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 وضعاف انصم معهمي ندى انتدريسيت انكفايت زيادة
 نهتعهم انشامم مبادئ انتصميم خالل من انسمع

ىدفت ىذه الدراسة لزيادة الكفاية التدريسية مف خالؿ  _الممخص
 Universal Design for مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ

Learning (UDL)  لمعممي الصـ وضعاؼ السمع في مدينة
الرياض. حيث شممت ىذه الدراسة التصورات األولية لمعممي ومعممات 

وضعاؼ السمع في مدينة الرياض وكذلؾ العوائؽ التي تقؼ  الصـ
لتنفيذ وتطبيؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في الممارسات التعميمية 
مف قبؿ المعمميف والمعممات في المدارس. ولذلؾ، تـ تقسيـ ىذه 
الدراسة إلى مرحمتيف رئيسيتيف لموصوؿ إلى نتائج أعـ وأشمؿ. 

ىذه الدراسة إجراء مسح واسع لمعممي تضمنت المرحمة األولى مف 
ومعممات الصـ وضعاؼ السمع لموقوؼ عمى المستوى الحالي 
لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ والعوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذه بنجاح مف قبؿ 

معمـ  969المعمميف وقد وبمغ إجمالي المشاركيف في ىذه المرحمة 
المرحمة األولى ومعممة. بعد الوقوؼ عمى النتائج األولية مف خالؿ 

وتقييـ احتياجات المعمميف، تـ تصميـ دورة تدريبية تتناسب مع احتياج 
معممًا ومعممة مف خالؿ إجراء قياس  67المعمميف حيث تضمنت 

لمعرفة مدى إلماـ المعمميف قبؿ وبعد تنفيذ الدورة التدريبية. وكذلؾ 
لمتعمـ  قياس مستوى االىتماـ بيف المعمميف في تطبيؽ التصميـ الشامؿ

في ممارساتيـ التعميمية مف خالؿ استخداـ قياس قبمي وبعدي لمدورة 
التدريبية ومقارنة نتائج العينة. حيث أشارت نتائج الدراسة لوجود فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف المعمميف قبؿ وبعد تنفيذ الدورة التدريبية والتي 

 .تساىـ في تحسيف الممارسات التعميمية
: التصميـ الشامؿ لمتعمـ، معممي الصـ وضعاؼ حيةالكممات المفتا

 .السمع، الكفاية التدريسية، آليات التنفيذ
 المقدمة. 1

أدى تطور قطاع التعميـ عمى مستوى العالـ عمى االرتكاز      
عمى أحدث التقنيات والتحوؿ تدريجيًا مف التعميـ التقميدي في 

مارسات المستمدة أساليبو واستراتيجياتو لالعتماد عمى أفضاؿ الم
في بناء  Evidence-Based Practice مف البحوث العممية

[. حيث أصبحت 1المناىج وكذلؾ بناء التصاميـ التعميمية ]

مفردة "التصميـ" مصطمح متداوؿ في بناء مناىج، طرؽ تدريس 
أو أي موضوع لو صبغة أكاديمية، وىذا يدؿ عمى أف البيئات 

مجاؿ خصب لتطبيؽ ممارسات التعميمية والدراسية أصبحت 
أكاديمية مختمفة لموقوؼ عمى أفضميا. مف ىنا نستطيع تصميـ 

تخدـ الموقؼ التعميمي لكي  Intervention تدخالت أكاديمية
[. ىذا التوجو لـ يقتصر عمى 9نصؿ إلى اليدؼ المنشود ]

التعميـ العاـ بؿ أيضا شمؿ التعميـ الخاص ليممس األفراد ذوي 
زاؿ ىناؾ فجوة واضحة في استخداـ أفضؿ اإلعاقة. حيث ال

الممارسات في تعميـ األفراد مف ذوي اإلعاقة لموصوؿ إلى 
النتائج المرجوة. وليذا يحتاج ميداف التربية الخاصة لتصميـ 
تدخالت مختمفة ومتعددة لتتناسب وتالئـ حاجات األفراد مف ذوي 

 ].4,3اإلعاقة ]
ضرورة بناء ميارات  حيث أشارت العديد مف األبحاث عمى     

[، 5األفراد مف ذوي اإلعاقة مف خالؿ تحسيف الكفاءة الذاتية ]
 [6تطوير وتحسيف خيارات الفرد المستقبمية )تقرير المصير( ]

مف خالؿ تفريد التعميـ وتصميـ طرؽ متنوعة بحسب احتياجات 
[. وتأتي الخطوة األولى لسد ىذي الفجوة مف 7األفراد المختمفة ]

ة بناء التصاميـ التعميمة المستخدمة في تدريس األفراد خالؿ إعاد
ذوي اإلعاقة بشكؿ يوفر خيارات متعددة الكتساب المعرفة 
وباستخداـ التقنيات الحديثة. حيث يعد التغيير في الممارسات 
التعميمية مطمب ضروري وىاـ، حيث يعتبر مسؤولية تقع عمى 

ا يأتي بما يعرؼ [. ومف ىن8عاتؽ الجميع في المجتمع التربوي ]
 Universal Design for Learningللتعلمبالتصميـ الشامؿ 

(UDL)  والذي أصبح مف أىـ اأُلطر التربوية في تعميـ األفراد
 ].9مف ذوي اإلعاقة عمى مستوى العالـ ]

بر التصميـ الشامؿ لمتعمـ إطار تعميمي يستند في تحيث يع     
الدماغ أثناء  وأداءأساسو عمى عمـ األعصاب ودراسة عمؿ 
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التعمـ مف خالؿ توفير ببيئة دراسية شاممة تتناسب مع مختمؼ 
احتياجات الطالب المتنوعة. حيث أكدت األبحاث أف كؿ فرد لو 

تعبير عنو طريقة مختمفة في فيـ المحتوى المقدـ لو وطريقة ال
 حيث بدأت ونشأت فكرة،  [10]كاختالؼ بصمات األصابع

UDL  الشامؿمف مفيـو التصميـ (UD) والتي يتـ تنفيذىا في ،
اليندسة المعمارية، حيث ييدؼ التصميـ الشامؿ لخمؽ بيئة 
معمارية تسمح لألفراد باختالؼ احتياجاتيـ وقدراتيـ سواء األفراد 
مف ذوي اإلعاقة أو غيرىـ عمى سيولة التنقؿ بحرية في أرجاء 

لوصوؿ المباني دوف أي عوائؽ معمارية. ىذا يتطابؽ مع فمسفة ا
الشامؿ والذي ييدؼ إلى توفير بيئة معمارية صديقة لألفراد مف 

[ حيث 11ذوي اإلعاقة كوسيمة لزيادة استقالليتيـ في المجتمع ]
يأخذ بعيف االعتبار كيفية تسييؿ حياة األشخاص ذوي اإلعاقة 
أو أولئؾ الذيف يحتاجوف إلى مساعدة. مثاؿ عمى ذلؾ بناء 

الساللـ لكي تسمح لألفراد الذيف المنحدرات المنزلقة بجانب 
يعانوف مف إعاقات بدنية لمدخوؿ والخروج مف المبنى، وكذلؾ 
األبواب اآللية المخصصة لممعاقيف التي تسمح لألفراد الذيف 
يستخدموف كراسي متحركة لمتنقؿ والوصوؿ بسيولة. حيث يأخذ 
مفيـو التصميـ الشامؿ إطار مساعدة األفراد مف ذوي اإلعاقة 

وؿ إلى أعمى المستويات مف سيولة االستخداـ وسيولة لموص
 ].19,14] الوصوؿ واالستقاللية

، تـ االستناد عمى مفيـو التصميـ الشامؿ 1998في عاـ      
في السياؽ التربوي حيث تـ استخداـ مسمى التصميـ الشامؿ 
لمتعمـ وىو نتيجة األبحاث التي أجريت عمى الدماغ مف خالؿ 

 The Center for Applied Special Technologyمركز

(CAST)   ليصبح إطارًا تربويًا لتدريس األفراد مف ذوي
اإلعاقة. حيث ييدؼ التصميـ الشامؿ لمتعمـ إلى توفير المرونة 
في المناىج وأساليب التدريس مف خالؿ وسائط متعددة والتي 
تعطي جميع األفراد تكافؤ الفرص لمتعمـ وكذلؾ بإلغاء الحواجز 

عمى النظريات المعرفية  UDL تعيؽ عممية التعمـ. يرتكزالتي 
واإلدراكية في فيـ وظائؼ الدماغ أثناء العممية التعميمية مف 
خالؿ توفير ببيئة دراسية شاممة مف خالؿ تصميـ مناىج وطرؽ 

تدريس تراعي جميع االحتياجات المختمفة لمطالب في القاعة 
 Rose and Meyer[. بناًء عمى دراسات13,15,16الدراسية ]

