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إن السلوك اإلنساني ظاهرة عنكبوتيه تتداخل في تكوينه العوامل الجسمية والنفسية واالجتماعية 
والمعرفية بحيث تجعل من الصعب حصر مسببات هذا السلوك فنرى في مدارسنا اليوم أعداد 

من %  20لتي قد يصل إلى التالميذ الذين يعانون من الصعوبات في معظم المواد الدراسية وا
تالميذ المدارس وهذا معدل عالمي مما يدفع المهتمين إلى ضرورة وضع حلول لمواجهة هذه 

الخصائص , وقد تتمثل هذه المواجهات في مجاالت االهتمام بالمعلومات البيولوجية , الزيادة 
ز البحث عن ومما يعز, والخصائص البيولوجية , الخصائص الجسمية والعصبية , المعرفية 

الحلول هو تاريخ الذين عانوا من صعوبات التعلم ،  كما أنه قد ثبت أن األطفال الذين يظهر 
  عليهم مشكالت في سلوك أكاديمي تتشابه مشكالتهم مع مشكالت المصابين في الدماغ 

Wolfe ,  2001) ( ومما يعزز أيضا البحث عن حلول ما أكد جاردنرGardner , H.(2000)  
 توجد فروق دالة إحصائية بين ذوى صعوبات التعلم والعاديين في نسب الذكاء حيث بأنه ال

مع الزمن في إطار  تتتغير فكرة الفروق بين األفراد و الطرق التي يتم تقييم هذه الفرو قا
  .السياق الذي تترجم فيه معرفتنا العلمية و المحيط الثقافي و االجتماعي 

         
حيث أن الثروة البشرية أهم مورد تنموي على اإلطالق فقد ركز الفكر التربوي في           

الوقت الراهن على التربية المتسمة بالجودة حيث االهتمام بتنمية إمكانات المتعلمين وقدراتهم 
مين الذهنية واالرتقاء بالممارسات التربوية و التعليمية واستثمار الفروق الفردية لدى المتعل

  وهذا يقتضي 
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تعلمية متباينة ، وتغير نظرة المعلمين لتالميذهم وللمفهوم التقليدي للذكاء ذلك  –مداخل تعليمية 
المفهوم الذي لم يكن يعترف سوى بشكل واحد من أشكال الذكاء والذي يظل ثابتاً لدى الفرد 

نوع و هذا ال يواكب في مختلف مراحل حياته ، ومتبايناً بين األفراد في الدرجة وليس في ال
التغييرات التي في مفهوم الذكاء ، والواقع أن نظرية الذكاء المتعدد أحدثت منذ ظهورها ثورة 
في مجال الممارسة التربوية والتعليمية حيث رحبت هذه النظرية بالتباين بين األفراد في أنواع 

علم و الحاجات الخاصة الذكاء التي لديهم معلنة إزاحة الستار عن أبناءنا ذوي صعوبات الت
التعلمية بطرق جافة ومملة دون مراعاة حاجات  –بشكل عام حيث تقدم لهم المواد التعليمية 

المتعلمين وقدراتهم ومداركهم مما ساهم في بنائهم التجاهات سلبية نحو التعليم والمعلمين ، 
ع الذكاء وليس في ويوجه الباحث نظر المعلمين بأن الفرق بين المتعلمين أصبح في درجة ونو

درجة الذكاء العام وحده ،إن تعدد الذكاء فرصة لتحقيق التواصل مع جل التالميذ في الغرفة 
على التركيز في ما يستطيع أن ) Medin , Ross , 1997(الصفية وقد أكد ميدن ، روس 

م أو يفعله التالميذ بهدف مساعدتهم على النجاح في حياتهم فقد يكون هناك الموهوب في الرس
النجارة أو التجارة أو الرياضة البدنية أو أعمال الكمبيوتر  الرقص الشعبي ، أو الموسيقى أو

فالكفاءة ليست بالعلوم األكاديمية في الكتب المدرسية واجتياز االمتحانات التحصيلية وحدها ، 
ؤشراً من وأن إدراكات ومالحظات المعلمين للكفاءات والقدرات التي يظهرها التالميذ تعتبر م

