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التصميم التعليمي الشامل

التصميم التعليمي الشامل - 

توضيح املفهوم

إنشاء طرق تدريس وتعلم التي ميكن اتاحتها 

ومالمئتها لجميع املتعلمني - يشمل التالميذ ذوي 

اإلعاقة، وحتى اإلعاقات الذهنية املركبة 

هناك مفاتيح

هناك مفاتيح تفتح األبواب فقط

وهناك مفاتيح تفتح... القلوب

هناك قلوب املفتوحة دامئاً

وتلك التي ال تُفتح بسهولة

ولكن كام يدرك أي شخص ذيك،

وليك يستخلص الشخص النتائج،

إذا كان لكل باب مفتاح، 

فإذاً حتى لقلب اإلنسان يوجد مفتاح.

هناك مفاتيح لنا جميعا

الكثري من املفاتيح بجميع األحجام

وما يتوقعونه منا ببساطة -

هو أن نفتح ونخرتق قلوب الناس. 

الفتاة الشوكة والفتاة امللعقة / 

نوريت زراحي

الفتاة الشوكة كانت تطعن،

دامئاً عندما متر.

الفتاة الشوكة كانت تحدق،

وتتهجم عىل الجميع.

أمسكوها من أنفها

وحولوها إىل فتاة ملعقة،

وصفق الجميع

وبدأوا بالرقص.

ولكن اتضح بعد ذلك،

أنه مل يعد لديهم اآلن لتناول الطعام:

ال الكعك،

وال اللحم،

وال األسامك،

وال الخضار.

وصباحاً ومساًء وظهراً

ميكنهم فقط أكل

الشوربة.
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هناك أطفال / ليئاه غولدبرغ 

هناك يف العامل أطفال من جميع األنواع

هناك الشجعان وهناك الخائفون

هناك السعداء وهناك الغاضبون

هناك املرتددون وهناك املقدامون

هناك املنغلقون وهناك املنفتحون

هناك الخوافون  وهناك الواثقون

هناك الرسيعون وهناك البطيئون

هناك الحزينون وهناك الضاحكون

وبحوزتنا نحن املعلمون

حفنة من املفاتيح التي تفتح وتغلق. 

هناك يف العامل أطفال من جميع األنواع

هناك الشجعان وهناك الخائفون

هناك السعداء وهناك الغاضبون

هناك املرتددون وهناك املقدامون

هناك املنغلقون وهناك املنفتحون

هناك الخوافون  وهناك الواثقون

هناك الرسيعون وهناك البطيئون

هناك الحزينون وهناك الضاحكون

وبحوزتنا نحن املعلمون

حفنة من املفاتيح التي تفتح وتغلق

ويجب أن نطابق مبعرفة وثقة

املفتاح الصحيح لقلب كل طفل.
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التصميم التعليمي الشامل - من أين بدأ؟

حاالت اإلعاقة أكرث شيوعاً وانتشاراً بكثري مام يفرتض الكثريون. هناك احتامل بأن يتعرض كل شخص لنوع 

من اإلعاقة، حتى ولو مؤقتة، خالل حياته - فقد يحتاج إىل استعامل كريس متحرك، عصا للميش، العكازات 

أو املشاية، قد يجد صعوبة يف قراءة صحيفة عادية أو صعوبة يف سامع ما يتم قوله خالل محادثة عادية 

مع شخص آخر، الخ. يف بعض الحاالت تكون اإلعاقة مزمنة، ولكن قد تكون اإلعاقة مؤقتة - كرس يف الساق، 

انفلونزا، التهاب يف العيون وأكرث من ذلك. من الرضوري تقديم االستجابة لجميع هؤالء األشخاص خالل عملية 

تصميم التعلم.

التصميم الشامل هو مفهوم معامري الذي ينطلق من االفرتاض بأن العامل كام هو مصمم ليس مناسباً للجميع. 

ال شك بأن كل شخص منا قد واجه يف السابق مشاكل مع املساحات التي يعيش فيها ومع املنتجات التي 

يستخدمها.

ومع ذلك، غالباً ما يتم تدريب املصممني عىل التصميم ملجموعة "متوسطة" من األشخاص، حتى لو مل تكن 

هذه املجموعة موجودة عملياً، وذلك ألن كل شخص فريد من نوعه.