أثبت أف ىناؾ ثالث شبكات في الدماغ تعمؿ أثناء عممية التعمـ 
 :[ وىي كالتالي9]
شبكٌة خاصة باالىتماـ وترتيب األولويات )ىدؼ التعمـ(، . 1

كيفية انخراط المتعمميف في العممية التعميمية وماىي األساليب 
ؿ التي تثير دافعيتيـ لمتعمـ وذلؾ يتـ مف خالؿ توفير وسائ

 .وأساليب متعددة إلثارة دافعية الطالب لمتعمـ
شبكة خاصة بالتعرؼ )ماىية التعمـ(، كيفية جمع المعمومات . 2

مف خالؿ ما نراه ونسمعو، كذلؾ مف خالؿ القراءة وذلؾ يتـ مف 
خالؿ توفير وسائؿ متعددة لتقديـ وعرض المعمومات مف قبؿ 

 .المعمـ
ات )كيفية التعمـ(، كيفية شبكة خاصة باالستراتيجيات والميار . 3

التعبير عف المعمومات واألفكار التي تـ تعمميا وذلؾ يتـ مف 
خالؿ توفير فرص متعددة لمتعمـ والتعبير عف الفيـ مف قبؿ 

 [. 9,17الطالب ]
عمى نطاؽ واسع في الواليات المتحدة،  UDL بدأ تطبيؽ     

التربية الخاصة وأخذ باالنتشار ليكوف مف حيث بدأ في مجاؿ 
ضمف اإلطارات التربوية في التعميـ العاـ والتعميـ العالي 

[. 18ومستخدـ مف قبؿ العديد مف إدارات التعميـ والمعمميف ]
ألوؿ مرة في  UDL حيث ظير مصطمح التصميـ الشامؿ لمتعمـ
 .U.S [19] 9118قانوف التعميـ العالي األمريكي في عاـ 

Higher Education Opportunity Act (HEOA) ،
 Common Core State Standards (CCSS)وكذلؾ في
في معظـ  UDL [. حيث تـ تطبيؽ91] 9119في عاـ 

الواليات وذلؾ بعد النجاح بشكؿ كبير جدًا في معظـ الدراسات 
واألبحاث، حيث تـ تضمينيا كإطار تعميمي فعاؿ وناجح مف 

بعد U.S. Department of Education, 2010 [21]  قبؿ
نجازات الطالب ] [. 99النتائج اإليجابية في نواتج التعميـ وا 

ومؤخرًا بدأ مستوى التطبيؽ والتنفيذ لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى 
مستوى العالـ في دوؿ مثؿ: كندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، 
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[. حيث تـ ترجمة المبادئ الرئيسة 94] إسبانيا والبرتغاؿ
تصميـ الشامؿ لمتعمـ إلى عدة لغات عمى مستوى العالـ، ومنيا لم

 CAST [24].  المغة العربية عمى موقع

. 

 1شكل 
 ]42مبادئ التصميم الشامل لمتعمم ]

 مشكمة الدراسة. 4
ال يزاؿ مجاؿ التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية      
لالعتماد عمى أحدث التوجيات الحديثة واألدلة القائمة يفتقر 

عمى أحدث الممارسات في التربية الخاصة والمستخدمة في 
الدوؿ المتقدمة مثؿ الواليات المتحدة. لذا ىذا التحدي يضع 
مجاؿ التربية الخاصة في حالة ماسة إلى تبني ممارسات جديدة 

ي البيئة التعميمية. ومف لتمبية حاجات األفراد المختمفة والمتزايدة ف
خالؿ النظر بعمؽ في التصاميـ والوسائؿ التعميمية المستخدمة 
وىي عنصر حاسـ في العممية التعميمية، نجدىا غير فعالة ولـ 
تختبر في بيئة بحثية. لذا تكمف أىمية ىذا البحث في استخداـ 

والذي لـ يستخدـ مف قبؿ في أي  UDL اطار تعميمي جديد
شكؿ تجريبي في الوطف العربي. حيث يوفر بحث تناولو ب

التصميـ الشامؿ لمتعمـ خيارات متعددة ومتنوعة تتماشى مع 
[. ويحاوؿ الباحث تجربو ىذا 95] حاجات الطالب المختمفة

طار التعميمي في بناء وتصميـ المناىج الدراسية والوسائؿ اإل
المستخدمة في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة. حيث اشارت 

مف الدراسات ضعؼ مخرجات التربية الخاصة في العديد 
المدارس السعودية. أيضًا لكي تتواكب الجيود مع المشروع القائـ 
لتطوير التعميـ في المممكة، حيث يجب أف تتواكب الجيود لكي 

 .يتحقؽ اليدؼ المرجو
حيث أشارت العديد مف الدراسات ضعؼ المخرجات      

في مختمؼ الجوانب األكاديمية التعميمة لألفراد مف ذوي اإلعاقة 
والعممية في جميع المراحؿ الدراسية. كذلؾ االفتقار لوسائؿ 
تدريس حديثة تساىـ في تحسيف مخرجات التعميـ لجميع األفراد 
ذوي االعاقة. باإلضافة لفشؿ بعض محاوالت الدمج الشامؿ 
التي تمت في مختمؼ المدارس لدمج األفراد مف ذوي اإلعاقة مع 

في الفصوؿ الدراسية العادية. كذلؾ ندرة وقمة البحوث  أقرانيـ
التجريبية في مجاؿ التربية الخاصة في المممكة يأتي كعائؽ 
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لتجربة العديد مف الممارسات التربوية الحديثة في بيئة تجريبية 
لموقوؼ عمى مدى فعاليتيا. كذلؾ قمة استخداـ النظريات العممية 

اؿ التربية الخاصة وتطبيقيا في البحوث التربوية المتعمقة بمج
كإطار نظري يتـ االستناد عميو في رسـ مالمح أي تجربة في 
بيئة أكاديمية. ولذلؾ، سيتـ تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في ىذه 

وىو نموذج مناسب  (CBAM) الدراسة باالستناد إلى نموذج
حيث تـ استخدامو في العديد مف الدراسات لقياس مدى تقبؿ 

لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ مف خالؿ فيـ احتياجاتيـ المعمميف 
[. أيضُا تـ استخداـ نموذج آخر في 96ومستوى اىتماماتيـ ]

ىذه الدراسة لضماف التسمسؿ المنطقي في أي تجربة أكاديمية 
 Stages ofمف خالؿ استخداـ نموذج مراحؿ التنفيذ

Implementations Model والذي تـ تصميمو مف قبؿ 

[ والذي يتـ تنفيذه في كبرى المؤسسات التربوية في 97] فيكسف
ت المتحدة. حيث تـ اعتماد ىذه األطر النظرية لكي يتـ االوالي

 .تنفيذ التدخؿ بشكؿ صحيح إلى أقصى الدرجات
  أسئمة الدراسة . أ

 :ىدفت الدراسة لإلجابة عمى األسئمة التالية
امًا في المدارس ما أكثر مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ استخد. 1

 مف قبؿ معممي الصـ وضعاؼ السمع؟
ما العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في . 2

 المدارس مف قبؿ معممي الصـ وضعاؼ السمع؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة . 3

1.15 (α ≥  قبؿ وبعد تقديـ دورة تدريبية لمعممي الصـ
السمع تعزى لمتغير المعرفة وااللماـ بالتصميـ الشامؿ وضعاؼ 
 لمتعمـ؟

عند مستوى الداللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ). 4
1.15 (α ≥  قبؿ وبعد تقديـ دورة تدريبية لمعممي الصـ

وضعاؼ السمع تعزى لمتغير درجة االىتماـ لمتصميـ الشامؿ 
 لمتعمـ؟

 أهداف الدراسة . ب
 ـ ػػػي الصػػة لمعممػػة التدريسيػػػـ الكفايػػػة لدعػػػالدراستسعى ىذه      

وضعاؼ السمع لجميع المراحؿ الدراسية في مدينة الرياض مف 
 :خالؿ تطبيقات التصميـ الشامؿ لمتعمـ وذلؾ لموقوؼ عمى

معرفة أكثر مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ استخدامًا في . 1
 .معالمدارس مف قبؿ معممي الصـ وضعاؼ الس

الوقوؼ عمى العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ التصميـ الشامؿ . 2
 .لمتعمـ في المدارس مف قبؿ معممي الصـ وضعاؼ السمع

أثر تقديـ دورة مكثفة في التصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى مستوى . 3
 .درجة االىتماـ لمعممي الصـ وضعاؼ السمع

عمى مستوى  أثر تقديـ دورة مكثفة في التصميـ الشامؿ لمتعمـ. 4
لماـ معممي الصـ وضعاؼ السمع بالتصميـ الشامؿ  معرفة وا 