مؤشرات الذكاء الذي ال يقتصر على مهارة محددة سواء لغوية أو رياضياتية أو منطقية والتي 
و لقد ظلت بنية الذكاء موضع جدل و ). I.Q(كانت المحتوى الرئيسي الختبارات الذكاء العام 

وق خالف بين علماء النفس الذين تصدوا لتحديد طبيعة الذكاء اإلنساني وتتمثل دراسة الفر
و أول دراسة علمية معرفة عن الذكاء ترجع إلى . الفردية في الذكاء أقدم مجاالت البحث 

 heredittyكتابا عن Galtonنشر السيرفرانسيس جالتو 1869أكثر من قرن مضى ففي 

genius  العبقرية الموروثة و توصل جالتون على إن القدرات العقلية العالمية تنتشر في
البيئة [و هنا لم يبالي جالتون بالتأثيرات البيئة .. قدرات موروثة  عائالت معينة أي أنها

وقد .و دعم هذا التوجه تشارلزداروين...],المستوى االقتصادي , البيئة المنزلية , التعليمية 
اهتم جالتون بالوصول إلى دليل مباشر على هذا القدرة و يعتقد أن الفروق العقلية تنعكس في 

وذلك على أساس إن المعلومات التي  sensory discrimination مقياس التميز الحسي 
و قد صمم طرق عديدة لقياس ,تصلنا فيما يتعلق باألحداث الخارجية تمر عبر حواسنا 

 kinاختبار للتميز بين األوزان لتقدير اإلحساس بالحركة : الوظائف الحسية و الحركية منها 

esthetic sensitivity  ,قصور العقلي اختبار لقياس  الmental imagery   و صفارة
جالتون لتقدير الحدود لتقدير الحدود العليا هو تحديد األفراد األكثر ذكاء بهدف بناء جيل 

و .. عن طريق برنامج االنتقاء الزواجي لتحسين نوعية األجيال المقبلة  engeniusالعبقري 
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ه الطريقة حيث أبرزت نتائج اختباراته لم يحقق جالتون حلمة في تحديد األفراد األكثر ذكاء بهذ
  .عدم اتساق أداء األفراد على مختلف المهام الحسية و الحركية 

 ويتطرق الباحث إلى تطور مفهوم الذكاء والتنوع في قدرات األطفال ذوي صعوبات التعلم 
ال تكون متماثلة أبداً من طفل إلى آخر ، فكل تلميذ يصدر عنه  ميةيالتعل لصعوباتاحيث أن 

صعوبات فريدة تتصف بدرجات مختلفة من الحدة، والتجانس الوحيد بين األطفال ذوي 
الصعوبات التعليمية كونهم ذوي صعوبات في التعلم ، أي يكمن في المصطلح ويمكن 

تحديد األنماط الخاصة للصعوبات مالحظة االختالفات بين هؤالء األفراد عندما نبدأ في 
 .التعلمية مقارنة بأقرانهم العاديين 

اتفقت العديد من الدراسات في تشخيص هذه األنماط ألطفال ذوي الصعوبات التعلمية  حيث
  :في أربع حلقات متصلة يوضحها الباحث من خالل القطاعات الدائرية التالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(شكل 
  األكاديمية ذوي الصعوبات التعلميةالحلقات 
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حقیقة الفروق الفردیة و توزیع القدرات ) 1(یتضح من القطاعات الدائریة األربعة في شكل 
بین األفراد توزیعاً یؤكد التباین الواضح و المسلم بھ حیث ال یوجد الفرد الكامل فلكل قواه و 

ي صعوبات تعلمیة و الفرق جوانب ضعف یستوي في ذلك من یوصفون بأنھم عادیین أو ذو
یكمن في جوانب من القدرة ال تساعد الفرد ذوي صعوبات التعلم في اكتساب المھارات 

األساسیة بصفتھا المھارات األكثر بروزاً في الحیاة العامة مع أنھم قد یكونوا  ةاألكادیمی
نج و یدفع الباحث إلى تبني اتجاه شین و أرمسترو) 1(شكل موھبین في مجاالت أخرى و

،  2002الوقفي Swanson ,1998   ;Chen , 1993 ; Armestrong,1997(سوانسن 
بأن األطفال ذوي الحاجات الخاصة لیس  علینا أن ننظر لھم في ضوء العجز )  1995الزیات 