يتناول نهج التصميم الشامل تصميم املنتجات أو البيئات لتناسب مجموعة واسعة من املستخدمني، مبا يف 

ذلك األطفال وكبار السن، األشخاص ذوي اإلعاقة، األشخاص الذين أحجامهم ليست عادية، واألشخاص الذين 

يعانون من أمراض أو إصابات. ميكن تعريف التصميم الشامل بأنه تصميم املنتجات والبيئات بطريقة التي 

تجعلها مفيدة ألكرب عدد ممكن من األشخاص من جميع األعامر وذوي جميع أنواع القدرات. يعرتف التصميم 

العاملي بالتنوع البرشي ويشجع عىل احتواء جميع األشخاص يف جميع أنشطة الحياة ومحاولة إزالة العوائق 

التي متنه االتاحة. 

عندما بدأ املهندسون املعامريون يف التعامل مع تطبيق معايري االتاحة، اتضح أن خصائص االتاحة كانت 

"خاصة"، مكلفة، وبشكل عام قبيحة. ويف الوقت نفسه، اتضح بأن العديد من التغيريات البيئية التي متت من 

أجل تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة كانت يف الواقع مناسبة للجميع. 

ومع ذلك، من املهم أن نتذكر أنه من غري املعقول أن يكون أي منتج أو بيئة دامئاً متاحاً ألي شخص ويف جميع 

الحاالت. لذلك من األنسب اعتبار التصميم الشامل كعملية مستمرة بدالً من إنجاز محدد. 

ومن املصطلحات الهامة األخرى التي ينبغي التطرق اليها يف سياق الحديث عن التصميم التعليمي الشامل 

هو مصطلح "التكنولوجيا املساعدة". ملحقات لالستخدام الشخيص املصممة خصيصاً لتعزيز القدرات 

الجسدية والحسية والذهنية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدتهم عىل العمل بشكل أكرث استقاللية يف 

البيئات التي ال تلبي احتياجاتهم.

يأيت التصميم العاملي والتكنولوجيا املساعدة من اتجاهات مختلفة لخدمة نفس الغرض: تقليل الحواجز 

املادية بني األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص غري املعوقني. يسعى التصميم الشامل إىل إدماج األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف التيار املركزي، وتسعى التكنولوجيا املساعدة إىل تلبية االحتياجات الخاصة لألفراد.
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تعترب مبادئ التصميم الشامل سباقة كونها تتناول بشكل مفصل جميع جوانب التصور يف جميع مجاالت 

التصميم. وهي مفيدة عند تقييم املنتجات والبيئات الحالية، عند توجيه عملية التصميم، ويف تثقيف 

املصممني واملستهلكني حول خصائص التصاميم األكرث فائدة.

التصميم الشامل هو أفضل وسيلة لدمج جميع الجهود الساعية إىل تقديم خدمة جيدة لألشخاص يف كل 

مجال. مل يكون من السهل أبداً التصميم ملجموعات متنوعة من السكان، ولكن يجب أن يكون االهتامم براحة 

األشخاص عنرصاً رئيسياً يف عملية تصميم أي بيئة، منتج، خدمة أو سياسة.
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"اقرأوا النص الذي يظهر يف كتاب )العلوم(، انسخوا األسئلة عن اللوح وأجيبوا عليها يف الدفرت."

يرتبط الهدف من هذه املهمة بعامل املعرفة - اكتساب املعرفة الجديدة، فحص مستوى فهم املعرفة املوجودة، 

تطوير املهارات والقدرة عىل التفكري املرتبطة بعامل املعرفة، وأكرث من ذلك. يف هذه الحالة تشّكل مهارات 

القراءة والكتابة الوسيلة الوحيدة التي "يصل" من خاللها الطفل إىل املعرفة ويعرب عنها. 

لنتخيل أن املهارات املطلوبة ألداء هذه املهمة هي مبثابة أبواب التي تقف أمام كعائق أمام التلميذ يف طريقه 

للوصول  إىل "جوهر" الفعالية - أي فهم واستيعاب املعرفة التي يريد املعلم أن ينقلها له. 

