خصوصاً بإتقان اللغة المكتوبة        ، والمهارات التنظيمية ، الحركية  الوظائف  و
  .(In Ott , 1997 , p4 ) تؤثر على اللغة الشفهية إلى حٍد ما

 ذوي صعوبات   الطالبمكن أن يواجهها    التي ي  انتشاراً و  أكثر المشكالت من  تعد القراءة   و     
ويعتقد معظم المختصين أن مثل هذه المشكالت ترتبط بالقصور في المهارات اللغويـة             ، التعلّم

ولذلك فانه إذا مـا  ، Phonological Awarenessوخاصة بما يعرف بالوعي الفونولوجي 
 تصادفه مـشكالت  نه سوفإواجهت الفرد صعوبة في تجزئة الكلمات إلى مكوناتها الصوتية ف       

   .)٣٣٨ص ، ٢٠٠٨،  كوفمان وهاالهان ( القراءة تعلّم جمة في 
   :في القراءةالتعلّم ومن مظاهر صعوبات      
  .  معدل التحصيل الدراسي بعام أو أكثر من معدل عمره العقلي فيانخفاضـ ١
  .ضعف في فهم ما يقرأ و ، في طالقة القراءة الشفهية لديه مشكلةـ ٢
  .  القدرة على تحليل صوتيات الكلمات الجديدةضعف في ـ٣
عكس الحروف واألرقـام     وكذلك،  عكس الحروف والكلمات والمقاطع عند الِقراءة     ب يقومـ  ٤

  .  عند الكتابة
  . صعوبات في الهجاء يعاني منـ ٥
  ).٤٣ص ، ٢٠٠٤، السباعي ( ضعف في معدل سرعة القراءة ـ ٦
  
  
 



 ٢٢

  : الكتابة م في التعلّ ـ صعوباتب
 الكتابة عدم القدرة على التعبير عن المعاني واألفكار من خالل   فيالتعلّم   يقصد بصعوبات       

وتعتمد مهارة الكتابة على مجموعة من المهارات الجـسدية         ، مجموعة من الرموز المكتوبة     
بين التآزر  والقدرة على إدراك التتابع و    ، ي  والنفسية األولية كاالنتباه والتمييز السمعي والبصر     

 ونوع اليـد المـستخدمة فـي الكتابـة        ، حركة العين واليد وقوة الذاكرة السمعية والبصرية        
 أن العديد من الدراسـات علـى        أجمعتوقد  ،  )٣٦ص، ٢٠٠٥، الظفيري نقالً عن القاسم     (

يفتقرون إلى القـدرات     ، م عامة و ذوي صعوبات الكتابة خاصةً      الطالب ذوي صعوبات التعلّ   
والقدرة على االسترجاع من الذاكرة ، كالذاكرة البصرية :  التي ترتبط بالكتابة النوعية الخاصة

 ).٤٨ص  ، ٢٠٠٨، الزيات ـ ب ( إلى جانب القدرة على إدراك العالقات المكانية 

  : ومن بين مظاهر صعوبات الكتابة      
  .  ),cمثل أن يكتب د (  كتابة الحروف واألعداد  الطالبأن يعكسـ ١
بدالً ) راد (  ترتيب أحرف الكلمات والمقاطع بصورة غير صحيحة عند الكتابة مثل يكونـ ٢

  . )دار (من 
  .)ثمرة( بدالً من) تمرة(مثل أن يكتب  ،خلط في الكتابة بين األحرف المتشابهة ي كماـ ٣
  ).٢٤٠ص،٢٠٠٥،يحيى(  عدم االلتزام بالكتابة على الخط نفسه من الورقةـ ٤ 
  

   : في الرياضيات مـ صعوبات التعلّ ـج
، عبارة عن الحالة التي تتأثر فيها القدرة على اكتساب المهـارات الحـسابية المتنوعـة                 

ـ    ملوتظهر من خالل اضطراب المقدرة على التعا       وحتـى  ، والكميـة    ، ة مع المفاهيم العددي
موضوع وسنتحدث عن هذه الصعوبة بشيء من التفصيل في القسم الثاني باعتبارها ، الزمانية 

  .الدراسة الرئيس 
  

  : خصائص ذوي صعوبات التعلّمرابعاً ـ 
ن في مجال صعوبات التعلّم على أن الذين يعانون من هذه الصعوبات ليسوا            و     يجمع الباحث 

ومن هنا كان صعوبة الحديث عن خصائص معينة تجمع بين جميع           ، مجموعة متجانسة تماماً  
هذه الخصائص يمكن مالحظتها عند طالب يعاني مـن         وهذا يعني أن بعض     ، أفراد هذه الفئة    
ويصنف بعض البـاحثين هـذه الخـصائص فـي          ، وبعضها قد ال ينطبق     ، صعوبات التعلّم   
  :مجموعات وهي 

  
  
  
  
  



 ٢٣

  :أ ـ الخصائص النفسية و السلوكية 

يظهر ذوو صعوبات التعلّم مجموعة من المظاهر النفسية و السلوكية تعد انعكاساً لواقـع                   
  :ومن هذه المظاهر ، عوبة التي يعانون منها الص
  . اضطرابات في اإلصغاء ـ ١
  ).فرط النشاط (  الحركة الزائدة ـ٢ 
  .التهور االندفاعية و ـ ٣ 
  . السلوك العدواني ـ ٤ 
  .ثار عاطفياً بسهولة ط ويبح مـ ٥ 
  . سوء احترام وتقدير الذات ـ ٦ 
  .مع الموقف  سلوكه في أغلب األحيان ال يتناسب ـ ٧ 
  . يمكن أن يكون نومه عميقاً جداً أو قليل النوم ـ ٨ 
  .أو هادئاً جداً ،  يمكن أن يكون مثيراً للشغب ـ ٩ 
  . التقلب في المزاج ـ ١٠ 
  . عدم القدرة على تحمل اإلحباط ـ ١١ 
  . ضعف في مفهوم الذاتـ ١٢ 
 

  :ب ـ الخصائص االجتماعية 

، فت بالدرجة األولى على أنها صعوبات دراسـية         رعلّم ع     على الرغم من أن صعوبات الت     
 تتجاوز إطـار الدراسـة   اً وأبعاداًإال أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن لهذه المشكلة آثار        

   :لتمتد إلى التفاعل االجتماعي ومن مظاهر هذه المشكلة اجتماعياً 
  .يواجهون مشكالت في تكوين األصدقاءـ ١
  . ض أو تجاهل من قبل اآلخرينيعانون من رفـ ٢
  .وتجنب المواقف االجتماعية ، ياالنسحابيظهر لديهم األسلوب ـ ٣
  . م وأقرانهم بسهولة لزمالئهونينقاديتصفون بأنهم ـ ٤
  .  االجتماعية سيئةمأحكامهتكون ـ ٥
  .العاطفية من الناحية يناسحسـ ٦
  . سيء مع التغيرات البيئية متكيفهـ ٧
 

  :لمعرفية و تشمل  ـ الخصائص اـج

والتي تقوم بدٍو حيوي فـي  ،      تتعلق هذه الخصائص بعمل األجهزة المعرفية لدى اإلنسان  
  :وتشمل هذه الخصائص ، وكذلك في اكتساب المعرفة ، تفاعل اإلنسان مع محيطه 



 ٢٤

  .واالندفاعية تشتت االنتباه ـ ١
  ).راك السمعي اإلدواإلدراك البصري ك( مشكالت في العمليات اإلدراكية ـ٢
  .ـ صعوبات في التعبير اللفظي ٣
 .صعوبات في عملية التفكير وحل المشكالت ـ ٤

  . صعوبات في عملية التذكر ـ ٥
  

  : د ـ الخصائص األكاديمية 

، تعد الخصائص األكاديمية من أكثر الخصائص الدالة على وجود الـصعوبة التعلميـة                    
   :وتشملوالذي يكون واضحاً لمن حوله ، سي باعتبارها تتعلق بأداء الطالب الدرا

  .صعوبات في التحصيل الدراسي ـ ١
  )  الحساب أو الكتابة أوالقراءة (مشكالت في واحدة أو أكثر من موضوعات  ـ٢
   . )١١٧ص ، ٢٠٠٧، كوافحة ، ٢٠ص ، ٢٠٠٣، عماد ( 



 ٢٥
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  ـ المسيرة الطبيعية لتطور المعرفة الرياضية

  ـ تعريف صعوبات التعلّم في الرياضيات

  ـ أسباب صعوبات التعلّم في الرياضيات

  ـ انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات

  ـ مظاهر صعوبات التعلّم في الرياضيات

  ـ تشخيص صعوبات التعلّم في الرياضيات

  ـ استراتيجيات التدريس العالجي لذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات

 الخالصةـ 
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   الثانيالمحور
   صعوبات التعلّم في الرياضيات

  
  
  
  

  : أوالً ـ المسيرة الطبيعية لتطور المعرفة الرياضية
فهي عبارة عن تمثيل لفهم مهـارة  ،      تشكل القدرة الرياضية خليطاً من العمليات المعرفية     

تتـضمن تلـك    و، تتطور عبر المراحل النمائية المختلفة لإلنسان       ، متعددة الجوانب والعوامل    
ــة    ــن اللغ ــل م ــل ك ــان ، العوام ــذاكرة ، المك ــذي   و، ال ــدرات األداء التنفي                    ق

)Ardila & Rosselli,2002,p179.(   
 من أهم المـداخل ذات  Piaget 1952وتعد األعمال التي قام بها العالم الفرنسي بياجيه      

رتها الطبيعية والتي تركز على العالقة بين       الية لدراسة نمو المعرفة الرياضية وذلك بصو      الفع
فاألطفال مثالً يكتسبون مفهوم الثبـات إذا مـا         ، مفهوم الثبات في المعرفة الرياضية والقدرة       

  إلـى أنGeary 1994 ويشير جيري ، فهموا أن أطوال األشياء مثالً ال تتغير عند تحريكها 
ياً وغالباً ما يسمى بالمعرفة الرياضية غير     معظم ما يعرفه األطفال عن الرياضيات يتغير حدس       

، أما المعارف الرياضية على الجانب اآلخر فتعد بمثابة نـسق الرمـوز والمفـاهيم             ، الرسمية
فاألطفال  ،وما إلى ذلك والتي يكون من شأنها أن تشكل محتوى تعلم الرياضيات           ، واإلجراءات

يمكنهم أن يقومـوا بـالتمييز بـين    أشهر )  ٥ ـ  ٤(الطبيعيون والذين تتراوح أعمارهم بين 
وفي حوالي الشهر الثامن عشر من      . المجموعات التي تتضمن كل منها شيئين أو ثالثة أشياء          

 ٣مثـل أن العـدد   ( العمر يبدو أن هؤالء األطفال يفهمون بعض الشيء عن الترتيب العددي     
  .)٦٣٤ - ٦٣٣ص ـ ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان و آخرون  ) ( ٢يأتي بعد العدد 

في حوالي الثالثة أو الرابعة من العمر تأخذ قدرة الطفل على استخدام الرموز والـصور                    
ويصبح بمقدوره في هذه المرحلة أن يتعامـل مـع          ، الذهنية في التزايد بشكل واضح وسريع       

كما تتطور لديه مهارتي االسترجاع والتعـرف فـي         ، األشياء غير الحاضرة وغير المباشرة    
                  الـسبب فـي ذلـك قدرتـه علـى اسـتخدام الـصور الذهنيـة                 لمهنيـة و  مجمل أنشطته ا  

    ).١٦٨ص  ، ٢٠٠٣، رزق ( 
كما أن العديد من األطفال يستخدمون في الواقع أسماء األعداد في سـبيل تحديـد عـدد                      

يـسميه  األشياء التي تتضمنها المجموعة كما أنه في هذه المرحلة يتساير نمو األطفال مع ما               



 ٢٧

 بخط األرقام العقلي والذي يمثل فهم األطفال للمفـاهيم  Resnick & Fordريزنايك و فورد 
 رموز األرقام تستخدم لتمثيل أرقام األشياء     وأن، الجوهرية التي تحدث بها األرقام في ترتيبها        

   ).٦٣٦ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان و آخرون ( 
وإن كان ذلـك  ، ة يستطيع أن يعد إلى عشرة  طفل الخامس إلى أنGesel ويشير جيزل      

كما أن الطفل يتميز في هذه      . بطريقة غير منتظمة وبالتدريج يستقيم في عده بطريقة صحيحة          
وتصبح اللغة لديه نظاماً ، المرحلة بقوة الخيال الذي يطغى على الحقيقة وتتخللها أحالم اليقظة          

  ،٢٠٠٨ ،  بطـرس  نقـالً عـن  (ه ويفعلـه   يتذكر ما يرا ن الرموز يستخدمها ويقلد رمزياً    م
  ).٣٧ص

           ظهر هؤالء األطفال قدراً أكبر مـن النمـو       وخالل التقدم في صفوف المرحلة االبتدائية ي
 أن مهارات اإلضافة    Geary ويرى جيري    ،للمفاهيم الرياضية المرتبطة باإلضافة أو الجمع       

  . عن الثقافة وتعتمد عليها وذلك بغض النظر، ترتكز على عملية العد 
وفضالً عن مفهوم خط األرقام يتعلم أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية التفكير في األرقام                   

 ) ١+٦ أو ٥+٢ أو ٤+٣ يتألف من ٧مثالً الرقم ( على أنها كل يتألف من العديد من األجزاء  
 بالقيام بتفسير وحل ويسمح مفهوم إدراك مفهوم الكل والجزء بالنسبة ألطفال المدرسة االبتدائية

كبر من المرونة في الرياضيات فـإنهم       أومع اكتساب األطفال درجة     ، المسائل األكثر تعقيداً    
 تلـك  فمثالً نجدهم بالنسبة للجمع ينتقلون من عد      ، يقومون تدريجياً بتبني استراتيجيات مختلفة      

ر كفاءة وفعاليـة والتـي      العناصر التي يقوم بتناولها عن طريق اليد إلى االستراتيجيات األكث         
وهناك خطوة تطورية أساسية أخرى تتمثل فـي فهـم   . تتطلب قدراً أقل من األفعال المعرفية  

                                           والتــــي تتــــألف مــــن رقمــــين أو أكثــــر ، األرقــــام العــــشرية 
   ). ٦٣٦ ـ ٦٣٣ص  ص ـ ، ٢٠٠٧، هاالهان و آخرون ( 

 إلى أن الطفل في هذه المرحلة يكون قـد  Geary et al. 2000و آخرون ويشير جيري      
لغويـاً   ) ٤٢( وصل إلى مستوى من القدرة على المعالجة اللغوية فهو قادر على التعبير عن              

 مـن   )٤(وكذلك أيضاً فهم معنى األعداد المركبة مثل أن الرقم          ، ) اثنان و أربعون    ( بالقول  
كما أن معالجة العدد تعتمد على قـدرة الترجمـة مثـل     ، عشرات   من خانة ال   )٤( يمثل   )٤٢(

  ).Geary et  al., 2000 , p237 ) ( ٤٢(تحويل اثنان وأربعون إلى رمز
ويسمح تطور أو نمو هذا المفهوم للطالب بأن يقوموا بأداء العمليات الحـسابية األكثـر                    
راتيجيات التي ترتبط بمـا يكونـوا قـد         بفضل استخدام االست  ، وذلك غيباً في أذهانهم     ، تعقيداً

وبذلك فان المفاهيم الرياضية األكثر تعقيداً تنمو مع زيادة         . اكتسبوه سابقاً من االستراتيجيات     
مهارة الطفل في القيام بالعمليات الحسابية ومعرفته التصورية بشكل متزامن مع الزيادة فـي              

   ).٦٣٧ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان و آخرون (  سنه



 ٢٨

  

  :في الرياضيات  ـ تعريف صعوبات التعلّمثانياً
التنوع في المشكالت التي يظهرها الطلبة الذين يعانون مـن صـعوبات                   إن    ��ّ	
فـي  ا��

فالبـاحثون  ، فرض نوعاً من االختالف في نوعية التعاريف التي قدمت حولها           ، الرياضيات  
  :هر هذه التعريفات يختلفون في تحديد المجاالت التي تظهر فيها الصعوبات ومن أش

والذي يعد من أوائل الذين قدموا تعريفات حـول هـذه    Kosc (1970)كوسك تعريف      
والتـي ترجـع فـي      ، بأنها اضطراب وظيفي في القدرات الرياضية       : الصعوبة حيث يعرفها  

تظهر في بعض أجزاء الدماغ والتي تكـون ركيزتهـا          ، أصلها إلى مشاكل وراثية أو فطرية       
، تشريحية ـ نفسية لم تصل فيها القدرات الرياضية إلى مستوى النضوج المطلوب  األساسية 

متزامنة مع صعوبات في الوظـائف العقليـة        ) أو الصعوبات   (بدون أن تكون هذه المظاهر      
  .(Kosc ,1970, p 159) العامة 
صعوبات فتعطي تعريفاً ل، DfES 2001  أما إدارة التربية والتدريب المهني البريطانية      
 عبارة عن الحالة التي تتأثر فيها القدرة على اكتـساب           :في الرياضيات ينص على أنها       التعلّم

في الرياضيات من صعوبة فـي فهـم         حيث يعاني ذوو صعوبات التعلّم    ، المهارات الحسابية   
في كما أن لديهم مشاكل ، كما يفتقرون إلى االستيعاب الحدسي لألعداد ، مفاهيم العدد البسيطة    

أو يستعملون طرقـاً    ، وحتى عندما يقدمون أجوبة صحيحة      ، تعلم حقائق و إجراءات األعداد      
ــساب   ــي الح ــحيحة ف ــة   ، ص ــة و دون ثق ــصورة آلي ــذلك ب ــون ب ــإنهم يقوم                                   ف

.( In Butterworth ,2004 , p3)  

يات على أنها مصطلح يعبر عـن        فيعرف صعوبات التعلّم في الرياض     ٢٠٠٢الزيات  أما       
  :عسر أو صعوبات في 

  .استخدام وفهم المفاهيم و الحقائق الرياضيةـ 
 .الفهم الحسابي واالستدالل العددي والرياضيـ 

 .إجراء العمليات الحسابية والرياضيةـ 

وهذه الصعوبة تعبر عن نفسها من خالل العجز عن استيعاب المفاهيم الرياضـية وصـعوبة               
  ).٥٤٩ص، ٢٠٠٢،الزيات (عمليات الحسابية إجراء ال
 )DSM-IV-TR(أما الدليل التشخيصي و اإلحصائي المعدل لألمراض العقلية الرابـع                

كما تقاس بواسـطة    ، تكون القدرة الحسابية    : فيحدد صعوبات التعلّم في الرياضيات بما يلي        
ى المنتظر من عمر الشخص     دون المستو ، وبصورة صريحة   ، االختبارات المعيارية الفردية    

 الدراسـي أو    اإلنجـاز بحيث تؤثر بصورة واضحة علـى       ، والذكاء والتعليم المناسب للعمر   
  ).٢٨ص ،٢٠٠٧،جمعية الطب النفسي األمريكية( األنشطة اليومية التي تتطلب قدرات حسابية
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ز عن فهـم    المفاهيم الرياضية و العج   تعلّم  اضطراب المقدرة على     بأنها   القريطيويعرفها      
  و تسجيل الحلول  )الجمع و الطرح و الضرب والقسمة( وإجراء العمليات الحسابية األساسية 

  ).٤٣٩ص  ، ٢٠٠٥، القريطي(  
    جيريا أمGeary 2006   م َأو فهم مفـاهيم  لّتشير إلى صعوبة دائمة في تع :فيرى بأنها
 هذه الصعوبات في أغلب األحيان      ىدعتُو، حساب القدرة على ال    ، َأو  أو معرفة قواعده   ، العدد

  ). Dyscalculia  )Geary , 2006 , p1 رياضيالعجز بال

  

  :في الرياضيات ثالثاً ـ أسباب صعوبات التعلّم
أصبحت فكرة السبب الوحيد لصعوبات التعلّم مرفوضة من قبل الكثيـر مـن الدراسـات                

،  طفل واحد أو عدد من األطفـال       عندا��
	ّ��   فعند البحث عن سبب صعوبات      ، العلمية الحديثة 
يجب األخذ بعين االعتبار أن السبب الحقيقي لصعوبات التعلّم عند طفل ما قد يختلـف تمامـاً         

فقد تكمن المشكلة عند الطالـب فـي       ، يعاني من صعوبات تعليمية أخرى    ، عنه عند طفل أخر   
اإلدراك الـسمعي   وقد تكمن المـشكلة فـي       ، كيفية معالجة المعلومات البصرية المتوفرة له       

ويجـب  ، أو كيف ينظم المعلومات المخزنـة   ، وقد تكون في كيفية تخزينه للمعلومات     ، للطالب
       كما لو كانـت مـشكالته فريـدة وشخـصية     ا��
	ّ��  التعامل مع كل طالب من ذوي صعوبات      

   ).١٩٤ص  ، ٢٠٠٧،الجراح وآخرون ( 
  :ويمكن حصر هذه األسباب في المجموعات التالية 

  

  :ـ العوامل الوراثية ١

العديد من الدراسات على مدار العديد من السنوات بأن للجانب الوراثي أثر كبير             ت  لقد أثبت     
ففي إطار الدراسات األسرية والتي تقـوم   ،ال يمكن تجاهله فيما يتعلق بظهور صعوبات التعلّم     

ي أسرة معينة التـي     على فحص تلك الدرجة التي يمكن أن تحدث بها حالة صعوبات التعلّم ف            
، تقوم على فحص تلك الدرجة التي يمكن أن تحدث بها حالة صعوبات التعلّم في أسرة معينـة                

 تقريباً من األقارب من الدرجة األولى ألولئك األشـخاص          ) %٤٥-٣٥  (فقد وجد أن ما بين    
هاالهان (    يعانون من صعوبات في التعلّم    ) أي من أبائهم وإخوانهم     ( ذوي صعوبات التعلّم    

   ).٣٢٩ص  ، ٢٠٠٨، كوفمان و
 هناك ارتباط تبلغ نسبته ما   إلى أنShalev et al. 2001وتشير دراسة شاليف وآخرون     
 وأن، بين ظهور صعوبات التعلم في الرياضيات و العوامل األسرية        ) % ٦٤إلى  % ٤٠ (بين

 في صعوبات    سابقة  تجارب  لها  أسرٍ فينسبة حصول صعوبات التعلّم في الرياضيات ألطفال        
 التي ال توجد لـديهم      األخرى التعلّم في الرياضيات ترتفع إلى عشرة أضعاف من بقية األسر         

  .(Shalev et al., 2001 , p59 )تجارب سابقة في هذه الصعوبة 
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 الدراسات التي أجريت على التوائم المتماثلة والذين يعـانون          أنإلى   ٢٠٠٦ زيادة   ويشير    
 وجود أثر دال للعامل الوراثي كمـا فـي دراسـات           تؤكد ت التعلّم في الرياضيات   من صعوبا 

 Mazzocoومـازوكو  ، Geary 1993 جيري  ، Gills& Defris 1991غيلز وديفريز (

 أن الشذوذ الكروموزمي عنـد الطـالب   Penning & Smithسميث ويرى بيننغ و). 2001
وذلـك مـن خـالل    ، مـشكالت تعلمهـم   ذوي صعوبات التعلّم بوجه عام قد يكون سبباً في    

   ). ٩٢ص  ، ٢٠٠٦، زيادة (  عند اإلناث xالكروموزم  عند الذكور وyالكروموزم 
إال ، ولكن بالرغم من أن العديد من الدراسات تؤكد هذا الدور الوراثي في صعوبات التعلّم                 

أو ، عادية للـدماغ  فهي قد تكون بتوريث بنية غير      ،تزال غير واضحة      طريقة االنتقال ما   أن
                   أو بتوريــث مـرض يــؤثر علــى الــدماغ  ، بتوريـث أنمــاط غريبــة لنـضج الــدماغ   

   ).١٠٢ص  ، ٢٠٠٣، الوقفي ( 

  

  :ـ العوامل الكيميائية الحيوية ٢

أو ، وتضم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث نمو غير اعتيادي أو شـاذ للجنـين                     
وفي هذا اإلطار تم تحديد العديد من المواد الكيماوية على ، ة في تكوينه حدوث تشوهات مختلف

ومن بين هذه العوامل الكحوليـات وهـي األكثـر          ، أنها عوامل تؤدي إلى تشوهات التكوين       
بحيث تؤثر سـلباً علـى      ، شيوعاً بينها والتي يمكن من شانها أن تؤدي إلى تشوهات التكوين            

 ، ٢٠٠٧، هاالهان وآخرون   ( وبخاصة في أثناء فترة الحمل       ، النمو العقلي والمعرفي للطفل   
 ترافق بـين نقـص بعـض الفيتامينـات          إلى وجود دراسات  ال كما تسير بعض   ، )١٢٣ص  

ولكن إلى اآلن   ،  بالمعالجة الفيتامينية الضخمة لمعالجة هذا النقص        يوصتو، وصعوبات التعلّم 
   ). ٣٧ص  ، ٢٠٠٣، بايلة الس( ال يوجد أية إثباتات علمية لهذه الطريقة 

  

  :ـ العوامل العصبية ٣

فهي تهتم بدراسة أنمـاط األداء المعرفـي فـي          ،  للدراسات النفسعصبية أهميةً كبيرة          إن
سـواء  (  وتساعد دراسة تلك األنماط المعرفية       ،األدمغة المتضررة لدى األشخاص المرضى      

فمن ناحية أولى تساعد    ، م فائدة مزدوجة    على تقدي ) السليمة أو المتضررة في أدمغة المرضى       
دراسة اآلليات المعرفية المتضررة في أدمغة المرضى على معرفة طبيعة ودور هذه اآلليـات          

ومـن  ، ومدى تأثيرها على األداء المعرفي الطبيعي لإلنسان بشكٍل عام          ، في الحالة الطبيعية    
ت يساعد على تقديم الحلول و البرامج       ناحية ثانية فإن معرفة الدور الذي تضطلع به هذه اآلليا         

        (Eysenck & Keane , 2005 , p13)  لمعالجة نقاط الضعف
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        التكوينات العصبية بالمخ تعد من أهم العوامل الحاكمـة          وقد أوضحت نتائج الدراسات أن 
سق ومتكامل   المخ يتكون من عدة مناطق أو أجزاء تعمل معاً في نظام متنا            وأن، ملعملية التعلّ 

وذلك على الرغم مـن اخـتالف       
الوظيفة أو الوظائف الخاصة بكل     

ــا ــي ( منهـ  ، ٢٠٠٥، القريطـ
دراسات الكشفت   فقد    . )٤١٧ص

دور كبير  عن   الحديثة   نفسعصبيةال
 للنــشاط الــدماغي فــي ظهــور

 ، الرياضـيات     التعلّم في  صعوبات
 -ستانـشكو   حيث  كشفت دراسة ل    

-Stanescu وآخــرون كــوزون

Cosson et al. 2000  عن فروق
جوهرية في نشاط بعض أجـزاء      

  ��ً� �� آ����ن و ��ون)  ١( ا����                        فيو خاصةً الفصوص الجدارية  الدماغ

                                                                                                                   Kucian et al., 2006  
 

  

 ي ببعض المهام الحسابية المعقدة والبسيطة بين العـاديين وذو         مالمنطقة اليسرى في أثناء القيا    
 هذه األجزاء من الدماغ ال يالحظ نشاطها بـصورة قويـة عنـد ذوي               وأن، صعوبات التعلّم 

    ).Stanescu-Cosson et al., 2000 , Pp2245-2255(صـعوبات تعلّـم الرياضـيات    
يوضح بعضاً من أوجه االختالف بين ذوي صعوبات الـتعلّم فـي الرياضـيات              ) ١(والشكل  

حيـث يالحـظ االخـتالف بـين        ، والطلبة العاديين في األداء على بعض المهمات الرياضية       
  .المجموعتين في مناطق النشاط الدماغي المسؤولة عن القدرات الحسابية 

  

  : ـ العوامل البيئية ٤

      صعوبات التعلّم ذات منشأ داخلي إال أنّهم يحذرون             بالرغم من أن الباحثين يتفقون على أن 
فقد وجد أن نقص التغذية يؤثر      ،في الوقت نفسه من تجاهل العوامل البيئية والمواقف التعليمية          

، سلباً في نضج الدماغ وبخاصة فيما يتعلق بإنتاج الخاليا الدماغية مما يقلل من وزن الـدماغ               
 في كثير من البحوث والدراسات التي تتعلق بالتغذية أن األطفال الذين يعانون مـن               وقد أشير 

فإنهم يعانون من إعاقات في تعلّـم       ، سوء تغذية شديدة لفترة كافية من حياتهم في سن مبكرة           
مما يضعف قدراتهم على اإلفادة من الخبرات المعرفية        ، بعض المهارات األكاديمية األساسية     

   ). ٤٠ص  ، ٢٠٠٣، جرار ( يرهم المتوافرة لغ
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  كـالً مـن     أن حيثُ ، فلها دور كبير أيضاً في تفاقم صعوبات التعلّم          أما العوامل التربوية      
من بين العوامل التربوية التي تسهم بشكل دال في         يعتبران   والمناهج الضعيفة    التدريس السيء 

كما تلعب كـل مـن الكتـب        ، ماألداء الضعيف في الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلّ       
   ).١١٩ص  ، ٢٠٠٦، زيادة ( واألدوات المستخدمة غير المناسبة دوراً في ذلك 

 إلى مجموعة من األساليب التربوية في تعلّم الرياضيات و التـي ال             ٢٠٠٣ويشير الوقفي      
سبباً في  تتطابق مع النمو العادي أو الطبيعي لمهارة القيام بالعمليات الرياضية و التي تكون              

 :زيادة احتمال ظهور مثل هذه الصعوبات ومنها 

صياغة المسائل اللفظية بلغة ليست سهلة وتحتاج مستوى معيناً من القراءة قد ال يقوى              ـ�   
 .عليه ذوو الصعوبات التعليمية

، وسرعة القفز من مفهوم إلى أخر دون التركيز على الـسابق منهـا              ، كثرة المفاهيم   ـ�   
 .ة إليه فيما بعد بالمستوى الذي يحتاجه ذوو الصعوبات التعليميةوعدم تكرار العود

، عدم كفاية الفرص للتركيز على المواقف العملية التي تتصل بحياة المـتعلم اليوميـة               ـ�   
  ).٤٦٦ص،٢٠٠٣،الوقفي(  وواقعه المحسوس

 

  : رابعاً ـ انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات 
الخاصة بانتشار صعوبات التعلّم خير ما يساعد علـى تخطـيط           الشك بأن معرفة األرقام         

غير أن تحديد نسبة حدوث أو انتشار هذه الـصعوبات محفـوف            . البرامج التربوية وتمويلها    
        واألدوات المـستخدمة فـي التـشخيص   ، واألسـاليب  ، بمخاطر تتعلق بالمفهوم و المحكات     

   ).٥٦ص ، مرجع سابق  ( 
في الرياضيات بين  ع صعوبات التعلّم توز إلى أنButterworth 1999 ويشير بتروورث    

ــين     ــسبته بـ ــا نـ ــغ مـ ــة يبلـ ــدارس البريطانيـ ــة المـ )                                      %٦ -٥  (طلبـ
) Butterworth,1999,p2(.  

 بتحديد الخاصة نتائج الدراسات  مجموعة منMurphy et al. 2007ويستعرض مورفي     
 انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات بين طلبة المدارس في الواليات المتحدة األمريكية            نسبة

،  Badian 1983بادين  كما في دراسات ،  بينهم ) %٨ إلى ٥  (توزعها بينوالتي أظهرت 
  رامـا وغورمـا  وهي النسبة نفسها تقريباً في الهنـد بحـسب    ،  Geary  20004وجيري 

Ramaa & Gowramma 2002 )Murphy et al.,2007 ,p458 (  ، ـ ا فـي هولنـدا   أم
في   فتبلغ نسبة انتشار صعوبات التعلّمDirks et al 2008وبحسب دراسة ديركس وآخرون 

بين طلبة المـدارس الهولنديـة       % ٧،٦في القراءة    الرياضيات والمترافقة مع صعوبات تعلّم    
(Dirks et al., 2008).  
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    ـأ مجموعة من الدراسـات التـي أجريـت       ٢٠٠٨فيذكر الزيات   ا في المنطقة العربية     أم
هذه ومن ضمن    ، في المدارس العربية  طلبة  اللتحديد نسبة صعوبات التعلّم في الرياضيات بين        

إلى أنَ نسبة انتشار صعوبات التعلّم      التي تشير    ١٩٩١دراسة محمد البيلي وآخرون     ت  االدراس
 الـصف الـسادس     طالب من   ) %١٣,٧٩(حدة تبلغ   في الرياضيات في اإلمارات العربية المت     

 نسبة  إلى أن تشير  ف ١٩٩٢  دراسة عبد الناصر أنيس    أما،  )٣١١ص  ، أـ   ٢٠٠٨، الزيات(
 من  )%١٣,٩ (انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات بين طلبة الصف السادس االبتدائي تبلغ          

 في ت���� ا���� ا������  بين %) ٤٦،٢٨( فيما تشير دراسة عواد إلى نسبة ،يةأفراد العينة الكلّ 
بين %) ٤،٧٨(بينما بلغت نسبة صعوبات التعلّم في الرياضيات في دراسة الظفيري           ، مصر  

 إلى نسبة   )٢٠٠٨ ( فيما تشير دراسة الزعبي    ،ف األول الثانوي في مدارس الكويت       طلبة الص 
  . بين تالميذ المرحلة االبتدائية في الكويت)%١٣,٦( انتشار تبلغ

  

  :في الرياضيات مساً ـ مظاهر صعوبات التعلّمخا
ـ إف، في الرياضيات ا��
	ّ��  من خالل مراجعة األدبيات والبحوث التي تناولت صعوبات       ه نّ

  تضم كل واحدة منهما مجوعة من المظاهر والمـشكالت        ، يمكننا تقديم المجموعتين التاليتين     
  :وذلك بحسب طبيعة هذه المظاهر أو المشاكل 

  

  :لصعوبات المرتبطة بالعمليات المعرفية أ ـ ا
  :   وتشير هذه الصعوبات إلى المشكالت التالية 

  

  :ـ مشكالت في االنتباه 

 يعانون الكثير من األخطـاء  الطلبة الذين منأن العديد إلى  Badian 1983بادين يشير      
جاع الحقـائق  صـعوبة اسـتر  (جرائيـة  خطاء اإل الحسابية، مثل األخطاء االسترجاعية أو األ     

 ليس بسبب صعوبة خاصـة لكـن بـسبب     ،)جراء العمليات الرياضيةإالرياضية أو صعوبة   
، أجرى دراسة حالة لطفل يعاني من قصور         صعوبة انتباهية أكثر عمومية، وللتحقق من ذلك      

 حقائق الضرب، فوجد أنه بعد تقديم العالج ض من صعوبة استرجاع بع  ويعاني أيضاً  ، االنتباه
، أصبح الطفل قادراً على الفهم الكامل        لقصور االنتباه ) عقاقير نفسية منبهة    (قير المنبهة   بالعقا

  .  )١٣٦ص  ، ٢٠٠٦، زيادة نقالً عن (  لجدول الضرب
  إلـى  Askenaz & Henik 2010 اشكينازي و هينكحديثة لكل من دراسة كما تشير      

لرياضيات يعانون من صعوبة في توظيـف       في ا  التعلّم الطلبة الذين يعانون من صعوبات       أن
باإلضافة إلى ، بكات اليقظة شباإلضافة إلى صعوبة في الشبكات الوظيفية التنفيذية و ، االنتباه 

  .(Askenaz & Henik , 2010 , p1 ) نقص في المعالجة العددية 
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  :قصور في اإلدراك  ـ
مكتوبة الوالكلمات  ،  والمسافات       والذي يظهر في العجز عن التمييز بين األشكال والحجوم        

أو شكل ) ٢،٣(خصوصاً عندما تكون الفروق دقيقة كالتفريق بين أشكال األرقام ، مسموعة الو
  ).٦٧ص، ٢٠٠٤، عريفج ( أو بين الخطوط و مساحات األشكال ،  المربع أو المستطيل

فغالباً مـا يكتـسبون     بالنسبة لألطفال ذوي صعوبات التعلّم       وفيما يتعلق باإلدراك المكاني       
أعلى : صعوبات التعلّم في الرياضيات بسبب ارتباكهم واضطرابهم وعدم تمييزهم مفاهيم مثل 

  ).٥٥٠ص، ١٩٩٨،الزيات ( يسار/يمين  ، نهاية/بداية  ،صغرأ/كبرأ،  تحت/ فوق ،أدنى /
  

   :ـ مشكالت في الذاكرة 
الطالب ذو  قصيرة يكونالففي الذاكرة ،     وتظهر هذه المشكالت عند أنواع الذاكرة المختلفة 

وينـسى خطـوات    ، صعوبات التعلّم غير قادر على االحتفاظ بالحقائق أو المعلومات الجديدة           
 ).٤٧٣ص ، ٢٠٠٣، الوقفي ( الحل 

  إلى أن األطفال Geary et al. 2000يشير جيري و آخرون : فبالنسبة للذاكرة العاملة     
كانت لديهم أوعيـة االحتفـاظ باألرقـام        ، تعلّم في الرياضيات    الالذين يعانون من صعوبات     

وكان عندهم صعوبة في حفظ المعلومات      ، الصغيرة تختلف في عملها عن أقرانهم الطبيعيين        
 ).,.p240 Geary et al , 2000 (ومعالجتها وتخزينها بواسطة الذاكرة العاملة 

كالت تعليمية هامة فـي تعلّـم الحقـائق    وفي الذاكرة الطويلة يعاني هؤالء الطلبة من مش          
ثم إن الضعف   ، وعبر مدة طويلة    ، األساسية كما في جدول الضرب الذي ال يتقنونه إال ببطء           

كتذكر العمليات الحسابية   ، في الذاكرة الطويلة يمكن أن يعيق مجاالت أخرى من الرياضيات           
 يواجه  فقد الذاكرة التسلسلية     في أما، أو المعادالت وبخاصة إذا كانت تحتاج إلى عدة خطوات          

أو تذكر سلسلة الخطوات    ، بعض الطالب صعوبة في العد باستخدام العالقة بين واحد وواحد           
الواجب إتباعها في حل مسائل كتابية تتطلب عمليات متتالية متعددة كما في حل مسائل القسمة               

  ).٤٧٣ص ، ٢٠٠٣، الوقفي ( الطويلة  
  

  :ات التفكير اضطرابات في استراتيجي ـ
 الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات يواجهـون   إلى أنAdler 2001    يشير أدلر 

  :مشكالٍت عدة في مجال التفكير واالستيعاب ومن هذه المظاهر 
  .فهو غير قادر على اختيار أو اشتقاق اإلستراتيجية الصحيحة في الحل، ـ جمود في التفكير

  .إلستراتيجية المستخدمة في حال فشلها يجد صعوبة في تغيير اـ
  .ـ صعوبة في التقيد بالخطوات المختلفة للحل في المسائل رياضية

  ).؟) أمتار(بأربعة ) سم(مثل تخمين كم ( ، ـ يجد صعوبة في إعطاء حلول مقبولة أو منطقية
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ية ويؤدي ذلك إلى عدم تمسكه بإسـتراتيج      ،  ـ صعوبة في متابعة سلسلة أفكار واحدة للحل         
  .الحل

أي أنه ال يستطيع التخطيط بشكل جيد للمهمات أو الواجبـات           ، يجد صعوبة في التخطيط     ـ   
  .التي يكلف بها 

  .ـ مشاكل في االنتقال من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد 
  . يجد صعوبة في التعامل مع الرموز الرياضية ـ 

عالقات بينها كإجراء العمليات الحسابية     ـ يجد صعوبة في تكوين المفاهيم الرياضية أو فهم ال         
  .الذهنية 

  .فهو يمكنه القراءة ولكن ال يفهم معنى ما يقرأ،  إلى المعنى عنده  لديهالرموز  تفتقرـ
ومعرفة أي األعداد التي يمكن أن تستعمل       ، )) الكمية  (( ـ كما يعاني من مشاكل بفهم مفهوم        

  ) . متر ١٠٠(مثالً باالرتباط مع الوحدات الكمية في المقاييس 
تحويل األمتـار   (ومثال على ذلك    ، ـ صعوبة في فهم العالقات بين وحدات القياس و الكمية           

  ).أو تحويل الغالون إلى ليترات ، إلى سنتيمترات 
  .مشاكل بالتطبيق العملي للمعرفة الرياضية في حياته اليومية   ـ

  . ـ صعوبة في فهم قيمة المنزلة
  .ب األعداد من حيث الحجم صعوبات بترتييجد ـ 
   .١٧ قبل ١٦ مشاكل بالعد الصحيح مثل أن  ويجد صعوبة ـ
    )١٠٠(أقل من ) ٤(مثل أن ،  خبرته باألعداد ليست كاملة ـ
)Adler,2001, Pp 15 – 17.(   

 هؤالء األطفال يواجهون مشكالت في توظيـف         فإن ٢٠٠٧وبحسب القمش و المعايطة          
 من تلك الصعوبات    اً كبير اًولعل قسم ، ئمة لحل المشاكل التعليمية المختلفة      االستراتيجيات المال 

فاإلنسان لكي يكتسب الخبرات فإنه يقوم بعملية تنظيم        ، يعود إلى افتقارهم إلى عمليات التنظيم     
بطريقة فعالة وذات معنى تضمن له الحصول عليهـا         ، لتلك الخبرات ضمن مخزونه المعرفي    

ومن هنا تظهر مشكلة ذوي صعوبات التعلّم فهم يفتقرون إلى هـذه            ، ةواستخدامها عند الحاج  
   ) .١٨٤ص  ، ٢٠٠٧،  المعايطة والقمش ( المهارة في التنظيم 
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  :ب ـ الصعوبات التي تتعلق باألداء األكاديمي في الرياضيات 

ـ  يواجه       شكالت  الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلّم في الرياضيات مجموعة من الم
وتنـدرج هـذه    ، التي تتعلق مباشرةً بأدائهم األكاديمي في الرياضيات ومعارفهـا وعملياتهـا          

  :ومن هذه المشكالت ، المشكالت ضمن النشاطات األكاديمية 
  

  :قراءةفي الصعوبات ـ " ١

ومـن  ، وهذه الصعوبات ترتبط مباشرة بالمهارات القرائية ذات الصلة بالمهام الرياضية                
  :مظاهر هذه الصعوبة 

عـدم  و،  ) ٨ ، ٧( ،) ٢ ، ٦  (:المظهر ومثال على ذلكفي  ماثلة  تعداد م األيخلط في قراءة     
، بعة عشر  يقرأ تسعمئة وس   )١٧٩ (بين األعداد على سبيل المثال    القدرة على إدراك الفراغات     

، ) _ ( الطـرح   و ، ( + )الجمع   مثل ،ل رموز الحساب    استعما و التعرفصعوبة في    ويجد
قراءة األعداد التي تحتوي أكثر مـن  في  صعوبة  و يعاني من )x (  والضرب )÷ ( ة  القسمو

خصوصاً يمكن َأن تكون صـعبة ، ومثـال      األصفار التي تحتوي  األعدادوتكون   ، رقم واحد 
 قـراءة األعـداد     مثـل لقراءة ،    في اتجاه ا   تشويشولديه  ، / ٧٠٦٩ / َأو /١٠٠٤/: على ذلك 

في قـراءة المخططـات والجـداول       مشاكل  و، / ٢١/يصبح  /١٢/  بحيث أن   عكسية بطريقة
   . الرسوم البيانيةو
  

  :الكتابةفي صعوبات ـ " ٢

ومـن  ، لرياضية   وهذه الصعوبات ترتبط مباشرة بالمهارات الكتابية ذات الصلة بالمهام ا              
  :مظاهر هذه الصعوبة 

حيـث  ( وغالباً ما تكون األرقـام      ، كتابة الرموز   
 فـي  مشاكلو ، )أو مقلوب ، يكتبها بشكل معاكس    

مـن  ، نسخ األعداد أو النتائج أو األشكال الهندسية        
  وكـذلك ، على السبورة أو من الكتاب أو الصور        

عمليات أو النتائج أو ال   ،  في استعادة األعداد     مشاكل
، هندسية من الذاكرة لكتابتها     الالحسابية أو األشكال    

 الرمـوز الرياضـية     ىصعوبة في تذكر معن   ويجد  
                                                         ��ً�، %$�ل �� "!���ت ا������ ا��ی���� ) ٢(ا����              .“-“ َأو“  + “ومثال على ذلك ، المكتوبة 

  ��Ardila & Rosselli ,2002        عدم القدرة على كتابة األعداد المؤلفة                و
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مقال عن صعوبات الكتابة الرياضـية      ) ٢(ويظهر الشكل   ، من أكثر من خانة بشكل صحيح       
كما ،  حيث يالحظ كتابة رموز األرقام بشكل عشوائي  Ardila&Rosselli ,2002نقالً عن 

ــظ  ــسابية يالحـ ــات الحـ ــة للعمليـ ــائج الخاطئـ  ، (Adler,2001,Pp14–17 النتـ
Butterworth,2003, p 1 ، 2005, p14 Cipolotti , &Harskamp (.   

  

      :سادساً ـ تشخيص صعوبات التعلّم في الرياضيات 
      في الرياضيات أول ما تالحظ مـن خـالل           بوادر مشكلة صعوبات التعلّم     دون شك فإن

وتشكل العينات المتراكمة من عمل الطالب ومالحظـات المـدرس          ، رسي اليومي   األداء المد 
وهذا التشخيص األولـي يمكننـا تـسميته        ، إحدى الطرق الهامة للداللة على وجود المشكلة        

ويعتقد كثير من المدرسين أنه بالرغم من افتقار التـشخيص غيـر            ، بالتشخيص غير المقنن    
 إال أن ، لواضحة و التي يعطينا إياهـا التـشخيص المقـنن            إلى العالمات المحددة و ا     نمقنال

   المعلومات المستخلصة منه ربما تكون لها قيمة كبيرة لدعم ومساندة نتائج التشخيص المقـنن             
   ).٥٥ – ٥٤ص  –ص  ، ٢٠٠٩، السعيد ( 

   في الرياضيات مجموعـة مـن األدوات       تستخدم في التشخيص المقنن لصعوبات التعلّم          و
ومدى ، ختبارات وذلك لتحديد مستوى التباعد بين القدرة العقلية واإلنجاز الدراسي للطالب    واال

وكذلك تستخدم هذه االختبارات لتحديد   ، تواتر الخصائص السلوكية لهذه الصعوبة لدى الطالب        
األمر الذي يساعد على بناء البرامج      ، نواحي الضعف والقوة التي يعاني منها هؤالء الطالب         

ـ    عروي ، تالجية الفعالة في ضوء نتائج هذه االختبارا      الع االختبـار   : هف االختبار المقنن بأنَّ
 الذي يويـتم تحديـد   .  بعناية من قبل خبراء في ضوء األهداف أو األغراض المتفق عليها       عد

وبحيـث ال   ، إجراءات تطبيقه وتصحيحه و تفسير درجاته بصورة دقيقة وواضحة ومفـصلة          
ومعـايير أو   ، والنتائج تكون قابلـة للمقارنـة       .  بقه أو المكان الذي يطبق فيه     يتأثر بمن يط  

ومـن    ).٤٩ص،٢٠٠٣،مخائيل( ً متوسطات المستويات العمرية أو الصفية يتم تحديدها مسبقا       
  : التشخيص إلى ثالثة أنواع تخالل ما سبق يمكننا تقسيم اختبارا

  

  :أ ـ اختبارات القدرة العقلية 

قائمة بأهم االختبارات التي تستخدم في مجال قيـاس   Overton 2009 رتون      يورد أوڤي
  :وهذه االختبارات بحسب أهميتها  القدرة العقلية في مجال صعوبات التعلّم

وتشمل هذه العائلة كل من    :Wechsler Intelligence Familyس وكسلرييامقعائلة ـ ١
 )WPPSI–IV، WISC-IV  ،WAIS –III(  اد دافيـد وكـسلر   من إعد وهي David 

Wechsler، يحتوي كل منهما   ) لفظي وأدائي   ( من قسمين     بشكٍل عام  س وكسلر يياألف مق تت
درجة الـذكاء   ( ويعطي كل منهما درجة خاصة به       ، على مجموعة من االختبارات الفرعية      
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التـي  أما القـدرات    ، كما يعطي درجة كلية لالختبار ككل       ، ) اللفظي ودرجة الذكاء األدائي     
سـرعة معالجـة    ، التنظـيم الحـسي   ، الذاكرة العاملة   ، الفهم اللفظي   ( يقيسها المقياس فهي    

  ) .المعلومات 
  

 Kaufman Assessment الطبعـة الثانيـة  لألطفـال ) كوفمـان   ( التشخيصبطارية ـ ٢

Battery for Children  Second Edition :   من إعدادK.L  Nadeen&K . Alan S ،
، الذاكرة القصيرة و الطويلة و التفكير السائل و التفكيـر المتبلـور    (  قدرات   وتستهدف قياس 

  . سنة ١٨ سنوات حتى ٣وتصلح لألعمار من ، ) القدرة على التعلم ، اإلدراك البصري 
  

Binet Intelligence -Stanford.الطبعـة الخامـسة   ، مقياس الذكاء ستانفورد بينيه ـ ٣

)5SB(Fifth Edition , Scales :  2003من إعداد غايل رويدGale Roid   وهو عبارة 
تقيس قدرات التفكير السائل، المعرفـة، التفكيـر الكمـي، المعالجـة            . عن  بطارية معرفية     

 حتـى   رياض األطفـال  وهو يصلح من مستويات ما قبل       ، البصرية المكانية، الذاكرة العاملة   
  .البالغين

Woodcock-الطبعـة الثالثـة   ) م*ت( ية  جونسون للقدرات المعرف-بطارية وودكوك ـ  ٤

Johnson III NU Tests of Cognitive Abilities :   غريو ماك ، من إعداد وودكوك ،
وهـو  ،  )  (Woodcock, McGrew, Schrank, & Mather, 2007)شرينك و مـاذر  

 Cattell -Horn-Carroll (CHC)ظريـة  ن  أساسمبنية على ، عبارة عن بطارية معرفية 
 حتى البـالغين  رياض األطفال   وهو يصلح من مستويات ما قبل       ، ات الواسعة والضيقة    للقدر

(Overton, 2009, Pp 374 - 380).  
  

  :ب ـ االختبارات التحصيلية 

 مجموعة من أهـم االختبـارات   Hallahan et al. 2005يستعرض هاالهان وزمالؤه      
العاديين في ذات الـسلوك وفـي نفـس         التحصيلية والتي تسمح بمقارنة أداء الطالب بأقرانه        

  :والتي من الممكن االعتماد عليها في تشخيص صعوبات التعلم في الرياضيات وهي ، الصف
 California Achievement Test 5thالنسخة الخامسة من اختبار كاليفورنيا التحصيلي ـ�  

edition من إعداد تيغز وكالرك Teigs & Clarck (1992).  

 من إعداد هيرونيمـوس  Iowa Test of Basic Skillsا للمهارات األساسية اختبارات آيوـ�  
  .Hieronyus et al. 1978وآخرون 

 Metropolitan Achievement Testالنسخة السابعة من اختبار ميتروبوليتان التحصيلي ـ 

7th edition  والذي أعده بريسكوت و آخرون Prescot et al. 1992.  
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 ,Stanford Achievement Test Series اختبار ستانفورد التحصيلي النسخة العاشرة منـ 

Tenth Edition .  

، النسخة المعدلة من اختبار الرياضيات األساسي ؛ اختبار تشخيصي للرياضيات األساسـية   ـ�   
Key Math; A Diagnostic Inventory of Essential Mathematics  ،    وهـو مـن

ويتضمن أربعة عشر اختباراً فرعياً تم ترتيبها في ثالثـة   ، Connolly, 1998إعداد كونلي 
 .والتطبيقات ، المحتوى والعمليات الحسابية : مجاالت عامة وهي 

ــيات  ـ��  ــي الرياض ــصي ف ــتانفورد التشخي ــار س  The Stanford Diagnosticاختب

Mathematics Test     ،  والذي أعده بيتي وآخرونPetti et al.1984.  