رغم  االعتراف بالصعوبات ونواحي العجز ولكن ننظر في سیاق شمولي بأن  االضطرابات
التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة أفراد أصحاء في األساس حیث تؤكد نظریة الذكاء المتعدد على 

نموذج النمو لیساعد التالمیذ ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة ، ونظریة الذكاء المتعدد 
صعوبات التعلم قد تحدث في أي من أشكال الذكاء المتعدد ، فلدینا  تقترح على سبیل المثال أن

تالمیذ لدیھم عسر قرائي وآخرون لدیھم عسر منطقي ریاضي ، وأفراد لدیھم نقص مكاني أو 
صعوبات معینة في التعرف على الوجوه، وآخرون لدیھم قصور جسمي حركي ، ونواحي 

مستقل فقد یكون ذوو صعوبات التعلم موھوباً  القصور أو العجز ھذه كثیراً ما تعمل على نحو
في الرسم والتصمیم وحتى المتأخر عقلیاً قد یستطیع ان یمثل ببراعة أو أن یعزف على آلة 

   ... بإتقانموسیقیة 
  

وتاریخ التربیة الخاصة یكشف لنا في الحقیقة عن وجود أناس لدیھم جمیع أنواع الحاجات 
ذكاء أو آخر من أشكال الذكاء المتعدد ، و نظریة الذكاء  الخاصة،  ولكنھم أیضا موھوبون في

المتعدد توفر تفسیر للنجاح الذي حققة الذین كانت لدیھم صعوبات في التعلم ولكنھم برزوا في 
ذكاء أو آخر فمنھم  آجاثا كریستي كاتبة القصص البولیسیة الشھیرة بذكاءھا اللغوي منقطع 

اء المنطقي الریاضي ، والیاباني ھیوشیاماشینا الذي اطلق النظیر، آینشتاین الذي برز في الذك
علیھ فان جوخ الثاني و  دافینشي الذي برز في الذكاء المكاني،  راسمانینوت 

Rachmaninot  الذي برز في الذكاء الموسیقي وروكلر وتشرشل اللذان برزا في الذكاء
ة أو جدول الضرب واستخدامھ االجتماعي ، وتوماس أدیسون الذي لم یتمكن من تعلم األبجدی

لقواعد اللغة وصف بالركالة طوال حیاتھ إال أنھ المبتكر األمریكي الشھیر ألشیاء عدیدة منھا 
ومصباح اإلضاءة ، ھانسن كریستشن اندرسن الكاتب الدنماركي  المیكرویفالتلیفون ، 

تي كتبت بخط الشھیر اكتشفت الصعوبات التي لدیھ مؤخراً بعد فحص الخبراء مخطوطاتھ ال
یده ،وأوغست رودن النحات الفرنسي المشھور والحاصل على دكتوراه من جامعة اكسفورد 
والذي وصفھ والده بأنھ أبلھ وأكد عمھ انھ غیر قابل للتعلم ألنھ كان أسوا تلمیذ في المدرسة 
و في الحساب والتھجئة حیث كانت  حصص الدروس األكادیمیة تسبب لھ الحیرة واالرتباك ، 

ھارفي كوشنغ جراح دماغ أمریكي معروف اشتھر بتخلفھ الشدید في التھجئة ورغم ذلك أیضاً 
لم تسبب لھ أي مشاكل في التألیف واإلبداع ، وجورج باتن الجنرال األمریكي في الجیش 

الثالث في نھایة الحرب العالمیة الثانیة كان في حاجة دائماً لمرافق لیكتب ویقرأ لھ رغم تمتعھ 
لغویة فائقة ،ورئیس الوالیات المتحدة األمریكیة ودرو ولسن أثناء الحرب العالمیة  بذاكرة

األولى اعتقدوا بأنھ ابلھ في المدرسة ولكنھ اثبت قدرتھ الفائقة على المحادثة والمناظرة دون 
أن یعتمد على تدوین أي مالحظات أو نقاط محددة للحدیث منھا أي كانت لدیھ ذاكرة لغویة 

