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تنمية  فيالمتشابهات والمتماثلات  ستراتيجيةاستخدام ااثر 
لدى تلاميذ المرحلة  وبعض العادات العقلية المفاهيميالاستيعاب 

 صعوبات تعلم مادة التاريخ يذو الإعدادية

 ة:مقدم
طـارا  تعتبر النظرية البنائية بالنسبة للكثير من التربويين وخاصـة المعلمـين مرجعـا وا 

بحيث تعطي مدى ، ه ويأخذون به من اجل االرتقاء بأساليب وطرق التدريسيحتكمون إلي
أوسع من التحرك بدال من طرق التدريس التي يصعب عليهم تنفيذها بسبب عوامل متعـددة 

وبالرغم أن النظرية البنائية بمعناها المعروف ، مثـل المنهـاج والبيئة المدرسية والبيئة الخارجية
ية قديمة تمتد إلى سقراط إال أنها تبلورت في صورتها الحالية على ضوء اآلن لها جـذور تاريخ

، وكيلي" وغيرهم وفيجوتسـكى وأوزبل نظريات الكثير من المنظرين المعاصرين مثل "جالسرفيد
حيث يرى "برونر" أحد أعالم التربية أن البنائية قد بدأت على يد الفيلسوف األلماني الشرقي 

عندما رأى أن العقل ينشئ  "التي طرحها في كتابه "نقد العقـل المحـض من خالل األفكار "كنت"
إال أن هذه الصـور والمقـوالت التـي تنطبق على عالم التجربة ال ، المعرفة وفقا لصوره ومقوالته

  (62:7116، تنطبق على عالم الشيء بذاته.)زيتون وزيتون 

اكتساب المعرفة بينمـا يعتبر  للبنائية أفضل أشكالها حول كيفية وقدم "جان بياجيه"
حيث أشتهر بقوله "ال يبدأ اهتمام " "أرنست فون جالسرفيلد" أفضل منظري البنائية المعاصرين

إال بعد أن يكف عن التعامل مع المعرفة  ،المعلم الحقيقي بالكشف عما يدور في عقول طلبته
  (61:6112، )ذياب. وكأنها سلعة تعطى للطلبة"

لنظرية أن عملية اكتساب المعرفة عملية بنائية نشطة ومسـتمرة ويرى أصحاب هذه ا
تـتم من خالل تعديل في البنيات المعرفية للفرد من خـالل آليـات عمليـة التنظـيم الـذاتي )التمثـل 

حيث يكون دور المعلم موجهـا ، والمواءمة( وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية المجتمعية
  (701:6116، )زيتون . طالب هو محور العملية التعليميةللعمليـة التعليمية وال

 لتدريس األساسية الغايات من أن إلى وبول" وبايبي "تروبريج يشير سبق لما وتأكيد

االستيعاب المفاهيمى  على التالميذ مساعدة ،والعشرين الحادي للقرن  الدراسات االجتماعية
 ،وكمواطنين كأفراد يواجهونها التي والتحديات ةالمتعدد للقضايا   طبقا   والعمل، والتفكير الفهمو 

 خالل ذلك من ويتضح ،والعالمي المحلي الصعيد على والتكنولوجيا العلم لمتطلبات وفقا   والتصرف

 التعليم نظريات من والمشتقة ،التدريس وطرائق المناهج مجال في تمت التي التربوية التطبيقات

 . التربوي  النفس علم ميدان في والتعلم
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 أن القائل االفتراض إلى المعرفية النظرية وتستند ،المعرفية النظرية ،النظريات هذه ومن

 بالخبرات وربطها الجديدة للخبرات باالنتباه قام إذا معنى ذا التعلم يجعل يستطيع أن المتعلم

 ،جديدة لمواقف ونقلها واسترجاعها ذاكرته في وتخزينها معنى ذات جعلها بهدف لديه الموجودة
 تحقيق بهدف الداخلية العقلية األبنية خالل من للمعرفة المتعلم اكتساب على تؤكد بذلك وهي

                   . المعرفية وأبنيته خبراته يطور وكيف المتعلم يعرفه ما على كذلك وتركز ،التوازن 
  (.6117 ،وآخرون  قطامي)

 بيئة توفير المعرفي ساساأل وفق التدريس تصميم عليها يبنى التي االفتراضات ومن

 إقامة للمتعلم من خالل المفاهيميتنمية االستيعاب  على وتشجعهم للتالميذ تسمح تعليمية

 تدريسية تصميمات توفير وتسهل الجديدة والخبرات المتعلمة الخبرات بين وروابط عالقات

 السابقة اتالمهار  السترجاع المعارف و تجري  التي التدريس عمليات في ذلك ويظهر، مناسبة

جراء ،الجديدة بالخبرات المتعلقة األمثلة وتذكر  المدرس وظيفة فإن لذلك ،التعلم تقوي  مماثالت وا 

 المعارف ربط خاللها من الطالب يستطيع بطريقة والخبرات المعارف تنظيم المعرفي المنحى وفق

 للمواقف للنقل لةوقاب معنى مناسبة ذات لتصبح لديه المتوافرة المعرفة مع الجديدة والخبرات

 المماثالت استحضار على التالميذ وتدريب ،مخزونة في لما مماثالت إجراء خالل من الجديدة

ثراء لديهم الموجودة عادة مخزونها وا   عملية التعلم يصبح وبذلك ،جديدة بني دخلت كلما بنائها وا 

 التوازن  ةحال إلى التوصل بهدف خبرات من لديه ما استخدام منه تتطلب نشطة تفاعلية

 (6116 ،وآخرون  قطامي )المعرفية.

للمستقبل  طلبتنا إعداد خاللها من يمكن التي الطرائق أفضل عن نبحث أن وقبل
 ما وهذا ،للعالم بها ننظر التي الطريقة نغير أن علينا ،وبخاصة التالميذ ذوى صعوبات التعلم

تباع اكتشاف علينا يحتم  . التاريخية لتلك الفئة لمفاهيما واكتساب التفكير في جديدة طرائق وا 
 لتدريس الحديثة إحدى االستراتيجيات المتشابهات والمتماثالت إستراتيجية وتعد

 خالل من "الشائعة المشبه غير المجردة المفاهيم فهم تسهيل على وتقوم الدراسات االجتماعية

 ومعرفة السمات لمالمتع يعيشه الذي " به المشبه" الواقعي العالم مع التشبيه على التركيز

اإلستراتيجية  هذه وتعد "االختالف أوجه" الموضوع خارج والسمات "الشبه أوجه" المشتركة
 .لديهم المفاهيميوتنمي االستيعاب  الطالب اهتمام تستثير ألنها أهمية ذات

 والمعلومات ،المألوفة غير المفاهيم بين جسرا   المماثلةإستراتيجية المشابهة و  وتبني

 أي فأن ،المجردة للمفاهيم خاصة جديدة معرفية بنية تكوين على لتساعدهم للمتعلمين السابقة

 ،والتمثيل المشابهة خالل من فيها التفكير تم إذا فهمها يمكن مألوفة وغير غريبة تبدو مشكلة
 على تعمل أنها كما التجريد شديدة العالقات شرح على تساعد أن اإلستراتيجية لهذه يمكن كما
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 بها يقوم التي المعرفة بناء تسهيل عملية في فعالة أداة المماثالت تكون  وبذلك لتعلما تسهيل

 . السابقة المعرفية ببنيته والمتاحة يعلمها التي المفاهيم من قاعدة على الفرد
 التغيير إحداث في فعالة أداة تمثل المماثالت أن التربية في المتخصصون  ويرى 

 من وتسهل ،الدارسين وبخاصة التالميذ ذوى صعوبات التعلم لدى البديلة للتصورات المفهومي

 بحياة يتصل الذي الحقيقي العالم مع التشبيه على تركيزها خالل من المجردة المفاهيم فهم

 أيضا    ،السابقة المعرفة تنشيط على قدرتها في متمثال   مهما   دورا   المماثالت تلعب حيث ،المتعلم

 (21، 6111، )عبد المعطىالمفاهيمي. التغيير إحداث في مهما   دورا   المماثالت تلعب
 تكوين عملية التعلم إلى يشير والذي التعلم في البنائية النظرية مبادئ أحد إلى واستنادا   

 في المتعلم لدى الموجودة والمعرفة الجديدة المعرفة بين تفاعل عن ناتجة جديدة معرفية أبنية

 األدوات من تعد المماثالت أن نجد المفاهيمي؛ التغيير أجل من التعلم عليه يطلق ما وهو ،األصل

التالميذ ذوى  اهتمام المشابهات() المماثالت تستثير أن ويمكن التعلم من النوع هذا في الفاعلة
التالميذ ذوى  أمام وتفتح ،التشبيه موضوع تعلم نحو دافعيتهم تزيد ثم ومن صعوبات التعلم
 األشياء. فهم عليه مسهلة يدةجد ورؤى  آفاقا   صعوبات التعلم
 قدرة تنميةمن خالل ، تنمية العادات العقلية عملية تسهيل في فعالة أداة تمثل إنهاكما 

 أن خالله من يستطيع بحيث تشبيهات عليه من ما يعرض كل في والتمعن التأمل على المتعلم

 . همابين االختالف أوجه خالل تحديد من به والمشبه التشبيه موضوع بين يميز
 يمكن التي الوسائل من وسيلة يعد والمشابهةالمماثلة  استخدام أن ورفاقه" "كول ويرى 

 تمنحه لما وذلك، المادة لطبيعة الطالب ذو صعوبات التعلم فهم تسهيل في عليها االعتماد

 ألنشطة إن حيث، للطالب والمألوفة الالزمة والمواد مفاهيم من لديه بما للتأمل فرصة من للطالب

 فرصة للطالب تهيئ أنها كما ،وتعلمها التاريخ نحو اإليجابية المواقف تنمية في مهما   دورا   التعلم

البيانات  وتحليل والتعليل والتفسير والتصنيف كالمالحظة العادات العقلية واكتساب لممارسة
ذلك عقلية و تنمية العادات ال ضرورة على التأكيد إلى الداعية األسباب من العديد وهناك ،وغيرها

وتتميز ، وطبيعته التاريخ لمادة فهمهم زيادة على المتعلمين ذوى صعوبات التعلم لمساعدة
 بحث مشروع أنه على عملية تعلم التاريخ إلظهار بالسعي المماثلة والمشابهةإستراتيجية 

 على ذلك ينعكس وسوف، أنفسهم التالميذ ممارسة خالل من المعرفة إلى إنتاج يهدف واستدالل

 مشاركة يشارك أن في للمتعلم الفرص وتتيح يواجهها التي المشكالت حل عند المتعلم سلوك

 ،زيتون ) .به يقوم الذي العملي النشاط أو البحث طريق والتعلم عن التعليم عملية في فاعلة
7116 ) 
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هدفا  رئيسا  في جميع ، تدعو أساليب التربية الحديثة إلى أن تكون العادات العقليةو  
، مراحل التعليم المتقدم في المعاهد و الجامعات إلى االبتدائي راحل التعليم بداية من التعليمم

أن العادات العقلية الضعيفة تؤدى عادة إلى تعلم  (Marzano,2000) حيث يرى مارزانو
إلى  ((Costa,2001 كما يشير كوستا ،درةقعن مستوانا في المهارة أو الر ضعيف بغض النظ

نتائج العملية التعليمية؛  ستخدام عادات العقل يسبب الكثير من القصور فيأن إهمال ا
 ،لمعلومات بل هي معرفة كيفية العمل عليها واستخدامها أيضال فالعادات العقلية ليست امتالك

استذكارها أو إعادة  وليس ،نمط من السلوكيات الذكية يقود المتعلم إلى إنتاج المعرفة فهي
الفكر التربوي في السنوات األخيرة  عرف حيث .Perkins) .2003) ابقإنتاجها على نمط س
التعليم  التقليدية المتبعة في مراحل التاريخوانتقادات كبيرة لطرق تدريس  ،تحوالت تربوية مهمة

 المفاهيميهذه التحوالت االهتمام المتزايد بتنمية االستيعاب  ومن جملة، المختلفة
Conceptual Understanding   العادات العقليةو Habits of Mind  وبخاصة للطالب

 حيث إنها من أهم صفات الفرد المثقف. ،ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ
 يفتقرون إلى استخدام ذوى صعوبات التعلمكان الواقع التعليمي يؤكد أن الطلبة  و لما

، يإبراهيم الحارث) خالتاريفي مختلف النشاطات التعليمية والعملية في مادة  العقلية العادات
 دون فهم أو استيعاب التاريخيةوالمفاهيم  إضافة إلى أنهم يحفظون المصطلحات ،(6116

 ،(Marzano,2000) ,( 6116 ،حياة رمضانحسام الدين و  )ليلىو( 6111، مجدي رجب)
 .التاريخالعادات العقلية في مناهج  لذلك فقد أكد المخططون لمناهج التربية على تضمين

أكد على ضرورة  مناهج التي تبنت عادات العقل المنهج الوطني البريطاني حيثال من
دارة التسامح ،واحترام األدلة ،حب االستطالع: تنمية العادات العقلية التالية  ،والمثابرة ،وا 

 .والتعاون مع اآلخرين ،والحس البيئي السليم ،واالنفتاح العقلي
  (NationalCurriculum,2005)  

التي  الهتمام بالعادات العقلية من خالل عدد من المشاريع التربويةا كما ظهر
المشروعات مشروع الثقافة العلمية  ومن هذه ،اعتمدت عادات العقل كأساس للتطوير التربوي 

لمؤسسة التقدم العلمي . م6167األمريكيين حتى العام  أو تعليم العلوم لكل
 American Association for the Advancement of Science)األمريكية

(AAAS), Project, 2061, 1993) .  حيث حدد المشروع عددا من العادات العقلية ،
واالنفتاح على األفكار  ،االستطالع وحب ،الربط ،واالجتهاد ،التكامل ،التصنيف، التنبؤومنها )
 . عدالة...الخوال ،والتخيل ،ومهارات االستجابة الناقدة ،المعرفة التشكك المبنى على ،الجديدة
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إلى أن تنمية العادات العقلية يساعد في تنظيم   (Rotta,2004)وتؤكد روتا
دارة أفكاره بفاعلية وتدريبه على تنظيم الموجودات ،للمتعلم المخزون المعرفي بطريقة جديدة  وا 

المعارف الموجودة لحل المشكالت؛ فقد يفيد  والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيم
ذوى  الطلبة لدى التاريخالعقلية في تنمية االستيعاب المفاهيمي في مادة  دريس العاداتت

 .في جميع المراحل الدراسية المختلفة صعوبات التعلم

 (Project Queen ElizabethQ.E, 2004 ) وفى مشروع باسم الملكة إليزابيث

 :ت العقلية التاليةتنمية العاداضرورة لتنمية العادات العقلية أكد المتخصصون على 
، واإلصرار )المثابرة(، والسعي للدقة ،واالستماع إلى اآلخرين ،التنبؤ ،التفكير المرن  ،التصنيف)

 . الموقف بطريقة غير تقليدية( ورؤية ،والفضول والمتعة في حل المشكالت ،الربط
إلى أن تنمية العادات  (Costa & Gamstom,2001)  كوستا وجرمستون  يشير 

 ،تساعد علي تجسيد األفكار الستيعابها ة تتطلب من المعلمين استخدام أساليب تدريسيةالعقلي
من  النمو المعرفي؛ ولهذا يجب أن تكون األنشطة التعليمية التي نسعى كما أنها ترتبط بمراحل

 .المعرفية للمتعلم ةاإلنمائيخاللها لتطوير العادات العقلية مناسبة للمرحلة 
أن أحد األسباب الرئيسة لفشل التعليم الرسمي  Lowery,1999) ) ترى لوري  وبينما
اللفظية بدال  من  يبدءون باألمور التجريدية عبر المواد المطبوعة وعبر اللغة هو أن المربين

يضيف و ،األشياء الحقيقية كالعادات العقلية واالتجاهات نحو ،األفعال المادية و السلوكيات
أن انخفاض القدرة على االستيعاب المفاهيمي قد  (Hart&Keller,2003) كليرهاروت و 

 ذوى صعوبات التعلم. العقلية التي يتبعها الطالب يعز إلى العادات

ذا   العادات العقلية ) ( صنفوا مكونات البعد الخامس7110) كان مارزانو وزمالؤه وا 
 –تفكير الناقد وال –والتعلم على تنظيم الذات  التفكير) :وهي ،المنتجة( إلى ثالث مجموعات

عادة  إلى تحديد ست عشرة( 6116) فقد توصل كوستا و كاليك ،اإلبداعي( والتفكير والتعلم
إضافة إلى أنها  ،سلسلة تنموية عقلية قابلة للتعلم و التدريب ظهرت في كتاب عادت العقل

وث حيث ظهر ذلك من خالل الدراسات والبح ،النفس المعرفي كانت محط اهتمام وتركيز علماء
 (Wolfe&Brandt,1999) براندتدد من الباحثين التربويين وولف و بها ع التي قام

كما أن   (Lowery,1999) والورى  ،(Diamond&Hopson,1999)  ودياموند وهوبسو
في التصنيف من قائمة العادات في  قائمة العادات العقلية التي حددها كوستا وكاليك أوضح

 . (6116، إبراهيم الحارثى) .ف وشبة متفق عليهاالتعري نموذج مارزانو فهي محددة
نما البيانات أو الحقائق وتصنيف جمع مجرد ليست فالعادات العقلية للمتعلم  هي وا 

 تبدأ حيث، وصادقة دقيقة تفسيرات إلى الوصول أجل من معقدة مشكالت التفكير لحل في أسلوب
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 يحدث تنمية وبالتالي لمعرفةا تنمو وهكذا جديدة معرفة تظهر حلهال محاولة بمشكلة وفي

 .إليه نسعى ما وهذا ومن ثم استيعابها للمفاهيم التاريخية
بدورة يبدأ  والذيعلى المتعلم ذوى صعوبات التعلم  التاريخيحيث يتم طرح المفهوم 

وربط ومماثله بهدف  وتنبؤمن مالحظه وتصنيف  العادات العقليةاستخدام العديد من  في
 (01، 7112، )سركز وآخرون فهوم وصياغة التعريف المناسب له.ماهية الم إلىالتوصل 

االهتمام بها نظرا لتزايد  ينبغي التيويعتبر مجال صعوبات التعلم من الميادين الهامة 
معظم المواد الدراسية وفى معظم بلدان  فيالتالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم  إعداد
 وقت واحد. فيالتالميذ والمعلمين  سلبية على أثارولما تعكسه من  ،العالم

 هيوقدراته ومهمتنا العلمية  إمكاناتهله  إنسانالتعلم هو  فيفالطالب ذو الصعوبة 
، السيد ي)فتح. يعانى منها التيوالعقلية  والسلوكية األكاديميةاكتشافه والتعامل مع الصعوبات 

7111 ،66) 
من  أكثر أوواحده  فياب اضطر  إنهاوبات التعلم على عوقد عرف جمال الخطيب ص

 أوالحساب  أوالقراءة  أوالكتابة  أوذات العالقة بفهم اللغة  األساسيةالعمليات النفسية 
تطوير  أوتذكر  أوحل المشكالت  أو، كذلك ترتبط الصعوبات التعليمية بضعف االنتباه، التهجئة
بين قبليات الطفل وانجازاته  التباين أوواهم ما يميز الصعوبات التعليمية هو التفاوت ، المفاهيم

 اإلعاقةوكذلك فان صعوبات التعلم ال تنجم عن حالة من حاالت ، وقدراته العقلية الفعلية
                غير ذلك. أو سمعيضعف  أو عقليفالطفل ليس لديه تخلف ، المعروفة األخرى 