 .لمتعمـ
 ج. أهمية الدراسة

إف اختالؼ احتياجات الطالب مف ذوي اإلعاقة متنوعة      
ومتغايرة وىي بالتالي تتطمب تصاميـ تعميمية مرنة ومتجددة 
تتناسب مع التطور التقني السائد في الحياة العامة. وخصوصا 

مميف الذيف يفتقروف ألحدث المستجدات في المجاؿ التربوي المع
ة مبنية عمى إطار صمب تـ مف خالؿ بناء تصاميـ تعميمي

بنجاح في دراسات وأبحاث عالمية. التصميـ  اختباره واستخدامو
الشامؿ لمتعمـ ىو إطار تربوي شائع االستخداـ في التعميـ في 

. [94] مف الدوؿ الواليات المتحدة وبدأ باالنتشار في كثير
التصميـ الشامؿ لمتعمـ ُيمكف جميع الطالب بما في ذلؾ الطالب 
ذوي اإلعاقة لموصوؿ إلى مناىج التعميـ العاـ ويساعد عمى 
الدمج الشامؿ. حيث يحتوي التصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى ثالث 
مبادئ أساسية تتمثؿ في توفير وسائؿ متعددة لممشاركة، توفير 

ديـ وعرض المعمومات، وأخيرا توفير وسائؿ وسائؿ متنوعة لتق
[ والتي بدورىا تساعد الطالب عمى 98] مختمفة لألداء والتعبير

 .فيـ شامؿ لممحتوى التعميمي
حيث يعتمد التصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى فيـ وظائؼ      

الدماغ أثناء عممية التعمـ حيث أف جذور التصميـ الشامؿ لمتعمـ 
[ وفيـ كيفية تقديـ محتوى 99دراكي ]تعود لعمـ األعصاب اإل

تعميمي استنادًا لوظائؼ الدماغ. أشارت العديد مف األبحاث أف 
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مستويات إنجاز الطالب تحسنت بشكؿ كبير بعد استخداـ 
[. وكذلؾ ساىمت في تفعيؿ 41,99] التصميـ الشامؿ لمتعمـ
نجاح الدمج الشامؿ ] [. لذا تيدؼ الدراسة عمى المبادرة في 41وا 

ذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ المبني عمى ممارسات ونظريات في تنفي
عدة تجارب ناجحة لتطبيقيا في البيئة التعميمية في السعودية. 
حيث تتركز الدراسة عمى توفير دورة تدريبية لممعمميف في آلية 
تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ بشكؿ فعاؿ. وحيث تعتبر الدراسة 

لوطف العربي وبإشراؼ مباشر مف األولى التي يتـ تناوليا في ا
متخصصيف في التعميـ الشامؿ لمتعمـ، حيث تـ عرض الدورة 

  Center for Applied)  التدريبية قبؿ تنفيذىا عمى مركز

Special Technology)  المتخصص في التصميـ الشامؿ
لمتعمـ في العالـ والذي آسسو العالـ دايفيد روز مؤسس التصميـ 

 .الشامؿ لمتعمـ
باإلضافة إلى أف دور التقنية في التصميـ الشامؿ لمتعمـ      

يعتبر كأحد الركائز والجوانب الميمة التي تساعد الطالب عمى 
اكتساب المعرفة والفيـ العميؽ مف خالؿ استخداـ مصادر التعمـ 
المختمفة مف أجيزة وبرمجيات وتطبيقات والمواد التعميمية الرقمية 

، ىناؾ عالقة مترابطة وقوية جدًا اتكدت الدراس[. حيث أ49]
[ والتي 44بيف استخداـ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ والتقنية ]

تساىـ في جذب انتباه الطالب مف خالؿ الوسائط المتعددة التي 
تتسـ بالمرونة. ومف مف خالؿ النظر بشكؿ متعمؽ لمشروع 

ىداؼ الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لتطوير التعميـ نجد مف األ
الرئيسة ىي تطوير تدريس العمـو والتكنولوجيا واليندسة 

وغيرىا مف المواضيع وكذلؾ إدراج  (STEM) والرياضيات
التقنية في التعميـ وتطوير أساليب التدريس وىذا التوجو يتناسب 
مع مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ والذي يعتمد بشكؿ كبير عمى 

 ].43تقنية الحديثة ]إعداد تصاميـ تعميمية مبنية عمى ال
 د. حدود الدراسة

 :تمثمت حدود الدراسة فيما يمي    
الحدود الموضوعية: شممت ىذه الدراسة معممي الصـ وضعاؼ 
السمع لمعرفة أكثر مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ استخدامًا 

وكذلؾ العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ. 
 باإلضافة لموقوؼ عمى درجة اىتماـ معممي الصـ وضعاؼ 

لماميـ  .السمع بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ ومدى معرفتيـ وا 
الحدود المكانية: شممت الدراسة الحالية معممي الصـ الذيف 

فصوؿ  يقوموف بتدريس الطالب الصـ في معاىد خاصة أو
مدمجة وكذلؾ معممي ضعاؼ السمع الذيف يقوموف بتدريس 
طالب ضعاؼ سمع وعيوب نطؽ في الفصوؿ المدمجة في 

 .مدينة الرياض لممراحؿ الثالث االبتدائية، المتوسطة، والثانوية
الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني 

 ىػػ1346 -1345لعاـ 
 سةه. مصطمحات الدرا

األدلة القائمة عمى الممارسة: وىذا يشير إلى أي تدخؿ سواء 
برنامج تدريسي أو استراتيجية تعميمية قد تـ تنفيذىا وتجريبيا في 
بيئة تجريبية وتعرضت أدوات الدراسة إلى تحكيـ مف قبؿ 
متخصصيف وذات درجة ثبات وصدؽ عالية مما قد يستخدـ 

 ].45مستقبمية ]كمؤشر لمتنبؤ بفاعمية تدخؿ أو ممارسة 
التصميـ الشامؿ: ىو مفيـو أو فمسفة تستخدـ في تصميـ أو 
تقديـ أي منتج أو خدمة معينة والتي يمكف أف يستخدميا أكبر 
عدد مف األفراد سواء الذيف يعانوف اإلعاقات أو ال. سواء تـ 
كانت تمؾ المنتجات أو الخدمات تقنية مف خالؿ التكنولوجيات 

تتمثؿ في استخداـ المباني أو المرافؽ  المساعدة أو خدماتية
العامة التي تتيح جميع األفراد بمختمؼ احتياجاتيـ االعتماد عمى 

 .النفس في التحرؾ والتنقؿ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ: التصميـ الشامؿ لمتعمـ ىو إطار تعميمي 
يستند عمى عمؿ ووظائؼ الدماغ التي تحدث أثناء فترة التعمـ 

 :]9ثة مبادئ رئيسة ]والذي يتكوف مف ثال
  توفير وسائؿ متعددة لمطالب إلثارة دافعيتيـ لمتعمـ: 1
توفير وسائؿ متعددة لتقديـ وعرض المعمومات مف قبؿ : 2

 المعمـ
توفير فرص متعددة لمتعمـ والتعبير عف الفيـ تالئـ الفروؽ : 3

 .الفردية بيف الطالب
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الصـ: يقصد بمعممي الصـ في ىذه الدراسة، بأنيـ مف يقوموف 
بتعميـ الطالب الذي لدييـ فقداف سمعي في أحد األذنيف بنسبة 

ديسبؿ وأكثر. عادة يتـ تعميميـ في معيد األمؿ أو في  75
فصوؿ الدمج في المدارس العامة مف خالؿ استخداـ لغة 

 .اإلشارة
لذيف يقوموف بالعمؿ ضعاؼ السمع: معممو ضعاؼ السمع ىـ ا
ديسبؿ في  71-91مع الطالب الذي يكوف فقدىـ السمعي بيف 

برامج الفصوؿ المدمجة حيث يتـ التواصؿ مف خالؿ المغة 
 .المنطوقة فقط باستخداـ المعينات السمعية

الكفاية التدريسية: توظيؼ الميارات والقدرات التدريسية لدى 
السابقة باإلضافة  المعمميف مف خالؿ استخداـ جميع الخبرات

إلى تضميف المعرفة الجديدة باالعتماد عمى األدلة القائمة عمى 
الممارسات التربوية في التدريس لموصوؿ إلى أقصى االمكانيات 
التي تساىـ في رفع آداء الطالب والتي يصؿ ليا المعمـ مف 

 .خالؿ التدريب والتعمـ
 اإلطار النظري . 3

ؼ عمى بداية ونشأة التصميـ الشامؿ لمتعمـ في بالوقو      
الواليات المتحدة مف خالؿ االعتماد عمى نظريات ثابتة وصمبة 

ناجح مف خالؿ نظاـ  Intervention في آلية وتنفيذ تدخؿ
دقيؽ جدًا مما ساىـ في بروز ونجاح التصميـ الشامؿ لمتعمـ. 
ولذا تسعى الدراسة الحالية عمى استخداـ بعض األطر النظرية 
لضماف نجاح تطبيؽ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في المدارس 
السعودية وتساىـ في دعـ الكفاية التدريسية لدى المعمميف مف 