القدرة عىل سامع تعليامت املعلم - باب  •

القدرة عىل رؤية املكتوب - باب  •

القدرة عىل قراءة النص بدقة وبرسعة كافية - باب  •

القدرة عىل النسخ عن اللوح بطريقة منظمة ومبستوى كاٍف من القراءة - باب  •

القدرة عىل فهم التعابري واملصطلحات يف النص - باب  •

القدرة عىل صياغة الجواب بشكل مناسب من حيث املبنى واللغة - باب  •

القدرة عىل البقاء يقظاً خالل جميع مراحل أداء املهمة - باب  •

من املمكن إضافة املزيد من األبواب ولكن الفكرة قد أصبحت واضحة. 

هناك تالميذ الذين تُفتح األبواب أمامهم تلقائياً مثل يف املدخل إىل املؤسسات العامة: عليهم فقط االقرتاب 

إىل الباب وسيفتح تلقائياً دون حتى أن نالحظ أنها كانت مغلقة سابقاً. ولكن بالنسبة لكثري من التالميذ، فإن 

األساليب املستخدمة من قبل املعلم واملناهج الدراسية يف مختلف مجاالت املعرفة تضعهم عادًة أمام أبواب 

مغلقة، وعىل التالميذ العثور عىل املفتاح الصحيح لفتح الباب. يف بعض األحيان، ال ميكن العثور عىل املفتاح 

وعلينا مساعدتهم يف العثور عىل طريقة بديلة لدخول "غرفة املعرفة". بالنسبة لبعض التالميذ، فإن "الباب" 

اإلشكايل هو القدرة عىل القراءة، وبالنسبة للبعض هو القدرة عىل املثابرة يف املهمة... هناك طالب الذين 

يواجهون باب واحد الذي يقف بينهم وبني املعرفة وهناك الذين يواجهون عدة أبواب. 

نحن نسمي هذه األبواب حواجز التعلم. ميكننا باستخدام األدوات الصحيحة تحديد الحواجز  التعلم. هدفنا 

هو محاولة تقليص حواجز التعلم خالل الدرس قدر اإلمكان، بحيث يصبح التعلم متاحاً لجميع الطالب يف 

الصف. 

یمكن تقلیص الحواجز من خالل إجراء تعدیالت عىل املناھج - التغییرات التي یقوم بھا املعلم أو طاقم 

 Jordan( املعلمني يف املحتوى واملواد، يف طرق التدریس، يف أسالیب تقییم اإلنجازات ويف توقعات اإلنجازات

.)& Algozzine 2006

تقليص الحواجز التعليمية
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ما بني "التعليم املصّحح" والتصميم التعليمي الشامل؟

يركز "التعليم املصّحح" عىل الصعوبات ونقاط القوة لدى التلميذ، أي وبعد تحديد الصعوبات، يكون الرتكيز 

عىل العمل مع التلميذ والرتكيز عىل نقاط القوة. 

يركز التصميم الشامل عىل بيئة الطفل - املناهج الدراسية واملواد التعليمية وطرق التدريس وأساليب 

التقييم. ال يركز العمل فقط عىل الطالب املستصعب، بل عىل الصف بأكمله عندما يكون الطالب املستصعبني 

)يواجهون الحواجز( جزءا من املجموعة املتعلمة. االفرتاض هو بأن الحل املُقدم للتلميذ الفردي يف إطار 

الدرس ميكن أن يوفر أيضاً حالً للعديد من التالميذ يف الصف. ميكن لإلجراءات املصممة إلزالة الحواجز التي 

تعرقل التلميذ الذي يواجه صعوبات يف القراءة أن تساعد أيضاً التالميذ الذين يعانون من صعوبات يف االنتباه 

أو التالميذ الذين يعانون من مشاكل يف الذاكرة وهلم جرا. 

مالحظة: إىل جانب األهمية الكبرية لتصميم بيئة التعلم وإزالة الحواجز، من املهم أيضاً توفري األدوات 

والتكيف مع البيئة القامئة. 
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إن الفكرة الكامنة وراء نهج التصميم التعليمي الشامل هي اتاحة عمليتي التدريس والتعلم يف املدرسة 

للجميع ومالمئتهام لجميع األشخاص املتعلمني - مبا يف ذلك التالميذ ذوي اإلعاقة، وحتى اإلعاقات الذهنية 

املركبة. 

