البرنامج العالجي المقترح لتالميذ صعوبات التعلم وفق نظرية الذكاءات المتعددة
إعداد المشرفة التربوية لبرامج صعوبات التعلم .
البندري بنت سعد محمد الشايع .
إدارة التربية الخاصة .

مقدمة:
تعتم22د أس22اليب الت22دريس للتالمي22ذ الع22اديين عام22ة وتالمي22ذ ص22عوبات ال22تعلم خاص22ة ،عل22ى النظ22ام
التقليدي القديم المعتمد على الذكاء األحادي الذي يقيسه المعامل العقلي ) (I.Qالذي يق2يس الجان2ب
اللفظي والرياضي المنطقي  ،ويھمل القدرات العقلية األخرى غير المعرفية التي يمك2ن ان يس2تفيد
منھا التالميذ أكاديميا.
وتعتمد استراتيجيات ت2دريس تالمي2ذ ص2عوبات ال2تعلم عل2ى جوان2ب الض2عف مھمل2ة جوان2ب الق2وة
التي لديھم  ،لذلك فان النظرية الحالية تسعى لالنتقال من األسلوب التقليدي في التعليم وال2تعلم إل2ى
األس22لوب الح22ديث ال22ذي يرك22ز عل22ى تم22ايز التالمي22ذ ف22ي المج22االت البص22رية  ،والحركي22ة ويظھ22ر
مواھبھم في مجاالت أخرى  ،ويستثمرھا وينميھا كنقاط قوة وفق نظرية الذكاءات المتعددة .
وسوف يقوم البرنامج بإلقاء الضوء على نظرية الذكاءات المتعددة التي أكد ج2اردنر ان ك2ل تلمي2ذ
يمتلك ثمانية ذكاءات  ،وھي الذكاء الرياضي المنطقي  ،الذكاء اللغوي  ،ال2ذكاء الحرك2ي  ،ال2ذكاء
االجتماعي  ،الذكاء البيئي  ،الذكاء اإليقاعي  ،الذكاء الشخصي  ،الذكاء البصري  .وھذه النظري2ة
تعمل بشكل تكاملي  ،كل ذكاء يكمل األخر  ،وكل فرد لديه قدرة لتنمية كل أن2واع ال2ذكاءات ) م2ن
خالل التشجيع  ،واإلثراء  ،والتعليم المناسب(.
وتؤكد الدراسات عدم دقة مصطلح صعوبات التعلم أو وصم التالميذ بذلك  ،وتغيره إل2ى مص2طلح
فروق التعلم يعن2ي إع2ادة تش2كيل التفكي2ر باتج2اه ذوي االحتياج2ات الخاص2ة وإع2ادة تنظ2يم أفكارن2ا
وجھودنا تجاھھم .

اإلطار النظري
أوال صعوبات التعلم:
يعتبر مجال صعوبات التعلم من المج2االت الحديث2ة ف2ي مي2ادين التربي2ة الخاص2ة نظ2راً
لتركيز الدراسات العلمية عليه.
ويرج22ع ذل22ك لالھتم22ام الع22المي ب22ذوي االحتياج22ات الخاص22ة حي22ث تق22دم لھ22م الب22رامج
المناسبة الت2ي تھ2دف إل2ى تنمي2ة م2ا ل2ديھم م2ن مھ2ارات ومس2اعدتھم عل2ى اكتس2اب مھ2ارات جدي2دة
تمكنھم من التكيف وخلق نوع من التوازن لديھم.
وتشير أدبيات التربية الخاصة بأن صعوبات التعلم تنقسم إلى قسمين :
ص22عوبات ال22تعلم النمائي22ة  ،وص22عوبات ال22تعلم األكاديمي22ة وھ22ي التص22نيفات الت22ي أوردھ22ا) س22الم
وزمالئه  ٢٠٠٣:٦٩،كيرك وكالفنت  ( Kirk & chalfant 1984وأكثرھا شيوعا ً .
وسوف نشير إليھا فيما يلي:
 -١صعوبات التعلم النمائية :developmental learning disabities
تع22د ص22عوبات ال22تعلم النمائي22ة واح22دة م22ن العوام22ل الت22ي تفس22ر انخف22اض التحص22يل الدراس22ي حي22ث
تتضمن اضطرابات فاعلية االنتباه  ،واإلدراك  ،والذاكرة  ،والتفكي2ر  ،واللغ2ة لك2ل االض2طرابات
) س2الم وزمالئ2ه Kirk ٦٩ : ٢٠٠٣ ،
التي تؤدي إلى صعوبات تعوق التقدم األكاديمي
(challagar , 1983 :169-٢صعوبات التعلم األكاديمية : academic learning disabities
وتشمل صعوبات تعلم القراءة والكتاب2ة والحس2اب بالمدرس2ة االبتدائي2ة وم2ا يش2بھھا م2ن ص2عوبات
تعل22م الم22واد الدراس22ية المختلف22ة ف22ي المراح22ل التعليمي22ة التالي22ة  ،م22ن ث22م تعتب22ر ص22عوبات ال22تعلم
األكاديمية ناتجة لصعوبات التعلم النمائية أو النفسية ). (Kirk & chalfant 1988
أ-صعوبات التعلم في الكتابة  :ويظھر ھذا النوع من صعوبات التعلم في عدة أش2كال
أھمھا  :عدم قدرة الطفل على معرفة شكل الحرف وحجمه  ،وأيضا عدم قدرته على ال2تحكم ف2ي
المسافة بين الحروف  ،أو كتابة الكلمات شائعة االستخدام فضال عن األخط2اء اإلمالئي2ة والنحوي2ة
الناتجة عن عدم قدرته على تمييز األصوات المتشابھة مما يؤدي إلى حدوث أخطاء ف2ي كتابتھ2ا ،
وحذف أو إضافة أو إبدال بعض الحروف في اإلمالء )كوافحه  : ٢٠٠٣ ،ص  ٨٩نقال عن السيد
(٢٠٠٥/١١/١٠
ب-ص<<<عوبات تعل<<<م الق<<<راءة :م222ن أكث222ر الموض222وعات انتش222ارا ب222ين األطف222ال ذوي
صعوبات التعلم  ،وتظھر عدم قدرة الطفل عل2ى ال2ربط ب2ين ش2كل الح2رف وص2وته  ،وف2ي تك2وين
كلمات بسيطة من عدة أحرف ثالثية أو رباعية  ،وأيضا التمييز بين األحرف المتشابھة في الشكل
)ن  ،ت  ،ب ،ث ،ح  ،خ(  ،باإلض22افة إل22ى التميي22ز ب22ين الكلم22ات المتش22ابھة )ح22ال  ،ع22ال(  ،و
صعوبة التعرف السريع على الكلمات وتحليلھا لغ2رض نطقھ2ا  ،معرف2ة وت2ذكر عالم2ات التش2كيل
)الس22يد  (٢٠٠٦/١١فض22ال عل22ى الح22ذف واإلب22دال  ،واإلض22افة لألح22رف أول الكلم22ة  ،أو ح22ذف
وإضافة أو إبدال الكلمات في الجمل.
ج-صعوبات التعلم في الرياضيات:
وتتمثل الصعوبة في المشكالت التي تواج2ه التلمي2ذ ف2ي ق2راءة وكتاب2ة الرم2وز الرياض2ية  ،وع2دم
الق22درة عل22ى إج22راء الحق22ائق الرياض22ية مث22ل :الجم22ع والط22رح والقس22مة والض22رب باإلض22افة إل22ى
الص222عوبة ف222ي التع222رف عل222ى ق222يم الخان222ات  ،والتسلس222ل التص222اعدي والتن222ازلي لألرق222ام) الس222يد
 (٢٠٠٦/١١وأيضا صعوبة تمييز األرقام ذات االتجاھات المتعاكسة مثل ) ( ٢,٦,٧,٨وكتابتھا.
د-صعوبات التعلم األكاديمية األخرى:
وتش22مل الص22عوبات الت22ي يج22دھا التالمي22ذ ف22ي الم22واد الدراس22ية األخ22رى مث22ل العل22وم
والجغرافي22ا  ،إذ يج22د التالمي22ذ ص22عوبة ف22ي اس2تخدام االس22تراتيجيات الالزم22ة لفھ22م الم22ادة الدراس22ية
وتذكر معلومات مثل استراتيجيات تنظيم المعلومات  ،وربط األفكار  ،وتحدي2د المعلوم2ات الھام2ة
)أبو نيان : ٢٠٠١ ،ص (٢٦- ٢٣