  ).٦٤٩-٦٤٧ص -ص، ٢٠٠٧، ن هاالهان وآخرو(
  

  :ج ـ مقاييس تقدير الخصائص السلوكية لصعوبات التعلّم 
  :مقياس تقدير السلوك لفرز حاالت صعوبات التعلّم ـ ١
وهو عبارة عن قائمة مالحظـة سـلوكية    ، Myklebust 1971من إعداد مايكل بست      

تبط بـصعوبات الـتعلّم     يركز على خمس خصائص سلوكية تر     ، حاالت صعوبات التعلّم   لفرز
التـآزر  ، )الزماني والمكـاني    ( التوجه  ، اللغة المنطوقة ، الفهم السماعي و الذاكرة   : ( وهي  

ويمكن أن يقوم بتطبيقه كل من له عالقة ومعرفة         ، )االجتماعي  السلوك الشخصي و  ، الحركي
   ).١١٤ص ، ٢٠٠٣، عماد نقالً عن ( وثيقة بالطفل

  

  :التشخيصية لصعوبات التعلّم بطارية مقاييس التقدير ـ ٢
تـم إعـداد بطاريـة مقـاييس التقـدير          ،  ) ٢٠٠٨(من إعداد فتحي مصطفى الزيات           

بدءاً مـن الـصف     ( الطالب ذوي صعوبات التعلّم      عن   للكشف، التشخيصية لصعوبات التعلّم  
لقـة  والذين يتواتر لديهم بعض أو كل الخصائص السلوكية المتع        ) الثالث حتى الصف التاسع     

ه بإمكان المدرس   نّأعلى أساس   ، نوسويقوم باإلجابة عن هذا المقياس المدر     . بصعوبات التعلّم 
تحليل السلوك الفردي للطلبة وذلك من خالل التفاعل المتكرر بين الطالب والمـدرس علـى               

  البحوث والدراسات التي تناولت القيمة التنبؤيـة       ويشير الزيات إلى أن   . مدار العام الدراسي    
تشير نتائجها إلى ارتفاع قيمتها التنبؤيـة بـصورة         ، لتقديرات المدرسين للخصائص السلوكية   

وتشمل البطارية مجموعـة مـن المقـاييس        .  الذكاء المقننة    تتفوق القيمة التنبؤية الختبارا   
، اإلدراك االسـتماعي    ، االنتبـاه   ( المخصص كل منها لنوع معين من الصعوبات و تشمل          

الـسلوك  ، الرياضـيات   ، الكتابة  ، القراءة  ، الذاكرة  ، اإلدراك الحركي    ، اإلدراك البصري 
  ).٧٥ص  ،٢٠٠٨، الزيات ) ( االجتماعي و االنفعالي 

  



 ٤٠

  :في الرياضيات   استراتيجيات التدريس العالجي لذوي صعوبات التعلّمـسابعاً 
  

طلبـة الـذين    إلى أن عالج الKirk & Chalfant  1988يشير كل من كيرك و كالفنت     
يعانون من صعوبات في العمليات الحسابية يحتاج إلى ما هو أكثر مـن األسـاليب النمائيـة                 

فإن ، فعند اكتمال التشخيص والوصول إلى فرضية حول طبيعة المشكلة        . العادية في التدريس    
، )٣٦٩ص ، ١٩٨٨،  كالفنـت    وكيرك  (من واجب المدرس أن يضع برنامجاً عالجياً فردياً         

راعي في برنامجه هذا مجموعة من المبادئ واضعاً نصب عينيه أنه يتعامل مع طالب          بحيث ي 
يعاني من صعوبة في التعلم له خـصوصيته مـن نـاحيتي التـدريس و التعامـل ومتبعـاً                   

  .استراتيجيات تدريسية خاصة تتناسب وطبيعة هذه الفئة 
  

  :أ ـ مبادئ التعليم العالجي لصعوبات التعلّم في الرياضيات 
إلى أن هناك مجموعة من المبادئ األساسية التي يتعين أخذها بعين            ٢٠٠٨الزيات  يشير       

  :المبادئوتتضمن هذه ، االعتبار خالل عمليات التدريس العالجي لذوي صعوبات التعلّم
 ،بصرية تفترض أن الطالب ال ينصت إليك لمجرد أنه ال يعطيك تغذية مرتدة لفظية أو        ـ ال ١

  .منه يتفاعل معك بالقدر الذي تتوقعه أو ألنه ال
، ه يتعين عليك أن تشرح أو تفسر كل شيء للطالب ذوي صعوبات التعلّم            نّأ تفترض   ـ ال  ٢

 .فهم ليسوا بالضرورة لديهم مشكالت في الفهم العام 

 استشر خبيراً متخصصاً في التربية الخاصة للحصول على المساعدات المطلوبـة لفهـم              ـ٣
 .لخاصة لصعوبات التعلم المتعلقة لكل طالب من ذوي صعوبات التعلّمطبيعة النوعية ا

وإنما يتعين أن يشمل    ،  على نسبة ذكائه   اًتقوم إمكانات أو قدرات الطالب باالعتماد كلي      ال   ـ٤
 .واالنفعالية له ، التقويم كافة الجوانب العقلية المعرفية و المهارية واالجتماعية 

ولكـن يعـاني مـن      ، وثوقة للطالب تضعه بين الطلبة المتفوقين     قد تكون نسبة الذكاء الم    ـ  ٥
ف أو  حيث تظل نسبة كبيرة من صعوبات التعلّم لدى الطـالب بـدون تعـر             ، صعوبات تعلّم 

 .تشخيص 

 ،طالبنـا  يمثل رصد المدرسين للخصائص السلوكية المميزة لذوي صعوبات التعلّم لدى            ـ٦
 .ف عنهم أهم األساليب الفعالية للتعرف عليهم والكش

أو ، بحيث تشد انتباه الطالب إلى المـادة التعليميـة        ،  قم بتنويع األساليب التي تستخدمها       ـ٧
  ).٥٤ ـ ٥٣ص ـ ص ،  ـ أ ٢٠٠٨، الزيات ( العالجية 

فـي   وبصرف النظر عن األسلوب الذي سيتبعه المدرس للتعامل مع صعوبات الـتعلّم                 
 التعلّم في الرياضيات يجب أن توجه نحو تطـوير          فإن الخطة الفردية لصعوبات   ، الرياضيات

، مثل معرفة الحقائق األساسية للجمع والطـرح و الـضرب و القـسمة            ( المهارات الحسابية 



 ٤١

مثل ( والفهم المنطقي   ، )والمعرفة بكيفية الجمع بين هذه المهارات في حل المسائل الحسابية           
اختيار المعلومات ذات الصلة ومعرفة     التركيز على قدرة الطالب على القراءة و فهم النص و           

وكذلك ، )العمليات و المهارات الالزمة لحل المشكلة المطروحة ومحاكمة مدى صحة الجواب       
أي بشكل عام تشتمل على مختلف مجـاالت الرياضـيات          ، وحل المسائل   ، التفكير المنطقي 

   ) .٤٩٣ص  ، ٢٠٠٣، الوقفي (
  

  :في الرياضيات  لطلبة ذوي صعوبات التعلّمب ـ االستراتيجيات التدريسية الخاصة با

في الرياضيات مجموعـة مـن األسـاليب              تذكر األدبيات التي تناولت صعوبات التعلّم     
فـي   التدريسية العامة التي يمكن استخدامها مع الطلبة الذين يعانون مـن صـعوبات الـتعلّم              

  :ومنها ، الرياضيات 
  

  :لسابقة في الرياضيات  و المهارات ات ـ تفعيل دور المتطلبا١

ولذا تمثـل   ، تعتمد الرياضيات على األنشطة العقلية المعرفية التراكمية األفقية والرأسية               
أهمية بالغة لتدعيم ، عمليتا ممارسة الطالب للمتطلبات والمهارات السابقة للرياضيات وتعلمها     

ها والتأكد منها قبـل البـدء       التي يتعين على المدرس مراعات    ، األنشطة والممارسات الالحقة    
   ).٣٣٣ص ،  ـ أ ٢٠٠٨، الزيات ( بالتدريس الالحق 

 كل بنية معرفية يبنيها الطفل تنمو انطالقاً من بنية سابقة التكوين وال تـضاف                أن حيث     
، ٢٠٠٦،  منصورواألحمد ( إليها مجرد إضافة في سياق سعيها إلى توازن من مستوى أعلى    

فـي    االنطالق في التدريس العالجي لصعوبات الـتعلّم        من  كان البد  ومن هنا  ،  )٢٤٠ص  
الرياضيات من خالل التركيز على إعادة بناء البنية المعرفية بشكل صحيح للطالب فيما يتعلق              

العالقـة بـين واحـد     :ومن هذه المهارات األساسية     ، بالمهارات األساسية لتعلم الرياضيات     
التنمـيط وهـو    ، الفـصل ، الوصل، المساواة، الترتيب، نةالمقار، التصنيف ،الوصف ،وواحد

تعر       ف عدد األشياء األقل مـن مجـرد        ف سلسلة من األشياء أو المجموعات المترابطة كتعر
   ).٤٧٦ص  ، ٢٠٠٣، الوقفي ( الرؤية 

 

  :ـ االنتقال التدريجي من المحسوس إلى المجرد ٢
  

يات والحقائق والمهارات المتعلقة علـى      يمكن لمعظم الطالب أن يتعلموا مفاهيم الرياض           
نحو أفضل إذا كان انتقال المدرس خالل عمليات التدريس وأسـاليبه مـن المحـسوس إلـى                 

  :وهي ، ويمكن للمدرس أن يخطط خالل هذه العمليات لثالث مراحل تدريسية  .المجرد
أي ( حسية المختلفة   المرحلة الحسية وفيها يتم االعتماد على تحفيز التعلم من خالل المثيرات ال           

وفي هذه المرحلة يمكـن     ( والمرحلة التمثيلية   ، )م الطالب بمثير مادي موجود أمامه       ربط تعلّ 



 ٤٢

والمرحلة األخيرة هـي    ، )استخدام الصور واألشكال والرسوم الممثلة ألشياء حقيقية أو فعلية          
ويـسهم االنتقـال    . ةوفيها يقوم التدريس على الرموز والمفاهيم الرياضي      ، مرحلة التجريدية   ال

  ) .٣٣٣ص ، ـ أ ٢٠٠٨، الزيات( التدريجي في فهم وبناء المفاهيم و المهارات الرياضية 
   
  :Modeling  ـ النمذجة ٣

ومن بين األساليب التي يمكن اسـتخدامه       ،  تستخدم النمذجة كدعامة رئيسية في التدريس           
  :فيها 

والحظوا كيف يمكننـا أن  ،  ل مثالً انتبهوا إليفيقو،  أ ـ يقوم المدرس باألداء أمام الطالب  
  . مسألة القسمة هذه نحّل

فيقول مثالً انتبهـوا  ، ب ـ يطلب المدرس من أحد الطالب أن يقوم هو باألداء أمام الطالب  
  .وال حظوا كيف يقوم بتنصيف الخط ، ) أحمد ( إلى ما يقوم به 

   .١٤ = ٥+ ٩فيقول مثالً ، ج ـ يذكر المدرس اإلجابة للطالب 
ويتركها للطالب كي ،  الشرح و التفسير ند ـ يستخدم المدرس العديد من المواد التي تتضم 

   .ألة المعروضةيقوموا بالرجوع إليها عند قيامهم بحل المس
   ).٦٦٧ص، ٢٠٠٧،هاالهان وآخرون ( 

هـذه  و، وقد أظهر البحث المتعلق بالنمذجة ظروفاً كثيرة تزيد مـن فاعليـة النمذجـة                    
، الوضوح  ( خصائص عرض النموذج    ، الظروف المعززة للنمذجة تشمل خصائص النموذج       

، )تعدد األفراد الذين يمثلون النموذج ، قلة التفصيالت ، التكرار الكافي   ، التدرج في الصعوبة    
، قبول "مشاعره نحو النموذج ، تفاعله مع النموذج ( و تتضمن ) الطالب ( خصائص المشاهد 

 ، ٢٠٠٤، الوقفي و آخرون    ) ( مكافأة الطالب ألدائه السلوك الذي عرض كنموذج          ،"رفض  
   ) .٤٦٨ص 

  

  : ـ انتقال أثر التدريب ٤

ثر التدريب يحدث عنـدما يـتعلم       أنتقال  ا  إلى أن  ٢٠٠٦يشير كل من األحمد ومنصور           
 أخرى ومواقف   المتعلمون مفاهيم مجردة ومبادئ عامة أو اتجاهات عامة يطبقونها في أماكن          

مغايرة جديدة لها نفس العناصر أو المكونات التي تتكون منها مواقف التعلم األصلية الـسابقة                
   ).١٠٩ص  ، ٢٠٠٦، منصور  واألحمد(

  :ثر التدريب ما يلي أنتقال اومن العوامل التي يمكن أن تساهم في تعزيز 
ـ أ لوضع الذي يحدث فيه التعلـيم  فعندما يكون ا: واألشخاص ، والمواد ،  الوضع التعليمي  

ثـر  أ إمكانيـة انتقـال      سوف ترتفع قريباً جداً من الوضع الطبيعي الذي تستخدم فيه المهارة          



 ٤٣

يجب أن تكـون مـشابهة للوضـع        ) أي األثاث والمواد    ( كما أن الوضع المادي     ، التدريب  
  .الطبيعي إلى أقصى حد ممكن 

ـ ب لتعزيز المستمر المتقطع الذي يقدم لديمومـة  يجب التأكيد على أهمية ا : أنظمة التعزيز  
ومع أن التعزيز يقل تدريجياً مع تقدم التدريب فأنه يشكل جزءاً ضرورياً            ، التغيير في السلوك    

   ).٤٧٦ ـ ٤٧٥ص ـ ص  ، ٢٠٠٤، الوقفي و آخرون( من االنتقال الدائم ألثر التدريب 
    

  : ـ طريقة ما وراء المعرفة ٥

  Flavellطوير مفهوم ما وراء المعرفة إلى الباحث المعرفي فالِڤـل  يرجع الفضل في ت    
 حيث ركز في دراساته األولى في هذا المجال على تحسين قدرة األطفـال علـى                1987عام

ثم ، وذلك من خالل العمل على مساعدتهم على التفكير في المهمات التي يواجهونها             ، التذكر  
،  نوفـل  وأبـو جـادو   ( وير عمليات التذكر لديهم توظيف االستراتيجيات التي من شأنها تط     

   ) .٣٤٣ص  ، ٢٠٠٧
أكثر من افتقارهم للقدرة     كما أن ذوي الصعوبات التعلمية يفتقرون إلى استراتيجيات التعلّم            

كما الحظ هذان الباحثان أن االستراتيجيات التي يستخدمها هؤالء الطلبة كانـت            ، على التعلّم 
 في  ستخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلّم        ويشتمل ا  ،الة  غير فع

  : اآلتية ةعلى الخطوات العشر، الرياضيات في حل المسائل الرياضية 
ويطرح ، ثم يقرأ المسألة شفوياً     ،  يشعر المدرس بالمشكلة المحددة الواضحة       :الخطوة األولى 

  .علومات المناسبة الواردة في المسألة عدد من األسئلة ليلفت انتباه الطلبة إلى الم
  . يضع الطالب هدفاً هو حل المسألة :الخطوة الثانية 

 يضع الطالب خطوطاً تحت الكلمات التي يمكن أن تتحول إلـى عبـارات              :الخطوة الثالثة    
  .كمية

 يحدد الطالب المعادلة أو القانون المناسب من بين مجموعـة مـن البـدائل     :الخطوة الرابعة   
  .ناسبة للعبارات الكمية التي ذكرت في الخطوة الثالثة الم
  . يحول الطالب عبارات القانون إلى قيم رقمية :الخطوة الخامسة  
  . يكتب الطالب الجمل الرقمية بنفسه :الخطوة السادسة  
  . يختار الطالب العمليات الحسابية بنفسه :الخطوة السابعة  
  .اء العمليات الحسابية يقوم الطالب بإجر:الخطوة الثامنة  

  . يستخرج الطالب اإلجابات بلغة األرقام الرياضية :الخطوة التاسعة   
وبذلك يكون قد حقـق     ،  يحول الطالب اإلجابة الرقمية إلى عبارات لغوية         :الخطوة العاشرة   

   ).٤٥٥ ـ ٤٥٤ص ـ ص  ، ٢٠٠٤، الوقفي و آخرون ( هدفه 

  



 ٤٤

  : ـ استخدام التقنية ٦

ولما كانـت   ، الذاتي   ويجب احترام هذا األسلوب في التعلّم     ، م أسلوبه في التعلّم   لكل متعل      
، م كل متعلم في تعلمه      ه يصعب على المدرس متابعة تقد     نّإف، صفوفنا العادية تزدحم بالطالب     

وذلك ، سواء الجمعي أو الفردي      ومن هنا نبعت الحاجة إلى استخدام التقنية في التعليم والتعلّم         
  ،٢٠٠٥، القـال وآخـرون     ( ق مفهوم تفريد التعليم و تعزيز التعلم الذاتي واستمراره          لتحقي
   ).١٥ص

ومن أهم األدوات التقنية التي يمكن أن تساعد المدرس على تحقيق هذا التفريد في التعليم                    
فمن الطبيعي أن يجد المدرس وجود عالقة       ، هو الحاسوب    ومراعاة أساليب الطلبة في التعلّم    

وتشير مجموعة التدريبات والممارسات إلـى ذلـك التمثيـل          ، لحاسوب   ا بين الرياضيات و  
            المتكرر لعدد محدود من الحقائق واالستجابة لـذلك العـدد المحـدود مـن تلـك الحقـائق                  

   ).٦٦٤ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان وآخرون ( 
ي صعوبات التعلم فـي      مواصفات برامج الحاسب الذكية لتعليم ذو      ٢٠٠٦ويحدد صالح        

، ) رسوم ثابتة ومتحركة    ، صورة  ، صوت  ( أنها يجب أن تتميز باستخدام الوسائط المتعددة        
وإمكانية تكرار العروض والمعلومـات بـشكل       ، واحتوائها على المثيرات واإلرشادات الدالة      

تبارها احـد   وبأنها يجب أن تبنى بطريقة تنمي القدرات اإلدراكية و تقوي الذاكرة باع           ،  مثير
وبأنها يجب أن تتماشى مع طبيعـة       ، أهم المداخل العالجية لصعوبات التعلم في الرياضيات        

   )   ١٠ص  ، ٢٠٠٦، صالح ( األشخاص والبيئة 
 ، Fuchs et al. 2002وال بد من اإلشارة أخيراً إلى ما أثبتته دراسة فوكس و آخرون      

سين مهارة حل المشكالت الرياضية لدى الطلبة        يمكن أن يلعبه الحاسوب في تح      رمن دور كبي  
حيث استهدفت الدراسة تحسين أداء الطلبة       ، تالذين يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيا      

ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في مهارة حل المشكالت الرياضية عن طريق برنـامج              
  :حاسوبي يركز على ثالثة أنشطة أساسية وهي 

  .د حل المشكلة  إتقان قواعـ١ 
إلدراك التشابه في الحلول بـين المـشكالت        ،  التدرب على مهارة تصنيف المشكالت       ـ ٢ 

  .المتشابهة 
وكان مـن  . دراك بأن الحلول المبتكرة للمشكالت الجديدة يعتمد على الحلول السابقة  اإل ـ ٣ 

ة لدى الطلبـة    نتائج الدراسة األساسية وجود تطور ملحوظ في مهارة حل المشكالت الرياضي          
  ).Fuchs et al., 2002 , p90(عينة الدراسة 
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  :الخالصة
  :من خالل العرض السابق يمكننا استخالص النقاط التالية     

قبل ، من خالل إسهامات الميدان الطبي       التعلّم تمثلت بدايات ظهور مصطلح صعوبات       ـ
جديد على يد كيرك عام     أن تنتقل إلى ميدان علم النفس و التربية ليظهر كمصطلح تربوي            

١٩٦٣.  

على أن أساس هذه المشكلة يعـود        التعلّم تركز أغلب التعريفات التي تناولت صعوبات        ـ
 أو،  تربـوي    أووتستبعد وجود إعاقات حسية أو حرمان ثقافي        ،  خلل وظيفي دماغي   إلى

،  إدراك ،انتباه  ( وأنها تظهر في مجالين رئيسين وهما مجال العمليات النفسية          ، اقتصادي  
 ) .الرياضيات ، الكتابة ، القراءة ( ومجال اإلنجاز الدراسي ، ) لغة ، تفكير ، ذاكرة 

، محك التباعـد    ، على مجموع من المحكات وهي       التعلّم يعتمد في تشخيص صعوبات      ـ
 .محك االستجابة للتدخل وحل المشكالت ، محك العالمات النفسعصبية ، محك االستبعاد 

، الـذاكرة ، االنتباه  (  صعوبات نمائية تضم صعوبات في       إلىلتعلم   تصنف صعوبات ا   ـ
، القـراءة (  صعوبات في    لوصعوبات أكاديمية وتشم  ، ) التفكير،اللغة الشفهية   ، اإلدراك  

 ) .الرياضيات ، الكتابة

في الرياضيات إحدى المشاكل الخطيـرة التـي تواجـه النظـام       التعلّم تمثل صعوبات    ـ
 .مة الرياضيات الكبيرة في مناشط الحياة اليومية نظراً لقي،التعليمي 

في الرياضيات على أنها مشكلة تظهـر بـشكٍل    التعلّم تؤكد جميع التعريفات لصعوبات      ـ
 .والمفاهيم المرتبطة بها ، خاص في العمليات الحسابية 

بنى الخبرة الجديدة علـى أسـاس        يسير نمو المعرفة الرياضية بشكل حلزوني بحيث تُ        ـ
 .ات السابقة وذلك وفقاً لنظرية بياجيه في النمو المعرفي الخبر

 التعلّم العامل األساسي في ظهور صعوبات جعله سبب وحيد يمكن إلى الركونيمكن ال  ـ

في الرياضيات بل هناك مجموعة من األسباب المقترحة لهذه الصعوبة وهذه األسباب إما             
 ). بيئية وأ عصبية أووراثية أو كيميائية حيوية ( أن تكون 

 بحسب البلدان التـي تـم       تفي الرياضيا  التعلّم هناك تفاوت في نسبة انتشار صعوبات        ـ
 .كما أن هناك تفاوت في نسبتها بحسب المراحل الدراسية ، ذكرها 

ـ    التعلّم إن لمظاهر صعوبات     ـ يتعلـق بالـصعوبات    : األول  ، ن  يفي الرياضيات وجه
 اضـطرابات فـي     ،مشكالت في الـذاكرة     ، دراك  قصور اإل ( المرتبطة بالنمو المعرفي    

، صعوبات في القـراءة     (  يتعلق باألداء في الرياضيات       :والثاني) استراتيجيات التفكير   
 ).صعوبات في الكتابة 
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المرحلة األولى وهي   ، في الرياضيات فهو يمر بمرحلتين        أما تشخيص صعوبات التعلّم    ـ
كثيراً على خبرات المدرس ومعرفتـه الجيـدة   مرحلة التشخيص غير المقنن والذي يعتمد  

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص المقنن والتي تستخدم فيها ثالثة أشكال ، بالطالب 
، ة  ياالختبـارات التحـصيل   ، اختبارات القدرة العقليـة     : ( من االختبارات المقننة وهي     

   ) ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية 

راتيجيات التدريس العالجي لذوي صعوبات التعلّم فـي الرياضـيات         است يجب أن تقوم     ـ
هذه الفئة بحيث   على مجموعة من المبادئ التي يجب أخذها في الحسبان في أثناء تدريس             

االستراتيجيات التدريـسية الخاصـة بالطلبـة ذوي        ومن  ، تتناسب مع وضعهم الخاص     
االنتقـال  ، ات والمهارات الـسابقة  تفعيل دور المتطلب  : ( صعوبات التعلّم في الرياضيات   

طريقـة مـا وراء     ، انتقال أثر التدريب    ، النمذجة  ،  المجرد   إلىالتدريجي من المحسوس    
  ) .استخدام التقنية ، المعرفة 
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  معنى األساليبـ 

  ـ أساليب التفكير وعالقتها ببعض المفاهيم النفسية

  تعريف أساليب التفكيرـ 

  النظريات المفسرة لمفهوم األساليبـ 

-The Theory of Mental Self ـ نظرية حكومة الذات العقلية 
Government  

  ـ المبادئ األساسية ألساليب التفكير

  ـ العوامل المؤثرة في نمو أساليب التفكير

  ـ أساليب التفكير والعملية التعليمية

  التفكير ـ العالقة بين صعوبات التعلّم وأساليب

  ـ الخالصة
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  الثالث المحور
  أساليب التفكير

  
  
  
  

  : معنى األساليبأوالً ـ 
عنـد  وغير متفوقين   ملين  اوخمدرسين   عند   شطين ومتفوقين انلماذا يكون بعض الطالب           

وبـصداقة وتفهـم مـع    ، آخرين ؟ ولماذا يكون بعضهم في حالة صراع وعناد مع مدرسيهم  
 يميـل   بينمـا ، الب طريقة المحاضرة    آخرين ؟ ولماذا يفضل بعض المدرسين والط      مدرسين  
المدرسـين  خر إلى طريقة المناقشة داخل الحجرة الدراسية ؟ ولماذا يفضل بعـض           آلالبعض ا 

     فيمــا يفــضل الــبعض اآلخــر األســئلة المقاليــة ؟، الطــالب األســئلة الموضــوعية و
)Grigorenko& Sternberg , 1997 ,p205.(   

خالل تفاعالتنا اليومية مع اآلخرين     ، ي انتباه الكثير منا     هذه األسئلة وغيرها قد تسترع          
بأنه بغيض أو غير محبوب فيمـا       ما  فقد نقول عن شخص     ، ومن خالل اختياراتنا وتصرفاتنا     

فما سبب اختالف هـذه      ، ه شخص محبوب والعمل معه ممتع     نّأ شخص آخر على     هينظر إلي 
 أسـاليب   يـستخدمون ومع ذلك فهم     ،  فاألشخاص قد يكونون متساوين في قدراتهم      .؟ النظرة
 عادةً ما نحكم عليهم أنهم       بنجاح  األشخاص الذين تتوافق أساليبهم مع موقف معين       نإ، مختلفة  

إنهم فقـط   ، على الرغم من أنهم قد ال يمتلكون هذه القدرات          ، يمتلكون موهبة أو قدرة عالية      
يبـدو  ،  مع مدرس أو موقف معين       فمثالً الطالب الذي يتوافق أسلوبه    ، متوافقون مع الوضع    

   ).١٦٥ص  ، ٢٠٠٧،  السميد أبووعبيدات ( نه قد ال يكون كذلك بدرجة كبيرة أمع ، متفوقاً 
 إلـى أن القـدرات   Sternberg & Wagner 1991واغنر يشير كل من ستيرنبرغ وو     

الفردية من حيث   الدراسية واختبارات اإلنجاز التقليدية ال تعطي سوى تفسير قليل لالختالفات           
  .)Sternberg & Wagner, 1991, p1(اإلنجاز الدراسي 

هـذه   وفي الحقيقة فإن المؤثرات غير الدراسية تلعب دوراً هامـاً فـي حـصول مثـل                     
دعم الووالبعض يشير إلى العوامل األسرية      ، فمن الباحثين من يشير إلى الدافعية     ، االختالفات

أما األسلوب كمتغير أساسي في هذه االختالفات فقد         ، الذات   رتقديإلى  يشير  والبعض  ، عائليال
األساليب المعرفية أو أساليب التعلم أو      (درس على نطاق واسع بمختلف أنواع األساليب سواء         

  . )Zhang ,2002a,p331 ( )أساليب التفكير 
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 العـالم    تعود إلـى   ٢٠٠٤ كما يذكر العتوم     ولعل البداية األولى لظهور مفهوم األساليب          
 عندما أكد على أهمية دراسة الفروق الفردية William James 1890األمريكي وليم جيمس 

  . )٣٨٥ ، ٢٠٠٤، العتوم ( من خالل األساليب المختلفة التي يتبناها األفراد
 نأإلى عندما أشار ،  أسلوب الحياة كمفهوم نفسي Alport  قدم ألبورت ١٩٣٧وفي عام      

نمـط  ( أو باختـصار  ،  يعني النمط الذي يثبت تميز الشخـصية  Life styleأسلوب الحياة 
ن هذا النمط يتركب أو يتكون عبـر فتـرات زمنيـة    أو، )  Type of Behavior السلوك 
  ).In Grigorenko& Sternberg , 1995 , p205 (وعبر بعض مجاالت النشاط ، طويلة
 أنات مع فكـرة     يات وبداية الستين  يمسينومن ثم ظهرت ثورة األساليب المعرفية في الخ            

  كيف ندرك وكيف نـتعلم وكيـف       (  تمدنا بحلقة وصل بين دراسة اإلدراك        األساليب يمكن أن
 و وتكـن  Kaganوتبرز إلى الواجهة أعمال كل مـن كاغـان    ، ودراسة الشخصية    ) ؟نفكر

ه ئ وزمالحيث يشير وتكن،  ) ٢١٧ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ  ( .Witkine et alه ئوزمال
Witkine et al.1974بارة عن الخصائص المميـزة للفـرد    األسلوب المعرفي هو عإلى أن

أمـا  ، ويشتمل على نشاطات عقلية وإدراكيـة  ، التي يستخدمها في مدى واسع من المواقف     و
 فيشيران بأنه يدل على اتساق طرق وأسـاليب أداء  Coop 1969 Sigle & و سيغيل كوب

   ) .٢٩١ص  ، ٢٠٠١، الزيات ( مواقف السلوكية الفرد في مختلف ال
فظهرت نظريات ، ومن ثم تعددت المجاالت التي تم البحث من خاللها في مجال األساليب          

دن ودن  ، Kolb 1984كولـب  كنظريـة  ( Learning Stylesتحاول تفسير أساليب التعلم 
Dun & Dun 1985 ( التي يحب بها األفراد أن ويبحث هذا النوع من األساليب في الطريقة

ويشير هذا النـوع   ، Teaching Stylesكما تم البحث في مجال أساليب التدريس  .يتعلموا 
 ،من األساليب إلى الطرق المفضلة في تقديم المحتوى العلمي أو الدراسي من قبـل المعلمـين          

 & Hensonومن النظريات التي بحثت في هذا المجـال نظريـة هينـسون و بروثويـك     

Borthwick ،  غراشاGrasha 1997 )  ٢٥٣ -٢٥٢ص  ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ.(  
لة مجال التفكير واألساليب المفـض    ، ومن المجاالت التي تم التطرق إليها في مجال األساليب          

   .ة الحاليالدراسةر محووهو المجال الذي سيكون ، التي نوظف بها تفكيرنا 
  

  :ض المفاهيم النفسية أساليب التفكير وعالقتها ببع: ثانياً 
ز عن  وفي نفس الوقت يتمي   ، النفسية  المفاهيم  يتداخل مفهوم أساليب التفكير مع العديد من            
ولوال  ، ستراتيجيةإب الشخصية وكذلك ليس أنماطفهو ليس بقدرة وليس بنمط من ، المفاهيمهذه 

 لتفكير أي قيمـة علميـة أو    ا أساليبلما كان للبحث والدراسة في      المفاهيم  ز عن هذه    هذا التمي
 طبيعة عالقاته المتداخلة مع المفـاهيم        نفسه  فبنيته المستقلة بذاتها كمفهوم وفي الوقت      ،عملية  
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يأخذ البحث فيه منحى    ، النفسية األخرى هي التي تكسب هذا المفهوم شرعيته كمفهوم خاص           
 دث فيهـا الخلـط بـين       وفيما يلي استعراض ألهم المفاهيم النفسية التي قد يح        ، ي  علمي وجد

  :األسلوب و بينها 
  

  : Thinking Styles & Abilities   أساليب التفكير و القدرات ـأ 

     من بين أهم النقاط التي ركز عليها ستيرنبرغ        إن  Sternberg       عنـدما طـرح نظريتـه 
ولكي  ، هي أن األساليب ليست بقدرات ولكنها تمثل تعبيراً عن هذه القدرات، ألساليب التفكير 

  .ندرك حقيقة هذا اإلدعاء يجب علينا أن نعرف ما هي طبيعة القدرات 
وأن هذه ، عبارة عن مضمون للمعلومات ومكوناتها  القدرات أنلى  إ٢٠٠١ تشير األحمد     

وتختص بمجال معين أو وظائف معينة مثـل القـدرات          ، القدرات محدودة االنتشار واالمتداد   
في حين تتواجد األساليب في جميع مجاالت القدرات باإلضـافة     ، ية  العددية والرياضية واللفظ  

   .) ١٣٣ص  ، ٢٠٠١،األحمد (  لفةإلى مجال الشخصية بخصائصها وسماتها المخت
فالشخص قد يكون لديه قدرة على التفكير اإلبداعي ولكنه لم يستخدم األسلوب المناسـب                   

فيظهر هذا الـشخص و كأنـه ال        ، التحرري  للتعبير عن هذه القدرة كاألسلوب التشريعي أو        
ولألسف فإن الكثيـر    ، يمتلك هذه القدرة ألنه في الحقيقة لم يظهر هذه القدرة بالشكل الصحيح           

ال تسمح لهـم بإظهـار      ، من طالب مدارسنا يقعون ضحية فرض أساليب محددة دون غيرها         
 التمييـز بـين   رة إلـى أن  من اإلشاد وال بSternberg , 2002, p110(،(قدراتهم الحقيقية 

بينما يقوم التمييز بين األفراد في األساليب على التمييـز  ، األفراد في القدرات هو تمييز كمي     
  .النوعي أي مدى تفضيل الفرد ألسلوب معين دون غيره 

  

   :  Thinking Styles & Personality Types أساليب التفكير وأنماط الشخصيةـب 

 جملة الصفات والخصائص     :عريفاً ألنماط الشخصية ينص على أنها     ت ٢٠٠٨يقدم ربيع        
ومـن أمثلـة األنمـاط النفـسية        ، االجتماعية والخلقية والمزاجية التي تميز الفرد عن غيره         

 ٢٠٠٤ويذكر العتوم    ، )٣٥ص   ، ٢٠٠٨، ربيع  (  االكتئاب أو الهوس  ، االنطواء واالنبساط   
ويؤكد ، )النمط  ( و  ) األسلوب  ( ة بمصطلحين هما    ترجم إلى العربي   ) Style( بأن مصطلح   

حيث يرتبط بمفـاهيم االنطـواء      ، كثر بدراسة الشخصية    أيرتبط  ) النمط  ( على أن مصطلح    
أما مصطلح أسلوب فقد ارتـبط أكثـر بالمجـال          ، ) ب  ( والنمط  ) أ  ( واالنبساط أو النمط    

والتخيل وحل المـشكالت واتخـاذ      المعرفي فهو يشير إلى عمليات اإلدراك والتفكير والتذكر         
   ) .٢٨٥ص  ، ٢٠٠٤،العتوم ( القرارات 

               ر في مجال الشخـصية     نظّولعل اإلجابة الشافية عن هذا الموضوع تأتي من قبل أشهر م
 فيرى بأن أنماط الشخصية Hans Eysenck 1976في العصر الحديث أال وهو هانز آيزنك 
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 مع إعطـاء األولويـة لألسـاس        سويةًعوامل البيئية   هي محصلة تفاعل العوامل الوراثية وال     
ثابت ومـستمر نـسبياً لخلـق الفـرد      تنظيمهي عبارة عن     األبعادومعتبراً أن هذه    ، الوراثي
   . )١٢٤ص ، ٢٠٠٦، مخائيل نقالً عن ( وعقله وجسمه  ومزاجه

ي يتعرض  فأنماط الشخصية تجنح ألن تكون صفة ثابتة تالزم الفرد في جميع المواقف الت           
 بينما أساليب التفكير تجنح إلى أن تكـون متغيـرة           ،جداً اً كبير اً وتلعب فيها الوراثة دور    ،لها

  .ظهورها في اً كبيراً باإلضافة إلى أن للعوامل االجتماعية دور،المواقفبتغير 
  

   Thinking Styles &Thinking strategic: أساليب التفكير واستراتيجيات التفكيرـج 

فاالستراتيجيات ،  صلةً بأساليب التفكير   تأكثرا لمصطلحا  مصطلح االستراتيجيات من     يعد     
أي أنها بمثابة طرق لإلدراك     ،  عبارة عن طرائق عامة يستخدمها األفراد في األعمال العقلية        

  ) .١٣٤ص،٢٠٠١،األحمد ( والتذكر وتكوين المعلومات ومعالجتها و حل المشكالت والتفكير
 أسـاليب  بـين   Simpson 2005 &Rentzos و سيمبسون زوسن رينتويفرق كل م     

 االستراتيجيات تستخدم من قبل الطالب للقيـام         أن إلىالتفكير واستراتيجيات التفكير باإلشارة     
 واالسـتراتيجيات   األسـاليب  أن الفرق األساسي بـين       إلىويشيران  ، بمهمات أساسية معينة    

فيمـا  ،  تفضيل عام    إلىفاألسلوب يشير   ، كل منهما   يتضمن المدى الذي تتوزع عليه مهمات       
كطبيعـة المهمـة    ، على عوامل عدة    ه باالعتماد   ؤ اختيار معين تم بنا    إلىتشير اإلستراتيجية   

   ).Simpson , 2005, p 330 & Rentzos(إلخ ... اإلمكانات المتاحة و الوقت المتوفر و
  

  :تعريف أساليب التفكير  ـ ثالثاً
 الباحثين و المـدارس     باختالفت التعاريف المقدمة حول مفهوم أساليب التفكير        لقد تعدد        

بأنها طريقة تعامـل اإلنـسان    Formm فـورم فيعرفها ، النفسية التي بحثت في هذا المجال 
إذ تشكل هذه األساليب استراتيجيات مكتسبة لمواجهـة مـشكالت الحيـاة            ، الخاصة مع بيئته  

   ).٤٤ص  ، ٢٠٠٦ ،الطيب نقالً عن ( المختلفة 
والتـي  ، بأنها مجموعة األداءات المتميزة للمتعلم   Gregorc 1979ويعرفها غريغوك     

وكيفية استقباله للمعلومات التي يواجهها فـي البيئـة         ، تعتبر الدليل على طريقة تعلم المتعلم       
  . )٧٧ص  ، ٢٠٠٧، قطامي النقالً عن ( بهدف التكيف 

فيعرفانها بأنّها مجموعـة    Harrison & Bramson 1982 ونبرامس و هاريسونأما      
من الطرق و االستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد على أن يتعامل بهـا مـع المعلومـات                 

، نـصر اهللا      نقالً عـن   (وذلك حيال ما يواجهه من مشكالت     ، المتاحة لديه عن ذاته أو بيئته       
   ).١٠ص، ٢٠٠٨
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والمعلومات ، الطريقة التي يستقبل بها الفرد المعرفة       :  بأنها    فيشير ١٩٩٠ قطاميالأما       
وبالتـالي يـسترجعها    ، وبالطريقة التي يرتب وينظم بها في مخزونـه المعرفـي           ، والخبرة  

أو ، أو شبه صـورية     ، ل طريقته في التعبير عنها إما بوسيلة حسية مادية          مثّتبالطريقة التي   
  ).٧٧ص، ٢٠٠٧،قطامي ال(  لمة والرقمبطريقة رمزية عن طريق الحرف والك

     سـتيرنبرغ ا أم Sternberg 2002 َّالطرق المفضلة لدى كل فرد فـي  : ها  فيعرفها بأن
، )مثـل المعرفـة     ( وتوضح كيفية استخدام أو استغالل الفرد للقدرات التي يمتلكها          ،  التفكير

   ). Sternberg , 2002 ,p19(وهي ليست بقدرة ولكنها تقع بين الشخصية والقدرة 

  

  :النظريات المفسرة لمفهوم األساليب  ـ رابعاً
لى إ Grigorenko 1995,1997 & Sternbergيذكر الباحثان ستيرنبرغ وغريغورينكو     

  :وهي ، نه توجد ثالثة مداخل قامت بالبحث في مفهوم األساليب أ
  

   :Centered Styles Cognition –  المدخل المتمركز حول المعرفةأ ـ 
ر الـسلوك  تـزال تفـس    المدخل المعرفي من أهم المداخل النفسية التي حاولت ومـا  يعد     

 إلى جميع العمليات Cognitionويشير مصطلح المعرفة ، اإلنساني وإمكانية ضبطه وتوجيهه 
حيث يطور  ، ر خضوعه للمعالجة    عبالنفسية التي بوساطتها يتغير المدخل أو المعطى الحسي         

رمز ويختزن في ذاكرة الفرد إلى حين استدعائه لالستخدام في المواقف اإلدراكية            ويختصر وي 
   ).١٢٧ص  ، ٢٠٠١، األحمد ( المعرفية المتجددة والمختلفة 

 تفـسر  أنأحد أهم العوامل التي يمكن  ) Cognitive Styles( وتعد األساليب المعرفية      
وهي تشبه القدرات العقليـة     ،  معالجة المعلومات   في آليات  األفرادالفروق الكمية والنوعية بين     

اختبـارات  (  تتضمن الصواب والخطأ     اختبارات من خالل    األحيان يتم قياسها في معظم      ألنه
ومن أشهر الباحثين في هذا      ، اإلدراكوتقيس الفروق الفردية في المعرفة و      ). األقصى األداء

ويؤخذ على هـذا   ، Witkine et al. 1978ه ئ و وتكن وزمالKagan 1976المجال كاغان 
وذلك من خالل القياس الكمي ، نه يخلط بين الوظائف المعرفية والقدرات العقلية  أالمدخل على   

ــذكاء   ــارات الــ ــشابهة الختبــ ــة مــ ــة بطريقــ ــاليب المعرفيــ                                   لألســ
)Grigorenko ,1997,p703 & Sternberg( .  
  

   :Personality – Centered Styles حول الشخصية  المدخل المتمركزب ـ 
 هذا المدخل فهم وتفسير األساليب ولكن بطريقـة تـشبه أكثـر التنظيـر               أنصارحاول        

 النفسية  األنماط في هذا المجال نظرية      األساسيةومن النظريات   ، المفاهيمي وقياس الشخصية    
Theory Psychological Types ، من خالل أعمال كارل يونـغ  وقد برزت هذه النظرية 
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C.G.Yung ،  ماير و ماير ( وتم التوسع في تناول وتفسير هذه النظرية من قبل  Myers 

& Myers  ( ، النفسية لألنماط أساسية محددات ةأربعحيث تم وضع :  
 األفـراد  االنبساطيين وهم    األفراد: ويشمل   ، األفراد االتجاه في التعامل مع       :األولالمحدد   
 االنطوائيين  واألفراد ، والبيئة المحيطة    اآلخرين باألفرادويهتمون  ، ين يسهل التعامل معهم     الذ

  . تركيزاً في حيز ضيق أكثر األفرادوتكون اهتمامات هؤالء 
 الحدسي وهو الفرد الـذي يميـل إلـى     الفردويضم   ، اإلدراكيةهو الوظيفة   : المحدد الثاني    

الحـسي  والفرد   .وليس على التفاصيل    ، ز على المعنى    إدراك المثيرات بشكل كلي و أن يرك      
  . حقيقة وذات قيمة أنها ويدرك المعلومات على اإلحساسوهو الفرد الذي يعتمد على 

 توجهاً أكثروهؤالء يكونون :  الشعوريين األفرادويشمل  : األحكاميستند إلى :  المحدد الثالث 
هو موجود   وهم يعتمدون على ما   :  الواقعيين   راداألف . أحكامهمنحو القيم ونحو انفعاالتهم في      
   .أحكامهمة في يفي البيئة و على الحقائق الواقع

دراكيون وهم يعتمدون على    إل ا األفرادويضم  :  يركز على تفسير المعلومات      :المحدد الرابع    
قديم  الحكميون وهم يسعون إلى ما وراء المعلومات لت        األفرادو. المعلومات في البيئة المحيطة     

   ) .٢٣٠ – ٢٢٩ ص –ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ ( تفسيرات مختلفة 
ومن ضمن النظريات التي تندرج تحت المدخل المتمركز حول الشخصية لتفسير مفهـوم         

والـذي   Gregorc 1983 ألنتوني غريغورك  Mind Powerنظرية طاقة العقل األساليب 
كيف ؟  ولماذا يـؤدي  ،  تدور حول توصل إلى نظام فكري هو عبارة عن وجهة نظر منظمة    

             ومن ثم كيف يعكس ذاته مـن خـالل مـا يظهـر مـن سـلوك ؟         ،  وظائفه اإلنسانيالعقل  
    ) .٨٠ – ٧٨ ص  ـص ، ٢٠٠٧، ي مالقطانقالً عن ( 

 يختلفون في الطريقة التي ينظمون بهـا        األفراد أن على   لألساليبوتقوم فكرة غريغورك         
،  مجازيةاألكثر ذوو األسلوب المجرد يفضلون التعامل مع التعبيرات فاألفراد. وقت المكان وال

وهذا طبعاً  (  ذوو األسلوب العياني التعامل مع التعبير الطبيعي للمعلومات          األفرادفيما يفضل   
 ذوو األسلوب المتسلسل الذين     األفرادأما بالنسبة لمحدد الوقت فهناك      ، ) بالنسبة لمحدد المكان    

 بطريقة غيـر    األشياء ذوو األسلوب العشوائي إلى تناول       األفرادفيما يميل   ، يفضلون الترتيب   
ولكن على الرغم من ذلك تبدو النظريات المتمركزة حول الشخصية قريبة جداً مـن              .منظمة  

            فيما األساليب تقع فـي المنطقـة الوسـطى بـين الشخـصية و القـدرة               ، سمات الشخصية   
(  In Sternberg , 2002, p144  ).  
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Activity المدخل المتمركز على النشاط ج ـ   - Centered Styles :   
تعد نظريات األساليب المتمركزة حول النشاط أكثر توجهاً نحو األنشطة الفعلية التـي                   

نطلق وتحاول أن تقدم لنا تفسيراً ي، يقوم بها اإلنسان في مختلف مراحل حياته كالتعلم و العمل 
وتحاول أن تظهـر كتطبيـق عملـي        ، من االختالفات الفردية في التعامل مع هذه األنشطة         

  :ويضم هذا المدخل ، ) الشخصي ، المعرفي ( للمدخلين السابقين 
   :Learning Stylesم أساليب التعلّ ـ" ١
م هـذا  وأنه يجب احتـرا ، ترجع فكرة أن الناس يختلفون في األسلوب الذي يتعلمون به               

     وقد الحظ الباحثون عبر السنوات العديـدة مـن البحـث           ، االختالف إلى الكتابات اإلغريقية     
بأن الطالب يختلفون من حيث الطرق واألساليب التي يفـضلونها فـي            ، والعمل مع الطالب  

      وإن استغالل هذه التفضيالت الفردية من قبل المعلمين يـساهم فـي وضـع الخطـط                ، مالتعلّ
البرامج التي تساعد الطالب على تحقيق االنجاز الدراسي من خالل موائمة المادة التعليميـة              و

   ).Diaz & Cartnal,1999,p130(مع أساليبهم المفضلة 
م والتي تختلف عن بعضها البعض مـن        هناك بعض التصورات النظرية ألساليب التعلّ           

مهم ، ومـن    فضلها ويتبعها األفراد في تعلّ     أو الطرق التي ي     وطبيعتها حيث عدد هذه األساليب   
  :هذه التصورات والنماذج 

ومن ثـم تـم     ، ١٩٨٤ظهر هذا النموذج ألول مرة في عام         : Kolb  كولب   نموذج      ـ
 كولــب لــيس كولــب ودافيــدإجــراء مراجعــة لهــذه النظريــة علــى يــد كــل مــن أ

Kolb,A&Kolb,D.2005   ـ   فيم  أساليب التعلّ  انيصنفحيث يين همـا اإلدراك     بعدين أساس
وبناء على  ، والبعد اآلخر هو معالجة المعلومات      ، )وتصف عمليات التفكير المادية والمجردة    (

، والتـأملي   ، والمجـرد   ، م في ضوء أشكال التفكير المادي        أربعة أساليب للتعلّ   تم تحديد ذلك  
  :والمباشر وهي 

وب المعلومات مـن خـالل   ويعالج أصحاب هذا األسل :  Diverges األسلوب المتشعب– ١ 
ويجب أن يكون المتعلم متفاعالً مع الموقف التعليمي بشكل ايجـابي       ، التفكير المادي والتأملي    

  .وفعال 
ويعالج أصحاب هذا األسلوب المعلومات من خالل  :  Converges األسلوب التقاربي – ٢ 

 المنظم خالل التعامل مـع      ويتميز هؤالء بحب التفاصيل والتفكير    ، التفكير المجرد و التأملي     
  .الموقف التعليمي 
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ويعالج أصحاب هذا األسلوب المعلومات من : Accommodators  األسلوب المتكيف – ٣ 
ويتميز هؤالء بإتباع خطوات منظمة خـالل التعامـل مـع           ، خالل التفكير المجرد والمباشر     
  .المشكالت في أي موقف تعلمي 

ويعالج أصحاب هذا األسلوب المعلومات من خالل        : Assimilators األسلوب التمثيلي    -٤ 
التفكير المادي و المباشر ويتميز هؤالء بحبهم لمواقف المخاطرة وتجريب المواقف الجديـدة             
                                والمرونـــة خـــالل التعامـــل مـــع المـــشكالت فـــي أي موقـــف تعلمـــي  

)Kolb, A & Kolb, D ,2005, p4(.  
 ،  Dunn & Dunn نظرية دن و دن م نظريات الشهيرة في ميدان أساليب التعلّومن ال      

م الفـرد مـن    حيث يصنفان أسلوب تعلّ،ظهرت هذه النظرية في عام ثمانينات القرن الماضي       
ن عنصراً موزعة على خمسة تصنيفات أساسية       يإلى ثالثة وعشر  ، خالل ردود الفعل الفردية     

  :وهي 
  . التصنيف االجتماعيـ١ 
  . التصنيف النفسي ـ٢ 
  . التصنيف البيئي ـ٣ 
  . التصنيف العاطفيـ٤  
  .)Dunn , 1990 , Pp 15 - 19(  )تفضيالت المعالجة النفسية ( التصنيف ـ ٥ 
  

   :Teaching Stylesـ أساليب التدريس " ٢
مـن قبـل    يمثل أسلوب التدريس تلك الصفات الشخصية المميزة والـسلوك المالحـظ                    
المـدرس   يميـز وبالتالي فهو عبارة عن كل شيء       ، والذي يظهر في إدارة الصف      س  المدر

 له تأثير مباشر علـى      من ناحيٍة أخرى  و، التعليمية  ة  عملياله  يوجيلعب دوراً هاماً في ت    الذي  و
   . (Grasha ,2002,p1)الطالب وقدراتهم على التعلم 

           نـسون و بروثويـك  ومن النظريـات التـي بحثـت فـي هـذا المجـال نظريـة هي                    
Henson & Borthwick  فقد اقترحوا ستة أساليب مختلفة للتدريس وهي:  

يتم فيه وصف المهمة و المـواد التعليميـة المالئمـة           : األسلوب الموجه نحو المهمة     ـ   ١ 
  .المرتبطة بها 

لمتعلمـين  يتم فيه تخطيط أسلوب التدريس بوساطة المعلم و ا        :  أسلوب التخطيط التعاوني     ـ٢
  .بشكل تعاوني 

يقوم المعلم فيه بعرض مجموعة من المهام التي يكـون          :  األسلوب المتمركز حول الطفل    ـ٣
  .فيها على المعلمين اختيار المالئم و المناسب لهم من بينها 
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يتم فيه التخطيط للمحتـوى و بنـاؤه دون         :  األسلوب المتمركز حول الموضوع الدراسي     ـ٤
  .مشاركة المتعلمين 

 بين المعلم و الطالب بالنسبة      اًوفيه يكون االهتمام متساوي   :  األسلوب المتمركز حول التعلم    ـ٥
  .للموضوع الدراسي 

وفيه يحاول المعلم أن يجعل أسلوب تدريسه مثيراً انفعالياً كلما          :  أسلوب التواجد االنفعالي   ـ٦
   ).٢٣٤ص  ، ٢٠٠٤،  ستيرنبرغ  نقالً عن( أمكن ذلك

  

   The Theory of Mental Self-Government: ة حكومة الذات العقلية نظري ـ خامساً

فقـد  ،  هذه النظرية من أحدث النظريات التي حاولت تفسير طبيعة أساليب التفكير             تعد      
  . نظرية حكومة الذات العقلية سماب ) ١٩٨٨( ظهرت هذه النظرية للمرة األولى في عام 

عـن سـبب هـذه       Sternberg  يجيب ستيرنبرغ  عقلية ؟ لماذا نظرية حكومة الذات ال          
فأشكال الحكومات التي نراهـا     ،  هناك عدة أشكال للحكم أو إدارة نشاطاتنا         نإالتسمية بالقول   

، فهناك نوع من التوازي بين تنظيم الفرد وتنظيم المجتمـع           ، هي مرايا لما يدور في أذهاننا       
وكما الحكومـة تقـوم     ، بحاجة إلى حكم أنفسنا     وكذلك نحن   ، فالمجتمع يحتاج إلى حكم نفسه      

وكما نحن نحتاج إلى تحديد مصادرنا فالحكومة تسعى        ، نقوم نحن بذلك    ، بوضع أولويات لها    
تـسعى الحكومـة إلـى      ،  في بيئتنـا     توكما نحتاج إلى أن نستجيب للتغيرا      ،إلى ذلك أيضاً    

ه الطرق المختلفة يمكنها أن تفسر       وهذ ،االستجابة للتغيرات والظروف المحيطة بها والعالمية       
 في اإلدارة أو في النشاطات نستخدم األسلوب الذي نشعر معـه باألمـان أو         ،أساليب تفكيرنا   

 عالوةً على ذلك نحن نستخدم أساليب تفكير مختلفة باالعتماد على ما تطلبه الحالـة               ،بالراحة
يب التفكير إنها تعتمد بـشكل  حول أسالSternberg  وأهم ما يميز نظرية ستيرنبرغ ،المقدمة 

كمـا يمكـن    ، كما يقترح بان أساليب التفكير يمكن تنميتها        ، جزئي على التفاعل االجتماعي     
  .) Sternberg , 2002 , Pp 19 - 20(تعديلها 

  أساليب التفكير بأنBeceren & Özdemir  2010وزدمير أ ويشير كل من بيسيرن و     
معرفية ألننـا    ،  وفق المراحل المتغيرة   ية ونفسية وبيئية واجتماعية   معرفية وانفعال تتميز بأنها   

 معها بأسلوبنا المفضل فإننا نقـوم باسـتخدام بعـض           نتعاملعندما نواجه مسألةً ما ونود أن       
 نعمل العاطفة في بعض المواقـف التـي تتطلـب منـا             ألنناوانفعالية  ، النشاطات المعرفية   

ٍع ما فإننا سنـستخدم األسـلوب األفـضل والمناسـب            فنحن عندما نتعلق بموضو    ،مواجهتها
 وقع في الغرام والحب سيكون شخصاً ملكياً بدون منازع فهـو            اًفرضاً إن شخص  ، لمواجهته  

وسيبقى هذا المحبوب هو المـسيطر علـى        ، سيصبح استغاللياً يريد من محبوبه أن يكون له         
 إذا انـدمجت مـع األسـلوب        ولكن هذه الملكية ستصبح كارثة    ، ل الوقت   امعظم تفكيره طو  



 ٥٧

 دون تذمر دون     به التنفيذي حيث سينقلب صاحب األسلوب الملكي عبداً لمحبوبه ينفذ ما يؤمر          
أن يفكر بأن يتخلص من سيطرة من يحب ألنه اتبع أسلوباً فرض عليه أن يكون المحبوب هو                 

   .  آخرالموضوع الذي ال ينافسه أي موضوع
 يتأثر األسلوب بالنواحي الشخصية الصادرة مـن         ، حيث واألساليب نفسية بجزء بسيط         

أن هـذه   وبيئيـة حيـث     ، ... ) نظرات عينيـه    ، طريقة كالمه   ، جلسته  ( الشخص المقابل   
األساليب تتغير بتغير البيئات فمثالً قد يكون األسلوب التنفيذي هو األسلوب األفضل للموظف              

أصبح في مركز قيادي فإن ذلك األمر كارثة        ولكن إذا ترقى هذا الموظف و       ،  اإلداري العادي 
 وهي األساليب الالزمة لألشخاص اإلداريين ألنها  ،إذا لم يغير أسلوبه إلى قضائي أو تشريعي   

أساليب منفتحة على التجديد وروح العمل أما إذا بقي تنفيـذياً فـدون أدنـى شـك سـتكون                   
اليب بشكل عام تكتسب اجتماعياً     واجتماعية ألن األس  ،  هي السائدة في مؤسسته      ةالبيروقراطي

هذا سيساهم بشكل كبيـر     وفبعض المجتمعات قد تجبر أفرادها على االلتزام بالقواعد والتقاليد          
 ةبتكون األسلوب المحافظ لدى الناشئة ألن األسلوب التحرري سيجلب لصاحبه العداوة والعزل           

  (Beceren & Özdemir , 2010 , p2132) .وحتى الطرد من هذا المجتمع 
الطرق المفضلة عبارة عن  أساليب التفكير  أنإلى  Sternberg 2002ستيرنبرغشير يو     

مثل (وتوضح كيفية استخدام أو استغالل الفرد للقدرات التي يمتلكها          ، لدى كل فرد في التفكير      
   ). Sternberg,2002,p19( وهي ليست بقدرة ولكنها تقع بين الشخصية والقدرة ،)المعرفة 

ننـا سنحـصل علـى     التفاعل اإلنـساني فإ  ر وموقعها ضمن  يذا أردنا أن نمثل أساليب التفك     فإ
  :المخطط البياني التالي 
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 Grigorenko & Sternberg 1995وتشير كل من غريغورينكو وزوجها ستيرنبرغ       
   وهي في  ، نظرية حكومة الذات العقلية تجمع بين مختلف المداخل التي تفسر األساليب            إلى أن

يوضح موقـع نظريـة     ) ٤(والشكل  ، نفس الوقت لها شخصيتها المتميزة عن بقية األساليب         
 ،المداخل األخرى المفسرة لألسـاليب      بقية  حكومة الذات العقلية ألساليب التفكير بالنسبة إلى        

  
��رات ا���د 

  ش��� ا���د
  

 )ا�*(�ك ا�'�ه�(
 أ����� ا������   
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وتفـسرها انطالقـاً مـن      ، أنها تجمع بين كل سمات األساليب في هذه المداخل          حيث نالحظ   
   ).Grigorenko& Sternberg , 1995 ,p221 (تفكير الفردمنظور 
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Grigorenko& Sternberg , 1995  

 بتصنيف األفراد حسب أساليب تفكيرهم إلى ثالثة عشر         Sternbergوقد قام ستيرنبرغ          
قام بتوزيعها على خمس مجموعات رئيسة ينضوي تحت كل منهـا مجموعـة مـن      ، أسلوباً  

  :األساليب وهي 
.  األسلوب التنفيذي   ـ ٢.األسلوب التشريعي    ـ ١ :وتضم  :  األساليب من حيث الوظيفة      ـأ
  .لوب القضائي األس ـ ٣
  .األسلوب الهرمي  ـ ٢.ـ األسلوب الملكي  ١ :وتضم :  األساليب من حيث الشكل ـب  
  . األسلوب األقلي ـ ٤.األسلوب الفوضوي  ـ ٣

  .األسلوب المحلي   ـ٢.األسلوب العالمي  ـ ١ :وتشمل : األساليب من حيث المستوى ـج 
 .األسلوب المحافظ  ـ ٢.وب التحرري األسل ـ ١: وتشمل: األساليب من حيث النزعة ـد   

  . األسلوب الداخلي ـ ٢. األسلوب الخارجي ـ ١: وتضم:األساليب من حيث المجال ـ هـ 
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  : األساليب من حيث الوظيفة أ ـ
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Grigorenko& Sternberg , 1995  

  

  : Legislative Style ـ األسلوب التشريعي" ١

 التشريعي العمل على المهـام التـي تتطلـب مـنهم ابتكـار              األسلوب يفضل أصحاب        
          كما يفـضلون أن يختـاروا النـشاطات التـي يريـدون القيـام بهـا               ، استراتيجيات جديدة   

)Zhang , 2004a , p 1308(  ، وكذلك يحددون الطرق ، أنفسهم فهم يقررون ما سيفعلونه ب
كما يميلـون إلـى االسـتمتاع       ، ويقومون بخلق قوانينهم الخاصة بهم      ، التي يمكن القيام بها     

وال يميلون إلى المسائل التي لها حلـول        ، بابتكار وصوغ الحلول للمسائل التي يقومون بحلها        
   ) .٥٤ص  ، ٢٠٠٧،  نوفل وأبو جادو ( مسبقة 

، ات التشريعية العمليات المتضمنة في األشكال المتنوعـة مـن االبتكـار           وتشمل العملي       
ومن أمثلة العمليات التشريعية ما وراء المكونات أو العمليات العقليـة           . والصياغة والتخطيط   

: مثـل   ، والتي تستخدم في الجوانب المتنوعة من التخطيط ألداء مهمـة         ، ذات الرتبة األعلى  
مثيل العقلي للمعلومات وتحديد المصادر العقلية و المادية الالزمة         تحديد المشكلة و صياغة الت    

  . )٨٤٦ص  ، ٢٠٠٦، ا����ي (  لحل المشكلة

  :   فهيأما الصفات المميزة لذوي األسلوب التشريعي      
ـ ٣.  يستمتعون بعمل األشياء بطـريقتهم الخاصـة         ـ٢. يفضلون االبتكار    ـ١  ون يقـرر  ـ

ـ ٥.  بإعطاء األوامر    ون يستمتع ـ٤.  فيه   ونغب نوع العمل الذي ير    ونويختار  يفـضلون   ـ
 يميلون لبناء النظام و المحتوى لكيفية ـ ٦. المشكالت التي تكون غير منتظمة أو معدة مسبقاً 

وتـصميم  ،  في المدرسة يفضلون كتابة القصص القـصيرة و القـصائد          ـ ٧. حل المشكلة   
ـ ٨.رسوم ويعبرون عن أفكارهم من خالل ال، مشروعات العلوم :  يفضلون بعض المهن مثل 



 ٦٠

 ،٢٥٦ص ، ٢٠٠٤، سـتيرنبرغ  ( فنـان  ، سياسـي  ، مهنـدس   ، مختـرع   ، عـالم ، أديب
    ).٣٢ص  ، ٢٠٠٤،الدردير

  

   :Executive Styleـ األسلوب التنفيذي " ٢

ويلتزمون بالقواعد والقوانين ، يفضل أصحاب األسلوب التنفيذي المهمات المحددة المهام       
فهم مجرد متلقين لألوامر يقومـون   ، ويتركون التفكير في التخطيط للعمل لآلخرين       ، دة  المحد

  . ) p221  Sternberg& Grigorenko,1995,( بتنفيذ ما يطلب منهم وفق ما هو محدد
فإذا حصل  ....  ؟   نوأين ؟ وم  ، متى ؟ وماذا    ، ون العمل إال بعد أن يعرف       ؤفهم ال يبد       

ويبرع فـي حـل     ، فهو غير مستعد لالجتهاد     . كان قادراً على بدء العمل      على هذه اإلجابات    
،  أبـو الـسميد      وعبيـدات   ( المشكالت من خالل تطبيـق القاعـدة أو القـانون المحـدد             

   ) .١٧٢ص،٢٠٠٧
      أما الصفات المميزة لذوي األسلوب التنفيذي فهي:  

م الطرق الموجودة مـسبقاً لحـل        يفضلون استخدا  ـ٢. يميلون إلتباع القواعد الموجودة      ـ١
 يميلون لحـل المحتـوى      ـ٤.  يفضلون المشكالت المنتظمة والمعدة مسبقاً       ـ٣. المشكالت  

مثـل تطبيـق    ،  يفضلون النشاطات التي تكون محددة مـسبقاً         ـ ٥. داخل النظم الموجودة    
ـ (  يفضلون األنواع التنفيذيـة مـن المهـن       ـ٦. القوانين على المسائل الهندسية      ، شهري ال

، ضباط الشرطة والجـيش     ، المحاماة  : ومن الوظائف التي يفضلونها       ).٨٤٠ص  ، ٢٠٠٦
   ).٥٥ص  ، ٢٠٠٧، نوفل  و أبو جادو(مساعدي المديرين 

  

  :Judicial Style ـ األسلوب القضائي" ٣

وكذلك تقييم النـشاطات    ،   يهتم أصحاب األسلوب القضائي بتقييم مراحل العمل ونتائجه             
فهم غالباً مـا  ،  ) Bernardo et al., 2002 , p151(التي يقوم بها أناس آخرون فعال واأل

، ؟ ) جهـة  ( لماذا ؟ ـ ماهو السبب ؟ ـ ماذا يفترض من ِقبـل    : يطرحون أسئلة من قبيل 
                              وإخـــضاع األمـــور للنقـــد ، والتقيـــيم ، ويهتمـــون بالمقارنـــة و التحليـــل 

 )Sternberg & Zhang, 2006,p252(  ،    ، وكذلك يميلون إلى كتابة المقـاالت النقديـة
ولديهم القدرة علي التخيل واالبتكار ويفضلون المهن المختلفة مثل كتابة النقد ، وتقييم البرامج، 

   ).١٠ص  ، ٢٠٠٧، أبو هاشم ( واإلرشاد والتوجيه
  :ي أما الصفات المميزة لذوي األسلوب القضائي فه      

 الفكرة الرئيسية في الموقف العلمي      ون يحلل ـ٢.  التذكر   ون في المقارنات ويكره   ون يبحث ـ١
ـ  ٤.  الخطأ و الصواب في الموقف العلمي        ون يحدد ـ ٣.  التجريب   ونويكره ـ  ـ  ون يقيم

 ون األعمال الفنية ويكره   ون يحلل ـ ٥.  من قبل اآلخرين     وا أن يقيم  ونأعمال اآلخرين ويكره  



 ٦١

  تحليل م المشكالت التي تتيح له    ون يفضل ـ٧. لتقييم القواعد واإلجراءات   ون يميل ـ ٦. أنتاجها  
،  أبو السميد    و عبيدات   ، ٨٤١ص   ، ٢٠٠٦، الشهري  (  ة واألفكار الموجود  وتقويم األشياء 

   ).١٧٣ص  ، ٢٠٠٧

حيـث  ، رسوماً تعبر عن تصنيف األساليب من حيث الوظيفـة          ) ٥(ونالحظ في الشكل         
فيمـا يتمثـل    ، ن صاحب األسلوب التشريعي يتمثل في الملك الذي يصدر األوامـر            نالحظ أ 

أما صاحب األسلوب القـضائي     ، صاحب األسلوب التنفيذي في الشخص المنفذ لهذه األوامر         
  . فنالحظ بأنه يمثل دور مستشار الملك 

  

  : األساليب من حيث الشكل ب ـ
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Grigorenko& Sternberg , 1995  
  

   :Monarchic Style ـ األسلوب الملكي" ١

ويركزون من أجل تحقيق    ، لدى أصحاب األسلوب الملكي هدف واحد يشغل بالهم دائماً                
  كانت ة طريقةٍ هذا الهدف بأي )Grigorenko,1995,p203 & Sternberg ( ،  والمـشكالت 

ومع ذلك فكثير من المشكالت التي تكون في واقع األمر غير ملكية           ، الملكية البحتة نادرة جداً     
فغالباً ما تصبح المشكالت ملكية ليس ألنها فعالً ملكية ولكن ألن           ، ربما تعالج على أنها ملكية      

   تمثيلها يكون قد بوهذه المشكالت تـصبح     ، إساءة فهم للمشكلة     ت إلى حد التشويه أو حدث     طَس 
محاولـة  : ومن أمثلة هذه المـشكالت      ، من هذا النوع نتيجةً لطريقة تفكير الناس في تمثيلها          
       ٦١ص   ، ٢٠٠٦، الطيـب   (  فـة  تكلُ جعل األطفال مثقفين إلى أقصى درجة ممكنة وبأي(  ،

ن بشكل   األعمال التي تبرز فرديتهم و تضمن لهم عدم تدخل اآلخري           األفراد الملكيون  ويفضل
            رجـل أعمـال   ، مـؤرخ   ، باحـث   : مباشر فيما يقومون بـه مـن أعمـال  مـن قبيـل               

)1994 , p38 Sternberg ,  . (  



 ٦٢

   :Hierarchical Style ـ األسلوب الهرمي" ٢

ويقومون بوضع ترتيـب    ، يفضل األفراد الهرميون تناول جميع األهداف التي تواجههم               
ويؤمنون ، ويتناولون المشكالت ويعالجونها بشكل متوازن      ،  أهميته   لهذه األهداف كٍُل بحسب   

يتقبلون جميع المشكالت والمسائل حتـى التـي يظهـر بينهـا            ، بأن الغاية ال تبرر الوسيلة      
ولكنهم يشعرون بالتشويش في حال تساوي أهمية األهـداف أو المـسائل التـي              ، التعارض  

ن بالثقـة بـالنفس     وويتميز، لومات بصورة هرمية    ولهذا فهم ال يرون المع    ، يتعاملون معها   
كما إن لـديهم إدراك  ، ويواجهون األمور المعقدة بسبب ما يتمتعون به من مرونة في التعامل      

 إذا أصبح ترتيب األولويات بديالً عن القرار        إالّ، غالباً ما يكونون حاسمين     ، جيد لألولويات   
ــل  ــشك   و، أو الفع ــل الم ــي ح ــالتنظيم ف ــزون ب ــرارات يتمي ــاذ الق                    الت واتخ

)Sternberg & Wagner, 1991, p 3 (.  
  