یرھم الكثیر  مثل ھؤالء قد أزیح الستار عن قدراتھم واستعداداتھم  ، واستطاعوا فائقة  وغ
بتكریس ما تبقى لدیھم من قدرات واستعدادات بتنمیة ما وھبة العلي القدیر لھم في أن یحلقوا 
عالیاً في دنیا النبوغ ، ویعرف ھؤالء في مجال علم النفس بالحكماء وھم الذین یتفوقون في 

 ) 1999اإلمام ،( اصة كالرسم والموسیقى ، وسائر الفنون التشكیلیة القدرات الخ

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

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


  
وال شك أن ذكر ھذه األسماء یثبت اإلمكانیة الذھنیة ویثبت األسرار الكامنة في الدماغ        

حیث یعمل الدماغ في سنفونیة متكاملة منظمة وھذا ما أثبتتھ صور الدماغ الحاسوبیة 
)Wolfe , 2001( ذین یكافحون في مواجھة مشكالت مشابھة یرى الباحث في والتالمیذ ال

ضوء نظریھ الدماغ أن مثل ھذه الصعوبة قد تؤثر تأثیراً مباشراً في جزء صغیر في مجال 
ذكاء وخاصة بان الذكاء لیس لھ منطقة محددة في الدماغ مسؤولة عن إنتاجھ ، فعلى سبیل 

فلیس معنى ذلك أن كل أبعاده معطوبة المثال یوجد عطب في بعد من أبعاد الذكاء اللغوي 
إلى أن نواحي ) Swanson , 1999(بل یشیر سانسون .وھكذا بالنسبة لمختلف أنواع الذكاء 

العجز قد تحدث في مرحلة بسیطة من حیاة التالمیذ وقد یلقون اھتماما ورعایة فتتبخر نواحي 
تماماتنا ونحن نتعامل في العجز ھذه وھذه فروق فردیة ال بد وان نؤمن بھا ونضعھا نصب اھ

أن الصعوبة قد تؤثر تأثیراً ) 2004(الغرفة الصفیة حتى وخارجھا، ویشیر جابر عبد الحمید 
مباشراً في جزء صغیر في مجال ذكاء ما فمثالً إذا كان التلمیذ لدیھ عسر قرائي فتكون 

اتھ في التعلم دون الصعوبة في أبعاد القراءة من الذكاء اللغوي تاركاً جوانب كثیرة من إمكان
أي ضرر،وبھذا یمكن توجیھ االھتمام لنواحي القوة في التالمیذ ذوي صعوبات التعلم بصفة 

خاصة و بقیة فئات ذوي االحتیاجات الخاصة بصفة عامة، وعلیھ فان المسؤولیة تصبح ثقیلة 
القوة  على المدرسین والقائمین على رعایة أطفالنا فعلیھم أن یعملوا على الكشف عن نواحي

 ً لذا یرى الباحث أن على المدرسین أن یعملوا .في الذكاءات المتباینة في حیاة التالمیذ عامة
على كشف نواحي القوة في شكل من أشكال الذكاء ویركزوا على ھذا النوع من الذكاء  فكلما 

ركزنا على نواحي القوة تبخرت رویداً رویداً نواحي الضعف وقد تكون العالقة عكسیة في 
حالة التركیز على نواحي الضعف فقد تقل نواحـي القوة و ربما تصبح كالخاصیة اآلسموزیة ، 

فبصفة عامة نجاح برامج الطفولة لذوي االحتیاجات الخاصة ھو أن نبدأ من نواحي القوة 
وبالتالي دائرة القوة تزداد وتنمو المھارات الجزئیة   Self-Esteemالعطاء تقدیر الذات 

 . الضعف في طي النسیان من ذاكرة الفرد ذاتھلتزیح نواحي 
  

ویرى الباحث بأنھ یجب أن یمعنوا النظر ویبحروا في سبر أغوار النفس البشریة     
وممتلكاتھا حیث التباین الكبیر فیھا واضعین نصب أعینھم حاجات التالمیذ التي یمكن من 

خاللھا تعلیمھم على نحو أفضل عن طریق الذكاء الحركي والجسمي والموسیقي واالجتماعي 
لمتعثرون داخل الجدران األربعة وھذه الفئة ال یصلح معھا االنغالق وھؤالء التالمیذ ھم ا... 