وتستند هذه الفكرة إىل ثالثة مبادئ: 

تنوع وتعدد وسائط العرض  .1

ميكن لجميع املتعلمني باكتساب  املعرفة بالطريقة املناسبة وذات الصلة لكل واحد منهم.   

تنوع وتعدد طرق العمل وأساليب التعبري  .2

بإمكان جميع املتعلمني التعبري عن قدراتهم واملعرفة املكتسبة.   

تنوع وتعدد الفعاليات التعليمية  .3

يخلق هذا فرصاً "لالرتباط" يف مجاالت اهتامم التالميذ، ويطرح تحديات فكرية مناسبة وذات صلة، ويرفع   

مستوى الدافع )الحافز( لدى املتعلمني ويزيد سعادتهم خالل التعلم. 

وقد يؤدي تطبيق مبادئ التصميم التعليمي الشامل إىل إزالة العقبات التي تقف يف طريق أي شخص مشارك 

يف الفعاليات التعليمية. تساعد هذه الطريقة جميع الطالب عىل التعامل مع املنهج بطرق غري تقليدية. خالفاً 

للتعديالت التي ينم  تطبيقها من أجل التالميذ ذوي اإلعاقة والتسهيالت التي يحصلون عليها، فإن التصميم 

الشامل يخلق بدائل  املفتوحة لجميع التالميذ ويوفر العديد من الطرق واإلمكانات املختلفة لعرض املواد. 

أساليب التصميم العاملي ليست مبثابة إضافة إىل روتني التدريس، بل هي جزء ال يتجزأ منه.

يرتبط التصميم التعليمي الشامل ارتباطاً وثيقاً مبكونات املناهج الدراسية - أهداف التدريس، أساليب 

التدريس، واملواد التعليمية، وطرق تقييم التعلم. ولذلك، فإن تطبيق مبدأ التصميم الشامل يف السياق 

التعليمي ينطوي عىل إجراء تعديالت عىل املناهج الدراسية وإجراء تعديالت عىل عملية التقييم من أجل 

إتاحة الوصول إىل منهج التعليم العام.

التصميم التعليمي الشامل 
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ولقد قام الباحثون يف املركز الذي يعمل بروح مفهوم التصميم التعليمي الشامل يف جامعة كونيتيكت بوضع 

املبادئ التالية: 

االستخدام العادل  .1

يجب أن يكون التدريس متاحاً لجميع املتعلمني أينام كانوا. يجب أن تكون أساليب التدريس مساوية   

للجميع، وإذا أمكن، متساوية يف القيمة. 

املرونة يف االستخدام  .2

يجب تكييف عملية التدريس ملجموعة واسعة من القدرات واالحتياجات.  

البساطة  .3

يجب أن يكون التدريس واضحاً ومبارشاً.   

معلومات واضحة  .4

يجب أن يكون التدريس مبثابة أداة مريحة لنقل املعلومات بأكرب قدر ممكن من الوضوح والبساطة.   

التسامح مع األخطاء  .5

يجب أن تأخذ عملية التدريس يف االعتبار تنوع القدرات وتنوع أساليب معالجة املعلومات.   

جهد بدين محدود   .6

يجب أن تأخذ عملية التدريس يف االعتبار أيضاً قدرات ومحدودية املتعلمني الجسدية والحّسية.   

حيز التعلم  .7

يجب أن تأخذ عملية التدريس يف االعتبار االختالفات الجسدية بني املتعلمني واحتياجاتهم املتنوعة فيام   

يتعلق بحيز التعلم. 

مجموعة متعلمني  .8

يجب عىل عملية التدريس أن تشجع إنشاء مجتمع متعلم الذي يتسم بالتعاون والصداقة والتسامح.   

الجّو يف الصف  .9

يجب أن تسهم عملية التدريس يف خلق جو حاضن ومشجع لالحتواء يف الصف، دون التضحية بتوقعات   

اإلنجاز
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الهدف من ورشة العمل:

التمرن عىل تحديد أمناط عمل املجموعة والفرد، تحديد العقبات والتعامل مع اإلحباط كوسيلة لفهم فكرة 

"التصميم الشامل".