 (91، 6111، )السيد عبد الحميد
تعتبر جهرية  التيالتعلم والمعرفة  فيبات اضطرا أنهاعلى  إليهاكما يمكن النظر 

 التيكال  من هذه االضطرابات  أنوتعد مثل هذه الصعوبات نوعيه بمعنى  ،بالنسبة للمتعلم
           . األكاديميةوالنواتج ، األداءتتضمنها تؤثر بشكل دال نسبيا  على مدى محدود من نواتج 

 (91، 6111، )نبيل عبد الهادي

المماثلة للمتعلم إستراتيجية المشابهة و  تقدمها التي والفوائد اماتاإلسه عرض وبعد
 دات العقلية واالستيعاب المفاهيميلتنمية العا حافزا   تشكل أنهاحيث ، ذوى صعوبات التعلم

تنمية  فيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةللكشف عن اثر  هذه الدراسة جاءت، للمتعلم
لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة  لعادات العقليةوبعض ا االستيعاب المفاهيمي

 .اإلعدادية
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 : مشكلة البحث
  :ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال التالي 

وبعـض  تنميـة االسـتيعاب المفـاهيمي فـيالمتشـابهات والمتمـاثالت  إسـتراتيجيةما أثر اسـتخدام 
 تعلم مادة التاريخ؟ صعوبات ذوى  اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة  العادات العقلية

وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيس عدد من األسئلة التي تساعد على تحديد المشكلة           
 سعي ا لحلها واإلجابة عنها؛ وهي:

ذوى صـعوبات تعلـم  اإلعداديـةالواجب تنميتها لدى تالميذ المرحلـة  العادات العقليةما  .7
 ؟اإلعداديةبالمرحلة مادة التاريخ 

 اإلعداديــةالواجــب تنميتهــا لــدى تالميــذ المرحلــة  المفــاهيميمســتويات االســتيعاب مــا  .6
 ؟اإلعداديةبالمرحلة مادة التاريخ ذوى صعوبات تعلم 

 بعـض العـادات العقليـةتنميـة  فيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةما أثر استخدام  .2
 ؟ريخذوى صعوبات تعلم مادة التا اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة 

 تنميـة االسـتيعاب المفـاهيمي فـيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةما أثر استخدام  .6
 ؟ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة 

 :  البحث ضافر 
المقترحة  اإلستراتيجيةفي ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة من فاعلية 

؛ فإن البحث الحالي يسعى واالستيعاب المفاهيمي عادات العقلة في تعليم التاريخ على تنمي
 : لإلجابة عن الفروض التالية

يوجد فرق دال إحصائيا بـين متوسـطي درجـات أداء عينـة البحـث فـي التطبيـق القبلـي  .7
 المتشـابهات إسـتراتيجية السـتخدام تعـزى  لبطاقـة مالحظـة العـادات العقليـة والبعـدي

 .يالتقليدية لصالح التطبيق البعد بالطريقة تدريس مقارنةال في والمتماثالت كأسلوب

البحـث فـي التطبيـق القبلـي  يوجد فرق دال إحصائيا بـين متوسـطي درجـات أداء عينـة .6
ــار  يوالبعــد المتشــابهات  إســتراتيجية الســتخدام تعــزى  االســتيعاب المفــاهيميالختب

 .يالح التطبيق البعدالتقليدية لص بالطريقة التدريس مقارنة في كأسلوب والمتماثالت
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 : ف البحثاهدأ
 : إلى الحالييهدف البحث  

 اإلعدادي األولالتي يجب تنميتها لدى تالميذ الصف  بالعادات العقليةتحديد قائمة  .7
 مادة التاريخ. صعوبات التعلم في ي ذو 

التي يجب تنميتها لدى تالميذ الصف  المفاهيميبمستويات االستيعاب تحديد قائمة  .6
 مادة التاريخ. صعوبات التعلم في ي ذو  عدادياإل األول

من  وبعض العادات العقلية المفاهيميلتنمية االستيعاب تقديم دليل لمعلم التاريخ  .2
ويتضمن أنشطة ذوى صعوبات التعلم  اإلعدادي األولخالل مادة التاريخ للصف 

لتي تضمنها والمفاهيم التاريخية ا العادات العقليةتدريبية وأوراق عمل للتالميذ تشمل 
 البحث الحالي.

االستيعاب تنمية  فيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةقياس أثر استخدام  .6
التاريخ المعد  في ةصياغة وحد إعادةمن خالل  وبعض العادات العقلية المفاهيمي

 . من قبل الباحثة

مواقف  فية تطبيق المعرف، التبادليالتفكير ، المثابرة: التالية العادات العقليةتنمية  .9
 مادة التاريخ. فيصعوبات التعلم  ي ذو  اإلعدادي األوللدى تالميذ الصف  ،جديدة

االستنتاج لدى ، الربط، التصنيف :التالية المفاهيميتنمية مستويات االستيعاب  .6
 مادة التاريخ. فيصعوبات التعلم  ي ذو  اإلعدادي األولالصف  تالميذ
 أهمية البحث:

 يصل إليه من نتائج في:قد يفيد هذا البحث وما س 
يأتي هذا البحث استجابة لالتجاهات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة االهتمام 

 . بطرائق واستراتيجيات تدريسية تعتمد على النظرية البنائية

 :التالية الفئات بحثال اهذ فيدي قد 

االستيعاب  تنميةب االهتمام يتم بحيث التاريخ منهاج صياغة عند وذلك: المنهاج واضعي*
 .لتالميذ ذوى صعوبات التعلمل منهج التاريخمن خالل  وبعض العادات العقلية المفاهيمي

 :في وذلك التربوي  اإلشراف حقل في العاملين الدراسة هذه تفيد قد:التربويين المشرفين*
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 المتشابهات إستراتيجية استخدام على تدريبهم أجل من للمعلمين تدريبية عقد دورات -7

 التاريخ في المجردة المفاهيم تدريس اجل من خطواتها علمية ووفق أسس والمتماثالت على

 .مادة التاريخ فيالتالميذ ذوى صعوبات التعلم  لدى العادات العقلية وتنمية
تدريس  فيتوجيه القائمين والمهتمين بالتعليم إلى أهمية استخدام استراتيجيات متعددة  -6

وبعض  المفاهيمياالستيعاب يع المراحل التعليمية بهدف تنمية محتوى مادة التاريخ بجم
 للتالميذ ذوى صعوبات التعلم من خالل مادة التاريخ. العادات العقلية

 :حيث العليا الدراسات وطلبة الباحثون  الدراسة هذه تفيد قد :العليا الدراسات وطلبة نيالباحث*

 أدوات إعداد عند ة العادات العقليةوبطاقة مالحظ المفاهيميلالستيعاب  اختبارا توفر

 .للبحث

سيقدم هذا تصور مقترح قائم على تطبيق إستراتيجية تدريسية حديثة تهتم بالطالب 
مكانية  فيذوى صعوبات التعلم  مادة التاريخ وتنمية تفكيره يمكن تطبيقها واتضاح فاعليته وا 

 .تعميميه في المراحل الدراسية األخرى 

 وبعض المفاهيميلتنمية االستيعاب التاريخ  يب طالبة في مادةوكت توفير دليل لمعلم
المتشابهات والمتماثالت من خالل مادة التاريخ لتالميذ  إستراتيجيةباستخدام  العادات العقلية

قائم وكتيب طالبة والذي قد يكون أول دليل معلم  ،ذوى صعوبات التعلم اإلعدادي األولالصف 
 فيلدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم  وبعض العادات العقلية ميالمفاهياالستيعاب على تنمية 

 حسب علم الباحثة(.) المتشابهات والمتماثالت إستراتيجيةمادة التاريخ باستخدام 
المتشابهات  إلستراتيجيةتدريب معلمين التاريخ على إعداد خطط الدروس وفق 

الواجب تنميتها لدى التالميذ ذوى  العادات العقليةوالمتماثالت لتعليم مادة التاريخ في ضوء 
 مادة التاريخ. فيصعوبات التعلم 

 وبعض العادات العقلية المفاهيمياالستيعاب فتح المجال لدراسات أخرى في تنمية 
المتشابهات والمتماثالت في المواد الدراسية  إستراتيجيةللتالميذ ذوى صعوبات التعلم من خالل 

 . األخرى 

 : حدود البحث
 بحث على:يقتصر ال
  فيتطبيق المعرفة ، التبادليالتفكير ، المثابرة ): فيالمتمثلة  العادات العقليةبعض 

مادة  فيصعوبات التعلم  ي ذو  اإلعدادي األوللدى تالميذ الصف مواقف جديدة( 
 التاريخ.
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  من  ،(ربط ،استنتاج ،تصنيف): على المستويات المفاهيمياقتصر قياس االستيعاب
 ة.من إعداد الباحث المفاهيميتيعاب خالل اختبار االس

  فصل  اإلعدادي األوللمنهج الدراسات االجتماعية للصف  الرابعة الوحدةمفاهيم
 . أول دراسي

  من كتاب الدراسات االجتماعية تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية"  الرابعةالوحدة "
وقد تم ، أول دراسيفصل  اإلعدادي األولللصف  ظواهر طبيعية وحضارة مصرية

 اختيارها لألسباب التالية:

  في  تفيد المتعلمأساسية تعتبر قاعدة  تاريخيةتشتمل هذه الوحدة على مفاهيم
 الصفوف التالية.

  ذوى صعوبات تعلم التاريخشكوى بعض المعلمين والمشرفين من عدم مقدرة الطلبة 
يم التي قد وذلك نظرا لكثرة المصطلحات والمفاه، هذه الوحدة استيعاب مفاهيمعلى 

 . إستراتيجية المماثلة والمشابهةيفيد معها استخدام 

  بمدرسة مصر صعوبات تعلم التاريخ  ي ذو  اإلعدادي األولعينة من طالبات الصف
 . الجديدة النموذجية بإدارة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة

  م.6176/ 6179من العام الدراسي  األولتطبيق البحث في الفصل الدراسي 

 : البحثمنهج 
 يلي: استخدمت الباحثة ما

 . التحليلي إلعداد الدراسة النظرية للبحث الوصفيالمنهج  -*
 . المنهج شبه التجريبي إلجراء تجربة البحث -*

 : أدوات البحث
 : تمثلت أدوات الدراسة الحالية في األتي

 : أدوات التجريب :أوال
 (. من إعداد الباحثة)         كتيب الطالبة -
 (. من إعداد الباحثة)          يل المعلمدل -
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 : أدوات القياس :ثانيا
 :كالتالي وهي، التعلم صعوبات لذوي  التشخيص مرحلة أدوات: ال أو
مايكل بست تعريب وتقنين د.سعيد  .)هـ  صعوبات التعلم التعرف على الطلبة ذوى  مقياس -

 ( إبراهيم عبد هلل
 أعده الذي  Multi academic survey test توياتمتعدد المس األكاديمياختبار المسح  -

يقوم على التحليل الشامل للمفاهيم مما يوفر وسيلة ذات قيمة  والذي، 7109 وآخرون هاويل 
 الصعوبات المختلفة للتالميذ ذوى صعوبات تعلم التاريخ. أولتحديد جوانب ومجاالت المشكالت 

االجتماعية للتالميذ محل الدراسة عبر  لمادة الدراسات ياستبيان حول المستوى التحصيل -
 .المتتابعةسنوات دراستهم 

    :في وتتمثل، التابعة المتغيرات قياس أدوات:ثاني ا
  .()من إعداد الباحثة  المفاهيمياالستيعاب اختبار  -
 . (من إعداد الباحثة) بطاقة مالحظة العادات العقلية -

 : مصطلحات البحث
  :حجم األثر

 "تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية"  وحدةير اإليجابي لتدريس ويعرف بالتأث
وبعض العادات  المفاهيمياالستيعاب المتشابهات والمتماثالت لتنمية  إستراتيجيةباستخدام 

والذي يستخدم للعينات المرتبطة وغير  (²η) آيتاللمجموعة التجريبية بحساب مربع  العقلية
 المرتبطة.

 : إستراتيجية
تحقيق  أجل من المعلم وفقها يسير التي والطرق  واألسس القواعد مجموعة فيقصد بها

البشرية  اإلمكانات لتوظيف بدقة تخطيطها يتم التي اإلجراءات وتتضمن مسبقا المحددة األهداف
 التعلم أهداف بلوغ على التالميذ ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ لمساعدة المدرسة في والمادية

 .الطريقة التقليدية من وأشمل أعم وهي

 
 



 
 م6176( يناير لسنة ، الجزء األول761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 

 

- 111 - 

 : المتشابهات والمتماثالت إستراتيجية
تعتمد على استخدام عادات  والتي التاريخ لتدريس الحديثة االستراتيجيات إحدى هي
 المألوفة غير أو الشائعة غير المجردة المفاهيم فهم بهدف تسهيل عملية، عقلية مختلفة
 أو شائعة بمفاهيم الواقعي مع العالم تشبيهال على التركيز خالل من "المشبه "واستيعابها 

 المشتركة "أوجه السمات ومعرفة التلميذ ذوى صعوبات التعلم يعيشه الذي " به المشبه" مألوفة

 ."االختالف أوجه" الموضوع خارج والسمات "الشبه

 االستيعاب المفاهيمي:
لمادة والخبرة على تقديم معنى امادة التاريخ  فيذو صعوبات تعلم هو قدرة التلميذ 

وتطبيقها في مواقف  ،ووضوح األفكار ،والتوسع فيها ،تفسير بعض أجزاء المادةو  ،التعليمية
 (6112 ،جابر عبد الحميد جابر) .وتصوير المشكلة وحلها بطرق مختلفة ،جديدة

 : العادات العقلية 
لتلميـذ ذو صـعوبات ا يتبعهـا التـييقصد بها في هذه الدراسة بأنهـا االتجاهـات العقليـة          

وفقــــا لخطـــوات اســـتراتيجية المتشــــابهات  التـــاريخيتعلـــم المفهـــوم  أثنــــاء تعلـــم مـــادة التـــاريخ
وتقـوم هـذه االتجاهـات علـى اسـتخدام  ،التـي تعطـى سـمة واضـحة لـنمط سـلوكياتهوالمتماثالت و 

 للخبرات السابقة واالستفادة منها للوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب. المتعلم

 :التاريخ

 تشكيل على تضافرتالتي  العوامل عن والكشف الماضية الحضارات دراسة علم

 (77 ص :7116 ،األمين( الحضارة المعاصرة
 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

وبعض العادات  المفاهيمياالستيعاب تنمية  فيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةثر أ)
 مادة التاريخ(  فيذوى صعوبات التعلم  يةاإلعدادلدى تالميذ المرحلة  العقلية

  :األهداف البحثية لإلطار النظري 
 يهدف اإلطار النظري إلى 

  المفاهيمياالستيعاب المتشابهات والمتماثالت لتنمية  إستراتيجيةتحديد أسس بناء 
 وبعض العادات العقلية.

  مادة التاريخ. في الواجب تنميتها للتالميذ ذوى صعوبات التعلم العادات العقليةتحديد 
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  لذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ. المفاهيميتنمية االستيعاب 

 .تحديد خصائص التالميذ ذوى صعوبات التعلم 

لكل منهم هدف من  أربع موضوعاتولتحقيق األهداف السابقة ستتناول الباحثة 
 : إعداده وذلك على النحو التالي

هات والمتماثالت وذلك للتعرف على المتشاب إستراتيجيةويتناول : األولالموضوع 
وقد استفادت ، وكيفية التخطيط للتدريس في ضوئها، طبيعتها والفلسفة التي تستند إليها

" من كتاب وحدة "تاريخ مصر عبر العصور الفرعونيةالباحثة من هذا الجزء عند بناء دروس 
 .أول دراسيفصل  دياإلعدا األولللصف  ظواهر طبيعية وحضارة مصريةالدراسات االجتماعية 
 كيفية، أهميته، معناه حيث من المفاهيمي االستيعابويتناول  :الثانيالموضوع 

 اكتسابه.
اختبار االستيعاب وقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )

المتشابهات والمتماثالت لتنمية  بإستراتيجية بناء وحدة قائمة على التدريس ،المفاهيمي
 . (المفاهيميتيعاب االس

 ،قياسها كيفية ،مهاراتها ،معناها حيث من العادات العقليةويتناول : الثالثالموضوع 
 .تنميتها

 ،العادات العقليةوقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )قائمة 
المتشابهات  يجيةبإسترات بناء وحدة قائمة على التدريس ،إعداد بطاقة مالحظة العادات العقلية

 (. العادات العقليةوالمتماثالت لتنمية 
 . ذوى صعوبات التعلم من حيث المفهوم والخصائص :الموضوع الرابع

االستيعاب وقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )اختبار 
 إستراتيجيةب بناء وحدة قائمة على التدريس، بطاقة مالحظة العادات العقلية، المفاهيمي

 . (وبعض العادات العقلية المفاهيمياالستيعاب المتشابهات والمتماثالت لتنمية 
 :األولالموضوع 
المتشابهات والمتماثالت وذلك للتعرف على طبيعتها والفلسفة  إستراتيجيةويتناول  

جزء وقد استفادت الباحثة من هذا ال، وكيفية التخطيط للتدريس في ضوئها، التي تستند إليها
" من كتاب الدراسات االجتماعية وحدة تاريخ مصر عبر العصور الفرعونيةعند بناء دروس 

 .أول دراسيفصل  اإلعدادي األولللصف  ظواهر طبيعية وحضارة مصرية
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 والمتماثالت المتشابهات إستراتيجية

التاريخ  تدريس في المستخدمة االستراتيجيات أحدث من المتشابهات إستراتيجية تعتبر
شرح  في المتشابهات إستراتيجية يستخدمون  كانوا قديما المعلمين من فكثيرا ،العربي الوطن يف

لمدة  أثراه وبفاء التعلم عملية وتسهيل المعنى تقريب أجل من والظواهر المفاهيم بعض وتوضيح
بأخرى  المألوفة غير المفاهيم تشبيه على جوهرها في المتشابهات إستراتيجية وتقوم، طويلة

 االختالف. وأوجه الشبه أوجه تحديد مع لوفةمأ

 والمتماثالت المتشابهات إستراتيجية تعريف

 :المتشابهات إستراتيجية تعريف تحديد تجاه اآلراء اختلفت وقد

 الحياة شؤون  كافة في واستعملت الزمان قديم من المتشابهات أو التشبيه طريقة عرفت

 .بذلك تتصفان العربية واللغة واألمثلة

بالعملية  المعلم يقوم ما فكثيرا   التربوية المواقف والمتشابهات التشبيه طريقة متودع
وبناء  وتصور تخيل من العقلية العمليات إلثارة به والمشبه المشبه بين المقارنة وعقد التشبيه
 .التعلم عملية لتسهيل روابط

 توى مس في متساويين موضوعين بين ربط عملية بأنها" التشبيه طريقة وتعرف

. "مألوفا   المألوف غير جعل بهدف مشتركة عناصر بينهما ويجمع الصعوبة العمومية ودرجة
 (602، 6111:دروزة)

وشرح  توضيح على تقوم للتدريس أسلوب -:بأنها( 661، 6111:)البنا وعرفها
 .مألوفة أخرى  ومفاهيم بظواهر بمقارنتها الظواهر

 تساعد التدريس في إستراتيجية -:أنها المتشابهات( 69، 6111:)أحمد عرفه كما

 .مألوفا   الغريب لجعل حل إلى للوصول المشكلة جوانب على فحص
بناء  عملية تسهل فعالة أداة -:أنها على المتشابهات (699، 6116 :)زيتون  وعرف