لذلؾ فإف ىذه الدراسة تعتمد عمى عدة  خالؿ تبني النظريات.
نظريات ونماذج مختمفة والتي تؤدي وتقود إلى ممارسات فعالة 

[ مف خالؿ االعتماد عمى نماذج تـ استخداميا في 46وناجحة ]
أكبر المؤسسات التربية في العالـ. حيث تعتبر ىذه الدراسة أوؿ 

بية في المممكة العر  UDL بحث يطبؽ التصميـ الشامؿ لمتعمـ
السعودية عمى حد عمـ الباحث. ولذلؾ، ومف أجؿ زيادة قيمة 
البحث، اشتممت ىذه الدراسة عمى نظريات ونماذج التي تساىـ 
في تعزيز تطبيؽ التصميـ الشامؿ لمتعمـ بشكؿ ناجح وكذلؾ 

[. حيث 47النظر لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ مف عدة زوايا مختمفة ]
 :تـ االعتماد عمى

 لتنفيذنموذج مراحؿ ا •
Stages of Implementations Model by Fixsen     
في أي تدخؿ ناجح ال بد مف اتباع نموذج عممي معتمد في آلية 

في  التنفيذ وخاصة عندما يتعمؽ األمر بالعمـو االنسانية وتحديداً 
بتصنيؼ المراحؿ  Fixsen جمجاؿ التعميـ. حيث يقـو نموذ

ت المطموب لمتدرج التي يجب أف يمر فييا أي تدخؿ والوق
الجزئي مف مرحمة إلى أخرى لكي يتـ تحقيؽ اليدؼ المنشود مف 
التدخؿ. حيث تـ استخداـ ىذا النموذج في كثير مف الدراسات 
والبحوث العممية وفي كبرى المؤسسات التعميمية في الواليات 

 ].97المتحدة وعمى مستوى العالـ ]
موضحة في الشكؿ مف أربع مراحؿ  Fixsen يتكوف نموذج     

( حيث تبدأ مف مرحمة االكتشاؼ والتي يتـ فييا 9التالي )شكؿ 
تمييد البنية التحتية لمتدخؿ مف خالؿ توفير معمومات كافية 
 ونشر الممارسات ليذا التدخؿ مف خالؿ دراسات استقصائية

.Preliminary Studies  تفيد ىذه المرحمة في جمع
حمة التالية وىي مرحمة تثبيت ىذه المعمومات الكافية لالنتقاؿ لممر 

الممارسات في صورتيا األولية لكي يتـ بعد ذلؾ االنتقاؿ بصورة 
وقت. ومف ثـ  تطمبى مرحمة التنفيذ المبدئي والذي يسمسة إل

الوصوؿ إلى التنفيذ النيائي والذي يتـ الوصوؿ إليو بعد ظيور 
 ].48العديد مف المؤشرات االيجابية ]
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 4 شكل

 ]47مراحل التنفيذ ]
 Concerns-Based  نموذج قياس مستوى اىتماـ المعمميف •

Adoption Model (CBAM) By Hall and Hord 
ميـ جدا في مساعدة لقياس  CBAMيعتبر نموذج      

ووصؼ مدى الدافعية لدى المعمميف مف خالؿ تنفيذ أي 
استراتيجية، طريقة تدريس أو اطار تعميمي جديد مثؿ التصميـ 

مف سبع مراحؿ  CBAMحيث يتكوف . [96] الشامؿ لمتعمـ
( لقياس مستوى الدافعية لممعمميف والتي تبدأ مف مرحمة 4)شكؿ 

ىذا االطار التربوي المستخدـ في  الوعي واإلدراؾ بأىمية
 حتى الوصوؿ لممرحمة األخيرة والمتقدمة  UDLالتدريس وىي 

والتي تحتوي عمى التطوير عمى النموذج المقدـ والتي تعني أف 
المعمميف لدييـ المعرفة التامة بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى سبيؿ 

 CBAM[. حيث تـ استخداـ 96المثاؿ ويبحثوف عف تطويره ]
في العديد مف الدراسات التي تقيس مستويات االىتماـ بيف 
المعمميف عند تنفيذ تدخالت أو استراتيجيات جديدة لـ يتـ 
استخداميا مف قبؿ إلعطاء مؤشر عف إمكانية تطبيقيا بشكؿ 
مكثؼ في المستقبؿ أو إضافة أي تعديؿ. حيث سوؼ يتـ في 

المعمميف  لقياس مستويات اىتماـ CBAMىذه الدراسة استخداـ 
 والمعممات في ما يتعمؽ بتطبيؽ التصميـ الشامؿ لمتعمـ.

 

 3 شكل
  CBAM [26]نموذج

في التدريس  UDL أشارت جميع الدراسات التي استخدمت     
المعمميف وكذلؾ مستوى إنجاز  أداءعمى وجود تحسف كبير في 

[. عمى سبيؿ المثاؿ، 49الطالب وسالسة العممية التعميمية ]
وآخروف عمى مجموعة  Courey أشارت الدراسة التي قاـ بيا
( حيث تـ تقديـ دورة تدريبية عمى 35مف المعمميف بمغ عددىـ )

، أشارت نتائج الدراسة إلى معرفة ودافعية UDL استخداـ
بمبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ وكيفية توظيفيا  ةير المعمميف الكب

[. حيث أصبح المعمميف عمى 31] بفاعمية في تدريس الطالب
دراية بكيفية توظيؼ المبادئ في تدريس طالبيـ بشكؿ صحيح، 
وىذا يتسؽ مع طبيعة الدراسة الحالية والتي تشمؿ دورة تدريبية 

Exploration 
Stage 

Installation 
Stage 

Initial 
Implementation 

Full 
Implementation 
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األساسية في آلية لممعمميف لكي يتـ ضماف امتالكيـ لممعمومات 
بشكؿ ناجح في المدارس. في دراسة أخرى  UDL تنفيذ وتطبيؽ

 وآخروف حوؿ أثر تطبيؽ Kortering تـ إجراؤىا مف قبؿ
UDL  في تدريس مادة الجبر واألحياء، اشتممت الدراسة عمى

تطبيؽ دورة مكثفة لممعمميف وكذلؾ اجراء تدخؿ لمطالب لموقوؼ 
إلى وجود تفاعؿ ورضى مف ، أوضحت النتائج UDL عمى أثر

في العممية  UDL قبؿ كال المعمميف والطالب في إدراج
تساىـ بشكؿ   UDLكذلؾ عمى مستوى المغة، [31] التدريسية

كبير في زيادة الثروة المغوية وتحديدًا المساىمة في تحسيف 
 UDL حوؿ أثرMeo  مستوى الفيـ القرائي، كما أشارت دراسة

النتائج  أشارت[ حيث 39لدى الطالب ]القرائي في زيادة الفيـ 
 .إلى تحسف الفيـ القرائي بشكؿ مالحظ

مع حداثة ظيور التصميـ الشامؿ لمتعمـ إال أف العديد مف      
الدراسات واألبحاث تـ عمميا في إطار التصميـ الشامؿ والتي 

 UDLحيث شمؿ تطبيؽ UDL أبرزت االيجابيات في تطبيؽ
  Andersonالدراسية، منيا دراسةفي العديد مف المواد 

والتي تـ توظيؼ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ   Andersonو
في تدريس الميارات الرياضية، حيث أشارت النتائج أف نسبة 

 UDLالتفاعؿ زادت لدى الطالب بشكؿ كبير بعد دمج مبادئ
 [. وفي دراسات استطالعية أثبتت أف استخداـ34] في التدريس

UDL يواجو  فيـ المواد التعميمية والتي عادة ما يساىـ في
الطالب مف ذوي اإلعاقة مشاكؿ فييا مثؿ العمـو واليندسة 

ساىـ في  UDL كذلؾ أثر (STEM) [44] والرياضيات
تسييؿ وتذليؿ العقبات تجاه تطبيؽ الدمج الشامؿ لألفراد مف 

 Messinger-Willmanت دراسةأشار ذوي اإلعاقة، حيث 

التقنية المساعدة  مع UDL استخداـ مبادئإلى أف  Marinoو
ج الطالب مف ذوي اإلعاقة مع أقرانيـ في ار أدى لسيولة إد
ساىـ  UDL [. باإلضافة، تطبيؽ مبادئ41] الفصوؿ العادية

 Access to theفي تحقيؽ بما يعرؼ الوصوؿ لممنيج العادي

General Education  في المدارس وزيادة نسبة الدمج بشكؿ
 ].35كبير ]

تطرقت بعض األدبيات إلى قابية التصميـ الشامؿ  حيث     
لمتعمـ عمى تطبيقو في عدة بيئات مختمفة، سواء كانت البيئة 