ثانيا الذكاءات المتعددة والتربية الخاصة:
تش22ير نظري22ة ال22ذكاءات المتع22ددة إل22ى ان اإلعاق22ات) الص22عوبات التعليمي22ة ( ق22د تح22دث أيض22ا ف22ي
الذكاءات الثمانية كلھا بمعنى  :أنھا إضافة إلى الطالب المصابين بالديسليكس2يا )dyslexiaعس2ر
الق22راءة ( والديس22كالكوليا )dyscalculiaعج22ز رياض22ي – منطق22ي ( ،ھن22اك أف22راد يع22انون م22ن
ديسبراكسيا ideomotor dyspraxiasأي عدم القدرة عل2ى تنفي2ذ أوام2ر حركي2ة )عج2ز حرك2ي
جسماني (  ،ومن عدم المقدرة على حفظ نغم موسيقي )عج2ز موس2يقي (  ،فض2ال ع2ن األش2خاص
الذين يعانون من اضطرابات محددة في الشخص2ية )عج2ز ض2من شخص2ي(  ،ومص2اعب طبيعي2ة
،إذ ان جمي22ع أن22واع العج22ز ھ22ذه تعم22ل بص22ورة مس22تقلة نس22بيا ف22ي وس22ط أبع22اد أخ22رى ع22ن ھوي22ة
الشخص التعليمية  ).ارمسترونج (١٤١ : ١٤٢٦ ،

ثالثا :االتجاھات واألساليب المختلفة في عالج صعوبات التعلم :
وتص22نف األس22اليب المس22تخدمة ف22ي ع22الج ص22عوبات ال22تعلم إل22ى اتج22اھين رئيس22يين
أ -االتجاه الطبي ويتم بأساليب متعددة أھمھا:
-١العالج بالعقاقير الطبية في حال فرط النشاط
-٢العالج بضبط البرنامج الغذائي بحيث ال يحتوي على س2كريات أوكيماوي2ات مض2افة
ومواد ملونة وحافظة ونكھات صناعية التي بشأنھا تزيد من حدة فرط النشاط
 -٣العالج عن طريق الفيتامينات :إذ أن إعطاء الطفل جرعات م2ن الفيتامين2ات ل2بعض
حاالت ذھان الطفولة يظھر تحسن في فترة انتباھھم ويخفض درجة اإلفراط في النشاط
ب-االتجاه النفس تربوي يعتمد على عدة استراتيجيات ھي :
-١التدريب القائم على تدريب العمليات النفسية :وتھدف ھذه الطريقة إلى عالج مظاھر
العج22ز النم22ائي ال22ذي ي22ؤثر عل22ى ال22تعلم ويعن22ي ھ22ذا األس22لوب بع22الج وظ22ائف العملي22ات النفس22ية
) عبدا لرحيم (١١٩ : ١٩٨٢ ،
اإلدراكية المعرفية المسئولة عن التعلم
-٢التدريب القائم على تحليل المھمة وتبسيطھا  :تفترض ھذه اإلس2تراتيجية ع2دم وج2ود
مشكلة نمائية أو خلل أو عجز نمائي لدى أطفال صعوبات ال2تعلم  ،وان مش2كلتھم تتمث2ل ف2ي نق2ص
التدريب والخبرة بالمھمة ذاتھا ولذلك فإنھا تعتمد على تحليل المھمة بشكل يسمح للتلميذ ب2ان ي2تقن
عناصرھا البسيطة
-٣الت222دريب الق222ائم عل222ى تحلي222ل المھم222ة والعملي222ات النفس222ية والنمائي222ة :وتق222وم ھ222ذه
اإلستراتيجية على دمج المفاھيم األساسية لكل من إستراتيجية تحليل المھمة وإستراتيجية العمليات
النفسية النمائية )ابونيان (deing ٢١ : 2004 ٢٠٦ -٢٠٥ : ٢٠٠١ ،

رابعا  :الذكاءات المتعددة:
-١الذكاء اللغوي :linguistic intelligence
ھو القدرة على استخدام الكلم2ات ش2فويا أو تحريري2ا بفعالي2ة )كم2ا ف2ي رواي2ة القص2ص
والخطاب22ة أو كتاب22ة الش22عر والت22أليف( ويض22م ھ22ذا ال22ذكاء الق22درة عل22ى تن22اول ومعالج22ة بن22اء اللغ22ة
واالستخدامات العملية لھا كاستخدام اللغة في إقناع اآلخرين وفي شرح المعلومات.
-٢الذكاء المنطقي الرياضي : logical-mathemtical intelligence
وھو استطاعة الفرد استخدام األعداد بكفاءة مثل )الرياضي – المحاسب  -اإلحصائي(
 ،وكذلك قدرته عل2ى التفكي2ر المنطق2ي كم2اھو الح2ال عن2د )الع2الم – مب2رمج الكمبي2وتر – أو أس2تاذ
المنط22ق(  ،وتش22تمل نوعي22ة العملي22ات المس22تخدمة ف22ي ھ22ذا ال22ذكاء عل22ى  :التص22نيف – االس22تدالل-
التعميم -اختبار الفروض – المعالجات الحسابية.
-٣الذكاء المكاني :spatial intelligence

وھ2و الق22درة عل2ى إدراك الع22الم البص2ري المك22اني  visual spatialبدق22ة  ،والتفكي22ر
بشكل بصري كماھو الحال عند )الصياد  -المرشد( والقيام بعمل تحوالت بناء عل2ى ذل2ك اإلدراك
كما في عمل المخترع أو المھن2دس ويتض2من ھ2ذا ال2ذكاء الحساس2ية لألل2وان والخط2وط واإلش2كال
والحيز  ،والعالقات بين ھذه العناصر كما يضم القدرة على التصور البصري.
-٤الذكاء الجسمي – الحركي :bodily-kinesthetic intelligence
ھو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجس2مه أو ل2بعض اعض2اءة للتعبي2ر ع2ن األفك2ار والمش2اعر
كما يبدو في أداء الممثل – المقلد – الرياض2ي  ،وس2ھولة اس2تخدام الي2دين ف2ي تش2كيل األش2ياء كم2ا
يب22دو ف22ي أداء المث22ال والميك22انيكي والج22راح  ،ويتض22من ھ22ذا ال22ذكاء مھ22ارات جس 2مية معين22ة مث22ل
التآزر  ،والتوازن  ،والقوة والمرونة والسرعة.
-٥الذكاء الموسيقي :musical intelligence
وھ222و الق222درة عل222ى اإلدراك والتحلي222ل والموس222يقى مث222ل الناق222د الموس222يقي والمؤل222ف
الموسيقي وكذلك التعبي2ر الموس2يقي كم2ا يتض2ح ف2ي أداء الع2ازف ويتض2من ھ2ذا ال2ذكاء الحساس2ية
لإليقاع ،النغمة والتلحين والميزان الموسيقي لقطعة موسيقية ما.
-٦الذكاء االجتماعي :interpersonal intelligence
ھ22و الق22درة عل22ى إدراك ح22االت ومش22اعر اآلخ22رين ودوافعھ22م ومقاص22دھم  ،والتميي22ز
بينھ22ا  ،ويتض22من ذل22ك الحساس22ية لتعبي22رات الوج22ه والص22وت واإليم22اءات  ،وك22ذلك الق22درة عل22ى
التمييز بين اإليماءات المختلفة واالستجابة المناسبة لھا.
-٧الذكاء الشخصي : interapersonal intelligence
ھ22و معرف22ة ال22ذات والق22درة عل22ى التص22رف المت22وائم م22ع ھ22ذه المعرف22ة  .ويتض22من ھ22ذا
ال2ذكاء ان يك22ون ل2دى الف22رد ص22ورة دقيق2ة ع22ن ن2واحي قوت22ه وح22دوده وال2وعي بمش22اعره ودوافع22ه
وحاالته االنفعالية وقدرته على الضبط الذاتي  ،والتعلم من خالل المالحظة واالستماع.
-٨الذكاء الطبيعي : natural intelligence
ھ22و ق22درة الف22رد عل22ى التع22رف والتميي22ز والتص22نيف للنبات22ات والحيوان22ات أو لألش22ياء
الطبيعية الموجودة في الطبيعة كم2ا ھ2و الح2ال عن2د علم2اء التص2نيف والفل2ك ويتض2من ھ2ذا ال2ذكاء
ميل الفرد إلى قضاء وقت في مالحظة األشياء الطبيعي2ة واألص2وات الت2ي يح2دثھا الع2الم الطبيع2ي
وتصنيفھا وإدراك العالقات بينه