   :Oligarchic  Style األقليـ األسلوب " ٣

، ر حكومة يهيمن عليها جماعة صـغيرة      حيث تسيط : حكم القلة   ( تعني كلمة أوليغاريك         
 أما أصحاب ، )٢٤٢ص  ، ٢٠٠١، القيادة القطرية ) (همها االستغالل وتحقيق المنافع الذاتية    

وكل هذه األهداف متساوية فـي األهميـة        ،  األهداف   و بأنهم متعدد  ونيتميزاألسلوب األقلي ف  
 أوالً فالكل مهـم     ونؤسيبد من ب ون يحتار مفه،  مشكلة كبيرة    موهذا ما يسبب له    ، مبالنسبة له 
أهميتـه    إلـى موازنـة هـذه األهـداف كـل بحـسب قيمتـه و       ون يحتاج مفه ، مبالنسبة له 

),1995,p222  Sternberg& Grigorenko( .  نه نسخة أ ربما يبدو على األقليواألسلوب
وتتميز ، من األسلوب الهرمي وربما نسخة ركيكة فقدت إحساسها باألولوية لكنها قريبة منها             

حيث يبدو األسلوب الهرمي في بعض األعمال وكأنه جامد ذو ترتيب ثابت ال يأخذ    ، بالمرونة  
  . )٩٤ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ (  االعتبار تغير الظروف بعين

  

   :Anarchic Styleـ األسلوب الفوضوي " ٤

 يبدو األفراد ذوو األسلوب الفوضوي وكأنهم مدفوعون من خالل خليط مـن الحاجـات                  
ويقومون ،  والتي غالباً ما يكون من الصعوبة عليهم جعل اآلخرين يتوافقون معها             ،األهدافو

ويعتقدون بأن هذه األهداف تستحق ما يبذلونـه مـن أجلهـا    ، لجة العشوائية للمشكالت   بالمعا
)Sternberg & Wagner, 1991, p4   . (  واألفراد ذوو األسلوب الفوضوي يميلون إلـى

 األسـلوب  ي في نقاش مع األفراد ذويقعونوعندما ، تبني طريقة عشوائية في حل المشكالت   
فالفرد الفوضوي يميل إلى أن يكون في ، ون ثقيالً ومزعجاً لآلخر الهرمي فإن كل منهما قد يك
بينما الفرد الهرمي يميل إلى التبسيط      ،  خط مستقيم في نقاشه      تباعإكل مكان ويجد صعوبة في      

 ويتميـز األفـراد ذوو األسـلوب    ، ) ١٠٠ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ ( والترتيب لألولويات  



 ٦٣

،  المهمات و المواقف التي يكلفون بها غير منظمـة           هم أفضل عندما تكون   ءالفوضوي بأن أدا  
  . )٦٢ص  ، ٢٠٠٦، الطيب ( أو بعبارة أخرى غير متقيدة بترتيب معين 

حيـث  ، رسوماً تعبر عن تصنيف األساليب من حيـث الـشكل           ) ٦(ونالحظ في الشكل         
 موعة مـن    صاحب األسلوب الملكي يحمل قائمة تبرز فيها نجمة واحدة من بين مج            نالحظ أن
فيما ،  دون غيرها عند تنفيذهم للمهام        فقط وهذا يدل على تركيزهم على مهمة واحدة      ، النجوم  

 الهرمي يضع ترتيباً للنجوم الموجودة لديه من األكثر إشعاعاً إلى           صاحب األسلوب    نالحظ أن
بهم وهذا يقدم داللة واضحة على الصفة التنظيمية لدى أصحاب هذا األسلوب وتـرتي            ، األقل  

كما نالحظ أن صاحب األسلوب األقلي لديـه قائمـة تـضم صـفوفاً     ، للمهام بحسب أهميتها  
أما ، وهذا يدل على عدم قدرتهم على إدراك األولويات بحسب أهميتها           ، متساوية من النجوم    

صاحب األسلوب الفوضوي فنالحظ بأن القائمة التي بين يديه غير واضحة وال تبرز أي نوع               
  . وهذا األمر يدل على أتباعهم طريقة عشوائية وغير منظمة في أدائهم للمهام ، يم من التنظ

  

   : األساليب من حيث المستوى ــج  
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Grigorenko& Sternberg , 1995  
  

   :Global Styleـ األسلوب العالمي " ١
 األحيـان وفي كثير من    ،  األسلوب العالمي التعامل مع مفاهيم واسعة        و ذو األفراديفضل       

ولكـن ال يميـزون     ، فهم يشاهدون الغابة    ، يتجهون للتعامل مع قضايا مجردة و كبيرة نسبياً         
  .  )Zabukovec & Kobal -Grum , 2004 , p157( التي تكونها األشجار

ويميلون إلى اإلبحار في عالم الخيال ويسترسلون في        ،  يتجاهلون التفاصيل    فهم غالباً ما       
ويكونون متوترين بسبب   ، ويكونون مدفوعين من خالل هدف أو أهداف متناقضة         ، تفكيرهم  



 ٦٤

، ويعتقدون أن الغايات ال تبرر الوسائل   ،  نفسها اعتقادهم بأن توفر شروط الحل له أهمية الحل       
ن يمـشوش ، واعـين بأنفـسهم   غير  نأحياناً نتيجة إحباطهم ـ ويكونو يبحثون عن التعقيد ـ  

 ، ٢٠٠٦، الـشهري   ( ألنهم ينظرون إليها بدرجـة متـساوية        ، فيوضع أولويات ألعمالهم    
   . )٨٤٣ص
  

   :Local Styleـ األسلوب المحلي " ٢

وجه نحـو  فهم يميلون إلى الت، يفضل األفراد ذوو األسلوب المحلي التعامل مع التفاصيل       
ومن المحتمل أن يضيعوا في الغابة بسبب كثرة        . وينظرون إلى الواقع    ، براغماتيات الموقف   

  .أي أنهم يضيعون في التفاصيل ، فهم يدركون الغابة كمجموعة أشجار ، األشجار 
 بالموضوعيين نظراً ألنهم يضعون حساباً لكـل  Sternberg 2002ويصفهم ستيرنبرغ      

فهـم غالبـاً مـا      ( Sternberg , 2002, p 65 )دفة أو الحظاصميئاً للشيء وال يدعون ش
                          إنهـم يعيـشون علـى أرض الواقـع        ،يستمتعون بالتفاصيل ، يتوجهون نحو المواقف العملية     

)Sternberg & Wagner, 1991, p5(.   
جية تشير بشكل عام إلى  الدراسات النيورسيكولوأن إلى Mildner  2008ويشير ميلدنر     

أن الذكور يميلون أكثر من اإلناث إلى التركيز على الجزء الدماغي األيمـن الـذي يتميـز                  
دون ) Right hemispheric processing of global(بمعالجة الوقـائع بـشكل عـالمي    

يسر فيما تميل اإلناث أكثر من الذكور على تنشيط الجزء الدماغي األ          ، التركيز على التفاصيل    
 left-hemispheric processing of more(الذي يتميز بمعالجة الوقائع بـشكل محلـي   

local (             حيث تجنح اإلناث إلى التركيز على التفاصيل الدقيقـة لألعمـال التـي يقمـن بهـا
)Mildner,2008,p43(.  

، رسوماً تعبر عن تصنيف األساليب من حيـث المـستوى           ) ٧(ونالحظ في الشكل رقم          
نالحظ أن صاحب األسلوب العالمي يتطلع إلى السماء وهذا يدل على نظـرة شـمولية               حيث  

حيث يكون اهتمامه متركزاً على األفكار العامة في        للموقف دون التركيز في التفاصيل الدقيقة       
  ) .يهتم بزبدة الكالم ( وكما يقولون ، الدروس 

     في يديه ويدقق بكـل كلمـة فـي          ا صاحب األسلوب المحلي فنرى بأنه يمسك مجهراً       أم 
 وهذا يعطي صورة واضحة عن جنوح أصحاب هذا األسلوب فـي التركيـز علـى                ،الكتاب

يحاولون استيـضاح كـل     ، ونجدهم داخل المدرسة كثيري األسئلة       ، التفاصيل الدقيقة لألمور  
  .كبيرة و صغيرة في الدرس
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  : ـ األساليب من حيث النزعة د
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Grigorenko& Sternberg , 1995 
  

   : Liberal styleـ األسلوب التحرري " ١

     ويتصف أصحاب هذا األسلوب بالذهاب فيما وراء القوانين واإلجراءات ، والميـل إلـي          
فهم يسعون مـن خـالل      ،  تغيير ممكن    ىأقصالغموض والمواقف غير المألوفة ، ويفضلون       

المهام التي يقومون بها إلى تجاوز القوانين الموضوعة بهدف إحداث أكبـر تغييـر ممكـن                 
)Bernardo et al., 2002 , p151 (  ، فهم يفضلون العمل في المشروعات التي تسمح لهم

اء المهـام التـي     ويسعون لكسر الروتين لكي يحسنوا مـن أد       ، بممارسة أساليب عمل جديدة     
إنهم بكل بساطة ثائرون علـى       ، ويحبون تجربة كل ما هو جديد وغير مألوف       ، يكلفون بها   

يريدون أن يركبوا موجة التغيير لكي      ، القيود التي تفرض عليهم سواء في العمل أو المدرسة          
   ).١٢٢ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ ( يستكشفوا إلى أية مدى يمكن أن يصلوا إليه 

   : Conservation styleلوب المحافظـ األس" ٢

ويتصف هؤالء األفراد بالتمسك بالقوانين ، ويكرهون الغموض ، ويحبـون المـألوف ،                   
بـع  تّي و ، )١٠ص   ، ٢٠٠٧، أبو هاشم   ( نظام  ويرفضون التغيير ، ويتميزون بالحرص وال     

 و اإلجـراءات    يتبعـون القواعـد   ، هؤالء األفراد طريقة المحاولة والخطأ في أداء المهـام          
ويفـضلون المواقـف    ، ويتجنبون المواقف الغامضة    ، يفضلون أقل تغيير ممكن     ، الموجودة  

   ) .٣٤ص  ، ٢٠٠٤، الدردير ( المألوفة في الحياة والعمل 

حيث نالحـظ أن     ، النزعةرسوماً تعبر عن األساليب من حيث       ) ٨(ونالحظ في الشكل         
وهذا يقدم إشارة واضحة حس     ،  اً ويستعد لالنطالق   التحرري يركب صاروخ   صاحب األسلوب 

أما صاحب األسلوب المحافظ فنراه يركب دراجة قديمـة         ، المغامرة و االنفتاح على كل جديد       
  .وعدم استعداده للمغامرة أو االنفتاح على أي خبرة جديدة ، للداللة على رفضه للتغيير



 ٦٦

  : األساليب من حيث المجال ـ هـ
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Grigorenko& Sternberg , 1995 
  

   : Internal Styleـ األسلوب الداخلي " ١
بحيث يمارسون هذا العمـل     ، يبدو أصحاب هذا األسلوب مستمتعين بالعمل بشكل منفرد              

فهم يتصفون بأنهم منطـوون ويكـون        ، )Zhang,1999,p169(بشكل مستقل عن اآلخرين     
ولديهم حس اجتماعي أقل بالعالقـات الشخـصية عـن ذوي       ، توجههم نحو العمل أو المهمة      

هم فـي األشـياء أو      ءويفضلون أن يستخدموا ذكا   ، فهم يفضلون الوحدة    ، األسلوب الخارجي   
   ).٨٤٤ص  ، ٢٠٠٦، الشهري ( وليس مع الناس اآلخرين ، األفكار 

  

   :external styleسلوب الخارجي ـ األ" ٢

يفضل أصحاب األسلوب الخارجي في أغلب األحيان االنخراط في األعمال التي تـسمح                  
يتعاملون مع ،  (Zhang & Sternberg , 2002 , p5 )لهم بالتفاعل و التعاون مع اآلخرين 

ـ   و ،يميلون للعمل مـع اآلخـرين        و، دون خجل    اآلخرين بأريحية و بيسر و     ديهم حـس   ل
يبحثون عن المشكالت التـي     ،  ذوي األسلوب الداخلي     مناجتماعي أكثر بالعالقات الشخصية     

                    تكفــل لهــم العمــل مــع النــاس اآلخــرين أو التــي تــسمح لهــم بمــساعدة اآلخــرين 
)Sternberg & Wagner, 1991, p6 .(  

حيـث  ، اليب من حيث المجـال      رسوماً تعبر عن تصنيف األس    ) ٩(ونالحظ في الشكل         
وقد أحيط به مجموعة من األشخاص وهذا يـدل علـى            الخارجي نالحظ أن صاحب األسلوب   

فيما يبدو صاحب األسلوب الـداخلي    ، واستعداده لتقبل المساعدة منهم     ،  على اآلخرين    انفتاحه
   .ين وحبه لالنعزال عن اآلخر،  على فرديته ةواضعاً يده على خده للدالل، وحيداً 
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تقترح تصنيفاً جديداً ألسـاليب التفكيـر    Zhang 2010 والبد من اإلشارة إلى أن زهانغ    
  لمجموعة منمن خالل التحليل الذي قامت به ،  Sternberg المذكورة في نظرية ستيرنبرغ

 هناك ثـالث مجموعـات مـن         إلى أن   من خالل نتائج هذا التحليل     وقد توصلت ، لدراسات  ا
 كبيـر فـي      مجموعتان منهما لهما أثـر     Sternbergكير وفق نظرية ستيرنبرغ     أساليب التف 

  : وهم، اإلنجاز الدراسي 
 وتتكون من أساليب التفكير التي تـدل  :بالنمط األول  وتعرف :المجموعة األولى  ـ  ١     

شديد تكيفاً مع القيم وذلك الرتباطها ال     وهذه األساليب أكثر    ، على قدرة أكبر في توليد اإلبداع       
وهذه األسـاليب هـي     ،  من التطور المعرفي   اًفهي تمثل مستوى عالي   ، مع العالقات اإلنسانية    

   ). والقضائي والتشريعيوالهرميالتحرري والعالمي (
 والتي تشمل األساليب التي تقترح تفضيل :بالنمط الثاني  وتعرف :المجموعة الثانية ـ ٢     

 ومـن المحتمـل أن      ،توى أدنى من التعقيد المعرفي      نمط معين من الميول التي تدل على مس       
 على اعتبار أنها تمثل ميزات أو سمات شخصية غيـر  ءالسيتطبع أصحابها بخاصية التكيف    

   ).المحافظ والملكي والمحلي والتنفيذي( وتضم األساليب ،مناسبة
فوضـوي،   ،أقلـي   ، داخلـي   (وهـي    ) النمط الثالث (  أما األساليب األربعة الباقية           

فهي ال تنتمي إلى المجموعتين السابقتين ولكن قـد تظهـر فيهـا خـصائص               ،  ) والخارجي
وذلك باالعتماد على األسلوب الخاص الذي تتطلبـه مهمـة          ، األساليب من كلتا المجموعتين     

  .(Zhang,2010,p2 )معينة 
  

  :المبادئ األساسية ألساليب التفكير  ـ سادساً
     والمجاالت التي يمكن ، توضح لنا طبيعتها    مجموعةً من المبادئ التي       ألساليب التفكير  إن

 وهـذه المبـادئ بحـسب سـتيرنبرغ        ، والحـدود التـي تقـف عنـدها         ، استثمارها فيها   
Sternberg,2002:   

فإذا لم يكن هنـاك     : األساليب هي تفضيالت في استخدام القدرات وليست القدرات نفسها         ـ١
فاألسلوب وهو  ،  فنحن ال نحتاج لمفهوم األساليب على اإلطالق         فرق بين األساليب والقدرات   

  .جسر يمتد بين القدرة والشخصية 
 االتفاق بين األساليب والقدرات يخلق نوعاً جيداً من التكامل الناجح و الذي يكون أفـضل             ـ٢

 .من توظيف أي منها بشكل منفرد 

 فالبعض قد يختار    :كذلك القدرات   اختيارات الحياة في حاجة إلى أن تتفق مع األساليب و          ـ٣
 أنها الطريق للوصول إلى تحقيق ما يرغـب         إلّاتخصصه الدراسي مثالً أو مهنته ليس بسبب        

   . ( Sternberg , 2002, Pp 79-81 ) فيه في الوقت المناسب



 ٦٨

 

 فـالفرد الـذي يكـون       :األفراد لديهم مجموعات من األساليب و ليس فقط أسلوب وحيد            ـ٤
 .ما يكون منظماً جيداً أو غير منظم تماماً ابتكارياً رب

 أسـلوب هرمـي     ي فنحن قد نكون ذو    : عبر المواقف والمهام المختلفة      ةاألساليب متغير  ـ٥
وفـي  ، ولكن عندما نعود إلى المنزل نفضل أن نتمتع باألسلوب التحـرري   ، بحت في عملنا    

 .و هكذا ..  أسلوب خارجي يأثناء الحفالت العامة نسعى إلى أن نكون ذو

 فالبعض قد يفضل بقوة أن يكون مع اآلخرين و يعمل         :يختلف األفراد في قوة تفضيالتهم       ـ٦
 .في حين أن آخرين قد تكون لديهم تفضيالت طفيفة يمكنهم أخذها أو تركها ، معهم 

 فكلما كان األفراد أكثر مرونة كلمـا أمكـنهم أن           :يختلف األفراد في مرونتهم األسلوبية       ـ٧
 .) (Sternberg& Zhang , 2006,p246  العديد من المواقفمعا يتكيفو

ـ ٨ ، نه يتأثر به إ فاألطفال من خالل مالحظتهم لنموذج الدور ف:كتسب اجتماعياً األساليب تُ  
نه من األكثر احتماالً أن يتأثر به       إفالطفل الذي يالحظ نموذج الدور الخاضع خضوعاً كامالً ف        

 .ويكتسب هذا الخضوع 

 حديث اً فعندما تكون موظف  : اين أساليب التفكير تبعاً لتباين مراحل الحياة وأدوار العمل        تتب ـ٩
ولكـن  ، العهد في المؤسسة  مثالً قد يغلب عليك األسلوب التنفيذي المنفذ ألوامـر اآلخـرين      

عندما تتطور مهامك وتصبح في مركز مهم داخل هذه المؤسسة قد تجد نفسك تغير أسـلوبك                
 . األسلوب التشريعي القائم على ابتكار القوانين وتنظيم العمل التنفيذي إلى

،  وبالطبع ال يوجد اختبار أو مقياس قادر على قياسـها تمامـاً              :األساليب قابلة للقياس     ـ١٠
ولعل المقـاييس التـي     ، ولكن السلوكيات الدالة عليها تجعلنا نتنبأ بمقدار وجودها عند الفرد           

 و النسخة القصيرة ١٩٩١ قائمة أساليب التفكير النسخة الطويلة (أصدرها ستيرنبرغ و واغنر 
وكذلك القوائم الخاصة بقياس أساليب التفكيـر للمعلمـين والطـالب مـن إعـداد            ، ) ١٩٩٢

 .من األمثلة الهامة لهذه المقاييس  ) ١٩٩٥ ، ١٩٩٣( ستيرنبرغ و غريغورينكو 

اليب تعليمها تكليف الطالب بالمهـام       ومن بين أس   : يمكن تدريس وتعليم أساليب التفكير       ـ١١
 .التي تتطلب منهم أن يستخدموا وينتفعوا باألساليب التي نريد تنميتها 

 فالطالـب   :األساليب ذات القيمة في وقت معين ربما ال تكون ذات قيمة في وقت آخر                ـ١٢
لي أو في ميدان    قد ال يكون متفوقاً في المجال العم      ، في كلية الطب والذي كان متفوقاً أكاديمياً        

بأسلوب يتوافق مع   ، أثناء الدراسة    في   ربما ألنه لم يغير األسلوب الذي اتبعه      ، العمل الحقيقي   
 . الختصاصه يالمجال التطبيقي الحقيق
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 فالمـدرس  : األساليب ذات القيمة في مكان ما ربما تكون غير ذات قيمة في مكان آخر        ـ١٣
قد يجد أن هذا األسلوب ال قيمة له ، نوية بأسلوب معين الذي يتعامل مع الطلبة في المرحلة الثا

  .الجامعيةإذا تعامل مع الطلبة في المرحلة 

فاألسـلوب  ، مة  ء فالمسألة هنا مسألة مال    :األساليب ليست في المتوسط سيئة أو جيدة         ـ١٤ 
 فـي   ربما يتالءم بشكل سيء أو ال يتالءم على اإلطـالق         ، الذي يتالءم جيداً في إطار معين       

 .موقف آخر 

 فنحن نميـل إلـى أن نـدرك         : نحن نخلط بين مالئمة األسلوب مع مستويات القدرات          ـ١٥
ألن أسلوبهم قـد وافـق أسـلوب        ، ن في القدرة    واألشخاص الذين يشبهوننا على أنهم مرتفع     

   ).١٦٢ ـ ١٣٠ص ـ ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ ( المقيمين لهم 

  

   :ليب التفكير نمو أساالعوامل المؤثرة في ـ سابعاً

 للوراثة تلعبه في تكوين نمـط  اًإلى أن هناك دور،  Sternberg 2002يشير ستيرنبرغ      
 أنويـشير إلـى     . ولكنه يشك في أن يكون لها دور كبير في ذلك           ، األسلوب المفضل لدينا    

 مـستمرة   ويذكر أن هناك حلقة   ، األساليب تبدو و كأنها مكونات مكتسبة اجتماعياً بشكل كبير          
من التغذية المرتدة بين التدريب على األسلوب و كيف يعمل هذا األسلوب في المهام المحـددة           

ومن المتغيرات الهامة التي يمكن   ( Sternberg , 2002, p99 )بشكل افتراضي في المجتمع
  :أن تؤثر في نمو أساليب التفكير 

  

  :ـ ثقافة المجتمع " ١

وهذه الثقافات  . ولكل فئة داخله أيضاً ثقافتها وخصوصيتها        ، فلكل مجتمع ثقافته الخاصة        
فالمجتمع المحـافظ قـد يـشجع       ، فقد يشجع المجتمع أساليب دون غيرها       ، تؤثر في األفراد    

كمـا أن هنـاك     ، األسلوب التنفيذي أو النمط المحافظ ويقف موقفاً معادياً لألسلوب التحرري           
ففـي المؤسـسات    ، ام بأسلوب معين دون غيره      بعض المؤسسات التي قد تحض على االلتز      

وترك ، المحافظ والذي يقوم على االلتزام بتنفيذ األوامر         و ن التنفيذي االعسكرية يغلب األسلوب  
  .مهمة اتخاذ القرارات لألفراد األعلى سلطة 

     حيث يغلـب علـى     ، ن التشريعي والتحرري    اا في المؤسسات اإلعالمية يغلب األسلوب     أم
التي قد تبدو لبعـضهم     ، طابع النقد ومحاولة التأثير في بعض الموروثات االجتماعية         ا  معمله

   ).١٦٨ص  ، ٢٠٠٧،  أبو السميد  وعبيدات(بالية أو غير صالحة لهذا العصر 
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  : ـ الجنس " ٢

فعلى سبيل المثال غالباً ما     ، يعد هذا المتغير مؤثراً بشكل أساسي في نمو أساليب التفكير                
أما اإلناث فيغلب أن يوسمن     ، ن  ومبدعون ومتحرر ، ن  ون ومتفردو سم الذكور بأنهم مغامر   يو
بأنهذوال يحب ، خجوالت وخاضعات   ،  حذرات   نهذه األساليب في الواقع هـي      و. االكتشاف   ن

كسب الصغار بعض االجتماعيات    ولكن عندما نُ  ، تعبر عن إدراكات و ليس عن حقيقة األمر         
، النسياق لما يجب أن يصبحوا عليه فنحن نعدهم اجتماعياً في إطار إدراكاتنـا       ونربيهم على ا  

   ) .٧٣ص  ، ٢٠٠٦، الطيب ( وليس في إطار الواقع

  

  : ـ العمر " ٣

فاألفراد الذين يكونون قد عملوا في مجال معين لفترة طويلة من الـزمن يكـون لـديهم                      
وكذلك البحوث التـي    ، ن التحقوا بالعمل حديثاً      الذي أولئكالحرية للتعبير عن أنفسهم أكثر من       

التي تعامل نفسها الطريقة بتقترح وتقدم من قبل الباحثين القدامى والمخضرمين ال تعامل تماماً      
  . )١٧٥ص  ، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ ( بها تلك المقدمة من الباحثين الجدد و األقل خبرة 

  

  :ـ أساليب المعاملة الوالدية " ٤

ه هو نه و يثبتون إلى أن ما يشجعه األهل وما يدعمو Sternberg 2002نبرغ يشير ستير     
فعلى سبيل المثال قد يمارس الوالد ذو     .  أسلوب الطفل    علىن ينعكس   بالفعل األكثر احتمالية أل   

األسلوب الفوضوي نوعاً من القمع ضد طفله إذا بدأت تظهر عليه مالمح األسـلوب الملكـي                
  بأنSternberg 2002 ستيرنبرغ ويذكر . به غير مناسب أو مقبول ويحاول إقناعه بان أسلو

من أكثر المتغيرات أهمية في النمو العقلي لألطفال هو طرق اآلباء في التعامل مـع األسـئلة             
شجعون من قبل األهل    فعلى سبيل المثال يكون األطفال الذين ي      ، التي يطرحها هؤالء األطفال     
ا أن يجدوا بأنفسهم اإلجابة عن هذه األسئلة من المـؤهلين ألن            على طرح األسئلة وأن يحاولو    

        وهذا األمر يـساق علـى بقيـة األسـاليب         . يصبحوا مستقبالً من ذوي األسلوب التشريعي       
.( Sternberg , 2002, p105 )  

  

  :ـ البيئة التعليمية " ٥

التنفيذي ( ن غيرها وهي تجنح أغلب المدارس في العالم إلى تثبيت عدد من األساليب دو          
ع باعتبار أن طرق التدريس التقليدية وطبيعة تصميم المنـاهج تـشج          ، ) والداخلي والمحافظ   

فنجد أن الطالب الهـادئ والمطيـع والملتـزم         ، وتثيب األفراد الذين يتصفون بهذا األسلوب       
لطالب التنفيـذيون   ن هم ا  يالطالب المتفوق ف، بقوانين المدرسة وأخالقياتها هو الطالب المكافئ       

فهم طلبة خـارجون عـن      ) التحرري  ، القضائي  ، التشريعي  ( أما المبدعون   ، والمحافظون
  ).١٦٩ص ،٢٠٠٧،أبو السميد  وعبيدات( قوانين المدرسة 
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  :أساليب التفكير والعملية التعليمية  ـ ثامناً
لتفاعل بين أساليب  ا  الكثير من البحوث أكدت بأن إلى أنZhang 2004bتشير زهانغ      

فإن   على ذلك  عالوةً.   تعلم الطالب  ىم الطالب له تأثير كبير عل     تدريس المعلمين وأساليب تعلّ   
م م الطالب وبيئـات الـتعلّ  العديد من الدراسات أشارت إلى وجود عالقة وثيقة بين أساليب تعلّ     

  .)Zhang ,2004b,p234 ( المفضلة لديهم 
نجاز الدراسي ربما يعـود     إللى البحث في العالقة بين األساليب وا      ولعل اندفاع الباحثين إ        

بجذوره إلى الرغبة القديمة في الحاجة إلى توضيح الفروق الفردية بين الطالب في االنجـاز               
مـا  وخاصةً إذا  ،)Zhang , 2004 , p354 (األكاديمي بعد تفسير الفروق بينهم في القدرات 

ين األخصائيين النفسيين في أن الفروق المختبرة في القـدرات          علمنا أن النتيجة المتفق عليها ب     
ة التبـاين غيـر      بقي نأو،  من التباين بين الطالب في األداء المدرسي         )%٢٠(تفسر حوالي   

 فـي   هامـاً  يمكن أن تلعب فيه أساليب التفكير دوراً  )%٨٠(المفسر في هذا األداء أي حوالي       
  . )٢٠ص،٢٠٠٤،ستيرنبرغ (تفسيره 

 Abdul هذا التساؤل حول دور أساليب التفكير في األداء المدرسي دفـع عبـد الغفـور       

Gafoor 2007  في الهند إلجراء دراسة لمعرفة دور أساليب التفكير في التحصيل الدراسـي 
ن في قدراتهم العقلية ولكـنهم يختلفـون فـي تحـصيلهم            يفي مادة الفيزياء بين طالب متساو     

في التحـصيل   ) الداخلي والقضائي   ( لألسلوبين   اً كبير اًراسته دور وأظهرت نتائج د  ، الدراسي  
  . (Abdul Gafoor,2007,p7). عن بقية أساليب التفكير األخرىالمرتفع في مادة الفيزياء 

تصوراً مقترحاً عن أساليب التفكير      Sternberg 1994 قدم ستيرنبرغ    ١٩٩٤وفي عام        
  : )١ (الجدول خالل ، وطرق التدريس التي تتوافق معها

  �Oق ا���ر#M و أ����� ا������ ا�/��ا@��  �L4 )١(ا��Jول 

  األسـالـيــب المـالئـمـة  طــــرق الـتـدريــس
  ا�S �L/ ا���3�5ي  ا�/=�"�ة

  ا��SB�U/ ا����S4#   ا.�T(� ا�/=�Gة 9(0 ا������
S7ا���4و V�)4ا��  Sا���رج  

  ا���3�5ي  �6 ا�/��آ� ا�/�� �
  ا����Y=2�  S4#��ا�/��و�9ت ا

  ا���3�5ي/ ا���رجS   ا�*�د �/J/��9ت صZ��ة
�  J/��9ت صZ��ة  ���  ا�=�/S/ ا���رجS   ا�/�3

  :ا���اءة 
• ������� 
 �����;ص ا.@��ر •
• ��)=����  

  
 S �Lا�/ �اخ(S ا� •
•  S)=/ا���3�5ي/ ا� 

•  S/��4ا���3�5ي / ا� /SB�Uا��  
 �  �@^ا�/=/ ا�/=S) / ا���3�5ي   (ا��5آ� ( ا��*/�

)1994,p39 Sternberg,  (.   
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تقديم ربط بين إلى   Sternberg حيث نالحظ من خالل الجدول السابق سعي ستيرنبرغ      
مـع اإلشـارة إلـى أن       ، خصائص هذه األساليب وخصائص طرق التدريس المتطابقة معها         

 الدراسـات التـي     ستيرنبرغ ترك الباب مفتوحاً للباحثين لتعديل هذا الربط انطالقاً من نتائج          
  .سيحصلون عليها في حال إجراء دراسات ارتباطيه بين أساليب التفكير و طرق التدريس 

 إلى أن نمط األسئلة المقدمة إلى الطالـب يكـون لديـه     Sternberg     ويشير ستيرنبرغ 
وعلى سبيل المثال فإن أسئلة االختيار مكن       ، النزوع إلى نوع محدد من األساليب دون غيرها         

تميل أكثر إلى أن تكون في صالح       ، ) كما في مقرر الرياضيات     ( متعدد التي تتطلب التحليل     
   ).١٩٦ص  ، ٢٠٠٤ستيرنبرغ  ( األفراد ذوي األسلوب القضائي و المحلي 

 مجموعة من أساليب التفكير وأدوات التقـويم        Sternberg 1994 يقترح ستيرنبرغ     كما    
   :تبطة بها والمهارات المر، المناسبة لها 

  

  وا�/�Lرات ا�/�ت`2� ��L، أ����� ا������ و أدوات ا����#V ا�/2��3� ��L ) ٢(ا��Jول 

  األسـاليب المـالئـمـة  المهارة  شكل التقييم
  

��ة  bbbbbbbbbbت ا���bbbbbbbbbbج��cا
  واdخ���ر  �  ��4د

 ا��5آ� •
 ا��=(�� •
• e� ت�*�V ا��
  ا�4/� ا���دي •

 ا�/=(S/ ا���3�5ي  •
•  SB�Uا��  /S)=/ا� 
• S �Lا�  
• S)ا��اخ  

  
  
  
  

  ا.�T(� ا�/�����
  

 ا��5آ� •
• f�� ا��=(�� ا��
• f�/4ا��=(�� ا� 
 ا��cا9�� •
• V�'3ا�� 
• e� ت�*�V ا��
�2�ل وجL� 7'� ا�/�رس • 
  ا�4/� ا���دي •

 ا�/=(S/  ا���3�5ي  •
•  SB�Uا��  /S/��4ا� 
•  SB�Uا��  /S)=/ا� 
• S4#ا����  
• S �Lا� 
• S �Lا� 
 .ا�/=�@^  •
• S)ا��اخ  

   
  

��Y=2ا�/��و�9ت ا�  

 �=(��ا� •
 ا��cا9�� •
 @�#f ا�4/� •
 ا�4/� ا���دي •
• V�'3ا��  
• �  اG��dام ا�/�ت�

• SB�Uا��  
• S4#ا���� 
• Sا���رج 
• S)ا��اخ 
• S �Lا� 
• S�)/ا�  

  ا���رجS  ا���7dح اdج�/�S9  ا�/���(�

)1994,p40 Sternberg, (  
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   : التفكيرالعالقة بين صعوبات التعلّم وأساليب ـ تاسعاً
إلى أن البـاحثين أصـبحوا أكثـر     Bernardo et al. 2002ون يشير بيرناردو وآخر      

اهتماماً باستكشاف المتغيرات المتعلقة باالختالفات غير المعرفية الفرديـة و آثارهـا علـى              
ويشير إلى أن هذه المتغيرات ال تتعلق بالقدرات وإنما تتضمن متغيـرات            ، اإلنجاز الدراسي   

وكان من بين أحدث البحوث التـي  ، ) الدافعية ، ذاتية الفعالية ال ،  مفهوم الذات    مثل( متنوعة  
  . )Bernardo et al.,2002 ,p149( األساليبهو مجال حاولت الخوض  في هذا الموضوع 

وجدا بأن نظرة  Zhang & Sternberg  2002 ستيرنبرغوفي دراسٍة لكل من زهانغ       
هوم سلبي عن قدرات الطالـب أو        اإلنجاز المنخفض تنطبع دائماً بمف     يالمدرس إلى الطالب ذ   

وينصحان بأن يتزود المدرس بمعرفة حول أساليب التفكيـر لـدى طالبهـم إلدراك              ، الكسل  
باألسـلوب الـذي يـوافقهم      م  الـتعلّ وذلك بغرض مساعدتهم علـى      ، التنوع في خصائصهم    

  .)( Zhang & Sternberg , 2002,p10ويحرضهم على تحقيق المزيد من اإلنجاز الدراسي
وكان من بين الميادين التي ارتفع فيها النقاش حول موضوع األسـاليب هـو ميـدان                      

وضع توصيف صحيح لحـاالت أبنـائهم       فمع ضغط األهالي المتزايد حول      ، م  صعوبات التعلّ 
اتجهت األنظار إلـى    ، االبتعاد قدر اإلمكان عن التسميات التي توسم أوالدهم بطابع اإلعاقة           و

  أسـلوب الـتعلّم    يذوتعالت أصوات بعض الباحثين إلطـالق تـسمية         و، مفهوم األساليب   
وأن هذا األمر من شأنه ، على أفراد هذه الفئة   Learning Styles Differenceالمختلـف 

 واأن يغير من النظرة إلى هؤالء الطالب في مجال التربية والتعليم والموسومة بأنهم منخفـض     
  .ن دفعهم إلى تحقيق إنجاز ملموس دراسياً ماً هناك يأس أن أوكسالىالقدرات أو 

) Given , 1996 , p 8(.  
يتضمن الجانب االنفعالي والعقلي ، ولذلك فإن م التعلّ ذوي صعوبات الطالبداء كما أن أ      

 والتنظيم االنفعالي من جانب آخر لم   ،الفصل بين خصائص التنظيم العقلي المعرفي من جانب       
شخصية وحدة كلية ال تتجزأ ، ولقد أثبت الدراسات والبحوث السيكولوجية يعد أمراً مقبوالً ، فال

في تفسير السلوك اإلنساني ، باإلضافة لفهم األنشطة العقلية          اً كبير اً دور ألساليب المعرفية لأن  
التي يمارسها الفرد في معظم مواقف حياته ، ومعرفة األسس العلمية التي تكمـن خلـف أداء         

  ) .١٠ص  ، ٢٠٠٥، عامر  (  الحياتية المختلفة األفراد في المواقف
 أدت هذه البحوث التي تم إجراؤها في مجال األساليب المعرفية إلى فهم الكيفية التي               قدو      

 من شأنه أن ينعكس إيجاباً إذا ما ٢٠٠٧وهذا األمر بحسب هاالهان وآخرون ، يفكر بها هؤالء
كما قد أرسـت هـذه   ، مج التربوية المناسبة لهم  بعين االعتبار في مجال وضع البرا اتم أخذه 

الدراسات األساس للبحوث التي أجريت في مجال التدريب المعرفي والتدريب الخـاص بمـا              
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وراء المعرفة عن طريق إيضاح أن الطالب ذوي صعوبات الـتعلّم يتنـاولون مهـام حـل                 
  . )٣٥٣ص  ، ٢٠٠٧، هاالهان و آخرون ( المشكالت بطريقة تختلف عن التالميذ العاديين 

فليس باستطاعتنا  ، وبما أن لكل شخص يعاني من الصعوبات التعلمية خصائص فردية                 
ن ندرك مواطن القوة والضعف لديه وأن نضع البرامج التعليمية الفاعلية إال عندما نفهم أنماط  أ

، جتماعيـة   التفاعل بين خصائص الطالب والمهمات التعليمية واألفراد اآلخرين في البيئة اال          
 نموذجاً للتقييم والتخطيط يتضمن التفاعل بـين  Smith 1985وفي هذا الصدد تقترح سميث 

، الـذكاء   ( وتشمل المتغيرات المتصلة بالمتعلم     ، المتعلم والمهمة التعليمية والوضع التعليمي      
يالت وتفض، والدافعية ومستوى النضج العاطفي     ، واألساليب المعرفية   ،  )التحصيل الدراسي   

  )١٠٩ص  ، ٢٠٠٥، الحديدي  والخطيبنقالً عن ( الطالب التعليمية في معالجة المعلومات 
 صعوبة التعلم ليس غبيـاً ولكنـه        ا الطالب ذ  أنCarbo :  وفي هذا الصدد تقول كاربو          

أمـا اآلن   ،  في ميزات الطرق المختلفة لتدريسه     فمنذ عقود خلت والتربويون يبحثون    ، مختلف  
م هذه   وماذا علينا أن نفعل لمساعدتهم على تعلّ       الطالببح بوسعنا أن ندرك كيف يتعلم       فقد أص 

كاربو هو تحقيق االنسجام بين أسلوب التدريس        بحسب   إن األمر بكل بساطة    ،المهارة بسهولة   
  . )٢٢٤ص  ، ٢٠٠٤، الوقفي و آخرون ( م التعلّوأسلوب الطالب العقلي المفضل في 

 هناك مجموعة من العوامل الحاسمة التي تؤثر علـى   إلى أنSharma 1989ويشير شارما 
فكل طالب يختلف عن اآلخر كيفيـاً فـي تجهيـز           ، مه  م الرياضيات من بينها أسلوب تعلّ     تعلّ

  .وأن لديه أسلوبه الفردي المميز في تعلمها ، ومعالجة الرياضيات 
عمليـات تجهيـز المعلومـات      ثر علـى    لدى الطالب يؤ  م  التعلّوهذا التباين في أساليب          

 تحقيق نـوع مـن      نوأنه البد م  ، خالل تطبيقاتهم وفهمهم للمادة     ، معالجتها لدى كل طالب     و
     التوازن في أسلوب التدريس الذي يتبعه المدرس لمراعاة هذه األسـاليب المختلفـة للطـالب               

   ) .٣٢٠ص ، ٢٠٠٨ ،  ـ أالزياتنقالً عن ( 
م الطالب تكمن في التعامـل      وي أن أفضل طريقة في تيسير تعلّ       علماء النفس الترب   ىوير     

نظراً م التعلّ وأساليب التفكير أساليب ى بالتركيز عل مع الفروق الفردية في الوظائف المعرفية
مرتبط بالتفكير ، والفروق الفردية تتدخل في استخدامنا ألساليب معينة عندما نفكر            م  التعلّألن  

قطامي أن أسلوب التفكير هو الويعتبر ، (Cano & Hewitte , 2000,p413)م وعندما نتعلّ
 المدخالت إذا لم تنتظم وفـق     أنبمعنى  ، لذهن الفرد وعملياته     )Password(بمثابة كلمة سر    

   تستقر في مخزونه المعرفي و ال تشكل ذخيرة معرفيـة           نظام الفرد فال تدخل وال ترمز و ال       
  ) . ٩٥ص ، ٢٠٠٧، قطامي ال( 

، المعرفية(  بعد استعراضها لطائفة من أنواع األساليب  Marks 2005تقترح ماركس و     
في ،  التي تناولت هذه األساليب       البحوث  نتائج على المعلمين أن يستفيدوا من    ) التفكير  ، مالتعلّ
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 يحسن من مستوى    أنألن من شأن هذا األمر      ، مالتعلّتعليم الطلبة الذين يعانون من صعوبات       
 من التقبل االجتماعي داخـل      اً جو مويوفر له ،  ويجعل تقديرهم لذاتهم أكثر إيجابية       تحصيلهم

    . (Marks,2005, p 10)غرفة الصف 
 االهتمام بتطوير أساليب التفكير ذات الـنمط األول  إلى أنZhang 2010 وتشير زهانغ      

األمر ، ه ومع اآلخرين  نفس الفرديساهم بشكل كبير في تحفيز العالقات النفس ـ اجتماعية مع 
الذي لن تكون أوجه فائدته مقتصرة على الجانب الدراسي بل وسيتعدى ذلك إلى ثقته بنفـسه                

  .  )Zhang,2010, p10(وكذلك يجعله أكثر تقبالً من اآلخرين 
 الطرق التي يمكـن  Zhang & Sternberg 2002 ستيرنبرغ  زهانغ و كل مند يورو     

من معرفة أساليب التفكير لطالبـه فـي تحـسين عمليـة            فيها  فيد   أن يست   من خاللها  للمدرس
 ودفع الطالب إلى مزيد من اإلنجاز سواء على الصعيد الدراسي أو الصعيد             ،التدريس والتعلم   

  : وهي االجتماعي
 تفـوق  أن إدراكس على  إن ذلك يساعد المدر : والنجاحاإلخفاقر في نظرة إرجاع  التغي ـ١

عض اآلخر قد ال يرجع باألساس إلى نقص في قـدراتهم بـل إلـى               بعض الطالب و فشل الب    
  .االختالف فيما بينهم في األسلوب المفضل لديهم للتعلم

 اً عندما يدرك المدرسون بأن ألسلوب تفكير الطالب دور:ر في توقعات المدرسين   يالتغي ـ ٢
ب والبحـث عـن   في تدني انجازهم سيساعد ذلك على تغيير النظرة السلبية تجاه هؤالء الطال         

 .لتحسين التواصل الدراسي معهمطرق 

 قد يلجأ بعض الطالب إلى التقوقع حـول         :تحسين مفهوم الذات ورفع دافعيتهم للتعلم        ـ ٣
ويعمدون إلـى الخـداع إليهـام       ،  نتيجة الخبرات السلبية التي يخبرونها في المدرسة         أنفسهم

عندما يتعلم المدرسون أهمية    ،  التأنيب   نهم مهتمون بما يقدمه لكي ال يحصلوا على       أمدرسيهم ب 
  سيساعد ذلك الطالب على تقديم مراجعة ذاتية ألنفسهم        ، فون طالبهم بها    أساليب التفكير ويعر

وعندما يستشعرون أثـر  . لتحقيق الموافقة قدر اإلمكان مع األسلوب الغالب في حجرة الصف     
ئهم فإن ذلك سيزيد مـن دافعيـتهم        ن مدرسيهم وبينهم وبين زمال    يذلك على التواصل بينهم وب    

 .للتعلم 

س فكرةً جيدة عـن مـدى     عندما يصبح لدى المدر    :التنويع في طرق التعليم و التقويم        ـ ٤
التنوع في أساليب التفكير التي يتمتع بها طالبه فإن ذلك سيدفعه إلى التنويع في طرق التعلـيم         

لتنويع في أشكال التقويم التـي يقـدمها        وكذلك في ا  ، والتي تتفق مع هذا التنوع في األساليب        
 . للطالب 

، كالـسفر  ( بتت البحوث بأن تجارب الطالب الالمدرسـية      ث لقد أ   :إغناء تجربة الطالب   ـ ٥
ارتباط كبير بأساليب التفكير لديهم و بخاصة األساليب التي تدل على اإلبداع  كان لها )العمل و
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سين بإمكانهم أن يزرعوا هذه األساليب المبدعة       ولذلك فإن المدر  ، ) التحرري  ، كالتشريعي  ( 
  ).  األنشطة الالصفية ( من خالل تسهيل التجارب للطالب خارج قاعة الدرس 

 إن فهم طبيعة أساليب التفكير سيساعد المدرسين على تحقيـق           :الترويج لتطور الطالب     ـ ٦
 مهنية تجمع بين طـالب      فعلى سبيل المثال قد ينظم المدرس نشاطات      ، التطوير العام للطالب    

في هذه الحالة سيكون لديهم الفرصة ليتفـاعلوا مـع بعـضهم            ، يهم أساليب تفكير مختلفة     دل
 يـتعلم  أنكما أن الفائدة لن تقتصر على تبادل الخبرات فيما بينهم بل سـتنتقل إلـى        ، البعض

ـ ، تفكيرهم أساليب الطالب كيف يتعاملون مع االختالفات في        ن تطـور  فمثل هكذا نشاطات ل
  .أيضاًالطالب من الناحية المعرفية فقط بل ومن النواحي االجتماعية 

 يمكن للمدرسين أن يرفعوا من مستوى تعليم الطالب وذلـك مـن         :)النمذجة   ( التمثيل ـ ٧
 يتعلم طالبهم هذه    أنويسعوا إلى   ، خالل استعراض أساليب التفكير األكثر فعالية أمام طالبهم         

 المدرسين من أكثر النـاس      أنباعتبار  ، تقمص المدرسين لهذه األساليب     األساليب من خالل    
  .تأثيراً في قدرات الطالب وذلك من خالل ما يقدمونه من مهارات ومعارف

(Zhang & Sternberg , 2002,Pp 10 - 11).   
لوجدناها ذات أهميـة    م  التعلّوإذا تعاملنا مع الطرق المذكورة سابقاً من منظور صعوبات               

فالمدرس بحاجة ألن يدرك بأن هؤالء الطالب يمتلكون فرصة للنجاح إذا ما قدم لهم              ، عظيمة  
فهم ال تنقصهم القـدرة بـل تنقـصهم اإلسـتراتيجية           ، مالتعلّما يناسب طبيعتهم المختلفة في      

كما يغير من توقعات المدرسين من أن يقفز هؤالء الطالب قفزة ، الصحيحة الكتساب المعرفة   
تحتاج إلى جهد حقيقي يـؤمن بقـدرة هـؤالء    م التعلّ تحصيلهم الدراسي فصعوبات    نوعية في 

وعندما يدرك هؤالء الطـالب      . من التقدم الدراسي     حسنالطالب على الوصول إلى مستوى      
بأن المدرسين مدركين إلمكانياتهم و مشكلتهم ويتعاملون معهم بأسلوب التفكير الذي يـتالءم              

ويعزز ذلك من تقديرهم    ، اوية البؤس التي حشروا أنفسهم فيها       ون بالخروج من ز   ؤمعهم سيبد 
 يبـدؤون ولـذلك   ،  يتعاملون مع أشخاص يخاطبونهم بـنفس أسـلوبهم          واءبدألنفسهم ألنهم   

يرافق فتح هذه القناة من التواصل بين الطرفين أن يبدأ المـدرس            ، بالتواصل االيجابي معهم    
 تتالءم ومشكالتهم والتي تراعي في نفس الوقت        يهتم بالبحث عن طرق التعليم الخاصة والتي      

فيبدأ هؤالء الطلبة باالنخراط في هـذه الطـرق الجديـدة ألنهـا تتوافـق               ، أسلوب تفكيرهم   
وتزيد من دافعيتهم لإلنجاز وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التـي            ، وتفضيالتهم المعرفية   

 & Weiqiao Fanويكياو ڤان و زهانغسة والدافعية كدراتناولت العالقة بين أساليب التفكير 

Zhang 2008   ، كما تسهم في تحقيق االندماج االجتماعي لهؤالء الطلبة مع زمالئهم بالصف
  . عنا اًمن العاديين من خالل تحقيق مبدأ تقبل اآلخر ولو كان مختلف



 ٧٧

أساليب أو  ، سواء أساليب معرفية    (  يتضح لنا أن نوع األساليب       قسب ومن خالل كل ما        
إنما تهدف في نهاية المطاف إلى استثمار الطاقة ، ) أو أساليب تفكير أو أساليب تدريس ، م تعلّ