 .السابقة ببنيته والمتاحة يعلمها التي المفاهيم من قاعدة على للفرد المعرفة

 -:يلي بما تتفق التعريفات هذه أن الباحثة ترى  سبق ومما

 .للتدريس جيدة إستراتيجية المتشابهات -7

 .مألوفة بمواقف المألوفة غير المفاهيم بربط تقوم -6

 .المعرفة بناء عملية وتسهيل واألحداث الظواهر وشرح توضيح على تعتمد -2
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 .وتشبيهاتهم أدوارهم ويحسن خياالتهم تثري  المتشابهات إستراتيجية -6

 .جديدة متشابهات طرح على القدرة لديهم صبحي -9

 .للمتعلم أثرا   ُتبقي -1

 .التفكير ومهارات المعرفية والعمليات المفاهيم اكتساب في دور للمتشابهات -0

 إحدى بأنها والمتماثالت المتشابهات إستراتيجية الباحثة تعرف ذلك على وبناء

 الشائعة غير المجردة المفاهيم فهم تسهيل على وتقوم التاريخ الحديثة لتدريس االستراتيجيات

 الفرد يعيشه الذي " به المشبه" الواقعي العالم مع التشبيه التركيز على خالل من "المشبه"

 وتعتمد"  االختالف أوجه" الموضوع خارج والسمات "أوجه الشبه" المشتركة السمات ومعرفة

 -:التالية الخطوات على

 .تعلمه المراد المفهوم طرح -أ

 .له المالئمة المتشابهة تقديم -ب

 .المشتركة الخصائص تحديد -ت

 .المختلفة الخصائص تحديد -ث

 : التشبيه مكونات

من  المرجوة األهداف إلى الوصول باإلمكان يكون  ولن للتشبيه عدة مكونات هناك
، 6116:زيتون )  -: من التشبيه يتكون  حيث المكونات هذه دون  اإلستراتيجية هذه استخدام
696) 

 التشبيه. موضوع -7

 به. المشبه -6

 المشتركة. السمات-2

 .الموضوع خارج السمات-6
 :بالمتشابهات التعلم مزايا

 (669، 6116:زيتون ) يوضحها كما متعددة مزايا للمتشابهات

 .الدارسين لدى المتكونة البديلة للتصورات المفهومي التغير إحداث في فعالة أداة تمثل .7
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 الحقيقـي العـالم مـع التشـبيه علـى تركيزهـا خـالل مـن ،المجـردة هيمالمفـا فهم من تسهل .6

 .يحياه الفرد الذي

 بصريا.   إدراكا   تقدم أن يمكن .2

 بدايـة عنـد تعلمـه سـبق لمـا البديلـة التصـورات عـن الكشـف فـي المعلم تساعد أن يمكن .6

 الـتعلم أسـاس يمثـل القبليـة التالميـذ معلومـات عـن الكشـف أن مـن التـدريس انطالقـا  

 .بنائيال

 .التشبيه موضوع تعلم نحو دافعيتهم تزيد ثم ومن التالميذ اهتمام تستثير أن يمكن .9

 :التدريس في المتشابهات إستراتيجية استخدام عنها عند االبتعاد يجب محاذير

 تقدم التي التشبيهات تتوافق ال فغالبا   ،التالميذ واقع مع التشبيهات تنسجم أن يفضل .7

 في للمفاهيم الصحيح اإلرساء في عقبة يشكل قد مما لمعرفيةا مع خلفياتهم للتالميذ

 .المعرفية التالميذ بنيات

رباكه التلميذ تضليل إلى يؤدي قد به المشبه سمات بين الكبير االختالف .6  قد مما وا 

 .الفعال عملية التعلم يعيق

 الطالب فهم يعيق مما به المشبه تفاصيل في الخوض في المعلمون  استغراق .2

 .لتشبيها لموضوع

 .البصري  التمثيل بعض للتشبيه اللفظية المعلم توضيحات يصاحب أن يفضل .6
 المتشابهات أنواع

 (661:6117 ،زيتون ): يلي كما المتشابهات أنواع تحديد ويمكن

 :التشبيهات المركبة

 .مألوفة غير مفاهيم لتفسير وذلك المتعلم لدى مألوفة متنوعة تشبيهات المعلم يستخدم حيث

 قصصيال السرد
 .غير مألوف آخر مجال من عدة مفاهيم لشرح وذلك ،مألوفا   واحدا   مجاال   المعلم استخدم حيث
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  :اإلجرائيةالتشبيهات 

 المعرفة. إلى للوصول العامة المعرفة الكتشاف المعلم بها يقوم إجرائية خطوة وهي

 للمتشابهات تتطرق  ولم البنائية المتشابهات الدراسة إجراء أثناء الباحثة تبنت وقد

 تتمثل التي المتشابهات تحديد في( 6116 ،)زيتون  منهجية اتبعت حيث، الرقمية أو اإلجرائية

 في األنسب هي البنائية المتشابهات ألن وذلك والروائية والخارجية أغلبها بالمتشابهات البسيطة

 .البحث تطبيق إجراءات

 لجأت أنها إال البسيطة ابهاتالمتش أغلبها في الدراسة هذه في الباحثة استخدمت وقد

 المركبة. المتشابهات إلى بعض المواضيع في
 بالتشبيهات التعلم عليها يتوقف التي العوامل

 (690، 6116:زيتون )  -:يلي كما بالمتشابهات المرتبطة المتغيرات تحديد يمكن
 :منها نذكر التلميذ بخصائص المتصلة العوامل 1-

 :التشبيه األلفة -أ

ذا ،التعلم عملية في أفضل ذلك كان كلما ويألفونه التالميذ يعرفه به المشبه كان فكلما  وا 

 .التعلم عند ظهورهم سيولون  فإنهم التالميذ لدى مألوف غير كان التشبيه

 -:الموضوع عن القبلية المعلومات -ب

 موضوع في نستخدم عندما جيدة نتائج يحقق ،التعلم مواقف في التشبيهات فاستخدام

مداد به ألفة التالميذ لدى ليس  يشتت قد المعرفية الخلفية في التوافق عند بتشبيهات التلميذ وا 

 .التعلم مواد على ضروري  غير عبئا   يضيف مما التعلم مادة عن عرض انتباههم

 -:بياجيه لتحديد وفقا   المعرفي النمو مستويات -د

 لها التشبيهات فمعظم ،بياجيه عند المعرفي النمو مراحل في إليها اإلشارة سبق والتي

 . المجرد لموضوع المالحظة غير السمات توضيح خاللها من يمكن وظيفة محسوسة

 ذوي  الطالب مع التشبيهات الستخدام النسبية الفعالية ذات البحثية األدلة بعض وهناك

 .لوسون  اختبار مثل لبياجيه العقلي النمو اختبارات عنه تكشف حسبما التفكير المحس

 :البصري  لالتخي -ه

 . بالتشبيهات التعلم في هاما   دورا   التخيلية القدرة تلعب حيث
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 :المعرفي التعقد -و

 تعقد ذوي  أفراد :نوعين إلى األفراد يصنف حيث المعرفية بنيتهم تعقد في األفراد يختلف

 .المعرفي التعقد منخفضي وأفراد، عادي معرفي

 الطالب لدى المعرفي التعقد مستويات االعتبار بعين األخذ من البد أنه الباحثة وترى 

 .المتشابهات إستراتيجية إجراءات تنفيذ أثناء بينهم الفروق  مراعاة حتى يتم وذلك

 :بالمتشابهات التدريس نماذج

 :وهي بالمتشابهات للتدريس نموذج أي تتضمن رئيسية عناصر ثالثة هناك

 .الطالب من لكثير مألوفة تكون  بحيث المتشابهات الختيار الطالب خلفية معرفة .7

 .والطالب المعلم طريق عن بالمتشابهة المرتبطة الصفات تحديد .6

 .بالمتشابهة المرتبطة المناسبة غير الصفات بوضوح تحديد .2

 :فهي بالمتشابهات التدريس نماذج أما

 7117 سنة بالمتشابهة للتدريس جليس نموذج  

 7101 سنة كقطرة للمتشابهات وكليمنت برون  نموذج  

 7101 سنة بالمتشابهة للتدريس وجويو وبند نموذج  

 7106 بالمتشابهة للتدريس العام زيتون  نموذج  

 لهذه كأساس بالمتشابهة للتدريس( 7106)زيتون  نموذج الباحثة اعتمدت وقد 

 تناول لذلك الدراسة

 بالتفصيل النموذج هذا الباحثة . 

 (661، 6116:زيتون ) بالمتشابهات للتدريس العام النموذج

 :التالية التسع الخطوات من النموذج هذا ن يتكو

 :هي الخصائص وهذه الطالب خصائص بعض قياس -7

 .لبياجيه المعرفية المستويات

 .التصوري  التخيل

 .المعرفية التعقيدات
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 :مسبقا   لقياسها ويحتاج اختيارية المرحلة هذه وتعتبر
 :الموضوع تجاه للطالب السابقة المعرفة تقويم -7

 المستخدمة فالمتشابهات يعلم الذي الموضوع تجاه كافية معرفية خلفية بللطال كان إذا

 السابقة المعرفة هذه يقوم لكي والمدرس ،للتدريس آخر مدخال   استخدام ويمكن فعالة ال تكون 

 أو اإلكلينيكية المقابالت أو من األسئلة مجموعة أو الشفهية األسئلة يستخدم أن يمكن

 .التحريرية االختبارات

 ( الموضوع )محتوى  الموضوع تعلم وسائل تحليل -6

الموضوع  محتوى  في المتضمنة المتشابهات وتحديد معرفة التحليل هذا من الغرض
طبقا   تفحص المتشابهات فهذه بالفعل موجودة متشابهات المحتوى  في وجد فإذا. دراسته المراد
ذا المحكان لبعض جديدة  متشابهات بناء إلى جيحتا فهذا متشابهات أي المحتوى  في يوجد لم وا 

 .عنها يبحث أو

 :لالستخدام المتشابهة مناسبة فحص -2

 :اآلتية للمحكات تبعا   تقويمها يمكن المتشابهات

 الذي والمعلم. االستخدام في األولوية وتأخذ والسهل المألوف تتضمن التي المتشابهات

 المتشابهات .الغرض لهذا شفويةال األسئلة يستخدم أن يمكن بالمتشابهة الطالب ألفة يدرك ال

 .األولوية لها يكون  بالموضوع مرتبطة كثيرة وخصائص صفات تبين التي

ومن هذه ، اثر إستراتيجية المتشابهات والمتماثالت وتوجد عدة دراسات أكدت على
 المتشابهات إستراتيجية استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت م 6111 األغا دراسة الدراسات

 وجود إلىوتوصلت  بغزة التاسع الصف طالبات لدي بها واالحتفاظ المفاهيم العلمية ساباكت في

 تعزى  العلمية المفاهيم اكتساب في المجموعتين درجات متوسطي بين داللة إحصائية ذات فروق 

 هدفت6111 الرفيدي دراسة.التجريبية المجموعة لصالح المتشابهات إستراتيجيةالستخدام 

 عن التصورات البديلة تعديل في المتشابهات إستراتيجية فاعلية على عرفالت إلى الدراسة

 داللة ذات فروق  وجود إلى الدراسة وتوصلت السادس الصف طالب لدى العلمية المفاهيم

 التصورات بتعديل الخاص البعدي االختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائية

 وفاعلية التجريبية المجموعة لصاح الوحدة المختارة في متضمنةال العلمية المفاهيم عن البديلة

 المعطي عبد دراسة.العلمية المفاهيم البديلة عن التصورات تعديل في المتشابهات إستراتيجية

تصحيح  في المتشابهات إستراتيجية استخدام فعالية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت 6116
 إلى الدراسة توصلت وقد ،االبتدائية للمرحلة بيولوجيةال المفاهيم بعض عن الخاطئة التصورات

 على البعدي التحصيل الختبار التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة فروق ذات توجد أنه
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 لصالح إحصائية داللة ذات فروق  توجد كما العلمية المفاهيم اكتساب في المجموعة الضابطة

 اكتساب في الضابطة المجموعة على التعلم ئجبنتا احتفاظهم حيث من المجموعة التجريبية

 إستراتيجية استخدام فعالية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت 6111 أحمد دراسة.العلمية المفاهيم

 ،المدرسة قبل ما أطفال لدى االبتكاري  والتفكير العلمية بعض المفاهيم اكتساب في المتشابهات
 بسبب وذلك المجموعة الضابطة على فوقتت التجريبية المجموعة أن إلى الدراسة وتوصلت

 هدفت Brown 1994  دراسة.العلمية المفاهيم إكساب في المتشابهات إستراتيجية استخدام

 طالب المدرسة تغيير على التفسيرية والنماذج المتشابهات استخدام أثر معرفة إلى الدراسة

 المفهوم الصحيح إلى عليها بالكتا وضع عند ألعلى قوة تبذل ال المنضدة أن لمفهوم الثانوية

 متشابهة الباحث استخدم وقد عليها موضوع كتاب على منضدة من ألعلى مبذولة قوة وجود وهو

 فاعلية إلى الدراسة توصلتو عليه  الضغط عند حلزوني ملف يبذلها التي القوة وهي توضيحية

 المفاهيم اكتساب وتسهيل الخاطئة المفاهيم تغيير على مع التفسيرات المتشابهات استخدام

 التي الكيفية تقصي حول1994 وتريجست ثييل بها قام التي الدراسة وفي.الصحيحة العلمية

 المفاهيم بعض توضيح في استراليا المماثلة في الثانوية للمرحلة الكيمياء معلمو بها يستخدم

 أن المعلمين لىإ الدراسة وتوصلت ،واالتزان الكيمائي الكيميائي لالتفاع سرعة كمعدل ،المعقدة

 فهم على قادرين التالميذ غير أن فيها اعتبروا التي الحاالت تلك في المماثالت استخدموا الذين

 لصور المتضمنة المماثالت استخدم المعلمون  ما كثيرا   وأيضا   تقديمها تم التي المبدئية التفسيرات

 وأجرى .التعلم موضوع مفهوملل ذهنية صور تخيل وبناء على التالميذ لمساعدة منهم وسيلة وذلك

 الخطأ المفاهيم تعديل المماثالت في إستراتيجيةقياس اثر  إلىدراسة هدفت  1995 كوسجروف

 التالميذ إنإلى  الباحث توصل وقد االسترالية المدارس إحدى في الثابت الكهربائي التيار لمفهوم

 علمي بشكل للتيار فهما   كثراأل  هم الثابت الكهربائي للتيار أكثر المماثالت يستخدمون  الذين

تري  دراسة أما.الخطأ المفاهيم تعديل في المماثلة أسلوب استخدام أهمية إلى يشير الذي األمر
 في المماثلة استخدام فعالية تقييم إلى هدفت فقد( Teragust et al. 1996) ورفاقه جست

 فعالية إلى الدراسة أشارت دوق. رانكسا موضوع الطلبة لتعلم المصاحب المفاهيمي التغيير إحداث

 يتعلق فبما الطالبات لدى المفاهيمي التغيير إحداث في المماثلة على القائم التدريس منحى

 جعل بما ،الضوء انكسار لمفهوم العميق الطالبات فهم في ذلك تمثل وقد ،الضوء بانكسار

 هدفت دراسة (Baker & Lawson, 2001)والوسون  بيكر وأجرى . لهن أكثر إقناعا المفهوم

، الجينات هندسة موضوع في النظرية المفاهيم اكتساب في التعليمية المماثالت أثر تقصي إلى
 هندسة مفاهيم اكتساب تسهل التعليمية استخدام المماثالت إن الدراسة نتائج أظهرت وقد

 ذوي  تالميذال أداء من أفضل العليا التفكير مهارات ذوي  أداء التالميذ أن أيضا   وأظهرت ،الجينات

بفائدة  أقروا التجريبية المجموعة في التالميذ غالبية أن النتائج أشارت كما ،التفكير الدنيا مهارات
 بإستراتيجية التدريس فعالية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت6111 ،ألبنا دراسة.المماثالت

 ضوء في يةالثانو المرحلة طالب لدى الكيميائية المشكالت التحصيل وحل في المتشابهات
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 سواء التدريس في المتشابهات إستراتيجية استخدام أن إلى وتوصلت الدراسة العقلية المتغيرات

 بالنسبة الكيمياء في للطالب التحصيل زيادة إلى تؤدي عرضية تفسيرية أو موجهة كانت

 على الدراسة هدفت7110 الكريم دراسة عبد.الضابطة على المجموعة التجريبية للمجموعة

 التحصيل على وأسلوب المتشابهات المفاهيم خرائط باستخدام الكيمياء مادة تدريس أثر ةمعرف

 المجموعة التجريبية طالب تحصيل زيادة إلى الدراسة وتوصلت للمرحلة المشكالت وحل العلمي

 التجريبية باستخدام المجموعة تحصيل وزيادة الضابطة المجموعة على المفاهيم خرائط باستخدام

 التجريبيتان على المجموعتان تفوق  وذلك الضابطة المجموعة على المتشابهات جيةإستراتي

دراسة هدفت  2000ومكروبي  توماس وأجرى .المشكالت حل على القدرة في الضابطة المجموعة
في  العلم وعمليات المعرفة وراء ما مهارات تحسين في المماثلة باستخدام التدريس قياس أثر إلى
 وعمليات المعرفة وراء ما لتحسين مهارات ميال   التالميذ لدى أن النتائج دلت قدو ، الكيمياء تعلم

 المومني قامت كما .المعرفي وراء ما التأمل المماثلة يسهل استخدام أن الدراسة كشفت كما ،العلم
 وفهم ،اإلبداعي التفكير في تنمية المشابهة إستراتيجية أثر استقصاء على هدفت بدراسة 6111

 العلم طبيعة فهم على المشابهة اإليجابي إلستراتيجية األثر إلى الدراسة وتوصلت العلم طبيعة

 التجريبية المجموعة تفوقت حيث ،األردن في المرحلة األساسية تالميذ لدى اإلبداعي والتفكير

 .االعتيادية بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة التجريبية على بالطريقة درست التي
 : الثانيالموضوع 

 اكتسابه. كيفية، أهميته، معناه حيث من المفاهيمياالستيعاب ويتناول  
االستيعاب وقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )اختبار 

المتشابهات والمتماثالت لتنمية  وحدة قائمة على التدريس بإستراتيجيةبناء  ،المفاهيمي
 . ( االستيعاب المفاهيمى

    تيعاب المفهومياالس
يقوم فيها المتعلم بتوليد معنى أو خبرة مع ما  ،عملية معرفية ذهنية واعية وه

 ،من خالل المالحظة الحسية المباشرة للظواهر التي يصادفها ،يتفاعل معه من مصادر مختلفة
أو االشتراك في  ،أو مشاهدة أشكال توضيحية، أو قراءة شيء عنها ،والتي ترتبط بالخبرة

حيث تهدف هذه العملية المعرفية إلى تطوير المعرفة المحزونة لدى  ،اقشة عن هذه الخبرةمن
 (6119، يوسف قطامي و أميمه عمور) و خبرات جديدة.، المتعلم بهدف توليد معلومات

( إلى أن عملية ,Christianson&Fisher 1999فشر)ويشير كريستنسون و 
ثم إضافة  ،التصورات القبلية لدى المتعلمقد تتم من خالل رصد  المفاهيمياالستيعاب 
Adding  ثم يتم تمثيل  ،مفاهيم جديدة للبناء المعرفي لديهتصورات وAssimilation  هذه
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ثم تحدث عملية إعادة البناء  ،Accommodationثم تحدث عملية المواءمة  ،التصورات
Restructuring أو إحالل Replacement بمفاهيم أخرى ت الموجودة المفاهيم والتصورا

 Conceptualيتحدث عملية االستيعاب المفاهيم وبالتالي ،دقيقةصحيحة و 

Understanding يتوقف على عدد من العناصر  المفاهيميلذلك فأن االستيعاب  ،الكاملة
االنتباه الذي يتحدد بالمرحلة و األبنية واإلدراك و ، منها )األبنية المعرفية السابقة للخبر الحالية

مكانية ،وميوله ،الخبرة لحاجاته واستعداداته مالئمةو  ،ةالمعرفي تمثيل الخبرة بأية صورة من  وا 
 .Cognitive Representationصور التمثيل المعرفي 

أو ما  ،( أن االستيعاب المفاهيمىMarzano ,et al.,2001آخرين )ويرى مارزانو و 
وفق منحنى بياجيه( ) المتعلم التي يمر بها ةاإلنمائييقصد بتعميق الفهم يرتبط بالمرحلة 

وبخصائص الخبرة وبالظروف البيئية المحيطة ومعطياتها سواء أكانت مقصودة أو غير 
و ، تشكيل المفهوم) :هي، كما ضمن مارزانو ثالث عمليات فرعية في هذا المجال ،مقصودة

( Marzano ,et al ,2003و يضيف مارزانو وآخرين ) .و الفهم و االستيعاب(، تشكيل المبدأ
انه يمكن تعميق المفاهيم وصقلها لدى المتعلم من خالل استخدام األنشطة التعليمية القائمة 

 وتعميقها. ،حيث حدد ثمانية أنواع من األنشطة إلمداد التالميذ بالمعلومات ،على التساؤالت

وتوجد عدة دراسات أكدت على تنمية االستيعاب المفاهيمى من خالل نماذج و 
                   ومن هذه الدراسات دراسة كريستنسون وفشر ،تدريسية مختلفة استراتيجيات

 (Christianson&Fisher,1999 التي أكدت فعالية مجموعة المناقشة في االستيعاب )
دراسة أكدت أن استخدام  (Clement,2003) وأجرى كولمنت ،المفاهيمى لمفاهيم الفيزياء

كما و أنها تيسر فهم المفاهيم  ،المعارف بعضها ببعضالنماذج التعليمية تساهم في ربط 
( دراسة أكدت فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في 6117، وأجرى )المهدي سالم، العلمية

لدى تالميذ الصف األول من  المفاهيميواالستيعاب  ،مجموعات المناقشة في تنمية التحصيل
( فاعلية Kalkanis et al,2003آخرين )و ، كما أكدت دراسة كالكراريس، التعليم الثانوي 

ودراسة )ليلى حسام الدين و  ،النماذج في تنمية و تغير المفاهيم الخاصة بالميكانيكا الكمية
( أكدت فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية في تنمية االستيعاب 6116، حياة رمضان

ن لتالميذ الصف السادس عمليات العلم و االتجاه نحو دراسة أجهزة جسم اإلنساو  المفاهيمي
 االبتدائي.