بتكاملھا ففي التعلیم ومحدودیة االستراتیجیات بل االنفتاح وال نھائیة من االستراتیجیات 
ومن ھذا المنطلق سوف تقل الحاجة إلى  و غیرھا وتفاعلھا تؤتى ثمارھا مع ھذه الفئات
على زیادة فھم التالمیذ ) Oline , 2002(أولن  أكدها فصول لذوي الحاجات الخاصة وھذا م

وتقدیرھم یزید من احتمالیة تكاملھم التام واندماجھم في حجرة الدراسة العادیة ویؤكد الباحث 
بأنھ یوجد ارتباط طردي تام بین تقدیر التلمیذ من قبل معلمیھ وولي أمره وبین تفاعلھ 

ئھ التقدیر یؤثر في كیمیاء الدماغ ، وكلما زاد فھمنا واتجاھھ نحو التعلم، فقبول التلمیذ وإعطا
لألبنیة المتضمنة لعملیات الدماغ فأننا نستطیع أن نبدأ بتطبیق تلك المعرفة لتحسین بیئات 

 یوضحھا الباحث بالنموذج التالي التعلم الجاد وھذه البیئات تنطلق من خالل عناصر متكاملة 
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  )2(شكل                                        
  ھرم اإلمام في تحسین بیئات التعلم                           

                  
 & Forrester(فورستر ، رینھارد وبھذا المدرج الھرمي یتفق الباحث مع          

Reinhard ,2000 (الحالي انه من خالل هذه العناصر  الباحث ويعلق على النحو التالي
 وذوإحداث تعديل في سلوك األطفـال الصغار وسلوك منخفضي التحصيل  يمكنمتحدة 

وتوفير ظروف  الفعالة،الصعوبات التعليمية من خالل قناة التدريس الصريح لالستراتيجيات 
بل وكل الناس متعلمين فعالين إذا  التالميذتعليمية مالئمة ، وبشكل عام يمكن أن يصبح كل 

)  Pennington , 1998(مع عمليات الدماغ  والمتناغمةزودوا باالستراتيجيات الفعالة 
في التقييم من كم إلى نوع التعلم ، ويرى كالً من ستروس ، ويمر  التركيزيتحول  وبذلك

Swanson , 1999)  (ر التلميذ نحو ما ومشاع التلميذيجب التركيز على ما الذي يعرفه  انه
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، وكيف يعالج التلميذ البيانات التي أمامه  حولهيتعلمه ، وكيف يربط التلميذ ما يتعلمه بما 
 :يوضحها بالشكل التالي  والباحثوحوله وكيف يوظفها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 ) 3( شكل رقم 

  یوضح عناصر التناغم لتعلم أفضل
  

ان أي خلل في المحتوى یؤثر في الوجدان و المشاعر من خالل  )3(الشكل رقم  نستنتج من
شعور التلمیذ و احساسة بعدم المقدرة على مسایرة و متابعة و احتواء المحتوى ، و البالتالي 

عندما تھتز المشاعر ینتاب الفرد شعور بعدم القبول في البیئة مما یسھم في تدني في تقدیر 
ل دورة في المجتمع و عناصر التناغم لتحقیق التعلم الذات و یصبح غیر قادر على تفعی

سلسلة متصلة الحلقات ال یمكن أن تنفصل حلقة عن غیرھا وإال حدث  األفضل ما ھي إال
انفصال في  تكوین التعلم األفضل والمستھدف لمناحي التنمیة طبقاً للفروق الفردیة واستثمار 

التلمیذ الذي یمكنھ المرور بھذه الحلقات كل الطاقات مھما كانت درجة اإلسھام حیث یستطیع 
استرجاع الجوانب الھامة من معرفتھ بقلیل من الجھد والتركیز ، وذلك نتیجة اكتسابھ المعرفة 

التي تؤثر في األشیاء التي یالحظھا وھذا ھو ربط المتعلم بما یتعلمھ من حولھ وكیف ینظم 
وره یؤثر في قدرتھ على التذكر ویحلل ویفسر المعلومات المتوافرة في بیئتھ وھذا بد

فاألبعاد االدراكیة ) Swanson , 1998(  والتصنیف واالستدالل وحل المشكـالت
Perceptual  تتأثر بالعناصر الجسدیة والحسیة التي تعكس استجابة الجسم للمثیرات