البرنامج العالجي المقترح لصعوبات التعلم في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة :
ھدف البرنامج :
تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في تطويراالستراتيجيات التعليمية كم2دخل عالج2ي ف2ي الب2رامج
التربوية الفردية مستندة على نواحي قوة التلميذ في ذكاء أو أكثر .
محتوى البرنامج:
ال يرتبط البرنامج بمحتوى دراسي محدد إنما يكون التدريب العالج2ي قائم2ا عل2ى محت2وى الخط2ة
التربوية الفردية المستندة على استراتيجيات الذكاءات المتعددة  ،وأنشطتھا المعتمدة على نقاط قوة
التلميذ في ذكاء أو أكثر .بحيث تتدرج أنشطة البرنامج المختلفة م2ن ال2ذكاء األق2وى لألق2ل لتنميت2ه،
وتطبق بشكل فردي واألخرى بشكل جماعي وفقا لطبيعة وأھداف كل نشاط.
أھمية البرنامج:
وجود كثير من تالميذ صعوبات التعلم يتلق2ون تعل2يمھم وف2ق الط2رق التقليدي2ة المبني2ة عل2ى التلق2ين
والحفظ مع إھمال نواحي القوة لديھم.

أظھرت الدراسات الحديثة للتنمية البشرية الذكاءات المتعددة كنظرية حديثة تھتم بالذكاء اإلنس2اني
والفردي وبجوانب القوة لدى األفراد.
وكيفية االس2تفادة م2ن تل2ك النظري2ة ف2ي ت2دريس تالمي2ذ ص2عوبات ال2تعلم ملبي2ة لحاج2اتھم والف2روق
الفردية لديھم من خالل تنوع األساليب واإلستراتيجيات واألنشطة التي تنمي ذكاءاتھم.
األسس التي بني عليھا البرنامج:
 الطفل ذو صعوبة التعلم سليم انفعاليا وحركيا وجسميا وعقليا ومع ھذا ال يمكن ان يتعلم بالطرقالعادية (Johnson & myklebust , 1967) .
 يبن22ى مفھ22وم ص22عوبات ال22تعلم عل22ى الف22روق الفردي22ة ب22ين تالمي22ذ ص22عوبات ال22تعلم إذا أن بع22ضالقدرات واإلمكانات قد تكون قوية لدى فرد وضعيفة عند اآلخر.
 يمتلك تالميذ صعوبات التعلم ذكاءات مرتفع2ة وعالي2ة تص2ل بھ2م إل2ى أن يك2ون م2ن الموھ2وبينوفق نظرية الذكاءات المتعددة في الرسم واإلنشاد والرياضة.
 أس22اليب وط22رق ت22دريس تالمي22ذ ص22عوبات ال22تعلم تعتم22د عل22ى الط22رق التقليدي22ة الت22ي تعتم22د عل22ىالتلق22ين و الحف22ظ وترك22ز عل22ى جوان22ب ض22عفھم ،مغفل22ة جوان22ب الق22وة ل22ديھم م22ن ذك22اء حرك22ي،أو
مكاني ،أو إيقاعي.
أركان البرنامج العالجي المقترح :
-١معلم الذكاء المتعدد
يتم تدريب معلمين التربية الخاصة على النظرية و تزويدھم بدليل يك2ون بمثاب2ة مرش2د
وموجه يساعد في تطبيق النظرية واستراتيجياتھا ويقدم اإلرشادات في تحقيق األھ2داف ويتض2من
الدليل ما يلي:
 مقدمة.
 فكرة عن مفھوم الذكاءات ودورھا في التعلم.
 كيفية تحديد الذكاءات المتعددة للتالميذ .
 الخطة الفردية التربوية .
 إعداد الدروس:
 عنوان الدرس األھداف السلوكية تحديد الوسائل واألنشطة عرض المحتوى طبقا الستراتيجيات التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة عل2ىنقاط القوة لدى التلميذ
 التقوي-٢بيئة غرفة الصف )غرفة المصادر(
نعل22م ان بيئ22ة الص22ف إح22دى الرك22ائز المش22جعة عل22ى ال22تعلم  ،وم22ن خ22الل نظري22ة
الذكاءات المتعددة والتعلم باستراتيجياتھا يتحتم عل2ى المعل2م تنظ2يم غرف2ة الص2ف لخل2ق مس2احات
"ص22ديقة ال22ذكاء" أو مراك22ز للنش22اط  ،يمك22ن ان يوس22ع ح22دود استكش22اف التالمي22ذ ف22ي ك22ل مج22ال ،
وتختلف مراكز نشاط الذكاءات بين دائم إلى مؤقت  ،ومن مفتوحة إلى مراكز محددة الموضوع.
مراكز النشاطات الذكاءات المتعددة داخل غرفة المصادر :
مصممة لتزوي2د التالمي2ذ بم2دى واس2ع م2ن التج2ارب المفتوح2ة لك2ل ذك2اء ،يطل2ق عليھ2ا
مس22ميات واض22حة مث22ل مرك22ز ال22ذكاء اللغ22وي  ،ال22ذكاء المك22اني البص22ري لتعزي22ز فھ22م التالمي22ذ
الذكاءات المتعددة
وال2ذكاءات ف2ي تفاع2ل مس2تمر ل2ذلك ل2يس عل2ى التالمي2ذ تب2ديل المراك2ز م2ثال إذا ارادو ان يض2يفوا
صورة إلى الكتابة التي يقومون بھا في مركز اللغوي) ال يحتاجون الذھاب للمركز البصري(.
ومن األمثلة عليھا:

 مرك2222ز لغ2222وي :رك2222ن الكت2222ب ،أو منطق2222ة المكتب2222ة م2222ع جلس2222ة مريح2222ة،
مختب22222ر لغ22222وي )أش22222رطة ،س22222ماعات ،كت22222ب ناطق22222ة( مكتب22222ة ناطق22222ة
مركز الكتابة )أدوات كتابة :أوراق ،أقالم ،حاسب ،طابعات (.
 مرك2222ز رياض2222يات :مختب2222ر الرياض2222يات ،آالت حاس2222بة ،محسوس2222ات،
برمجيات رياضيات.
 مركز العلوم :تجارب ،مواد تسجيل برمجيات علوم.
 مراكز مكانية بصرية:
منطقة الفنون :أدوات ،مواد فنية ،صحن ،محالت
منطقة اإلعالن البصري :أشرطة فيديو ،شرائح ،برمجيات ،رسم وتصميم
منطقة التفكير البصري :خرائط ،رسوم بيانية ،أحاجي بصرية ،مكتب2ة ص2ور،
مكينة صور ،مواد بناء ثالثية اإلبعاد.
 مراك222222222222222222222222222222222222222222ز حس222222222222222222222222222222222222222222ية جس222222222222222222222222222222222222222222مية:
مرك222222ز الت222222دريب العمل222222ي )صلص222222ال ،أدوات ،نج222222ارة ،مكعب222222ات(.
مركزا لتعليم اللمسي )خرائط بارزة  ،عينات من أنسجة مختلف2ة  ،ح2روف
م222222222222222222222222222222222222222222ن ال222222222222222222222222222222222222222222ورق المص222222222222222222222222222222222222222222نفر(.
مركز للتمثيل )مسرح  ،مسرح عرائس( .
 مراكز اإليقاع:
مختبر اإليقاع )أشرطة ،سماعات ،أشرطة إنشادية(.
مركز األداء اإليقاعي )أدوات نقر ،مسجل ،برمجيات إيقاعية(.
 مراكز االجتماعي – بنشخصية :
طاولة مستديرة للنقاشات االجتماعية.
طاولة ثنائية لتعليم األقران.
منطقة اجتماعات.
 مراكز ضمن شخصي )ذاتي تأملي( :
أركان معزولة.
زوايا معتمة.
حاسوب.
 مراك2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ز الطبيع2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ة:
أحواض نباتات وأدوات العناية.
أحواض مائية
أقفاص للحيوانات.
-٤اختيار التالميذ:
تھ22دف المراك22ز ف22ي غرف22ة الص22ف الدائم22ة والمؤقت22ة إل22ى حض22ور التالمي22ذ لھ22ا أثن22اء فت22رة
االس22تراحة أو حص22ص األنش22طة واختي22ار التالمي22ذ لألنش22طة المفض22لة لھ22م وي22تم معرف22ة ذل22ك م22ن
خالل:
 المالحظة يتم معرفة ميول الطالب وذكاءاتھم من خالل اختيار النشاط واالنغماس فيه إذا ك2انذلك )مرارا( ويتم اختب2ار التالمي2ذ )تق2ويم التالمي2ذ( ،ويحت2اج ذل2ك إل2ى أدوات وإج2راءات وط2رق
منھا:
 سؤال المعلمين وتدوين مالحظاتھم ومقارنتھا بمالحظات معلم التربية الخاصة. سؤال الوالدين. -سؤال التلميذ.

 النظر إلى سجالت المدرسة) يمكن أن توفر معلومات عن ذكائات التلميذ المتعددة بالنظر إل2ىتقديرات الطالب عبير السنوات ف2ي جمي2ع المق2ررات ومقارنتھ2ا ومالحظ2ة التحص2يل الع2الي فيھ2ا
ليشير إلى ذكائه األعلى.
 تعبئة استمارة الذكاءات. تعبئة البروفايل بعد اكتمال جميع البيانات.-٥إدارة غرفة الصف:
تش22ير أدبي22ات وط22رق نظري22ة ال22ذكاءات المتع22ددة ف22ي إدارة الص22ف أنھ22ا الت22وفر خط22ة
محكمة إلدارة غرفة الص2ف  ،ولكنھ2ا ت2زود المعلم2ين بمنظ2ور جدي2د ع2ن كثي2ر م2ن اس2تراتيجيات
اإلدارة المحببة للتالمي2ذ المراعي2ة ل2ذكاءاتھم والمحقق2ة للس2الم ف2ي غرف2ة الص2ف م2وفرة بيئ2ة تعل2م
تعمل بسالمة )جابر(١٢٤-١٢٥ ،٢٠٠٣ -
ويتض22ح نج22اح نظري22ة ال22ذكاءات المتع22ددة ف22ي مج22ال إدارة الص22ف ف22ي الط22رق الت22ي يس22تخدمھا
المعلم22ون لالس22تحواذ عل22ى انتب22اه التالمي22ذ ف22ي بداي22ة ال22درس أو ب22دء النش22اط م22ن خ22الل التنق22ل ب22ين
الذكاءات باستراتيجيات مختلفة لجذب انتباه التالميذ ،ومن ھذه األمثلة على االستراتيجيات:
 اإلستراتيجية اللغوية :يكتب على السبورة كلمة "الھدوء مريح".
 اإلستراتيجية اإليقاعية" :التصفيق ،تعبير إيقاعي قصير يجعل التالميذ يفعلون بالمثل".
 اإلستراتيجية الجسمية الحركية :رفع المعلم ذراعه وتقليد التالميذ لنفس اإليم2اءة والتعبي2ر
عنھا".
 اإلستراتيجية البصرية المكانية :صورة لغرفة الصف ويشير لھا المعلم بالمؤشر.
 اإلستراتيجية المنطقية :استخدام ساعة إيقاف لمتابعة ال2زمن يكت2ب ع2دد الث2واني الض2ائعة
في كل فترة زمنية ،ويشار إليه انه زمن مھدر يطرحه التالميذ من زمن الحصة النظ2امي
ويطلب تعويضه في تاريخ الحق.
 اإلستراتيجية االجتماعية :الھمس في أذن الطالب ببدء النشاط ونقل ھذه الرسالة لآلخ2رين
حتى أخر تلميذ.
 اإلستراتيجية الشخصية :بدء النشاط المدرسي والتالميذ يكونون مسؤلون عن سلوكھم.

-٦اإلعداد لالنتقاالت :
يس22تطيع المعل22م توظي22ف اس22تراتيجيات ال22ذكاءات المتع22ددة ف22ي مس22اعدة التالمي22ذ عل22ى االنتق22ال
والتحوالت المختلفة في اليوم الدراسي بسالسة وھدوء .ومن األمثلة عليھا:
االستعداد للفسحة :اإلشارة لصورة تالميذ يلعبون
إستراتيجية بصرية
االستعداد النتھاء اليوم الدراسي :صورة تالميذ يركبون حافلة