 
 
 



 
 م6176( يناير لسنة ، الجزء األول761مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 

 

 

- 114 - 

  :صعوبات تعلم مادة التاريخ للتالميذ ذوي  المفاهيميتنمية االستيعاب ة أهمي
 : التاريخ فيما يلي للتالميذ ذوى صعوبات تعلم مادة المفاهيميتنمية االستيعاب تكمن فوائد    
o  بالمفاهيم في  الهتماماإن ازدياد حجم المعرفة من الحقائق واألحداث التاريخية يقتضي

مناهج التاريخ ألنها تساعد على تحديد األهداف واختيار وتنظيم المحتوى والوسائل 
وبذلك تخفف من التعقيد في حقائق التاريخ الناتج عن  ،التعليمية وأساليب التقويم

 .في التفاصيل والجزئيات االستغراق
o  ـــاهيم يســـاعد المـــتعلم ـــم المف ـــم مـــادإن تعل ـــاريخ ذوى صـــعوبات تعل ـــى التفســـير ة الت عل

وهـــذا يعنـــي أن تعلـــم المفـــاهيم التاريخيـــة يســـاعد علـــى تفســـير المواقـــف أو  ،والتطبيـــق
 .األحداث الجديدة التي لم يسبق للتلميذ تعلمها

o  تتمثل المفاهيم في تجريد األحداث والوقائع وتصـنيفها علـى أسـاس مـا بينهـا مـن تشـابه
عـل مـادة التـاريخ حيويـة تقـوم علـى التفسـير وهذا له أهميـة فـي ج ،للمهارات اختالفأو 

 .والتعليل والتفكير الناقد
o حيث  ،تعتبر المفاهيم من الوسائل الهامة في تحديد األهداف التعليمية ووسائل تقويمها

يمكن أن تساهم في بناء أهداف معرفية إجرائية ومن تم يمكن تقويمها والتعرف على ما 
 .المتعلم في المستويات التعليمية المختلفة تحدثه تلك المفاهيم من أثر في سلوك

وتقوم طريقة المفاهيم في تدريس التاريخ على توضيح المفاهيم الشاملة الجديدة 
لقاء الضوء عليها بالتحليل والمناقشة والتفسير المفاهيم  استنتاجحتى يمكن للتالميذ  ،وا 

ويمكن تلخيص هذه الطريقة . الفرعية من خالل األحداث التاريخية المتضمنة للوحدة الدراسية
 :في النقاط التالية

 المختــارة؛التعليميــة إبــراز المفــاهيم العامــة أو الشــاملة علــى الســبورة أو بواســطة الوســائط  -

 مناقشة التالميذ في المعنى العام للمفهوم موضوع الدرس. -
 إلقاء الضوء على األحداث التاريخية التي تدخل في مضمون المفهوم.-
 وهي عادة معلومات وخبرات سابقة لدى التالميذ. ،المفاهيم الفرعية استنتاج-
 . إثراء الطريقة عن طريق النشاط المصاحب للدرس-

من خالل نماذج  المفاهيميتيعاب وتوجد عدة دراسات أكدت على تنمية االس 
 .من هذه الدراسات دراسة كريستنسون وفشرو ، استراتيجيات تدريسية مختلفةو 

 (Christianson&Fisher,1999( 
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 ،التي أكدت فعالية مجموعة المناقشة في االستيعاب المفاهيمى لمفاهيم الفيزياء 
دراسة أكدت أن استخدام النماذج التعليمية تساهم في ربط  (Clement,2003وأجرى كولمنت)

، وأجرى )المهدي سالم، كما و أنها تيسر فهم المفاهيم العلمية ،المعارف بعضها ببعض
راسة أكدت فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في مجموعات المناقشة في تنمية ( د6117

كما أكدت ، واالستيعاب المفاهيمى لدى تالميذ الصف األول من التعليم الثانوي  ،التحصيل
( فاعلية النماذج في تنمية و تغير Kalkanis et al.,2003و آخرين )، دراسة كالكراريس

( أكدت 6116، حياة رمضانودراسة )ليلى حسام الدين و  ،كا الكميةالمفاهيم الخاصة بالميكاني
فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية في تنمية االستيعاب المفاهيمى و عمليات العلم و االتجاه 

 .نحو دراسة أجهزة جسم اإلنسان لتالميذ الصف السادس االبتدائي
 الثالث:الموضوع 
 . تنميته، قياسها كيفية، مهاراته، اهمعن حيث من العادات العقليةويتناول  

 ،العادات العقليةوقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )قائمة 
المتشابهات  وحده قائمة على التدريس بإستراتيجيةبناء  ،بطاقة مالحظة العادات العقلية

 ادات العقلية(.والمتماثالت لتنمية الع
لدى  األكاديميالتي لها عالقة باألداء المتغيرات المهمة  تعتبر العادات العقلية من

لذلك أكدت العديد من الدراسات مع بداية القرن الحادي ، حل التعليم المختلفةاالتالميذ في مر 
و  ،و التفكير فيها ،ومناقشتها مع التالميذ ،وتقويتها، والعشرين أهمية تعليم العادات العقلية

حتى تصبح  ،الالزم للتالميذ من اجل تشجيعهم على التمسك بهاو تقديم التعزيز  ،تقويمها
 (.6111، جزءا من ذاتهم و بنيتهم العقلية )يوسف قطامي

 مفهوم العادات العقلية:
 ،واالتجاهات التي تناولته ،العادات العقلية بتعدد و جهات النظر تعريفاتتعددت  
كي يخلص بتعريف محدد للعادات ، بهاإلى عدة تقسيمات وفقا لما جاءوا  ةها الباحثتوقد قسم

  :العقلية في هذا البحث
، يرى أن العادات العقلية نمط من السلوكيات الذكية يقود المتعلم إلى أفعال :االتجاه األول• 

        والتساؤالت شريطة ،وهى تتكون نتيجة الستجابة الفرد إلى أنماط معينة من المشكالت
                 تأملو  ،بحثو ،بات التساؤالت بحاجة إلى تفكيرأن تكون حلول المشكالت أو إجا

(Perkins ,2001)، 7116هوريس مان ) األمريكيلمربى يتفق هذا التعريف مع مقولة ا-
( بأن العادات العقلية عبارة عن )حبل غليظ نضيف إليه كل يوم خيطا  و في النهاية ال 7091
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 ،ات العقلية يتوقف على االعتقاد بأهمية العاداتو أن التوجه نحو العاد ،يمكننا أن نقطعه
واالعتقاد بأن اإلنسان يستطيع انجاز ما ، واالعتقاد بأنها يمكن أن تكون في قبضة الذهن

 (6116، يوسف قطامي) .يتعلق بأهدافه(
تتضمن صنع اختيارات حول أي األنماط للعمليات  ،يرى أن العادات العقلية تركيبة :االتجاه الثاني• 
تتطلب مستوى  ،عند مواجهة مشكلة ما أو خبرة جديدة ،لذهنية التي ينبغي استخدامها في وقت معينا

 .والمحافظة عليها، تنفيذهاو  ،عاليا من مهارات الستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة
 (Feuerstein   & Ennis,1999) 

حيث يعرفا العادات العقلية يتفق مع هذا االتجاه في التعريف كوستا و كاليك و              
القدرة على التنبؤ من خالل التلميحات السياقية بالوقت المناسب الستخدام النمط  :بأنها

أو مواجهة خبرة  ،و األكفأ من العمليات الذهنية من غيره من األنماط عند حل مشكلة ،األفضل
هنية دون غيره أو قدرته وتقييم الفرد لفاعلية استخدامه لهذا النمط من العمليات الذ ،جديدة

 ( ,Costa  &Kallick 2000). على تعديله و التقدم به نحو تصنيفات مستقلة
يرى أن العادات العقلية هي الموقف الذي يتخذه الفرد بناء على مبدأ أو : االتجاه الثالث• 

و  ،حيث يرى الشخص أن تطبيق هذا الموقف مفيد أكثر من غيره من األنماط ،قيم معينة
ومن هذا  ،لب ذلك مستوى من المهارة في تطبيق السلوك بفاعلية و المداومة عليهيتط

وليس  ،التعريف يتضح أن العادات العقلية تؤكد األسلوب الذي ينتج به المتعلمون المعرفة
، عمور ةوأميم، )يوسف قطامي .على استذكارهم لها أو أعادة إنتاجها على نمط سابق

6119) 
توصل إلى التعريف التالي  ،للتعريفات السابقة اوفهمه ،ةاحثومن خالل استقصاء الب

)يقصد بها في هذه الدراسة بأنها االتجاهات العقلية وطرق التصرف لدى  :للعادات العقلية
وتقوم هذه  ،التي تعطى سمة واضحة لنمط سلوكياته التلميذ ذو صعوبات تعلم مادة التاريخ

السابقة واالستفادة منها للوصول إلى تحقيق الهدف  للخبرات المتعلماالتجاهات على استخدام 
 . المطلوب(

واستخدامها بشكل ذي  ،وتعميقها ،بالرغم من أهمية اكتساب التالميذ للمعلوماتو
فهي تساعدهم على تعلم  ،إال أن اكتسابهم للعادات العقلية يعد هدفا مهما لعملية التعلم ،معنى

 أية خبرة يحتاجونها في المستقبل.
و  ،( أن عاداتنا العقلية تؤثر في كل شيء نعمله7111) قد مارزانو وآخرينيعتو

إلى تعلم ضعيف بغض النظر عن مستوانا في المهارة  -عادة  -العادات العقلية الضعيفة تؤدى
وأن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في اكتساب التالميذ للعادات العقلية هو  ،أو القدرة
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طة التعليمية التي تتطلب من التالميذ ممارسة مهارات التفكير المختلفة واألنش ،تهيئة المواقف
 واستخدامها في مواقف ومشكالت حياتية. ،للتوصل إلى المعلومات الجديدة التي يمكن توظيفها

د األسس يمكن تحدي إلستراتيجية المتشابهات والمتماثالتومن خالل العرض السابق 
ه اإلستراتيجية وتساعد على تنمية محتوى التعليمي وفقا  لهذتدريس الالتي يقوم عليها تنظيم و 
 يلي:فيما العادات العقلية للمتعلم 

   عرض المفاهيم واألفكار الرئيسية للموضوع في البداية في صورة خرائط معرفية أو
 أو رسوم بحيث تبرز هذه األفكار والمفاهيم بوضوح. ،أو صور ،مخططات هرمية

  نشطة تعليمية تقوم على تأكيد إيجابية المتعلم ومشاركته الفعالة صياغة مهام تعليمية وأ
 في الموقف التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية المراد تحقيقه.

  لتدريب  ،لكي تتاح الفرصة لممارسة مهارات التفكير المختلفة، تنوع األنشطة التعليمية
 ة المطلوب التدريب عليها.التالميذ على تعميق وصقل المفاهيم واكتساب العادات العقلي

  في مواقف التعلم المختلفة على ممارسة العادات العقلية كاستخدام  تدريب الطلبة
 ،واالندفاع في إصدار األحكام ،وعدم التهور، والمثابرة ،المعلومات السابقة في المواقف الجديد

فسار عن المعلومات االست والتساؤل ،ومشاركة زمالئه في التفكير التبادلي ،واتخاذ القرارات
 غير المعروفة لديه.

  حيث  ،ومشكالته الدراسية ،وحياته ،عرض مواقف خاصة بالمتعلم مرتبطة بطبيعة مجتمعة
وتعزيز  ،تعتبر المشكالت االجتماعية والشخصية أداة مهمة من األدوات األساسية في تنمية

مثل الحاجة لألمان والتوافق خاصة تلك العادات المرتبطة بالحاجات العامة  ،العادات العقلية
 االجتماعي.

   ومن خاللها يتم تدريب التلميذ ذو صعوبات  ،إستراتيجية المتشابهات والمتماثالتاستخدام
، وتحليل األخطاء، والتصنيف ،على أنشطة عقلية مختلفة مثل المقارنة تعلم مادة التاريخ

والتنبؤ  ،بلة بين االختيارات البديلةالمقا، والتجريد ،وتحليل الرؤية ،واالستنباط ،واالستقراء
دريس من خالل هذه أن الت ةعتقد الباحثتوترتيب األولويات؛ حيث  ،بالنتائج واالستنتاج

 . العادات العقليةو  المفاهيميفي تنمية االستيعاب  قد يفيد اإلستراتيجية
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لم صعوبات تع ي ادات العقلية للتالميذ ذو للع التالميذ إكساب في تؤثر عوامل
 :التاريخ

 ما فهم من الفرد يتمكن حيث المجتمع أفراد إعداد في يساهم المنهج أن حيث: التاريخ مناهج -أ
ن حوله من العالم مع اإليجابي التفاعل وبالتالي حوله يدور  ال تاريخيا   المتنور المواطن تكوين وا 
 .اليومية مشاكلهم معالجة في المعارف تلك بتوظيف إال يكون 

 لها حديثة تدريس وأساليب استراتيجيات استخدام أن الباحثة ترى  :الحديث التدريس أساليب -ب

 .التالميذ لدى العادات العقلية وتنمية اكتساب في وفعال أساسي دور
 تنفيذ عاتقه على يقع أنه حيث التعلمية التعليمية العملية إنجاح في كبير دور للمعلم :المعلم -ج

 بدوره المعلم يقوم وحتى المنهج في المتضمنة للعادات العقلية يةتنم من ذلك يتضمن بما المنهج

 :من بد ال وجه أكمل على

 ذلك يتضمن بما للدرس الجيد للتالميذ )التحضير إكسابها يريد التي التعليمية األهداف تحديد -أ

 .(المناسب التدريس أسلوب وتحديد العادات العقلية تحديد و األهداف تحديد من

 .والمناقشة الممارسة على قدرتهم تنمية في لتالميذا مساعدة -ب

 .أخرى  تعليمية مواقف في العادات العقلية استخدام على التالميذ تدريب -ت

 ويفضل العادات العقلية مع تتالءم أن يجب التي الزمني( )العمر الدراسي الصف تحديد -ث
 .بأكمله العام خالل واالتجاهات العادات العقلية على التركيز

 العادات العقلية اكتسب قد المعلم أن من والتأكد تدريسها الواجب العادات العقلية تحديد -ج

 .التكاملية العمليات تدريس في يبدأ أن قبل األساسية

 جديدة. تعليمية مواقف في العادات العقلية استخدام -ح

نهاء العادات العقلية توظيف على التالميذ تشجيع -خ  .لمناسبا الوقت في توظيفها وا 

 وتدعوهم واالحتماالت األسئلة بعض لديهم يثير لكي للتالميذ التمهيدية الخبرات بعض تقديم -د

 .هادفة تاريخية تجربة أو مثير نموذج أو فكرة طرح أو عملي عرض طريق عن وذلك للتفكير

 .مناسبة تقويمية أدوات باستخدام للعادات العقلية التالميذ اكتساب تقويم -ذ

 حتى كفاءته رفع شأنه من ما كل االعتبار بعين يأخذ أن المعلم على أن الباحثة وترى           
 .التالميذ لدى العادات العقلية تنمية من يتمكن
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 العادات العقلية: تقويم

 التلميذ لدى امتالكها درجة لمعرفة تقويم إلى تنفيذها نهاية في تحتاج عملية أي إن
 كتابة ،العملية التجارب مثل إجراءات هناك للعادات العقلية ذالتالمي امتالك درجة من وللتحقق
 .العملية التقارير

 :للعادات العقلية تقويم وطرق  أدوات وهناك

 الذاتي(. )التقويم لنفسه الطالب تقويم -7

 مالحظة ورقة بتصميم المعلم يقوم حيث: المالحظة ورقة خالل من للطالب المعلم تقويم -6
 .الدراسة موضع للعادات العقلية امتالكه ومدى التلميذ وكسل مالحظة في تساعده

 أو الطالب عنها يجيب الذاتي للتقويم استبانه خالل من ذلك ويتم :التقدير مقاييس -2
 .مالحظة كورقة التاريخ معلم يستخدمها

 .متعدد من االختيار نوع من اختبار تصميم خالل من وذلك: الموضوعية االختبارات -6

 مقياس استخدامهم السابقة الدراسات على االطالع خالل من الباحثة الحظه وقد            

 من مكون  مقياس إعداد على الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت لذلك العادات العقلية لتقويم
 الثالثة من ةالوحد تدريس نهاية في تطبيقه تم وقد العادات العقلية لتقويم كأداة فقرة (21)

 م.6179/6176 لعام ألولا الدراسي الفصل
 العادات العقلية للتالميذ ذوى صعوبات تعلم التاريخ تعلم أهمية

 فيللتالميذ ذوى صعوبات تعلم التاريخ  العادات العقلية لتعلم كبيرة أهمية هناك إن

 : أنها حيث خاصة اإلعدادي والتعليم عامة   المختلفة التعليم مراحل

 .التعلم عملية في النفس على االعتماد على المتعلم قدرة تنمي -أ

 .الحياة طوال معه تمرسي الطالب عند للتعلم كبيرا   أثرا   تبقي -ب

 لدى اإلبداعي والتفكير التأملي والتفكير الناقد التفكير مثل المختلفة بأنواعه التفكير تنمي -ت
 .الطالب

 .سهبنف المعلومات إلى للوصول المتعلم تساعد التي المناسبة البيئة تتيح -ث

 التأني وبالتالي موقف أي مع التعامل في والتأني النفس ضبط على القدرة الطالب لدى تنمي -ج

 .الحكم إصدار في
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 اإلعدادي األولتحديد العادات العقلية التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ الصف 
 :ذوى صعوبات تعلم التاريخ

األول يتها لدى تالميذ الصف على العادات العقلية التي ينبغي تنم ةتعرف الباحثتلكي 
ات السابقة ذات باالطالع على الكتب و الدراس تقام ،ذوى صعوبات تعلم التاريخ اإلعدادي

 Project)و ،(6116، إبراهيم الحارثى)و، (6111 ،)كوستا و كاليك منهاالصلة بالموضوع و 
Q.E,2004) ،(6116، يوسف قطامي) و ،(6119 ،و أميمه عمور ،و )يوسف قطامي،  

وفي ضوء طبيعة مادة ، لقد قدمت هذه الكتب والدراسات تصنيفات(  Costa,2007و) 
تصورا ألهم العادات والمظاهر التي تتضح من خاللها كل عادة والتي  ةوضع الباحث  ،التاريخ

وقد تم  ،والتي يجب تنميتها لدى التالميذ اإلعدادي األولتتناسب مع طبيعة تالميذ الصف 
( 69ات في استبيان تم عرضه على مجموعة من المحكمين اشتملت على )تضمين هذه العاد
وعلم النفس من أعضاء هيئة  ،التاريخفي مجال مناهج وطرق تدريس  من المتخصصين

بهدف التعرف على مدى أهمية و مناسبة تلك العادات وأكثرها مناسبة ، التدريس كليات التربية
 .تعلم التاريخ صعوبات ي ذو  اإلعدادي األوللتالميذ الصف 

وهي من العادات التي  ،وقد أسفرت عملية التحكيم عن تحديد خمس عادات عقلية 
 كاليكقائمة كوستا و  أكدتها

 ) Costa   & Kallick,2000 (  
وجاء بعضها متفق مع تحديد مشروع  ،والتي تشتمل على ست عشر عادة عقلية

 قلية والتي حددها الياس وآخرين( وكذلك العادات العProject Q.E, 2004) الملكة إليزابيث
(Eliaset.al,1997.) 