[. حيث أشارت بعض 36الفصمية العادية أو البيئة الرقمية ]
 UDL وآخروف حوؿ أثر تطبيؽ Coyne الدراسات مثؿ دراسة

الوسائط الرقمية، في زيادة التحسف والفيـ القرائي مف خالؿ 
[. 37حيث تـ تطبيؽ تدخؿ يشتمؿ عمى ثالث مجموعات ]

المجموعة األولى تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية والمجموعة الثانية 
مف خالؿ الكتب الرقمية والمجموعة الثالثة اشتممت عمى 
التدريس مف خالؿ الكتب الرقمية بناًء عمى مبادئ التصميـ 

طالب مف ذوي  16لدراسة عمى الشامؿ لمتعمـ. اشتممت ا
اإلعاقة، لقد أشارت الدراسة إلى أف المجموعة التي تمقت تدخؿ 

أظيرت تحسف كبير  UDL بواسطة الكتب الرقمية المبنية عمى
فاعميتو عمى تحسيف  UDL جدًا. باإلضافة إلى ذلؾ، أظير

المستوى الدراسي لدى المتعمميف سواء في التعميـ العاـ وكذلؾ 
مف Johnson و Pliner عالي، حيث أظيرت دراسةالتعميـ ال

عمى مساعدة الطالب في  UDL خالؿ مسح واسع كيؼ ساىـ
التعميـ العالي ضمف نطاؽ زيادة الدافعية لمتعمـ وتحسيف 

. حيث أف الفمسفة التي تقؼ ]38مخرجات التعمـ بشكؿ كبير ]
ىو توفير بيئة تعميمية تتضمف خيارات متنوعة  UDL ؼخم

بصرية، سمعية، حسية جنبًا إلى جنب مع التقنية سواء كانت 
لمساعدة جميع الطالب سواء كاف يعاني مف إعاقات أو ال 

[43.[ 
 جراءاتالطريقة واإل. 4

 منهج الدراسة  . أ
لطبيعة ونوعية الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي  وفقاً      

لإلجابة عمى السؤاليف األوؿ والثاني، والمنيج الشبو تجريبي 
لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والرابع، حيث تـ عمؿ مرحمتيف ليذه 
الدراسة. حيث تيدؼ الدراسة لمعرفة أكثر مبادئ التصميـ 

ؿ معممي الصـ الشامؿ لمتعمـ استخدامًا في المدارس مف قب
وضعاؼ السمع وكذلؾ العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ التصميـ 
الشامؿ لمتعمـ وذلؾ مف خالؿ جمع البيانات وتحميميا لمحصوؿ 
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عمى معمومات بشكؿ أكبر مف خالؿ المسح باستخداـ أداة تـ 
تصميميا إلجراء ىذه الدراسة. أيضًا شممت ىذه الدراسة دورة 

ؼ السمع لممراحؿ الدراسية الثالث تدريبية لمعممي الصـ وضعا
)االبتدائية، المتوسطة، والثانوية( في مدينة الرياض مف خالؿ 
تطبيؽ مقياس قبمي وبعدي لموقوؼ عمى مدى اىتماـ المعمميف 
لماميـ تجاه التصميـ الشامؿ لمتعمـ  وكذلؾ مستوى معرفتيـ وا 

مى قبؿ وبعد إقامة الدروة التدريبية. حيث احتوت ىذه الدراسة ع
 :مرحمتيف

تألفت المرحمة األولى مف ىذا البحث مف  :المرحمة األولى •
خالؿ تطوير استبانة ىدفت لموقوؼ عمى أكثر مبادئ التصميـ 
الشامؿ لمتعمـ الثالث استخدامًا في المدارس مف قبؿ معممي 
الصـ وضعاؼ السمع وكذلؾ العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ 

 .التصميـ الشامؿ لمتعمـ
 ف ػػب المعمميػػػى تدريػػممت المرحمة الثانية عمتاش :المرحمة الثانية •

لمعرفة مستوى اىتماـ المعمميف تجاه التصميـ الشامؿ لمتعمـ 
لماميـ مف خالؿ تطبيؽ مقياس قبمي  وكذلؾ مستوى معرفتيـ وا 

قبؿ بدء الدورة وكذلؾ  CBAM وبعدي. حيث تـ إعطاء مقياس
ث بسبب الدورة دغير الذي قد يحبعد انتياء الدورة لقياس الت

دراؾ  المقدمة لممعمميف وأيضًا تـ وضع أسئمة تقيس مدى فيـ وا 
المعمميف بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ. حيث تمقى المعمموف دورات 

ساعات حوؿ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  3تدريبية مكثفة لمدة 
 .وكذلؾ آلية استخداـ المبادئ الثالثة في التدريس

 الدراسة وعينتهامجتمع  . ب
 969المرحمة األولى: اشتممت المرحمة األولى لمدراسة عمى 

معمـ ومعممة لمطالب الصـ وضعاؼ السمع، تـ استالـ ما 
استبانة وبعد الفرز الدقيؽ لجميع االستبانات، تـ  411يقارب 

استبعاد بعضيا لعدـ اكتماليا أو الفتقادىا لبعض المعمومات 
( التوزيع 1ث يبيف الجدوؿ التالي )اليامة ليذه الدراسة. حي

 .الديموغرافي لمجتمع الدراسة
 1جدول 

 (األولىالتوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة )المرحمة 
 النسبة المئوية  العدد  الفئة المتغيرات
 52.4 141 ذكور المعمميف
 47.6 128 إناث  

 43.5 117 معممي صـ التخصص  
 56.5 152 معممي ضعاؼ السمع 

 30.5 82 معيد األمؿ لمصـ نوع المدرسة
 69.5 187 برنامج مدمج في مدرسة عادية 

 51.7 139 االبتدائية المرحمة الدراسية
 
 

 22.6 61 المتوسطة
 25.7 69 الثانوية

 81.8 220 بكالوريوس المستوى التعميمي
 18.2 49 دراسات عميا 
 20.8 56 5-1 التدريسسنوات 

 
 
 

6-10 53 19.7 
11-15 59 21.9 
16-20 66 24.5 

 13.1 35 وما فوؽ 21
  269 المجموع 
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 دورة عمى الدراسة مف المرحمة ىذه اشتممت: الثانية المرحمة
 الثانية، المرحمة في الدراسة ليذه خصيصاً  تصميميما تـ تدريبية
 مختمؼ مف ومعممة معمـ 67 المشاركيف إجمالي بمغ حيث

 3 خالؿ الدورة تقديـ تـ. الرياض مدينة في والمعاىد المدارس

 وتطبيقاتو لمتعمـ الشامؿ التصميـ لتقديـ ىدفت مكثفة ساعات
 وتحسيف المعمميف لدى التدريسية الكفاية زيادة بيدؼ وذلؾ

 التوزيع (9) التالي الجدوؿ ويبيف. التعميمية الممارسات
 :الدراسة لمجتمع الديموغرافي

 4 جدول
 (الثانية المرحمة) الدراسة لعينة الديموغرافي التوزيع

 النسبة المئوية  العدد  الفئة المتغيرات
 79.1  53 ذكور المعمميف
 20.9  14 إناث  

 46.3 31 معممي صـ التخصص  
 53.7 36 معممي ضعاؼ السمع 

 61.2 41  معيد األمؿ لمصـ نوع المدرسة
 38.8 26  برنامج مدمج في مدرسة عادية 

 74.6   50 االبتدائية المرحمة الدراسية
 
 

 10.4 7  المتوسطة
 14.9 10 الثانوية

 73.1 49 بكالوريوس المستوى التعميمي
 26.9 18 دراسات عميا 

 22.4 15 5-1 سنوات التدريس
 
 
 

6-10 18 26.8 
11-15 19  28.4 
16-20 7 10.4  

 12 8 وما فوؽ 21
  67 المجموع 

 الدراسة أدوات. ج
 إعدادىا تـ استبانة عمى المرحمة ىذه اشتممت: األولى المرحمة
 السابقة والدراسات األدبيات في النظر بعد الدراسة ليذه خصيصاً 
 Rose andعمؿ مف االستبانة عبارات بعض استنباط وكذلؾ

Meyer [9] شممت كذلؾ. لمتعمـ الشامؿ لمتصميـ المؤسسيف 
 ،ةالخاص بيةتر ال في خبراء قبؿ مف التحكيـ الدراسة ىذه

 ألخذ معمـ 91 يقارب ماإلى  االستبانة ارساؿ تـ باإلضافة
 حيث. المقترحة التعديالت وعمؿ االستبانة حوؿ األولية آرائيـ
 الشامؿ التصميـ بمبادئ تتعمؽ أقساـ عدة عمى األداة شممت
 UDLتنفيذ تجاه تقؼ التي العوائؽ إلى باإلضافة الثالثة لمتعمـ
 Likertنقاط 5 ليكرت تدريج استخدـ تـ حيث. المدارس في