-٧الخطة الفردية في ضوء الذكاءات المتعددة :
تتالئم نظرية الذكاءات المتعددة بصورة جيدة م2ع تط2وير االس2تراتيجيات التعليمي2ة ف2ي
خطة التعليم الفردي لبرامج التربية الخاصة وتساعد ھ2ذه النظري2ة معلم2ي ص2عوبات ال2تعلم عل2ى
تحديد مواطن القوة لدى التلميذ وأسلوب التعلم المفضل لديه ،و التي تؤخذ كقاعدة تحدد الت2دخالت
المالئمة على برامج التعليم الفردي ))(IEPارمسترونج (١٤٦ : ٢٠٠٤ ،
وترى الباحثة ان نظرية الذكاءات المتعددة تخالف الطرق التقليدية في الخط2ة التعليمي2ة
الفردية التي تعتمد وتركز على نقاط الضعف وتقدم التعليم والتدريب المكث2ف للتالمي2ذ فيھ2ا مھمل2ة
الذكاءات األكثر تطورا .
فنظري222ة ال222ذكاءات المتع222ددة تق222دم ل222ذوي االحتياج222ات الخاص222ة "ص222عوبات تعل222م "
استراتيجيات تعليمية ومختلفة وبديل2ة مبني2ة عل2ى نق2اط الق2وة ل2ديھم وباألس2لوب التعليم2ي المفض2ل
ل22دى ك22ل التلمي22ذ وفق22ا لذكائ22ه األق22وى فھ22ي التعتم22د عل22ى تق22دم التعل22يم والمھ22ارة بالطريق22ة التقليدي22ة
اللغوية بل تتنوع األنش2طة وت2وفر الب2دائل الت2ي تجع2ل التلمي2ذ مبص2ر بم2واطن قوت2ه ويس2تطيع م2ع
المعلم إيجاد البدائل لتحقيق األھداف التعليمية  ،كما أنھا تستوعب اختالفات التالميذ التعليمية على
المستوى التدريسي والتقويمي على حد سواء .
طرق تدريس الذكاءات المتعددة في الخطة الفردية:
ان وس22يلة المعل22م الت22ي يس22تطيع بھ22ا تنمي22ة ذك22اءات التالمي22ذ ھ22ي الت22دريس باس22تخدام
اس22تراتيجيات مناس22بة منبثق22ة م22ن ذك22اء التلمي22ذ األق22وى مم22ا يمكن22ه م22ن فھ22م م22ا يع22رض علي22ه وم22ا
يمارسه ويوفر البدائل المناسبة له وفي نھاية األمر من تنمية الذكاءات األخرى لدي2ه،م2ع ض2رورة
تطوير مداخل التدريس الت2ي تعن2ى باحتياج2ات التلمي2ذ وتق2ديم أدوات واس2تراتيجيات لل2تعلم النش2ط
لتنمية كل نمط من الذكاء.
ويمكن للمعلم ان يصمم ثمانية دروس كل منھا يستخدم إستراتيجية معينة ،أو يصمم درس يستخدم
لشرحه ثمانية طرق كل طريقة منھا تقدم بذكاء معين مبنية على ذكاء التلميذ األكثر قوة ف2ي تنمي2ة
الذكاءات األخرى .ومن األمثلة عليھا:
-١استراتيجيات الذكاء اللغوي:
ھن2اك اعتق22اد س22ائد تنقص2ه الدق22ة ب22ان األس2لوب التقلي22دي الش22ائع ف2ي مدارس22نا يعتم22د عل22ى
مخاطب22ة ال22ذكاء اللفظ22ي م22ن خ22الل ش22رح المعل22م اللفظ22ي ،ق22راءة التلمي22ذ لكت22اب ،فھ22ذا األس22لوب ال
يرتقي بالذكاء اللغوي.
الذكاء اللغوي يذھب بالتلميذ إل2ى م2اھو ابع2د م2ن ق2راءة كت2اب أو ش2رح لفظ2ي مخاطب2ا ھ2ذا ال2ذكاء
جاع2ل التلمي22ذ مم2ارس ل22ه خ2ارج أس22وار المدرس2ة ف22ي بيئت2ه وأثن22اء لعب2ه متفاع22ل م2ع عق22ل التلمي22ذ
وملكته.

ومن األمثلة عليھا:
 ١-١األسلوب القصصي :
تقدم المھارة بش2كل قصص2ي ش2يق يج2ذب انتب2اه التلمي2ذ م2ع إتاح2ة الفرص2ة
للتالمي22ذ للمش22اركة ف22ي الوص22ف القصص22ي ،و تق22ديم المعل22م ب22ين الح22ين واألخرالقص22ة،أو عين22ات
)حقيقية( أو شبه حقيقية بشرح بھا كل مكون من مكونات المھارة ،وھكذا حتى تكتمل لدى التالميذ
في نھاية القصة خبرة كاملة عن المھارة ومكوناتھا بأس2لوب ش2يق بعي2د ع2ن المل2ل ل2م يتراج2ع م2ن
خالله اھتمام وتركيز التالميذ.
يخطط المعلم له اختيار األنشطة واألدوات المالئمة التي تجعل التلميذ يتعايش مع أح2داث القص2ة،
ومن خالل إتقان التسلسل المنطق2ي للقص2ة وأح2داثھا يس2توعب التالمي2ذ القص2ة  ،ويكون2وا ق2ادرين
على إعادة سردھا وفھم مضمونھا.

٢-١العصف الذھني:
إذا أراد المعلم ثراء أكثر طرح الدرس في شكل قضية مثيرة يب2دأ بإثارتھ2ا ف2ي
الفص22ل بش22كل يجع22ل عق22ول التالمي22ذ تطل22ق س22يل مت22دفق م22ن األفك22ار والحل22ول  ،يق22وم المعل22م
بتس22جيلھا ،ث22م يب22دأ م22ع التالمي22ذ رحل22ة ش22يقة لتنظ22يم األفك22ار وتص22نيفھا الختي22ار األنس22ب واس22تبعاد
مايثبت انه خطا ،ويق2وم التالمي2ذ بتس2جيل وت2دوين الص2حيح ف2ي بطاق2ات ،ث2م االس2تماع للتعليق2ات
الصادرة من التالميذ )التلميذ( حول صواب مااختير أو خطا ما استبعد.
ف22ي النھاي22ة س22تجد التالمي22ذ .بمش22اركة المعل22م أص22بحوا ق22ادرين عل22ى ح22ل مش22كلة معين22ة ودراس22تھا
واستنتاج الحلول متبادلين اآلراء مستمعين لھا ،مما يبقي اثر التعلم في عقول التالميذ.
٣-١التسجيل الصوتي:
يحتاج المعلم إلى ھذه الوسيلة السمعية لمس2اعدة التالمي2ذ )التلمي2ذ( عل2ى التفاع2ل
مع أصوات بعض المھارات الجديدة )،م2ثال ف2ي ص2وت الم2د القص2ير أو الم2دود( عل2ى مس2امعھم
فيدربھم على النطق السليم عند القراءة والكتابة الصحيحة  ،ويمكن للتلمي2ذ تس2جيل ح2وارا ص2وتيا
بين المدود) يوضح صوتھا وشكلھا وموقعھا( ،يعود له عن2دما يري2د ان يكت2ب ملخص2ا ،و يس2تخدم
المعلم ھذه الوسيلة في تنمية نشاطھم اللغوي.
٤-١نشر أعمال التالميذ:
لجع222ل م222ا يكتب222ه التلمي222ذ ل222ه قيم222ة ومع222زز للتلمي222ذ عل222ى أداء الواجب222ات المنزلي222ة
واألنشطة المطلوبة بكل متعة وفائدة البد ان يناقش المعلم التلميذ في كتاباته ،ويھتم بھذه الكتاب2ات
من خالل نش2رھا ف2ي الص2حف الحائطي2ة أو مجل2ة المدرس2ة ،ويخت2ار ص2احب أفض2ل تقري2ر ع2ن
المھ22ارة إللقائ22ه عل22ى زمالئ22ه ،ومكاف22أة ھ22ذا النش22ر العلم22ي اللفظ22ي يحف22ز التالمي22ذ نح22و االھتم22ام
باألعمال الكتابية ،ووسيلة مؤثرة في توصيل األفكار وتبادلھا وتأثير األقران على بعضھم.
٥-١كتابة اليوميات:
عندما يطلب المعلم من تلميذه ان يسجل كتابة مايدور بعقله من تساؤالت خالل الي2وم
الدراسي أو بعد عودته إلى المنزل أو تلخيص كتاب قراءه مدعما ھ2ذا بالرس2م وب2األلوان ف2ان ھ2ذا
العمل فضال عن انه نشاط ينشغل به التلميذ وقت فراغ2ه بم2ا يفي2د ،فان2ه تنمي2ة للغ2ة الكتاب2ة األدبي2ة
وتنمية قدرات عقله ،ومساعدا له في تنظيم أفكاره وممارسة المھارات المقدمة كتابيا.