االهتمام بدعم بعض العادات العقلية لدى تالميذ جميع  أهمية براندتيرى وولف و و 
التحكم المثابرة و عادة  ،ومن أهم هذه العادات ،ألساسيامراحل التعليم و بخاصة مرحلة التعليم 

ائمة تشتمل الق. ابقة على األوضاع الجديدةوالتفكير التبادلي وتطبيق المعارف الس ،بالتهور
 على العادات الخمس التالية:

المثابرة قدرة الفرد على مواصلة العمل على المهام أو المشاريع و استخدامه تشكيلة من  -7
ومنهجية تظهر لدى الفرد خالل عدد من األقوال  ،اإلجراءات لحل المشكالت بطريقة منظمة

سأواصل المحاولة...( أو األفعال . دعني اعرف بنفسي.... ...ال تريني كيف) :الدالة مثل
  .(. المحاولة مرة أخرى... متابعة العمل...) الدالة مثل

التحكم بالتهور قدرة الفرد على التأني والتفكير واإلصغاء للتعليمات قبل أن يبدأ بالمهمة و  6
لى وضع خطة و قبول وتطوير إجراءات للتعامل مع المهمة والقدرة ع ،فهم التوجيهات
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واالستماع لوجهات نظر اآلخرين التي تظهر لدى الفرد من  ،االقتراحات لتحسين األداء
دعني أفكر...( أو األفعال الدالة . دقيقة من فضلك..) خالل عدد من األقوال الدالة مثل

  .تفحص االتجاهات قبل البدء بالمهمة(. النظر يمنة و يسرة قبل قطع الشارع..: )مثل
و  ،واختبار مدى صالحية إجراءات الحلول، التفكير التبادلي قدرة الفرد على تبرير األفكار 2

والعمل ضمن مجموعات و المساهمة في المهمة ، والتعاون  ،والتفاعل ،تقبل التغذية الراجعة
أرى...( أو األفعال  إنيلو ساعدتني...فعال . . .ما رأيك في) من خالل األقوال الدالة مثل

 . االحتفال بالنجاح المشترك.....يبرز وجهة نظر اآلخرين...() ة مثلالدال
استخالص المعنى من تجربة ما  تطبيق المعارف السابقة على مواقف جديدة قدرة الفرد على 6

وهي قدرة  ،و من ثم تطبيقه على وضع جديد و الربط بين فكرتين مختلفتين ،السير قدماو 
هذا ) في جميع مناحي حياته من خالل األقوال الدالة مثل الفرد على نقل المهارة و توظيفها

يعيد ) عد بالذاكرة....( واألفعال الدالة مثل. .هذا مماثل تماما. يذكرني ب..
 ..انتفع..استعمل مرة أخرى....(. .االستعمال...يحدد موارده..حول

ئل لحل وتوليد عدد من البدا ،التساؤل وطرح المشكالت قدرة الفرد على طرح أسئلة 9
أو عندما تعرض عليه من خالل الحصول على معلومات من ، المشكالت عندما تحدث

متى . كيف تعرف؟.) والقدرة على اتخاذ القرار من خالل األقوال الدالة مثل ،مصادر متعددة
واألفعال الدالة مثل طرح األسئلة لجمع البيانات ( هى النتيجة؟ ماتعرف؟ ما هو السبب؟ و 

 ة سابريه...يدقق في اختيار كلماتيسأل أسئل) مثل
 السؤال..استفسار...استفهام...برهان.(.

(Wolfe&Brandt,1999) 
تطبيق ، التفكير التبادلى، المثابرة: ستقتصر الباحثة على تناول العادات التالية

 المعرفة فى مواقف جديدة.
 في تنميتها: التاريخاألهمية التربوية للعادات العقلية و دور تدريس 

لذا  ،التاريخعد تنمية العادات العقلية هدفا رئيسا من أهداف التربية و تدريس ي 
حتى يتعود على ممارسة العادات العقلية في التعامل  ،ينبغي تنميتها لدى المتعلم طوال حياته
خاصة في عصر  -فال يتأثر بكل ما يقال أو يثار ،مع األمور المختلفة في الحياة اليومية

هو ضرورة ممارسة العادات العقلية  ،فأحد المالمح المؤهلة لدخول هذا العصر ،-العولمة
و يؤكد ، و األخالقية في المجتمع ،والعلمية ،للتعامل مع المتناقضات في القضايا الفكرية

 -أن تعلم العادات العقلية يرجع إلى األسباب األربعة التالية: (Tishman,2000 ) تيشمان
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  الذكاء نظرة تركز على الشخصية وتؤكد المواقف والعادات وصفات تنظر عادات العقل إلى
 الشخصية إضافة إلى المهارات المعرفية.

   تشتمل العادات على نظرة إلى التفكير و التعلم تضم عددا  من األدوار المختلفة التي تؤديها
 العواطف في التفكير الجيد.

  رئيسة من سمات السلوك الذكي  تعترف عادات العقل بأهمية الحساسية التي تشكل سمة
 مع أنها ال تحظى كثيرا  بما تستحقه من اهتمام.

  يبداعلتي تدعم الفكر النقدي واإلتشكل عادات العقل مجموعة من السلوكيات الفكرية ا 
 ضمن المواضيع المدرسية و عبرها و ما بعدها.

ية ضرورة أن تنمية العادات العقل (Lowery , 1991&Costa)يرى كوستا وليورى  
فبعض التالميذ يأتون من  ،تربوية قد يصعب استخدامها بصورة تلقائية إذا لم يتدرب عليها

 ،وقد يشعر مثل هؤالء التالميذ بالفراغ ،بيوت أو صفوف أو مدارس ال قيمة فيها لعادات العقل
أن  (Beyer,2003كما يؤكد باير)  ،وربما يقاومون دعوات المعلم الستخدام العادات العقلية
وأن  ،حتى تصبح جزءا  من طبيعته ،العادات العقلية يجب أن يمارسها المتعلم مرارا  و تكرارا  

وممارستهم لها في  ،أفضل طريقة الكتساب و تنمية هذه العادات هي تقديمها إلى التالميذ
 ثم تطبيقها على مواقف أكثر تعقيدا . ،مهمات تمهيدية بسيطة

 ،أنه يمكن استخدام مجموعة من الخطوات( 7111) يرى مارزانو وآخرينو  
االستراتيجيات في مساعدة التالميذ على اكتساب العادات العقلية في أثناء تدريس و  ،واإلجراءات

 المقررات الدراسية المختلفة على أن يتم تعزيزها بصورة مباشرة وصريحة.
ية العادات مما سبق يتضح انه يمكن استخدام اإلجراءات التدريسية التالية في تنمو 

و ، مواقف وأحداث مرت عن بعض الشخصيات وعرضها على التالميذ استخدام) العقلية
و عرض ، واالجتماعية في المجتمع ،التاريخيةاستخدام القصص المعبرة عن حياة الشخصيات 
و المناقشات بمخلف صورها  ،وطرح األسئلة ،المشكالت االجتماعية التي تمس حياة المتعلم

 ومن الدراسات التي اهتمت بالعادات العقلية دراسة دانيال ،الجماعية (الثنائية و 
(Daniel,1999 التي بينت أن اكتساب الخبرات التعليمية يتوقف على ممارسة العادات )

( فقد أكدت أن استخدام التعبيرات Beyer,1991أما دراسة باير ) ،العقلية و اإللمام بها
سة العمليات المعرفية تصبح هذه التعبيرات جزءا  من ذواتهم المعرفية للعادات العقلية مع ممار 

( أكدت تأثير Dimmer,1993ودراسة دايمر ) ،فيمارسونها كجزء من حياتهم الشخصية
أما  ،و حل المشكالت الطرائف العلمية عن العادات العقلية العلماء في تنمية التفكير االبداعى

 ،استقصاء العادات العقلية المنظمة للمنهج( فقامت بGoldenper,1996) دراسة جولدنبرج
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بينما  ،واكتساب المحتوى  ،وتأثير تدريس عادات العقلية كمنظم متقدم في تنمية مهارات التفكير
( فعالية تدريس القصص و Perkins  &Tishman,1997) أكدت دراسة بيركنز و تيشمان

 ما يضيف باركسك ،الحكايات في تشجيع التالميذ على ممارسة العادات العقلية
(Perkins,1999 أن التالميذ يكتسبون عاداتهم العقلية عندما يجبرون أو يوضعون في )

و البحث عن حلول للمشكالت  ،مواقف تجبرهم على طرح التساؤالت و االستجابة للتحديات
 . وتقديم التبريرات المنطقية و البحث عن المعلومات ،و تفسير األفكار ،التي تواجههم
 : الرابع الموضوع

 . صعوبات التعلم من حيث المفهوم والخصائص ومحكات التشخيص وذو  
االستيعاب وقد استفادت الباحثة من هذا الجزء عند بناء أدوات البحث )اختبار 

 بإستراتيجية بناء وحدة قائمة على التدريس، بطاقة مالحظة العادات العقلية، المفاهيمي
وبعض العادات العقلية للتالميذ ذوى  المفاهيميستيعاب االالمتشابهات والمتماثالت لتنمية 

 . ( صعوبات تعلم مادة التاريخ
تطورا بسبب اهتمام  وأسرعهاصعوبات التعلم هي من أحدث ميادين التربية الخاصة 

والتي ال يمكن تفسيرها بوجود  تعلميهالذي يظهرون مشكالت  األطفالوالمهتمين بمشكلة  األهل
مصطلح صعوبات التعلم قد القى قبوال  أنإلى  باإلضافة ،الحسية واالنفعاليةالعقلية و  اإلعاقات

 .األهلأكثر من قبل 
الذين يظهرون صعوبات في التعلم ال تبدو عليهم أعراض جسمية غير  األشخاص

سمعية أو بصرية أو  إعاقاتعادية بل هم عاديون من حيث القدرة العقلية وال يعانون من أي 
ومع ذلك فإنهم غير  ،ضطرابات انفعالية أو ظروف أسرية غير عاديةجسمية وصحية أو ا

 أواالستماع  أووالموضوعات المدرسية مثل االنتباه  األساسيةقادرين على تعلم المهارات 
أي خدمات  األطفالوحيث إنه لم يقدم لمثل هؤالء  .الكالم أو القراءة أو الكتابة أو الحساب

أجل  المتخصصين منمساعدة  األطفالفقد طالب أهل هؤالء  ،األمرتربوية وعالجية في بادئ 
 حل مشكلة أبنائهم.

 : تعريف صعوبات التعلم
حيث  7162لوضع تعريف محدد لصعوبات التعلم في عام  األولىتمت المحاولة  

 اقترح كيرك التعريف التالي:
ر من "يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى تأخر أو اضطراب أو تخلف في واحدة أو أكث 

أو العمليات الحسابية نتيجة لخلل وظيفي في  ،الكتابة ،التهجئة ،القراءة ،اللغة ،عمليات الكالم
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ويستثنى من ذلك األطفال الذين يعانون من  .الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكالت سلوكية
 .صعوبات التعلم الناتجة عن حرمان حسي أو تخلف عقلي أو حرمان ثقافي"

 (Kirk and Chalfant, 1948) 
وضعت اللجنة الوطنية االستشارية لشؤون المعوقين والتابعة  7160وفي عام 

 األميركيتعريفها مستندة إلى تعريف كيرك وقد اعتمد من قبل القانون  األميركيلمكتب التربية 
 : والذي ينص على التالي 7111وتعديالته الالحقة سنة  7119للمعوقين في سنة 

صة تشير إلى اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية "صعوبات التعلم الخا
وتظهر على نحو  .الالزمة سواء لفهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة األساسية

أو العمليات  ،أو التهجئة، أو الكتابة، أو القراءة ،أو النطق ،أو التفكير ،اإلصغاءقصور في 
 ،اإلدراكواالضطرابات في  ،حاالت التلف الدماغي ويتضمن هذا المصطلح أيضا .الحسابية

الذين  األطفالويستثنى من ذلك  .الكالم حبسهوالخلل الوظيفي في الدماغ وعسر القراءة أو 
يعانون من صعوبات في التعلم يمكن أن تعزى للتخلف العقلي أو لتدني المستوى الثقافي 

 Education ofكية أو االنفعالية" )االجتماعي أو للصعوبات البصرية أو السمعية أو الحر 

All Children Act, 1975.) 
تم نقد هذا التعريف من قبل الكثير من المختصين الستخدامه بعض العبارات التي 

والخلل الوظيفي في  اإلدراكيصعب وصفها إجرائيا مثل العمليات النفسية واالضطرابات في 
 االضطراب أو التأخر.الدماغ والبعض انتقده إلغفاله تحديد درجة شدة 

 األميركيةوبعد هذا التعريف كان هناك تعريفات عدة منها تعريف اللجنة الوطنية  
مجموعة متجانسة من  على أنهاصعوبات التعلم حيث عرفت  NJCLDلصعوبات التعلم 

 ،الكالم ،االضطرابات التي تتمثل في صعوبات واضحة في اكتساب واستخدام قدرات االستماع
يفترض أن هذه االضطرابات تنشأ نتيجة خلل في الجهاز  ،االستدالل الرياضي ،الكتابة ،القراءة

العجز الحسي أو  أوالعصبي المركزي أو ربما تظهر مع حاالت أخرى كالتخلف العقلي 
 اإلدراكاالضطرابات االنفعالية واالجتماعية أو متالزمة مع مشكالت الضبط الذاتي ومشكالت 

 ،و التأثيرات البيئية وليست نتيجة مباشرة لهذه الحاالت أو التأثيراتوالتعامل االجتماعي أ
 (.7110 ،)فتحي الزيات

ومن التعريفات التي وضعت في هذا المجال بعض التعريفات التي حاولت التفريق بين  
التي تؤثر في انخفاض التحصيل العلمي حيث يوجد  األخرى صعوبات التعلم وبين الظروف 

 : العوامل التي تؤثر في هذا االنخفاض وهي من أساسييننمطين 
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وترجع إلى العوامل البيئية كالثقافية واالقتصادية والظروف االجتماعية  :عوامل خارجية .7
في عبارة المؤثرات  NJCLD إلوتمثلت هذه العوامل في تعريف  ،ونقص فرص التعليم والتعلم

 البيئية.

الحسية  واإلعاقاتلتخلف العقلي ترجع إلى ظروف داخل الفرد مثل ا :عوامل داخلية .6
واالضطرابات االنفعالية الشديدة وصعوبات التعلم وقد أشير إليها في تعريف اللجنة الوطنية 

 االستشارية لشؤون المعوقين من خالل االضطرابات النفسية.

ذهب البعض إلى أن مشكلة القراءة واللغة هي جوهر صعوبات التعلم في حين أكد 
أن االضطرابات النفسية مثل الذاكرة  األخرفيما اعتبر البعض  األساسباه هو أن االنت اآلخرون 
 أيضا. األساسهي  واإلدراك

 : ثالث أنواع من المشكالت 7111فحددت عام  األميركيةأما الحكومة االتحادية  
 مشكالت لغوية، تعبير شفهي مبني على االستماع. .7

 هارات القراءة.التعبير الكتابي وم: مشكالت القراءة والكتابة .6

 العمليات الحسابية واالستدالل الرياضي. إجراء: رياضيةمشكالت  .2
 وفي ضوء ذلك يمكن تطبيق صعوبات التعلم إلى مجموعتين:

  اإلنمائيةصعوبات التعلم   األكاديميةصعوبات التعلم 

 اإلنمائيةصعوبات التعلم : أوال
يحتاجها الطفل بهدف  السابقة التي اإلنمائية المهاراتتشمل صعوبات التعلم 

مثال يتعلم الطفل كتابة اسمه عن طريق تطوير الكثير  ،األكاديميةالتحصيل في الموضوعات 
 وكذلك تنمية العديد من المفاهيم.الذاكرة... ،تآزر البصري الحركي ،اإلدراكمن المهارات مثل 

ظائف أخرى فحين تضطرب هذه الوظائف بدرجة كبيرة ويعجز الطفل عن تعويضها من خالل و 
ينتج عنها صعوبة لدى الطفل في تعلم المفاهيم والكتابة أو التهجئة أو إجراء العمليات 

 المعرفية والحسابية.
  األكاديميةصعوبات التعلم : ثانيا

 : في المدارس وتشتمل على أطفالناهي المشكالت التي تظهر من قبل 
 صعوبات بالقراءة . 

 .صعوبات بالكتابة 

 والتعبير الكتابي. صعوبات بالتهجئة 

 .صعوبات بالحساب 
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 : ذوي صعوبات التعلم األطفالتحديد 
نشخص صعوبات التعلم عند الطفل  أنهناك ثالث محكات يجب التأكد منها قبل  

 : وهي
  محك التباعد أو التباين 

  داالستبعامحك  

  محك التربية الخاصة 
 : محك التباعد والتباين: أوال

 : التعلم تباعدا  في إحدى األمرين التاليين أو كليهما ذوي صعوبات األطفاليظهر 
والتميز واللغة والقدرة  ،تباعدا واضحا في نمو العديد من السلوكيات النفسية )االنتباه -

دراك العالقات ،البصرية الحركية  وغيرها(.. .. .والذاكرة وا 
حلة ما قبل ففي مر : األكاديميتباعدا بين النمو العقلي العام أو الخاص والتحصيل  -

في  األكاديميفي حين يالحظ التخلف  ،المدرسة عادة ما يالحظ عدم االتزان النمائي
 المستويات الصفية المختلفة.