Scale  محايد، موافؽ، غير بشدة، موافؽ غير) مف المتكوف 
 في االستبانة استخداـ مف الغرض[. 39( ]بشدة موافؽ موافؽ،

 التصميـ مبادئثالثة  أكثر عمى لموقوؼ ىي المرحمة ىذه
 الصـ معممي قبؿ مف المدارس في استخداماً  لمتعمـ الشامؿ

 التصميـ تنفيذ دوف تحوؿ التي العوائؽ وكذلؾ السمع وضعاؼ
 .التدريبية الدورة وىي الثانية المرحمة تنفيذ قبؿ لمتعمـ الشامؿ
 لمعممي تدريبية دورة عمؿ تـ المرحمة ىذه في: الثانية المرحمة
 في والمتكوف CBAM مقياس باستخداـ السمع وضعاؼ الصـ
 The Stages of Concern Questionnaireمقياس

(SoCQ)، مقياس يتميز حيث SoCQ عالي وثبات بصدؽ 
 عبارة 45 عمى يحتوي حيث. لالستخداـ مناسب منو تجعؿ
      مف المتكوف Likert Scale نقاط 8 ليكرت تدريج استخدـ

 7-1 مف SoCQ مثؿ تدرج استخداـ يعتبر حيث. 7 وحتى 1
 الذي األمر دقة، أكثر بشكؿ اإلجابة فرص زيادة عمى يساعد
 ىذا استخداـ مف الغرض[. 51] موثوقية أكثر نتائج إلى يؤدي
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 لدى لمتعمـ الشامؿ التصميـ تقبؿ درجة تحديد ىو المقياس
. مكثفة تدريبية دورة تقديـ بعد السمع وضعاؼ الصـ معممي
 فيـ تقيس أسئمة االستبياف ىذا يتضمف ذلؾ، عمى وعالوة
 انتياء وبعد قبؿ المعمميف قبؿ مف لمتعمـ الشامؿ التصميـ ومعرفة
 .التدريبية الدورة

 وثباتها األداة صدق. ه
 كال في المستخدمة األداة وثبات صدؽ مف التأكد تـ     

 والمقاييس ااٍلستبانات جميع إرساؿ تـ والثانية، األولى المرحمتيف
 التربية مثؿ مجاالت عدة في المحكميف مف مجموعة إلى

 وطرؽ والمناىج التربوي اإلحصاء والتقويـ، القياس الخاصة،

 ألخذ المعمميف مف تجريبية لعينة إرساليا إلى باإلضافة. التدريس
 لألداة النيائي التصور لصياغة المبدئية االنطباعات بعض
 عبارة 45 وعدد األولى لممرحمة عبارة 46 عمى اشتمؿ والذي

 . الثانية لممرحمة
 معامؿ استخداـ تـ لألداة، الداخمي باالتساؽ يتعمؽ فيماو      
 كال في األداة مجاالت جميع أف أسفرت حيث بيرسوف، ارتباط

 (.1.11) مستوى عند إحصائياً  دالة بوجود المرحمتيف
 استخداـ خالؿ تـ حيث Reliability االختبار ثبات أما     
 أشارت حيث (Alpha Cronbach) كرونباخ لفاأ معامؿ
 :بمغ األولى لممرحمة في لألداة الفا معامؿ بأف النتائج

 3 جدول
 األولى المرحمة: األداة ثبات

 الفا كرونباخ عدد الفقرات  المجال  
 α=.74 9 التصميـ الشامؿ لمتعمـ األوؿمبدأ 

 α=.84 9 مبدأ التصميـ الشامؿ لمتعمـ الثاني
 α=.89 9 مبدأ التصميـ الشامؿ لمتعمـ الثالث

 α=.69 9 العقبات
 :الثانية لممرحمة في لألداة ألفا معامؿ بمغ حيث التدريبية،  الدورة وبعد قبؿ استخداميا تـ حيث الثانية المرحمة وفي

 2 جدول
 األولى المرحمة: األداة ثبات

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال
 α=.89 35 القياس القبمي
 α=.86 35 القياس البعدي

 ومناقشتها . النتائج5
 المجاالت) األوؿ السؤاؿ عمى اإلجابة تمت: األولى المرحمة
 األداة مف( الثالث لمتعمـ الشامؿ التصميـ مبادئ: الثالث

 استخداماً  الثالث لمتعمـ الشامؿ التصميـ مبادئ بأكثر والمتعمؽ

 خالؿ مف السمع وضعاؼ الصـ معممي قبؿ مف المدارس في
 لمجتمع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب
 يتعمؽ فيما األوؿ السؤاؿ إجابة( 5) الجدوؿ يبيف حيث. الدراسة
 .لمتعمـ الشامؿ صميـتال مف األوؿ بالمبدأ

 5 جدول
 (األول لمتعمم الشامل التصميم مبدأ: )األول لممجال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

   العبارة   المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 1 أستخدـ التمقيف المباشر كطريقة أساسية في التدريس 2.87 1.33
 2 أشجع الطالب عمى العمؿ في مجموعات صغيرة خالؿ الدرس  2.74 1.37
 3 أزود الطالب بواجبات عف طريؽ اإلنترنت 1.69 1.08
 4 الفصؿاألنشطة التي تتناسب اىتماماتيـ داخؿ  أسمح لمطالب باختيار 2.67 1.33
 5 أشجع الطالب عمى التواصؿ عبر اإلنترنت أو وجيًا لوجو لمناقشة المواد الدراسية 1.98 1.36
 6 أحاوؿ أف أصمـ النشاطات الصفية التي تتطابؽ مع اىتمامات الطالب 3.11 1.38
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 7 في مجموعات خارج الفصؿ المذاكرة() أشجع الطالب عمى الدراسة 2.12 1.27
 8  بتوفير فرص لمطالب لتنمية المراقبة الذاتية لدييـأقـو  2.90 1.32
 9 أقـو بتقديـ خيارات متنوعة إلنجاز األنشطة داخؿ الفصؿ 3.38 1.33
 المجموع 2.61 1.31

 9.61أف المتوسط الحسابي لجميع العبارات  5يبيف جدوؿ      
 تـ العبارات أكثر، يبيف الجدوؿ أف 1.41وبانحراؼ معياري قدره 

لتوفير "خيارات متنوعة إلنجاز  المعمميف قبؿ مف اختيارىا
وانحراؼ  4.48األنشطة داخؿ الفصؿ" )المتوسط الحسابي 

قة مف قبؿ ( حيث أتت أكثر العبارات بالمواف1.44معياري 

المعمميف، بينما جاءت العبارة "أزود الطالب بواجبات عف طريؽ 
اإلنترنت" أقؿ االختيارات مف قبؿ المعمميف )المتوسط الحسابي 

 (.1.18وانحراؼ معياري  1.69
( إجابة السؤاؿ األوؿ فيما يتعمؽ 6فيما يبيف الجدوؿ )     

 .بالمبدأ الثاني مف التصميـ الشامؿ لمتعمـ
 6جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال الثاني: )مبدأ التصميم الشامل لمتعمم الثاني(
   العبارة   المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 1 والبصرية والسمعية والممسية(أقدـ المعمومات لمطالب مف خالؿ مجموعة متنوعة مف الطرؽ )المفظية  3.31 1.46
 2 أحدد بوضوح المفاىيـ األساسية بطرائؽ متعددة لتساعد الطالب عمى فيـ الموضوع  3.35 1.41
أقدـ المعمومات لمطالب في أشكاؿ مختمفة كالرسـو البيانية والصور التوضيحية أو خرائط المفاىيـ  3.06 1.45

 البصرية
3 

 4 أقـو بتزويد الطالب بممخص لكؿ درس  3.33 1.49
 5 تحتوي المواد المرئية التي أقدميا عمى عبارات مكتوبة  3.08 1.50
 6 أستخدـ الكتب الرقمية واإللكترونية في التدريس 2.54 1.39
 7 أقـو بتوفير مصادر تعميمية مختمفة لمطالب لدعـ التعمـ 2.79 1.35
 8 بما يدعـ تعميميـأشجع الطالب عمى استخداـ مصادر مف اإلنترنت  2.59 1.45
 9 تعميميـ أقـو بتزويد الطالب ببرامج وتطبيقات يمكف استخداميا في  2.59 1.33
 المجموع 2.96 1.42

أف المتوسط الحسابي لممبدأ الثاني مف  6يشير جدوؿ      
وبانحراؼ  9.96 بمغ لمتعمـ لجميع العباراتالتصميـ الشامؿ 

" أحدد بوضوح  فقرة، حيث يبيف الجدوؿ أف 1.39معياري قدره 
اعد الطالب عمى فيـ المفاىيـ األساسية بطرائؽ متعددة لتس