مسار ورشة العمل:

تنقسم املجموعة إىل مجموعات فرعية املكونة من 7 مشاركني.  .1

يحصل كل مشارك عىل ملصق املسجل عليه دوره يف املجموعة )باإلضافة إىل رشط لحل اللغز(.   .2

األدوار:

عىل 2 من املشرتكني حمل الطابة خالل التمرين.  •

1 ال ميكنه الكتابة.  •

1 ال ميكنه الحركة.  •

1 ال ميكنه الكالم.  •

1 ال ميكنه الرؤية، )سيكون معصوب العينني( - دوره هو "الرسول": عليه نقل إجابة املجموعة النهائية إىل   •

موّجه املجموعة )سيقوم بفعل ذلك عرب "الناقل"(.

1 يلعب دور "الناقل" الذي سيقود "الرسول األعمى" لتسليم اإلجابة النهائية إىل موّجه املجموعة.  •

يقوم املوّجه بتوزيع بطاقات اللغز عىل أعضاء املجموعة.  .3

أمامكم 15 من الحقائق املختلطة. بعد أن تقوموا برتتيبها، عليكم اإلجابة عىل سؤالني:  •

من يرشب املياه؟  »  

من يريب حامر الوحش؟  »  

هناك 5 منازل ملونة املوجودة يف صف بجانب بعضها البعض. يعش يف كل واحد منها شخص من بلد   •

مختلف.

يقوم كل واحد األشخاص برتبية حيوان مختلف، ويرشب نوع واحد فقط من الرشاب، ويقيض وقته يف   

مامرسة نوع واحد من األنشطة.

•  يرشب االنكليزي الشاي ويعيش بالقرب من الرنويجي.

•  يعيش الشخص الذي يقرأ القصص املصورة بجوار منزل الشخص الذي يريب ثعلب.

ورشة عمل: التصميم التعليمي الشامل 
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يعيش األمرييك يف البيت األحمر.  •

•  يتم تسليم الصحف والحليب كل يوم إىل البيت األحمر املوجود يف الوسط.

الرويس يريب كلب.  •

يسكن الرنويجي بجوار البيت األزرق.  •

الرجل الذي يقرأ الجرائد يريب قنفذ.  •

يعيش الشخص الذي ميلك تلفزيون بجوار منزل الشخص الذي يريب قط.  •

لدى الرنويجي جهاز استقبال للتلفزيون، ويعيش يف املنزل األول عىل اليسار.  •

يشاهد الشخص املقيم يف البيت األصفر التلفزيون.  •

يقرأ جار األمرييك الكتب ويرشب العصري.  •

يقع البيت األخرض عىل ميني البيت األبيض.  •

يستمع الياباين إىل الراديو.  •

يف البيت األخرض يرشبون القهوة ويستمعون إىل الراديو.  •

يطلب املوّجه من املجموعة "البدء" وال يضيف كلمة واحدة. تنفذ املجموعة املهمة املسجلة عىل إحدى   .4

البطاقات.

عندما تنتهي املجموعة من العمل، أي عندما تصل إىل حل، يجب عىل العضو "الرسول" تسليم الجواب   .5

للموّجهة  مبرافقة "الناقل".

اإلجابة: الياباين بريب حامر الوحش والرنويجي يرشب املياه.

نقاط للنقاش:

كيف شعر كل واحد من أعضاء حول املهمة املوكلة إليه؟ أ. 

حددوا "الحواجز" الشخصية والجامعية.  ب. 

أجوبة ممكنة:

مل تُعط املوجّهة  مقدمة التي تشمل رشحاً واضحاً عن املهمة، ما عدا رشح موجز ألدوار أعضاء املجموعة.   •

)كانت املهمة جزءاً من كل اللغز(.