 محك االستبعاد: ثانيا  
إن تعريفات صعوبات التعلم تستبعد تلك الصعوبات التي يمكن تفسيرها بتخلف  

 ية أو نقص فرص التعلم.الحسية أو االضطرابات االنفعال اإلعاقاتعقلي عام أو 
ال يطور لغته بشكل  األصمإن السبب في استبعاد هذه الحاالت قد يكون واضحا فالطفل 

طبيعي وفي هذه الحالة يحتاج الطفل إلى برنامج تربوي للصم بدال من برنامج صعوبات 
 التعلم ألنه قدراته البصرية والعقلية قد تكون عادية.

  :محك التربية الخاصة: ثالثا  
ذوي صعوبات التعلم ال يتعلمون بالطرق العادية ويحتاجون إلى طرق  األطفال
إن الحاجة إلى طريقة خاصة تكون بسبب وجود بعض االضطرابات  .خاصة بالتعلم

يعتبر هذا المحك ضروريا إذ يتوجب  .النمائية التي تمنع أو تعيق قدرة الطفل على التعلم
لمناسبة للكشف عن درجة التباعد بين القدرة على الفاحص القيام بإجراءات التشخيص ا

 والتحصيل وكذلك استبعاد كل الظروف حتى يحدد برنامجا عالجيا خاصا ومناسبا.
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 تشخيص صعوبات التعلم:
وبالتالي  ،إن هناك إجراءات وطرائق متعددة لتنفيذ عملية الفحص والتشخيص 

 ،وتطبيق اختبارات متنوعة .ددةمراحل متع اإلجراءاتتقدم الخدمات التربوية وتتضمن هذه 
 وجمع معلومات من مصادر كثيرة:

 : التي يمكن اعتمادها واإلجراءاتوفيما يلي بعض االختبارات 
 : االختبارات المعيارية المرجع -

من  اإلفرادوهي االختبارات التي يمكن أن نقارن أداء الفرد فيها بأداء أقرانه من 
هل  ،اللها نستطيع الحكم على مستوى أداء الطفلنفس العمر أو نفس الصف والتي من خ

 هو أقل أو أكثر أو مثل أقرانه.
 : اختبارات العمليات النفسية -

وهذه االختبارات بنيت أساسا على افتراض أن الصعوبات التعلم مسببة عن 
صعوبات في القدرة أو العمليات الالزمة لعملية التعلم كاإلدراك البصري واإلدراك السمعي 

ومن أكثر االختبارات شهرة في هذا المجال اختبار الينويز  .زر حركة العين واليد وغيرهاوتآ
 للقدرات النفس اللغوية.

 : اختبارات القراءة غير الرسمية -
وهي االختبارات التي يصممها المعلم ويطبقها وبشكل محدد في مجال القراءة إذ 

 .لطفل أن يقرأها بصوت مسموعتتضمن فقرات مكتوبة متدرجة في الصعوبة يطلب من ا
التي يقع فيها مثل حذف أو إضافة  األخطاءوعن طريق سماع ما يقرأه الطفل وتسجيل 

 حرف أو إبدال آخر أو صعوبة في الفهم يمكن للمعلم أن يحدد مستوى الطالب القرائي.
 : االختبارات محكية المرجع -

معيار أو محك معين وليس  الطفل مع أداءوهي االختبارات التي يتم فيها مقارنة 
تستخدم مثل هذه االختبارات قبل عملية التعليم  أنويمكن  .األطفالمع أداء غيره من 

ثم  .لتحديد مستوى أداء الطفل من أجل إقرار بعض جوانب البرنامج الذي يجب أن يتعلمه
 مستخدمة.ال اإلستراتيجية أوإنها تستخدم بعد عملية التعلم وذلك لتقييم فعالية البرنامج 

 : القياس اليومي المباشر -
وتتضمن هذه العملية مالحظة وتسجيل أداء المتعلم في المفاهيم والمهارات 
والعمليات المعرفية المحددة التي تم تعلمها وذلك بشكل يومي مثل نسبة النجاح التي 

طريقة ومعدل الخطأ أو نسبته والفائدة التي يمكن الحصول عليها من هذه ال ،حققها الطفل
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والمرونة في تغيير  ،هي تزويد المعلم بمعلومات عن أداء الطفل في المهارات التي يتعلمها
   .البرنامج من قبل المعلم بناء على المعلومات المتوفرة بشكل مستمر

مايكل بست تعريب  .)هـ مقياس صعوبات التعلمسوف تقوم الباحثة باستخدام 
رف على التالميذ ذوى صعوبات التعلم في مادة للتع (إبراهيمهلل  وتقنين د.سعيد عبد

 Multi متعدد المستويات األكاديميتطبيق اختبار المسح  إلىباإلضافة ، التاريخ

academic survey test  يقوم على التحليل  والذي، 7109الذي أعده هاويل وآخرون
 أوت الشامل للمفاهيم مما يوفر وسيلة ذات قيمة لتحديد جوانب ومجاالت المشكال

استبيان حول المستوى و ، الصعوبات المختلفة للتالميذ ذوى صعوبات تعلم التاريخ
لمادة الدراسات االجتماعية للتالميذ محل الدراسة عبر سنوات دراستهم  التحصيلي
 المتتابعة.

 الخصائص العامة لذوي صعوبات التعلم
 ،تجانسةإن التالميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ليسوا مجموعة م

وبالتالي فإن من الصعب الحديث عن مجموعة من الخصائص يتصف بها كل طالب يعاني 
وعلى الرغم من محاوالت تصنيف صعوبات التعلم إلى مجموعات  .من صعوبات التعلم

ومتوسطة( أو طبيعة الصعوبة  ،وبسيطة ،فرعية سواء حسب درجة الشدة )شديدة
 ،والصعوبات الخاصة باالنتباه ،صعوبات الحسابو  ،وصعوبات الكتابة ،)صعوبات القراءة

والصعوبات الخاصة  ،والصعوبات الخاصة بالتفكير ،والصعوبات الخاصة بالذاكرة
 .( فإنه يالحظ درجة عالية من التنوع واالختالف ضمن المجموعة الواحدةالخ. ..باإلدراك

لذوي صعوبات  شيوعا األكثروتتفق معظم المصادر على الخصائص التالية باعتبارها 
 التعلم.

 : ـ الخصائص المعرفية 7
 األكاديميةوتتمثل في انخفاض التحصيل الواضح في واحدة أو أكثر من المهارات 

ومن مظاهر الصعوبات الخاصة في القراءة  .األساسية المتمثلة بالقراءة والكتابة والحساب
 : ما يلي

 الكلمة المقروءة.حذف بعض الكلمات في الجملة المقروءة أو حذف جزء من  -
إلى الكلمة  األحرفإضافة بعض الكلمات إلى الجملة المقروءة أو إضافة المقاطع أو  -

 المقروءة.

 إبدال بعض الكلمات المقروءة في الجملة. -

 إعادة قراءة بعض الكلمات أكثر من مرة. -
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 وقراءة الكلمة بطريقة عكسية. األحرفقلب وتبديل  -

 شابهة.المت األحرفصعوبة في التمييز بين  -

 صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة. -

 السرعة الكبيرة أو البطء المبالغ فيه في القراءة. -

 : أما مظاهر الصعوبات الخاصة بالكتابة فتتمثل فيما يلي
 بطريقة معكوسة من اليسار إلى اليمين. األحرفكتابة الجملة أو الكلمات أو  -
 يمين.من اليسار إلى ال األحرفكتابة الكلمات أو  -

 كتابة أحرف الكلمات بترتيب غير صحيح حتى عند نسخها. -

 المتشابهة. األحرفالخلط في الكتابة بين  -

عدم االلتزام بالكتابة على الخط بشكل مستقيم وتشتت الخط وعدم تجانسه في الحجم  -
 والشكل.

 : ـ الخصائص اللغوية 6
االستقبالية  يمكن أن تظهر لمن لديهم صعوبات تعلم مشكالت في كل من اللغة

أما اللغة  .ويقصد باللغة االستقبالية القدرة على استقبال وفهم اللغة .واللغة التعبيرية
 فهي القدرة على أن يعبر الفرد عن نفسه لفظيا . التعبيرية

 : الخصائص االجتماعية والسلوكية ـ 2
من ذوي صعوبات التعلم مشكالت اجتماعية وسلوكية تميزهم عن  األطفاليظهر 

 : يرهم ومن أهم هذه المشكالتغ
  النشاط الحركي الزائد 
  التغيرات االنفعالية السريعة 

  القهرية أو عدم الضبط 

  تكرار غير مناسب لسلوك ما 

  االنسحاب االجتماعي 

  سلوك غير اجتماعي 

 سلوك غير ثابت 
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فإنهم أيضا يعانون  ،إضافة إلى الخصائص السابقة المميزة لفئة ذوي صعوبات التعلم
 ن بعض الصعوبات والمشكالت التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:م
 : ـ اضطرابات في االنتباه 7

وتتمثل في ضعف القدرة على التركيز والقابلية العالية للتشتت وضعف المثابرة 
 على أداء النشاط وصعوبة نقل االنتباه من مثير إلى آخر.

 : ـ االندفاعية 6
وتعكس هذه الصفة ضعف  .وك دون التفكير بنتائجهوتشير إلى التسرع في السل 

 التنظيم والتخطيط لمواجهة المواقف أو المشكالت.
 : في الذاكرة والتفكير اضطراباتـ  2

وتتمثل في الضعف في كل من الذاكرة السمعية والبصرية وصعوبة في استدعاء  
 الخبرات المتعلمة وصعوبات تعلم المفاهيم المجردة.

 : اإلدراكـ صعوبات في  6
السمعي والبصري وفهم  اإلدراكوترتبط هذه الصعوبات بالمشكالت في مجال  

 استيعاب المعلومات التي يحصلون عليها من خالل حواسهم المختلفة.
 : ـ دالالت عصبية وظيفية 9

 وتتمثل في بعض المؤشرات على االضطرابات الوظيفية في الجهاز العصبي. 
 الدراسة: خطوات

 المتشابهات والمتماثالت بإستراتيجية المتعلقة التربوية والبحوث األدبيات لىع االطالع-7

 والعادات العقلية. المفاهيميواالستيعاب 

 . البنائية النظرية عن نظرية دراسة إجراء-6

 عرضها ثم عليها بناء المختارة الوحدة تحليل المراد أولية بالعادات العقلية قائمة إعداد-2

 جامعات أساتذة من التاريخ تدريس طرق  مجال في الخبراء من محكمينال من على مجموعة

 آراء على وبناء، (2) رقم ملحق المختارة للوحدة مالءمتها مدى لمعرفة ومعلمين وموجهين

 المتضمنة العادات العقلية لمعرفة المختارة الوحدة لمحتوى  األولي التحليل وبعد المحكمين

، المثابرةهي) عمليات ثالث على اقتصرت حيث ات العقليةالعاد بعض استبعاد تم ،هاالمحتو 
 (.مواقف جديدة فيتطبيق المعرفة ، التفكير التبادلي

 الدراسات االجتماعية كتاب )تاريخ مصر الفرعونية( من لوحدة العلمي المحتوى  تحليل-6

 . اإلعدادي األول للصف
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 . وثباته صدقه وتحديدبطاقة مالحظة العادات العقلية  إعداد-9

 . وثباته صدقه وتحديد المفاهيمياالستيعاب  اختبار إعداد-6

 من مجموعة على المفاهيميواختبار االستيعاب  بطاقة مالحظة العادات العقلية عرض-1

 ومعلمين وموجهين جامعات أساتذة التاريخ تدريس طرق  مجال في والخبراء المحكمين

 (.2رقم) ملحق الالزمة التعديالت إلجراء

 ةالباحث تقام وقد ،والمتماثالتالمتشابهات  إستراتيجية ضوء في المعلم دليل إعداد-0
 التيوالمتماثالت  المتشابهات إستراتيجية وفق المختارة الوحدة لتدريس المعلم دليل بإعداد

 :التالي الدليل تضمن وقد التاريخ تدريس في المتشابهة األمثلة استخدام على تعتمد

 .وأهدافه المتضمنة والمكونات دليل أهمية وضيحلت وذلك للمعلم مقدمة -أ

 .المتشابهات والمتماثالت إستراتيجية باستخدام التدريس مراحل وصف -ب

 .المختارة الدروس تدريس نهاية مع تحقيقها المراد للوحدة العامة األهداف -ت

 : الدرس تنفيذ خطوات -ث

 .للدرس السلوكية األهداف -7

 .لقياسها االختيارية نودوالب السابقة المتطلبات -6

 .المستخدمة والمواد األدوات -2
 .التدريسية اإلجراءات -6

 والختامي(. )التكويني بشقيه التقويم -9

 والخبراء المحكمين من مجموعة على المعلم لدليل األولية الصورة عرض تم وقد           

 مجال في سنوات (9) عن تزيد خبرة لهم الذين والمعلمين التاريخ تدريس طرق  مجال في

 لمعرفة وذلك الالزمة التعديالت إلجراء ،(9) رقم ملحق اإلعدادي األول للصف التاريخ تعليم

 :في آرائهم

 الدرس بموضوع درس كل أهداف ارتباط مدى . 

 والمتماثالت المتشابهات إستراتيجية مع يتفق بشكل الدروس صياغة . 

 الدرس موضوع مع المتشابه اتفاق . 

 الدليل لموضوعات والعلمية لغويةال الصحة . 

 الدرس ألهداف التقويم أسئلة مناسبة . 

 الوحدة لموضوعات المستخدمة األنشطة مناسبة . 

 أخرى  مالحظات أي إبداء . 
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، التاريخ تدريس وطرق  المناهج في المتخصصين من المحكمين آراء على وبناء          
ضافة التعديل تم  (9) رقم ملحق النهائية صورته في الدليل ووضع األنشطة بعض وا 

 عينة على ستيعاب المفاهيمىاالاختبار و  العادات العقلية بطاقة مالحظة تطبيق 

 .تمييزها ومعامل الفقرات صعوبة مدى ومعرفة والثبات الصدق من للتأكد استطالعية

 من طالب الصف االول االعدادى ذوى صعوبات التعلم فى مادة  الدراسة عينة اختيار
يخ وذلك من خالل تطبيق مقياس التعرف على الطلبة ذوى صعوبات التعلم واستبيان التار 

المستوى التحصيلى للعينة على معلمى مادة الدراسات االجتماعية وذلك بهدف تحديد 
 مدرسة االعدادى من األول الصف طالبات من ( طالبة21العينة وقد تكونت العينة من )

 .الدراسة بتطبيق المدرسة في التاريخ معلم يقوم أن على مصر الجديدة النموذجية بنات

 على قبلي كاختبار ستيعاب المفاهيمىاالاختبار و  العادات العقلية بطاقة مالحظة تطبيق 

 الدراسة. مجموعة

 على بعدي كاختبار ستيعاب المفاهيمىاالاختبار و  العادات العقلية بطاقة مالحظة تطبيق 

 ة.التجرب تنفيذ بعد، الدراسة مجموعة

 : الدراسة أفراد

( بمدرسة مصر الجديدة اإلعدادي األول)الصف  طلبة من الدراسة هذه أفراد تكون 
 . ة من ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخطالب (21) عددهم بلغ الذين بالقاهرة النموذجية

بعد تطبيق الباحثة لمقياس صعوبات التعلم هـ.مايكل  للعينةوقد تم التوصل 
واستبيان مطبق على  -متعدد المستويات لـ هاويل  األكاديميح اختبار المس -بست

الدراسات االجتماعية بالمدرسة لتحديد الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم  معلمي
 للمادة. التحصيليالمستوى  فيالمادة وانخفاض 

 : الدراسة إجراءات

 :بإعداد الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقيق

 لعقلية.قائمة العادات ا -7

 .المفاهيميقائمة مستويات االستيعاب  -6
 . العادات العقلية بطاقة مالحظة -6

 األسئلة نوع من االختبار بإعداد الباحثة قامت حيث المفاهيمياالستيعاب  اختبار -2
 .وثباتها صدقها معدل بارتفاع تتميز والتي( متعدد من الموضوعية )االختيار

 :التالية للخطوات وفقاواالختبار  لمالحظةمن بطاقة ا كال بناء يتم وسوف

 :التالية للخطوات وفقاواالختبار  من بطاقة المالحظة كال بناء يتم وسوف
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 الهدف تحديد    .االستطالعية التجربة

 .سئلةالعبارات واأل صياغة. موثباته البطاقة واالختبار صدق من التأكد_

 :األدوات هذه بناء لكيفية تفصيل يلي وفيما
ذوى صعوبات تعلم مادة  الطلبةميتها لدى التي يجب تن العادات العقليةإعداد قائمة : أوال

 التاريخ
 . العادات العقليةتحديد : الهدف من القائمة -*
 : اشتقت القائمة من المصادر التالية :مصادر إعداد القائمة -*
من خالل  عقليةالعادات الالدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي اهتمت بتنمية -7

لذوى صعوبات التي يمكن تنميتها  للعادات العقليةتدريس التاريخ حيث قدم بعضها أمثلة 
 . من خالل تدريس التاريخ في مراحل تعليمية مختلفةتعلم مادة التاريخ 

 . المرتبطة بمادة التاريخ العادات العقليةالكتب والمراجع العربية واألجنبية التي تناولت  -6
 . ة مادة التاريخطبيع -2
 . اومهاراته اوأبعاده العادة العقليةاإلطار النظري للبحث الذي تناول مفهوم  -6
إلبداء الرأي حول مناسبتها على مجموعة من المحكمين  العادات العقليةعرض قائمة  -*

وقد أسفرت هذه الخطوة عن تعديل صياغة بعض ، ذوى صعوبات تعلم التاريخ للطلبة
 . بعضهاوحذف  العادات

رئيسة  عادات( 2على ) العادات العقليةاشتملت قائمة  :الصورة النهائية للقائمة -*
 ( 7فرعية ملحق ) عادة (21)متفرعة إلى 

العادات العقلية ما  :وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث
 ؟ الواجب توافرها للتالميذ ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ

 المختارة الوحدة بمحتوى  عالقة ذات والتي بالعادات العقلية قائمة بإعداد ةالباحث تقام ثحي

 نتائج ( وكانت6) رقم ملحق أداة التحليل باستخدام وذلك المختارة الوحدة تحليل تم ثم

 :التالي (7) رقم الجدول يوضحها كما التحليل
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 (7جدول )
 تنميتها الواجب راسةالد موضع للعادات العقلية النسبي الوزن 

 فئات التحليل وحدة التحليل
التفكير  المثابرة المجموع

 التبادلي
تطبيق المعرفة 

 مواقف جديدة في
 %711التكرار  %711التكرار  %711التكرار 

 %71326 %71 %2 %6326 وحدة شعب
عصر بناة 
 %60 %71 %0 %71 األهرامات

عصر الرخاء 
 %71322 %1322 %6 %0 االقتصادي

عصر المجد 
 %22322 %6 %0322 %71 الحربي
 %711 %22322 %62322 %62326 المجموع

 :أن (7) رقم الجدول من نالحظ

 النسبي وزنها كان حيث وذلك األولى المرتبة احتلت المثابرة عملية أن
 وزنها كان حيث مواقف جديدة فيتطبيق المعرفة  عملية يليها، (62326%)

 بوزن  واألخيرة الثالثة المرتبة التبادليالتفكير  عملية احتلت فيما (%22322النسبي)

 (.%62322نسبي)

التفكير ، المثابرة مثل محددة موضوعات في الثالث العمليات تركز نالحظ كذلك
( %22322) الحربيعصر المجد  موضوع فيمواقف جديدة  فيتطبيق المعرفة ، التبادلي

ة شعب ويحتل موضوع عصر الرخاء يليه وحد األهراماتيليه موضوع عصر بناة 
 .(%71322) االقتصادي

ميتها لدى التي يجب تن المفاهيميمستويات االستيعاب إعداد قائمة : ثانيا  
 ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ الطلبة

 . المفاهيميمستويات االستيعاب تحديد : الهدف من القائمة -*
 : ادر التاليةاشتقت القائمة من المص :مصادر إعداد القائمة -*
من  المفاهيمياالستيعاب الدراسات والبحوث العربية واألجنبية التي اهتمت بتنمية -7

التي يمكن  المفاهيميلمستويات استيعاب خالل تدريس التاريخ حيث قدم بعضها أمثلة 
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من خالل تدريس التاريخ في مراحل تعليمية لذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ تنميتها 
 . مختلفة

المرتبطة  المفاهيميتنمية االستيعاب الكتب والمراجع العربية واألجنبية التي تناولت  -6
 بمادة التاريخ.