البصـریة والسمعیة والحسیة : من العناصر االدراكیة  Rangeالخارجیة وتشمل مدى 
واألبعاد المعرفیة  ) مدخل الذكاء المتعدد(ة ویمكن قیاسھا باختبارات أسالیب التعلم والحركی

Cognitive  تشیر إلى طرق التالمیذ في استقبال وتخزین واسترجاع وتحویل وانتقال
المعلومات ویمكن قیاسھا باختبارات التفكیر الشمولي أو التحلیلي ، واألبعاد العاطفیة 

Affective  . ھذا البعد جمیع جوانب الشخصیة ، ویعكس كل من طرق الطلبة في حیث یشمل
من خالل تقویة الرغبة بمنح الحب الغیر المشروط و الدخول في رابطة التفاعل داخل الصف ، 

صداقة منعمة بالثقة بین جمیع االطراف ، و الى خلق التحدي لدى متلقى الرعایة لتغییر 
ان افضل طرق تعلم للتالمیذ ذوي االحتیاجات طبیعة حیاتھ نحو االفضل و یرى الباحث 

الخاصة ھي التي ترحب بتكامل العدید من الفضائل و الممارسات في الحیاه الیومیة و ھو 
التعبیر عن اتصالنا الكلي كلماتنا و ایماءاتنا و حركتنا و احساسینا الداخلیة فینبغي ان یشعر 

النظر عن ماضیھم و تجاربھم داخل  ھؤالء التالمیذ ان متساوون یستحقون االھتمام بغض
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الغرفة الصفیة و خارجھا ، و یعتقد بأن ھذا ھو االكثر نجاحاً مع التالمیذ و ان ما یمكن ان 
یكون مختلفاً ھو الطریقة التي تشكل بھا الدروس تشكیأل بتالءم مع حاجات التالمیذ مراعاه 

المستخدم لتنمیة استراتیجیات  الفروق الفردیة و تطرق الباحث الى مصفوفھ تسھم في المدخل
عالجیة تساعد بشكل اساسي في وضع خطط للوحدات التعلمیة في حجرة الدراسة و یتضح 

  :ذلك في الجدول التالي 

       
  )1(جدول 

  مصفوفة استراتيجيات تنمية و إبراز مؤشرات الذكاء
  

  االستراتيجيات
  
  

  الضعف
 

  
  

 لغوي

  
  

 رياضي

  
  

 مكاني

  
  

جسمي 
 حركي

  
  

 موسيقي

  
  

 اجتماعي

  
  

 شخصي

  
  

 بيئي

  
  