مل يتم تقديم تفسري الذي يربط بني املحارضات والفعالية. )ال يوجد رابط رصيح(  •
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تطلبت املهمة استخدام قنوات مختلفة، ولكنها مل تأخذ يف الحسبان القيود املفروضة عىل املشاركني.  •

مل يتم توجيه املجموعة إىل طرق الحل الفعالة.  •

كانت املهمة غنية بالتفاصيل.  •

كان هناك الهاءات وضوضاء داخل وخارج املجموعة، مام جعل من الصعب الرتكيز خالل أداء املهمة.  •

ميكن أم  يكون لحجم خط كتابة اللغز أيضاً تأثري )صغري/كبري جداً(.  •

يواجه األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التنظيم صعوبة يف تنظيم أنفسهم واملعلومات.  •

واجه األشخاص الذين يعانون من إعاقة يف الكتابة صعوبة يف تتبع التقدم املنطقي.  •

حجم املجموعة. يكون أداء البعض أفضل يف مجموعة أكرث حميمية، أو إذا كان عليهم حل اللغز وحدهم   •

أو يف مجموعات أزواج.

واجه كل شخص الذي مل يتمكن من الكالم/الرؤية/الكتابة صعوبة يف التعبري عن معرفته واملساهمة يف   •

املجموعة.

صعوبة يف التحكم بسبب "حواجز شخصية".  •

صعوبة يف فهم املهمة و/أو تقدم املجموعة بسبب حواجز شخصية.  •

هل تطورت أمناط التأقلم الشخصية هذه نتيجة "الحواجز" التي فُرضت عليكم كجزء من دوركم؟ كيف  ج. 

أثرت عليكم شخصياً وكيف أثرت عىل العملية وعىل انجازات املجموعة؟

ما هي السلوكيات التي كانت يف املجموعة والتي ساهمت لفعالية العمل والتي أثرت عليها سلباً؟ د. 

ما هي االسرتاتيجية التي اختارتها املجموعة؟ )هل كانت هناك اسرتاتيجية؟( هـ. 

هل ميكنك تحديد أوجه الشبه بني التمرين وبني عمل املعلم يف صف متباين؟ و. 

كيف ميكن للمعلم التعامل مع الصفوف التي فيها مجموعة متنوعة من األطفال ذوي الحواجز التعليمية  ز. 

املختلفة؟

تلخيص:

هناك يف كل صف مجموعة متنوعة من التالميذ. هناك حواجز تعليمية أكرث شيوعاً، وهناك أحياناً حواجز التي 

مل نفكر فيها. وقد يؤدي تطبيق مبادئ التصميم التعليمي الشامل إىل إزالة العقبات التي تقف يف طريق أي 

شخص يشارك يف الفعاليات التعليمية.
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اضغطوا

كيف نرشد حول هذا املوضوع ؟ 

كجزء من التدريب حول االحتواء أحاول الجمع بني النظريات املدروسة )علم النفس الرتبوي، التعلم املتباين، 

التصميم الشامل( واألدوات لتطبيقها خالل االرشاد. أقوم خالل التدريب أحياناً مبالحظة علمية يف الصف. 

كمرشدة، أسأل نفيس ما هو الغرض من املالحظة؟ ما الذي قد أراه؟ ما الذي قد أراه؟ خالل املحادثة األولية 

مع املعلم أقوم مبالمئة التوقعات املرتبطة بالعالقة بني النظرية واملامرسة.

التصميم الشامل هو عبارة عن نهج نظري الذي يسمح بإجراء مالحظة عملية للمامرسات الرتبوية يف 

الصفوف.

التقيت مع دينا، مربية الصف الرابع، وهكذا افتتحت محادثة االرشاد:

الصورة األوىل

"يتجول التالميذ يف خالل الدرس - بالكاد متر عرش دقائق من الدرس دون أن يقوم أحد التالميذ بالتجول يف 

الصف. إنهم تالميذ يف الصف الرابع. يدفعني هذا إىل الجنون. أنا أفقد الرتكيز باستمرار وأواجه صعوبة يف 

العودة إىل مسار الدرس والتدريس. جميع التالميذ يتحركون، يتجولون يف الصف ويتوجهون إىل األدراج يف 

جدران الصف، يتحدثون خالل تجولهم إىل أصدقائهم، وأحياناً يتجادلون معهم، وعندما يجلسون يواجهون 

صعوبة يف الرتكيز بالتعلم. حتى عندما أشجعهم أو أحثهم، ال زالوا يواجهون صعوبة يف االستعداد والرتكيز 

عىل الدرس . يخلق هذا التوتر والضغط يف الصف ويف النهاية أنا أشعر باالنزعاج. جسدياً، ال أشعر بالراحة يف 

الصف، وال ميكنني "وضع اصبعي" بشكل دقيق عىل السبب لذلك - ال يرى األطفال اللوح جيداً، يشكو البعض 

من الحر واالزدحام وأحياناً يشعرون بانهم يختنقون". 