ب-طرق تدريس الذكاء الحركي:
أثبتت التجارب والوقائع ان التعبير غير اللفظ2ي م2ن خ2الل حرك2ات الجس2م وإش2اراته
احد وسائل التعبير عن األفكار والمشاعر واألداء لذا يمكن للمعلم ان يدرب التالميذ على اس2تخدام
اإلشارات كب2دائل للكلم2ات واأللف2اظ والمناقش2ة واب2دأ ال2رأي ،ف2يمكن للتلمي2ذ رف2ع ي2ده عن2د اإلجاب2ة
الصحيحة ،وفي صوت المد الطويل يضع يده على رأسه ،يحدد بإصبعه موضع التنوين في كلمة.
١-٢مسرح الفصل:
أسلوب غير مكلف ومرح ونشط ومتجدد يذھب بالتلميذ للمعلومة في جو تفاعلي ممتع
يبقي اثر التعلم ان المسرح الموضوع لمھارة المدود يضمن للمعلم مشاركة كل تالميذ الفص2ل ف2ي
عرض فكرة الدرس موزع المھارة على الجميع ك2ادوار فھ2ذا يق2وم ب2دور الم2د ب2الواو ح2ين يطل2ب
منه التعريف بنفسه )مااسمه – ماصوته – ماشكله – الحركة المصاحبة  ..........-وھكذا ( ،يض2ع
المعلم الشخصيات واألدوار حسب المھارة المقدمة موزعة بين التالميذ.
٢-٢المفاھيم الحركية:
يكون التلمي2ذ ق2ادر عل2ى التعبي2ر ع2ن النش2اط م2ن خ2الل التمثي2ل الص2امت ففي2ه تنمي2ة
لالبتكار واإلبداع والذكاء المكاني لدى األطفال.

٣-٢التفكير باليدين :
ھي وسيلة لترجمة الفكرة العقلية المجردة إلى عمل حسي يمارسه التلميذ بيديه بدال م2ن
التح22دث ،ف22إذا س22ئل ع22ن ش22كل رق22م)  (٢عب22ر عن22ه بيدي22ه دون لس22انه ،وإذا س22ئل ع22ن ن22اتج )(٩*٩
وضعه بالصلصال  ،وھكذا يستطيع توظيف الخامات ف2ي التعبي2ر ع2ن المھ2ارة ي2دويا ب2دل التعبي2ر
اللفظي والكتابي.
٤-٢الخرائط الجسمانية :
يمكن للتلميذ ان يشكل بوجھه وحرك2ات جس2مه المھ2ارة المقدم2ة ،ف2إذا س2أل المعل2م
يق22وم التلمي22ذ ب22التعبير ع22ن ش22كل الحرك22ات القص22يرة ب22الفم ،وحرك22ات الي22دين والكف22ين والج22ذع
والس2اقين ف22ي تمثي2ل األش22كال الھندس2ية واألرق22ام ،ويس2تطيع المعل22م التعبي2ر ع22ن المھ2ارات جس22ميا
ويبتكر حركات مناسبة ھادفة يستطيع من خاللھا التلميذ ممارسة المھارة مستمتعا بھا.

-٣طرق تدريس الذكاء االجتماعي
١-٣التعبير باألشخاص:
حين يكتب المعلم كلم2ة أو يرس2م ش2كل ھندس2ي ث2م يقس2مھا إل2ى أج2زاء ف2ي بطاق2ات،
ويوزعھا على التالميذ عشوائيا ،ثم يطلب منھم فجأة إعادة تكوين الكلمة فيسارع كل منھم بوض2ع
البطاقة التي يحملھا في المكان الصحيح
و يمكن فعله في تركيب جملة أو ترتيب األرقام تصاعديا أو تنازليا ..............،
 ٢-٣مواقف التقليد والمحاكاة:
وھي مايعبر عنھا بتمثيل الواقع ،وھي تتطلب تجميع مجموعة من التالميذ مع2ا ليخلق2وا
موقف22ا يص22بح س22ياقا لالحتك22اك المباش22ر ،وبدرج22ة اكب22ر م22ع الم22ادة الت22ي ت22تعلم ،ويمك22ن ان تك22ون
المحاكاة سريعة وارتجالية في طبيعتھا مع ت2وفير المعل2م س2يناريو للمھ2ارة المطل2وب تعلمھ2ا ،فھ2ذا
األداء االجتماعي ينقل الخبرات المتعلمة من طور الجمود اللفظي إلى أداء حركي جماعي تمثيل2ي
مكاني ،ويصبحون ھم المكون2ات الحقيقي2ة للخب2رة التعليمي2ة ،ان ھ2ذا التمثي2ل بك2ل مافي2ه م2ن إث2ارة
حسية وتجھيزات وترتيب2ات وتوزي2ع األدوار والنص2وص والمالب2س )إذا اس2تدعى األم2ر( يض2من
للمعل22م درس22ا جي22دا ،وتلمي22ذا ايجابي22ا متف22اعال عل22ى مس22توى جي22د م22ن الفھ22م ع22ن طري22ق النق22اش
والح22وار ،وغيرھ22ا م22ن التف22اعالت يب22دأ التالمي22ذ ف22ي التوص22ل إل22ى نظ22رة ممتع22ة للموض22وع ال22ذي
يدرسونه .
٣-٣العاب الورق المقوى )العاب الرقع(:
يمكن إعداد بطاقات من الورق المقوى يسجل على احد وجھي البطاق2ة أي رق2م )م2ن ١
إل22ى  (٩يلص22ق عليھ22ا ورق22ة بيض22اء يكت22ب عليھ22ا س22ؤال أو مش22كلة والوج22ه األخ22ر يكت22ب علي22ه
اإلجابة أو تفسير المشكلة ،وفي جو اجتماعي يقوم التالميذ باللعب فيلقي التلمي2ذ ب2الزھر أو الن2رد،
والبطاقة التي تحمل الرقم الذي اظھ2ر الن2رد أو الزھ2ر فيق2را الس2ؤال ال2ذي عل2ى البطاق2ة ،ويجي2ب
على السؤال دون ان يقلب البطاقة ،ويمكن طرح الس2ؤال عل2ى التالمي2ذ لمعرف2ة إجاب2اتھم ورأيھ2م،
ثم يطلب من التلميذ قلب البطاقة ليقرا االجابه النموذجية على جميع التالميذ ،وتكون ھ2ذه األلع2اب
م222دخال إلث222ارة الحافزي222ة لل222تعلم وتنمي222ة روح الجماع222ة وال222ذكاء االجتم222اعي ،ويمك222ن ان تض222م
الموضوعات مدى متنوعا عريضا من الم2واد م2ن حق2ائق الرياض2يات ،ويمك2ن وض2ع المعلوم2ات
المطلوب تعلمھا على المربعات المظللة ،مثال ) (٧*٥وعلى بطاقات مصنوعة من الورق المقوى
توفر اإلجابات.