 استقبال وتنظيم وتخـزين معلوماتـه      الكامنة داخل الفرد من خالل مراعاة أسلوبه الخاص في        
وذلك بهدف الوصول بمستوى اإلنجاز لديه إلى أقصى        ،  استخدام وتوظيف قدراته     وكذلك في 
وفئة صعوبات التعلّم من الفئات التي أثبت البحث في مجال األساليب فيهـا بأننـا   ، حد ممكن  

سـواء المعرفيـة أو التعلميـة أو        ( عندما نضع بالحسبان األساليب المفضلة لهؤالء الطالب        
وأكبر مثال على ذلك التحـسن الـذي        ، نها تعطينا نتائج متميزة     إف، ) التفكيرية أو التدريسية    

وبالتوقيـت  ،  على هذه الحاالت بعد تقديم المحتوى العلمي المناسب باألسلوب المناسب            يطرأ
  .المناسب 

  
  :الخالصة 

  :من خالل العرض السابق لموضوع أساليب التفكير يمكننا استخالص النقاط التالية     
 .ولكنها عبارة عن جسر يربط بين القدرة و الشخصية ، أساليب التفكير ليست بقدرة  ـ١

 و المـشكالت    األنشطة في التعامل مع مختلف      المفضلةتعبر أساليب التفكير عن طريقة الفرد       
 .التي تعترضه في حياته اليومية 

المدخل المتمركز على المعرفة وتعبر عنـه       :  مداخل لتفسير األساليب وهي      ةتوجد ثالث  ـ ٢
نظرية األنماط النفسية    ( عنه المدخل المتمركز على الشخصية وتعبر    ، ) األساليب المعرفية   (

أسـاليب  ( وتعبر عنه   المدخل المتركز حول النشاط     ) ونظرية طاقة العقل لغريغورك     ، ليونغ  
 ).أساليب التدريس ، التعلم 

نظرية حكومة الذات العقلية لستيرنبرغ عبارة عن نظرية وسطية تقـع فـي المنطقـة                ـ ٣
 أشكال الحكومات التـي     أنلتسمية باعتبار   وقد أطلق هذه ا   ، المحايدة بين المعرفة والشخصية     

فهناك نوع من التوازي بين تنظـيم الفـرد وتنظـيم           ، نراها هي مرايا لما يدور في أذهاننا        
 .وكذلك نحن بحاجة إلى حكم أنفسنا ، فالمجتمع يحتاج إلى حكم نفسه ، المجتمع 

 ثالثـة عـشر      بتصنيف األفراد حسب أساليب تفكيرهم إلى      Sternbergقام ستيرنبرغ    ـ ٤
قام بتوزيعها على خمس مجموعات رئيسة ينضوي تحت كل منهـا مجموعـة مـن      ، أسلوباً  

  . األساليب 
ها تتميز بالمرونة   وأنّ، من أهم مبادئ أساليب التفكير هي أنها تفضيالت وليست بقدرات            ـ ٥

التي يتعرض وأنها قابلة للتغير عبر الحياة والخبرات ، بحسب المواقف التي يتعرض لها الفرد 
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وبـأن هـذه    ، وأن ليس هناك أسلوب يمكن وصفه بأنه األفضل في كل المواقف            ، لها الفرد   
 .األساليب قابلة للتعليم كما أنها قابلة للقياس 

، العمـر   ، الجـنس   ، ثقافة المجتمع   : من أهم العوامل المؤثرة في نمو أساليب التفكير          ـ ٦
  .تعليمية والبيئة ال، أساليب المعاملة الوالدية 

هو تحقيـق  ، من أهم النقاط التي يمكن فيها استثمار أساليب التفكير في العملية التعليمية              ـ ٧
 تفكير الطالب وطرق التدريس والتقويم التي يـستخدمها المعلـم بحيـث    أسلوبمة بين   ءالموا

 .ن من مستواه وتحس، تراعى حاجات الطالب الفردية 

م تنطلق في الواقع من العالقـة       يب التفكير وصعوبات التعلّ   إن العالقة الخاصة بين أسال     ـ ٨
 وهي عالقة أثبتت نتـائج البحـوث        ،م  العامة بين مفهوم األساليب بشكٍل عام وصعوبات التعلّ       

ألن مفهوم األساليب ينطوي على أهـم        نظراً، التجارب فيها بأنها عالقة ذات أهمية كبرى        و
ذي ذكرناه في فصل صعوبات التعلم أال وهو سـعيها          شعار ترفعه التربية الخاصة الحديثة وال     

وكذلك ، إلى تحسين أداء األفراد ذوي صعوبات التعلّم سواء من حيث المعارف أو المهارات              
وهـو مـا تـوفره      . ما يمتلكون من طاقات وقدرات فردية       نطالقاً م ا، تواصلهم مع المجتمع    

ته المفـضلة فـي     قطريل طالب في    األساليب من خالل تركيزها على الخصوصية الفردية لك       
انطالقاً مما تحققه هذه المعرفة مع انسجام ألسلوبه المفـضل   ، اكتساب المعرفة واالحتفاظ بها     

 . في التفكير 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  
 العربية واألجنبية المتصلة بموضوع      من الدراسات السابقة   مجموعة الفصل يتناول هذا         

 فـي   هذه الدراسـات   كما سيتم التعقيب على      ،لها  وذلك وفقاً للتسلسل الزمني    ،الحاليةالدراسة  
تم استخالصها من الدراسـات      ومن ثم استعراض أهم النقاط التي        ،الدراساتنهاية استعراض   

  :وتشمل هذه الدراسات .السابقة
  .الرياضيات و بعض المتغيرات في م التعلّ الدراسات التي تناولت العالقة بين صعوبات ـ
  . الدراسات التي تناولت العالقة بين أساليب التفكير وبعض المتغيراتـ
  .   أشكال األساليبوبعض م التعلّ الدراسات التي تناولت العالقة بين صعوبات ـ
  

  : الدراسات العربية ـأوالً 
  

  ) :١٩٩١(الزراد  ـ دراسة فيصل
 اإلمـارات لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة         التعلّم  صعوبات  : عنوان الدراسة   

  .العربية المتحدة ـ دراسة مسحية 
، مالـتعلّ ون من صعوبات    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نسبة الطلبة الذين يعان                

ومعرفة ،  الصعوبات النمائية والصعوبات األكاديمية في اللغة العربية والحساب           نسبة وتحديد
وقد ، لمساعدة المعلمين م التعلّ في نسبة االنتشار وإعداد دليل صعوبات      نالجنسياالختالف بين   

االبتدائيـة فـي دولـة      من تالميذ المرحلـة       تلميذ و تلميذة   )٥٠٠(تكونت عينة الدراسة من     
إعـداد  (كاء المـصور    وقد تكونت أدوات الدراسة من اختبار الذ      ،  العربية المتحدة    اإلمارات
النمائية واألكاديمية لدى تالميذ المرحلة     م  التعلّدليل المعلم لتحديد صعوبات     ،  ) ١٩٧٢صالح  

 ،ي اللغة العربيـة     راسي للتالميذ ف   كشوف درجات التحصيل الد    ،) إعداد الباحث   ( االبتدائية  
  .السجل الصحي + البطاقة المدرسية 

  : وقد كانت من أهم نتائج الدراسة      
بنـسبة   وتلميـذة    اً تلميـذ  )٦٧( مالـتعلّ  بلغ مجموع التالميذ الذين يعانون من صعوبات         ـ١
  .  من حجم العينة الكلية)%١٣,٧(
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سبة االنتشار بين أفـراد     نفي الحساب بالدرجة األولى من حيث       م  التعلّ جاءت صعوبات    ـ٢ 
  .العينة 

  .)% ١١,٢٨ ( فيما بلغت بن اإلناث)%١٥,٦٤(بلغت نسبة االنتشار بين الذكور  ـ٣ 
  

  ) :١٩٩٢(ـ دراسة أحمد عواد 
الشائعة في الحساب لدى تالميذ الحلقـة       التعلّم  تشخيص و عالج صعوبات     :  عنوان الدراسة   

  .األولى من مرحلة التعليم األساسي 
دفت الدراسة إلى التشخيص و التعرف على العوامل و المصاحبات المرتبطة بصعوبات      ه     

و اآلثار المترتبـة    ، تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي        في الحساب لدى    م  التعلّ
 )٦٠(وقد تكونت العينة النهائية للدراسة من        ، وتقديم برنامج عالجي لتلك الصعوبات    ، عليها  

تلميذة من تالميذ الصف الثالث من مرحلة التعليم األساسي تم اختيارها مـن عينـة               تلميذاً و   
 تلميذاً وتلميذة و قد تم تقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما ضـابطة             )٢٩٦(عشوائية قوامها   

  . تلميذاً وتلميذة )٣٠(واألخرى تجريبية و تحتوي كل مجموعة على 
في م  التعلّاستبيان تشخيص صعوبات    : ألدوات التالية   واستخدم الباحث في هذه الدراسة ا          

المرتبطة بصعوبات  استبانة العوامل والمصاحبات     و ،) إعداد الباحث    ( األطفالالحساب لدى   
، ) إعداد احمد زكي صالح     ( اختبار الذكاء المصور     و ،) إعداد الباحث   ( لدى األطفال   م  التعلّ
 تـضمن   قـد و، )إعداد الباحـث    (في الحساب م  علّالتبرنامج في التدخل العالجي لصعوبات      و

   . موزعة على ثمانية موضوعات  تدريباً)١٤(البرنامج العالجي في صورته النهائية من
نسبة التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم فـي الحـساب            تبلغ    :يوقد كانت النتائج كالتال        

 وتلميذة من تالميـذ الـصف       اًتلميذ) ٢٩٦( بين تالميذ العينة الكلية البالغ عددها        )%٤٦,٢٨(
  . لثالث من مرحلة التعليم األساسيا

  : في الجوانب التالية  التعلّم في الرياضياتتمثلت صعوبات     
ضعف فـي القـدرة     ، قصور في التوجه العام     ، اضطرابات في الذاكرة    ،  قصور إدراكي     

جريد واكتساب المفاهيم   صعوبات في التعميم والت   ، على دمج ومعالجة المعلومات و المهارات       
  . مشكالت المداومة والنشاط الزائد،
 ،البيئيـة هناك مجموعة من العوامل المصاحبة لصعوبات التعلم تتمثل فـي العوامـل                    

  .العوامل الخاصة بالميل نحو المادة الدراسية، العوامل النفسية ، العوامل الصحية 
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  ) :١٩٩٢(عبد الناصر أنيس عبد الوهاب ـ 
مـن  الـتعلّم   دراسة ألبعاد المجال المعرفي و الوجداني لدى ذوي صعوبات          : نوان الدراسة   ع

  .تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي 
ودراسة الخصائص المعرفية   ، مالتعلّ هذه الدراسة  إلى تشخيص حاالت صعوبات         هدفت      

ومعرفـة مـدى    ، انهم العـاديين    والوجدانية التي تميز التالميذ ذوي صعوبات التعلم عن أقر        
، بـين الجنـسين     ) الحساب   و  الكتابة والقراءة  ( م  التعلّاالختالف في نسبة انتشار صعوبات      

من عيـوب عـضوية بالجهـاز العـصبي         م  التعلّومعرفة فيما إذا كان يعاني ذوو صعوبات        
  .المركزي أو من مشكالت صحية أو نفسية أو اجتماعية أو انفعالية أو دراسية 

 من تالميذ الصف الرابع بمحافظـة       اًتلميذ ) ٩١٤( وقد تكونت عينة الدراسة الكلية من            
 وتكونت أدوات الدراسـة مـن       . تلميذاً وتلميذة  )١٦٤(فيما تكونت العينة النهائية من      ، دمياط  

، اختبار قدرات اإلدراك اللغوي     و، اختبار القراءة الصامتة    و، مقياس وكسلر لذكاء األطفال     (
اختبـار تحـصيلي فـي      و، اختبار قدرات اإلدراك السمعي     و، ختبار المهارات الرياضية    او

اختبـار  و ، ةلينوي للقدرات النفس ـ لغوي إبطارية و، قائمة مالحظة السلوك و، الرياضيات 
  .)بندر غشتالت البصري الحركي

ت التعلم في   عدم وجود فروق في نسبة انتشار صعوبا      ،  وكان من أهم نتائج هذه الدراسة           
جاءت صعوبات الكتابة أوالً من حيث نسبة االنتـشار         وقد  ، الرياضيات بين الذكور واإلناث     

فـي  م  الـتعلّ فيمـا جـاءت صـعوبات       %) ١٦,٥ (ةتليها صعوبات القراءة بنسب   %) ١٨،٨(
  . %)١٣,٩(الرياضيات في المركز األخير بنسبة 

أكثـر قابليـة لتـشتت االنتبـاه     م التعلّات  التالميذ ذوي صعوبت الدراسة على أن كما دلّ      
، كما يتميزون بانخفاض الذات األكاديمي والعام بالمقارنة مع العاديين        ، بالمقارنة مع العاديين    

استخدام األسلوب الكلي أكثر مـن اسـتخدامهم   و  ،كما يتميزون باألسلوب المعرفي االندفاعي 
عد هذه الدراسة وجود التلف العصبي لـدى         وتستب ،لألساليب التحليلية عند تجهيز المعلومات      

وتشير إلى إمكانية وجود اضطراب وظيفي في النظام العصبي         م  التعلّالتالميذ ذوي صعوبات    
  .المركزي 

  

  ) :١٩٩٢(ـ دراسة السيد عبد الحميد سليمان السيد 
  .دراسة لبعض متغيرات الشخصية المرتبطة بصعوبات التعلّم:  عنوان الدراسة
،       ه الدراسة إلى دراسة بعض متغيرات الشخصية المرتبطة بـصعوبات الـتعلّم               هدفت هذ 

/ التروي( األسلوب المعرفي    ، الدافعية لإلنجاز    ،سعة الذاكرة   ( واشتملت هذه المتغيرات على     
وقـد اشـتملت    : مجموعة صعوبات التعلّم  : تكونت عينة الدراسة من مجموعتين      ، ) )االندفاع
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لـصف الثـاني    لتلميذة من التالميذ صعوبات التعلّم فـي مـادة العلـوم             و تلميذاً) ٥٣(على  
وتكونـت أدوات   ،  تلميذةوتلميذاً  ) ٦٠(واشتملت على   : مجموعة التالميذ العاديين    ،اإلعدادي

اختبار تشخيص صعوبات التعلّم    : ( أدوات التشخيص واشتملت على   : الدراسة من قسمين أوالً   
اختبـار  ، تبار الذكاء المصور من إعداد احمد زكي صـالح         اخ، في العلوم من إعداد الباحث      

األدوات الخاصة بقياس متغيرات الدراسـة وهـي        : ثانياً  )  الحركي   –بندر غشتلت البصري    
نجاز لألطفال والراشدين من إعداد     اختبار الدافع لإل  ، اختبار سعة تذكر الصور إعداد الباحث       (

 واختبار تزاوج األشكال المألوفـة مـن إعـداد         ،هيرمانز وتقنين وتعريب فاروق عبد الفتاح       
  .) حمدي الفرماوي

 فروق بين التالميذ ذوي صعوبات التعلّم والتالميذ العاديين         وجود:  فهي  نتائج الدراسة   أهم  أما
 فروق بين التالميذ ذوي صـعوبات الـتعلّم         وجود.  لصالح التالميذ العاديين   ،الذاكرةفي سعة   

 ال توجـد فـروق ذات داللـة         ،لصالح التالميذ العاديين  ، دافع لإلنجاز والتالميذ العاديين في ال   
إحصائية بين التالميذ ذوي صعوبات التعلّم و التالميذ العـاديين فـي األسـلوب المعرفـي                 

  .)االندفاع/التروي(
  

  ) :١٩٩٨( ـ دراسة عبد الرسول عبد الباقي عبداهللا 
ت وعالقتها  ببعض  األساليب المعرفيـة        صعوبات التعلّم في مادة الرياضيا    : عنوان الدراسة   

   .لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعلم األساسي
التعرف على نسبة شيوع صعوبات التعلّم في الرياضـيات بـين           إلى  هدفت هذه الدراسة        

تالميذ المدارس في الصف الثاني اإلعدادي والفرق بين نسبة شيوعها بين التالميذ والتلميذات             
جاتهم على اختبار تشخيص صعوبات التعلّم في الرياضيات، وتحديد العالقة بين           من خالل در  

االندفاع، التأمل، وجهة الضبط، االعتماد     : صعوبات التعلم في الرياضيات واألساليب المعرفية     
 ي ذو -نيعـادي (فئة التالميذ   : واالستقالل عن المجال اإلدراكي، والتعرف على تأثير متغيري       

والتفاعل بينهما على األداء في األساليب المعرفيـة        )  إناث -ذكور(والجنس  ) صعوبات التعلّم 
 صـعوبات   ي مجموعـة ذو   :نا مجموعتين  وتلميذة كو  تلميذاً) ٣٨٠(تكونت العينة من     .الثالثة
 اشتملت   وقد ، تلميذ وتلميذة    )٢٩٥(، ومجموعة التالميذ العاديين      وتلميذة   تلميذاً)  ٨٥(التعلّم  

اختبارات قياس األساليب المعرفية، واختبـارات      : ى نوعين من االختبارات   أدوات الدراسة عل  
التعرف على التالميذ ذوى صعوبات التعلّم في الرياضيات، ومنها اختبار تشخيص صعوبات            

  .الرياضيات الذي أعده الباحثفي التعلّم 
لّم بـين    توجد فروق بين نسبة انتشار صـعوبات الـتع         : أسفر البحث عن نتائج منها        وقد  

 توجد عالقات ارتباطيه دالة إحصائيا بين درجات التالميذ          ،ميذ والتلميذات لصالح التالميذ   التال
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 يوجد تأثير دال     ،المعرفيةذوى صعوبات التعلّم في اختبار التشخيص ودرجاتهم في األساليب          
 لمتغير الجنس على     لفئة التالميذ على األداء في األساليب الثالثة، بينما ال يوجد تأثير           إحصائياً

  . األداء في هذه األساليب
  

  ):٢٠٠١(ـ دراسة رمضان محمد رمضان
  .دراسة أساليب التفكير في ضوء الجنس و التخصص و المستوى الدراسي : عنوان الدراسة 

إلى التعرف على أساليب التفكير الشائعة لدى عينـة مـن الطـالب             هدفت هذه الدراسة        
، التخـصص الدراسـي   ، الجنس  ( ثر المتغيرات التالية    أتلفة ودراسة   بالمراحل التعليمية المخ  

وتكونت عينة الدراسة من مجموعة مـن الطـالب         ، على أساليب التفكير  ) المستوى الدراسي 
واستخدمت في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير لسترينبرغ        ، بالمرحلتين الثانوية و الجامعية     

  ).١٩٩٩،رضا عبد اهللا أبو سريع، عال حامد عجوةعبد ال( ترجمة وتقنين ، و واغنر 
 لدى الطالب بـالمرحلتين الثانويـة       وبينت نتائج الدراسة أن أكثر أساليب التفكير سيطرة           
ووجود فروق  ، )المتحرر، المحلي  ، الهرمي  ، القضائي، التنفيذي( الجامعية أسلوب التفكير    و

 وأن، ) الـداخلي ، الملكـي   ، المحافظ  ، حلي  الم، التشريعي( بين الجنسين في أساليب التفكير    
، )أدبي/علمي( بين الطالب في بعض أساليب التفكير باختالف التخصص الدراسي   هناك اختالفاً 

  ).جامعي/ثانوي(والعمر الزمني
   
  :)٢٠٠٢(أمينة إبراهيم شلبي دراسة  ـ

لمختلفـة مـن    بروفيالت أساليب التفكير لطالب التخصصات األكاديميـة ا        :الدراسة عنوان  
  .المرحلة الجامعية

 بروفيالت أساليب التفكير لطالب التخصصات األكاديميـة        إلى دراسة هدفت هذه الدراسة        
طالباً وطالبة بالجامعة طبق عليهم     ) ٤١٧(المختلفة من المرحلة الجامعية ، وتكونت العينة من         

  ." الصورة الطويلة "نر غوا  وغقائمة أساليب التفكير لستيرنبر
التـشريعي ،   :  أساليب التفكير  فيأظهرت النتائج وجود تأثير للتخصص الدراسي       وقد         

 ، والتقدمي ، والمحافظ ، والهرمي ، والملكي ، والفوضوي، والعالمي ، والقضائيوالتنفيذي ، 
 ووجـود فـروق دالـة       ، يوالداخلي ، والخارجي ، وعدم داللتها فيما يتعلق باألسلوب األقل         

 ، والهرمي لـصالح     والقضائيبين الذكور واإلناث في كل من األسلوب التشريعي ،          إحصائياً  
 ،الذكور ، وفى األسلوب التنفيذي لصالح اإلناث وعدم وجود فروق في األسـاليب األخـرى                

 مـع التحـصيل     العالميووجود ارتباط سالب دال إحصائياً بين كل من األسلوب التشريعي و          
األسلوب الهرمي والتحـصيل الدراسـي      بين   دال إحصائياً    الدراسي ، ووجود ارتباط موجب    

  .وعدم وجود ارتباط بين األساليب األخرى والتحصيل الدراسي 
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  ):٢٠٠٢ (جيهان عيسى العمرانـ 
والتحـصيل  التعلّم  وعالقتها بالخصائص السلوكية لصعوبات     التعلّم  أساليب   :عنوان الدراسة   

   .بمرحلة التعليم األساسيالبحرينيين  الدراسي لدى عينة من الطلبة
إلى التعرف على الفروق بين الطلبة ذوي األسلوب البصري والحركي          هدفت هذه الدراسة        

في ضوء النوع   م  التعلّ، وكذلك التعرف على أساليب      مالتعلّفي الخصائص السلوكية لصعوبات     
البـصري  م  الـتعلّ والمرحلة الدراسية، كما هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بـين أسـاليب             
 تكونـت    وقد .مالتعلّوالسمعي والحركي والتحصيل الدراسي لدى فئة العاديين وفئة صعوبات          

طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائيا في مرحلة التعليم األساسـي بمـدارس             )٢٣٠(من   العينة
ن واستخدم مقياس صّّعوبات التعلم الذي تم تصميمه من قبل كـو . التعليم العام بمملكة البحرين 

م الـتعلّ ، ومقياس أساليب )Coon, Waguespack, and Polk, 1994(بولك  وواجيّسباك و
  . البصري والسمعي والحركي من إعداد الباحثة

 البصري والسمعي والحركـي     م الثالثة وجود فروق دالة في أساليب التعلّ      :وبينت النتائج      
 ، م الحركيالطلبة ذوي أسلوب التعلّلصالح مجموعة م التعلّفي الخصائص السلوكية لصعوبات 

الـسمعي،  م  التعلّوجود أثر دال للنوع وللتفاعل بين النوع والمرحلة الدراسية بالنسبة ألسلوب            
 وجود ارتباط إيجابي دال بـين        ،الحركيم  التعلّووجود أثر دال يعزى للنوع بالنسبة ألسلوب        

ي دال بـين التحـصيل الدراسـي        ، وارتباط سلب   البصريم  التعلّالتحصيل الدراسي وأسلوب    
  . مالحركي بالنسبة للعاديين وفئة صعوبات التعلّم التعلّوأسلوب 

  

  ):أـ ٢٠٠٤(ـ دراسة عبد المنعم احمد الدردير
أساليب التفكير لستيرنبرغ لدى طالب كلية التربية بجامعة قنـا و عالقتهـا             : عنوان الدراسة 

  .بأساليب التعلّم لبيغز و بعض خصائص الشخصية 
ة بجامعة   لدى طالب كلية التربي    لستيرنبرغإلى دراسة أساليب التفكير     هدفت هذه الدراسة         
تكونت عينة الدراسـة مـن    ، عالقتها بأساليب التعلم لبيغز وبعض خصائص الشخصية          قنا و 

تكونت أدوات الدراسـة    ، لوادي  طالباً وطالبة من كلية التربية بقنا في جامعة جنوب ا         ) ١٧٦(
سـتبانة  ا(، الطيـب تعريب الدردير و  ) ١٩٩٢مة أساليب التفكير لستيرنبرغ و واغنر       قائ(من  

قائمة العوامـل   (،من إعداد بيغز وتعريب الدردير      )  ذات العاملين    ـعمليات الدراسة المعدلة  
  . من إعداد بيوتشانان وتعريب الدردير) الخمسة الكبرى في الشخصية 

 األساليب المفـضلة لـدى      نإ: ن النتائج من أهمها   وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة م          
، القضائي، التنفيذي، المتحرر، التشريعي، األقلي، الخارجي، الهرمي: (طالب الكلية بالترتيب    
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وجود عالقة دالة إحصائياً بـين      و، )الداخلي  ، المحافظ، العالمي، الفوضوي، المحلي، الملكي
  . لبيغز  وأساليب التعلمرنبرغيستأساليب التفكير ل

  

  ):ـ ب٢٠٠٤(ـ دراسة عبد المنعم الدردير  
أساليب التفكير لستيرنبرغ لدى المعلمين  و تالميذهم و أثرها على التحصيل            : عنوان الدراسة 

  .الدراسي لدى هؤالء التالميذ
ثر أساليب تفكير المعلمين علـى أسـاليب تفكيـر        أف على   إلى التعر هدفت هذه الدراسة         

ثر المزاوجة  أو، ر أساليب تفكير المعلمين على التحصيل الدراسي لدى تالميذهم          ثأو، تالميذهم
ثر أساليب  أو،  التحصيل الدراسي لدى التالميذ      فيبين المعلمين وتالميذهم في أساليب التفكير       

معلماً ومعلمة من   ) ٤٠(وقد تكونت عينة الدراسة من      .  تحصيلهم الدراسي    فيتفكير التالميذ   
تلميذ و تلميذة من تالميذ الصف      ) ٢٠٠(وعينة من التالميذ قوامها     ، ة اإلعدادية   معلمي المرحل 

  .الثاني اإلعدادي 
 TSQT) ( المعلمين في التـدريس   لدى أساليب التفكيرةواستخدم في هذه الدراسة استبان     

 ومقياس ألساليب تفكير  ،  الدردير   تعريب وتقنين و  ١٩٩٣ و غريغورينكو في عام      لستيرنبرغ
واختبار الذكاء للمرحلة اإلعداديـة لــ       ، )٢٠٠٤ الدردير) (TSMPS(التالميذ في المدرسة    

ــاعي،  )١٩٨٤مــصطفى( ــاس المــستوى االجتم ــصادي/ ومقي ــافي لألســرة  /االقت الثق
وتم أخذ المجموع الكلي لدرجات تحصيل التالميذ عينة الدراسة كمؤشـر           ، ) ٢٠٠٠بيومي(لـ

  .لمتغير التحصيل الدراسي
          تـؤثر أسـاليب تفكيـر المعلمـين        : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها        و     
 تفكير  أساليبتأثيراً موجبا داالً على     ) العالمي  ، المحافظ  ، المتحرر  ، التنفيذي  ، التشريعي  ( 

 ، التنفيـذي ، التشريعي  ( وكذلك تؤثر أساليب تفكير المعلمين وتالميذهم       . تالميذهم المناظرة   
بينما ،  على التحصيل الدراسي لدى التالميذ        داالً تأثيراً موجباً ) العالمي  ، المتحرر   ، القضائي

 على التحـصيل     داالً تأثيراً سالباً ) المحلي  ، المحافظ  ( تؤثر أساليب تفكير المعلمين والتالميذ      
  تفكيـرهم    أساليب  في  والتالميذ    كما تؤثر المزاوجة بين المعلمين     .  الدراسي لدى التالميذ  

 مـا بين،  على تحصيل التالميذ      داالً تأثيراً موجباً ) العالمي  ، المتحرر  ، التنفيذي  ، التشريعي  (
 تأثيراً سـالباً ) المحلي ، المحافظ ( تؤثر المزاوجة بين المعلمين والتالميذ في أسلوب تفكيرهم   

ين والتالميذ في أسلوب تفكيرهم     كما ال تؤثر المزاوجة بين المعلم     ،  على تحصيل التالميذ     داالً
   . على تحصيل هؤالء التالميذ)القضائي(
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  ) :٢٠٠٥(ـ دراسة نواف ملعب الظفيري 
ـ            : عنوان الدراسة    م الحاجات النفسية لطلبة الصف األول الثانوي مـن ذوي صـعوبات تعلّ

  .الرياضيات و عالقتها بتقرير الذات 
اجات النفسية لدى طلبة الصف األول الثـانوي        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الح           

وعالقة هذه الحاجات بسلوك    ، في الرياضيات   م  التعلّبدولة الكويت ممن يعانون من صعوبات       
 )٣٠٨(بلغت عينـة البحـث    ، وذلك مقارنة بنظرائهم من الطلبة العاديين       ، تقرير الذات لديهم    

بار المصفوفات المتتابعـة    اخت:  مندوات  تكونت األ  و ، من طلبة مدارس دولة الكويت     طالب
اختبار تحـصيلي فـي   و  ،مالتعلّمقاييس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات  و، لرافن  

  . تمقياس تقرير الذا و،لنفسية األساسية  قائمة مقاييس الحاجات او ،الرياضيات
  :     وكانت نتائج البحث كالتالي

  .مقابل العاديين في الحاجات النفسيةم التعلّ وجود فروق لصالح الطلبة ذوي صعوبات -١
. في تقرير الذات    م  التعلّ مقابل الطلبة ذوي صعوبات      ن وجود فروق لصالح الطلبة العاديي     -٢
  .الرياضياتم التعلّ وجود اختالف في نسق الحاجات بين الطلبة العاديين وذوي صعوبات -٣
   

  ) :٢٠٠٥ (خالد السيد محمد زيادة  دراسةـ 
الفروق الفردية في بعض المتغيرات المعرفية لدى األطفال ذوى صـعوبات            :سةالدراعنوان  

  .م الرياضيات والقراءة معاً وأقرانهم من العاديينم الرياضيات، وذوى صعوبات تعلّتعلّ
 م الرياضيات فقطإلى دراسة الفروق بين األطفال ذوي صعوبات تعلّهدفت هذه الدراسة      

  الرياضيات والقراءة معاً واألطفال األسوياء فـي األداء علـى  مواألطفال ذوي صعوبات تعلّ

المجموعـة     :هي ثالث مجموعات من عينة الدراسة تكونت . مقياس وكسلر لذكاء األطفال
صعوبات تعلـم   واألطفال ذوو) ١٠=ن(  األطفال ذوو صعوبات تعلم الرياضيات فقط:األولى

 أعمارهم بـين  ممن تتراوح) ١٠=ن( ألسوياءواألطفال ا ) ١٠=ن( الرياضيات والقراءة معاً
  .مقياس وكسلر لذكاء األطفالوتكونت أدوات الدراسة من ،   سنوات)٩/١٠(

ـ       وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بـين              م األطفـال ذوي صـعوبات تعلّ
وياء في  والقراءة معاً واألطفال األس    م الرياضيات الرياضيات فقط واألطفال ذوي صعوبات تعلّ     

توجد فروق بين األطفال في المجموعـات الـثالث فـي      ال،األداء على المهارات السمعية 
كما أظهرت نتائج الدراسة  ، اإلدراكية البصرية والمهارات الحس حركية ـ التنظيمية المهارات

 داللة بين األطفال في المجموعات الثالث في نسب الذكاء اللفظية في حين ال وجود فروق ذات
األشياء هو أكثر  أوضحت النتائج أن اختبار تجميعو. ليةمتوجد تلك الفروق في نسب الذكاء الع

  .الرياضيات عند األطفال ذوي صعوبات تعلم االختبارات الفرعية انخفاضاً
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  : )٢٠٠٦ (دراسة حاسن بن رافع الشهريـ 
 و النهائية بجامعـة     أساليب التفكير لدى طالب و طالبات المستويات األولية       : عنوان الدراسة   

  .طيبة بالمدينة المنورة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير المفضلة لدى طالبات و طالب جامعـة                   
      طالٍب) ١٢٩٦  (وأجريت الدراسة على عينة من طالب و طالبات الجامعة بلغ قوامها          ، طيبة  

 ب والعلـوم   الط) ١٠٦(والدعوة   ،البة  ط) ٢٥٧(طالباً و   ) ٤٤٢(التربية  ، وطالبة من كليات    
  .ةطالب) ١٥٦(طالب و) ٣٣٥(

  وواغنر ستيرنبرغوقد استخدم الباحث قائمة أساليب التفكير النسخة القصيرة التي أعدها                
  .)٢٠٠٤تعريب الدردير ( 

ن طالبات جامعة طيبة تميزن عن الطالب فـي         إ: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية           
 ،)الخـارجي   ، الداخلي   ، األقلي، الملكي  ، الهرمي  ، التنفيذي  ، التشريعي  ( ليب التفكير   أسا
ن طالب وطالبات كلية العلوم تميزوا عن طالب وطالبات كلية التربية في أساليب التفكيـر               وإ
،  األقلي، الملكي ، الهرمي ،  المحافظ ، المتحرر ، المحلي ،  القضائي،التنفيذي ، التشريعي (

 فـي أسـلوب   الـدعوة ن أفراد عينة كلية التربية تميزوا عن كلية     إ  ،)الخارجي  ، الفوضوي  
طالبـات  ستويات األولية تميـزوا عـن طـالب و        وطالبات الم  ن طالب إ ،القضائي  التفكير  

 ، األقلي، الملكي  ، المحافظ، المحلي، التشريعي(المستويات النهائية في أساليب التفكير التالية       
  .بين أساليب التفكير هو األسلوب الهرمياً كان األسلوب األكثر انتشارو، )ضوي الفو
  

  ):٢٠٠٧(ـ دراسة محمد البيلي  
الفروق في أساليب التفكير بين طالب الكليات المنخفـضين  والمـرتفعين             : عنوان الدراسة   

  .تحصيلياً 
ين أصـحاب التحـصيل     إلى فحص االختالفات في أساليب التفكير ب      هدفت هذه الدراسة         

وتكونـت عينـة   ، المنخفض والمرتفع من طلبة الكليات العليا في اإلمارات العربية المتحـدة      
فوا إلـى ثـالث     نّص، طالب من طالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة      ) ٢٢٨(الدراسة من   

تكونت من الطـالب أصـحاب     : المجموعة األولى   ، نجازهم  إمستوى  إلى  مجموعات استناداً   
تكونت من الطالب أصـحاب المـستوى       : المجموعة الثانية   ،  )٦٣= ن( لمستوى المنخفض ا

        تكونت من الطالب أصـحاب المـستوى العـالي        : المجموعة الثالثة   ، ) ٩٨= ن( المتوسط  
واستخدمت في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير النسخة القصيرة مـن إعـداد             ، ) ٦٧=ن  ( 

  ) .٢٠٠٧( قنين البيليستيرنبرغ  و واغنر وت
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 أقل الـدرجات فـي      ا وأشارت النتائج بأن الطالب أصحاب التحصيل المنخفض أحرزو           
فيما كانت درجـاتهم    ، )الداخلي، المحافظ  ، الفوضوي  ، المحلي  ، التنفيذي  ( أساليب التفكير   

ـ  وكشف تحليـل التبـا    ، ) التشريعي   ، األقلي، التحرري  ( أعلى في أساليب التفكير      ن أين ب
من أكثر األساليب التي ميزت بين الطالب ذوي التحـصيل          ) التنفيذي و المحافظ  ( األسلوبين  

  .الدراسي المنخفض و أقرانهم ذوي التحصيل الدراسي المرتفع
  

  :)٢٠٠٨ ( دراسة سودان حمد المخلص الزعبيـ
تغيـرات  م الرياضـيات بتبـاين بعـض الم     مدى تباين انتشار صعوبات تعلّ    : عنوان الدراسة   

  .التصنيفية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالكويت
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نسبة انتشار صعوبات تعلّم الرياضيات لدى تالميذ                  

المرحلة االبتدائية بدولة الكويت، وما إذا كانت هذه النسبة تختلف باختالف المناطق التعليميـة            
  .ك الكشف المبكر عن ذوي صعوبات تعلّم الرياضياتوالصفوف الدراسية والجنس،وكذل

 وتلميذة من تالميذ    اً تلميذ )١١٦١(وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية قوامها               
بنـسبة  )  للصف الخامس  ٦٠٦ للصف الثالث،    ٥٥٥(الصفين الثالث والخامس االبتدائي بواقع      

بنسبة )  إناث ٥٨٠ ذكور،   ٥٨١(اقع  ، وكذلك بو  )للصف الخامس % ٥٢للصف الثالث،   % ٤٨(
واسـتخدمت  ./٢٠٠٧-٢٠٠٦/، بدولة الكويت للعـام الدراسـي        )إناث% ٥٠ذكور،  % ٥٠(

اختبار و ،) كمال مرسي : إعداد  ( اختبار الذكاء غير اللغوي     : الدراسة الحالية األدوات التالية   
  ،)٢٠٠٧الباحـث، : إعداد  (تحصيلي في مادة الرياضيات للصفين الثالث والخامس االبتدائي         

  .) ٢٠٠٧فتحي الزيات،: إعداد (مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلّم الرياضيات و
ـ ذوي صعوبات   لالنهائية   بلغت النسبة : وتوصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية            تعلّمال
ـ    ال ،من تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت       %) ١٣,٤( الرياضيات   في روق ذات  توجد ف

داللة إحصائية في نسب انتشار صعوبات تعلّم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فـي              
  .)الذكور، اإلناث(كال المجموعتين 

ولـدى  %) ١٣,٣(وإن نسبة انتشار ذوي صعوبات تعلّم الرياضيات لدى الذكور بلغـت                 
ار صعوبات تعلّم الرياضيات ال     وقد فسر هذه النتيجة بأن نسبة انتش      %). ١٣,٦(اإلناث بلغت   

  .تختلف باختالف الجنس وذلك لعمومية الظاهرة بين الذكور واإلناث
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  ):٢٠٠٨(ـ دراسة السيد محمد أبو هاشم و صافيناز أحمد كمال  
والتفكير المميزة لطالب الجامعـة فـي ضـوء مـستوياتهم           التعلّم  أساليب  :  عنوان الدراسة   

   .األكاديمية المختلفةالتحصيلية وتخصصاتهم 
والتفكير المميزة لطالب جامعة    م  التعلّإلى التعرف على طبيعة أساليب        الدراسة  هذه هدفت     

طيبة بالمدينة المنورة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصـصاتهم األكاديميـة المختلفـة،             
  .طالبة ) ١٧٢(، طالباً ) ١٤٦(طالب وطالبة بجامعة طيبة ، منهم ) ٣١٨(وتكونت العينة من 

 ،   Kolb & McCarthy 2005المعدلة لكولب ومكارثيم التعلّطبق عليهم قائمة أساليب    
  والحصول على  Sternberg & Wagner 1991نرغوا  وغوقائمة أساليب التفكير لستيرنبر
   .معدالت التحصيل الدراسي 
م الـتعلّ  بين بعض أسـاليب      وجود ارتباط موجب دال إحصائياً     :      ومن أهم نتائج الدراسة   

 ،التـشريعي (، وبعـض أســاليب التفكيـر        )  التباعدي   ، االستيعابي   ، التقاربي   ،التكيفي  (
 ،الفوضوي، األقلي ، الملكي ،الهرمي،  المحافظ ، المتحرر ، المحلي ، العالمي ،القضائي ،التنفيذي
معة عـن أسـاليب     تمايز أساليب تعلم طالب الجا    و. طالب الجامعة    ىلد)  الخارجي   ،الداخلي
االستيعابي وأسلوب التفكير الفوضوي األكثر تمييـزاً  م التعلّ أن أسلوب  كما أظهرت  .تفكيرهم  

 أسلوب التعلم االستيعابي    نوإ ،للذكور بينما كان األسلوبين التقاربي والتشريعي األكثر لإلناث       
يلية المرتفعة لطـالب    وأساليب التفكير التشريعي والخارجي األكثر تمييزاً للمستويات  التحص        

بالمـستويات  ) الملكي  الهرمـي   ،التشريعي  (   يمكن التنبؤ من أساليب التفكير       وإنه .الجامعة
  .التحصيلية لطالب الجامعة 

  

  ) :٢٠٠٩( محمد عبد اهللا محمد سحلول ـ
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وأساليب التفكير التي تميز بين طلبة جامعة          : عنوان الدراسة   

  .صنعاء ذوي توجهات أهداف اإلنجاز المرتفعة والمتدنية
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وأساليب التفكير التي                  

والتعرف ، تميز بين الطلبة ذوي توجهات أهداف االنجاز المرتفعة والمتدنية في جامعة صنعاء           
  .على اثر متغيري الجنس والكلية

طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عـشوائية عنقوديـة         ) ٨٠١(تكونت عينة الدراسة من          
، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء مقياس توجهات أهداف االنجـاز          . متعددة المراحل 

 الـدردير تعريـب   (نـر   غ ووا غواستخدم قائمة أساليب التفكير النسخة القـصيرة لـستيرنبر        
  ).٢٠٠٥(ياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لرشوان  ومق)٢٠٠٤،والطيب
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وأظهرت نتائج الدراسة تميز الطلبة ذوي توجهـات أهـداف اإلتقـان المرتفعـة فـي                     
، الهرمـي (وفـي أسـاليب التفكيـر    ) الدافعية، إدارة المصادر ، المعرفية(استراتيجيات التعلم   

لطلبة ذوي توجهات أهداف األداء المرتفع في        وتميز ا   ،)األقلي، المتحرر، التشريعي، التنفيذي
وفـي أسـاليب التفكيـر      ) إدارة المـصادر  ، ما وراء المعرفية  ، المعرفية(استراتيجيات التعلم 

بينما تميز الطلبة ذوى توجهـات      ،  )المتحرر، المحافظ، األقلي، الفوضوي، الداخلي، العالمي(
بينت النتائج وجود فروقاً دالة إحصائياً في       كما   .أهداف األداء المتدنية بأسلوب التفكير الملكي     

كما وجدت فروقاً في أسـلوب      ، لصالح الذكور ) األداء(وفي أهداف   ) المحافظ(أسلوب التفكير   
  .لصالح اإلناث) الملكي(التفكير 

   
  ) :٢٠٠٩(ـ دراسة إلهام وقاد 

لـدى طالبـات   أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلّم و توجهات الهـدف          : عنوان الدراسة   
  .المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة 

هدفت الدراسة إلى دراسة أساليب التفكير المفضلة لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة                 
وكذلك ، م وتوجهات الهدف    والعالقة بين كل من أساليب التفكير وأساليب التعلّ       ، مكة المكرمة   

مستوى التحصيل ، العمر ، التخصص ( ت وفقاً لكل من الفروق بين الطالبات في هذه المتغيرا
تفكير النسخة القصيرة مـن إعـداد       وتكونت أدوات الدراسة من قائمة أساليب ال      ، ) الدراسي  

م وقائمة أساليب التعلّ، وترجمة الباحثة   Sternberg & Wagner 1992ستيرنبرغ و واغنر 
  .٢٠٠٥ من إعداد رشوان ومقياس توجهات أهداف اإلنجاز، من إعداد الباحثة 

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها      
 . وجود اختالفات بين الطالبات في أساليب التفكير المفضلة مع سيطرة األسلوب العالمي              ـ١
م و أساليب التعلّ  ) المحلي، الهرمي  ، األقلي  ، القضائي( وجود فروق بين أساليب التفكير       ـ ٢
لصالح التخصـصات  ) اإلقدام ، اإلتقان ( وتوجهات الهدف  ، ) التكيفي، تقاربي  ال، التمثيلي  ( 

  .العلمية 
  .لصالح التخصصات األدبية ) المحافظ ، الملكي (  وفي أساليب التفكير ـ٣
وتوجهـات  ، م التباعدي والتكيفي وأسلوب التعلّ ،  وجود فروق في أسلوب التفكير األقلي        ـ ٤

  .تبعاً للعمر  )م اإلحجا/ اإلتقان ( الهدف 
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  : الدراسات األجنبية : ثانياً 
  

  ):Tishler،1981(شلري دراسة تـ
   Cognitive Style in Students Evidencing Dyscalculia.:عنوان الدراسة 

  .األساليب المعرفية عند الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلّم في الرياضيات 
 الـصف   أطفـال  المعرفية لدى    األساليب دراسة النمو المعرفي و    إلىهدفت هذه الدراسة         

): مجموعـة الالحـسابية    (األولىالمجموعة  ،  مجموعتين   إلىتم تقسيمهم   ) ٦٠= ن  (السابع  
    فوق المتوسط في نسب الـذكاء       أومتوسطون  ( في الرياضيات   التعلّم   ذوو صعوبات    األطفال

 علـى نحـو دال فـي         منخفضاً  يظهرون تحصيالً  منهأ إالويؤدون على نحو جيد في القراءة       
 أو ذوو نسب الذكاء المتوسـطة       األسوياء األطفال: المجموعة الثانية   ، ) ٣٠= الرياضيات ن   

  ). ٣٠=ن( من المتوسط و يؤدون بشكل جيد في كل من القراءة و الرياضيات أعلى
). استقاللية المجال/تمادية اع(  المعرفية األساليب المقارنات بين المجموعتين في أحدثتو     

 المنضمرة  األشكالواستخدام اختبار   ، قدرات االحتفاظ عند بياجيه   . اني  التصور البصري المك  
كـذلك  ، واختبار تدوير البطاقة لقياس التصور البصري المكاني         ، المعرفية   األساليبلقياس  

اختبارات بياجيه لالحتفاظ    استخدام   وأخيرا، ات  العقلية لنفس الغرض      راستخدام اختبار للتدوي  
  . والحجم لقياس قدرات االحتفاظ ، المساحة ، بالطول 
وجود فروق دالة بين المجموعتين على متغيرات االعتماديـة المجـال          :  النتائج   أظهرت     

  استقالالً أكثر) األسوياء(  المجموعة الثانية    أنفقد وجد   ، المعرفي والتصور البصري المكاني     
 ،)الرياضياتتعلّم   ت صعوبا يذو (األولى في المجموعة    ألطفالالمجال مقارنة با   على   معرفياً

 على نحو دال من التصور البـصري         في المجموعة الثانية مستوى مرتفعاً      األطفال كما يظهر 
 في المجموعتين في النمـو      األطفالوجود فروق دالة بين     "أيضا النتائج   أظهرتكما  ، ي  نالمكا

   . )جم االحتفاظ بالح(البصري 
       

  ):Gross – Tsur et al.,1996( ـ دراسة غروس ـ تشر و آخرون
prevalence and demographic : Developmental dyscalculia :عنوان الدراسة 

.features   
  . والميزات السكانيةاالنتشار: صعوبات الحساب التطورية 

ة ونسب االنتشار لعينة من     هدفت هذه الدراسة إلى فحص بعض الخصائص الديموغرافي            
ممن تتراوح أعمارهم مـن     ) ١٤٠=ن( الرياضيات  م  تعلّيعانون من صعوبات    الذين  األطفال  

المهارات ، وفي هذه الدراسة تم تقدير الفروق بين الجنسين في الذكاء           ، سنة  )  ١٢ إلى   ١١(
وى االقتـصادي   المـست ،  االنتباه   أعراض النشاط الحركي الزائد المرتبط بقصور     ، اإلدراكية  
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فـي  م  الـتعلّ م األخرى المصاحبة عند األطفال ذوو صعوبات        وصعوبات التعلّ ، االجتماعي  و
 وتكونت أدوات الدراسة مـن      .)١٢٩ إلى   ٨٠(والذين تتراوح نسبة ذكائهم بين       ،الرياضيات  

  .اختبار تحصيلي في الرياضيات ، مقياس وكسلر لذكاء األطفال 
الرياضـيات    فـي  متعلّال صعوبات   ي من األطفال ذو   )%٢٦(نوأظهرت نتائج الدراسة أ        

 من هؤالء   )%١٧(، يعانون من اضطراب النشاط الحركي الزائد المصحوب بقصور االنتباه          
فـي  م  الـتعلّ كذلك أظهرت النتائج أن صـعوبات       ، األطفال يعانون من صعوبات في القراءة       

القتـصادية االجتماعيـة المنخفـضة       على نحو دال في المستويات ا      الرياضيات أكثر انتشاراً  
وتبلغ نسبة انتـشار هـذا      .  مقارنة بنسب انتشار المستويات االقتصادية االجتماعية المرتفعة      

فقد ، وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين     ، )%٦,٥(االضطراب عند األطفال في العينة األصلية     
الرياضيات على العكس في م تعلّالأظهرت النتائج تساوي الذكور واإلناث في حدوث صعوبات      

األخرى أو االضطرابات النشاط الحركي الزائـد المـصحوب بقـصور           م  التعلّمن صعوبات   
   .االنتباه الذي يظهر فيه تفوق الذكور على اإلناث في حدوثه

  

  ) :Sternberg &Grigoerenko  1997ستيرنبرغ و غريغورينكو( ـ دراسة 
    and academic performance, ilitiesab, Styles of thinking. :عنوان الدراسة
   الدراسياألداءو ، القدرات ، أساليب التفكير 

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أساليب التفكير و بعـض القـدرات                    
باإلضافة إلـى متغيـر     ) لي و التفكير التحليلي و التفكير االبتكاري      مالتفكير الع ( العقلية مثل   
طالباً بالمدرسة الثانويـة بالواليـات      ) ١٩٩(وتكونت عينة الدراسة من     ، الدراسي  التحصيل  

ـ       ، المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا                  رنبرغيسـت  ( ـوطبق عليهم مقياس أساليب التفكيـر ل
  .واختبار للقدرات العقلية قائم على النظرية الثالثية للذكاء، )١٩٩١و واغنر

نه يمكن التنبـؤ بـاألداء األكـاديمي        إ: إلى مجموعة من النتائج منها      توصلت الدراسة        
 العالقة بين أساليب التفكير والقـدرة العقليـة كانـت           نأو، للتالميذ من خالل أساليب القدرة      

والتفكيـر  ) التحليلـي . التنفيذي، التشريعي  ( بين أساليب التفكير    دالة   عالقةوجود  : كالتالي  
وكل مـن التفكيـر     ) التحليلي   ، القضائي(بين أسلوبي التفكير  دالة   القةع ووجود    ،بتكارياال
بين األسلوب الهرمي في التفكيـر والتفكيـر        دالة   عالقةوجود   ، العلمي والتفكير،  بتكارياال
. والقدرات العقليـة    ) تسعة أساليب   ( عدم وجود عالقة دالة بين بقية األساليب        و،  بتكارياال

والتحـصيل  ) القضائي، التشريعي  (  بين أسلوبي التفكير     ال إحصائياً ووجود معامل ارتباط د   
   . بين بقية األساليب و التحصيل الدراسيمع عدم وجود عالقة دالة إحصائياً، الدراسي 
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   ) :Judy weng, 1999( وينغ ة جوديدراسـ 
Thinking styles their ' and Students' Study of Teachers: عنـوان الدراسـة   

eraction in instructionint   
  . دراسة أثر التفاعل بين المعلمين و الطالب في أساليب التفكير على التعليم 

     هدفت هذه الدراسة إلجراء مقارنة في العالقة بين المعلمين و الطالب في أساليب التفكير              
،  التـدريس    واستكشاف العالقة بين خلفيات المعلمين و أساليب تفكيرهم وسـلوك         ، وخلفياتها  

، وتقبلهم إلدراك الـتعلم     ، وتحري العالقة بين سلوك التدريس وأساليب التفكير لدى الطالب          
 علـى   الطـالب ي أساليب التفكير بين المعلمـين و      وأخيراً استكشاف االختالفات ف   ، واإلنجاز  

تكونت الدراسة من مجموعتين المجموعـة األولـى تـضمنت          ، واإلنجاز  م  التعلّالرضا عن   
ـ ) ٣٠(أما المجموعة الثانيـة فتكونـت مـن         ، معلم مدرسة في منطقة تايوان      ) ٣٧٤(  اًمعلم

تكونت أداة الدراسة من قائمة أساليب التفكيـر   ، في مقاطعة كواشوينغ    ) ١٢١٧(وطالبهم الـ   
ــين  ــتيرنبرغ و ) TSQT(للمعلمـ ــداد سـ ــن إعـ ــومـ  Sternbergغريغورينكـ

&Grigoerenko,1993  ، و مقياس سلوك التعلم )TBS ( ، أما الطالب فقد استخدمت معهم
 Sternberg &Grigoerenkoغريغورينكوستيرنبرغ و  للطالب إعدادقائمة أساليب التفكير 

1993  ) TSQS ( وقائمة فحص الرضا عن إدراك التعلم)LPSCL (.  
وجود اختالفات بين المعلمين حـسب      : أوالً بين المعلمين    : نتائج الدراسة   أهم   وكان من       
كما ، ) التشريعي، العالمي ، التحرري ، المحلي ، المحافظ ( غير الجنس في أساليب التفكير  مت

كان هناك اختالفات في أساليب التفكير بين المعلمين الذين يدرسون في سنوات دراسية مختلفة             
وجود اختالفات بين الطالب حسب متغير الجـنس    : ثانياً بين الطالب     . في األسلوب المحافظ  

عدم وجود اختالفـات ذات     ، ) التشريعي  ، التنفيذي  ، القضائي  ، العالمي  (أساليب التفكير في  
 بين الطالب بحـسب مـستوى       اتكان هناك اختالف  ، داللة هامة بحسب متغير تاريخ الوالدة       

كما أكدت الدراسة علـى     .  ) التنفيذي  ، القضائي  ، العالمي  ( الوالدين التعليمي في األساليب     
، وسلوك التدريس   ) التحرري  ، التشريعي  ، المحلي  (  قوية بين أساليب التفكير      وجود عالقة 

  .ووجود ارتباط هام بين أسلوب التفكير التنفيذي واإلنجاز الدراسي 
  

   :)Cano,F & Hewitt,E ,2000"(كانو و هويت " ـ  دراسة 
an analysis of their : Learning and Thinking Styles: عنــوان الدراســة 

.interrelationship and influence on academic  achievement   
  .تحليل عالقتهم الداخلية و تأثيرها على التحصيل الدراسي:  أساليب التعلّم والتفكير 

         ف على مدى وجود عالقة بين أساليب التفكيـر وأسـاليب           هدفت هذه الدراسة إلى التعر
وتكونت عينة الدراسـة مـن      ، بالتحصيل الدراسي تنبؤ  وهل يمكن ألساليب التفكير ال    ، التعلم  
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 ١٨( وفي مستوى عمري من     )  طالب ٤٢،  طالبة   ١٦٨( من طالب الجامعة منهم      ) ٢١٠(
ـ        و،  سنة) ٢٤ – ، واغنـر     و سـتيرنبرغ (استخدم في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكير لـ

  ).١٩٨٦، مارشال و ميغيت ( لـ م التعلّوقائمة أساليب ، )١٩٩١
 ولكن بدرجة   ةوجود عالقة ارتباطي  : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها              

 يرتبط بأسـاليب    الدراسي تحصيل الطالب    نإو،  مالتعلّمتوسطة بين أساليب التفكير وأساليب      
نه توجد عالقـة    أو،  من خالل أساليب التفكير      بالتحصيل الدراسي نه يمكن التنبؤ    أالتفكير أي   

نه يجب مراعاة أساليب تفكير الطالب      أبمعنى  ، باطيه بين أساليب التفكير وطرق التدريس       ارت
لون العمـل   وتوصلت كذلك الدراسة إلى أن الطالب الذين يفـض        ، المختلفة عند التدريس لهم     

ال يستطيعون القيام بـالتخطيط  لحـل المـشكالت          ) األسلوب الداخلي في التفكير     ( بمفردهم  
أما الطالب الذين يتبعون اإلجراءات      ، الدراسينجاز  رجات منخفضة في اإل   ويحصلون على د  

فإنهم يحصلون على درجات عالية     ) األسلوب التنفيذي في التفكير   ( والقواعد الموجودة مسبقاً    
  .التحصيل الدراسي  في
  

   :(Shalev et al., 2001 )ـ  دراسة شاليف و آخرون 
   alculia is a familial learning disabilityDevelopmental dysc?: عنوان الدراسة 
   .؟وراثية م  صعوبات تعلّ النمائيةفي الرياضياتالتعلّم هل صعوبات 

فـي  م  الـتعلّ  في ظهور صـعوبات      الوراثيةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور العوامل             
ـ           ، الرياضيات   انون مـن   وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من األشقاء واآلباء الـذين يع
أمـا  . حيث أخضعوا لتقييم في الرياضيات والقراءة واالنتباه        ، في الرياضيات   م  تعلّصعوبات  

ووجـود  ، أداء سيء في الحساب     ،  )٨٥(معايير اختيار العينة فكانت معامل ذكاء أعلى من         
من بطاريـة   : وتكونت أدوات الدراسة    . تباين ذي داللة بين اإلنجاز ومعامل الذكاء الحسابي         

 المراجع ـ االختبار الفرعي الخاص  -االختبار التحصيلي واسع المدى و، القدرات الرياضية 
قائمة سلوك االسـتجابة    و ، (CBCL)قائمة سلوك األطفال    و،  (WRAT-R).بالرياضيات  
  .(WISC-R , WAIS-R )وعائلة اختبارات وكسلر للذكاء ) WURS(للمثيرات 