 أكثر العبارات بالموافقة مف قبؿ المعمميف، جاءت الموضوع"

بينما جاءت  1.31وانحراؼ معياري  4.45متوسط حسابي ب
" أقؿ الرقمية واإللكترونية في التدريسأستخدـ الكتب " رةعبا

وانحراؼ  9.53حسابي متوسط ب االختيارات مف قبؿ المعمميف
( إجابة السؤاؿ األوؿ فيما 7ويبيف الجدوؿ ) 1.49معياري 

 :يتعمؽ بالمبدأ الثالث مف التصميـ الشامؿ لمتعمـ
 7جدول 

 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجال الثالث: )مبدأ التصميم الشامل لمتعمم الثالث

   العبارة   المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
تتضمف الوسائؿ التعميمية الحديثة كالعروض أقـو بتزويد الطالب بأنواع مختمفة مف الواجبات التي  2.65 1.41

 الفيديو.التقديمية ومقاطع 
1 

 2 داخؿ قاعة الدرس.لسموكياتيـ أو تصرفاتيـ أشجع الطالب عمى المراقبة الذاتية   3.55 1.29
)عمى سبيؿ المثاؿ الالب توب، الكمبيوتر( داخؿ الفصؿ  التقنية الحديثةأشجع الطالب عمى استخداـ  3.22 1.53

 .لغرض التعمـ
3 

مختمفة مف األنشطة إلظيار معرفتيـ مف خالؿ طرائؽ متعددة )مثؿ: أقـو بتزويد الطالب بأنواع  3.58 1.19
 الكتابة، العرض والتقديـ، الرسـ الخ...(

4 
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 5 جراءات إرشادية إلكماؿ الواجبات المنزلية أقـو بتزويد الطالب بإ 3.42 1.40
 6 أقـو بتزويد الطالب بنماذج أو أمثمة لممشاريع الصفية والواجبات 3.07 1.39
 7 أسمح لمطالب الختيار طريقتيـ المناسبة المفضمة في إكماؿ الواجبات  3.24 1.39
 8 بنجاح ليـأقـو بتزويد الطالب بتوجيييات واضحة لكيفية إكماؿ جميع المياـ المعطاة  3.83 1.14
 9 أحدد بوضوح نظاـ الدرجات لجميع المياـ والواجبات قبؿ إعطائيا لمطالب 3.32 1.36
 المجموع 3.32 1.34

أف المتوسط الحسابي لممبدأ  السابؽ إلىجدوؿ اليشير      
 4.49 بمغ الثالث لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ لجميع العبارات

الجدوؿ أف أكثر  ويوضح كما، 1.43وبانحراؼ معياري قدره 
" أقـو بتزويد الطالب  المعمميف قبؿ مف اختيارىا تـالعبارات 

بتوجيييات واضحة لكيفية إكماؿ جميع المياـ المعطاة ليـ 
(، 1.13وانحراؼ معياري  4.84بنجاح " )المتوسط الحسابي 

بينما جاءت أقؿ االختيارات مف قبؿ المعمميف ىي " أقـو بتزويد 
الطالب بأنواع مختمفة مف الواجبات التي تتضمف الوسائؿ 

العروض التقديمية ومقاطع الفيديو " التعميمية الحديثة ك
 (.1.31وانحراؼ معياري  9.65)المتوسط الحسابي 

فيما يتعمؽ بإجابة السؤاؿ الثاني )العوائؽ التي تحوؿ دوف و       
تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في المدارس مف قبؿ معممي الصـ 
وضعاؼ السمع(، فقد تـ اإلجابة مف خالؿ حساب المتوسطات 

ة واالنحرافات المعيارية لمجتمع الدراسة. حيث يبيف الحسابي
 :( إجابة السؤاؿ الثاني8الجدوؿ )

 8جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسؤال الثاني: )عوائق تنفيذ التصميم الشامل لمتعمم(

   العبارة   المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 1  ليس لدي فيـ عف التصميـ الشامؿ لمتعمـ 3.04 1.44
 2 ليس لدي الماـ كاؼ بكيفية تنفيذه لدي معرفة بأساسيات التصميـ الشامؿ لمتعمـ لكف   3.09 1.24
 3 التقنية في الصفوؼ الدراسية معرفة بكيفية استخداـ ليس لدي  2.36 1.33
 4 كافية تختص بتقديـ المعمومات الحديثة في مجاؿ التعميـال يوجد دورات تدريبية  3.61 1.39
 5 ال يوجد أجيزة كمبيوتر في مدرستي. 3.40 1.59
 6 ىناؾ وصوؿ محدود لألنترنت في مدرستي 3.65 1.47
 7 استخداـ التقنية يقمؿ مف عممية التواصؿ مع الطالب  2.54 1.35
 8 في تعمميـ يفتقر الطالب الذيف اعمؿ معيـ الى ميارات التقنية الالزمة الستخداميا  3.19 1.36
 9 اعتقد أف استخداـ التقنية في الصؼ الدراسي تؤدي الى ارباؾ العممية التعميمية  2.16 1.11
 المجموع 3.01 1.37

العوائؽ التي تحوؿ دوف أف ىناؾ العديد مف  8يشير جدوؿ      
تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في المدارس مف قبؿ معممي الصـ 

نترنت في وضعاؼ السمع، حيث يأتي "محدودية الوصوؿ لإل
المدرسة" كأكثر العقبات في استخداـ التصميـ الشامؿ لمتعمـ" 

(، بينما 1.37وانحراؼ معياري  4.65)المتوسط الحسابي 
ف تنفيذ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ي تحوؿ دو جاءت أقؿ العقبات الت

ليس لدي معرفة بكيفية استخداـ التقنية في الصفوؼ الدراسية" "
 (.1.44وانحراؼ معياري  9.46)المتوسط الحسابي 

 ادًا ػػة استنػػـ دورة تدريبيػػالمرحمة الثانية: في ىذه المرحمة تـ تصمي

ابقة، حيث تـ لممعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا في المرحمة الس
ساعات  3معمـ ومعممة في دورة تدريبية مكثفة لمدة  67مشاركة 

مف خالؿ قياس قبمي وبعدي. حيث كانت المرحمة الثانية 
 .مف أسئمة الدراسة 3و 4مصممة لإلجابة عمى سؤاؿ رقـ 

فروؽ ذات داللة  وجودالسؤاؿ الثالث لمعرفة  ىدؼحيث      
قبؿ وبعد تقديـ دورة  ≤ α) 1.15إحصائية )عند مستوى الداللة 

تدريبية لمعممي الصـ وضعاؼ السمع تعزى لمتغير المعرفة 
وااللماـ بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ. حيث تـ تقديـ اختبار يحتوي 

المتخصص في  CAST تـ أخذىا مف مركز سؤاالً  15عمى 
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التصميـ الشامؿ لمتعمـ في الواليات المتحدة وترجمة األسئمة إلى 
 التحكيـ الخاص بالترجمة. حيث تـ عمؿ اختبار العربية وعمؿ

Paired samples t-tests  لقياس درجات المشاركيف قبؿ وبعد

لمعرفة حجـ التأثير وذلؾ  Cohen’s d الدورة ومعرفة قيمة
لموقوؼ عمى مدى إلماميـ بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ كما ىو 

 (.9موضوح في الجدوؿ )
 9جدول 

Paired samples t-tests اختبار "ت" القبمي والبعدي الخاص بمتغير المعرفة وااللمام بالتصميم الشامل لمتعمم 
المتوسط  عدد المعممين المجموعة

 الحسابي
مستوى  (تقيمة ) درجة الحرية االنحراف المعياري

 الداللة
 حجم التأثير ”d“قيمة 

 قبؿ التدريب
 

67 3.1791 1.23000  
66 

 
-47.989 

 

 
.000 
 

 
5.86- 

 
 كبير

 1.08836 12.7612 67 بعد التدريب
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود 9 جدوؿ يظير     
 أف إلى يشير مما التدريبية، الدورة وبعد قبؿ المشتركيف درجات

لماـ كافية معرؼ لدييـ المشتركيف  لمتعمـ، الشامؿ بالتصميـ وا 
=  الدورة قبؿ لممعمميف الحسابي المتوسط 9 جدوؿ يبيف حيث
 .19.76=  أصبح المكثفة الدورة وبعد 4.18
 وجود لمعرفة ييدؼ والذي الرابع بالسؤاؿ يتعمؽ فيماأما      
  ≤ α)   1.15 الداللة مستوى عند) إحصائية داللة ذات فروؽ

 تعزى السمع وضعاؼ الصـ لمعممي تدريبية دورة تقديـ وبعد قبؿ
 تطبيؽ خالؿ مف لمتعمـ الشامؿ لمتصميـ االىتماـ درجة لمتغير
 سؤاالً  45 عمى CBAM مقياس يحتوي حيث CBAM مقياس
 لتطبيؽ المعمميف وقابمية استعداد مدى قياس إلى وييدؼ