-٤طرق تدريس الذكاء المكاني البصري :
 ١-٤التخيل والتصور:
م22ن أيس22ر الط22رق لمس22اعدة التالمي22ذ عل22ى الفھ22م ھ22ي ترجم22ة الكت22اب أو المحاض22رة إل22ى
صور،
حسين.مض التلميذ عينيه و يتص2ور م2ادرس ،ويتطل2ب اح2د تطبيق2ات ھ2ذه اإلس2تراتيجية ان يح2ث
التلميذ على ان يخلقوا سبورتھم العقلية ثم يستطيعون ان يضعوا على ھذه السبورة العقلية أي مادة

يحتاجون ان يتذكروھا  ،ھجاء الكلمات – معادالت الرياضيات حيث يطلب من التالميذ استرجاع
معلومات محددة يحتاجون ان يستدعوھا فحسب من سبورتھم العقلية وان ي2روا البيان2ات المنقوش2ة
عليھا ) . ٢١٤حسين  .قوة نظرية الذكاءات(
 ٢-٤الرموز اللونية:
الل22ون وس22يلة تعبيري22ة يمك222ن ان تك22ون تعليمي22ة إذا اس222تخدم المتعلم22ون ال22ورق المل222ون،
والصور والطباشير واألقالم الملونة للتعبير عن أفكارھم في أنشطتھم ورسومھم وواجباتھم كذلك
يستطيع المعلم التعبير باأللوان في الكتابة باإلشارة إلى المھارة الم2راد تعلمھ2ا بل2ون مخ2الف لبقي2ة
الكلمات  ،إذ ان ال2ربط ب2ين الكلم2ة ولونھ2ا وق2درة التلمي2ذ عل2ى تحدي2د الل2ون أو المھ2ارة ينم2ي ف2ي
التلميذ اإلحساس المكاني وھذا في حد ذاته ذكاء يجب تنميته.
 ٣-٤الصور البيانية:
كانت تستخدم قديما الصور والرم2وز للتعبي2ر ع2ن األفك2ار ،فم2ثال ص2ورة ط2ائر تعب2ر ع2ن
حرفا ھجائيا فمثال يعبر التلميذ عن حرف ض بصورة ضرس  ،ع2دد  ٦بص2ورة لس2تة أق2الم فھ2ذا
تعبيرا مكانيا من خالل الصور البيانية يدلل به كل من المعلم والتلميذ على ھذا النمط من الذكاء.
 ٤-٤الرموز اللفظية:
يستطيع المعلم التعبير عن لفظ مثلث بالرمز ) ( والمربع بالشكل ) ( بدال م2ن اس2مه ،ورس2م
العين )( يعبر عن اسمھا ،ورسم األشكال وتلوينھا  ،ان ھذه الرموز جميعھا لغ2ة غي2ر منطوق2ة
لكنھا تصل بين المفھوم اللفظ2ي ومكان2ه ومعن2اه،حي2ث تس2اعد التلمي2ذ المتمي2ز ف2ي ال2ذكاء المك2اني
على التعبير عنه ،كما يعبر بالرموز عن كلمات الدرس وموضوعاته.
٥-٤الذكاء اإليقاعي:
لإليقاع القصير المتسلسل وقع في مسامع األطفال يتسلسل إلى عق2ولھم فيحفض2ونه بس2رعة ،وھ2ذا
مانشاھده في تأثير اإلعالنات على الصغار نظرا لسھولتھا وحسن وقعھ2ا ف2ي األذان ،والمعل2م ھ2و
األجدر باالستفادة من ذلك من خالل توظيفھا في المھارات المقدمة.
 ٦-٤اإليقاع واإلنشاد:
الشك ان جميع التالميذ يحفظون األناشيد،إذ يستطيع المعلم مساعدة التالميذ على حف2ظ
جدول الضرب من خالل أنشودة تحكي عملية ضرب الرقم ) ، (٤إنش2اد ق2انون أو قاع2دة وتردي2ده
مع التالميذ ،حث التالميذ على تأليف أناش2يد تلخ2ص مع2اني م2ن الموض2وعات والم2واد الدراس2ية،
وھذا ينقلھم إلى مستوى أعلى من التعلم.
 ٧-٤شرائط الكاسيت والتسجيالت:
تش22جيع التالمي22ذ عل22ى تقلي22د بع22ض األص22وات والنغم22ات إنم22ا ھ22و اس22تخدام ذك22ي لل22ذكاء
اإليقاعي ،ويستطيع المعلم توظيف ذل2ك ف2ي ال2درس المق2دم للتلمي2ذ باس2تخدام وس2ائل س2معية م2ثال
يوضح صوت الط2ائرة بع2رض كلم2ة ط2ائرة وص2وتھا ،ص2وت الم2اء عن2د ع2رض كلم2ة م2اء م2ع
صوته......وھكذا.
 ٨-٤ترجمة المفاھيم إيقاعيا:
عندما يبدأ المعلم في شرح الدرس يكلف التلميذ بالتعبير عن ذلك إيقاعيا ،بالطرق عل2ى
المنض2دة تعبي22را ع22ن ذل22ك المعن22ى ) فم22ثال المثل22ث ث22الث أض22الع يط22رق التلمي22ذ ث22الث طرق22ات (،
وھكذا في بقية المفاھيم التي يمكن التعبير عنھا بالصوت اوااليقاع.

-٥طرق تدريس الذكاء التأملي )ضمنشخصي(:
 ١-٥دقيقة التفكير:
كل تلميذ بحاجة إلى من يخدم عقل2ه وتفكي2ره ويمنح2ه الح2ق ف2ي ان يفك2ر ويعب2ر
عن أفكاره ،ويعطي المعلم التلميذ دقيقة للتفكي2ر بص2مت دون مقاطع2ه س2واء ك2ان ھ2ذا التفكي2ر ف2ي
الدرس أو األنشطة ،ثم يسألھم ان يعبروا عن أفك2ارھم وم2ا توص2لوا إلي2ه ،ف2ان ھ2ذا يمث2ل احترام2ا
لتفكيرھم وأرائھم وتشجيعا لھم على طرح مايدور في عقولھم بحرية وطمأنينة.

٢-٥ربط التعلم بالخبرات الشخصية:
يبدأ المعلم شرحه للمھ2ارات بم2ا ل2دى التالمي2ذ م2ن خب2رات م2ن خ2الل ط2رح
األسئلة ،ھل شاھد ذلك؟ ھل جرب ذلك؟ ومن خالل ھذا المدخل يتطرق المعلم إلى درسه.
 ٣-٥لحظة االنفعال:
أثبتت أبحاث الدماغ ان التعلم في جو خالي من التھديد والعقاب واالستبداد يخل2ق
جو من االرتياح االنفعالي ،ويزيد من سرعة تعلمھم ونموھم ،فعلى المعلم إعطاء الفرصة للتعقيب
على شرحه ان أرادوا ،ويوفر لھم جو من الطمأنينة ،فالتلميذ الذي يملك ذك2اء ت2أملي ع2الي س2وف
يتفاعل ويعبر عن ذلك.
 ٤-٥تحديد الھدف:
التلميذ ال2ذي يمل2ك ذك2اء ت2أملي يس2تطيع ان يح2دد أھ2دافا واض2حة واقعي2ة ،وعل2ى
المعلم تشجيعه فيقول له مثال  " :ال2درس الي2وم ع2ن حق2ائق الض2رب فمال2ذي تري2د معرفت2ه عن2ه؟"
ومالھدف الذي تريد تحقيقه من دراستك ويمكن مساعدته في اإلجابة بمثال تمھيدي.

 -٦طرق تدريس الذكاء المنطقي الرياضي:
 ١-٦المعالجة الرقمية والحسابية:
التعبي22ر ع22ن أفك22ار ال22درس بص22ورة رقمي22ة حس22ابية ،فم22ثال ع22دد ح22روف اللغ22ة
العربي22ة يط22رح منھ22ا ع22دد ح22روف ال22الم القمري22ة واس22تنتاج المتبق22ي  ،جم22ع ع22دد ح22روف الالم22ين
 ٢٨=١٤+١٤فبإمكاننا استغالل دروس اللغة العربية وذكاء التلميذ المنطقي حتى في دروس غير
رياضية.
 ٢-٦التصنيف:
تقسيم المعلم التالميذ إلى مجموعات عمل صغيرة تقسم السبورة إلى أقسام حسب
المھارة المراد تدريسھا ،و يطلب من التالميذ ان يكتبوا مثله لكل حالة بتفكيرھم الشخصي لتنش2يط
الذكاء المنطقي لديھم وبذلك تستطيع تنمية عقل التلميذ بالذكاء منطقي.
 ٣-٦التحاور النقدي:
توجيه المعلم أسئلة لتالميذه حول قضية رياضية – علمي2ة ث2م يط2البھم ان يط2رح
كل منھم رأيه ثم يشارك المعلم في الحوارات معھ2م مس2تھدفا الكش2ف ع2ن الص2واب  ،يس2اعد ذل2ك
على تنمية مھارة التفكير الناقد وشحذھا بحيث تأتي أرائھم بعد ذلك ببساطة نتيجة تفاعل قوي ب2ين
التالميذ والمعلم .