فـي  م  الـتعلّ  طفالً يعانون مـن صـعوبات        )٣٩(منالمجموعة المدروسة كانت مكونة          
وقـد  ، ثانية    ال من الدرجة    اً قريب )١٦(و   ، اً شقيق )٩٠( ، اً أب )٢٢( ، اًم أُ )٢١(، الرياضيات  
 مـن  )%٤٤(و،  من األشـقاء  )%٥٣(، من اآلباء )%٤٠(و،  من األمهات   )%٦٦(وجد أن   

وأن ما نـسبته بـين      ، في الرياضيات    متعلّكان لديهم صعوبات    ، األقرباء من الدرجة الثانية     
في الرياضيات والعوامـل  م التعلّ كان هناك ارتباط بين ظهور صعوبات     )%٦٤(إلى  )% ٤٠(
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 في  سابقةفي الرياضيات ألطفال  أسر لها تجاربم التعلّوأن نسبة حصول صعوبات ، األسرية
  .األخرى في الرياضيات ترتفع إلى عشرة أضعاف من بقية األسر م التعلّصعوبات 

  

   ) :,.٢٠٠١Chang et al(ـ دراسة تشانغ و آخرون 
 Teacher and students thinking styles and their interaction : عنوان الدراسة 

.of Taiwan primary school   
  . و تالميذهم في المدرسة االبتدائية في تايوانن التفاعل في أساليب التفكير بين المدرسي

الدراسة إلى شرح طبيعة العالقة بين أساليب تفكير المدرسين و اتجاهاتهم نحو      هدفت هذه 
وقد ،  التحصيل الدراسي للتالميذ   فيثر تلك العالقة    أوأساليب تفكير تالميذهم و   ، مهنة التدريس   

٥٠٧(بتدائية بمنطقة كوشنغ الصينية و     بالمدارس اال  مدرٍس) ٢٦٨(نت عينة الدراسة من     تكو (
واستخدم في هذه الدراسة قائمة أساليب التفكيـر        ، رس االبتدائية بكوشنغ بالصين      بالمدا ميذتال

و قائمة أساليب التفكير للتالميذ لـ      ، ) ١٩٩٣، ستيرنبرغ و غريغورينكو    (عند المدرسين لـ    
وتـم حـساب    ، و مقياس االتجاه نحو مهنة التـدريس      ، ) ١٩٩٥، غريغورينكو  ، ستيرنبرغ(

  . درجات الطالب في نهاية العام الدراسيالتحصيل الدراسي من خالل
وجـود عالقـة بـين المدرسـين        : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها              

وجود ارتباط بين أسـاليب     ، ) التشريعي  ، التنفيذي  ، المتحرر  (والتالميذ في أساليب التفكير     
 أساليب التفكيـر انتـشاراً لـدى         أكثر نإو، تفكير المدرسين و اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس        

 هناك  وإن، ) المحافظ  ، المتحرر  ، العالمي  ، التشريعي  ، الهرمي  (التالميذ هي أساليب تفكير     
 هذه العالقة إذا ما تم  إنو، عالقة ارتباطيه بين أساليب تفكير المعلمين وأساليب تفكير التالميذ          

  . على التحصيل الدراسي للتالميذاً ايجابياًا تأثيرأخذها في الحسبان أثناء عملية التدريس فإن له
  

  : (Chin et al., 2001 )   و آخرونتشينـ دراسة 
 Classroom Studies Into Cognitive Style In Mathematics For: عنوان الدراسة 

Pupils With Dyslexia Ireland , In Special Education In The Netherlands 
.And The UK   
سلوب المعرفي في الرياضيات المستخدم من قبل الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في القـراءة         األ 

  .ضمن قاعة الدروس لذوي االحتياجات الخاصة في هولندا و ايرلندا و المملكة المتحدة 
  في مصعوبات التعل   بين أداء الطلبة ذوي        فيها رنو ثالث سنوات ق    هذه الدراسة  استمرت     

 المعرفية التي   اإلستراتيجيةمن حيث نوع    ) ، هولندا أيرلنداإنجلترا،  (الث دول   الرياضيات في ث  
طالباً ) ٦٦( منهم    طالبٍ )١٣٢ (وقد شملت العينة  . يستخدمها الطالب في حل المسألة الرياضية     

طالبـا مـن ذوي     ) ٦٦(من الطلبة ذوي صعوبات الرياضيات الدارسين في صفوف خاصة و         
رياضـيات  لل اًوقد استخدم الباحث اختبـار .  في صفوف الدمج  صعوبات الرياضيات الدارسين  
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سؤاالً للكشف عن األسلوب المعرفي الذي يستخدمه الطالب في الحل، حيـث            ) ١٣ (مكونًا من 
كان يطلب من الطالب اإلجابة عن السؤال، ثم يسأله الفاحص عن الطريقة التي استخدمها في               

  . التوصل إلى الحل
ج إلى تفوق الطلبة ذوي صعوبات الرياضيات في دولـة هولنـدا فـي              وقد أشارت النتائ       

 وفي استخدام الحدس اإلبداعي والتخيل البصري       ،استخدام استراتيجيات أكثر مرونة في الحل     
في حل المسائل الرياضية، والمقدرة على استخدام بدائل متعددة في الحل، وقد تبين أن المنهاج      

يركّز على استخدام الرياضيات الحياتيـة ذات  ) realistic math’s(المستخدم في تلك الدولة
القيم اإلنسانية مع ربط الرياضيات بمهمات اجتماعية، حيث بنيت التدريبات بطريقة تـستخدم             
الوصف للمتغيرات الكمية وتشجع المرونة في إعطاء بدائل متعـددة للحـل ويـزود الطلبـة            

ة في الحل، وقد استنتج الباحث أن المنهـاج         باستراتيجيات تشجعهم على استخدام طرق مختلف     
  .م على امتالك مهارات التفكير الثري والقوي يساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلّ

  

   ) :Zhang , 2002(ـ دراسة زهانغ 
their relationships with modes of thinking : Thinking Styles:عنوان الدراسـة 

.and academic performance   
  .عالقتها بنمط التفكير واألداء الدراسي: لتفكير  أساليب ا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب التفكير تبعاً لنظرية ستيرنبرغ لدى طـالب                   
وقد تكونت عينة الدراسة من     ، الجامعة بأمريكا وعالقتها بالنماذج في التفكير واألداء الدراسي         

، آيـوا   ، كاليفورنيـا   ( من ثالث واليات أمريكية      وطالبة من أعمار مختلفة و       طالٍب) ٢١٢(
سنة ومن كليـات     ) ٢٠ – ١٧( في مدى عمري    )  طالبة   ١٢٦ ، اً طالب ٨٦( منهم  ) تكساس  
واستخدم ، ) العلوم االجتماعية   ، العلوم  ، الطب  ، اآلداب  ، إدارة األعمال   ، التربية  ( مختلفة  

وقائمـة أسـاليب    ، ) ١٩٩٢، واغنر  نبرغ و ستير(ة أساليب التفكير لـ     في هذه الدراسة قائم   
و تقارير ذاتية لدرجات    ، ) ١٩٨٨، كولسينسكي  و، ماكارثي  ، تورانس  ( م والتفكير لـ    التعلّ

  .الطالب لتحديد األداء الدراسي لديهم 
وجود فروق بـين الجنـسين فـي        : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها              
 بينما ال توجد فروق بين الجنسين في باقي ، لصالح الذكور والمتحرري التفكير التشريعيأسلوب

 دالة إحصائياً بين نماذج أساليب التعلم       ةووجود عالقة ارتباطي  ، أساليب التفكير اإلحدى عشر     
حيث ارتبط نموذج التعلم و التفكير التحليلي بأسـاليب         : والتفكير وأساليب التفكير لستيرنبرغ     

بينما ارتبط نمـوذج    ، ) المتحرر  ، المحلي  ، العالمي  ، التنفيذي  ، التشريعي  ( التفكير التالية   
، المحلـي   ، القضائي، التنفيذي  ، التشريعي  ( التعلم والتفكير التركيبي بأساليب التفكير التالية       



 ٩٨

نه يمكن التنبؤ باألداء الدراسي للطالب من       أتوصلت الدراسة إلى    كما  ،  )المحافظ  ، المتحرر  
  .) المحافظ، العالمي ، المتحرر ( ليب التفكيرخالل أسا

  

   ) : Bernardo  et al., 2002(ـ دراسة بيرناردو وآخرين 
 Thinking Styles and Academic Achievement Among: عنـوان الدراسـة   
.Filipino Students   

  . الدراسي بين الطالب الفلبينيين لأساليب التفكير والتحصي
لدى الطـالب الفلبينيـين ،      بالتحصيل الدراسي    عالقة أساليب التفكير     وهدفت إلى تناول      

مـانيال و دي ال سـال        وطالبة من الطالب الجدد بجامعتي       طالٍب) ٤٢٩(وتكونت العينة من    
Manila & De la Salle      طبقت عليهم قائمة أساليب التفكيـر ، باإلضـافة إلـى درجـات
   .ة التحليل العاملي للتأكد من صدق المقياس وتم استخدام طريقالتحصيل الدراسي لديهم ، 

الفوضـوي،    ،الـداخلي (وجود ارتباط موجب دال بين أساليب التفكير        وقد أظهرت الدراسة    
وجدت هذه الدراسة وجـود ارتبـاط       كما  ، والتحصيل الدراسي   ) القضائيالهرمي، المحافظ،   

ذو  بينما لم يوجد ارتباط       ،موجب بدرجة مرتفعة بين األسلوب التنفيذي والتحصيل الدراسي         
 أسـاليب التفكير على ثالثـة      وتشبعت قائمة نجاز الدراسي   اإلداللة بين األسلوب التشريعي و    

التـشريعي ، المتحـرر ، الـداخلي ،        ( األول تشبع تشبعاً موجباً بأساليب التفكيـر        : عوامل  
المحـافظ ، التنفيـذي ،      (، والثاني تشبع تشبعاً موجباً بأساليب التفكـير         ) القضائيالعالمي،  

، وتشبع العامل الثالث تشبعاً موجباً بأساليب       ) الملكي ، المحلى ، األقلى ، الحكمي ، الهرمي          
  . ، بينما تشبع تشبعاً سالباً بأسلوب التفكير الداخلي) الخارجي ، األقلى ( التفكير

   
   :(Kroesbergen et al , 2003)ـ دراسة كروسبيرغن و آخرون 

 Mathematical Learning Difficulties and PASS Cognitive: دراسـة  عنوان ال
Processes   
، ت  (والتتابع،  التخطيط واالنتباه والتزامن في الرياضيات وعالقتها بعملياتالتعلّم  صعوبات 

  .المعرفية ) ت ، ت ، أ 
 وعمليـات    ،في الرياضيات   م  التعلّ هدفت هذه الدراسة  إلى فحص العالقة بين صعوبات             

تكونت عينة  ، وفق نظرية المعالجة المعرفية     ) PASS(والتتابع  ، التخطيط واالنتباه والتزامن    
والـذين إمـا    ، في الرياضيات   م  التعلّ يعانون من صعوبات     اً هولندي اً طالب )٢٦٧(الدراسة من   
لقياس ) CAS( وقد استخدم في هذه الدراسة نظام التقييم المعرفي       . اً أو خاص  اً عام اًتلقوا تعليم 
  .)PASS(عمليات 



 ٩٩

في الرياضيات كان أداؤهم منخفضاً عن    م  التعلّأظهرت النتائج بأن الطالب ذوي صعوبات           
فـي  م  التعلّواحتوت مجموعة صعوبات    )  CAS( نظرائهم على مقياس نظام التقييم المعرفي       
طـيط أو المعالجـة     هم المعرفي ضعيفاً في التخ    ؤالرياضيات العديد من الطالب الذين كان أدا      

إضافةً إلى ذلك فإن الطالب الذين كان عندهم صـعوبات معينـة فـي              ، المتعاقبة للمعلومات   
أو حل المـشكلة    ، المعالجة اآللية لمثل هذه الحقائق      ، االحتفاظ بالحقائق األساسية للرياضيات     

  ) .PASS( في مجاالت اًز متمياً معرفياًفقد تبين بأنهم يمتلكون نمط
  

   ) :Zhang , 2004( زهانغ ـ دراسة
 Revisiting the Predictive Power of Thinking Styles for: عنـوان الدراسـة   

Academic Performance   
   .الدراسي المراجعة الثانية لدراسة القدرة التنبؤية ألساليب التفكير في التحصيل 

وقـد   ، الدراسياإلنجاز  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مدى مساهمة أساليب التفكير في               
 مـن مدرسـة     )١٣١(،  وطالبة في المرحلة الثانوية       طالبٍ )٢٥٠(تكونت عينة الدراسة من     

وقد استخدمت في هذه الدراسـة      ،  من مدرسة بروتستانتية لإلناث      )١١٩(كاثوليكية للذكور و  
 & Stembergقائمة أسـاليب التفكيـر النـسخة القـصيرة إعـداد سـتيرنبرغ و واغنـر       

Wagner1992  ،     مقيـاس سـتيرنبرغ للـذكاءات الثالثيـة        ، التحصيل الدراسي للطـالب
Stemberg Triarchic Abilities Test (Level H)  (  ــتيرنبرغ ــداد س ــن إع م

Stemberg1993.   
 استخدام األسلوب الهرمـي     إن: وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها              

ن مستوى التحصيل في العلـوم االجتماعيـة والعلـوم          من قبل بعض الطالب ساهم في تحسي      
أما الذين يستخدمون األسلوب القضائي فقد دل ذلك علـى تحـسن فـي مـستوى        ، اإلنسانية  

أما األسلوب الملكي فقد ساهم في تحسين إنجاز الطالب فـي           ، تحصيلهم في العلوم الطبيعية     
  .مجال التصميم والتقنية 

  

   ) :Zhang , 2004-a(ـ دراسة زهانغ 
ــة  ــوان الدراس cognitive style or : independence/dependence-Field: عن

validating against thinking styles and academic ––?perceptual ability
achievement   
مصداقيته في _  هل هو أسلوب معرفي أم قدرة إدراك حسية ؟         : االستقالل  /  مجال االعتماد   

   .الدراسيالتفكير و االنجاز مقابل كل من أساليب 
في مقابل كل من االنجـاز      ) االستقالل  / االعتماد  ( هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مجال           

طالب )  ٢٠٠(تألفت عينة الدراسة من   ، )بحسب نظرية ستيرنبرغ  (األكاديمي وأساليب التفكير    



 ١٠٠

 وتكونـت أدوات    ،)  ذكـر    ٤٦/  أنثى   ١٥٤( كبر جامعات شنغهاي بالصين     أوطالبة بإحدى   
من إعداد سـتيرنبرغ وواغنـر      ( الدراسة من قائمة أساليب التفكير النسخة القصيرة المعدلة         

Sternberg & Wagner  1992 (  ، واختبار مجموعات طمس األرقام.  
/ اعتمـاد   (  بنوعية المجـال المعتمـد لـديهم         الدراسينجاز الطالب   إوقد تمت مقارنة        

وقد أظهرت النتائج بأنه ال توجد عالقة بين     ،  مقياس أساليب التفكير     ودرجاتهم على ، )استقالل
وجود عالقة بين أسـاليب التفكيـر       ، أساليب التفكير   و) االستقالل  / االعتماد  ( مجال  كل من   

فلـم  ) االسـتقالل   / االعتمـاد   ( أما مجال   ،  وخاصة في مادة الرياضيات      الدراسي اإلنجازو
/ االعتمـاد   ( وقد خرجت الباحثة بنتيجة أن مجـال        ،  الهندسة   ترتبط سوى باالنجاز في مادة    

  .أكثر من أن يعبر عن أسلوب معرفي واسع، يمثل قدرة إدراك حسية في تركيبته ) االستقالل 
        

   :) Sjöberg , 2006 ( وِبرغتجـ دراسة 
   then what is it–If it isn’t dyscalculia  ? :عنوان الدراسة

   ؟ ذا هورياضيات فما التعلّم في عوبات لم يكن ص إذا
 :األول. وجهين منفي الرياضيات   م  التعلّصعوبات   مشكلةإلى دراسة     الدراسة هذههدفت      

العام  إلى )١٩٩٢ ( عام  منالكتابات النظرية بواسطة مراجعة بصعوبة الحسا مفهوم   بدراسة
 من  تلميذ) ٢٠٠(لت العينة على    واشتم، سيرة  الدراسة  اتخذ شكل   ف :الثانيأما الشق   . )٢٠٠٦(

تـم   الرياضية المعينـة،     يعانون من صعوبة بالمسائل    منهم   )١٣ (،تالميذ المدارس السويدية    
 حـول  التي تـم جمعهـا  بيانات من ال قاعدة كبيرة  واشتملت الدراسة على  .دراستهم بالتفصيل 

  من المدرسةالسنة الثانية  إلى)سنواتتسع ال( اإللزامية من المدرسةالخامسة  سنةال التالميذ من
 مـن   منتظمة طلـب   واشتملت أدوات الدراسة على استفتاءات     .)سنواتثالث  ال(الثانوية العليا 

درس رياضـيات   ) ١٠٠( مـن صـممت   درس   ال  قاعة  عن مالحظاتقائمة   و ،هاؤمل التالميذ
علـى  )١٣ (ـال  التالميذ مع  معمقة تكان هناك مقابال  و.  سجَل على الفيديو   ا منه )٤٠( تقريباً،

  .ا العليمن المدرسة الثانويةالسنة الثانية أثناء في  كانتمناسبتين، النهائية 
 ات صعوب مالستعمال مفهو  مقنعةائق علمية   قك ح لليس هنا أنه   نتائج الدراسة  وقد أظهرت     
 نورأت أ ، للمـشكلة  التالميذ كأصل    فعدت ة الدراسة التجريبي  أما .عملياً الرياضيات   فيم  التعلّ

 وإن، مساعدة بيئة عاملة     تشكل ،دروس الرياضيات أثناء   في    العمل المنخفضة للتالميذ   مساهمة
مـشاكل  ( هـذه الـصعوبة،     حدوث  ل كتفسير   ذبل التالمي  من ق  اقترحت ب التي بين األسبا من  

 ةرئيـس المشاكل  ال أنو  ،)واختالط الجنسين في نفس الصفوف     االمتحان،قبل  ق   والقل داإلجها
  ).١٣ -١٠عمر من ( المتوسطة  في المدرسة الرياضيات تقعفي موضوع
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   ):  ( Kucian et al., 2006ـ دراسة كيوسيان وآخرون
 Impaired neural networks for approximate calculation in :عنوان الدراسـة  

a functional MRI study: dyscalculic children   
: في الرياضـيات  التعلّم  بي عند األطفال ذوي صعوبات      تلف الشبكات العصبية للحساب التقري    

  . بالرنين المغناطيسي الوظيفيمسحية دراسة 
فـي  م  الـتعلّ هدفت هذه الدراسة إلى فحص العمليات الدماغية التي تقع ضمن صـعوبات                 

 طفالً من ذوي صعوبات التعلم في الرياضـيات         )١٨(تكونت عينة الدراسة من     ، الرياضيات  
وقد استخدم في   ،  طفالً بنفس العمر ليس لديهم هذه الصعوبات         )٢٠(و) ١،٣   ± ١١،٣(بعمر

 وذلك بإجراء االختبـار أثنـاء       (fMRI)هذه الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي       
  .مثل المقارنة الكمية ، القيام بمحاكمات رياضية تقريبية و دقيقة 

في الرياضـيات كـان     م  التعلّانون من صعوبات    وقد أظهرت النتائج أن األطفال الذين يع          
ويتضمن ذلك األثالم الواقعة فـي      ، لديهم نشاط ضعيف في الشبكة العصبية للحساب التقريبي         

والمنطقة الوسطى والسفلى من التالفيف الدماغية األمامية مـن         ، المنطقة الجدارية من الدماغ     
ن المنطقة السفلى   إوبالتفصيل ف ، يسرى  واألثالم الجدارية ال  ، كال نصفي الدماغ بشكٍل خاص      

اليسرى للتالفيف الدماغية األمامية وفي المنطقة الوسطى اليمنى للتالفيف الدماغية األماميـة            
ولم توجد فروق بين المجمـوعتين      ، كان لها دور هام في عمليات الحساب التقريبي الصحيح          

  .في الحساب الدقيق والمقارنة الكمية 
  

   ):Nicki Anzelmo-Skelton , 2006(نزيلمو سكيلتون دراسة نيكي أـ 
ــة   ــوان الدراس  Personalization of , Strategy Use,Learning Style: عن

Mathematical Word Pblems and Responses of Students with Learning 
Disabilities   

ع الشخـصي علـى      و إضفاء الطـاب    ،المستخدمة اإلستراتيجية ،التعلم عالقة كل من أسلوب     
  .التعلّم باستجابة الطالب ذوي صعوبات ،الرياضيةالمشكالت اللفظية 

 المـستخدمة  اإلسـتراتيجية و م الـتعلّ هدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثير كل من أسلوب           
 إضفاء الطابع الشخصي على المشكالت اللفظية الرياضية  على اختيار العمليـات المالئمـة     و
وقد تكونـت عينـة     ، مالتعلّبية الصحيحة من قبل الطالب ذوي صعوبات        تقديم الردود الحسا  و

 مدرسـة   )١٨(تم سحبهم من    ، مالتعلّ طالب وطالبة يعانون من صعوبات       )١٤٤(الدراسة من   
وقد تكونت أدوات الدراسـة   ، ) شهر  ١٥٦ شهر و    ١١١( ابتدائية وقد تراوحت أعمارهم بين      

االختبار الفرعي لحـل    و، ) Mwppoe(لرياضية  من قائمة التدرب على المشكالت اللفظية ا      
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واختبار وكسلر ، ) (WJ-Rالمشكالت والحساب من بطارية وودكوك ـ جونسون المراجعة  
  . التي لها عالقة مباشرة بالدراسة ئهحيث طبقت طائفة واسعة من أجزا ، WIATالتحصيلي 

العمليات المالئمـة وتقـديم     على اختيار   م  التعلّوقد كشفت نتائج الدراسة عن تأثير أسلوب            
بينما لم تكشف الدراسـة عـن وجـود         ، الردود الحسابية الصحيحة لمشاكل الكلمة الرياضية       

إضفاء الطابع الشخصي على المشكالت     و،  المستخدمة   اإلستراتيجيةتأثيرات واضحة لكل من     
  .اللفظية الرياضية 

  

   :Heiman,2006)   (Taliـ دراسة تالي هيمان
 Assessing Learning Styles among Students with and: عنـوان الدراسـة   

Learning University-without Learning Disabilities at a Distance   
 الفروق في أساليب التعلّم بين الطالب ذوي صعوبات التعلم و العاديين في جامعة للتعليم عن               

  .بعد 
هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق في أساليب التعلم بين الطالب ذوي صعوبات             هدفت      

 طالـب مـن     )٢١٢(وتكونت عينة الدراسة من     ، التعلم و العاديين في جامعة للتعليم عن بعد         
أما أدوات الدراسة فكانت عبارة عن استبيان للتقرير الذاتي حـول أسـاليب             ، طالب الجامعة   

قد فضلوا استعمال األسـلوب     م  تعلّ الطالب الذين لديهم صعوبات      ج بأن وأظهرت النتائ ، مالتعلّ
كما ، االكتشاف  طلب تدريبهم على مهارات التذكر و     وهذا يت ، التدريجي في معالجة المعلومات     

على اسـتراتيجيات للـتعلم     م  التعلّبحاجة إلى   م  التعلّ صعوبات   يأظهرت النتائج أن الطلبة ذو    
، وهذا يتطلب تدريبهم علـى الـسيطرة علـى تعلمهـم            ، العاديين  الذاتي أكثر من نظرائهم     
ونصحت ، نتائجهاوم التعلّالمراقبة والتقييم المستمر لعملية والتخطيط وومهارات التوجيه الذاتي 

أثناء تقديم المعلومات للطلبة ذوي الصعوبات عـن        في  الدراسة بأخذ هذه األساليب بالحسبان      
  .طريق التعليم عن بعد 

  

   :(Murphy et al., 2007)سة مورفي و آخرون ـ درا
 Cognitive Characteristics of Children With Mathematics: عنوان الدراسـة  

 Vary as a Function of the Cutoff Criterion) MLD(Learning Disability 

Used to Define MLD،   
والتبـاين فـي دالالت     ، يات  في الرياض التعلّم   الخصائص المعرفية لألطفال ذوي صعوبات      

   .في الرياضياتالتعلّم المعايير المختصرة لتعريف صعوبات 
 د  هدفت الدراسة إلى تقييم خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات باالستنا             

 وتكونت العينة من تالميـذ مرحلـة        ،في الرياضيات   م  التعلّإلى التعاريف المختلفة لصعوبات     
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 /  %١٠/هم تحت مستوى الـ     ؤالذين يقع أدا  ، ل ذوي الجلسات نصف النهارية      رياض األطفا 
علـى  ،  ) ٤٢= ن   ( / %٢٥ على   ١١/هم ما بين    ؤوكذلك األطفال الذين يقع أدا    ) ٢٢= ن  (

 لوقد استخدم هذا االختبار لتصنيف األطفـا       )TEMA-2(اختبار القدرات الرياضية المبكرة     
الطبعـة الثالثـة النـسخة      للذكاء  اختبار وكسلر   الدراسة  وقد استخدم في هذه      ،في مجموعات 
وكذلك اختبار مهـارات اإلدراك البـصري ـ    ،  (WASI; Wechsler, 1999)المختصرة 

جونـسون  دوكـوك ـ   وووبطاريـة  ، اختبار مهارات القراءة و  ،-PS) (DTVP-2المكاني
مية الحوادث الطارئـة   تس الذاكرة تم استخدام اختبارالختبارو ، (WJ-R 1989) النفستربوية

)the Contingency Naming Test(، لألطفـال  ت ومعدالت النمو وقد تم فحص المستويا
هم على اختبار المهارات األولية للرياضـيات لـدى هـاتين المجمـوعتين             الذين تجاوز أداؤ  

 نـسبة   )TEMA-2( ها على ؤالتي تجاوز أدا   ) ١٤٦= ن  ( ومقارنته بأداء مجموعة أخرى     
)٢٥% ( .  

 والمجموعات الثالث اختالفات في المستوى ومعـدل        رياض األطفال وقد ظهر بين أطفال         
كما ظهرت اختالفات نوعية أيضاً بين المجموعات في أنمـاط المهـارات            ،  النمو التطوري 

/  وكذلك وجدت فروق في مجال اإلدراك البـصري         ، و القدرات القرائية   المتعلقة بالرياضيات 
 وتبرز هـذه النتـائج       فروق بين المجموعات في مجال الذاكرة العاملة         كما وجدت ، المكاني  

، )فـي الرياضـيات   م  الـتعلّ صعوبات  ( تعريف   إلىاالختالفات في خصائص الطالب استناداً      
 إلـى باإلضافة  ، ويظهر أهمية وقيمة فحص مناطق المهارة المرتبطة باألداء في الرياضيات           

  .أداء الرياضيات بنفسه 
  

   :(Dirks et al., 2008)كس و آخرون دراسة ديرـ 
ــة ــوان الدراس  Prevalence of Combined Reading and Arithmetic  :عن

Disabilities   
  . انتشار صعوبات القراءة و الرياضيات المشتركة 

كان الهدف الرئيس للدراسة تحديد مدى تزامن صعوبات تمييـز الكلمـات و صـعوبات                   
حـاالت  تقيم   هذه الدراسة     أن باإلضافة إلى ، قة محتملة بينهما    ومدى وجود عال  ، الرياضيات  

 مـن   )٧٩٩ (منوقد تكونت عينة الدراسة     ، انتشار صعوبات القراءة والرياضيات المشتركة      
تحصيلهم فـي   ، والذين يخضعون الختبارات االنجاز المدرسية      ، تالميذ المدارس الهولنديين    

والمستوى الرابع والخامس لقدرة األطفال على      ، القرائي  الفهم  ، تمييز الكلمات   ، الرياضيات  
            نظـام متابعـة التلميـذ     : (  وقد اسـتخدم فـي هـذه الدراسـة األدوات التاليـة              .التهجئة  

(Cito Leerlingvolg system) ، اختبــــار للحــــساب مــــن إعــــدادو                           
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(Janssen & Kraemer 2002) ، راءة اختبار الق)DMT;Verhoeven 1993( ،  واختبار
  .) )Van der Bosch, Gillyns, Krom, & Moelands, 1997(التهجئة من إعداد 

 ، من حاالت صعوبات القـراءة والرياضـيات       ) %٧,٦(وقد وجد الباحثون أن ما نسبته           
هـاتين   وإنه في أغلب هذه الحاالت كان هناك اخـتالط بـين             ،تنتشر بين أفراد عينة البحث      

  .الصعوبتين أكثر مما هو متوقع من وجود انفصال بين هاتين الصعوبتين 
 يواجهون وااألطفال الذين لديهم حاالت صعوبات قراءة ورياضيات مشتركة كان        وجد بأن    كما 

نجاز من مجموعة األطفال الذين يعانون نمط صعوبة        وبات أكثر تعميماً ووضوحاً في اإل     صع
 إلى وجود عالقة بين حاالت صعوبات        نتائج الدراسة  وقد أشارت  ،  قراءة أو رياضيات      واحد

  .الرياضيات والصعوبات في التهجئة والفهم القرائي 
  

  :( Weiqiao Fan & Zhang , 2008)ـ دراسة ويكياو ڤان و زهانغ 

A ? Are achievement motivation and thinking styles related: عنوان الدراسة 
ese university studentsvisit among Chin   

هل توجد عالقة بين أساليب التفكير و الدافعية إلى اإلنجاز ؟ دراسة تفقدية بين طالب الجامعة                
  .الصينيين 

اسـتخدمت  هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين أساليب التفكير ودافعية اإلنجاز وقد               
 ,TSI-R; Sternberg) عـة  إعـداد   في هذه الدراسة كل من قائمة أساليب التفكير المراج

Wagner, & Zhang,2003) ،   ومقياس دافعية اإلنجاز من إعـداد(AMS; Gjesme & 

Nygard, 1970; Ye & Hagtvet, 1988) ،   طالـب  ) ٢٣٨(وتكونت عينة الدراسة مـن
  .)  سنة٢٠,٦(وطالبة من جامعة شنغهاي بالصين بمتوسط عمري قدره 

ة أن األساليب التي يتميز أصحابها بالفكر المنفـتح و المتحـرر            وقد أظهرت نتائج الدراس       
قد ارتبطت بشكل ايجابي مع الدافعية      ) العالمي  ، التحرري  ، الهرمي  ، القضائي  ، التشريعي  (

فيمـا  ، اإلخفاقفيما ارتبطت األساليب بشكل سالب مع الدافعية لتفادي         ، الناجحة في اإلنجاز    
، الملكي  ، المحافظ  ، التنفيذي  ( المتدني من التعقيد المعرفي     ارتبطت األساليب ذات المستوى     

   .)المحلي 
بـشكل  ) الخـارجي   ، الداخلي  ، األقلي  ، الفوضوي  ( األساليب الثانوية   ارتبطت   وكذلك     

  .اإلخفاقنجاز فيما كانت ترتبط ارتباطاً ايجابياً مع الدافعية لتفادي سالب مع الدافعية إلى اإل
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   :(Zhang , 2009)زهانغ دراسة 
   Anxiety and thinking styles :عنوان الدراسة 

   القلق و أساليب التفكير
تكونت عينة الدراسة ، هدفت هذه الدراسة إلى فحص القدرة التنبؤية ألساليب التفكير للقلق              
يب واستخدمت في هذه الدراسة قائمة أسال، ي من جامعات هونغ كونغ طالب جامع) ٣٧٨(من  

واختبار حالة سمة القلق من ، ) Zhang , 2004(إعداد ) TSI-R2  (التفكير المراجعة الثانية 
ة ه على البيئـة الـصيني  توالذي قنن  ، Spielberger et al. 1985إعداد سبيلبرغر وآخرون 

  . Zhang 2008زهانغ 
القضائي ،  الهرمي، العالمي  ،التحرري  (وقد أظهرت النتائج أن األساليب المولدة لإلبداع            

) والذي يفضل العمل مع اآلخرين على العمـل بمفـرده           ( واألسلوب الخارجي   ) والتشريعي
الخـارجي تـرتبط    وكانت نتيجة الذكور من ذوي األسلوب       ،ترتبط ارتباطاً سالباً بسمة القلق      

وقد ، بينما ارتبط األسلوب المحافظ بشكل ايجابي مع سمة القلق ، ارتباطاً سلبياً مع سمة القلق      
مما يشير إلى أن الذكور من أصـحاب هـذا          ، تميز الذكور عن اإلناث في األسلوب المحافظ        

  .األسلوب أكثر تعرضاً من أقرانهم من اإلناث لإلصابة بمشكلة القلق 
  

   : )Rotzer et al , 2009(    و آخرونروتزيردراسة ـ 
 Dysfunctional Neural Network of Spatial Working Memory: عنوان الدراسة 

Contributes to Developmental Dyscalculia  
فـي الرياضـيات    التعلّم   دور الشبكات العصبية التالفة للذاكرة العاملة المكانية في صعوبات          

  .النمائية 
في مشكلة ة إلى استكشاف الدور الذي تلعبه قدرة الذاكرة العاملة المكانية     هدفت هذه الدراس      

تم إجـراء   ، في الرياضيات   م  التعلّاكتساب صورة العدد المكانية عند األطفال ذوي صعوبات         
في م التعلّ سنوات يعانون من صعوبات /١٠ – ٨ / أطفال تمتد أعمارهم بين عينةالدراسة على
  .ين وأطفال عاديالرياضيات 

أما أدوات البحث فكانت عبارة عن جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي ومجموعـة مـن                  
 حيث استهدف الفحص النشاط الدماغي ،النشاطات التي تتعلق بعمليات الذاكرة العاملة المكانية 

  .لمناطق الذاكرة العاملة المكانية 
وأن األطفـال   ، جدارية من الدماغ    وقد أظهرت نتائج الدراسة نشاط المناطق القفوية و ال            

في الرياضيات النمائية كان لديهم نشاط عصبي ضعيف بالمقارنة مـع           م  التعلّذوي صعوبات   
،  في أثناء القيام بالمهمات المرتبطة بالذاكرة العاملـة المكانيـة         )العاديين(المجموعة الضابطة   
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اكرة ذوتؤكد هذه النتائج دور ال    ، بية  ولة عن المهارات الحسا   ؤوذلك في المناطق الدماغية المس    
العاملة المكانية السيئة في إعاقة اكتساب صورة العدد المكانية عند األطفـال ذوي صـعوبات           

 mental بخط األرقـام العقلـي  ( تطور ما يعرف فيفي الرياضيات و تأثيرها السلبي م التعلّ

number line ( ، باإلضافة إلى قدرات االحتفاظ و االسترجاع.  
  

   :(Askenaz & Henik, 2010)  اشكينازي و هينيك راسةدـ  
  Attentional networks in developmental dyscalculia: عنوان الدراسة 

  .شبكات االنتباه لدى صعوبات التعلم في الرياضيات النمائية 
م التعلّهدفت هذه الدراسة إلى فحص شبكات االنتباه لدى الطلبة الذين يعانون من صعوبات         

 مشخصين على أساس أنهم     اً طالباً جامعي  )١٤(وقد تكونت عينة الدراسة من      ، في الرياضيات   
بحيث أن مستوى ذكائهم وقدراتهم القرائية ضمن ، في الرياضيات  م  التعلّيعانون من صعوبات    
ومجموعة ضابطة ال ، وال يعانون من مشكلة تشتت االنتباه وفرط النشاط       ، المستوى الطبيعي   

  . حسية أو عقلية كالتبشكٍل عام أو مشم التعلّمن أي مشكلة تتعلق بصعوبات تعاني 
   :ي تنقسم إلى قسمينتأما أدوات الدراسة فتكونت من  بطارية القدرة الرياضية وال    
 القسم األول ويضم االختبارات التي تركز على فهم وإنتاج العدد ويتـضمن االختبـارات                 

،  تعاقب السلسلة غيـر العـددي     ،  التقدير الكمي ، الحساب   ، ألرقامامقارنة  (الفرعية التالية   
  .) لفظية المشاكل ال، مقارنة الكسور ، سالسل األعداد 

، العمليات المجـردة البـسيطة      : (يضم االختبارات الفرعية التالية     القسم الثاني الحساب و       
 ، )الكـسور العـشرية     ، عموديـة   العمليات ال ، العمليات األفقية   ، العمليات المركبة البسيطة    

وهو عبارة عن اختبار حاسوبي يتطلـب مـن          ، ANT-Iـ التفاعالت      اختبار شبكة االنتباه  
  .الطالب مالحقة اتجاهات األسهم وتنفيذ األوامر المتعلقة بتحريكها والتحكم باتجاهاتها

بكات الوظيفـة   وفي ش ، من أهم نتائج هذه الدراسة وجود نقص في شبكة اإلنذار الحسية                
 من أكما أنهم كانوا أبط، في الرياضيات م التعلّالتنفيذية لدى الطلبة الذين يعانون من صعوبات 

وخلصت إلى نتيجة رئيسة مفادهـا بـأن        ، المجموعة الضابطة في تنفيذ األوامر غير الملقنة        
ظيـف  في الرياضيات يعانون من صـعوبة فـي تو        م  التعلّالطلبة الذين يعانون من صعوبات      

باإلضافة إلى  ، باإلضافة إلى صعوبة في الشبكات الوظيفية التنفيذية وشبكات اليقظة          ، االنتباه
  .نقص في المعالجة العددية 
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   :ـ التعقيب على الدراسات السابقة
نجد تنوع المواضـيع التـي بحثـت فيهـا هـذه             من خالل ما تم عرضه من دراسات            

ولذلك يمكننا إجراء تعقيب عليها وعلى ما ورد بهـا           ، ليهاواألهداف التي سعت إ   ، الدراسات
  :كما في النقاط اآلتية ، وكذلك تصنيفها بحسب الموضوعات التي تناولتها ، من معلومات 

  

  :المتعلقة بمجال صعوبات التعلّم في الرياضيات دراسات التعقيب على 
نجـد  ،في الرياضيات   م  التعلّمن خالل ما تم عرضه من دراسات تناولت مجال صعوبات              

  .واألهداف التي سعت إليها،  تنوع المواضيع التي بحثت فيها هذه الدراسات
الـزراد  (فبعض هذه الدراسات ركّز على تشخيص هذه الصعوبات وتحديد نـسبة انتـشارها              

 Gross – Tsur etغروس ـ تشر و آخـرون   ،١٩٩٢عواد ، ١٩٩٢عبد الوهاب  ، ١٩٩١

al. 1996 ،ون ديركس و آخرDirks et al. 2008 ، واستخدمت في هذه ، ) ٢٠٠٨الزعبي
 قد اعتمدت محكاً موحداً أال      ها كلّ تولكن هذه الدراسا  ،الدراسات أدوات متنوعة في التشخيص      

وتوصلت إلى نسب مختلفة في مدى انتشار ،  نجاز الدراسيوهو التباعد بين القدرة العقلية واإل  
 ، ١٩٩٢عبد الوهـاب     ، ١٩٩١الزراد  ( ة كل من     حيث نجد في دراس    صعوبات الرياضيات 

 ١٩٩٢فيما نجد ارتفاع هذه النسبة عند عـواد  ،  % ١٤ ـ  ١٣  تتراوح بين ٢٠٠٨الزعبي 
،  Gross – Tsur et غروس ـ تشر و آخرون  أما في دراسة،  % ٤٦,٢٨حيث تصل إلى 

  .% )  ٧ ـ ٦ فإن هذه النسبة تتراوح بين Dirks et al. 2008 ديركس و آخرون 
 اهتم بدراسة الخصائص النفسية و المعرفية لدى ذوي صعوبات          ماومن هذه الدراسات          
 .Kroesbergen et al كروسبيرغن و آخرون  ، ١٩٩٢ عبد الوهاب (في الرياضيات م التعلّ

 ) Murphy et al. 2007مـورفي وآخـرون   ، ٢٠٠٥زيـادة  ، ٢٠٠٥الظفيري  ، 2003 
 بـين طلبـة     في الخـصائص المعرفيـة    ائص النفسية وكذلك    توصلت إلى فروق في الخص    و

عبد الوهاب  ( كل من    ت دراسات  فقد استهدف  .الرياضيات والطلبة العاديين    في  م  التعلّصعوبات  
مـورفي  ، ٢٠٠٥زيـادة   ، Kroesbergen et al. 2003 كروسبيرغن و آخرون  ، ١٩٩٢

 صـعوبات  يالطلبة ذودراسة الخصائص المعرفية عند  ) Murphy et al. 2007وآخرون 
وقد توصلت هذه الدراسات إلى وجود      ) التخطيط  ، االنتباه  ، اإلدراك  ( في الرياضيات   م  التعلّ

ين مجموعة الصعوبات ومجموعة العاديين فـي األداء علـى هـذه المهـام            بفروق جوهرية   
  . المعرفية

نفسية عنـد   دراسات النواحي ال  ) ٢٠٠٥الظفيري   ، ١٩٩٢عبد الوهاب   (كما استهدف كل من     
والذات ، تقدير الذات   ( أفراد هذه الفئة حيث سعى عبد الوهاب إلى دراسة الجوانب الوجدانية            
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  ) . وتقـدير الـذات    الحاجات النفسية ( إلى دراسة    ٢٠٠٥ فيما هدف الظفيري  ، ) األكاديمية  
  .م في هذه المجاالت  جوهرية بين العاديين وذوي صعوبات التعلّاًووجدت أن هناك فروق

 إلى معرفة األسباب التي تقف وراء حدوث مثـل هـذه            في حين سعت بعض الدراسات          
 وخلصت األسرية مل على العواShalev et al. 2001 فقد ركزت دراسة شاليف،  الصعوبات

فيما كـان   ،  في ظهور مثل هذه الصعوبات       اً كبير اًلعامل األسري دور  لإلى نتيجة مفادها بأن     
روتزيـر   ،  Kucian et al. 2006ل مـن كيوسـيان و آخـرون    مجال البحث لدراسات ك
Rotzer et al.  2009، و آخرون  هينيك  Henik et al. 2010 ،    هو الجانب العـصبي

أو ، المناطق المتعلقة بالعمليات الحسابية أو المناطق ذات العالقة بالـذاكرة المكانيـة             (سواء  
 اًومـؤثر  اً مهم اًنب العصبي دور  وقد دلت هذه الدراسات بمجملها إلى أن للجا       ) شبكات االنتباه 

 فقد اتجـه باتجـاه الدراسـة    Sjöberg 2006 وِبرغتجأما ،  مثل هكذا صعوبات ظهورفي 
ـ     ، الطولية التتبعية لهذه المشكلة      كـالقلق  ( ى أن للعوامـل النفـسية       وقد توصل في النهاية إل

  .بات وتطورها  في ظهور هذه الصعواًدور) الخوف من االمتحان واالختالط بين الجنسين و
  

  :مجال أساليب التفكير بالمتعلقة تعقيب على الدراسات 
ـ                     فـي   اًمن خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة في مجال أساليب التفكير نجد تنوع

البحوث والدراسات التي تناولت هذه األساليب و عالقتها ببعض المتغيرات الخاصة بالعمليـة             
ير بالتحـصيل الدراسـي     هتم بدراسة عالقة أساليب التفك    أمن  فمن هذه الدراسات      ،التعليمية

،  weng , 1999وينغ   ، Sternberg &Grigoerenko  1997غريغورينكوستيرنبرغ و(
 , Chang  et al.,2001تـشانغ و آخـرون    ، Cano,F&Hewitt,E,2000هويـت كانو و
 & Weiqiao Fanزهانغ ويكياو ڤان و ، Zhang,2004aزهانغ ، Zhang,2002bزهانغ 

Zhang,2008   ، ٢٠٠٧ محمد البيلي ،٢٠٠٢ شلبي ،٢٠٠٤ ـ بالدردير ( ،لت و توص
يرنبرغ نه توجد عالقة بين بعض أساليب التفكير في ضوء نظريـة سـت            أهذه الدراسات إلى    

  .التحصيل الدراسي و
نـغ   وي( اهتم بدراسة أساليب التفكير وعالقتها بخصائص المعلمين والتالميـذ           ماها  نوم      

weng , 1999  تشانغ و آخرونChang et al. 2001،  إلـى  توتوصل )٢٠٠٤الدردير ب 
وأن بعض أساليب التفكير لـدى      ،  بعض أساليب التفكير ترتبط ببعض خصائص المعلمين         أن

 ر وأن التفاعل بين هذه األساليب له دو       ،المعلمين مرتبطة ببعض أساليب التفكير لدى التالميذ        
   .صيل الدراسي لدى الطالب ايجابي في التح

لـدى  واألساليب المعرفيـة    م  التعلّ بأساليب   ة أساليب التفكير   اهتم بدراسة عالق   اومنها م       
 ، ٢٠٠٤ أ ـ الدردير ،Cano & Hewitt 2000 ، Zhang 2004cكانو و هويت(الطالب 
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ن بعض  و توصلت هذه الدراسات إلى وجود عالقة بي       )  ٢٠٠٩وقاد  ، ٢٠٠٨أبو هاشم وكمال    
 إلى عدم وجـود  Zhang 2004c ةبينما أشارت دارس، مالتعلّأساليب التفكير ببعض أساليب 

  .عالقة بين األساليب المعرفية وأساليب التفكير 
كما سعت بعض الدراسات إلى الكشف عن الفروق بين طلبة الكليات في أساليب التفكير                    

لدراسي وسنوات الدراسة علـى نـوع       ثر كل من الجنس والتخصص الدراسي والتحصيل ا       أو
، ٢٠٠٤  الـشهري   ،٢٠٠٤الدرديرــ أ   ، Zhang,2002bزهانغ  (أسلوب التفكير المفضل    

وقد ظهر هناك تمايز بين هذه الدراسات في ،  ) ٢٠٠٩ وقاد ،٢٠٠٩   سحلول،٢٠٠٧البيلي  
  .الكشف عن أساليب التفكير المفضلة بحسب المتغيرات التي ذكرناها سابقاً 

 أساليب التفكير بـالقلق     عالقة هدفت إلى دراسة     Zhang,2009تم استعراض دراسة لـ     فيما  
  .وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة بين األسلوب المحافظ والقلق 

في استخدام القوائم التي أعدها ستيرنبرغ لقياس أسـاليب         بأغلبها  وتشترك هذه الدراسات         
فـي بـاقي    ( أو القـصيرة    ، ) ١٩٩١ ستيرنبرغ و واغنـر      (ِسواء أكانت الطويلة    ، التفكير  
قائمـة أسـاليب التفكيـر للطـالب         ، TSQTأو قائمة أساليب التفكير للمعلمين      ، )الدراسات
TSQS، تالميذوالتي قام فيها بإعداد مقياس ألساليب التفكير لل،  ما عدا دراسة الدرديرـ ب.  

 سـتيرنبرغ  ( عات باستثناء دراسات كل مـن        أغلبها من طالب الجام    تأما عينة الدراسة فكان   
  ).ب٢٠٠٤الدردير، ٢٠٠١تشانغ و آخرون ، ١٩٩١واغنر و
  

المتعلقة بالعالقة بين بعض أشكال األسـاليب وصـعوبات         دراسات  التعقيب على   
  :التعلّم 
 نينـوع  نجد أن هناك     الموضوعمن خالل ما تم استعراضه من دراسات سابقة حول هذا              

الـسيد  ، Tishler 1981شلريت(ليب تم عرضهما أولهما األسلوب المعرفي ن من األسايمحدد
وقد أشـارت معظـم هـذه    ) chin et al. 2001  و آخرون تشين، ١٩٩٨ عبداهللا ، ١٩٩٢

م في الرياضيات والطلبة العاديين في  وجود فرق بين الطلبة ذوي صعوبات التعلّإلىالدراسات  
 المعرفيـة تـم     األسـاليب ان أكثر مجالين من مجال      كوقد  ،  المعرفي المتبع    األسلوبنوعية  

  ) .االستقالل / االعتماد ( و مجال ) التروي / االندفاع ( دراستهما عند هذه الفئة هما مجال 
 ,Skeltonسكيلتون  ، ٢٠٠٢ العمران(م التعلّ أسلوب الثاني المستعرض فهو األساليب نوع أما

إلى اختالف ذوي صعوبات ذه الدراسات ه أشارتوقد ) Heiman,2006 هيمان  ،   2006
وقد كان لهذا االختالف دوره في      ، المتبع  م  التعلّعن أقرانهم العاديين في نوعية أسلوب       م  التعلّ

  .Heiman  و هيمانSkelton   بحسب سكيلتوناألداء األكاديمي
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  :ـ أهم النقاط المستخلصة من الدراسات السابقة
 الموضوعحيث ركز    ، مواضيع ةق ذكرها ضمن ثالث   عرضت الدراسات السابقة كما سب        

 الثـاني  الموضوعأما في ، األول على الدراسات التي تناولت صعوبات التعلّم في الرياضيات        
 الثالث حاول الباحث    الموضوعوفي   ، أساليب التفكير  الدراسات التي تناولت  فقد تم استعراض    

ت التعلّم و بعض أشكال األساليب محاوالً استعراض الدراسات التي تناولت العالقة بين صعوبا  
 بـين   عدم وجود أي دراسة تناولـت العالقـة       بذلك أن يقدم وجهة تقريبية لموضوعه نتيجةً ل       
   .أساليب التفكيرموضوعي صعوبات التعلّم في الرياضيات و 

يتبلور في مساعدة الباحث على صياغة  ولعل الهدف الرئيس من استعراض الدراسات السابقة     
، والمساعدة على تحديد عينة و أدوات الدراسـة         ، وفي بناء وتصميم البحث     ، لة البحث   مشك

  . وربط نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة 
صعوبات التعلّم في الرياضيات يمكن للباحث أن يستخلص        المتعلقة ب  وبالرجوع إلى دراسات    

  :النقاط المهمة التالية 
األطفـال  من  حيث كانت تشمل    ، رية المستهدفة في هذه الدراسات      تنوع الفئات العم  ـ  ١

 .حتى البالغين 
في الرياضيات وتحديد نسبة م التعلّبعض هذه الدراسات ركز على تشخيص صعوبات   ـ  ٢

غروس ـ تشر وآخرون  ،١٩٩٢عواد ، ١٩٩٢عبد الوهاب  ، ١٩٩١لزراد ا( ،انتشارها 
Gross – Tsur et al 1996 ، ديركس و آخرونDirks et al 2008 ، ٢٠٠٨الزعبي(.  

فـي  م  الـتعلّ تناولت بعض الدراسات الخصائص المعرفية والنفسية لذوي صعوبات         ـ  ٣
  Kroesbergen et al  2003كروسبيرغن وآخرون ، ١٩٩٢عبد الوهاب ( ،الرياضيات 
 . )Murphy et al  2007مورفي وآخرون ، ٢٠٠٥زيادة ، ٢٠٠٥الظفيري 

م التعلّ التي تقف وراء صعوبات      األسبابات التي حاولت تفحص     ركزت أغلب الدراس  ـ  ٤
تـأثيره   على وجود خلل عصبي له       أجمعتوالتي  ، في الرياضيات على الجانب العصبي      

   روتزيـر  Kucian et al  2006كيوسـيان و آخـرون   (، البالغ على هذه الصعوبات 
Rotzer et al , 2009  ،   هينيك و آخرونHenik et al 2010  ( 

م الـتعلّ سري واضح في ظهور صعوبات      أ  الدراسات إلى وجود عامل     إحدى أشارتـ  ٥
 .)Shalev et al  2001شاليف و آخرون  ( في الرياضيات 

 في تفـشي ظـاهرة      ي النفسي والبيئ  للعامل إحدى الدراسات إلى وجود دور       أشارتـ  ٦
 ) .Sjöberg 2006تجوِبرغ (في الرياضيات م التعلّصعوبات 

 . التشخيص المستخدمة أدوات في تنوعـ ٧
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       فيمكن استخالص النتائج التالية ، أساليب التفكير المتعلقة بلدراسات لا بالنسبة أم:  
كل الدراسات التي تم استعراضها تتطرق لنظرية ستيرنبرغ في أساليب التفكير وهي            ـ  ١

  ) .حكومة الذات العقلية ( نظرية 
 .ضة على عالقة أساليب التفكير بالعملية التعليمية  الدراسات المستعرأغلبركزت ـ ٢
أغلب أدوات الدراسة المستخدمة كانت تعتمد على أدوات قام بإعدادها واضع نظرية            ـ  ٣

وكانت أكثر أداة مستخدمة هي قائمة ، ) ستيرنبرغ ( حكومة الذات العقلية ألساليب التفكير 
 .غ و واغنر أساليب التفكير النسخة القصيرة من إعداد ستيرنبر

وقـد ظهـرت    م  الـتعلّ  العالقة بين أساليب التفكير وأساليب       تتناولت بعض الدراسا  ـ  ٤
وكذلك تمت دراسة العالقة بين أسـاليب       ، ترابطات بين بعض األساليب من الموضوعين       

التفكير واألساليب المعرفية ولـم تظهـر أي مؤشـرات علـى وجـود عالقـة بينهمـا           
Zhang2004-a)(.  