 . طبيعة مادة التاريخ -2
 . اومهاراته مستوياتهاو  المفاهيمياالستيعاب اإلطار النظري للبحث الذي تناول مفهوم  -6
إلبداء ن المحكمين على مجموعة م المفاهيميمستويات االستيعاب عرض قائمة  -*

وقد أسفرت هذه الخطوة عن ، ذوى صعوبات تعلم التاريخ للطلبةالرأي حول مناسبتها 
 . وحذف بعضها المستوياتتعديل صياغة بعض 

( 2على ) المفاهيميمستويات االستيعاب اشتملت قائمة  :الصورة النهائية للقائمة -*
 ( 6)فرعية ملحق  مهارة( 21)رئيسة متفرعة إلى  مستويات

مستويات ما  :من أسئلة البحث الثانيوبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال 
 ؟الواجب توافرها للتالميذ ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ المفاهيمياالستيعاب 

 بمحتوى  عالقة ذات والتي المفاهيميبمستويات االستيعاب  قائمة بإعداد ةالباحث تقام حيث

( 6) رقم ملحق أداة التحليل باستخدام وذلك المختارة الوحدة يلتحل تم ثم المختارة الوحدة
 :التالي (6) رقم الجدول يوضحها كما التحليل نتائج وكانت

 (6جدول )
 الدراسة موضع المفاهيميلمستويات االستيعاب  النسبي الوزن 

 وحدة التحليل
 فئات التحليل

 االستنتاج الربط التصنيف المجموع
كرار الت %711التكرار 

 %711التكرار  711%
 %71367 %71 %9 %6367 وحدة شعب
عصر بناة 
 %21376 %77 %71 %1376 األهرامات

عصر الرخاء 
 %61361 %1361 %2 %71 االقتصادي

عصر المجد 
 %62361 %9361 %77 %1 الحربي
 %711 %22361 %20 %60322 المجموع
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 :أن (6) رقم الجدول من نالحظ

 يليها، %20النسبي  وزنها كان حيث وذلك األولى المرتبة احتلت الربط عملية أن 

 احتلت فيما (%22322النسبي) وزنها كان حيث مواقف جديدة فياالستنتاج  عملية

 (.%602322) نسبي بوزن  واألخيرة الثالثة المرتبة التصنيف عملية

 التصنيف، الربط مثل محددة موضوعات في الثالث العمليات تركز نالحظ كذلك ،
المجد يليه موضوع عصر ( %21372) األهرامبناة عصر  موضوع فيستنتاج اال

 .(%71367) وحدة شعبويحتل موضوع  االقتصاديعصر الرخاء يليه  الحربي
 البحث أدواتإعداد  :ثانيا  

 بطاقة المالحظة: أوال
عادة  ،عادة المثابرة) ( عادات عقلية2)مكونات بحيث تتضمن التم تحديد 

و اشتملت بطاقة المالحظة في ، عادة تطبيق المعرفة فى مواقف اخرى( ،التفكير التبادلى
 عاده عقليه على عادات فرعيةرئيسية وتحتوي كل  عادات ثالثالصورة األولية علي 

 كالتالي:
 (2جدول )

 قائمة المهارات الرئيسية والفرعية لبطاقة المالحظة
 اإلجمالي الرئيسية المهارة

 72 عادة المثابرة
 76 لتفكير التبادلىعادة ا

 9 أخرى مواقف  فيعادة تطبيق المعرفة 
 21 المجموع

العادات أداء فرعي من ( 21) وبذلك نجدان بطاقة المالحظة قد اشتملت علي
 . العقلية

راعت الباحثة عند صياغة مفردات بطاقة المالحظة تطابق األداء والصياغة مع 
العادات هتمت الباحثة بتحديد العالقة بين لذا ا ،المالحظةالمهارات مـع أهـداف بطاقة 

 لها.األساسية واألداء الفرعي المكون  العقلية

 .أن تكون العبارات إجرائية ومحدده يمكن مالحظتها وقياسها −
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 .صياغة عبارات األداء في صيغة المضارع −

 .أن تقيس كل عبارة أداء واحد فقط −

 : داء علي النحو التاليتم وضع مقياس متدرج لحساب التقدير الكمي لأل

 .يدل علي القيام باألداء علي مستوي جيد (2) المستوي رقم −

 .يدل علي القيام باألداء علي مستوي متوسط( 6) المستوي رقم −

 .يدل علي عدم القيام باألداء( 7) المستوي رقم −

 : تم صياغة تعليمات البطاقة كمل يلي

ذوى صعوبات تعلم مادة التاريخ والمدمجين استخدام البطاقة لقياس أداء التالميذ  −
  .العادات العقليةلبعض 

 . مالحظة التالميذ من البداية حتى النهاية −

 . في المكان المناسب كل أداء حسب سهولته ودقته( √) وضع عالمة −

 (7)، لألداء المتوسط (6)، درجات لألداء الجيد( 2) توزيع درجات البطاقة ب معدل −
 . باألداء الذي لـم يقـم

بعد االنتهاء من الصورة األولية لبنود بطاقة المالحظة كان البد من ضبطها 
 : وعرضها علي المحكمين إلبداء الرأي ومرت عملية الضبط بمرحلتين هما

 التأكد من صدق بطاقة المالحظة :أوال

علي مجموعه  األوليةمن صدق بطاقة المالحظة تم عرضها في صورتها  للتأكد
 : األتيلتحديد  والتربية الخاصةة المحكمـين مـن خبراء المناهج وطرق التدريس من الساد

 . ومدي ارتباطه بالمهارة، دقة صياغة األداء المحدد -7

 .وضوح صياغة العبارات التي تصف األداء -6

 .مدي مناسبة مستويات التقديرات الكمية المستخدمة لقياس وتقدير السلوك المهاري  -2

 . التعديالتبعض سادة المحكمين إجراء وقد اقترح ال

 ( 2ملحق رقم ) وبعد إجراء التعديالت أخذت بطاقة المالحظة شكلها النهائي
 حساب ثبات بطاقة المالحظة  :ثانيا

بعد التأكد من صدق بطاقة المالحظة من المحكمين كان ال بد من حساب ثبات 
وقد تمت ، ناصر المالحظةالبطاقة وقد تم اسـتخدام أسلوب اتفاق المالحظين في ع
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وقد ثبت معالجـة النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة ، المالحظة من قبل الباحثة
 : المالحظة

الزميالت لمالحظة أداء التالميذ عينة البحث لألداء  ىحدإاالستعانة ب تلقد تم
 :المهاري مع مراعاة 

 .المعلمة الزميلةأن تبدأ المالحظة وتنتهي وقت واحد بالنسبة للباحثة و  -7

 . تسجيل البيانات بعد مالحظتها مباشرة للتأكد من سالمة البيانات -6

وقد ثبت معالجة النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة المالحظة المزدوجة للباحثة 
( والمعلمة بحساب مدي االتفاق واالختالف بين الباحثة والمعلمة باستخدام )معادلة كوبر

 . فـاق واالختالفلحسـاب نسـبة االت
 : التاليفجاءت النتائج علي هذا النحو 

 (6) جدول
 المئوية النسبة عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق البطاقةعدد بنود 
21 61 9 01% 
21 70 1 16% 
21 72 6 16% 

حيث تدل هذه ( % 01) ومن الجدول السابق يتضح أن اعلي نسبة اتفاق
 ( 2ملحق رقم ) .الحظة وصالحيتها للتطبيقالنسبة علي ثبات بطاقة الم

 :االستيعاب المفاهيمى اختبار: ثانيا   
 الهدف من االختبار. أ

قياس االستيعاب المفاهيمى الصحيح والدقيق للمفاهيم األساسية لدى تالميذ 
مصر عبر عينة الدراسة في وحدة ) صعوبات تعلم التاريخ ي ذو  اإلعدادي األولالصف 

 (العصور القديمة
 -: وذلك عند المستويات التالية

 بعض المواقف المرتبطة بالمفاهيم.تصنيف قدرة المتعلم على : صنيفالت•
 أدراك عالقة التشابه واالختالف بين المفاهيم المتضمنة.الربط و قدرة المتعلم على : ربطال•
 . بفاعليةومدلول المفهوم المعرفة  استنتاجقدرة المتعلم على : استنتاج•
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 مفردات االختبارصياغة 
 االختيار نوع من فقرة (66) تضمن ،لالختبار أولية صيغة بإعداد الباحثة قامت

 الطالب إجابة كيفية توضح التي التعليمات مع ،لإلجابة بدائل أربعة فقرة ولكل ،المتعدد من

 .االختبار على

 :االختبار صدق

ا ألجله ضعو  ما يحقق أن أو لقياسه أعد ما االختبار يقيس أن به ويقصد  وبناء 

 مجال في المختصين من المحكمين من مجموعة على االختبار عرض تم فقد ذلك على

 المرحلة في التاريخ مادة ومدرسي ومشرفي التاريخ طرق التدريس و والتقويم القياس

 وبذا ،فأكثر (%07) موافقة بنسبة حظيت إذا صالحة الفقرة الباحثة أعدت وقد ،اإلعدادية

 طلبة لدى االستيعاب المفاهيمى لقياس صالحة جميعها (66) إل الختبارفقرات ا عدت

 .ذوى صعوبات تعلم التاريخ اإلعدادي األول الصف

 :لفقرات االختبار اإلحصائي التحليل
 اإلعدادي األول طالب الصف من استطالعية عينة على االختبار ةالباحث ةطبق

 تصحيح وبعد ،)النموذجية بنات مصر الجديدة( إعداديةفي  ه  طالب( 21) من تكونت

( والنصف السفلي إجابة) 71( العلوي  النصف نصفين على تنازليا  وقسمت رتبت اإلجابات
 فقرات االختبار من فقرة لكل وغير الصحيحة الصحيحة اإلجابات عدد واحُتسبت ،إجابة) 71

 فقرات أن باحثةلل أتضح االختبار تطبيق بعد ،والسفلي من النصفين العلوي  ولكل   ،حدة على

 في المستغرق  الزمن وأن ،ومفهومة للطالب واضحة كانت عنها اإلجابة وتعليمات االختبار

مالئم  وقت وهو ،دقيقة (21) مقداره مدى بمتوسط دقيقة (29-69 )بين ما يبلغ اإلجابة
 .الدراسية المرحلة ولهذه العمرية الفئة لهذه ومقبول

 : الفقرة وسهولة صعوبة معامل
 صعوبة معادلة فقرات االختبار باستخدام من فقرة كل صعوبة معامل جادإي تم

 الفقرة وهي ،مناسبة صعوبة مستوى  على تحصل لم واحدة؛ لكونها فقرة استبعدت وقد الفقرة

 بقية أما( 1309) ومستوى سهولة (1379) صعوبة مستوى  على حصلت إذ )7( ذات الرقم

 لذا ،الفقرات ( لجميع1396( وبمعدل )1317-1320بين ) مستوياتها بلغت الفقرات فقد

 .مناسب ومعامل صعوبتها جيدة فقرات الباحثة أعدتها التي تعد فقرات االختبار

 :التميزية القوة

 الخاصة المعادلة باستخدام ،فقرات االختبار من فقرة لكل التميزية القوة إيجاد تم

 وهى بذلك تعد فقرات مميزة.( 1366-1329) القوة امتدت ما بين معامل أن ظهر إذ بذلك
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 :الخاطئة البدائل فعالية

 جميع فعالية أن معامالت وجد، الخاطئة البدائل فعالية معادلة استخدام وبعد

 .فعالة الخاطئة جميع البدائل عدت وبذلك ،سالبة الخاطئة البدائل

 :االختبار ثبات

( 21) لطالبا عينة من على االختبار الباحثة طبقت االختبار والستخراج ثبات
 وبعد ،أنفسهم الطالب على نفسه االختبار تطبق تقريبا  ُأعيد أسبوعين مرور وبعد ،طالبة

 (1301),الثبات معامل التطبيقين بلغ بين بيرسون  ارتباط معامل وحساب تصحيح اإلجابات
 جاهزا  للتطبيق بصيغته المقياس أصبح وبذلك عليه يمكن االعتماد جيد ثبات معامل وهو

 .(6ملحق )، فقرة (66) من والمكون  ،ئيةالنها
 : اإلحصائية المعالجات

 النتائج تحليل ثم الحاسوب في البيانات تخزين تم الدراسة اتفرضي الختبار

 فيها الباحثة استخدمت وSPSS اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام ومعالجتها

 : التالي النحو على المناسبة اإلحصائية األساليب من مجموعة

 بيرسون  ارتباط معامالت الباحثة استخدمت الدراسة أدوات وثبات صدق من للتأكد . 

 فروق  هي الناتجة الفروق  حجم أن من وللتأكد التأثير حجم لحساب إيتا مربع معامل 

( والمتماثالت المتشابهات )إستراتيجية المستقل المتغير تأثير وأن، للصدفة تعود وال حقيقية
 أنه أم وجوهري  مباشر تأثير هو ستيعاب المفاهيمى(واال )العادات العقلية التابع المتغير على

 دالة فروق  وجود من الرغم على الفروق  يحدث درجة إلى قوته في يصل لم ضعيف تأثير

 .والبعدى القبليالعينة  درجات في إحصائيا
 نتائج الدراسة:

 : ثالثال السؤال نتائج
بعض العادات تنمية  فيتشابهات والمتماثالت الم إستراتيجيةما أثر استخدام 

 ؟اريخمادة الت فيذوى صعوبات التعلم  اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة  العقلية

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات  "األولوللتحقق من صحة الفرض 
 مالستخدا تعزى ادات العقلية الع لمقياسأداء عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدى 

لصالح التقليدية  بالطريقة التدريس مقارنة في والمتماثالت كأسلوب المتشابهات إستراتيجية
 التطبيق البعدى".
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 :يليتم حساب ما 
 (9) جدول

 لمقياسداللة الفروق بين متوسطي درجات أداء عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدى 
 العادات العقلية

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق األبعاد
مستوى  قيمة "ت" المعياري 

 الداللة
 03691 63666 13769 21 قبلي المثابرة

دالة 
إحصائيا  
عند 

مستوى 
1317 

 73179 63916 21 بعدى
 73690 63696 21 بعدى 63616 73106 23600 21 قبلي التبادليالتفكير 

تطبيق المعرفة 
مواقف  في

 جديدة

 63609 63671 21 قبلي
 63111 23916 21 بعدى 63219

 63296 713066 63266 93096 713127 المجموع
 :أن( 9) رقم الجدول من يتضح

 فرق  وجود على يدل وهذا ،الجدولية "ت" قيمة من أكبر المحسوبة "ت" قيمة

 القبليالتطبيق  في الطالب درجات متوسطي بين( 1317) داللة مستوى  عند إحصائيا   دال
 الوحدة تدريس في المتشابهات والمتماثالت إستراتيجية استخدام بعد عدىوالتطبيق الب

 إستراتيجية استخدام فاعلية إلى ذلك في السبب ويرجع ،التطبيق البعدى لصالح ،المختارة

 الوحدة المختارة. تدريس في المتشابهات
 موضع بعض العادات العقلية نمت قد المتشابهات إستراتيجية فإن هذا وعلى

 .الحالية سةالدرا

 باستخدام " إيتا مربع حساب خالل من التأثير حجم بحساب الباحثة قامت ولقد

 :التاليةη " المعادلة
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 (6جدول )
 مقاييس من مقياس لكل بالنسبة التأثير حجم مستويات لتحديد المقترح المرجعي الجدول

 التأثير حجم

 المستخدمة األداة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير
η 2 1361 1391 1301 

 (1جدول )
 " وحجم التأثيرη 2 يبين قيمة "ت" وقيمة"

 حجم التأثير T η 2 العادات العقلية أبعاد
 كبير 13927 03691 المثابرة

 متوسط 13101 63216 التفكير التبادلى
تطبيق المعرفة فى 

 كبير 13666 63219 مواقف جديدة

 كبير 13616 63266 المجموع
 ونالحظ ،كبير الوحدة تدريس في المستخدم التأثير حجم ( أن1ل )جدو من يتضح

 في يمكن ما أكبر ويكون  ،العادات العقلية جميع في كبير التأثير حجم أن من الجدول

 حجم أقل سجلت والتي التفكير التبادلى تليها مواقف جديدة فيتطبيق المعرفة  تليها المثابرة

 .تأثير

 المجموعة تفوق  إلى النتائج أشارت، للبحث األول الفرض اختبار خالل من

 على المتشابهات والمتماثالت إلستراتيجية وفقا المختارة الوحدة درست التجريبية التي

)تاريخ مصر عبر  وحدة في المتضمنة العادات العقلية مقياس في الضابطة المجموعة
 العصور القديمة(.
 الرابع:نتائج السؤال 

تنمية االستيعاب  فيالمتشابهات والمتماثالت  إستراتيجيةما أثر استخدام 
 ؟مادة التاريخ فيذوى صعوبات التعلم  اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة  المفاهيمى

" يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي : الثانيوللتحقق من صحة الفرض 
 تعزى  االستيعاب المفاهيمىدرجات أداء عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدى الختبار 
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 بالطريقة التدريس مقارنة في كأسلوب المتشابهات والمتماثالت إستراتيجية الستخدام

 التقليدية لصالح التطبيق البعدى.

ت( ) الختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة
ه ملخص هذ( 0) ويبين الجدول المفاهيمياالستيعاب  لعالمات الطالبات على اختبار

 . اإلحصائيات
 (0جدول )

ت( لدرجات طالبات المجموعة الثانية ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
 ومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار.