تقويم التالميذ:
وتقول النظرية بأنھا يمكن تعل2يم أي ھ2دف تدريس2ي بثم2اني ط2رق مختلف2ة عل2ى األق2ل فإنھ2ا تق2ول
ضمنيا ً أن من الممكن أيضا تقويم أي موضوع بثماني طرق مختلفة على األقل
) أرمسترونج .( ١٢٧: ٢٠٠٦ ،

ومن الطرق التي يستطيع الطالب إظھار فھمھم للمھارات المقدمة لھم:
 تبيان لغوي:ً
الوصف بالكلمات شفويا أو على شكل مقالة.
 تبيان رياضي -منطقي قانوني:طرح السؤال بصيغه رياضيه منطقيه.
 تبيان مكاني -بصري:الرسم يعبر عن مدى فھمه سواء كانت شخصيه كاريكاتيرية أو خريطة ذھنية.
 تبيان حركي -جسماني:يمثل باإليماء أو الحركات عن المھارة.
 تبيان إيقاعي:يمكن للتلميذ أن يقدم نشيد أو يعبر كمھارة.
 تبيان تأملي -بينشخصي:تشبه بأحد األصدقاء أو األقرباء أو الطالب اآلخرين.
 تبيان ضمني -شخصي:ص22ف بكلم22ات قليل22ة مش22اعرك الشخص22ية )نح22و إح22دى الشخص22يات المقدم22ة ف22ي المھ22ارة
للتلميذ( .
 تبيان طبيعي:تصنيف الحيوانات الموجودة مثال في نص المھارة المقدمة للتلميذ.
ويمك22ن رب22ط المھ22ارات بأعم22ال يدوي22ة وص22ور وعب22ارات إيقاعي22ة ومع22ادالت رياض22ية ورواب22ط
اجتماعية ومشاعر شخصية وحيوانات ،وھذا يھيئ التالميذ لمزيد من الفرص ليستخدموا ذكاءات
متعددة في المساعدة على صياغة فھمھم .
ويمكن للمعلم وضع المزيد من األنشطة والتدريبات المالئمة للمھارة المقدمة للتلميذ.
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ﻣﺴﺘﻤﻊ اﻟﻼﻧﺎﺷﻴﺪ واﻹﺷﻌﺎر .
ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﺎع اﻷﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﻄﻴﻮر ،ﺧﺮﻳﺮ اﳌﺎء ،ﻧﺰول اﳌﻄﺮ
ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ واﻷﺷﻌﺎر ﰲ اﻟﺴﻴﺎرة .
ﻳﻘﺘﲏ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﺮﻃﺔ واﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت ﳌﻨﺸﺪﻳﻦ وﻗﺮاء .
ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر.
ﻳﺮددون اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ .
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲤﻴﺰ وﺗﺬﻛﺮ ﳊﻦ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﲑ .
ﻻ ﳛﺐ اﻟﻀﻮﺿﺎء واﻷﺻﻮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .
ﳛﺐ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺺ وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ .
اﻻﳒﺬاب ﻟﻸﺻﻮات اﳉﻤﻴﻠﺔ .
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات .
ﳝﻴﻞ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮات اﳍﺎدﺋﺔ

اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻟﺒﻴﺌﻲ(:

 א،א &$'،وא .!"#$
  )#%א! $,-iאعא!@/وא!.=6
  )#%א! ,-iא#Iא=$وא!./#%
 5Jא+و#(6א#Iא=$وא!./#%
 5Jא:-51+א!/#%وא#Iא=$وא!.#
 ! .Dg،<S=6$
  )(אא!0/mא! .#
  )(! ?א!#א!.# #%
  )4 @&Vو( א'<Tمא!] :-#א#Iא=$وא!wא@א!.# #%
  )(!=Tא!nوא!.
  P)#%دא!Dوق(Uא#Iא=$وא!/#%وא'./mr
 < 5Jא'w!0א@א!;#$و(  و . &+

اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ:
 -א] Bא#( Iذ@ .
 אGع(> אمא5Iא2!OوאF;!Gو.=#$
  )('! 0א!.;D65%67د.R#+
  )(! /وسא! #א!=#8وא! م.
  )('! )0א!&(k$%و:@.Sא'! 0א!FP,-z%67אR# !#m#6א!Dز.
  ? و!א.= B
  ?و()!/%א=א4  lلא! موא. ]+
 Pد/אא! =+Tوא'ط.
 א! )א!.;Dאد.
 א! ,-4/א!k]!gאF<Gא=8א!. C7
  > مא!ز.
 } -[%א!p#!;!(? !0@Qوא! .5

120
100
80
60
40
20
0
بيئي

ذاتي

اجتماعي

حركي

ﺑﺮوﻓﻴﻞ ذﻛﺎءات اﻟﺸﺨﺺ

إيقاعي

منطقي

لغوي

التوصيات:






تط222وير الخط222ة التربوي222ة الفردي222ة بجمي222ع عناص222رھا ف222ي ض222وء نظري222ة
الذكاءات المتعددة.
تنمية وتطوير أداء معلمات التربية الخاصة من خالل الممارسة والت2دريب
على إستراتيجيات الذكاءات المتعددة.
إعداد دليل معلم تالميذ التربية الخاصة)صعوبات التعلم( في ضوء نظري2ة
الذكاءات المتعددة.
إدخال طرق تدريس الذكاءات المتعددة ضمن مقررات طرق تدريس ذوي
االحتياجات الخاصة لطالب وطالبات مرحلة البكالوريوس في الجامعة.
االھتم22ام بت22وفير الكت22ب والمراج22ع العلمي22ة الت22ي تتن22اول أنم22اط ال22ذكاءات
المتعددة وطرق تدريسھا للمعلم قبل وأثناء الخدمة لتنمية تلك األنماط لدية.

المراجع

 أبوني222222ان إب222222راھيم س222222عد) (٢٠٠١ص222222عوبات ال222222تعلم،ط222222رق الت222222دريس واالس222222تراتيجياتالمعرفية،الرياض،أكاديمية التربية الخاصة.
 أرمسترونج توم2اس ) (٢٠٠٦ال2ذكاءات المتع2ددة ف2ي غرف2ة الص2ف/م2دارس الظھ2ران-ال2دمام ،دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع.
 الس22يد عل22ى الس22يد ) (٢٠٠٥نظري22ة ال22ذكاءات المتع22ددة وتطبيقاتھ22ا ف22ي مج22اال ص22عوبات ال22تعلمورؤية مستقبلية.
 حسين محمد عبد الھادي)(٢٠٠٦قوة نظرية الذكاء المتعددة-عمان -دار الفكر للنشر والتوزيع. جابر عبدا لحميد جابر ) (٢٠٠٣الذكاءات المتع2ددة والفھ2م -تنمي2ة وتعمي2ق  ،الق2اھرة دار الفك2رالعربي.
 سالم وزمالئه )(٢٠٠٣صعوبات التعلم ،التشخيص والعالج ،عمان،دار المسيرة. كوافح22ه تيس22ير مفل22ح) (٢٠٠٣ص22عوبات ال22تعلم والخط22ة العالجي22ة المقدم22ة،عم22ان ،دار الميس22رةللنشر والتوزيع والطباعة.