 . تباين بين الدراسات في تحديد األسلوب األكثر ارتباطاً باألداء الدراسي كان هناكـ ٥
 .أغلب هذه الدراسات كان يتجه إلى طالب الجامعة ـ ٦
تناولت بعض الدراسات العالقة التفاعلية بين المدرسين وطالبهم في أساليب التفكيـر            ـ  ٧

 .وتأثير ذلك على العملية التعليمية والتحصيل الدراسي 
ن خالل الدراسات السابقة المستعرضة في هذه الدراسة والدراسات الـسابقة التـي             مـ  ٨

 التي تناولت أساليب التفكير فـي  تالدارسايالحظ الباحث تركز أغلب     ،  الباحث إليهارجع  
المملكة (وفي المنطقة العربية    ، ) تايوان، الصين  ( مناطق محددة وبخاصة في شرق آسيا       

  .بشكل كبيرت االنتباه فوهي نقطة تل، ) ومصر ، العربية السعودية 

م التعلّونتيجةً لعدم قدرة الباحث في الحصول على دراسات تناولت العالقة بين صعوبات          
 أساليب التفكير   مفهومبعرض الدراسات القريبة من     فقد قام   ، في الرياضيات و أساليب التفكير      

م وبخاصـة فـي     عالقتهما بصعوبات التعلّ  و مالتعلّ األساليب المعرفية وأساليب      مفهومي وهما
  : هي هذه الدراساتوقد كانت أهم النقاط المستخلصة من  ، مجال الرياضيات

اسات أسلوب  حيث تناولت بعض الدر   ، تنوع في مجال األساليب المعرفية المستخدمة       ـ  ١
  ).االستقالل/ االعتماد ( فيما تناولت دراسات أخرى أسلوب ، ) التروي / االندفاع (

والعاديين في األسـاليب المعرفيـة      م  التعلّوجود فروق واضحة بين ذوي صعوبات       ـ  ٢
 ).١٩٩٢السيد (باستثناء دراسة واحدة ، وأساليب التعلم 

 .تنوع الفئات العمرية المستهدفة وكذلك نوع صعوبات التعلم المستهدفة ـ ٣
كذلك تنـوع   ، سته  تنوع في األدوات المستخدمة بحسب نوع األسلوب المستهدف درا        ـ  ٤

 .مالتعلّفي طرق اختيار عينة صعوبات 
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 .في الرياضيات م التعلّ صعوبات علىأغلب الدراسات كانت تركز ـ ٥
حيث تشير أغلبها إلى    ،  الباحث كثيراً في تحديد مشكلة بحثه        هذه الدراسات  ساعدتوقد        

ل فـي   فـض م ال ألسلوبوالعاديين في نوعية ا   م  التعلّ صعوبات   يوجود فروق واضحة بين ذو    
والذي يعبر في النهاية عن طريقة الفرد المفضلة في التعامل مع تأثيرات            ،  معالجة المعلومات 

ة الدراسة الحالية على نتائج هـذه   ولم تقتصر استفاد  ، وكيفية االستجابة لها    ، حيط به   العالم الم 
 المواضـيع  فـي    ضتاستعر مهمة في الدراسات التي      اًن هناك نقاط  إبل   ، الدراسات فحسب 
  :وكانت أوجه االستفادة من خالل النقاط التالية ، الثالثة بشكٍل عام 

والتي هي طالب الصف الثامن مـن  ، ساهمت الدراسات السابقة في تحديد عينة الدراسة       ـ  ١
 هذه المرحلة توافـق المرحلـة       نإوكما هو معروف ف   ،  الحلقة الثانية    األساسيمرحلة التعليم   

تترك آثارها على   ، ن الطفولة إلى المراهقة وما يقابلها من تغيرات انفعالية ونفسية           االنتقالية م 
 . مسيرته الدراسية فيشخصية الفرد وكذلك تؤثر 

وقد ، بقة بأن هناك عالقة بين أساليب التفكير والتحصيل الدراسي اأوضحت الدراسات السـ ٢
ومثل ،  أساليب التفكير    أنواع  بين انخفاض التحصيل و بعض     اًوجدت بعض الدراسات ترابط   

يعانون من انخفاض فـي     م  التعلّ الطلبة ذوي صعوبات     أنهذه النتائج تفيد الباحث على اعتبار       
 .تحصيلهم الدراسي وتعد هذه الخاصية من أهم المؤشرات الدالة عليهم 

وهـذه  ، بحثت بعض الدراسات في تحديد نسب انتشار صعوبات التعلم في الرياضـيات             ـ  ٣
واسـتعراض هـذه     ، معرفة نسبة انتشار صعوبات التعلّم في الرياضـيات       اسة تستهدف   الدر

 .الدراسات يساعد على المقارنة بينها وبين الدراسة الحالية فيما يتعلق بالنتائج المتحصل عليها 
والعـاديين فـي    م  التعلّ بعض الدراسات إلى وجود اختالفات بين ذوي صعوبات          تأشارـ  ٤

 بعض الدراسات إلى عالقة أساليب تشارأوكذلك ، ) مالتعلّ، المعرفية ( ب بعض أنواع األسالي
  .التفكير باألداء األكاديمي والتحصيل الدراسي ساعد الباحث على تحديد مشكلة البحث 

  

  : بين الدراسات السابقةة الحاليـ مكانة الدراسة
حالية بينها فـي نقـاط         من خالل ما تم مراجعته من دراسات سابقة يتحدد موقع الدراسة ال           

  :اآلتيةاالتفاق و االختالف 
  

  :نقاط االتفاق : أوالً 
تتفق الدراسة الحالية مع دراسات المحور األول من حيث عينة الدراسة أال وهـي فئـة                ـ  ١
كما تتفق مع دراسات المحور الثـاني فـي المتغيـر           ، في الرياضيات   م  التعلّ صعوبات   يذو

أما بالنسبة للمحور الثالث فنقاط االتفاق تتضح من خالل         ، كير  المستهدف أال وهو أساليب التف    
 .والعاديين في األسلوب المفضل م التعلّدراسة الفروق بين ذوي صعوبات 
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 .االتفاق مع بعض الدراسات في الصف الدراسي وهو الصف الثامن ـ ٢
تباعـد  االتفاق مع بعض الدراسات من حيث طريقة تشخيص صعوبات التعلم أال وهو ال            ـ  ٣

  .بين التحصيل الدراسي و القدرة العقلية 
 

  :نقاط االختالف : ثانياً 
تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عنوان الدراسة بحد ذاته حيث تجمـع بـين                ـ  ١

وهو األمر الذي لم نجـده فـي الدراسـات      ، صعوبات التعلم في الرياضيات و أساليب التفكير        
 .السابقة 

 ) . اً أسلوب١٣ أساليب من أصل ٩( كير المستهدفة وهي أساليب التفـ ٢

حيث أن معظم الدراسات تستخدم قائمة أسـاليب        ، أداة قياس أساليب التفكير لدى الطالب       ـ  ٣
بينما األداة المـستخدمة فـي هـذه        ، التفكير النسخة القصيرة  والتي تسبر ثالثة عشر أسلوباً          

  .الباحث وهي من إعداد الدراسة تسبر تسعة أساليب

 تمـت    بحسب نظرية ستيرنبرغ   معظم الدراسات العربية السابقة لموضوع أساليب التفكير      ـ  ٤
في حين أن الدراسة الحالية تتم في الجمهوريـة العربيـة           ، خارج الجمهورية العربية السورية     

 .تكاد تكون األولى _ وفي حدود علم الباحث _ السورية 
 مقيمين فـي    بين) مشتت  (  مجتمع موزع    هو عبارة عن  طبيعة مجتمع الدراسة بحد ذاته ف     ـ  ٥

، ) دمشق و ريف دمـشق      ( ونازحين موزعين على محافظتين     ، ) القنيطرة  ( المحافظة ذاتها   
  .وهذا يختلف عن الدراسات السابقة 
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  .ـ منهج الدراسة 

  .ـ مجتمع الدراسة وعينتها 

  .ـ معايير اختيار العينة

  .ـ أدوات الدراسة

  .المستخدمة ـ األساليب اإلحصائية
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  الفصل الرابع
  تهاا و إجراءمنهج الدراسة

  

  
  

كما يشتمل أيضاً على    ، صل عرضاً وتوضيحاً  للمنهج المتبع بالدراسة        فيستعرض هذا ال       
وطرق اختيار العينة وفرزها وتصفيتها      ، الدراسةوصف دقيق لعينة    و األصليتحديد للمجتمع   

، خصائـصها الـسيكومترية   ق من    المستخدمة وطرق التحق   األدواتكما يستعرض   ، النهائية  
 أسـئلة  المستخدمة لإلجابة عن     اإلحصائية األساليب التطبيق الميداني و   إجراءات إلىباإلضافة  

  .الدراسة الموضوعة 
  : منهج الدراسة أوالً ـ 

 الوصفي التحليلي وهو المنهج الذي يهتم بتحقيـق فهـم عـام             جتتبع هذه الدراسة المنه        
ونحن ،يهتم بتحليل الظاهرة المقصودة لفهمها أو التأكد منها أو تفسيرها        للظواهر المتضمنة كما    

مجموعة واسعة من الفعاليات التي تشترك فـي        إلى  نشير بمصطلح المنهج الوصفي التحليلي      
كونها تهدف إلى وصف الواقع أو الظواهر وقد يكون هذا الوصف التخـاذ قـرار أو لـدعم                  

  ).١٨٣،ص٢٠٠٣حمصي،(أغراض أعم للبحث
، ولذلك تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أساليب التفكير السائدة لدى مجموعات الدراسة             

  في أساليب التفكيرنهم العاديينافي الرياضيات وأقرم التعلّ ذوي صعوبات ةالطلبوالمقارنة بين 
  التي تميـز األساليبوذلك من أجل معرفة الفروق بين المجموعتين في أساليب التفكير لتحديد    

  .كل طرف عن اآلخر 
  

  : مجتمع الدراسة ثانياً ـ 
حيث يبلغ  ، يتألف مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن في مدارس محافظة القنيطرة                  

وذلـك للعـام     طالب  )٨٧٣٩( مدارس محافظة القنيطرة    هذا الصف في    لعدد الطالب الكلي    
 وذلك بسبب احتالل، سورية موزعين على ثالث محافظات  )م ٢٠١٠ – م ٢٠٠٩( الدراسي 

، خارجها   سكانها إلى     الصهيوني ألجزاء كبيرة من هذه المحافظة ونزوح عدد كبير من          العدو
والجدول  ، من نازحي هذه المحافظة في محافظتي دمشق وريف دمشق           اً كبير اًجزء واستقرار

  : المدارس على هذه المحافظات مع أعدادهم توزعوضح ي )٣(
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	 ) ٣(��ول 

  عدد الطالب  عدد المدارس  المحافظة  تسلسل

  ١٥٥٠  ٣٥  محافظة القنيطرة  ١

  ١٣٥٠  ١١  محافظة دمشق  ٢

  ٥٨٣٩  ٤٣  محافظة ريف دمشق  ٣

  ٨٧٣٩  ٨٩  المجموع  
  

  : عينة الدراسة ثالثاً ـ
من فـي    وطالبة من طالب الـصف الثـا       طالب ) ١٢٤٤(نة الدراسة األولية    بلغت عي        

كما هـو  ، ) من نسبة المجتمع األصلي     % ١٤( مدارس محافظة القنيطرة وتمثل هذه النسبة       
وقد اعتمد الباحث على الطريقـة العـشوائية ذات         ،  ) ٦ ، ٥ ، ٤( موضح في الجداول رقم     

حيث تختار العينة عشوائياً بطريقة المراحل المتعـددة إذا كـان مجتمـع             ، المراحل المتعددة   
وذلك لتركيز البحث في منطقة أو مناطق       ، يراً يتوزع على مساحات واسعة جغرافياً       البحث كب 
  .)٧٦-٧٥ص ص ،٢٠٠٥،سناد ، رزوق( ن اختيار العينة بمرحلة واحدة يبدو صعباًمعينة أل

  :معايير اختيار العينة ـ 
 أفراد  معايير عامة تشمل جميع   ، تم االعتماد في هذه الدراسة على نوعين من المعايير                

ومعايير ، ) فئتي صعوبات التعلم في الرياضيات والعاديين       ( عينة الدراسة النهائية بشكٍل عام      
  ) .فئتي صعوبات التعلم في الرياضيات والعاديين ( خاصة لفرز فئتي الدراسة  

  :المعايير العامة أ ـ 
ذكاء المستخدم في   وفي ضوء معايير اختبار ال    ،  يقل مستوى ذكاء الطالب عن المتوسط        أالَّ ـ

 ). فما فوق ٢٥( هذه الدراسة فإن هؤالء الطلبة هم الذين تبدأ نسبة ذكائهم من المئيني 

 . )أو عقليةسمعية أو بصرية أو حركية ( استبعاد الحاالت التي تعاني من إعاقات حسية  ـ

  :الخاصة معايير الب ـ 

  :ياضيات اختيار عينة صعوبات التعلّم في الرالخاصة بمعايير  الـ١
 الطالب على درجة أقل من المتوسط فـي اختبـار الفـصل األول فـي مقـرر                  حصول ـ

  ) .٢٠٠٩/٢٠١٠(  وذلك للعام الدراسي ،الرياضيات

وذلك الستبعاد  ، كون لدى الطالب أكثر من خبرة سابقة في الرسوب بمادة الرياضيات            تأن   ـ
في الفصل األول من العام الذي    يليمستواه التحص  في أن تكون قد أثرت      شأنهاة عوامل من    أي 

 .وللتأكد من استمرارية هذه المشكلة ، أجريت فيه الدراسة 
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لـصعوبات  مقياس التقدير التشخيـصي       في ) درجة فما فوق     ٤٠( حصول الطالب على     ـ
  .الرياضياتفي م التعلّ

  : عينة العاديين اختيارالخاصة بمعايير  الـ٢
وذلـك للعـام     ،المتوسط في اختبار الفـصل األول       حصول الطالب على درجة أعلى من        ـ

  ) .٢٠٠٩/٢٠١٠( الدراسي 

  .الرياضيات خبرة سابقة في الرسوب بمادة  أيةأن ال يكون لدى الطالب ـ

  :إجراءات اختيار عينة الدراسة  ـ ج
   :مايلييمكن تلخيص إجراءات اختيار عينة الدراسة في       
جة أقل من المتوسط في اختبار الفـصل األول فـي           فرز الطالب الذين حصلوا على در     ـ  ١

،  ) ٢٠٠٩/٢٠١٠( وذلك للعام الدراسي    ، )  فما دون    ٢٩وهي الدرجة   ( مقرر الرياضيات   
 . طالب )٥٨٥(وقد بلغ عددهم

 سـمعية أو بـصرية أو        سواء أكانـت   تم استبعاد الحاالت التي تعاني من إعاقات حسية       ـ  ٢
 طالباً توزعوا على    )٦٣(طالب المستبعدين وفق هذا المعيار    بلغ عدد ال  وقد  ،   أو عقلية  حركية

 يعانون مـن مـشكالت      )١٧ (، يعانون من مشكالت سمعية      )٣٥(: اإلعاقات الحسية التالية    
) ٥٢٢( عدد الطالب ليبقى  )بطء تعلّم) ٢(،  مشكالت سمعية وبصرية مشتركة )٩ (،بصرية 

   .طالب
 أكثر من خبـرة سـابقة فـي الرسـوب بمـادة             يه لد الطالبوبعد ذلك تم التأكد من أن       ـ  ٣

طالب بعد  ) ١٠٤( وقد تم استبعاد     ، وذلك بالرجوع إلى بطاقة الطالب المدرسية        ،الرياضيات
  .طالب ) ٤١٨(تطبيق هذا المعيار ليبقى عدد الطالب 

في الرياضيات من قبل مدرسي     م  التعلّمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات     ثم تم تطبيق    ـ  ٤
تم استبعاد الطلبة الذين حصلوا على درجة أقل مـن          وبعد ذلك   ، ت لهؤالء الطالب    الرياضيا

وبعد تطبيق هذا المعيار    ، مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم الرياضيات       على   ) ٣٨(
 .طالباً ) ٣٤٧(طالباً وبذلك يصبح عدد الطالب  ) ٧١( تم استبعاد

   مـن ى الطلبة الذين حصلوا على درجات أعلى        عل  للذكاء  رافن بعد ذلك تم تطبيق اختبار    ـ  ٥
تـم   وبعـد ذلـك       ،م في الرياضيات  لصعوبات التعلّ مقياس التقدير التشخيصي    على   ) ٣٨( 

وبلغ ،على اختبار رافن للذكاء  ) ٢٥( استبعاد الطلبة الذين حصلوا على درجة أقل من المئين  
 .)لبة  طالب وطا١٦٥(النهائية م التعلّعدد أفراد عينة صعوبات 

وذلـك  ، تم اختيار عينة الطلبة العاديين      ، بعد فرز عينة صعوبات التعلّم في الرياضيات        ـ  ٦
 وقد بلغـت    سابقاً ولكن وفقاً للمعايير الموضوعة للطلبة العاديين و       نفسها  اإلجراءات المتبعة   ب
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طبيـق  وبعد التأكد من بطاقات الطالب المدرسية وبعـد ت       )  طالب وطالبة  ٢٦٨(العينة األولية   
  . ) طالب وطالبة٢٢٠( بلغ عدد أفراد عينة العاديين ،اختبار الذكاء 

 التي  إجراءات ومراحل استخراجها  توضح توزع عينة الدراسة و    ) ٦ ، ٥، ٤(والجداول        
ها بشكٍل عشوائي من    ؤإلى العينة التي تم انتقا    في الجدول   حيث تشير العينة الكلية     ، مرت فيها   

فيما تشير العينة األولية إلى العينة التي اسـتوفت الـشرط األول            ، فة  ضمن المدرسة المستهد  
حصول الطالب على درجة أقل من المتوسط في اختبـار الفـصل األول فـي مقـرر                 وهو  

فيما تشير العينة النهائية إلى العينـة       ،  ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(  وذلك للعام الدراسي  ، الرياضيات  
خاصة بانتقاء عينة صعوبات التعلّم والعاديين والتـي        التي استوفت جميع المعايير العامة و ال      

  :ذكرناها سابقاً 
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التفكير لدى الطالب على    تم تطبيق مقياس أساليب     ، بعد الحصول على العينة المطلوبة            
 ) .فئتي ذوو صعوبات التعلم في الرياضيات و العاديين ( العينة و التي تشتمل 

النهائيـة  يوضح توزع عينة كل من صعوبات التعلم في الرياضيات والعاديين           ) ٨(والجدول  
 حظ من هذا الجدول انخفاضحيث نال، الذين طبق عليهم مقياس أساليب التفكير لدى الطالب و

م في الرياضيات والعاديين الذين طبقت عليهم هـذه األداة          عدد الطلبة من ذوي صعوبات التعلّ     
  .وذلك بسبب حاالت الغياب لهؤالء الطالب 

  

  ا�<! L6a 1-�(� ����س أس���Z ا�<U.�� ��ى ا��[با��(�)�� ��
	 ا�"��� ) ٨(��ول 

  صعوبات التعلم  عاديين

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

٦٥  ٧٩  ٩٤  ١٠٨  

  ١٤٤= المجموع الكلي   ٢٠٢= المجموع الكلي 
  

  



 ١٢٠

   :أدوات الدراسةرابعاً ـ 
وكـذلك بعـد تعريـف      ، بعد تحديد عينة الدراسة وأهـدافها و أسـئلتها ومتغيراتهـا                  

يلـي   وفيمـا  ، تم اختيار األدوات التي تتناسب مع أهداف الدراسـة          ، المصطلحات إجرائياً   
  :وصف لهذه األدوات 

  ) :٢٠٠٤، رحمة تقنين عزيزة ( ر المصفوفات المتتابعة لرافن  اختباـ١
 مـن أشـهر     ويعـد  ،للمفحـوص يهدف هذا االختبار إلى تحديد المستوى العقلي العام               

يعتمد على النواحي اللفظية في قياس الـذكاء    الذكاء المتحررة من أثر الثقافة ألنه ال  تاختبارا
حلقة ( تطبيق في جميع المراحل الدراسية ما قبل الجامعية        وهو صالح لل   ،العملي األداءبل على   

مصفوفة ) ٦٠(ويتكون االختبار من،  سنة /١٨/ حتى /٧/ثانوي  من عمر، حلقة ثانية ، أولى 
مرتبة وفـق مبـدأ     ، مصفوفة  ) ١٢( خمس مجموعات فرعية تتضمن كل منها        علىوزعت  

  :ت بعدة ميزات أهمها ويتميز اختبار المصفوفا. التدرج المتصاعد في الصعوبة 
 .عدم تأثره بالجوانب الثقافية  •

 .اختبار قوة وليس سرعة  •

 .يعد إحدى أفضل األدوات الموجهة لقياس القدرة على استنتاج المعاني  •

   ، توفركم هائل من الدراسات على مدى أكثر من نصف قـرن تناولـت المـصفوفات                 •
 .ر مؤشراً آخر لصدقها البنيوي فوهذا من شأنه أن يو

  . بينه و بين االختبارات اللفظية مرتفعة طمعامالت االرتبا •
  :صدق و ثبات االختبار 

   :صدق االختبار  
الـصدق  دراسـة    :وهي  ، تم اعتماد عدة طرق لقياس صدق االختبار في البيئة السورية               

وقد بلغ معامـل االرتبـاط      ،  حيث كان أحد المحكات التحصيل الدراسي        بداللة محك خارجي  
ويالحظ وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً بين التحصيل         ، ٠,٤٣٤)  سنة   ١٨ – ١٢( مر  لع

مل هل اللفظي    (  المحك الثاني فهو اختبار      أما، الدراسي والدرجة الكلية الختبار المصفوفات      
) ٠,٣٧٥( اختبار مل هل اللفظي  واختبار رافن         وقد بلغ معامل االرتباط بين    ) واختبار كاتل 

وهي ارتباطات دالة إحصائياً عند مستوى داللـة        ) ٠,٤٤٨( كاتل واختبار رافن     ختبارا وبين
 والذي أظهر تشبع االختبار     التحليل العاملي كما تم حساب الصدق بطريقة       ). ٠,٠٥ و   ٠,٠١(

 دراسة الـصدق    توكذلك تم ، من التباين الكلي للمصفوفات     ) ٦٩،٩٨(بعامل واحد استوعب    
وأثبتت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً      ) متفوقين وغير متفوقين     ( ةالفرق المتقابل بطريقة  

  .بين المجموعتين
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   :ثبات االختبار  
 بطريقة ألفـا    االتساق الداخلي دراسة   منها   أيضاًكما تم حساب ثبات االختبار بعدة طرق            

بين البنود  االرتباط  كما تم حساب معامالت     ،  ) ٠,٧٩٠٤( كرونباخ وقد بلغ معامل االتساق      
وقـد  ) بمعادلة سبيرمان براون     ( طريقة التجزئة النصفية  وكذلك   ، والدرجة الكلية لالختبار  

 وبلغـت   اإلعـادة  بطريقةكما تم حساب    ، )٠،٨٧٩( بلغت درجة االرتباط وفق هذه المعادلة       
  ) .٠،٦٩٩( معامالت االرتباط بين التطبيقين 

  :تطبيق االختبار وتصحيحه 

 اإلجابـة وقد استخدمت ورقـة    ، ، تبار على الطلبة بصورة جمعية أو فردية        يطبق االخ       
واتبعت .  رقم البند    أمام الصحيحة   اإلجابة يسجل رقم    أنإذ يطلب من المفحوص     ، الكالسيكية  

والدرجة . طريقة التصحيح اليدوي اعتماداً على مفتاح التصحيح الموجود مع نسخة االختبار            
إذ تحـسب   . مجموعات الخمس   ال الصحيحة على جميع     إلجاباتاالكلية هي مجموع درجات     

واعتمد في  . ثم تجمع هذه الدرجة مع بقية درجات المجموعات         ، على حدة   مجوعة  درجة كل   
، حساب نتائج البحث على الدرجات الخام التي تم الحصول عليهـا بعـد تطبيـق االختبـار                 

  .والمقابل المئيني لها 
  :تفسير الدرجات 

يمكن تقسيم الفئات   ، تحويل الدرجات الخام لكل عمر زمني إلى المقابل المئيني لها           بعد        
  ) :بحسب رافن ( على النحو التالي 

 . فما فوق /٩٥ /المستوى األول ويمثل الممتاز أو المتفوق عقلياً  من المئينـ ١

التصل  و /٧٥/ن من المئي في القدرة العقلية  المستوى الجيدويمثل ) :II(المستوى الثاني ـ  ٢
  ./٩٥/ إلى المئين

 : و يضم مستويين ويشير إلى مستوى متوسط في القدرة العقلية :)III (المستوى الثالثـ ٣

  ./٧٥/و التصل إلى المئين/٥٠/من المئين )  + III(المستوى 
   ./٥٠/ و التصل إلى المئين /٢٥/من المئين  ) - III(المستوى 

 عن المستوى األدنى من المتوسط في القدرة العقليـة مـن    ويعبر: )VI(المستوى الرابع   ـ  ٤
 : ويضم مستويين  ./٢٥/وال تصل إلى المئين / ٥/المئين 

  ./٢٥/وال تصل إلى المئين/١٠/من المئين ) +VI(المستوى 
  ./١٠/وال تصل إلى المئين/٥/من المئين ) - VI(المستوى 

 فما  /٥/من المئين   ، خلف عقلياً   ويشير إلى مستوى الشخص المت    : )V(المستوى الخامس   ـ  ٥
  .دون 
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  : )٢٠٠٨،الزيات(م في الرياضيات مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلّـ٢
  عـن  للكـشف ، في الرياضـيات    م  تعلّالإعداد مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات      تم        

 الـصف   بدءاً من الصف الثالث حتـى     (للطالبفي الرياضيات   م  تعلّالالطالب ذوي صعوبات    
فـي  م  تعلّالوالذين يتواتر لديهم بعض أو كل الخصائص السلوكية المتعلقة بصعوبات           ) التاسع  

نه بإمكـان المـدرس   أ أساسعلى  ، ن  وويقوم باإلجابة عن هذا المقياس المدرس      . الرياضيات
تحليل السلوك الفردي للطلبة وذلك من خالل التفاعل المتكرر بين الطالب والمـدرس علـى               

ر الزيات إلى أن البحوث والدراسات التي تناولت القيمة التنبؤيـة           ي ويش .مدار العام الدراسي    
 بصورة تفوق لتقديرات المدرسين للخصائص السلوكية تشير نتائجها إلى ارتفاع قيمتها التنبؤية        

  . الذكاء المقننة تالقيمة التنبؤية الختبارا
  

  :صدق وثبات المقياس 
  :الصدق  

 حيـث تـم اسـتخدام       المحتوى صدق وتشمل   ،الصدق تم اعتماد عدة طرق في حساب           
معامالت ارتباط كل فقرة بمجموع درجات المقياس بشكل عام وقد تراوحت معامالت االرتباط 

ر على مصداقية المقياس فـي  يي معامالت ارتباط مرتفعة تشهو ) ٠,٨٣٩ ـ  ٠,٧٨٥( بين 
 وذلك عن طريق    الصدق البنائي كذلك تم حساب    . قياس الخصائص السلوكية التي وضع لها       

 لـصعوبات  ة التقدير التشخيصيحساب العالقات االرتباطية البينية بين درجات بطارية مقاييس    
وكانت جميع االرتباطات دالـة حيـث       ،  أجزائها   و التي يشكل مقياس الرياضيات أحد     م  تعلّال

التحليـل  طريقـة   بكما تم حساب الـصدق      ،  ) ٠,٨٣٠(إلى   ) ٠,٦١١( تراوحت قيمتها بين  
وكذلك تم حساب الصدق المحكي عن طريق  ، حيث تبين تشبع المقياس بعامل واحد        ، العاملي

  وقـد كانـت كـل هـذه        ،إيجاد معامالت االرتباط بين المقياس و التحصيل في الرياضيات          
  .) ٠,٠٠١(المعامالت دالة عند مستوى داللة

   
   :الثبات 

 كرونبـاخ   إلفا بمعادلة   االتساق الداخلي وهما طريقة   ، تم حساب ثبات المقياس بطريقتين          
 ،)٠,٩٤٦(  وقد بلغت  التجزئة النصفية  الطريقة الثانية فهي طريقة      أما، ) ٠,٩٩٥( وقد بلغت   

اء صدق وثبات لهذا المقياس ليتأكد من صـالحية تطبيقـه فـي البيئـة               وقد قام الباحث بإجر   
وقـد اتبـع    ، ) طالباً من طالب الصف الثـامن        ٦٠(على عينة بلغ قوامها     موضوع الدراسة   
  :اإلجراءات التالية 
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تم عرض المقياس على مجموعة مـن   حيثصدق المحكمين  تم إتباع طريقة :صدق المقياس 
 وهمـا  بارتين للتناسب مع المرحلة الدراسـية للفئـة المـستهدفة    المحكمين حيث تم تعديل ع   

 معـامالت   ت اسـتخدم  حيـث  : المحتـوى صدق  كما تم حساب    ،  ) ٥ ، ١( العبارتان رقم   
 ـ  ٠,٨٢٧(  وقـد تراوحـت بـين    ،االرتباط بين كل فقرة ومجموع الدرجة الكلية للمقياس 

 حيث تم إيجـاد     الصدق المحكي   وكذلك    ، )٠,٠٥( وهي جميعها دالة عند مستوى        )٠,٩٤٢
لرياضيات بالتحصيل الدراسي في    افي  م  تعلّالمعامالت ارتباط المقياس التشخيصي لصعوبات      

  ) .٠,٨٣٥( وبلغ معامل االرتباط ، مادة الرياضيات 
 وقد  االتساق الداخلي  معامل الثبات إلفا كرونباخ و ذلك لحساب         إيجادتم   : ثبات المقياس      

،  )٠,٩٦٧ ( التجزئة النـصفية  ة  قكما بلغ معامل الثبات بطري    ، ) ٠,٩٨٧( ات  بلغ معامل الثب  
  .وهذا يدل على ثبات عالي للمقياس 

  

  :تطبيق المقياس و تصحيحه 
يقوم المدرس باإلجابة عن بنود المقياس وذلك من خالل معرفته بالطالب ومدى تـواتر                    

يجاب عليها من خالل    )  بنداً   ٢٠(ياس على   يحتوي المق ، السلوك المشار إليه بفقرات المقياس      
 ، ٤( ويقابل هذا المدى الدرجات      ، )ال تنطبق   ، نادراً  ، أحياناً  ، غالباً  ، دائماً  (خماسي  مدى  

   ) .٢٠( وأدناها   )٨٠(بحيث تكون أعلى درجة يحصل عليها المفحوص  ) ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣
 يمكن أن يصنفوا على أنهم صـعوبات      بعد تصحيح فقرات المقياس يتم فرز الطالب الذين         و  
وقد قام الباحث بتحديد هذه الدرجة حسب       ، )  فما فوق    ٤٠( عند حصولهم على الدرجة     م  تعلّ

والتي حـددها المعـد األصـلي        ، الطريقة المعتمدة في تفسير نتائجه وهي المتوسط الحسابي       
  . )٢٠٠٠٨، الزيات ( للمقياس 

  

  : بطاقة الطالب المدرسية ـ ٣
والتي ، والسلوكية  ،  والصحية   الدراسيةوهي عبارة عن سجل تراكمي لمسيرة الطالب              

يحتفظ بها ضمن أمانة الـسر فـي         ، تم تجميعها عبر مختلف المراحل الدراسية التي مر بها        
   .المدرسة

  

  ) : الباحث   إعداد( التفكير لدى الطالب أساليبمقياس ـ ٤
 التفكير لدى الطالب وذلك بنـاء علـى نظريـة    أساليب يهدف هذا المقياس إلى قياس          

 وفـي األسـطر التاليـة       .التفكير  ألساليب  ) حكومة الذات العقلية    (  Sternbergستيرنبرغ  
   :وطرق حساب كفاءته السيكومترية، عرض لخطوات إعداد مقياس أساليب التفكير 

  



 ١٢٤

  :  إعداد المقياس ـ١

 المقاييس المعدة لقياس    الدراسات السابقة و كذلك   رية و بعد مراجعة العديد من األطر النظ          
 من )١٩٩٢  و النسخة القصيرة  ١٩٩١قائمة أساليب التفكير النسخة الطويلة      ( أساليب التفكير   

وكذلك القوائم الخاصة بقياس أساليب  ، Sternberg & Wagnerإعداد ستيرنبرغ و واغنر 
ــتيرنبرغ  ــداد س ــن إع ــالب م ــين والط ــر للمعلم ــوالتفكي  1993,1995( و غريغورينك

Sternberg&Grigorenko( ،     مقياس أساليب التفكير للتالميذ )قـام  ،  ) ٢٠٠٤ ، رالدردي
حيث اشتمل على ثالثة عشر أسلوباً موزعة علـى         ( الباحث بإعداد المقياس بصورته األولية      

مين وبعد عرض المقياس على السادة المحك     ، )  عبارة بمعدل خمس عبارات لكل أسلوب        ٦٥
قام الباحث بمراجعة بناء المقياس     ،  الدراسة   أهدافواالستفادة من آرائهم في بناء مقياس يلبي        

  .وتحديد األساليب والعبارات األكثر مالئمةً لموضوعه 
 التي تناولـت أسـاليب التفكيـر وعالقتهـا      السابقةبعد مراجعة العديد من الدراسات     و      

والتي أكدت على الدور الكبيـر لهـذه         التي تمخضت عنها     بالتحصيل الدراسي وتحليل النتائج   
 Zhang,2004باإلضافة إلى التحليل الذي قامت به زهانغ        ،  في التحصيل الدراسي     باألسالي

، Zhang  ،2000,2001d  ،2002a( ألساليب التفكير المـذكورة فـي نظريـة سـتيرنبرغ           

2002b ،2002c ،2002d ،2002e ؛Zhang&Huang،2001 ؛Zhang& Postiglione ،

وقد توصلت إلى أن هناك ثالث مجموعات مـن          ، )Zhang& Sternberg  ،2000؛   2001
 مجموعتان منهما لهما أثـر كبيـر فـي          Sternbergأساليب التفكير وفق نظرية ستيرنبرغ      

  :وهما ، اإلنجاز الدراسي 
ل على قـدرة    وتتكون من أساليب التفكير التي تد     :  وتعرف بالنمط األول     :المجموعة األولى    

وهذه األساليب هي   ،  من التعقيد المعرفي     وهذا يدل على مستوى عالٍ    ، أكبر في توليد اإلبداع     
   ). والقضائي والتشريعيوالهرميالتحرري والعالمي (

والتي تشمل األساليب التي تقترح تفـضيل نمـط          : الثاني وتعرف بالنمط    :المجموعة الثانية   
المحافظ (وتضم األساليب   ، مستوى أدنى من التعقيد المعرفي      معين من الميول التي تدل على       

   ). والتنفيذي والمحليوالملكي
 فهـي ال   ) فوضوي، والخارجي ال ،قلي  األ، داخلي  ال(أما األساليب األربعة الباقية وهي            

، تنتمي إلى المجموعتين السابقتين ولكن قد تظهر فيها خصائص األساليب من كلتا المجموعتين
وقد  ، (Zhang,2004,p235)لك باالعتماد على األسلوب الخاص الذي تتطلبه مهمة معينة وذ

 على المجموعتين األولى والثانية باعتبارهما      واالقتصاربحذف المجموعة األخيرة    قام الباحث   
  .واستناداً إلى آراء السادة المحكمين، األكثر تأثيراً بالتحصيل الدراسي 

  



 ١٢٥

  :مترية للمقياس ـ حساب الكفاءة السيكو٢
  :صدق المقياس أ ـ 
أو ما أردنـا    ، يشير مصطلح الصدق إلى ما إذا كان االختبار يقيس فعالً ما أعد لقياسه                   

وقد اعتمدت هذه الدراسة مجموعة مـن       ، ) ١٤١ص  ، ٢٠٠٧، مخائيل  ( نحن أن نقيس به     
  .لقياسه وأنه يقيس بالفعل ما أعد ، صالحية المقياس أشكال الصدق للتأكد من 

جموعـة مـن الـسادة       تم عرض المقياس بصورته األولية علـى م        :صدق المحكمين         
وذلك للحكم علـى    ، ة الخاصة وفي مجال علم النفس       يالمحكمين المتخصصين في مجال الترب    

وبعد جمع مالحظـات    ،  المقياس لقياس البعد الذي تنتمي إليه        عباراتمدى صالحية وصدق    
فقد تـألف المقيـاس     . بنوده  تعديل المقياس واألبعاد التي يحتويها وكذلك       السادة المحكمين تم    

 عبـارات /  ٤/بمعـدل    ) عبـارة  ٥٢(ن ثالثة عشر أسلوباً موزعة على       بصورته األولية م  
 والتي أكدت بأغلبها على ضرورة      وبعد مالحظات المحكمين   ، )٤(الملحق   ،  الواحد لألسلوب

وكـذلك زيـادة عـدد      ، راً على األداء األكاديمي للطالـب       التركيز على األساليب األكثر تأثي    
 والرجوع إلى المصادر المناسبة والتي تم       وبعد، العبارات الخاصة بكل بعد من أبعاد المقياس        

        ذكرها سابقاً تم تعديل المقياس ليتألف بصورته النهائية من تـسعة أسـاليب موزعـة علـى                 
 اشـتمل المقيـاس     حيث ،وأبعادهات المقياس النهائية    عبار) ٩( ويوضح جدول    . ) بنداً   ٦٣( 

عبـارات  بصورته النهائية على تسعة أنواع من أساليب التفكير موضـحة وموزعـة علـى               
  :المقياس


	 ��زع أس���Z ا�<Y-1 ��.U ���ات ا�&���س) ٩(��ول ��  
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   ٦٢ ، ٤٨ ، ٣٨ ، ٢٨ ، ١٤ ، ٧ ، ٣  سلوب التشريعياأل  ١
   ٦١ ، ٥٤ ، ٣٧ ، ٢٩ ، ٢٣ ، ١٢ ، ٦  األسلوب التنفيذي  ٢
   ٦٣ ، ٥٣ ، ٣٠  ،٢٢  ،١٩ ، ٨ ، ١  األسلوب القضائي  ٣
   ٥٧ ، ٤٩ ، ٣١ ، ٢٤ ، ١٥ ، ٩ ، ٢  األسلوب الملكي  ٤
   ٥٦ ، ٥٠ ، ٤٤ ، ٣٩ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ٥    األسلوب الهرمي  ٥
   ٦٠ ، ٥٢ ، ٤٥ ، ٣٣ ، ٢١ ، ١٦ ، ١٠  األسلوب التحرري  ٦
   ٥٨ ، ٤٦ ، ٤٠ ، ٣٤ ، ٢٦ ، ١١ ، ٤  األسلوب المحافظ  ٧
   ٥٩ ، ٥١ ، ٤٢ ، ٣٥ ، ٢٠ ، ١٧ ، ١٣  األسلوب العالمي  ٨
   ٥٥ ، ٤٧ ، ٤٣ ، ٤١ ، ٣٦ ، ٢٧ ، ١٨  األسلوب المحلي  ٩

        

 أنتم إجراء دراسة اسـتطالعية للتأكـد مـن          ، ة  وبعد تحديد عبارات المقياس النهائي           
حيث تم عـرض المقيـاس علـى        ، فيها  نه ليس هناك غموض     إ للطالب و  العبارات مالءمةً 



 ١٢٦

 ذكـور   ٣٤( بمعـدل    )  طالباً و طالبـة    ٦٩( مجموعة من طالب الصف الثامن بلغ عددهم        
  :التي كانت ) ٣٢(وبعد إجراء الدراسة االستطالعية تم تغيير العبارة رقم ، ) إناث ٣٥و

  .أدرك االرتباط بين األجزاء و الهدف الكلي للعمل الذي أقوم به   ٣٢
  :لتصبح بعد التعديل 

  ...........العمل الكلّي و األجزاء المكونة لههدف بين أدرك االرتباط   ٣٢
        

لعبـارات   بين درجات ا   ط وتقوم هذه الطريقة على أساس إيجاد االرتبا       :الصدق البنائي         
على أساس أن الدرجة    ، والدرجة الكلية للمقياس أو الدرجة الكلية لألبعاد التي قد يتكون منها            

   ).١٠٣ص  ، ٢٠٠٧،  مجيد ( الكلية للفرد تعتبر دليالً على صدق االختبار 
، )  إناث   ٢٩،  ذكور   ٣١( طالباً و طالبة    ) ٦١(تكونت عينة الدراسة السيكومترية من      و     

 المقياس مع لعباراتاالرتباط الداخلية معامالت   حسابحساب هذا الصدق عن طريقتم حيث  
   :اآلتي كما يوضح ذلك الجدول ، الدرجات الكلية لكل مقياس فرعي 
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 ١٢٧

   :ثبات المقياس ب ـ 
      يقصد بثبات االختبار أن تكون أدوات القياس على درجة عالية مـن الدقـة و اإلتقـان            

، مرجـع سـابق   ( تساق واالطراد فيما تزودنا به من بيانات عن الـسلوك المفحـوص             واال
أن االختبار يتمتع    للتأكد من    الثباتوقد اعتمدت هذه الدراسة مجموعة من أشكال        ،  )١١٣ص

  .بمستوى ثبات موثوق به
قياس  من خالل إعادة تطبيق الم      اإلعادة طريقةب تم حساب الثبات     :باإلعادةالثبات  طريقة        

،  والتطبيق الثاني أسـبوعان      لاألوحيث فصل بين التطبيق     ،  ) ٦١= ن  (   ذاتها على العينة 
وهو معامل ارتبـاط    ، بحسب طريقة سبيرمان    ) ٠,٨٦٥(معامل االرتباط بين التطبيقين     وبلغ  

ا معـامالت الثبـات     أم ،مرتفع نسبياً ويدل على أن االستبيان يتمتع بقدر مناسب من الثبات            
  :اآلتي فرعية فهي كما موضحة في الجدول ييس الللمقا


	 �"��V ا��6Mت ��3��� ا�1lدة) ١١(��ول ر*# ��  

  المحلي  العالمي  المحافظ  التحرري  الهرمي  الملكي  القضائي  التنفيذي  التشريعي  األسلوب

 V��"�
اdر��6ط 
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(**) 
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(**)  
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(**) 

٠،٦١٠
(**)  

٠،٤٨٦
(**)  
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٠،٤٧٨
(**)  

٠،٦٦٤
(**)  

**   ��dى د�>P� ��1 �6ط دال�٠ارk٠١  

العبارات الفردية في   ،  قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين        :التجزئة النصفية   طريقة       
باسـتخدام معادلـة    ، وقد بلغ معامل االرتباط لنـصفي االختبـار         ، مقابل العبارات الزوجية    

 على أن االستبيان يتمتع بقدر مناسب من معامل االرتباط  ويدل)٠،٧٨٢(سبيرمان ـ براون   
  .الثبات 
بطريقة االتساق الداخلي وفقـاً     للمقياس ككل   بلغ معامل الثبات    : طريقة االتساق الداخلي         

وهو معامل ارتباط مرتفع نسبياً ويدل علـى أن االسـتبيان           ، ) ٠،٨١٣(لمعادلة إلفا كرونباخ    
  .بهذه الطريقة ن الثبات يتمتع بقدر مناسب م

   
  :تطبيق المقياس و تصحيحه ـ ٣

: ويتم تقدير الدرجات وفق التوزيع التـالي        ،  يطبق المقياس بصورة فردية أو جماعية             
 ، )ال تنطبق أبداً تعطى درجة واحدة ، أحياناً تعطى درجتان ،  درجات   ٣تنطبق دائماً تعطى    (

وتتـراوح  ،  الطالب في كل مقياس فرعي على حدة           ويتم حساب الدرجات التي حصل عليها     
وتدل الدرجة المرتفعة في    ، )  درجة   ٢١ إلى     ٧( الدرجة الكلية لكل مقياس فرعي على حدة        

أما الدرجة المنخفضة فتشير إلى تفضيل      ، أي مقياس فرعي على تفضيل الطالب لهذا األسلوب       
  ) :١٢( وفق ما يوضح الجدول .منخفض لألسلوب 
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  الدرجات  التصنيف
   درجة٢١ ـ ١٧  مرتفعة

   درجة١٦ ـ ١٢  متوسطة

  ة درج١١ ـ ٧  منخفضة

  

  :المستخدمة  خامساً ـ األساليب اإلحصائية
، تطلبات إعداد المقـاييس      بما يتناسب وم   اإلحصائيةتم استخدام مجموعة من األساليب            

  :وفق ما يلي ، وكذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 م فـي الرياضـيات  مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات التعلّ وتشمل : إعداد المقاييس ـ أ  

 الـسيكومترية فقـد اسـتخدمت    كفاءتهمـا  من   وللتأكد ، ومقياس أساليب التفكير لدى الطالب    
  :األساليب اإلحصائية التالية 

 ) .Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسون ـ ١

 )Cronbach's Alpha(معامل الثبات إلفا كرونباخ لحساب االتساق الداخلي ـ ٢

 .)Split-Half Coefficient(طريقة التجزئة النصفية ـ ٣

 )Spearman-Brown Coefficient(معادلة سبيرمان ـ براون ـ ٤

   :فقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية  ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة ـب  
  .التكرارات و النسب المئوية ـ ١
  ) Independent T Test( للعينات المستقلة) ت(استخدام اختبارـ ٢
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  ـ تحليل النتائج و تفسيرها 

  ـ مقترحات الدراسة 
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  الفصل الخامس
    وتفسيرهاتحليل النتائج

  
  

  
يحتوي هذا الفصل من الدراسة على عرض لنتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة باإلجابـة                 

وقد صاغ البحث مجموعة من األسئلة تعـد        ، عن أسئلة الدراسة الحالية و تفسير لهذه النتائج         
وفيمـا يلـي    ،  والدراسات السابقة   انعكاساً لتحديد مشكلة الدراسة في ضوء اإلطار النظري         

  :استعراض لنتائج التحليل اإلحصائي ألسئلة الدراسة 
  

  : السؤال األول 
ما نسبة انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات لدى طلبة الصف الثـامن فـي مـدارس                ـ  

  محافظة القنيطرة ؟
  

التعلم في الرياضيات حساب النسب المئوية النتشار صعوبات تم لإلجابة عن هذا السؤال       
 نـسبة   توصل إلـى أن   وتم ال ،  من خالل الدراسة الميدانية      تم جمعها من خالل البيانات التي     

من حجـم   %) ١٣,٢٦ (الكليةانتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات بين أفراد عينة الدراسة          
 في  لرياضياتفي ا التعلّم  صعوبات    يح نسبة االنتشار ف   يوض) ١٣(  والجدول ،عينة الدراسة   

  : حسب مناطق الدراسة المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة
  

��ر �����ت ا����� �� ا������ت)١٣(��ول ��� ا� � !   �� )�ارس )'��&� ا�%$�#�ة��
�� �����ت ا���ّ��  ا���$� ا�+���  ا�*'��&$�-   �  %ا�$ �� ا�*.��
  %٩2٦٠  ١٧ ١٧٧  ا�%$�#�ة
5�  %١٢2٢٩ ٣٧  ٣٠١  د)

5� %١٤2٤٩ ١١١ ٧٦٦  ر�8 د)
 %١٣2٢٦  ١٦٥ ١٢٤٤  ا�*;*�ع

          

 الرياضـيات  فيالتعلّم  صعوبات وجود تباين في نسبة انتشار) ١٣(من الجدول ونالحظ        
ومؤشر النسبة المئوية األعلـى     ،   تبعاً للمناطق التي تمت فيها الدراسة      الصف الثامن    طلبةلدى  

بين أفـراد عينتهـا    % ) ١٤,٤٩(يف دمشق بنسبة    محافظة ر المدارس الموجودة في    يتجه نحو   
 محافظـة    المدارس الموجودة فـي    تليها، من حجم العينة الكلي     %) ٦٧,٢٧(وتشكل ما نسبته    

من حجـم العينـة     %) ٢٢,٤٢( بين أفراد عينتها وتشكل ما نسبته      % ) ١٢,٢٩(دمشق بنسبة   
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بين أفراد عينتها وتشكل ما  % )٩,٦٠( محافظة القنيطرة بنسبة  المدارس الموجودة فيثم، يالكل
  .من حجم العينة الكلي%) ١٠,٣٠(نسبته 
نـة  مـن مجـوع عي  % ) ١٣,٢٦(في الرياضيات   التعلّم   نسبة انتشار صعوبات     وتشكل      
، من المدارس التابعة لمحافظة القنيطـرة       )  وطالبة    طالب ١٢٤٤(اسة والتي بلغ عددها     الدر
لّم في الرياضيات بمثيالتها مع الدول العربية نالحظ أنهـا    بمقارنة نسبة انتشار صعوبات التع    و

 فـي اإلمـارات      )١٩٩١( كل من البيلي وآخرون      ةدراسحيث تشير   ، متقاربة إلى حد كبير   
من  %) ١٣,٧٩( تبلغ   صعوبات التعلّم في الرياضيات       نسبة انتشار   أن إلى ، العربية المتحدة   

 العربيـة   التي أجريت فـي اإلمـارات      )١٩٩١(دراسة الزراد   في  و، طالب الصف السادس    
عبـد  دراسـة   أمـا     ،لمرحلة االبتدائية  بين تالميذ ا   % )١٣,٧ (بلغت نسبة االنتشار  المتحدة  
طلبـة  بين   %)١٣,٩ (فقد بلغت نسبة االنتشار   مصر  في   في محافظة دمياط     )١٩٩٢( الوهاب

 بة انتـشار تبلـغ     التي تشير إلـى نـس      )٢٠٠٨(ودراسة الزعبي     ،الصف السادس االبتدائي  
الدراسات الحالية عن    الدراسة   تختلفو،  بين تالميذ المرحلة االبتدائية في الكويت     ) %١٣,٦(

 المرحلـة الدراسـية     السابقة في حساب نسبة انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات من حيث          
  .وبالتحديد الصف الثامن ) الحلقة الثانية من التعليم األساسي(المستهدفة 

حظ مما سبق ارتفاع نسبة انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات بين طلبة الـصف              نال     و
ويمكن تفسير ذلك من خالل اإلشارة إلى مساهمة مجموعة من          ، الثامن في محافظة القنيطرة     

  .االقتصادية واالجتماعية العوامل الدراسية والعوامل في ذلك منها 
ـ وى مادة الرياضيات في هـذا ال       فمن الناحية الدراسية يتميز محت           ـ  ـ تعقيد ـصف بال

 شكوى كثير مـن      خالل والصعوبة وهو األمر الذي الحظه الباحث أثناء الدراسة الميدانية من         
 للتحصيل  بشكل مناسب كما أن مبنى المدرسة والفصل غير مهيأ         ،الطالب من صعوبة المقرر   

  .لالدراسي حيث يالحظ ارتفاع كثافة عدد الطالب في بعض الفصو
 إلى أن ضيق الوقت و سيادة الطريقة التقليدية في تدريس الرياضيات            ١٩٩١ويشير عيسى      

كما تساهم في جعل تفكيـر      ، تساهم في خلق شعور الكراهية نحو هذه المادة         ، وعدم التنويع   
الطالب آلي يقوم على حفظ المادة و القواعد عن ظهر قلب و يحرمه من الفـرص المتاحـة                  

  ).    ٣٧ص ، ١٩٩١، سى عي( لالكتشاف 

 استخدام التقنيات الحديثة    عنمادة الرياضيات    من مدرسي   إلى ذلك عزوف عدد كبير     يضاف
وعند سؤال الباحث للمدرسين عن سبب عزوفهم عـن         ) كالحاسوب  ( في تدريس الرياضيات  

ك  كما أنه ليس هنـا     ، كان الرد بأن وقت الحصة قصير      ات الحديثة في التدريس   استخدام التقني 
عدم وجود فريق متخصص لـصعوبات     وكذلك    ،اتتشجيع للمدرسين على استخدام هذه التقني     

في الرياضيات بوجه خاص في المدارس التابعة لمحافظـة         م  التعلّم بوجه عام وصعوبات     التعلّ
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 ، وكذلك عـدم     )الصعوبات  ذوي  طلبة  لكأخصائي التشخيص وأخصائي التدريس ل     (القنيطرة
 تساهم بشكل كبير فـي اسـتفحال         كلها  وهذه األمور  ،ذه المدارس في ه وجود غرفة مصادر    

  .في الرياضيات لدى الطالب الذين يعانون منها التعلّم مشكلة صعوبات 
هـذه  انتـشار   في زيـادة     كسبب محتمل واالجتماعية   االقتصادية   للعواملالنسبة  أما ب        

 من  فيها التي تم تطبيق الدراسة       غلب على أبناء هذه المحافظة وكذلك المناطق       فقد ، الصعوبة
الصهيوني لمناطق واسعة العدو  لعدة أسباب منها احتالل ذلك يرجعو،  الحالة االقتصادية تدني

 لسكان هذه المحافظـة يعـود إلـى العمـل           حيث كان الدخل الرئيسِ   ، القنيطرة  من محافظة   
 قـصاب حـسن     راسةكما تبين المسوح في د    ، والذي حرموا منه نتيجة االحتالل      ، الزراعي
١٩٩٨  من األطفال لدى هذه األسر هم دون الثامنة عشرة، األمـر الـذي              )%٤١,٥( إلى أن 

المادية التي يجب أن يتحملها المعيل لتلبيـة احتياجـات    يؤكد ضخامة اإلعالة وحجم األعباء
  ،١٩٩٨، حـسن (الكبيـر  أفـراد األسـرة   إضافة إلـى عـدد   ،األعداد الكبيرة من األطفال

www.arabvolunteering.org(،  غروس ـ تـشر و آخـرون    ، ١٩٩٢ عواد  وبحسب  

Gross – Tsur et al 1996 ،  صعوبات التعلم في الرياضيات أكثـر   ٢٠٠٨الزعبي فإن 
نـة بنـسب    االجتماعيـة المنخفـضة مقار     و  على نحو دال في المستويات االقتصادية      انتشاراً

 يضاف إلى ذلك أن غالبية نـازحي  ،انتشارها في المستويات االقتصادية االجتماعية المرتفعة       
هذه المحافظة يعيشون في مناطق السكن العشوائي ذات التخديم السيئ وبدون شك ال يخفى لما            

  .لهذا من أثر سلبي على األوضاع الصحية لقاطني هذه المناطق 
 

  : السؤال الثاني
في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن       جد اختالف في نسبة انتشار صعوبات التعلّم      هل يو ـ  

   ؟)إناث/ ذكور ( في مدارس محافظة القنيطرة وفقاً لمتغير الجنس  

  :وقد جاءت النتائج كاآلتي ، ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام النسب المئوية      
  

��ر ���= اA@�?ف ��= ا�;$ �= ��) ١٤(��ول ��� ا� � ��   ت�����ت ا���ّ�� �� ا����
� ا���$� إ�C ح;� و  � �

�  ا���$� ا�+��
� ح;� و $�- Cإ� �ا�$ �

  �����ت ا�����
�  ا�$ �� إ�C ا���$� ا�+��

)ح( ٦٦٥ )ح( ٩٥    ذآ�ر %١٤2٢٨ 
٥٣2٤٥% )ن(  )ن (%٥٧2٥٧   ٧2٦٣% 
)ح( ٥٧٩ )ح( ٧٠    إ��ث %١٢2٠٨ 
٤٦2٥٤% )ن(   ٤٢2٤٢% )ن(   ٥2٦٢% 

� %١٣2٢٦ ١٦٥ ١٢٤٤  ا���$� ا�+��
  

وجود اختالف وفقاً لمتغير الجنس في نسبة انتشار صـعوبات          ) ١٤(يتبين من الجدول          
 التعلّم  صعوبات فقد بينت الدراسة ارتفاع نسبة الذكور الذين يعانون من           التعلّم في الرياضيات  
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عينـة الطلبـة ذوي   مـن حجـم     % ) ٥٧,٥٧(حيث يشكل الذكور ما نسبته       ،الرياضياتفي  
فيما تشكل نسبة اإلناث بالنسبة إلى هذه ، طالب وطالبة  ) ١٦٥(الصعوبات والتي يبلغ حجمها 

وتشكل نسبة الذكور مـن فئـة ذوي صـعوبات الـتعلّم فـي             %) . ٤٢,٤٢(العينة ما نسبته    
  ).%٥,٦٢(فيما تشكل نسبة اإلناث ، ) %٧,٦٣(الرياضيات بالنسبة لعينة الكلية 

والتي أظهـرت    ١٩٩٨وعبداهللا   ١٩٩١الزراد  ات كل من    ه النتيجة تتفق مع دراس    هذو      
 أيضاً و ،اإلناث  مقارنةً ب في الرياضيات   التعلّم   نسبة الذكور الذين يعانون من صعوبات        ارتفاع

الـتعلّم  والتي أظهرت أن نسبة إصابة األطفال الذكور بـصعوبات   Nass 1993دراسة ناس 
 وكذلك مـا تـذكره      ، دال مقارنة بنسب إصابة األطفال اإلناث بها      بوجه عام أعلى على نحو      

الرابطة النفسية األمريكية والتي تشير إلى وجود تفاوت في نسبة انتشار صعوبات التعلّم فـي               
ــسبة     ــاث بن ــذكور و اإلن ــين ال ــيات ب ــى ٣( الرياض ــصالح) ١ إل ــذكور ل                             ال

) P. Stock et al, 2006,p36(.  
  بـأنLyon 1997  نقالً عن ليون ٢٠٠٣ الوقفيويمكن تفسير هذه النتيجة بما يذكره        

 على اإلناث قد يرجـع إلـى عوامـل          الذين يعانون من صعوبات التعلّم    الذكور  ارتفاع نسبة   
بسبب تأخرهم فـي النـضج عـن        التعلّم  ن يكون الذكور أكثر عرضة لصعوبات       أبيولوجية ك 

ر أن تعظم المراكز العظمية والنمو العصبي لدى البنات عند الميالد أسرع من             إذ يقد ، اإلناث  
وقد يرجع إلى عوامل ثقافية على اعتبار أن الذكور أكثر نزوعـاً إلـى              ، مثيالتها لدى الذكور  

، إظهار السلوك العدواني بينما تميل اإلناث إلى الهدوء وعدم التعبير عن مـشاعر العـدوان                
نه مطالب بتحقيق إنجاز    أر إلى الضغوط التي تمارس على الذكر باعتبار         وكذلك قد يرجع األم   

   .)٥٩ص  ، ٢٠٠٣، الوقفي  ( دراسي أكثر من األنثى من قبل أهله
  

  : السؤال الثالث 
الـصف   الرياضيات فـي      في متعلّال صعوبات   الطلبة ذوي أساليب التفكير السائدة لدى     ما   ـ

  الثامن في مدارس محافظة القنيطرة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لكـل          
تنازلياً من األكثر قيمة    ، أسلوب من أساليب التفكير التي يتكون منها المقياس ومن ثم ترتيبها            

 علماً أن المتوسط الحسابي في هذه الدراسـة يـشير إلـى             ((إلى األقل من حيث المتوسط      
ع الدرجات المتحصلة على كل بعد من أبعاد المقياس على حدة مقسوماً علـى عـدد                مجمو

  ) :١٥(وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول ، ) )وهي سبع عبارات لكل بعد (العبارات 
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 الطلبـة ذوي  أساليب التفكير السائدة لدى      أن، ) ١٠(و الشكل   ) ١٥(نالحظ في الجدول         
جاء األسلوب الهرمي فـي المرتبـة       ،  وفقاً للترتيب التنازلي     الرياضياتفي  م  تعلّالصعوبات  

، المحلـي ، التحـرري  ، المحـافظ  ، التنفيـذي  ، ثم على التوالي ، األولى من بين األساليب    
  .وجاء في المركز األخير من حيث الترتيب األسلوب الملكي ،العالمي ، القضائي ، التشريعي 

الدردير  ، ٢٠٠١رمضان ، Chang et al. 2001تتفق هذه النتيجة مع كل من  تشانغ و    
والتي جاء فيها األسلوب الهرمي في مقدمة األساليب السائدة          ، ٢٠٠٥الشهري  ،  ـ أ  ٢٠٠٤

ويمكن تفسير هذه النتيجة على اعتبار أن األسلوب      ، لمستهدفة في هذه الدراسات     لدى العينات ا  
 Sternbergوبحسب سـتيرنبرغ ، الهرمي يتأثر بطريقة التدريس فهي غالباً ما تكون إلقائية 

1997 وهي تقابل الحلقة الثانيـة مـن التعلـيم         (  طريقة التدريس في المرحلة اإلعدادية        فإن
تميل إلى أن تكون بهـذه      ، )م التعليمي في الجمهورية العربية السورية       األساسي بحسب النظا  

فالمدرس يعرض المادة العلمية والطالب     ، الطريقة باعتبارها األكثر مالئمة لألسلوب الهرمي       
يتلقونها بصورة سلبية وبالصيغة التي يعرضها المدرس دائماً وبدون مزيد من التفكيـر مـن               

يم لى أن أسلوب التقويم غالباً ما يهتم بقياس قدرة الطالب على تنظ           باإلضافة إ ، جانب الطالب   
  . )١٩٠ص، ٢٠٠٤، ستيرنبرغ  ( ةالمادة ومعرفة األفكار الرئيس
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، أما بالنسبة لألسلوب التنفيذي فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث األسـاليب الـسائدة                     
فيذي يميل إلى أن يكون ذا قيمة عالية في  األسلوب التنإلى أنSternberg   يشير ستيرنبرغو

،  بابتهاج ذلكوغالباً يفعلون،  به ؤمرونب التنفيذي يفعلون ما يو األسلأصحاب ألن، المدرسة 
٣٨ص، المرجع السابق (   التي تحمل أن يقيمهم بها النظام      نفسها الطريقةبمون أنفسهم   ويقي ( ،

الـسلوك  فة المجتمع والمدرسـة إنمـا تـشجع          ثقا إلى أن  ٢٠٠٧ ويشير عبيدات وأبو السميد   
ن وهذا األمر يجلب الرضا لهم من       وومطيع نوالطلبة التنفيذيين هم طلبة ملتزم     ألن، التنفيذي

  . ) ١٧٤ص ، ٢٠٠٧  ، أبو السميدوعبيدات (األشخاص الذين يقيمونهم 
 يأن الطلبـة ذو   بذلك  ويمكننا تفسير   ، فقد جاء في الترتيب الثالث      األسلوب المحافظ   أما       

ويتجنبـون المواقـف   ، يتميـزون بالحـذر    ٢٠٠٤  ـ ب األسلوب المحافظ  بحسب الدردير
ويـؤدون األشـياء   ، ولديهم ضعف في القدرة على تنظيم أولويـاتهم    ، والمعلومات الغامضة   

وهذا يتفـق   ، وهذا يعتبر بحد ذاته جمود في التفكير      ، بطرق تقليدية ثبت نجاحها في الماضي       

	�   ،Adler 2001 أدلـر    ، ١٩٩٢عبدالوهاب  ، ١٩٩٢ عواد يشير إليهمع ما �� آ
و�


ون ْ�ِب
غ  ،Kroesbergen et al. 2003و����  Sjöberg 2006 ، ون
� و����ر� 

Murphy et al. 2007 ، يتميزون بتصلب التعلّم إلى أن الطلبة ذوو صعوبات  ٢٠٠٧ ملحم
ومقاومة محاولة التفكير وضعف    ، في الثقة بالنفس    في التفكير وعدم المرونة والنقص الشديد       

فاألفراد ذوو األسلوب المحافظ يقاومون التغيير وبذلك فهـم ال يبـذلون            ، التنظيم والتصنيف   
        وقـد أوضـحت دراسـة زهـانغ        ،جهداً مذكوراً في التفكير بتغييـر ظـروفهم المحيطـة           

Zhang 2001b ظ وانخفاض تقدير الـذات وهـي   يجابي بين األسلوب المحافإ وجود ارتباط
 ١٩٩٢كما تشير إلى ذلك دراسة عبد الوهـاب         التعلّم   صعوبات   يالميزة التي تميز الطلبة ذو    

  .Murphy et al. 2007،  ٢٠٠٥والظفيري
ومما سبق يمكننا الربط بين هذه األساليب والتي جاءت في المراتب الثالثة األولى وفق                     

  :ما يلي 
لـذلك فهـم    ، ة السائدة لدى المربين والتي تعتبر الطالب المنفذ لألوامر ذكياً           ن النظر إ       

   للدراسـة   منظمةًاًفالطالب يضعون خطط، ساليب ذه األيشجعون على اكتساب الطالب مثل ه    
 مصدر رضا للمدرس و لألهل على        نفسه  الوقت فيوالتي هي   ) الهرمي  ( وإنجاز الواجبات   

إلى التشدد في تطبيق قوائم العمـل الدراسـي التـي يـضعونها             فهذا يؤدي بهم    ، حد سواء   
 فيقعـون تحـت    ، المدرس وويلتزمون بتنفيذها باعتبارها مصدر رضا وقبول من قبل األهل     

وهذا بـدوره ينـضوي تحـت األسـلوبين         ، مبدأ الطالب الذكي والناجح هو الطالب المطيع        
  ).المحافظ ، التنفيذي (
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 ٧ ، ٦(  في مراتب متأخرة من حيث الترتيـب  تشريعي والقضائيالن  اوقد جاء األسلوب        
 و لألسف فإن وجود هذه      اإلبداع من األساليب المحفزة على      وهذان األسلوبان ، )على التوالي   

 على جنوح مدارسنا إلى االهتمام بالتحصيل أكثر        ما يدلّ األساليب في هذه المراتب المتأخرة إنّ     
نمية مهارات التفكير الناقد والتي تميـز كـل مـن األسـلوبين     من االهتمام بتحفيز اإلبداع وت    

وباعتبار أن الطلبة أصحاب هـذه األسـاليب يجـدون أن المقـررات         ،  التشريعي والقضائي 
ويسعون دائماً إلحداث تغييرات في البيئة المحيطـة        ، الدراسية ال تغطي رغبتهم في المعرفة       

ع مدرسيهم األمر الذي ينعكس على أصـحاب        فإنهم غالباً ما يصطدمون مع واقعهم وم      ، بهم  
 غيذكر ستيرنبر  غير متكيفين وربما متمردين  كما        يالحظونكثيراً ما   أن  هذه األساليب حيث    
Sternberg 1997.  