 أخذ تـ حيث. المدرسة في طالبيـ مع لمتعمـ الشامؿ التصميـ
 Advancing Research Improvingمؤسسة مف إذف

Education لمقياس والمطور المالؾ CBAM نسختو في  
.SoCQ التحكيـ وعمؿ العربية إلى المقياس ترجمة تمت حيث 
 وكؿ مستويات 7 عمى المقياس يحتوي حيث بالترجمة، الخاص
 مف معيف مستوى كؿ يقيس حيث أسئمة، 5 يحتوي مستوى
-Paired samples tاختبار عمؿ تـ حيث. والدافعية االىتماـ

tests مستويات مف مستوى كؿ في المشاركيف درجات لقياس 
 حجـ لمعرفة Cohen’s d قيمة ومعرفة الدورة وبعد قبؿ المقياس
 لمتعمـ الشامؿ بالتصميـ االىتماـ مدى معرفة بيدؼ وذلؾ التأثير
 (.11) الجدوؿ في موضوح ىو كما المعمميف قبؿ مف

 لمتعمم الشامل بالتصميم االهتمام بمتغير الخاص والبعدي القبمي" ت" اختبار .11 جدول
 حجم التأثير ”d“قيمة  مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المجموعة 

 المستوى
 األوؿ  

  18.87 84.75 قبؿ التدريب
-4.55 

 
.000 

 
-0.56 

 
 9.83 96.37 بعد التدريب متوسط

 المستوى
 الثاني

  17.13 85.55 قبؿ التدريب
-3.08 

 
.003 

 
-0.38 

 
 8.77 92.79 بعد التدريب صغير

 المستوى
 الثالث

  20.36 86.04 قبؿ التدريب
-2.08 

 
.041 

 
-0.26 

 
 9.89 91.78 بعد التدريب صغير

 المستوى
 الرابع

  25.56 65.57 قبؿ التدريب
-1.52 

 
.135 

 
-0.2 

 
 26.75 72.01 بعد التدريب صغير

 المستوى
 الخامس

  27.54 54.25 قبؿ التدريب
-8.43 

 
.000 

 
-1.03 

 
 21.69 80.27 بعد التدريب كبير

 المستوى
 السادس

  29.17 67.07 قبؿ التدريب
-4.80 

 
.000 

 
-0.59 

 
 22.62 83.58 بعد التدريب متوسط

 المستوى
 السابع  

  27.46 56.51 قبؿ التدريب
-5.55 

 
.000 

 
-0.68 

 
 24.46 76.99 بعد التدريب متوسط
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 يبيف حيث SoCQ مستويات جميع 11 جدوؿ يظير      
 فروؽ بوجود( Awareness الوعي،) مستوى األوؿ المستوى

 وبعد قبؿ المشتركيف وعي مستويات بيف إحصائية داللة ذات
 المعموماتي،) الثاني بالمستوى يتعمؽ فيما التدريبية، الدورة

Informational )بيف إحصائية داللة ذات فروؽ بوجود يشير 
 كذلؾ. التدريبية الدورة وبعد قبؿ لممشتركيف المعمومات مستويات

 بوجود فيشير( Personal الشخصي،) الثالث المستوى يشير
 لممشتركيف الشخصية مستويات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ
 الرابع بالمستوى يتعمؽ فيما أما التدريبية، الدورة وبعد قبؿ
 يوجد ال أنو 11 جدوؿ فيوضح( Management اإلدارة،)

 قبؿ لممشتركيف اإلدارة مستويات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ
 لمعرفة SoCQ نموذج يساعد كذلؾ. التدريبية الدورة وبعد

 العواقب،) الخامس المستوى المثاؿ، سبيؿ فعمى أخرى مستويات
Consequence )داللة ذات فروؽ بوجود الجدوؿ فيشير 

 قبؿ بالمشتركيف الخاصة والعواقب بالنواتج يتعمؽ فيما إحصائية
 السادس المستوى الجدوؿ مف يتضح كذلؾ التدريبية، الدورة وبعد
 الجدوؿ خالؿ مف فيتبيف( Collaboration التعاوف،) وىو

 التعاوف مستويات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ بوجود
 بالمستوى يتعمؽ فيما. التدريبية الدورة وبعد قبؿ لممشتركيف
(. (Refocusing التطوير، إعادة السابع المستوى وىو األخير
 Courey فييا قاـ التي الدراسة مع الدراسة نتائج اتسقت حيث
 زاد حيث ،[31] عاـ Kortering دراسة وكذلؾ[ 31] عاـ في

 بعد لمتعمـ الشامؿ بالتصميـ دافعيتيـ ومستوى المعمميف إدراؾ
 جدوؿ خالؿ مف يتبيف. جداً  كبير بشكؿ التدريبية الدورة تقديـ
 إحصائية داللة ذات فروؽ بوجود متمثالً  الواضح االختالؼ 11
 بالتصميـ يتعمؽ فيما والتحسيف التطوير إعادة مستوى بيف

 .التدريبية الدورة وبعد قبؿ لمتعمـ الشامؿ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 شكل

 والبعدية القبمية SoCQ مستويات
 . التوصيات6

 قامت التي األولى الدراسات مف الدراسة ىذه تعتبر     
 تسعى والتي مرحمتيف خالؿ مف لمتعمـ الشامؿ التصميـ باستخداـ

 تساىـ التي واالستراتيجيات باآلليات المعمميف يدو لتز  خالليا مف
 الصـ معممي وخصوصاً  لممعمميف التعميمية العممية تحسيف في

 الباحث يوصي الدراسة، نتائج عمى وبناءً . السمع وضعاؼ

 التصميـ وتنفيذ تطبيؽ في تساىـ سوؼ والتي عديدة بتوصيات
 خالؿ مف المستقبمية الدراسات في ناجح بشكؿ لمتعمـ الشامؿ
 المعمميف لدى االىتماـ مستوى واستثمار العوائؽ عمى التغمب
 :خالؿ مف وذلؾ

 دورات خالؿ مف لمتعمـ الشامؿ بالتصميـ الوعي ونشر زيادة. 1
 .التعميـ وزارة مف مباشر بإشراؼ عمؿ وورش مكثفة تدريبية
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 المعمميف، غير أخرى عينات عمى مستقبمية دراسات إجراء. 2
 لمتعمـ الشامؿ التصميـ تأثير لقياس األمور أولياء الطالب،: مثؿ
 .أوسع نطاؽ عمى

 المممكة مدف مف مختمفة أجزاء في مستقبمية دراسات إجراء. 3
 .السعودية العربية

 في والمعممات المعمميف جميع تشمؿ تدريبية دورات عمؿ. 4
 .الدراسية المراحؿ لكافة الخاص والتعميـ العاـ التعميـ

 خالؿ مف دراسية بيئة في لمتعمـ الشامؿ التصميـ استخداـ. 5
 يتعمؽ فيما وأعـ أدؽ نتائج عمى لموقوؼ والطالب المعمـ تفاعؿ
 .الدراسية القاعة في لمتعمـ الشامؿ التصميـ فاعمية بمدى

 المراجع
 العربيةأ. المراجع 

المبادئ الرئيسية ( ٥١٠٢السالـ، ماجد عبدالرحمف ) [24]
 91. تـ االسترجاع في تاريخ لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ

 http://www.udlcenter.org/site مف 9116فبراير، 

s/udlcenter.org/files/UDL%20(Arabic%20ve
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INCREASING TEACHING COMPETENCY 

FOR TEACHERS OF STUDENTS WHO ARE 

DEAF AND HARD OF HEARING THROUGH 

THE PRINCIPLES OF UNIVERSAL DESIGN 

FOR LEARNING 

MAJED A. ALSALEM 

King Saud University 

ABSTRACT_ The purpose of this study was to increase teaching competency through the 

implementation of the principles of Universal design for learning (UDL) among teachers of 

students who are deaf and hard of hearing in the city of Riyadh. The study sought to determine the 

principles of UDL more commonly used by the teachers as well as identify barriers to the 

implementation of UDL in schools. This study included gathering the initial perceptions of 

teachers and identifying the obstacles to the implementation of UDL. Therefore, this study was 

divided into two major stages to gain broad and comprehensive results. The first stage of this 

study was to conduct a broad assessment of the current implementation level of the three UDL 

principles and the major barriers to implementing it in schools. The total number participants at 

this stage was 269 teachers. The second stage was a follow-up procedure after assessing the 

teachers’ needs in the first stage. Therefore, the researcher designed an intervention that provided 

training sessions for 67 teachers for the second stage. The results of the intervention showed 

significant differences among teachers before and after a training session associated with their 

understanding and level of concern. 

KEYWORDS: Universal Design for Learning, deaf teachers, teaching competency, 

implementation stages. 

 
 

 

 

 

 

 