 تأملي

االشرطة  لغوي
 السمعية

معالجة 
 الكلمات

اللهجات 
 المختلفة

لغة 
 االشارة

حضور  شعر ايقاعي
 الجاهات

كتابة 
 يوميات

تقليد 
اصوات 

 بيئية

االسماء و 
 )عالقة(الفلك

التفكير  رياضي
 الناقد

تجارب 
 علمية

الرسم 
 البياني

العاب رقمية  الهندسة
 موسيقية

التعلم 
الرياضي 
 التعاوني

التقويم 
 الذاتي

اعمار 
االشجار و 
 االحفورات

 االبراج

 مكاني
المجازات 
 اللغویة

التصامیم 
 الھندسیة

العروض 
 البصریة

العاب 
 عصا النغمة اللیجو

تعلیم 
 األقران

القراءة 
 الموجھة

المد 
 والجزر

التنبؤ 
 الجوي

 جسمي حركي
ضرب 
االالت 
 الموسیقیة

الرقص 
 الجماعي

التعبیر 
 االیمائي

مواد 
 البناء

الرقص 
 االسترخاء الرفاق والعزف

تقلید حركة 
األمواج 
 والشجر

تقليد 
حركات 
 الموت

 موسيقي
الغناء 
 والترتیل

السلم 
 الموسیقي

رقصة 
 العزف الرقص البولكا

االحتفاالت 
 الوطنیة

أعیاد 
  المیالد

صوت 
البحر أو 
  الحیوانات

موسيقى 
 الماضي

 اجتماعي

 االصغاء

العاب 
كمبیوتر 
 ثنائیة

عادات 
مجتمعات 

 الجبل
األلعاب 
 األعراس الجماعیة

دعوة 
أولیاء 
 األمور

لعب 
 األدوار

الزیارات 
 المدنیة

علم 
 االجتماع

 شخصي
سیر 

 العظماء
تقییم 

 الشخصیة
اللعب 
 التخیلي

األلعاب 
 الفردیة

عالج 
 بالموسیقى

عالج 
 نفسي

التعلیم 
 المستقل

رعایة 
شجرة 
 اسمھعلیھا 

 اليوغا

 بيئي

  التعبیر
أعداد 
 النجوم

زیارة 
حضارات 
 الصلصال الماضي

  موسیقي
 الطبیعة

انشاء 
 الحدائق

جمع 
 العینات

تقاریر 
التلوث 
 البیئي

حكمة خلق 
 الكائنات

 تأملي
تعلم 
 اللغات

مفاھیم 
البعد 
 الثالث

النظر في 
ملكوت 

 العبادات هللا
استماعالمالحم 

 الشعریة
أداء 
 العمرة

 تالوة
القران 
 الكریم

التأمل في 
 السماء

دراسة 
 الروح
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تشير هذه المصفوفة الى تنوع االستراتيجيات التي ينبغي ان تتبع في غرف المصادر حيث   
  اكد البعض على ان التالميذ ذوي نسب الذكاء العادية يستطيعون تعلم المواد االكثر صعوبة 

ھناك فروق في االستراتیجیات التي یتعلم بھا ومن ھذا المنطلق یؤكد الباحث الحالي على ان 
األفراد األكثر واألقل ذكاءاً مع مراعاة الظروف التي یتم فیھا التعلم وھنا توجد نقطة اتفاق مع 

حیث ان  ستروس ، ویمر والذان أشارا إلى أن الذكاء مرتبط بالمعلومات التي یتم تعلمھا
ما زاد رصید الفرد من الخبرات و االستجابات الذكاء ھو محصلة الخبرات التعلمیة للفرد و كل

المتعلمة كلما كانت فرصتة اكبر لتعلم و اكتساب خبرات و ابراز مؤشرات ذكائیة جدیدة و 
ھي مدخالت إلجراء وتحریك وتفعیل العملیات  یؤكد الباحث على ان المعلومات و الخبرات 

  :متصلة الحلقات على النحو التالي  إلعطاء مؤشرات في أبعاد الذكاء المتنوعة أي انھا ثالثیة
  
  
  
  
  
  
  
  

بصفة عامة یعتقد الباحث أن تدني مؤشرات الذكاء لدى التالمیذ ذوي صعوبات التعلم 
الملتحقین بغرف المصادر ال یرجع لكونھم أغبیاء أو ذوي قدرات عقلیة متدنیة إنما مرده عدم 

اكتشاف مداخلھم التعلیمیة والتعامل معھم على انھم أصحاب احتیاجات خاصة مما ینعكس 
، ویؤدي   Social Acceptance Behaviorوسلوك التقبل االجتماعي  سلباً على التواصل

ذلك إلى حدوث خلل وارتباك في إبراز مؤشرات القدرة المعرفیة مما یؤثر على كفاءتھا حیث 
  ) 2003االمام ، ( تضعف القدرة على إبراز مؤشرات ذكائیة یمكن مالحظتھا 

  
لتدریس الفعال والحفاظ على م خطوات نشطة لااستخدفي ضوء ذلك يوصي الباحث  

  .المؤشرات السلوكیة المناسبة واستخدام التعزیز اكثر مما تستخدم العقوبات 
  .التعامل بصورة طبیعیة مع المواقف غیر العادیة 

خذ المبادرة وال تكن سلبیاً مع تلمیذك ولذلك اسأل نفسك دائما عما یمكن أن تستخرجھ من 
  .طاقات كامنة لدى تالمیذك 

التشاركیة مع أطراف العملیة التعلیمیة لمناقشة المظاھر السلوكیة التي تظھر لدى تالمیذك 
  .فور ظھورھا فالتدخل المبكر یحقق الھدف المرجو 
  .تعامل مع السلوكیات غیر السویة بنوع من الثبات 

  . على اآلباء والمھتمین بشؤون األطفال التعرف على نمط التعلیم الخاص بكل طفل
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