 ويمكننا تفسير   ،األسلوب الملكي   وأما في المرتبتين األخيرتين فقد جاء األسلوب العالمي              
مقررات الدراسية ومحتواه في مناهجنا وطرق التقويم المتبعـة         هذه النتيجة بالعودة إلى نظام ال     

ـ  فأصحاب األسلوب العالمي ال يعطون باالً للتفاصيل وهو األمر الذي ال تحفز عل             ،للطالب ه ي
وكذلك االمتحانات حيث تزخر المقررات الدراسـية بـالمحتوى العلمـي           ، محتويات المناهج   

  .هل أي موضوع أو فقرة منه المكثف والذي ال يعطي مجاالً للطالب بتجا
 دقـائق   ث عن ن فيها إلى البح   ووكذلك طريقة االمتحانات والتي غالباً ما يسعى المدرس             

 مما يجعل الطالب متحفزاً لكل كبيرٍة وصغيرة فـي           ،كما يقول الطالب  ) النكشات (المعلومات
ولكـن  ، يز الواحـد    وبالنسبة لألسلوب الملكي فهو صاحب الهدف الواحد وذو الترك        ، المنهج  

 التركيز على مـادة دراسـية دون        إلىتعدد المقررات الدراسية يقف عثرة أما جنوح الطالب         
النجاح في  مع  ن باعتبارهما ال يتوافقان     ين األسلوب ين عن هذ  ولذلك فإن الطالب يعزف   ، غيرها  
   . من حيث طبيعتهماالمدرسة

  

  :السؤال الرابع 
الصف الثامن في مـدارس محافظـة   في   نالطلبة العاديي ى  أساليب التفكير السائدة لد   ما    ـ

   القنيطرة ؟
  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحـسابية و االنحرافـات المعياريـة                    
طالب العاديين على كل أسلوب من أساليب التفكير التي يتكون منها المقياس ومـن              الإلجابات  

وقد كانـت النتـائج كمـا       ، ر قيمة إلى األقل من حيث المتوسط        تنازلياً من األكث  ، ثم ترتيبها   
  ):١٦(يوضحها الجدول 
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أسـاليب  نجـد أن  ) ١١(والـشكل  ) ١٦(من خالل دراسة النتائج الموجودة في الجدول            
ء األسلوب الهرمي في المرتبة األولى      جا، بحسب الترتيب    الطلبة العاديين التفكير السائدة لدى    
، القـضائي   ، التحرري  ، المحافظ  ، المحلي  ، التنفيذي  ، ثم على التوالي    ، من بين األساليب    

  .وجاء في المركز األخير من حيث الترتيب األسلوب الملكي، العالمي ، التشريعي 
،  ٢٠٠١ان رمـض ، Chang et al. 2001تـشانغ  وهذه النتيجة تتفق مع دراسات كل مـن  

 األسلوب الهرمي في مقدمـة أسـاليب        وجودمن حيث    ٢٠٠٥الشهري  ، ـ أ  ٢٠٠٤الدردير  
  .التفكير السائدة

ويمكن تفسير التشابه بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضـيات                   
سـلوب  وكـذلك وجـود األ      ،الترتيب في مقدمة     والتنفيذي من حيث وجود األسلوب الهرمي    

 فكلتـا ،   المجمـوعتين  بكلتـا العالمي والملكي في آخر الترتيب إلى نوع الظروف المحيطة          
تعرضان للبيئة المدرسية نفسها من حيث ظروف الدراسـة داخـل الـصفوف             تالمجموعتين  

يتلقيان ربما  و، وكذلك أساليب وطرق التدريس واألنشطة التعليمية نفسها      ، الدراسية  وخارجها  
تقـارب فـي ظـروف الحيـاة االجتماعيـة          الفضالً عن   ،  من قبل المدرسين   ة نفسها ملالمعا

مما ينعكس علـى أسـاليب      ، المجتمعات التي يعيشون فيها   األسر و واالقتصادية والثقافية في    
  .التفكير الشائعة لدى كال المجموعتين

        القضائي والتشريعي يحتالن مراتـب متـأخرة فـي أسـاليب     األسلوبين كما نالحظ أن 
 حيث نجد أن    ،وي صعوبات التعلّم في الرياضيات    وهذا ما وجدناه أيضاً لدى الطلبة ذ      ، التفكير
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واللذان يعتبران من األساليب المحفـزة      ، ن  ين األسلوب  بشكل عام ال تشجع على هذي      المدرسة
 Zhangزهـانغ  ،  Dai & Feldhusen 1999فيلـدهاوزن  داي ولإلبداع بحسب كل من 

2002c  ، كوفمانKaufman 2001 ،    والتي أكدت على الدور الكبير لهـذه األسـاليب فـي
  . ودورها في تمييز الطلبة المبدعين عن غيرهم من الطلبة العاديين  ،عاإلبدا تحفيز

  

   :السؤال الخامس
فـي   الـتعلّم هل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة الذين يعانون من صـعوبات              ـ  

   والطلبة العاديين ؟الرياضيات
  

وللتحقق من هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة            
والدرجات الكلية إلجابات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات على المقاييس الفرعية            

وذلك عـن طريـق     ، لمقياس أساليب التفكير لدى الطالب ومقارنتها بإجابات الطلبة العاديين          
لدراسـة  ،  للعينات المستقلة لقياس الفروقات المعنوية بين المتوسطات         )T.test(تباراخإجراء  
 والطلبة في الرياضياتالتعلّم  التفكير بين الطلبة الذين يعانون من صعوبات في أساليبالفروق 
  : الجدول اآلتي  وتم التوصل إلى النتائج التي يوضحهاالعاديين

  

  والطلبة العاديين صعوبات التعلم ذوي التفكير بين الطلبة فروق في أساليبال  يوضح)١٧(جدول 
� ا���د��=.�  

  ٢٠٢= ن 
� �����ت ا�����.�  

  ١٤٤= ن 
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  :تبين ما يلييوبالرجوع إلى الجدول السابق 
 والطلبة في الرياضيات التعلّم صعوبات ذوي بين الطلبة وجد فروق ذات داللة إحصائيةت      

وبالمقارنة بين ،  )0.05>0.000( المحلي و) 0.05 > 0.040(الهرمي لوبين  في األسالعاديين
  .المتوسطات نجد أن هذه الفروق لصالح العاديين 
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والطلبة في الرياضيات التعلّم  صعوبات ذويبين الطلبة  وجد فروق ذات داللة إحصائيةت      
وبالمقارنة بين ) 0.05 > 0.009(العالمي و )0.05 > 0.037( الملكي لوبين في األسعاديينال

  .في الرياضيات التعلّم المتوسطات نجد أن هذه الفروق لصالح ذوي صعوبات 
  فـي الرياضـيات    التعلّم صعوبات   ذوي بين الطلبة    فروق ذات داللة إحصائية   وجد  ال ت       

  ).المحافظ، التحرري، القضائي، التنفيذي، التشريعي(ب  في األساليوالطلبة العاديين
 ذوي صـعوبات    والطلبـة  العاديين   لوجود فروق بين الطلبة   يمكننا تفسير هذه النتيجة بالنسبة      

  : بما يأتي األسلوبين الهرمي والمحلي في في الرياضيات لصالح العاديين التعلّم
 الفرق لصالح العـاديين علـى اعتبـار أن         لألسلوب الهرمي يمكننا تفسير هذا       ةفبالنسب      

 Sternberg األسلوب الهرمي ينطوي على نوع من التنظيم و بحسب ستيرنبرغ و واغنـر 

&Wagner 1991إ ف ويقومـون  ، ن يتناولون جميع األهداف التي تواجههم ياألفراد الهرمين
عالجونهـا بـشكل    ويتناولون المـشكالت وي   ، بوضع ترتيب لهذه األهداف كٍُل بحسب أهميته        

ـ      ، متوازن           غالبـاً مـا يكونـون حاسـمين       و،  لألولويـات    اً جيـد  اًكمـا إن لـديهم إدراك
)Sternberg & Wagner, 1991, p 3 ( ،    وهي المهارات التي قـد يفتقـدها الطلبـة ذوو

نون من عـدم     صعوبات التعلّم يعا   ي إلى أن الطلبة ذو    ٢٠٠٢ويشير ملحم   ، صعوبات التعلّم   
وضـعف التنظـيم    ، والنقص الشديد في الثقة بـالنفس       ، عدم المرونة    على التركيز و   القدرة

    ).٢٤١ص ، ٢٠٠٢، ملحم (  والتصنيف
 Sternberg & Wagner 1991 ستيرنبرغ و واغنـر  بين كل ما أشار إليه بالمقارنةو      

  : فيمكننا أن نقدم التفسير التالي  ، ٢٠٠٢وكذلك ملحم 
لبة ذوو صعوبات التعلّم في الرياضيات إلى مهارات التنظـيم والتـصنيف   إن افتقار الط        

أدت إلى وجود فـروق     ، وعدم قدرتهم على إدراك األولويات في األمور التي يتعرضون لها           
           من مميـزات    بينهم وبين الطلبة العاديين في األسلوب الهرمي لصالح العاديين على اعتبار أن 

باإلضافة إلى  ، إلدراك الجيد لألولويات التي يجب عليهم أداءها        وا، األسلوب الهرمي التنظيم    
  .ها فيأو في األمور التي يكونون مخيرين ، الحسم في األمور التي يتعرضون لها 

 فأصـحاب هـذا     ٢٠٠٧ تتفق هذه النتيجة مع دراسة البيلـي         وبالنسبة لألسلوب المحلي       
كما يفضلون االمتحانات التي يتطلـب      ، راسية  األسلوب يهتمون بالتفاصيل الدقيقة للحقائق الد     

 لـصالح  هـذا األسـلوب      الفرق في ولذلك يمكننا تفسير    ، اإلجابة عنها حقائق كثيرة مفصلة      
العاديين على اعتبار أن أغلبية االمتحانات التي تقدم في مدارسنا هي من النوع المقالي والذي               

على نشاط معرفي واحد وهـو التـذكر    يتطلب الشرح المفصل والدقيق باإلضافة إلى التركيز        
 هـو   االمتحاناتوالنجاح في،  فإن نشاط التذكر نشاط محلي Sternberg وبحسب ستيرنبرغ

  .المحك على النجاح الدراسي 
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أما الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات فأنهم يعانون من إخفـاق فـي إعـارة                      
 إلحصائي الرابع المعدل لالضطرابات النفـسية     الدليل التشخيصي وا   االنتباه للتفاصيل بحسب  

DSM – IV – TR 2004 ، ويشير جيري وآخرون Geary et al. 2000  الطلبـة إلى أن 
الذين يعانون من صعوبات تعلّم في الرياضيات عندهم صعوبة في حفظ المعلومات ومعالجتها             

 روتزيـر شير دراسة تو ، ) .p240،Geary et al,2000(ةوتخزينها بواسطة الذاكرة العامل
كـان    في الرياضـيات التعلّم صعوبات ذويالطلبة  إلى أن Rotzer et al. 2009 آخرونو

في أثناء القيام بالمهمات المرتبطة     العاديين  لديهم نشاط عصبي ضعيف بالمقارنة مع مجموعة        
     . )p2859، Rotzer et al., 2009(بالذاكرة العاملة المكانية

لب التركيز  لوب التفكير المحلي والذي يتط    وهي الفعاليات التي تتناقض تماماً مع متطلبات أس       
  .في التفاصيل كما يعتمد على عمل الذاكرة ونشاط التذكر 

 فـي    والطلبة العاديين   في الرياضيات  التعلّم صعوبات   ذويبين الطلبة       أما بالنسبة للفروق    
كن فـيم  ، في الرياضـيات  التعلّم  ذوي صعوبات    الطلبة   لصالح ، العالميو الملكي لوبيناألس

  :باآلتي تفسيرها 
 ودراسـة  Fan & Zhang 2008     تتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة فـان و زهـانغ   

نجـاز واألسـلوب     والتي تشير إلى وجود عالقة بين انخفاض الدافعية إلى اإل          ٢٠٠٩سحلول  
وكما هو معروف فإن الطلبة ذوي صعوبات التعلّم يتميزون بانخفاض الدافعية إلـى             ، الملكي  

م يتميـزون   إلى أن الطلبة الذين يعانون من صـعوبات الـتعلّ   ٢٠٠٣فيشير السعيد   ، نجاز  اإل
وذلك مقارنةً بنظرائهم ، بتنظيم ذاتي أكاديمي متدٍن ودافعية ضعيفة فيما يتعلق بإنجاز المهمات 

  ).٤٤ص ، ٢٠٠٣، السعيد (العاديين
ـ      مفه، ئي  تفكير جز أصحاب  ذوو األسلوب الملكي     األفراد   د يع كما        ونغالبـاً مـا يكون
 ألي شخص بـأن     ونوال يسمح ،  التفكير بغيره    ون لموضوع أو هدف معين ال يستطيع      رىأس

وغالباً ما يبدو الشخص الملكي مشتت االنتباه       ، م المنشود   وصول إلى هدفه  لل مهيقف في طريق  
حسب ستيرنبرغ ب قهري  تحت وسواٍس واقعه كأنّ ،فهو مشغول دائماً بالموضوع الذي يفكر به

Sternberg 1997 .  
في الرياضيات وفقاً لمـا     التعلّم  يمكننا تفسير تشتت االنتباه هذا بالنسبة لذوي صعوبات         و     

'�� ،١٩٩٢عبدالوهاب ، ١٩٩٢عواد  : تشير إليه دراسات� 
 ، Chin et al. 2001 �ی و��
 آخـرون  و هينيـك  ،٢٠٠٥ زيـادة  ،Kroesbergen et al. 2003آخرون كروسبيرغن و

Henik et al. 2010 وهنا  ،  الذين يؤكدون وجود خلل في نظام االنتباه لدى أفراد هذه الفئة
 صـعوبات  ي ذووجود الفروق في هذا األسلوب لـصالح يقترح الباحث احتمال أثر ذلك على       

أن المراهقين من ب Auerbach et al. 2008 تذكر أورباخ وآخرون كما في الرياضياتالتعلّم 
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بات التعلّم في الرياضيات يغلب عليهم السلوك االنتهازي ومحاولة تحقيق أهـدافهم            ذوي صعو 
تشتيت انتباه اآلخرين من حولهم عن مـشكالتهم        ل في محاولٍة منهم  ، ولو على حساب غيرهم     

  .)Auerbach et al., 2008,p270(  متوازنةالاألكاديمية بسلوكياتهم غير 
 والتي أظهرت وجـود     ٢٠٠٢النتيجة تتفق و دراسة شبلي       فإن هذه    األسلوب العالمي أما      

ويمكننا تفسير هـذه النتيجـة مـن        ، ارتباط سالب بين األسلوب العالمي والتحصيل الدراسي        
 بأنهم يـرون الغابـة   أفرادهيتميز بأنه أسلوب شمولي يتميز خصائص األسلوب العالمي حيث    

  .اصيل هو أبعد ما يكون عن التركيز على التف، دون األشجار
كوف  ، ١٩٩٢ ومن حيث المبدأ تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من عبد الوهاب                 

ي  ذو أنإلىالتي تشير و،  Heiman 2006 هيمان  ،٢٠٠٥ زيادة ،١٩٩٨عبداهللا ، و دنالن 
في الرياضيات يستخدمون األساليب الكلية أكثر من األساليب التحليليـة عنـد    التعلّم  صعوبات  

ز المعلومات األمر الذي يترتب عليه إصدار استجابات متسرعة وبعيدة عـن الواقـع ال               تجهي
  Sternbergوفيما يتعلق بنقطة تجهيز المعلومات يـشير سـتيرنبرغ          ، تتالءم مع أداء المهمة   

 األسلوب العالمي يواجهون صعوبة عظيمة في التحول واالنتقال بين مـستويات            يإلى أن ذو  
  .التجهيز 
        

   :سؤال السادسال
 الرياضيات وفقـاً    في التعلّم صعوبات   ذويهل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة         ـ  

  ؟ لمتغير الجنس
  

حـسابية و االنحرافـات المعياريـة    وللتحقق من هذا السؤال تم استخراج المتوسطات ال       
على المقـاييس   )ذكور(الدرجات الكلية إلجابات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات          و

الفرعية لمقياس أساليب التفكير لدى الطالب ومقارنتها بإجابات الطلبة ذوي صعوبات الـتعلّم             
للعينات المـستقلة لقيـاس      )T.test(اختبارإجراء  وذلك عن طريق    ، ) إناث(في الرياضيات   

لبـة الـذين     التفكير بين الط   في أساليب لدراسة الفروق   ، الفروقات المعنوية بين المتوسطات     
وتم التوصل إلى النتائج التـي       وفقاً لمتغير الجنس   في الرياضيات التعلّم  يعانون من صعوبات    

  :الجدول التالي يعرضها 
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  وفقاً لمتغير الجنس ا���ّ�� صعوبات ذويفروق في أساليب التفكير بين الطلبة ال  يوضح)١٨(جدول 
  ذآ�ر

  79= ن 
  إ��ث
  65= ن 

  
  أس��ب
��+Nا��  Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري
Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري

  
�*�Z  
  )ت ( 

  
 �در�
�  ا�'��

  
��Aا��  

����� 851. 142 188.- 33071. 2.2835 33243. 2.2731 ا��
 172. 142 1.371 22431. 2.3692 27018. 2.4268 ا��$T�Nي
 143. 142 1.471 26643. 2.1538 30060. 2.2242 ا�%V�ئ�
 530. 142 630.- 34598. 2.0549 32086. 2.0199 ا�*�+�
�(�S192. 142 1.310- 27837. 2.4681 30925. 2.4033 ا� 
 978. 142 028.- 28628. 2.3033 27922. 2.3020 ا��'�ري
U��'*197. 142 1.295 30461. 2.2835 26834. 2.3454 ا� 
 307. 142 1.026- 26739. 2.2110 27268. 2.1646 ا����*�
 628. 142 486. 33396. 2.2769 36653. 2.3056 ا�*'��

      

  :تبين ما يلييوبالرجوع إلى الجدول السابق  
التعلّم  صعوبات   ذوي الطالبأساليب التفكير بين    فروق ذات داللة إحصائية في      وجد  ال ت      
  .)إناث/ ذكور (  الرياضيات وفقاً لمتغير الجنسفي

في الرياضيات مـن كـال      التعلّم  اد من ذوي صعوبات      على أن األفر   النتيجة ههذوتدل        
فليس هنالك أي أسلوب يميز     ، الجنسين لديهم اتجاه واحد في مجال األساليب التي يستخدمونها          

وتفسر هذه النتيجة على اعتبار أن كال الجنسين من الطلبة ذوي صـعوبات         ، جنس على آخر    
  .قاربة في أثناء المهام الدراسية التعلّم في الرياضيات يجنحون إلى إتباع أساليب مت

  

   :السؤال السابع
  ؟  وفقاً لمتغير الجنسالعاديينهل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة ـ 
  

حـسابية واالنحرافـات المعياريـة      وللتحقق من هذا السؤال تم استخراج المتوسطات ال            
مقاييس الفرعية لمقياس أساليب التفكير   على ال )ذكور( الدرجات الكلية إلجابات الطلبة العاديين    و

إجـراء اختبـار    وذلك عن طريـق     ، ) إناث( لدى الطالب ومقارنتها بإجابات الطلبة العاديين     
)T.test(         فـي  لدراسة الفـروق    ، للعينات المستقلة لقياس الفروقات المعنوية بين المتوسطات

الجدول م التوصل إلى النتائج التالية و      وت وفقاً لمتغير الجنس   العاديين التفكير بين الطلبة     أساليب
  :التالي يوضح النتائج 
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  وفقاً لمتغير الجنس العاديينفروق في أساليب التفكير بين الطلبة ال  يوضح)١٩(جدول 
  ذآ�ر

  108= ن 
  إ��ث
  94= ن 

  
  أس��ب
��+Nا��  Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري
�'�اف   Yا�*��سAا

  ا�*���ري

  
�*�Z  
  )ت ( 

  
 �در�
�  ا�'��

  
��Aا��  

����� 646. 200 461.- 36627. 2.2204 31117. 2.1984 ا��

 627. 200 487.- 32543. 2.4514 30099. 2.4299 ا��$T�Nي

 484. 200 702. 32952. 2.2264 28152. 2.2566 ا�%V�ئ�
 247. 200 1.162 32840. 1.9316 32853. 1.9854 ا�*�+�
�(�S863. 200 172. 30120. 2.4954 29263. 2.5026 ا� 
 729. 200 348.- 31499. 2.2720 29494. 2.2553 ا��'�ري
U��'*006. 200 2.766 30551. 2.2204 31361. 2.3413 ا� 
 647. 200 458. 25229. 2.0988 28913. 2.1164 ا����*�
 490. 200 692.- 32567. 2.4407 32941. 2.4087 ا�*'��

  

  :تبين ما يلي ي  السابقوبالرجوع إلى الجدول    
وبالمقارنـة بـين     ،)0.05 > 0.006(المحافظ  األسلوبوجد فروق ذات داللة إحصائية في ت

  .المتوسطات نجد أن هذه الفروق لصالح الذكور 
، القـضائي  ، التنفيـذي  ،  التـشريعي ( :وجد فروق ذات داللة إحصائية في األساليب  تال      

  .)المحلي، المي الع،  التحرري،  الهرمي، الملكي
 ، ٢٠٠٩ و دراسة سحلول     ٢٠٠١تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة رمضان               

والتي أظهرت وجود فروق بين الـذكور واإلنـاث فـي األسـلوب     ،  Zhang 2009زهانغ 
من أن الـذكور     Sternberg ستيرنبرغ   يقترحهتختلف مع ما    ولكنها  ، لصالح الذكور المحافظ  

، وأن اإلناث يوصفن بـأنهن حـذرات        ، ومبدعون  ، متفردون  ، بأنهم مغامرون   يتم وصفهم   
     )١٦٩ص،٢٠٠٤،ستيرنبرغ(واكتشافاتهن ناقصة ، خجوالت 

   :بما يأتي ويمكن تفسير هذه النتيجة         
 إلى أن المراهقين الذكور يبحثون عن طريق لتحقيق التواصل مـع            ١٩٩٩يشير الكفافي        

الل االختالط مع جماعات األقران أو مشاركة الراشدين في بعض األعمال أو            اآلخرين من خ  
ـ  وا أصـبح  مالً وأنه اطفأ وادو لآلخرين بأنه لم يع    واليثبت، األنشطة التي يقومون بها       ون يتمتع

سواء (وهذه الثقة ال تكتسب إال من خالل إرضاء اآلخرين          ، بالثقة المطلوبة من قبل الراشدين      
وتجنــب االنتقــادات التــي قــد تــصدر     ) م الراشــدين جماعــة األقــران أ 

وهذا األمر ينعكس على نوعية األسلوب المتبع عند الطلبـة          ، )١٢٦ص،١٩٩٩،الكفافي(منهم
 حيـث نجـد أن    ، ) اآلباء أو المدرسـين     ( الذكور الذي يجنح إلى تجنب إغضاب الراشدين        

ي يترتب عليه التميز بالحـذر  الذ، هو األسلوب المفضل لتحقيق هذا الهدف   األسلوب المحافظ   
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 وهذه النقطة تتفـق مـع مـا يـذكره           ، والمحافظة على النظام سواء في المنزل أو المدرسة       
  .من دور للثقافة وأساليب المعاملة الوالدية في نمو األساليب   Sternbergستيرنبرغ 

           أن النـشاط الـذي يظهـره الطـالب         حـول    ٢٠٠١يضاف إلى ذلك ما يذكره مخول             
وأن ،في هذه المرحلة يدفع القائمين عليهم لفرض سلطة أكبر عليهم لضبط سلوكهم              )الذكور( 

، الطالب في نهاية صراعهم مع النظام المدرسي يميلون للخضوع لمطالب المدرسة و قواعدها     
 يفضلون أداء واجباتهم و أعمالهم المدرسية بالطرق التقليدية باعتبارهـا تجلـب           فلذلك نجدهم   

 ، م و سلوكه  م في االستقالل في فكره    م يكون على حساب رغبته     قد هذا الثناء لكن   ،الثناء لهم   
 ٣٢٦ص  ، ٢٠٠١،  مخول   (وفكرة التصادم بين الطاعة واالستقالل تولد لديه شعوراً بالقلق          

ـ  والتي تشير إلى  Zhang 2009وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زهانغ ،  )٣٦٠ صو 
  .وب المحافظ بسمة القلق لدى الذكور ارتباط األسل

       وكـذلك مـستوى   ، إلناث ل أصبحت متاحة فرص التعليم والعمل التي      ويرى الباحث بأن
جعلهن أكثر انفتاحاً على الخبرات المقدمـة       ،  الوعي والمعرفة الذي أصبحت تمتلكه الطالبات     

 ظ الباحـث أثنـاء دراسـته       كما الح ،  في المدرسة أو حتى في المنزل من الذكور          لهن سواء
 الدراسة والتعاون مع أدواتالميدانية بعض الفروق بين اإلناث والذكور من حيث التجاوب مع       

حيث الحظ الباحث جنوح اإلناث إلى تقديم استفسارات حول هدف كل عبارة مـن              ، الباحث  
حـور فقـط    بينما كانت أسئلة الذكور تتم    ، وكذلك الهدف الرئيس للدراسة     ، عبارات المقياس   

كما كان الذكور بشكل عام أكثر انضباطاً في أثناء اإلجابـة علـى             ، حول الكلمات الغامضة    
  .المقياس من اإلناث 

    

   :السؤال الثامن
الرياضـيات  فـي    الـتعلّم  صعوبات   ذويهل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة         ـ  

  ؟)ذكور(والطلبة العاديين 

حـسابية واالنحرافـات المعياريـة    تم استخراج المتوسـطات ال ولإلجابة عن هذا السؤال        
على المقاييس ) ذكور ( الدرجات الكلية إلجابات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات    و

، ) ذكـور ( اس أساليب التفكير لدى الطالب ومقارنتها بإجابات الطلبة العـاديين           يالفرعية لمق 
للعينات المستقلة لقياس الفروقـات المعنويـة بـين          )T.test(إجراء اختبار   وذلك عن طريق    

 التفكير بين الطلبة الذين يعانون من صـعوبات         في أساليب وذلك لدراسة الفروق    ، المتوسطات
وتم التوصل إلى مجموعـة مـن النتـائج         ، ) ذكور  (  والطلبة العاديين    في الرياضيات التعلّم  

  :)٢٠( الجدول يوضحها
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  )ذآ�ر( و ا���د��=   أس���O ا��N+�� ��= ا�#��� ذوي �����ت ا���ّ����! ا��Nوق ��) ٢٠(��ول 
  )ذ( �.� ا���د��= 

  108= ن 
  )ذ( �.� �����ت ا�����
=ن   79    

  
  أس��ب
��+Nا��  Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري
Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري

  
�*�Z  
  )ت ( 

  
 �در�
�  ا�'��

  
  
��Aا��  

����� 117. 185 1.574- 33243. 2.2731 31117. 2.1984 ا��
 942. 185 073. 27018. 2.4268 30099. 2.4299 ا��$T�Nي
 451. 185 755. 30060. 2.2242 28152. 2.2566 ا�%V�ئ�
 475. 185 715.- 32086. 2.0199 32853. 1.9854 ا�*�+�
�(�S026. 185 2.240 30925. 2.4033 29263. 2.5026 ا� 
 276. 185 1.094- 27922. 2.3020 29494. 2.2553 ا��'�ري
U��'*925. 185 094.- 26834. 2.3454 31361. 2.3413 ا� 
 251. 185 1.152- 27268. 2.1646 28913. 2.1164 ا����*�
 045. 185 2.016 36653. 2.3056 32941. 2.4087 ا�*'��

  

  :تبين ما يلييوبالرجوع إلى الجدول السابق      
المحلـي  و) 0.05 > 0.026(الهرمـي    لوبينلة إحصائية في األسوجد فروق ذات دالت     

  . لصالح العاديين  جاءتوبالمقارنة بين المتوسطات نجد أن هذه الفروق، ) 0.05 > 0.045(
، القـضائي ، التنفيـذي     ، التـشريعي ( وجد فروق ذات داللة إحصائية في األساليب        تال      

  ) . العالمي، المحافظ ، التحرري، الملكي
 .Bernardo et alبيرناردو وآخرين دراسات كل من  نتائجتتفق نتائج هذا السؤال معو      

 أبو هاشم وكمال ، Fan & Zhang 2008 ڤان و زهانغ ، Zhang 2004زهانغ ،   2002 
والتي تؤكد على الدور االيجابي لألسلوب الهرمـي فـي التحـصيل             ، ٢٠٠٢شلبي   ،٢٠٠٨

 التي تشير إلى وجود فروق بـين الطلبـة ذوي           ٢٠٠٧ة البيلي   كما تتفق مع دراس   ، الدراسي  
التحصيل المنخفض والطلبة ذوي التحصيل المرتفع في األسلوب المحلي لصالح الطلبـة ذوي             


 إ+. وج�د    ـ ب٢٠٠٤ا+*ردی
  وهي نتيجة ال تتفق مع دراسة        ، التحصيل المرتفع �'� �وا+0

26�;:79 �8+�7 ب�� ا+560�4 ا+*را�� وا�2�3ب ا+<.   
 الطلبة العاديين الذكور لديهم تركيز أكثر على المهمات الدراسـية           أنب ويمكن تفسير ذلك        

 ولديهم إدراك جيد لألولويات التـي       ، صعوبات التعلم في الرياضيات      ي ذو  الذكور من الطلبة 
يضاف ، نفسهم قائمة األولويات التي يضعونها أل كما أنهم أكثر التزاماً بتنفيذ ،عليهم القيام بها  

 إلى ذلك أن الطلبة العاديين لديهم قدرة أكبر على إعمال نشاط الذاكرة بالمقارنة مع أقرانهم من     
األمر الذي ينعكس إيجاباً علـى مـستوى تحـصيلهم          ،  صعوبات التعلم في الرياضيات    يذو

   . صعوبات التعلم في الرياضياتيالطلبة ذومقارنةً مع الدراسي 
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   :السؤال التاسع
الرياضـيات  فـي    الـتعلّم  صعوبات   ذويهل توجد فروق في أساليب التفكير بين الطلبة         ـ  

  ؟)إناث(والطلبة العاديين 
  

حـسابية و االنحرافـات المعياريـة    ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات ال         
على المقاييس  ) إناث  ( الدرجات الكلية إلجابات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات          و

) إنـاث ( اس أساليب التفكير لدى الطالب ومقارنتها بإجابات الطلبـة العـاديين            يالفرعية لمق 
وتـم  ،  للعينات المستقلة لقياس الفروقات المعنوية بين المتوسطات         )T,test(اختبار باستخدام

  ) :٢١(الجدول ، التوصل إلى النتائج التالية 

  

  )إ��ث( و ا���د��=  �O ا��N+�� ��= ا�#��� ذوي �����ت ا���ّ����! ا��Nوق �� أس��) ٢١(��ول 
� ا���د��=.�  

  94= ن 
� �����ت ا���ّ��.�  

  65= ن 
  

  أس��ب 
��+Nا��  Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري
Yاف   ا�*��س�'�Aا

  ا�*���ري

  
�*�Z  
  )ت ( 

  
 �در�
�  ا�'��

  
  
��Aا��  

����� 268. 157 1.112- 33071. 2.2835 36627. 2.2204 ا��
 080. 157 1.765 22431. 2.3692 32543. 2.4514 ا��$T�Nي
 143. 157 1.474 26643. 2.1538 32952. 2.2264 ا�%V�ئ�
 024. 157 2.278- 34598. 2.0549 32840. 1.9316 ا�*�+�
�(�S563. 157 580. 27837. 2.4681 30120. 2.4954 ا� 
 503. 157 672.- 28628. 2.3033 31499. 2.2720 ا��'�ري
U��'*201. 157 1.283- 30461. 2.2835 30551. 2.2204 ا� 
 008. 157 2.690- 26739. 2.2110 25229. 2.0988 ا����*�
 002. 157 3.086 33396. 2.2769 32567. 2.4407 ا�*'��

  

  :تبين ما يليي )٢١(وبالرجوع إلى الجدول 
ـ ت      العـالمي  و) 0.05 > 0.024(الملكـي  ين لوبوجد فروق ذات داللة إحصائية في األس

ذوي لـصالح  جـاءت  وبالمقارنة بين المتوسطات نجد أن هذه الفـروق   ، )0.05 > 0.008(
   .صعوبات التعلّم في الرياضيات

وبالمقارنة بين ، )0.05 > 0.002(المحلي لوب وجد فروق ذات داللة إحصائية في األست     
  .لعاديين  االمتوسطات نجد أن هذه الفروق لصالح

، القـضائي ، التنفيـذي   ، التـشريعي ( وجد فروق ذات داللة إحصائية في األساليب        تال       
  ) .المحافظ، التحرري، الهرمي

بين الطالبات ذوات صعوبات التعلم في الرياضيات والطالبـات          وجود فروق ويمكن تفسير      
 صعوبات التعلم في الرياضيات العاديات في األسلوبين الملكي والعالمي لصالح الطالبات ذوات       

تلعبه مشكالت الطالبات ذوات صعوبات التعلم في الرياضيات         يمكن أن     خالل الدور الذي     من
إن ،  من الطالبات العاديات      به عن قريناتهن   ختلفني والذي   نفي نوعية األسلوب المفضل لديه    
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بات العاديات في األسلوبين     بين الطالبات ذوات صعوبات التعلم في الرياضيات والطال        الفروق
من أن الطلبـة ذوي صـعوبات    Roditi 1993  روديتالملكي و العالمي يتفق مع ما يذكره

والتـي  ،  المعرفية الفعالـة  اإلستراتيجيةالتعلم في الرياضيات يعانون من صعوبة في استخدام         
ــات    ــي للمعلوم ــل المنطق ــذكرها و التحلي ــيل وت ــة التفاص ــضعف ومعرف ــشمل ال                      ت

  .) ٣٤ص، ٢٠٠٨، خطاب ( 
والتي  Kroesbergen et al. 2003 ما تشير إليه دراسة كروسبيرغن وآخرون  وكذلك      

� ا+
ی8<�8ت        تشير إلى وجود فروق بين الطلبة ذوي      � ?2ّA0والطلبة العاديين فـي    ص�Aب8ت ا+
ودراسـة  ،  لصالح الطلبة العـاديين      )ا+IJ0�H واE8�0FG وا+0Dا��  وا+008بC      (العمليات المعرفية   

 K�L�ون  ه
 الطلبة الذين يعانون من صعوبات أن والتي تشير إلى Henik et al. 2010  و ��
باإلضافة إلى صـعوبة فـي      ، في الرياضيات يعانون من صعوبة في توظيف االنتباه         التعلّم  

  . المعالجة العددية باإلضافة إلى نقص في، وشبكات اليقظة الشبكات الوظيفية التنفيذية 
           ذكرها وخصائص األسلوبين الملكي والعالمي      وبالمقارنة بين العمليات المعرفية التي تم 

 بحـسب   األسلوب الملكي  ي الطالب ذ   بينهما حيث أن من خصائص     التقاءنجد أن هناك نقاط     
ممـا  ،  باله    نتيجةً لموضوع يشغل    والشرود  عدم االنتباه للمدرس   ٢٠٠٧أبو السميد   ، عبيدات  

والطالـب  ، الفشل  بيوقعه في كثير من المشاكل في المدرسة ليس أقلها وسم المدرس للطالب             
الذي ال يفضله   كل نوعاً من التنظيم والترتيب و     الملكي بشكل عام ال يحب األرقام باعتبارها تش       

  . )١٧٥ص  ، ٢٠٠٧، أبو السميد ، عبيدات ( الطالب الملكي 
 إلى وجود ٢٠٠٩سحلول ،  Fan & Zhang 2008  ڤان و زهانغ كما تشير دراسات كل من

وهذه النتيجـة تتفـق مـع نتـائج        ، ارتباط سالب بين األسلوب الملكي والدافعية إلى اإلنجاز         
  تجـوِبرغ   ، ١٩٩٢سـليمان الـسيد      ، ١٩٩٢عواد   ، ١٩٩٢ عبدالوهاب   دراسات كل من  

Sjöberg  2006از لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم   والتي تشير إلى انخفاض دافعية اإلنج
     . في الرياضيات 

حصائياً بين األسلوب العالمي    إ إلى وجود ارتباط سالب دال       ٢٠٠٢  وتشير دراسة شلبي        
 بأنه  ٢٠٠٦ يتصف الطالب ذو األسلوب العالمي بحسب الشهري      حيث  ، والتحصيل الدراسي   

ويكون ، ي عالم الخيال ويسترسل في تفكيره     ويميل إلى اإلبحار ف   ، غالباً ما يتجاهل التفاصيل     
 ، بنفـسه  واٍعويكون غير   ،  بسبب اعتقاده بأن توفر شروط الحل له نفس أهمية الحل            اًمتوتر

ــشوش ــه  اًم ــات ألعمال ــع أولوي ــي وض ــساوية  ،  ف ــة مت ــا بدرج ــر إليه ــه ينظ                          ألن
   ). ٨٤٣ص ،٢٠٠٦، الشهري ( 
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لن التركيز على تفاصيل األمور وهذا يدل على         يفض  من اإلناث نجد أنهن    أما بالنسبة للعاديين   
ولديهن تركيز ، نحو المواقف العملية التعلّم أن لديهن توجه أكبر من قريناتهن ذوات صعوبات  

  .أكثر في ما يقدم لهن من مواد دراسية 
الطالبـات ذوات    عام فإن وجود فروق في األسلوبين العالمي والمحلـي بـين              وبشكٍل      

 Mildnerيلـدنر ميتفق مع ما يـذكره  ، صعوبات التعلم في الرياضيات والطالبات العاديات 

 الدراسات النيورسيكولوجية تشير إلى أن الجزء الدماغي األيمن يتميز بمعالجة            أن من 2008
دون التركيز علـى  ) Right hemispheric processing of global(الوقائع بشكل عالمي 

        وأن الجزء الدماغي األيـسر الـذي يتميـز بمعالجـة الوقـائع بـشكل محلـي                 ، تفاصيل  ال
)left-hemispheric processing of more local (  حيث تجنح اإلناث إلى التركيز علـى

  ).Mildner,2008,p43(التفاصيل الدقيقة لألعمال التي يقمن بها 
�8ن  آ� و دراسـات كـل مـن    Mildner 2008وإذا قمنا بالمقارنة بين ما يـذكره       ��


و
،  �Kucian et al. 2006ی��
 رو�DیRotzer et al. 2009  ،K  �ی و ���L�ه 


 و أن هذا الكالم يصدق على األسلوب المتبع حيـث تثبـت   نجد، �Henik et al. 2010ی��
جميع هذه الدراسات على وجود خلل لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضـيات فـي                

ل عن العمليات الحـسابية وحقـائق العـدد         ووهو الجانب المسؤ  ،  من الدماغ    الجانب األيسر 
 أن الطالب الذين يعانون من صعوبات فـي  Weinstein 1981 ويذكر وينستون، األساسية

 لنـصف   استخدامهمنصف الدماغ األيمن أكثر من      ل استخدام أكثر تعلّم الرياضيات يظهر لديهم     
  ).١٠٨ص،٢٠٠٦، زيادة  نقالً عن  (األيسرالدماغ 
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  مقترحات الدراسة
  
  

من ،  التوصل إليها      يستعرض هذا القسم مجموعة من المقترحات في ضوء النتائج التي تم
وذلك عن طريق الدراسـة الميدانيـة       ، خالل اإلجابة على األسئلة التي وضعت لهذه الدراسة         

ذه النتائج يمكن وضع تصور لبعض  ولذلك فإنه في ضوء ه    ،والتي استهدفت متغيرات الدراسة     
والتي يمكـن أخـذها بعـين       ، والتي يمكن االستفادة منها في الدراسات الالحقة        ، المقترحات  

  :وهذه المقترحات هي ،  بشكٍل عاماالعتبار في التطبيقات التربوية لذوي صعوبات التعلّم
  

، لم بجميع أنواعها    ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول نسب انتشار صعوبات التع           ـ١
األمر الذي يساعد على وضع الخطط والبرامج العالجية المناسبة لهذه المشكلة والتي تستنزف             

  . الكثير من طاقات المجتمع 
باإلضافة إلـى مقـاييس القـدرات       ،  بتوفير المقاييس التحصيلية والتشخيصية      م  االهتما  ـ٢

سيسهم في تشخيص هذه الـصعوبات بـشكل        األمر الذي   ، المعرفية ذات المصداقية المرتفعة     
  .علمي وأكثر دقة 

وإدخـال مفهـوم    ،  االستفادة من التجارب العالمية في التعامل مع فئة صعوبات الـتعلّم             ـ٣
فـي  األمر الـذي سيـساهم      ، وكذلك غرفة المصادر إلى مدارسنا      ، مدرس التربية الخاصة    

ويحقق مبدأ فرص تعليميـة     ، مجتمع  تخفيف من حدة أثر هذه المشكلة على الطالب وعلى ال         ال
  .متكافئة للجميع

 يوبخاصـة الطالـب ذ    ،  تعد مرحلة المراهقة منعطفاً هاماً و خطيراً في حياة الطالـب             ـ٤
وخبرات الفشل المتكررة لدى هذه الفئة قد تترك أثراً سـلبياً فـي تفكيـر           ، الصعوبة التعلمية   

ذي ينتهجه والذي كمـا أوضـحت نتـائج    تنعكس في نوع أسلوب التفكير ال     و، ونفسية الطالب 
  .يزيد من خبرته الدراسية واالجتماعية السيئة فإنه سالدراسة 

 االستفادة من نتائج هذه الدراسة عند وضع البرامج العالجية  للطـالب ذوي صـعوبات                ـ٥
بحيث توضع أساليب التفكير بوجه خاص و مفهوم األساليب كتفضيل شخـصي فـي              ، التعلّم

وفي طريقة معالجتـه للمعلومـات      ، تلف متغيرات وظروف الحياة بشكًل عام       التعامل مع مخ  
فقد أكدت العديد من الدراسات التي تم استعراضها فـي فـصل الدراسـات              ، بعين االعتبار   

بل أيضاً فـي مختلـف      ، لما لهذا المتغير من أثر ليس على الصعيد الدراسي فحسب           ، السابقة
  .أصعدة الحياة 
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، التـشريعي  ( مية أساليب التفكير المحفزة على اإلبـداع لـدى الطـالب         التأكيد على تن   ـ٦
 األساليب ذات األثر االيجابي على      ةنت نتائج الدراسة سيطر   حيث بي ، ) التحرري  ، القضائي  

  حيث يعد األسلوب الهرمي،  ذات أثر سلبي على اإلبداع هنفس التحصيل ولكنها في الوقت
م المدرسة ذا تأثير سلبي كبير على اإلبداعية ألنه جامـد           ضمن نظا ) وهو األسلوب السائد    ( 
فالطالب قد أجبر على إتبـاع هـذا        ، ذو ترتيب ثابت ال يأخذ بعين االعتبار تغير الظروف          و

طبعاً دون أن ننسى أثر كل من النظـام         ، األسلوب باعتباره يضمن له النجاح أكثر من غيره         
  . االمتحانات في نمو هذا األسلوب لدى الطالبالدراسي وطريقة التدريس وكذلك طريقة تقديم

والتي تزيد من خبرة الطالب وتساهم في نمـو األسـاليب           ،  االهتمام باألنشطة الالصفية     ـ٧
  ) .كالتشريعي والقضائي والتحرري ( المحرضة على اإلبداع 

لما لذلك من أهميـة علـى صـعيد    ،  تشجيع المدرسين على معرفة أساليب تفكير طالبهم    ـ٨
 واألثر االيجابي الذي يتركه ذلك في نوعيـة األداء الدراسـي             ،تواصل داخل غرفة الصف   ال

المقدم سواء أكان ذلك على صعيد طريقة التدريس أو طريقة التقويم وحتـى فـي مـستوى                 
  .التحصيل 
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  أوالً ـ المراجع العربية 

  ثانياً ـ المراجع األجنبية 

 ثالثاً ـ مراجع االنترنت
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  المراجع
  

  :المراجع العربية : أوالً 
دار ، األردن  ، عمان  ، علم النفس التربوي    ) : ٢٠٠٠ (صالح محمد علي  ، أبو جادو   ـ  

  .المسيرة 
تعليم التفكير النظرية    : ) ٢٠٠٧ (  محمد بكر  ، نوفل   وصالح محمد علي     ،أبو جادو   ـ

 . دار المسيرة،األردن ،عمان ، التطبيقو

 ، مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويـة       : )٢٠٠٤(ء محمود   رجا، أبو عالم     ـ

 . دار النشر للجامعات ، القاهرة، الطبعة الرابعة 

منـشورات جامعـة    ، دمشق  ،   التربية الخاصة بالطفل   : ) ٢٠٠٤(  غسان،أبو فخر   ـ

 .دمشق
ـ  ، دمشق   ، م وعالجها صعوبات التعلّ  :) ٢٠٠٧(غسان  ، أبو فخر     ـ ة منشورات جامع

  .دمشق
أساليب التفكير المميزة ألنمـاط المختلفـة         : )٢٠٠٥( يوسف جالل   ، أبو المعاطى   ـ  

، المجلـد الخـامس     المجلة المصرية للدراسات النفـسية      للشخصية دراسة تحليلية مقارنة ،      

  .٤٤٦ _ ٣٧٥ ص  ـ ، ص٤٩ العدد ،عشر

 فـي ليب التفكيـر    الخصائص السيكومترية لقائمة أسا   : ) ٢٠٠٧(أبو هاشم ، السيد       ـ
 ، جامعة الملك سعود ، كلية التربيـة ، مركـز             لدى طالب الجامعة   غضوء نظرية ستيرنبر  

  .البحوث التربوية

م والتفكيـر    أساليب التعلّ  :) ٢٠٠٨(صافيناز أحمد   ،  كمال   والسيد محمد    ، مأبو هاش   ـ
 ،مية المختلفة   المميزة لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصصاتهم األكادي        

  .جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، مركز البحوث التربوية

مؤسـسة  ، بيـروت ،    بحوث و دراسات في علم النفس      :) ٢٠٠١( ،أمل  ، األحمد    ـ

 .الرسالة 
منـشورات  ، دمشق   ، معلم نفس التعلّ   :) ٢٠٠٦( علي     ، منصور   و أمل   ،األحمد    ـ

 .جامعة دمشق 
التفكير االبتكاري وعالقته بـاإلدراك المكـاني والتخيـل          :) ٢٠٠٨(مروان  ، أحمد    ـ

 .جامعة دمشق ، قسم علم النفس ، كلية التربية ، رسالة دكتوراه  ، والمعرفة التقنية
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،  تنمية المفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة      :  )٢٠٠٨(حافظ بطرس   ، بطرس   ـ

 .دار المسيرة، األردن ، عمان ، الطبعة الثانية
علم  :) ٢٠٠٧( مأمون محمود   ، أسامة محمد و غوانمة     ، البطاينة  ذياب و ، الجراح    ـ

 .دار المسيرة ، األردن،  عمان،  نفس الطفل غير العادي

،  أثر العوامل البيئية فـي صـعوبات الـتعلّم           :) ٢٠٠٣(عبد الرحمن محمود    ،  جرار ـ

  .٤٢ ـ ٤٠  ص ـص، )٢(العدد، مجلة صعوبات التعلّم، األردن ، عمان

المرجع السريع إلى الدليل التشخيـصي       :  )٢٠٠٧(  األمريكيةجمعية الطب النفسي     ـ
تيـسير  : ترجمـة  ،  DSM – IV – TR النفـسية لالضطراباتواإلحصائي الرابع المعدل 

  .نشر الباحث ، دمشق ،  حسون
رفة الـصفية   الصعوبات التعلمية في الغ   ، ) ٢٠٠٣  ( الجمعية العربية لصعوبات التعلّم     ـ

، األردن  ، عمـان   ، ) ١(العـدد    ، مة صعوبات التعلّ  مجلّ، " بعض األفكار المفيدة للمعلمين     "

  .٥٢ ـ ٤٤  ـ صص، الجمعية العربية لصعوبات التعلم 

 ، الطبعة الثالثة ، دمـشق     أصول البحث في علم النفس ،      :) ٢٠٠٣( انطون حمصي،  ـ

 . منشورات جامعة دمشق 

م ـ برنـامج   تعليم التفكير للطلبة ذوي صعوبات الـتعلّ  :) ٢٠٠٨(ناصر ، خطاب   ـ
 .دار اليازوري ، األردن ، عمان ،  عملي مصور

، انعم،  المدخل إلى التربية الخاصة    :) ٢٠٠٥(منى  ،  الحديدي   و جمال   ، الخطيب  ـ

 .دار حنين،  األردن
 ،المعرفـي  النفس    دراسات معاصرة في علم    : ) ٢٠٠٤(عبد المنعم احمد    ، الدردير    ـ

 . عالم الكتب،القاهرة،  األولالجزء 
،  دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي      : )أ  -٢٠٠٤(عبد المنعم احمد    ، الدردير    ـ

 .عالم الكتب،  القاهرة، الجزء الثاني 
، األردن ،  عمان،  المرجع في علم النفس التجريبي   :) ٢٠٠٩(محمد شحاتة   ، ربيع    ـ

 .دار المسيرة 
، األردن،  عمان، الطبعة الثانية    ، قياس الشخصية  :) ٢٠٠٨(محمد شحاتة   ، ربيع    ـ

 .دار المسيرة 
فاعلية استخدام تحليل السالسل الزمنية وتحليل االنحدار        :) ٢٠٠٤(عزيزة  ، رحمة    ـ

في دراسة الذكاء لدى األفراد من عمر سبع سنوات حتى ثماني عـشرة سـنة ـ دراسـة     
 .جامعة دمشق ، كلية التربية ، رسالة دكتوراه  ، ية في محافظة دمشق ميدانإحصائية
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، عبد الستار و ناصيف     ، علي و الضاهر    ، أمل و منصور    ،  األحمد   أمينة و ، رزق    ـ

منـشورات جامعـة    ، دمشق   ، علم نفس النمو في مرحلة ما قبل المدرسة        : )٢٠٠٤(خالد  

 .دمشق 
بـة  ا أصـول كت    و مناهج البحث العلمي   : )٢٠٠٥(  جالل ، سناد   و إبراهيم   ،رزوق    ـ
  .منشورات جامعة دمشق ، دمشق ،  البحث

دراسة أساليب التفكيـر فـي ضـوء الجـنس          ) : ٢٠٠١(رمضان محمد   ، رمضان  ـ  

، ) ٤٦(العـدد   ، ) ١٢(المجلد  ، مجلة كلية التربية ببنها      ، والتخصص و المستوى الدراسي   

  .٤٠ ـ ١١ص ـ ص 

يكولوجية األطفال غير العاديين ـ مقدمة في التربية  س :) ٢٠٠١(فاروق ، الروسان   ـ
 .دار الفكر ، األردن ، عمان، الطبعة الخامسة  ، الخاصة

التربيـة الخاصـة     :) ٢٠٠٥ ( سـهاد   ، غسان و مللي    ، و أبو فخر     مها، زحلوق    ـ
 . منشورات جامعة دمشق، دمشق  ، بالطفل

م لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في تعلّ صعوبات ال:) ١٩٩١(فيصل ، الزراد   ـ