 القياس
 
 العــدد

 
 المتـوسط

االنحراف 
 المعياري 

 
 ت

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 9326 711312 21 البعدى
63667 

 لةدا
 71362 11311 21 القبلي 

 ( 1317) ( عند مستوى داللة0قيمة ت الجدولية تساوي )
أكبر من قيمة  (63667يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة ) 

بين ( 1317) وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائي عند مستوى داللة ،)ت( الجدولية
التي استخدمت إستراتيجية المتشابهات  متوسطي درجات الطالب في التطبيق البعدى

  .البعديوذلك لصالح التطبيق  القبليوالمتماثالت مقارنة مع التطبيق 
 :تفسير النتائج
المتشابهات  إستراتيجية ضوء في التعلم أن إلى نتائج الدراسة إرجاع يمكن

 بنفسه ةالمعرف على بناء مادة التاريخ فيذو صعوبات التعلم  الطالب ساعد والمتماثالت

 حتى المختلفة وذلك العادات العقلية ممارسة إلى الطالب يحتاج المعرفة بناء عملية وأثناء

 .ذلك خالل من العادات العقلية تنمى وبالتالي صحيحا بناءا معرفته بناء يستطيع
تنمية  في ساعد االختالف وأوجه بينها الشبه وأوجه المتشابهات إدراك أن كما
 البسيطة العملية األنشطة ببعض الطالب قيام وكذلك، والعادات العقلية المفاهيمياالستيعاب 

 هو ما الطالب استخدام كذلك، الفهم على قائما التعلم وأصبح، الطالب عقل إعمال قي ساهم

 موجود بما وربطه مألوف وغير معروف غير ما هو وفهم التعرف في لديه ومألوف معروف

 للعادات العقلية الطالب ممارسة إلى يحتاج هذا كله ،سابق وخبرات سابقة معارف من لديه

 . المطلوبة النتائج إلى يصل حتى وذلك
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 فيالطالب ذوى صعوبات التعلم  على عرضت التي المتشابهات واقعية أن كما
 .العادات العقليةتنمية  في كبير حد إلى ساهمت التاريخ

مادة  فيبات التعلم ذوى صعو للطالب تتيح المتشابهات إستراتيجية هذه أن كما
 التعلمية التعليمية بالعملية القيام المختلفة أثناء العادات العقلية ممارسة فرصة التاريخ

للمفاهيم  المفاهيميالعادات العقلية وتنمية االستيعاب  إتقان على قدرتهم ترفع وبالتالي
 .التاريخية بالوحدة لديهم

 انتباه جذب على ساعد المتشابهات إلستراتيجية وفقا التعلم أن إلى باإلضافة هذا

 تعلم يصبح أن على ساعد مما التاريخ بمادة ارتباطه من وزاد للتعلم دافعيتهم الطالب وزيادة

 .العادات العقلية ممارسة على يقوم معنى تعلما ذا الطالب

العادات  نمت قد المتشابهات إستراتيجية أن أكدت الحالية الدراسة نتائج أن أي
 .الدراسةمجموعة  أفراد لدى العقلية

 والتي( 6111، )أحمد بها قام التي الدراسة نتائج مع النتيجة هذه اتفقت وقد

 بسبب وذلك الضابطة المجموعة على تفوقت التجريبية المجموعة أن الدراسة إلى توصلت

 .االبتكاري  والتفكير العلمية المفاهيم إكساب في المتشابهات إستراتيجية استخدام

 التجريبية المجموعة أن توصلت والتي (6110العيسوي ) دراسة مع اتفقت كما

االستيعاب  اختبار في وكذلك العلمية المفاهيم اختبار في الضابطة على المجموعة تفوقت
 .V الشكل إستراتيجية استخدامب العلمية المفاهيم إكساب في بسبب البنائية وذلك المفاهيمى

 : الدراسة توصيات

 الدراسة حدود ضوء وفي، نتائج من الحالية الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 الدراسة بنتائج الوصول في تساهم أن يمكن التوصيات من مجموعة الباحثة ومنهجها تقدم

 :التوصيات لهذه عرض يلي وفيما، التاريخ تدريس ميدان في العملي إلى التطبيق

 . يةالدراس المراحل جميع في المتشابهات إستراتيجية توظيف -7

للطـالب ذوى صـعوبات الـتعلم  المفـاهيميالعـادات العقليـة واالسـتيعاب  بتنميـة االهتمـام -6
 فـي تـدريس المختلفـة المهـام أداء أثنـاء ممارسـتها علـى الطـالب وتشـجيع التـاريخ فـي

 .التاريخ

 . البنائية النظرية عن منبثقة استراتيجيات باستخدام التدريس -2

 تسـهم التـي المتشـابهات إستراتيجية باستخدام وذلك وطريقة ادةم التاريخ أن على التأكيد-6

 .المفاهيميالعادات العقلية واالستيعاب  تنمية في
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التـاريخ  وحـدات لتـدريس التخطـيط علـى لتـدريبهم التـاريخ لمعلمـي تدريبيـة دورات عقـد-9
كسابهم المتشابهات إستراتيجية باستخدام  .إدارته على قدراتهم وتنمية مهاراته وا 

المرحلـة  فـي التـاريخ وحـدات بعـض تـدريس فـي المتشـابهات إسـتراتيجية اسـتخدام ضرورة-6
 .المفاهيميالعادات العقلية واالستيعاب  تنمي ألنها اإلعدادية

قبـل  المعلمـين إعـداد بـرامج فـي اإلسـتراتيجية هذه لتضمين التربية وكليات الجامعات دعوة-1
 الخدمة.
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 عالمراج قائمة
  المراجع العربية: أوال

: الرياض. تنميتها لدى التالميذ( العادات العقلية و 6116لحارثى )إبراهيم أحمد ا .7
 مكتبة الشقرى.

( " القدرات العقلية واستراتيجيات حل المشكالت لدى 6117وليد )، أبو المعاطي .6
ة جامع، كلية التربية، الرياضيات من طالب المرحلة الثانوية ذوي صعوبات تعلم

  .المنصورة

اإلستراتيجيات ( صعوبات التعلم طرق التدريس و 6119إبراهيم )، أبو نيان .2
 . إصدارات أكاديمية التربية الخاصة سلسلة، الرياض، المعرفية

تقصى عادات العقل ترجمة مدارس ( استكشاف و 6116) ليكوبينا كا، آثر كوستا .6
 لتوزيع.دار الكتاب التربوي لنشر و : الرياض. الظهران

 بعض اكتساب في المتشابهات إستراتيجية استخدام فعالية :(6111) سمية، حمدأ .9

، التربية عالم، المدرسة قبل ما أطفال لدى االبتكاري  والتفكير المفاهيم العلمية
 السنة، األول العدد، الحديثة التربية برابطة التربية لجنة مستقبالت أبحاث سلسلة

 .مصر-المنصورة جامعة، يةكلية الترب، الثانية الطبعة، األولى

جزء ، تدريس الدراسات االجتماعية: (7111أحمد حسين اللقانى وآخرون ) .6
 عالم الكتب، القاهرة، ثاني

معجم المصطلحات التربوية في : (7111علي الجمل )، أحمد حسين اللقاني .1
  .عالم الكتب، القاهرة ،6ط، المناهج و طرق التدريس

عالم  ،القاهرة ،تدريس التاريخ فياهات اتج :(7110احمد حسين اللقانى ) .0
 الكتب

 المفاهيم اكتساب في المتشابهات إستراتيجية استخدام أثر (6111) إيمان، األغا .1

 رسالة، بغزة األساسي التاسع الصف طالبات لدى بها واالحتفاظ العلمية

 الجامعة، المناهج قسم، العلوم تدريس مناهج وطرق ، )منشورة غير(ماجستير

 .التربية كلية، بغزة ةاإلسالمي

     ،التدريس وطرق  العلمية التربية:(7111هللا) عبد، المنعم وعبد إحسان، األغا .71
 منصور مطبعة: غزة، 6 ط

  غزة، 6 ط، أدواته، مناهجه، عناصره، التربوي  البحث) 7111( إحسان، األغا .77
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م األسس والنظرية صعوبات التعل :(7110فتحي مصطفى )، الزيات .76
 . دار النشر للجامعات، العالجيةوالتشخيصية و 

( تأثير استراتيجيات التعلم النشط في مجموعات 6117المهدي محمود سالم ) .72
االتجاهات نحو تعلم الفيزياء و  المفاهيميالمناقشة على التحصيل و االستيعاب 

 .766-711، 6(6لدى طالب الصف األول الثانوي مجلة التربية العلمية )

التعليم  في االجتماعيةتدريس الدراسات  :(6111) ون وآخر ، حميدةمختار  إمام .76
 الثانيالجزء  ،مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ،العام

( صعوبات التعلم بين 6171محمود عوض هللا سالم ) ،عبد المحسن أمل .79
 المنصورة، المكتبة العصرية للنشر ،7ط، النظرية والتطبيق

 · (6112هاري) ،جبسون  ؛روبرت ،؛هاردو ريتشارد، كالهان دونالد؛ ،اورليخ .76
مكتبة  ،هللا عبد ،نبعة أبو ترجمة ،أفضل تدريس نحو دليل التعليم استراتيجيات

 الكويت. ،والتوزيع للنشر الفالح

 الطبعة، والتطبيقات المفاهيم:المعصرة العلوم ( تدريس7116رفعت )، بهجات .71

 .الكتب عالم :القاهرة، األولى

، 7 ط، النفس وعلم التربية في البحث هج( منا7112أحمد )، وكاظم جابر ،جابر .70
 .للنشر العربية النهضة دار:القاهرة

 دار: القاهرة، والمنهج التفكير تعليم في قراءات: (7111) الحميد عبد جابر ،جابر .71

 .المصرية النهضة

 االستقصاء تنمية في االستقصائي سوشمان نموذج أثر (6119أمنية )، الجندي .61

 في دراسيا المتأخرين للتالميذ اإلنجاز ودافعية امليةالتك العلم وعمليات العلمي

 التربية مجلة، العلمية للتربية المصرية الجمعية، إلعدادية بالمرحلة العلوم

 شمس عين جامعة، التربية كلية، األول العدد، الثامن المجلد، العلمية

 تومهارا التحصيل تنمية في ويتلي نموذج استخدام ( أثر6112أمنية )، الجندي .67
، العلوم مادة في االبتدائي الخامس الصف لتالميذ العلمي والتفكير األساسية العلم

 العدد، السادس المجلد، العلمية التربية مجلة، العلمية المصرية للتربية الجمعية

 .عين شمس جامعة، التربية كلية، األول
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 ومستوى  مالمفاهي خرائط إستراتيجية بين التفاعل أثر :(7111) أمنية ،الجندي .66

 الخامس الصف تالميذ لدى المعرفية العمليات بعض واكتساب التحصيل في الذكاء

 :الثالث العلمي المؤتمر العلمية للتربية المصرية العلوم الجمعية مادة في االبتدائي
 أبو، مستقبلية رؤية والعشرين - األول المجلد، الحادي يوليو للقرن  العلوم مناهج

 69 سلطان

 البنائية النظرية على مقترحة وحدة تدريس ( فعالية6116ليلى ) ،الدين حسام .62

 في دراسات، الغذائية بالتربية التجارية الثانوية المرحلة في الطالبات وعي لتنمية

، الثالث العدد، السابع المجلد، العلمية التربية مجلة، وطرقا لتدريس المناهج
 .شمس ينع جامعة، كلية التربية، العلمية المصرية الجمعية

 . القاهرة، النهضة مكتبة، واالستراتيجيات األسس ( التفكير7116مجدي)، حبيب .66

 لتدريس التعاوني التعلم إستراتيجية استخدام فعالية (6117) حجازي  ،حجازي  .69

 الصف تالميذ لدى العلوم نحو واالتجاه العلم عمليات بعض تنمية في العلوم

، التربية كلية، 21 العدد، المجلد، زقازيقبال كلية التربية مجلة، االبتدائي الخامس
 .الزقازيق جامعة

 صفاء دار، 1 ط، " التفكير ومهارات ( الطفل6119السالم ) عبد أمل، الخليلي .66

 .عمان، للنشر والتوزيع

 ط، التربية في والتقويم القياس مبادئ (7110) هشام، وعليان فهمي، الزيود .61
 القاهرة، العربي الفكر دار:7

 الكتب. عالم :القاهرة. منظومية رؤية التدريس تصميم ،(6117)حسن  ،زيتون  .60

 ،وتربوي  ابستمولوجي منظور البنائية (7116كمال )، وزيتون  حسن، زيتون  .61
 .المعارف منشأة:اإلسكندرية

 :الرياض، التربية عالم.علماء أطفالنا نجعل ( كيف7112محمود ) عايش، زيتون  .21
 .الدولي النشر دار

 في دراسات، البنائية النظرية منظور من التعليم صميمت( 6112) كمال، زيتون  .27

( 17العدد)، التدريس وطرق  للمناهج المصرية الجمعية، التدريس وطرق  المناهج
 .عين شمس جامعة، التربية كلية

 دار :الرياض، التربية عالم، علماء أطفالنا نجعل كيف: (7112) كمال، زيتون  .26

 .الدولي النشر
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( صــعوبات الــتعلم األكاديميــة 7106عزيــز الســرطاوي )ال طاوي وعبــدزيــدان الســر  .22
 الرياض. ،مكتبة الصفحات الذهبية .واإلنمائية

 دار مطبعــة، عمليــا وترجمتهــا التــدريس فــي ( النظريــة6111أفنــان )، دروزة .26

 .  الشروق 

 . آفاق مكتبة:غزة وأساليبه أدواته-العلمي البحث ( مناهج6112سهيل )، دياب .29

 التصـورات تعـديل فـي المتشـابهات إسـتراتيجية ليـة( فاع6111حسـن )، الرفيـدي .26

 منتديات، القنفدة بمحافظة السادس الصف طالب لدى العلمية المفاهيم عن البديلة

 .وادي حلي

 التفكيـر تنميـة علـى المتناقضـات إسـتراتيجية اسـتخدام ( أثـر7111) أيمـن ،سـعيد .21

 خـالل مـن دائياالبتـ الخـامس الصف تالميذ لدى المعرفية وبعض العمليات العلمي

 7المجلد ،العلمية للتربية المصرية للجمعية الثالث العلمي المؤتمر ،العلوم مادة

 .القاهرة، 1 ط، التعلم ( نظريات7112ناجي )، وخليل العجيلي، سركز .20

 التربـوي ( صـعوبات الـتعلم واثـر التـدخل المبكـر والـدمج 6172عادل محمد العدل) .21
 . دار الكتاب الحديث، القاهرة، 7ط، لذوى االحتياجات الخاصة

 بحـوث فـي واسـتخداماته اإلحصائي (األسلوب7112زكي )، وعزمي عاطف، العبد .61

 .العربي الفكر دار:القاهرة، واإلعالم الرأي

ـــاهج الدراســـات 7112): عبـــاس راغـــب عـــالم .67 ـــة( تقـــويم من ـــة االجتماعي  بالمرحل
معـــة جا ،غيـــر منشـــوره، ماجســـتير ،االجتماعيـــةضـــوء المهـــارات  فـــي االبتدائيـــة
 .التربيةكلية ، المنوفية

 فـي المتشـابهات إسـتراتيجية اسـتخدام فعاليـة (6111حمـادة )، المعطـي عبـد .66

ــة التصــورات تصــحيح  للمرحلــة البيولوجيــة المفــاهيم بعــض عــن الخاطئ

 .البنات كلية - شمس عين جامعة:غير منشورة ماجستير رسالة."االبتدائية

ي احمــــد:المواد االجتماعيــــة ســــعد مرســــ ،(7117عبــــد اللطيــــف فــــؤاد إبــــراهيم ) .62
 .مكتبه النهضة المصرية ،القاهرة ،طبعه سادسة ،وتدريسها الناجح

وليـد ، معـاطيأبـو ال، عفت مصطفى ،أحمد، قرشم ،دالسعيد محمود السعي، عراقي .66
( " برنامج مقترح في ضوء التقنيات الحديثـة 6171) محمد أحمد، عيسى، محمد

بات تعلــم الرياضــيات واللغــة العربيــة لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة لعــالج صــعو
مصـر -مجلـة بحـوث التربيـة النوعيـة  ،بمدينة الطائف بالمملكة العربية السـعودية

 .06ص ، 76،ع 

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%85%20%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، مفهومها ،( صعوبات التعلم تاريخها6111السيد عبد الحميد سليمان لسيد ) .69
 دار الفكر العربي. عالجها.، تشخيصها

 تدريس، النفس وعلم التربية في المراجع سلسلة (7111) وآخرون  أحمد، النجدي .66

 .العربي الفكر دار :القاهرة، العلوم تدريس في المدخل، المعاصر العالم في العلوم

 اكتساب في الشكل البنائية إستراتيجية استخدام ( أثر6110توفيق )، العيسوى  .61

 رسالة، بغزة األساسي السابع الصف طالب لدى العلم وعمليات العلمية V المفاهيم

، بغزة اإلسالمية الجامعة، المناهج قسم، العلوم وطرق تدريس مناهج، ماجستير
 .التربية كلية

 مكتبة، 7 ط"المدرسي والمنهاج التفكير".(6112عز) ، وعفانة وليم، عبيد .60

 .بيروت، للنشر والتوزيع الفالح

، 2 ط.والتربوية فسيةالن العلوم في البحث ( مناهج7110الدين) رجاء، عالم .61
 .للجامعات النشر دار:مصر

( أثر التدريس بالنمذجة وتتابعه مع لعب 6177) مندور عبد السالم، فتح هللا .91
في تنمية االستيعاب المفاهيمي واالتجاه نحو تعلم الكيمياء لدى التالميذ  األدوار

رسالة  ،ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
 629-701  .ص ص، السعودية– العربيالخليج 

( صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية 7110فتحي مصطفى الزيات )ب .97
 القاهرة.. والعالجية.دار النشر للجامعات

( األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي 7110فتحي مصطفى الزيات )أ .96
 القاهرة.. دار النشر للجامعات. المعرفي

األطفال غير العاديين  ( سيكولوجية7111فتحي السيد عبد الرحيم ) .92
 الكويت.. واستراتيجيات التربية الخاصة.دار القلم

  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرةالقدرات العقلية ): (7116)فؤاد أبو حطب  .96

، وقياس العقل البشرى  األخصائيعلم النفس : (7111)فؤاد البهى السيد  .99
 . العربيدار الفكر ، القاهرة

 دار :عمان، 7 ط، التدريس ( سيكولوجية6117) نايفة ،وقطامي يوسف، قطامي .96

 .للنشر والتوزيع الشروق 

التدريس  تصميم (6116). ةنايف ،قطامي ماجد؛ ،جابر أبو يوسف؛ ،قطامي .91
 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: عمان

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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والدراسات  الفلسفة فيتطوير التدريس : (7117) إبراهيمزيد  أبومحمود  .90
 دار الكتاب للنشر، القاهرة، االجتماعية

 دار :األردن، األولى الطبعة، والتعلم التعليم سيكولوجية :(6117) سامي، ملحم .91

 .والتوزيع للنشر المسيرة

، األولى الطبعة، النفس وعلم التربية في البحث مناهج( 6111 سامي)، ملحم .61
 ..والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان

 دار ،7 ط، النفس وعلم تربيةال في والتقويم القياس( 6119 سامي)، ملحم .67

 والتوزيع للنشر المسيرة

 الثقافة دار، القاهرة، التربوي  النفس (علم7107الفتاح ) عبد فاروق ، موسى .66

 . والنشر للطباعة

 المجلة، اإلحصائية للداللة المكمل الوجه، التأثير حجم :(7111) رشدي، منصور .62

 91 ص عالساب المجلد (76العدد)، النفسية للدراسات المصرية

( بطء التعلم 6111نصر هللا وسمير شقير ) نبيل عبد الهادي وعمر .66
 وصعوباته.وائل للنشر والتوزيع عمان.

( الفروق في التمثيل المعرفي بين التلميذات 6119هللا العبد الغفور) نداء عبد .69
ذوات صعوبات التعلم والعاديات من تلميذات المرحلة المتوسطة لمدارس دولة 

 ماجستير غير منشورة.جامعة الخليج العربي. رسالة. الكويت

. التفكير النظرية والتطبيق( عادات العقل و 6119) أميمه عمورقطامي و  يوسف .66
 دار الفكر.: عمان

 مركز ديبونو لتعليم التفكير. :عمان .( عادة عقل21( )6111يوسف قطامي ) .61

 األجنبية المراجع: ثانيا .60
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