، )٣٨(العدد  ، ة رسالة الخليج العربيمجلّ، دولة االمارات العربية المتحدة ـ دراسة مسحية  

  .١٧٨ ـ ١٢١ص ـ ص ، السنة الحادية عشرة 

ـ      : )٢٠٠٨( ودان حمد المخلصس ،يالزعب  ـ م مـدى تبـاين انتـشار صـعوبات تعلّ
رسالة ،  بعض المتغيرات التصنيفية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالكويت       الرياضيات بتباين   

   . جامعة الخليج العربي ، مملكة البحرين،ماجستير
صعوبات التعلّم األسس النظرية والتشخيـصية       :) ١٩٩٨(  فتحي مصطفى  ، الزيات ـ

 .دار النشر للجامعات ، القاهرة ، والعالجية 

مـداخل ونمـاذج     –علم الـنفس المعرفـي       : ) ٢٠٠١(  فتحي مصطفى  ، الزيات  ـ
 .دار النشر للجامعات ، القاهرة ، الجزء األول ،  ونظريات

المتفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلّم قـضايا        : ) ٢٠٠٢( فتحي مصطفى  ، الزيات  ـ
 .دار النشر للجامعات ، القاهرة ،  الطبعة األولى، التشخيص والعالج 

 بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لـصعوبات       :) ٢٠٠٨( طفى  فتحي مص ،الزيات  ـ
 .دار النشر للجامعات، القاهرة ،  التعلّم

صعوبات التعلم ـ االستراتيجيات التدريسية   :) ـأ٢٠٠٨(  فتحي مصطفى ، الزيات  ـ
 .دار النشر للجامعات، القاهرة ،  الطبعة األولى، والمداخل العالجية 
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الفروق الفردية في بعض المتغيرات المعرفيـة        :) ٢٠٠٥( محمد   خالد السيد ، زيادة    ـ

م الرياضيات والقراءة معاً    ، وذوى صعوبات تعلّ    صعوبات تعلم الرياضيات  ي  لدى األطفال ذو  

  .مجلس النشر العلمي ، كلية التربية ، جامعة الكويت ، وأقرانهم من العاديين 

  علّـم الرياضـيات ـ الديـسكلكوليا    صعوبات ت :) ٢٠٠٦(   السيد محمدخالد ، زيادة  ـ

 .ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة 
،  م أسسها نظرياتها و تطبيقاتهـا     صعوبات التعلّ  :) ٢٠٠٤(خديجة أحمد   ، السباعي    ـ

 .مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 
ـ ، األردن  ، عمـان ،  أسباب صعوبات الـتعلّم        : ) ٢٠٠٣( عبيد  ، السبايلة    ـ ة مجلّ
 .٣٩ ـ ٣٦ صـ  ص،  )٢(العدد ، ت التعلّمصعوبا

عـادل سـعد يوسـف      : ترجمة،  أساليب التفكير  : ) ٢٠٠٤(  روبرت ، ستيرنبرغ  ـ

 .مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، خضر
م المنظم ذاتياً وأسـاليب     استراتيجيات التعلّ  :) ٢٠٠٩(محمد عبد اهللا محمد     ، سحلول    ـ

، عة صنعاء ذوي توجهات أهداف اإلنجاز المرتفعة والمتدنية       التفكير التي تميز بين طلبة جام     

 .األردن ، جامعة اليرموك ، كلية التربية ، رسالة دكتوراه 
،  م القـراءة ـ تشخيـصها وعالجهـا    صعوبات تعلّ : )٢٠٠٩(حمزة خالد ، السعيد   ـ

  .مكتبة دار الفالح ، الكويت 
 نمـوهم االنفعـالي     :الـتعلّم بات   ذوو صعو  األطفال :) ٢٠٠٣ (حمزة خالد ، السعيد   ـ  

  .٤٧ ـ ٤٣ ص  ـص،) ٢(العدد  ، مجلة صعوبات التعلّم، األردن، عمان ، واالجتماعي 

،  موسوعة التربية الخاصـة و التأهيـل النفـسي           :) ٢٠٠٢( كمال سالم   ، سيسالم    ـ

 .دار الكتاب الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة ، العين
،  األساليب المعرفية في علم الـنفس والتربيـة        : )٢٠٠٦( مد  أنور مح ، الشرقاوي    ـ

 .مكتبة األنجلو مصرية،  القاهرة
 أساليب التفكير لدى طالب وطالبات المـستويات   : ) ٢٠٠٦( حاسن رافع   ، الشهري    ـ

مجلة جامعة الملك سعود للعلـوم       ، الرياض،  األولية والنهائية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة     
  .٨٨٨ ـ ٨٣٣ص   ـص ، المجلد التاسع عشر ، )٢(والدراسات اإلسالميةالتربوية 

 بروفيالت أساليب التفكير لطالب التخصـصات األكاديميـة          :)٢٠٠٢(شلبى ، أمينة    ـ  

، المجلة المصرية للدراسات النفسية، " دراسة تحليلية مقارنة " المختلفة من المرحلة الجامعية 

   .١٤٢-٨٧ص ـ ، ص ) ٣٤(، العدد ) ١٢(المجلد 
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 ومواصفات برامج الحاسـب الذكيـة       أسس : ) ٢٠٠٦( صالح أحمد شاكر    ،صالح    ـ
 المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم إلىورقة عمل مقدمة  ، م في الرياضيات  لذوي صعوبات التعلّ  

 .المملكة العربية السعودية  ،الرياض ، )  تشرين الثاني ٢٢ ـ ١٩( المنعقد بتاريخ 
ـ   :) ٢٠٠٦(  عليعصام  ،الطيب  ـ  نظريـات ودراسـات وبحـوث       ـأساليب التفكير

  . عالم الكتب ،القاهرة ، معاصرة

الحاجات النفسية لطلبة الصف األول الثانوي من  : ) ٢٠٠٥(نواف ملعب ، الظفيري   ـ
دراسة ميدانية في مدارس دولـة      ، م الرياضيات وعالقتها بتقرير الذات      ذوي صعوبات التعلّ  

 .جامعة دمشق ، كلية التربية ، كتوراه رسالة د، الكويت

بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية لدى التالميذ ذوي        :) ٢٠٠٥(طارق  ، عامر    ـ
، جامعة طنطا   ، قسم علم النفس    ، كلية التربية   ، رسالة ماجستير    ، م والعاديين صعوبات التعلّ 

 .فرع كفر الشيخ 
مناهج وأساليب تدريس    :) ٢٠٠٧(ى   محمد مصطف  ، العبسي   و محمد خليل    ،عباس    ـ

 .دار المسيرة، األردن ، عمان ،  الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا

، عمان   ،  خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلّم     : ) ٢٠٠٣( حمادة  ، عبد السالم     ـ

 . ٣٥ ـ ٣٠ ص  ـص،) ١(العدد  ، مجلة صعوبات التعلّم، األردن

 دراسة ألبعاد المجـال المعرفـي       : )١٩٩٢(أنيس  عبد الناصر   ، عبد الوهاب     ـ

رسالة  ، م من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي       والوجداني لدى ذوي صعوبات التعلّ    

 .كلية التربية ، جامعة المنصورة ، دكتوراه 
، عمان ، الدماغ والتعليم والتفكير   :) ٢٠٠٧(سهيلة  ،  أبو السميد    وذوقان  . عبيدات    ـ

 .دار الفكر  ، األردن
دار  ، علم النفس المعرفي ـ النظرية و التطبيـق   : )٢٠٠٤(عدنان يوسف ،  العتوم  ـ

 .األردن، عمان، المسيرة 
، عمـان   ،  تشخيص صعوبات التعلم فـي الرياضـيات         :) ٢٠٠٤(سامي  ، عريفج    ـ

  .٧٠ ـ ٦٦ص ـ ص ، ) ٣(العدد  ، ممجلة صعوبات التعلّ، األردن

م القـراءة والكتابـة ـ التـشخيص     صعوبات تعلّ:  )٢٠٠٥(ميرة صالح ع، علي   ـ
 .مكتبة الفالح ، الكويت ،  والعالج

م وعالقتها ببعض الحاجات النفـسية      صعوبات التعلّ  :) ٢٠٠٣(حسن أديب     ، عماد    ـ
معهد الدراسات والبحوث   ، رسالة ماجستير    ،  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية    األسريوالمناخ  

 .جامعة القاهرة ، قسم علم النفس التربوي ، التربوية 
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وعالقتها بالخـصائص الـسلوكية    مأساليب التعلّ :) ٢٠٠٢( جهينة عيسى، العمران   ـ
البحـرينيين بمرحلـة التعلـيم     لصعوبات التعلم والتحصيل الدراسي لدى عينة من الطلبـة 

 .مجلس النشر العلمي ، كلية التربية ، جامعة الكويت  ، األساسي

م الشائعة في الحساب لـدى    تشخيص وعالج صعوبات التعلّ    : )١٩٩٢(أحمد  ، عواد    ـ
 . كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، رسالة دكتوراه  ، تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي

سـيكولوجية ذوى االحتياجـات الخاصـة        :) ٢٠٠٥(  أمين عبد المطلب  ، القريطي    ـ
 .دار الفكر العربي، القاهرة ، عة الطبعة الراب،  وتربيتهم

صعوبات تعلّم الهندسة في الصف الثالث اإلعدادي        :) ١٩٩١(صبحي نذير   ، العيسى    ـ
جامعـة  ، رسالة ماجـستير     ، دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق     ، وعالج بعض منها    

 .قسم علم النفس ، كلية التربية ، دمشق 
م تقنيـات الـتعلّ    : )٢٠٠٥ (محمد  ، ل و أبو عمشة     أم، األحمد  فخر الدين و    ، القال    ـ

 .منشورات جامعة دمشق ،  دمشق ، الذاتي والتعليم عن بعد

دار ، األردن  ، عمـان ،   تعليم التفكير لجميع األطفال    : )٢٠٠٧( يوسف  ، القطامي    ـ

 .الفكر
سـيكولوجية   :) ٢٠٠٧( خليل عبد الـرحمن      ، المعايطة   و مصطفى نوري    ،القمش    ـ
 .دار المسيرة ، األردن ، عمان، الطبعة األولى ، طفال ذوي االحتياجات الخاصة األ

،  كتاب الرفيق النصير   : ) ٢٠٠١( حزب البعث العربي االشتراكي     ، القيادة القطرية     ـ

 .دمشق، الجمهورية العربية السورية 
ور النسقي  ـ المنظ األسرياإلرشاد والعالج النفسي  :) ١٩٩٩(عالء الدين ، كفافي   ـ

 .دار الفكر العربي ، القاهرة ،  االتصالي

،  صعوبات التعلّم ـ والخطة العالجية المقترحـة   : )٢٠٠٧( تيسير مفلح ، كوافحة   ـ

 .دار المسيرة، األردن ، عمان ، الطبعة الثالثة
إلى البحـث فـي      مدخل :) ٢٠٠٧( نضال كمال    ،الشريفين  و عبداهللا زيد    ،الكيالني    ـ
 ، "أساسياته ـ مناهجه ـ تصاميمه ـ أساليبه اإلحـصائية      " واالجتماعيةلتربوية العلوم ا

 .دار المسيرة ، األردن ، عمان ، الطبعة الثانية 
، عمان ،  أسس بناء االختبارات النفسية والتربوية :) ٢٠٠٧( سوسن شاكر   ، مجيد    ـ

 .دار ديبونو ، األردن 
، عمان ،ماإلدراك البصري وصعوبات التعلّ    :) ٢٠٠٨( طارق   ، عامر   و ربيع   ،محمد    ـ

 .دار اليازوري ، األردن 



 ١٥٨

الطبعـة   ، القياس والتقويم في التربيـة الحديثـة       :) ٢٠٠٣(امطانيوس  ، مخائيل    ـ

 .منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، الرابعة
منشورات ، دمشق  ، الجزء الثاني   ، القياس النفسي    :) ٢٠٠٦(امطانيوس  ، مخائيل    ـ

 .معة دمشق جا
، الطبعة الـسادسة     ، علم نفس الطفولة والمراهقة    :) ٢٠٠١(مالك سليمان   ، مخول    ـ

 .منشورات جامعة دمشق ، دمشق 
 .دار المسيرة ، األردن ، ان عم،  مصعوبات التعلّ :) ٢٠٠٢(سامي ، ملحم   ـ

سيكولوجية أنماط التفكير السائدة وعالقتها ب     :) ٢٠٠٨(نوال خالد حسن    ، نصر اهللا     ـ
كلية ، رسالة ماجستير    ، التفاؤل والتشاؤم لدى طالب مرحلة الثانوية العامة بمحافظة جنين        

 .فلسطين ، نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، الدراسات العليا 
، مارغريت و مارينتز    ، جون و ويس    ، جيمس و لويد    ، كوفمان  دانيال و   ، هاالهان    ـ

: ترجمـة  ،  التعليم العالجي  – طبيعتها   – مفهومها   –التعلّم   صعوبات   :  )٢٠٠٧( إليزابيث  

 .دار الفكر،األردن ، عمان  ، عادل عبد اهللا محمد
 سيكولوجية األطفال غير العـاديين      :  )٢٠٠٨(  جيمس ،كوفمان  و   دانيال، هاالهان    ـ

 . الفكردار، األردن، عمان ،  عادل محمد: ترجمة ، ـ مقدمة في التربية الخاصة  وتعليمهم

م وتوجهات الهـدف    أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلّ     :) ٢٠٠٩(إلهام  ، وقاد    ـ
، جامعـة أم القـرى      ، رسالة دكتوراه    ، لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة      

 .قسم علم النفس ، كلية التربية 
، عمـان   ،  طبيقـي  النظـري والت   – صعوبات التعلّم    :  )٢٠٠٣ ( راضي ،   الوقفي  ـ

 .منشورات كلية األميرة ثروت ، األردن
 :) ٢٠٠٤( شـحادة   ، أحمد و فارع    ، محمد و الخطيب    ،  حسن    و  راضي، الوقفي    ـ

، عمـان ، الطبعة الثانية   ،  مختارات معربة    ،االستراتيجيات التعليمية في الصعوبات التعلمية    

 .منشورات كلية األميرة ثروت ، األردن 
، )٤(العدد   ، ممجلة صعوبات التعلّ  ،  التعليم االستراتيجي    :) ٢٠٠٤(راضي   ، الوقفي  ـ

  .١٠ ـ ٣ص ، الجمعية العربية لصعوبات التعلم ، األردن ، عمان 

زيـدان  : ترجمة  ،  م النمائية واألكاديمية  صعوبات التعلّ  :) ١٩٨٨(  كيرك و كالفنت    ـ

 .بة الصفحات الذهبية مكت،  الرياض  ،السرطاوي ـ عبد العزيز السرطاوي
 ، البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجـات الخاصـة        :) ٢٠٠٥(خولة أحمد   ، يحيى    ـ

دار المسيرة ، األردن ، انعم. 
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لدى طلبة        هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد نسبة انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات            
الكشف عن الفروق بين الجنسين فـي نـسبة         و ، الصف الثامن في مدارس محافظة القنيطرة     

الكشف عن أساليب التفكيـر      كما هدفت الدراسة إلى      . انتشار صعوبات التعلّم في الرياضيات    
فـي   الـصف الثـامن    في    والعاديين م في الرياضيات   صعوبات التعلّ   ذوي ةبلالطالسائدة لدى   

وكذلك ،   أساليب التفكير   في المجموعتينالكشف عن الفروق بين     و،  مدارس محافظة القنيطرة  
       .الفروق بين الجنسين بين وداخل المجموعات 

 المدارس التابعـة لمحافظـة      منطالب وطالبة   ) ١٢٤٤(اسة من   وقد تكونت عينة الدر         
،  ذكـور    ٦٦٥(  )ريـف دمـشق     ، دمشق  ، القنيطرة  ( القنيطرة والموزعة على محافظات     

: فيما بلغت العينة النهائية بعد عمليات الفـرز         ،  ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ للعام الدراسي    )إناث  ٥٧٩
مجموعـة  ، )  إناث ٦٥،  ذكور ٧٩ ( طالباً) ١٤٤(صعوبات التعلّم في الرياضيات   مجموعة
  .)  إناث ٩٤،  ذكور ١٠٨( طالب ) ٢٠٢(العاديين 
 اختبـار المـصفوفات المتتابعـة لـرافن       : وقد استخدمت في الدراسة األدوات التالية              

)SPM( )       مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات الـتعلّم فـي         ، )٢٠٠٤تقنين عزيزة رحمة
 مقياس أساليب التفكير    ،بطاقة الطالب المدرسية     ، تقنين الباحث )  ٢٠٠٨ الزيات( الرياضيات

  .لدى الطالب من إعداد الباحث 
  :      وقد جاءت نتائج الدراسة كما يأتي 

 من مجوع عينة الدراسة   % ) ١٣,٢٦(في الرياضيات   التعلّم   نسبة انتشار صعوبات     تبلغـ  ١
حيث  .من المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة    ) طالباً وطالبة    ١٢٤٤ (حجمها والتي بلغ    الكلية

  .طالباً وطالبة ) ١٦٥( عينة صعوبات التعلّم في الرياضيات بلغ عدد أفراد
حيث في الرياضيات   التعلّم  وجود اختالف بين الذكور واإلناث في نسبة انتشار صعوبات          ـ  ٢

نسبة الذكور من فئة ذوي صعوبات التعلّم فـي الرياضـيات بالنـسبة لعينـة الكليـة                 تشكل  
  ).%٥,٦٢(فيما تشكل نسبة اإلناث ، )%٧,٦٣(
 الترتيـب   ـ أساليب التفكير السائدة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في الرياضيات بحسب           ٣
، القـضائي   ، لتـشريعي   ا، المحلي  ، التحرري  ، المحافظ  ، التنفيذي  ثم   ،األسلوب الهرمي   (

   . )وجاء في المركز األخير من حيث الترتيب األسلوب الملكي،العالمي 



 ١٦٧

ثم علـى   ، األسلوب الهرمي ( بحسب الترتيب    نالطلبة العاديي أساليب التفكير السائدة لدى     ـ  ٤
وجـاء  ، العالمي  ، التشريعي  ، القضائي  ، التحرري  ، المحافظ  ، المحلي  ، التنفيذي  ، التوالي  

  ). المركز األخير من حيث الترتيب األسلوب الملكي في
 فـي   والطلبـة العـاديين    في الرياضيات  التعلّمبين الطلبة ذوي صعوبات     وجود فروق   ـ  ٥

وجود فروق في األسـلوبين     وكذلك  ، التعلّموالعالمي لصالح ذوي صعوبات     األسلوبين الملكي   
  . والمحلي لصالح العاديين الهرمي 

في الرياضيات وفقاً   التعلّم  أساليب التفكير بين الطالب ذوي صعوبات        توجد فروق في   ـ ال ٦
  ) .إناث/ ذكور ( لمتغير الجنس

وفقـاً   بالنسبة لعينة الطالب العـاديين     المحافظ لصالح الذكور     األسلوبفي  وجود فروق   ـ  ٧
  ) .إناث/ ذكور ( لمتغير الجنس

) ذكـور   ( يات والطلبة العاديين  في الرياض التعلّم   صعوبات   ذويبين الطلبة   وجود فروق   ـ  ٨
  . العاديين الطالبلصالح، المحلي  و الهرميلوبينفي األس

م في   صعوبات التعلّ  اتذوالطالبات   لصالح   العالميووجود فروق في األسلوبين الملكي       ـ  ٩
  .ياتالعادالطالبات المحلي لصالح وجود فروق في األسلوب وكذلك ، الرياضيات 
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 م�ا���ت ا�����) ١(ا����� 
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 ����� �����ء ا��ــــــــ
ارس ا��� �� إ�اء ا�
را�� ����

 

  

  

  أوالً ـ مدارس محافظة القنيطرة

 عينة الدراسة المـدارس/ محافظة القنيطرة   الرقم

  خان أرنبة  /  ٢ح/خان أرنبة ١
 )مختلط ( 

٨٣ 

 ٤٢ )مختلط ( الصمدانية/ الشهيد هاني قويدر  ٢

 ٥٢ )مختلط ( مدينة البعث/ البعث  ٣
 ١٧٧ المجموع 

  

  محافظة دمشقالمدارس التابعة لمحافظة القنيطرة ثانياً ـ 

  
 الرقم

  
 المدارس/ محافظة دمشق

  
 عينة الدراسة

 ٧٣ التقدم/ الشهيد عاصم عامر الثانية ١

 ٧٨ الزاهرة/ الشهيد عدنان حسيان  ٢

  الزاهرة/ الشهيد سعد سعد  ٣
 )ذكور ( 

٧٩ 

 ٧١ )ذكور ( دويلعة/  تل الفخّار ٤

 ٣٠١ المجموع ٥
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  محافظة ريف دمشقفي المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة ثالثاُ ـ 

  
 الرقم

  
 المدارس/ محافظة ريف دمشق

  
 عينة الدراسة

الحجر / الشهيد عوض حسن عوض  ١

 )ذكور(األسود

٧٦ 

 ٥٩ )ذكور ( الحجر األسود األولى ٢

 ٧١ )إناث  (الحجر األسود الرابعة ٣

 ٩٤ )إناث ( الحجر األسود السادسة ٤

 ٦٣ )ذكور(الحجر األسود/ الشهيد محمد موسى عثمان  ٥

 ٦٨ )ذكور ( السيدة زينب الخامسة ٦

 ٧٤ )إناث ( السيدة زينب/ الشهيد فيصل محمد الثالثة  ٧

 ٥٦ )إناث ( ثانوية سبينة الرابعة ٨

 ٦٥ )ذكور (سبينة/ الشهيد عبد الرحمن مرشود  ٩

 ٧١ )مختلط( الكسوة/ الشهيد حسن العجالن  ١٠

 ٦٩ )مختلط ( الكسوة الشرقية ١١

 ٧٦٦ المجموع 

 

  

 



 ١٧٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )٢( ا����� 
  ���ّ�ا������ت � ا���������ی	 ا�����س 

 ا�	ی����ت�  
  إ��اد

 ا��ّی�ت (��� ،٢٠٠٨(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٦

  متعلّالمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات لأسماء السادة المحكمين 

   الرياضياتفي 

  
  

  جامعة دمشق/ التربية كلية / مدرس بقسم التربية الخاصة آذار عبد اللطيف         . د

  جامعة دمشق/ كلية التربية / قسم القياس النفسيرئيسة رنا قوشحة              . د

  جامعة دمشق/ كلية التربية / مدرس بقسم علم النفس غسان منصور           . د

  جامعة دمشق/ كلية التربية / قسم التربية الخاصة /قائمة باألعمالانتصار مقلد     . أ 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٧

  ���ّ�ا������ت � ا���������ی	 ا�����س 
 ا�	ی����ت�  

  إ��اد

  )٢٠٠٨،الزيات(
  

  )'&% ا����ی% ( 
  

  

  :..........................الصف الدراسي: ............................   اسم الطالب 

  .................:............الجنس:..........    سنة .............. العمر   شهر 

  :........................................ اسم المدرس 

  :...........................عدد لقاءاته األسبوعية بالطالب 
  
  

  :ت���)�ت 
�ی�ت ا�)��)-/ ��ی�ي ا�)��� �  

  
   ���	
��ت ا������  ��� ا��������ت                   س���ف ها ا�� إ��+ ا�*�() '�& ا�%�$ب ذوي ���

�ات �� &���ت ا�����ّ              وا���/�� 0�	���
��8 أو آ6 ا�34�/�5 ا���2�آ�0 ا� ����� �   ��� �
و<� أ'� ها ا�
	��س ����ف ا�=�/�ل '��+ ت	����ات*� �
��ى ت��ات� ه�:                  ، ا�������ت  

      �*�$? 8���ع        ، ا�34�/5 ا��2�آ�0 ��ى ���و�ا �Fن م����*� ا���Dة ���%���B م
: ا�34�/���5 ا�����2�آ�0 � ����� �*����Gو ت*����ار م$ح ������	������K ������ أم����ًا �����ور�ً�  ا�

 K�$/�دق م& خ�ا ���	�ا ا�
	��س و ا�=*� وا��� O�=/��5ام ا�  .�$س
                     ���� B���%�ى ا���ره�� ��S ات��
�م �	�اءة آ�T' 6رة وت	���� م��ى ت��وم& F� �Wن اVه

     X�����	
�� 0��D���ت     ، أم���ًا أس�س���ً� '���Y اVس���: ا���/����� ����D�3�5 ا)���. و���� ا�
   �ب مZY <�اءة ه�%
 أم��م ا�[	��ة ا���� ت�اه��     √: ا����Tرات ��<���W 0 و��] '$م�0          وا�
B��%�ا +�' �ً>�T%0 ، أآ_� ان����  :و�` ا��	���ات ا�
   ��ی7 ��6% دا�5	دا5)ً�       إذا آ�01 ت/.

  ��9&ً�       إذا آ�01 آ�8	ًا �� ت/.	 ��ی7
  أح��1ً�      إذا آ�01 ت/.	 '��ً:

  در�1درًا       إذا آ�01 ت/.	 ��%6 �1
  < تA@&?  إذا آ�01 < ت/.	 ��ی7 أ��ًا

  
  
  

  ش�آ	یE ��6 ت��و�61 و�C- ص�رآ�



 ١٧٨

  < تA@&?  �1درًا  أح��1ً�  ��9&ً�  دا5)ً�  ا�Iــــــــ��ك/ا���صـــــــــــــــــــــــ�-
            ) .٨،٧(، ) ٦،٢: (یN� ص���- � ا��)��� ��E اMر'�م �%8 . ١
٢ .	Qاء �)���ت ا�	إج             .ب و ا��I)- ا�)@��- یN� ص���- �
            .یN� ص���- � ح% �5�I% ا�W� W(N ا��)% و ا�@	ح �W ا<C�:ف . ٣
٤ . �.1�6� 	�9             .یWQ أر'�م أو ��ص�- ا��I6ر ا���	ی- �
٥ . E� 	&] ��:��ت أآ��ام ا�����C>ص���- ا �Nی ،E� 	\أص.            
            .�- ا�)���دة ا��@�ات یN� ص���- � ح% ا�)5�I% ا��[/�- ا��[. ٦
            .یN� ص���- � �.� ا���� ا�)�1�6- �_ر'�م وآ����.� و��ً� �.� . ٧
            . و ا<ح�[�ظ �.� ، یN� ص���- � ح[` ا����5? ا�	ی���- . ٨
            .یN� ص���- � �.� ��dA ا�	��ز ا�	ی���- . ٩

١٠ .Iروس ا��ی���- ا�)����- ���	ا� �ا���ا� dIAی -���.            
            .یN� ص���- � ح% ا�)5�I% ا�)���دة ا��@�ات و ت)��� �1تe ا��% . ١١
            .یN� ص���- � ت��ی%  ا�����9ت ا��[/�- ��)5�I% إ�d ر��ز ری���- . ١٢
١٣ . ًً����� -���I�ی���- أو ا�	5% ا��I(ح% ا�             .یN� ص���- �
١٤ .  �ffا��ح E�ff� %fی��ا�� ff� -���ffص �fNی  	\ffصMو ا 	f&آMات ا ) �ff� ، �ffC ،
  ) .آ� ، ��	 

          
١٥ . �N�ا� �            .و ا���E ، و ا�)��I- ، و ا�6)�- ،یN� ص���- � ت)��
             .٢س> ، < ، : یN� ص���- � �.� و اC���ام ا�	��ز ا�	ی���- �%8 . ١٦
١٧ . -���I�ا��)���ت ا�             .یN� ص���- � ح% ا�)5�I% ا�� ت�@�j ت�Aع �
            .ی���ج إ�d ت���] آ% خ@�ة � ا�)5�I% ����دة ا��@�ات . ١٨
            .یN� ص���- � ت	ت�j ا�M�اد ت����یً� أو ت�Aز��ً� . ١٩
٢٠ .  %5�I(ح% ا� �A� ش�راتmب ا	ح و �	n و W(ج             .یN� ص���- �

  
  
 

 
 
 
 

    

  

  



 ١٧٩

  ����ا������ت � ا���������ی	 ا�����س 
 ا�	ی����ت�  

  إ��اد

  )٢٠٠٨،الزيات(
  

  )��� ا����ی% ( 
  

  

  :..........................الصف الدراسي: ............................   اسم الطالب 

  ................:.............الجنس:..........    سنة .............. العمر   شهر 

  :........................................ اسم المدرس 

  :...........................عدد لقاءاته األسبوعية بالطالب 
  
  

  :ت���)�ت 
�ی�ت ا�)��)-/ ��ی�ي ا�)��� �  

  
   ���	
��ت ا������  ��� ا��������ت                   س���ف ها ا�� إ��+ ا�*�() '�& ا�%�$ب ذوي ���
�ات� �� &���ت ا������ ���                 وا���/�� 0�	���
��8 أو آ6 ا�34�/�5 ا���2�آ�0 ا� ����� 
و<� أ'� ها ا�
	��س ����ف ا�=�/�ل '��+ ت	����ات*� �
��ى ت��ات� ه�:                  ، ا�������ت  

      �*�$? 8���ع        ، ا�34�/5 ا��2�آ�0 ��ى ���و�ا �Fن م����*� ا���Dة ���%���B م
: ا�34�/���5 ا�����2�آ�0 ������ ����� �*����Gو ت*����ار م$ح ������	�K ������ أم����ًا �����ور�ً� ا�

 K�$/�دق م& خ�ا ���	�ا ا�
	��س و ا�=*� وا��� O�=/��5ام ا�  .�$س
                     ���� B���%�ى ا���ره�� ��S ات��
�م �	�اءة آ�T' 6رة وت	���� م��ى ت��وم& F� �Wن اVه

     X�����	
�� 0��D���ت     ، أم���ًا أس�س���ً� '���Y اVس���: ا���/����� ����D�3�5 ا)���. و���� ا�
     :�ب مZY <�اءة ه�%
 أم��م ا�[	��ة ا���� ت�اه��     √ا����Tرات ��<���W 0 و��] '$م�0         وا�
B��%�ا +�' �ً>�T%0 ، أآ_� ان����  :و�` ا��	���ات ا�
   ��ی7 ��6% دا�5	دا5)ً�       إذا آ�01 ت/.

  ��9&ً�       إذا آ�01 آ�8	ًا �� ت/.	 ��ی7
  أح��1ً�      إذا آ�01 ت/.	 '��ً:

  �1درًا       إذا آ�01 ت/.	 ��6% �1در
  < تA@&?  إذا آ�01 < ت/.	 ��ی7 أ��ًا

  
  
  

  ش�آ	یE ��6 ت��و�61 و�C- ص�رآ�



 ١٨٠

  
  < تA@&?  �1درًا  أح��1ً�  ��9&ً�  دا5)ً�  ا�Iــــــــ��ك/ا���صـــــــــــــــــــــــ�-

١ .          %6�ffا� ff� -ffا�)���ر� -�ffC�A.�6ل ا�ffشMا E�ff� �ff��(�ا� ff� -���ffص �ffNی
) %�@�I(و ا� W�	(وا،آ�� E(8(ة أو ا�	ا5�� ... pإ�(  

          
            .یN� ص���- � إج	اء �)���ت ا�Q	ب أو ا��I)- ا�)@��- . ٢
            .یN� ص���- � ح% �5�I% ا�W� W(N ا��)% أو ا�@	ح �W ا<C�:ف . ٣
٤ . �.1�6� 	�9             .یWQ أر'�م أو ��ص�- ا��I6ر ا���	ی- �
            .����]یN� ص���- � ر�C اMش�6ل ا�.A��C- ��6ٍ% ا. ٥
            یN� ص���- � ح% ا�)5�I% ا��[/�- ا��[.�- ا�)���دة ا��@�ات . ٦
            .یN� ص���- � �.� ا���� ا�)�1�6- �_ر'�م وآ����.� و��ً� �.� . ٧
            . یN� ص���- � ح[` ا����5? ا�	ی���- أو ا<ح�[�ظ �.� . ٨
            .یN� ص���- � �.� ��dA ا�	��ز ا�	ی���- . ٩

١٠ . -���Iروس ا��ی���- ا�)����- ���	ا� �ا���ا� dIAی.            
            .یN� ص���- � ح% ا�)5�I% ا�)���دة ا��@�ات و ت)��� �1تe ا��% . ١١
            .یN� ص���- � ت��ی%  ا�����9ت ا��[/�- ��)5�I% إ�d ر��ز ری���- . ١٢
١٣ .-���I�ی���- أو ا�	5% ا��I(ح% ا�             . �����ًً یN� ص���- �
١٤ .    	\ffصMو ا 	f&آMات ا�ffا��ح E�ff� %fی��ا�� ff� -���ffص �fNی ) �ff� ، �ffC ،
  ) .آ� ، ��	 

          
١٥ . E��            .یN� ص���- � ت)��� ا���N أو ا�6)�- أو ا�)��I- أو ا�
             .٢س> ، < ، : یN� ص���- � �.� و اC���ام ا�	��ز ا�	ی���- �%8 . ١٦
١٧ .            . ح% ا�)5�I% ا�� ت�@�j ت�Aع � ا��)���ت ا�����I- یN� ص���- �
            .ی���ج إ�d ت���] آ% خ@�ة � ا�)5�I% ����دة ا��@�ات . ١٨
            .یN� ص���- � ت	ت�j ا�M�اد ت����یً� أو ت�Aز��ً� . ١٩
٢٠ .  %5�I(ح% ا� �A� ش�راتmب ا	ح أو �	n أو W(ج             .یN� ص���- �

 



 ١٨١

  

  

  

  )٣(الملحق 
 المتتابعة للمصفوفات رافن اختبار



 ١٩٣

  
  
  
  
  
  
  
   )٤( ا����� 

  مقياس أساليب التفكير لدى الطّالب
  إعداد

  )الباحث  (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٤

  *أسماء السادة المحكمين لمقياس أساليب التفكير لدى الطّالب
  

  

  لبنان/ الجامعة األمريكية اللبنانية/ مدير قسم التربية   د أحمد عويني   .أ

  .العراق / جامعة بغداد  /كلية التربية / لم النفسقسم التربية وع  د إسماعيل إبراهيم علي  .أ

  جامعة دمشق/ كلية التربية / مدرس بقسم التربية الخاصة   آذار عبد اللطيف . د

  جامعة دمشق/ كلية التربية / قائمة باألعمال  بقسم التربية الخاصة  انتصار مقلد  . أ 

  جامعة دمشق/ كلية التربية / قسم القياس النفسيرئيسة   رنا قوشحة. د

  السعودية / جامعة جازان / كلية التربية/ مدرس بقسم علم النفس   عصام علي الطيب. د

  جامعة دمشق/ كلية التربية / مدرس بقسم علم النفس   غسان منصور. د

  جامعة دمشق/ كلية التربية /  مدرس بقسم علم النفس   مازن ملحم . د

  جامعة دمشق/ كلية التربية  / مدرس بقسم علم النفس    مروان أحمد  . د

  السعودية/ جامعة الملك عبد العزيز / مدرس بقسم التربية الخاصة   ناصر خطاب. د

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .روعي ترتيب أسماء السادة المحكمين هجائياً 

  

  

  

  

  

  



 ١٩٥

  لدى الطالبتفكير المقياس أساليب 
  إعداد
  الباحث

  )قبل التعديل ( 
  :البيانات الشخصية  : أوالً

  
  .......................: اسم المدرسة -٢: ......................... االســم  -١
 .....................: الصف الدراسي -٤: ..................... تاريخ الميالد  -٣

  (         ) أنثى –ب (          )                   ذكر –أ :    الجنس -٥
  
  :التعليمات : انياً ث

  :عزيزي الطالب 
  

 يدور حول األساليب التي يستخدمها الناس في إنجاز المهمات والمشاريع           المقياسإن هذا          
  .وحّل المشكالت و في اتخاذ القرارات 

و قرر كم تصف كُل منها بدقة الطريقة التي تستخدمها في أداء            " بعناية  " اقرأ العبارات التالية    
أمام اإلجابـة   ) √(واإلجابة عنها بوضع عالمة     ، ور سواء بالمدرسة أو المنزل أو العمل        األم

، وأخـرى خاطئـة     ، وال توجد إجابة صـحيحة      ، التي ترى أنها تصف طريقتك في التفكير        
علماً بأن إجابتك ستحاط بالـسرية      ، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك بدقة          

والمثال التالي ، ستخدامها في أغراض البحث العلمي ال، يها سوى الباحث لع عليطّن التامة و ل
  :يوضح كيفية اإلجابة عن المقياس 

  :مثال 
  :أهتم بالتفاصيل الدقيقة لكل عمل أقوم به 
  

  ال تنطبق  أحياناً  تنطبق
  
√  

    

  

��و�� ���� ��  و�

  ا�����



 ١٩٦

  
  ال تنطبق  أحياناً  تنطبق  الـــعــــــــــــــبارة  ت

        ..................).الغاية تبرر الوسيلة ( شعاري دائما   ١
أحب قراءة الكتب والموضوعات التـي تتحـدث عـن            ٢

  ...............................االختراعات واالبتكارات
      

و ، هتم بأحـداثها    أي  ندرس قصة في التاريخ فإن    أعندما    ٣
  .الخ. ..ابها وأسب، ا هوتاريخ، متجاهالً أبطالها نتائجها 

      

        ..................أحب أن أقوم بتجربة كل ما هو جديد   ٤
أثناء حل المسائل أحب أن أتشارك أنا وزمالئـي فـي             ٥

  ............................ . للوصول إلى الحلاألفكار
      

        .........أحاول القيام بالعديد من األشياء في وقت واحد   ٦
، حتاجها بنفسي   أ على المعلومات التي     ل الحصول ضأف  ٧

  ................................سأل اآلخرين أدون أن 
      

أحب أن أضع ترتيب لألمور التي علي القيام بها بحسب            ٨
  ...............................................أهميتها 

      

ل اإلجابة عن األسئلة التـي تتطلـب المقارنـة و           ضأف  ٩
  ....................................صنيف والتحليل الت

      

أعتقد أن المعلومات الموجودة في الكتب المدرسية كافية          ١٠
  ........................وال احتاج إلى أن أزيد عليها ، 

      

 رياضيات أريد معرفة الهدف من كل       ةعندما أحل وظيف    ١١
  ..........................................عملية حسابية

      

أحب المواقف التـي يكـون فيهـا دوري أو طريقـة              ١٢
  ............................مشاركتي معروفة بوضوح 

      

حتى تلك التـي    ، أحب مواجهة جميع أنواع المشكالت        ١٣
  ........................................تبدو لي بسيطة 

      

        . .خبر حيث يتاح لي التجريبل التعلّم في قاعة المضأف  ١٤
        ........ل األسئلة التي يتطلب حلها أكثر من طريقةضأف  ١٥
حتى ، عتمد على نفسي في حل وظائفي المدرسية فقط         أ  ١٦

  ............................لو واجهت صعوبة في ذلك 
      



 ١٩٧

  
  ال تنطبق  أحياناً  تنطبق  الـــعــــــــــــــبارة  ت

        .................تنظيم وقتي بين الدراسة واللعب أقوم ب  ١٧
أفَضل التركيز على النتيجة النهائية لألمور التي أقـوم           ١٨

  .....................................................بها
      

        ...............أحب أن أكون قائداً لزمالئي في الصف   ١٩
من خاللها التفاعـل مـع   ستطيع  أل النشاطات التي    ضأف  ٢٠

  ..........................اآلخرين كجزء من مجموعة 
      

ربط بين ما أخذه في المدرسة وما هو موجود         أدائماً ما     ٢١
  ..........................) .كالمنزل والحي( في بيئتي 

      

عند كتابة موضوع أدبي أستخدم جميع األفكـار التـي            ٢٢
  ...........................................تخطر ببالي 

      

        .......................ألتزم بالقوانين والقواعد المحددة   ٢٣
 ذات اإلجابات    ذات االختيار من متعدد و     ل األسئلة ضأف  ٢٤

  ..............................................القصيرة 
      

استحـسان  ل القيام باألمور التي تنـال رضـا و           ضأف  ٢٥
  ...............................................زمالئي 

      

 إلى عناصـر    المسائل الصعبة والمشكالت  ل تحليل   ضأف  ٢٦
  ...............................................وأجزاء 

      

        .).ألعب وحدك ترجع راضي ( شعاري في االمتحانات   ٢٧
ك لحالقي مهمـة اختيـار      ترأعندما أقص شعري فإنني       ٢٨

  ....................................القصة المالئمة لي 
      

        ...............أهتم بالتفاصيل الدقيقة لكل عمل أقوم به   ٢٩
أستمتع بالعمل الذي يتـضمن التحليـل أو الترتيـب أو             ٣٠

  ....................................المقارنة بين األشياء
      

جميع المواد الدراسية متساوية من حيث األهمية بالنسبة          ٣١
  ....................................................لي 

      

أحب النشاطات المدرسية التي تمكنني من العمـل مـع            ٣٢
  ............................................اآلخرين 

      



 ١٩٨

  ال تنطبق  اًأحيان  تنطبق  الـــعــــــــــــــبارة  ت

أحب أن أتحدى الطرق واألفكار القديمة و البحث عـن            ٣٣
  ...........................................طرق جديدة 

      

        ...........ستطيع كتابة األفكار الرئيسية ألي موضوع أ  ٣٤
        .تبع قوانين المدرسة بحذافيرها أ  ٣٥
ـ ، دائماً ما أعارض المعلم في الصف         ٣٦ ، كالمـه   ( ثالً  م

  .......................... ).تصرفاته ، طريق تدريسه 
      

ستخدم أفكاري الخاصة فـي     أعندما تواجهني مشكلة ما       ٣٧
  ...................................................حلها

      

يمكنني أن أرى كيـف تـرتبط       ، عندما أقوم بأي عمل       ٣٨
  ..........................األجزاء بالهدف الكلي للعمل 

      

نهي العمل الذي أقوم به قبل أن ابـدأ بعمـل           أأحب أن     ٣٩
   ....................................................آخر

      

        ......................نادراً ما أعطي االهتمام للتفاصيل   ٤٠
ميع  ج نأل، أستطيع االنتقال من عمل إلى آخر بسهولة          ٤١

   .........................األعمال تبدو لي بنفس األهمية
      

هتم بالحصول على معلومات أكثر عما هي متضمنة في      أ  ٤٢
  .......................................الكتب المدرسية 

      

        ...............متحانالأقوم بتنظيم برنامج للدراسة قبل ا  ٤٣
حتاج إليهـا مـن   أمعلومات التي ل الحصول على ال   ضأف  ٤٤

  ...............زمالئي بدالً من قراءتها أو البحث عنها 
      

عتقد أن علي أن أتعلم المزيد من المعلومات حتى إذا لم           أ  ٤٥
  ............................................تكن تهمني 

      

ر ختيااأقوم ب فإنني  إذا توجب علي القيام بعدة أمور هامة          ٤٦
  ..........................أكثرها أهمية بالنسبة لزمالئي 

      

مثـل  ( غالباً ما يسترعيني التفكير حول االختراعـات          ٤٧
  .................)الخ ... الموبايل ، التلفزيون ، الهاتف 

      

، التفاصيل  ، درس التاريخ أحاول حفظ التواريخ      أعندما    ٤٨
  ...............................................األسماء 

      



 ١٩٩

  
  ال تنطبق  أحياناً  تنطبق  الـــعــــــــــــــبارة  ت

أن تكون األعمال و المهام التي أكلف بها واضحة         ل  ضأف  ٤٩
  ........................................و غير غامضة 

      

أفضل مادة دراسية واحدة فقط مـن بـين كـل المـواد               ٥٠
   .................................................الدراسية

      

        ..................................عمل لوحدي  أأحب أن  ٥١
نتقـد أفكـار زمالئـي عنـد مناقـشة          أأحب أن أحلل و     ٥٢

  ......................................موضوعات التعبير
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٠

  لطّالب لدى اتفكيرالمقياس أساليب 
  إعداد
  الباحث

  )بعد التعديل ( 
  :البيانات الشخصية  : أوالً

  
  .......................: اسم المدرسة -٢: ......................... االســم  -٢

 .....................: الصف الدراسي -٤: ..................... تاريخ الميالد  -٤

  (    ) أنثى –ب (    )  ذكر –أ :الجنس  -٦  : ....................       الشعبة  -٥
  

  :التعليمات : ثانياً 

  :عزيزي الطالب 
 يدور حول األساليب التي يستخدمها الناس في إنجاز المهمات          المقياسإن هذا          

  .والمشاريع وحّل المشكالت وفي اتخاذ القرارات 
ها في وصـف الطّريقـة التـي        دقة كٍُل من  و قرر   " بعناية  " اقرأ العبارات التالية    

واإلجابـة عنهـا    ،  بالمدرسة أو المنزل أو العمل       ء سوا تستخدمها في أداء األمور   
وال ، أمام اإلجابة التي ترى أنها تصف طريقتك فـي التفكيـر            ) √(بوضع عالمة   

فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبـر عـن        ، وأخرى خاطئة   ، توجد إجابة صحيحة    
  :ل التالي يوضح كيفية اإلجابة عن المقياس والمثا، وجهة نظرك بدقة 

  :مثال 
  .......أهتم بالتفاصيل الدقيقة لكل عمل أقوم به 
  

  تنطبق
  دائماً

  ال تنطبق  أحياناً
  أبداً

  
√  

    

  

��و�� ���� ��  و�

  ا�����



 ٢٠١

              

  ا��ــــــــــــــــــــــــــــــ��رة
  تنطبق
  دائماً

  ال تنطبق  أحياناً
  أبداً

        ........خذه في المدرسة وما هو موجود في بيئتي آبط بين ما أر  ١

        ......................هناك موضوع يشغل بالي دائماً وال يتغير   ٢

        ..................................م في قاعة المخبر أفضل التعلّ  ٣

ألن حتـاج   أو ال   ، المعلومات الموجودة في الكتب المدرسية كافية         ٤
   .....................................................أزيد عليها

      

٥  عب راسة واللّأقوم بتنظيم وقتي بين الد..........................        

       .....................أفضل القيام بالمهام ذات الخطوات المحددة   ٦

٧  كتابة القصص القصيرة واألشعار أحب ........................       

        .....أستمتع بالعمل الذي يتضمن التحليل أو الترتيب أو المقارنة   ٨

        ..........تسبب المسائل الحسابية المتعددة الخطوات كابوساً لي   ٩

        ..........................أحب أن أقوم بتجربة كل ما هو جديد   ١٠

        ................إجابة واحدة فقط أفضل األسئلة التي يجاب عنها   ١١

        .......أحاول تعلّم المزيد من المعلومات حتى إذا لم تكن تهمني   ١٢

١٣  ة أتناقش أنا وزمالئي في القضايا المدرسي......................          

١٤  ل التعبير عن أفكاري من خالل الرسم أفض.....................        

        ......خر آبدأ بعمل أ أنهي العمل الذي أقوم به قبل أن أفضل أن  ١٥

١٦  الب د لحرية الطّأعتقد أن نظام المدرسة مقي.....................        

        ................................. .برأيي خير الكالم ما قلَّ ودّل  ١٧

ـ  وظيفة رياضيات أحاول معرفة الهدف من كـل عمل    عندما أحلُّ   ١٨ ة ي
ة حسابي........................................................  

      

        ........ة لعب الفريق المنافس عندما ألعب الكرة أقوم بتقويم خطّ  ١٩

        .........تي أقوم بها هائية للمهام الّتيجة النّركيز على النّأفضل التّ  ٢٠

٢١  رين  أن أفكر بطريقة مختلفة عن اآلخأحب.....................        

        ...............أحلل ما أسمعه أو أقرأه و أحاول إيجاد معاني له   ٢٢

        ..........................أفضل األسئلة ذات اإلجابات القصيرة   ٢٣

        .................................).ر الوسيلة الغاية تبر( برأيي   ٢٤

        ........................راسة قبل االمتحان ة للدطّأقوم بتنظيم خ  ٢٥



 ٢٠٢

    
  ا��ــــــــــــــــــــــــــــــ��رة

  تنطبق
  دائماً

  ال تنطبق  أحياناً
  أبداً

        .ف بها واضحة وغير غامضة تي أكلّأفضل أن تكون األعمال الّ  ٢٦

٢٧  خطوة ال أفهمها من خطوات الحّلياضيات عن كّلأسأل مدرس الر          

  لكترونية غالباً ما يسترعيني التفكير حول طريقة عمل األجهزة اإل  ٢٨
  ..........................).التلفاز ، الخليوي ، مثل الحاسوب  ( 

      

٢٩  قة أنفذ تعليمات المعلمين بد.....................................        

        .................ارنة ب المقأفضل اإلجابة عن األسئلة التي تتطلّ  ٣٠

٣١  أن أكون قائداً لزمالئي في الصف أحب ........................        

        ........العمل الكلّي و األجزاء المكونة لههدف بين أدرك االرتباط   ٣٢

٣٣  أحبى الطرق واألفكار القديمة  أن أتحد........................        

٣٤  أن أقوم باألأحب مشاكل عمال المعتادة بدون أي ...............        

        ................ر الرئيسة ألي موضوع كَأستطيع استخراج الِف  ٣٥

٣٦    بتفاصـيلها   ياضيات أحاول حفظ خطـوات الحـلّ      عندما أدرس الر 
  .........................................................الدقيقة

      

        ..........................ة مهمة ات قبل أدائي أليأحتاج لتوجيه  ٣٧

        ..........ة في حل المشاكل التي تواجهنيستخدم أفكاري الخاصأ  ٣٨

        ............أضع خطة متعددة الخطوات إلنجاز األعمال الكبيرة   ٣٩

٤٠  خاذ القرارات لآلخرين ة اتّأترك مهم...........................        

���ُ�ا����� ا��� ���ّ�أفضل   ٤١�        ................ًا آ'& ً� $#"� ! �� ا

٤٢  ة أكثر من مراحل الحّلأهتم بناتج العملية الحسابي. ..............        

٤٣  ل تحليل المسائل الصعبة والمشكالت إلى أجزائها أفض..........        

        ................ بحسب أهميتها تي علي القيام بهاب األمور الُّأرتّ  ٤٤

        .................................أسعى لزيادة معلوماتي العلمية   ٤٥

        .............ة ياضيدة في المسائل الر المحدألتزم بخطوات الحّل  ٤٦

٤٧  عمل أقوم به قيقة لكّلأهتم بالتفاصيل الد ........................        

٤٨  أحبة الّ قراءة المواضيع العلميث عن االختراعاتتي تتحد......        

        .....................أجد صعوبة في االنتقال من عمل إلى آخر   ٤٩

        .................................أسعى لتحقيق جميع طموحاتي   ٥٠



 ٢٠٣

    
  ا��ــــــــــــــــــــــــــــــ��رة

  تنطبق
  دائماً

   تنطبقال  أحياناً
  أبداً

        ................ز فيها على التفاصيل تي ال أركّأفضل األعمال الّ  ٥١

        .....................استمتع بإيجاد أكثر من حل للمسألة الواحدة   ٥٢

        ...........االمتحانات غير كافية لتقييم القدرات الحقيقية للطالب   ٥٣

        ......................... بدقة بالغة أحب أداء المهام المحددة لي  ٥٤

        ......................................أدقق في كل كلمة أقرؤها   ٥٥

٥٦  الغاية ال تبرر الوسيلةأعتقد أن .................................        

        .....................أفضل مادة دراسية واحدة فقط دون غيرها   ٥٧

        ................................لتزم بالقوانين والقواعد المحددة أ  ٥٨

        ....... ...........................نادراً ما أركز على التفاصيل   ٥٩

        ............يزعجني تقييدي بمواعيد محددة في الدراسة أو العمل  ٦٠

        .......... .أحب الرحالت المدرسية ألنه يكون قد خطط لها بدقة  ٦١

        ......................................أحب تجربة كل ما أتعلمه   ٦٢

        .....أحب أن انتقد أفكار زمالئي عند مناقشة موضوعات معينة   ٦٣

 
  

  

  

 



 ٢٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )٥( الملحق 

  المراسالت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٥

   :Sullivan  و مساعده سوليفانSternberg  المراسالت مع الدكتور ستيرنبرغ
  

  

On Sun, 24 Aug 2008, ayham faouri wrote 
 <<Dear , Dr : Sternberg 
 <<I hope that you have a good times , my name is Ayham faouri, from  
 <<Syria , I need your help in my thesis a bout ( comparison study in  
 <<styles of thinking between the students with learning disability and  
 <<normal students in age ( 11 to 16 ) , since , I am in higher study  
 <<for Master degree in psychology.  
 <<With my best regards 

comparison study in styles of thinking between the students 
with learning disability and normal students. 

��: 
Roberta Sullivan ) roberta.sullivan@tufts.edu (

  م٠١:١١:٠٢ ١٤٢٩/.-, ن/٢٣:' ر&% ا#ر! ل
 )ayham faouri ) aiham-1983@hotmail.com : إ45

<=>? : Robert Sternberg ) Robert.Sternberg@tufts.edu( 

 
Hello، 
Per your email to Dr. Sternberg, I have attached our Thinking Styles  
Inventory for you. 
Regards, Roberta  
Robert Sternberg wrote: 
 <Hello Ayham. My assistant Roberta Sullivan will send you our  
 <thinking-styles scale. I hope it helps. Good luck! 
 <Best, Bob 
 <PS Today is Sunday so it will probably be tomorrow 
Styles of Thinking for primary schools students. 
ayham faouri wrote 
 <Dear Sir .Sullivan 
 <<Thank you for your kind response . The scales are too much valuable  
 <for me . I would like to know if there is a special scale in styles of  
 <thinking for primary schools students and also if there are any  
 <similar projects which search the same subject as my project kindly  
 <send it to me.  
 <With my best regards. 
 <Ayham faouri 

��: 
Roberta Sullivan ) roberta.sullivan@tufts.edu (

  م٠١:٤٩:٣٤ ١٤٢٩/.-, ن/٢٧:' ر&% ا#ر! ل

 )ayham faouri ) aiham-1983@hotmail.com : إ45

 
Hello، 
I spoke with Dr. Sternberg regarding your request. Unfortunately, there  
is no such scale as you describe. 
Sorry about that. Thanks for your interest and good luck!  
Regards, Roberta 
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Summary 
 

      The present study aimed to determine the prevailing of learning  
disability in mathematics among students in eighth grade in schools in 
Quneitra governorate , the disclosure of the differences between the 
gender in the prevalence of learning disability in mathematics. The study 
also aimed to detect the prevalent thinking styles among students with 
learning disability in mathematics and normal in eighth grade in schools 
in Quneitra governorate, to detect differences between the two groups 
thinking styles , as well as gender differences between and within groups.  
Sample : 
  The sample consisted of (N = 1244) students from schools in the 
governorate of Quneitra and distributed to the Governorates (Quneitra , 
Damascus, Rural Damascus) , (m = 665, fm = 579) for the academic year 
2009 / 2010, whereas the final sample after sorting : A set of Learning 
Disability in mathematics (N =144) students (m = 79, fm = 65), a group 
of normal (N =202) students (m = 108, fm = 94).  
Instruments: 

1 – Raven,s Progressive Matrices Test (SPM) (Rahma adapted  2004). 
2 - The Scale of  Appreciation of the Diagnostic Learning Disability in 
Mathematics (Zayat 2008) adapted  of the researcher. 
3- Student archives . 
4- The Scale of Thinking Styles of the Student prepared by the researcher.  
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Results of the Study : 
  
1 - Prevalence of learning disability in mathematics (13.26%) among the 
total study sample size, which amounted to (1244 students) from schools 
in the governorate of Quneitra . As the number of members of the sample 
learning disability in mathematics (165) students.  
 

2 -  There is a difference between males and females in the prevalence of 
learning disability in mathematics , where the males with learning 
disability in mathematics for the total study sample size (7.63%), while a 
percentage of females (5.62%).  
 

3 - Thinking styles prevalent among students with learning disability in 
mathematics, according to arrangement (Hierarchical style, then the 
executive, conservative, liberal, local, legislative, judicial, global, and 
came in last place in the Monarchic order style). 
  
4 - Thinking styles prevalent in the normal students in the order 
(Hierarchical style, and then respectively, the executive, local, 
conservative, liberal, judicial, legislative, global, and came in last place in 
terms of ranking style of the monarchy).  
 

5 - There are differences between students with learning disability in 
mathematics and normal students in the monarchic and global approaches 
for people with learning disability in mathematics, as well as differences 
in the local and hierarchy styles for the benefit of the normal. 
  

6 - There are no differences in thinking styles among students with 
learning disability in mathematics, according to the variable of sex (m / 
fm).  
 

7 -  There are differences in the style the conservation in favor of males 
for a sample of normal students, according to the variable of sex (m / fm).  
8 - There are differences between students with learning disability in 
mathematics and normal students (males) in the hierarchical style and 
local style , for the benefit of normal students. 

  

9 - The existence of differences in the styles of global and monarchy in 
favor of female students with learning disability in mathematics, as well 

 studentsfemale for the local  styleas the existence of differences in the 
 .normal 
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