الصورة الثانية

"هناك العديد من الثغرات التعليمية يف صّفي التي تُصعب عملية التدريس. من ناحية، هناك مجموعة من 

التالميذ املتميزين الذين ينهون كل مهمة برسعة كبرية ولديهم مستوى عال من التواصل والتجريد، ومن 

ناحية أخرى، هناك مجموعة من التالميذ الذين ال يزالون يف مراحل مختلفة من اكتساب مهارة القراءة 

ويحتاجون إىل الكثري من االنتباه واملساعدة مني. أشعر بالحرية وال أعرف كيف يجب الترصف يف الصف مع 

مختلف املجموعات". 

يف محادثة االرشاد مع دينا، اخرتت هذه املرة أن أنظر إىل الوضع من وجهة نظر التصميم الشامل من خالل 

األبعاد األربعة التي تقرتحها الربوفيسور ارزا ترششامن للنظر إىل بيئة التعلم يف الصف:

املستوى الوظيفي - تنظيم الصف: هل الجلوس مريح؟ السامع؟   •

الرؤية؟

املستوى الرتبوي - إىل أي درجة البيئة مناسبة   •

للمحتويات املدروسة ولوسائل التعليم؟

كيف نرشد حول هذا املوضوع ...؟ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/KesherSvivaAlimut.htm
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مستوى التواصل - ما الذي تعكسه البيئة يف الجوانب الوظيفية؟ االجتامعية؟ الجاملية؟ والدراسية؟  •

املستوى العاطفي - إىل أي مدى تعزز بيئة الصف خلق مشاعر إيجابية وممتعة ومطمئنة؟  •

الصورة األوىل 

تقرتح األفكار يف سياق املستوى الوظيفي ومستوى التواصل يف الصف. عىل املستوى الوظيفي ميكن طرح 

أسئلة مثل: ما التغيريات املادية التي قد تسهل العمل يف الصف؟ إىل أي مدى يتكيف الصف مع احتياجات 

دينا؟ واحتياجات التالميذ؟ عىل سبيل املثال: هل متت مالمئة مواقع الدروج ألماكن جلوس الطالب؟ هل ميكن 

تغيري ترتيب الجلوس؟ ما الذي ميكن فعله للتحكم بتوزيع الضوء والحرارة؟ عىل مستوى التواصل ميكن طرح 

أسئلة مثل: هل حصل التالميذ عىل األدوات وعىل تعليامت واضحة )مبارشة( باالستعداد للدرس؟ ما هي 

الرسالة التي ينقلها الصف للطالب عىل مستوى الجّو والجامليات؟ إىل أي درجة يؤثر الرتتيب عىل التواصل بني 

الطالب؟ عىل رفاهيتهم وهدوئهم؟

الصورة الثانية 

تقرتح األفكار يف سياق املستوى الرتبوي. أوالً سوف نكتشف مع دينا ما هي ميولها، ما هي املجموعة التي 

تشكل أكرب تحدي بالنسبة لها، هل تنجذب للتالميذ املتفوقني أو الذين يواجهون الصعوبات، وأي شعور يثري 

اللقاء مع املجموعة األخرى لديها. السؤال الرئييس هو كيف نتجنب قمع كل واحدة من املجموعات وكل فرد 

يف املجموعة، وكيف مُنّكن كل فرد من التطور؟ ما هي الحلول املتوفرة لكل مجموعة يف أطر التعلم املختلفة: 

خالل العمل مع كل الصف، خالل العمل يف مجموعات ويف العمل الفردي؟ ما هي درجة الوساطة الالزمة 

التي تناسب احتياجات كل مجموعة؟ ما هي الحواجز التي تعيق كل فرد يف املجموعة وما هي الحلول التي 

يحتاجونها؟ كيف ميكن للبيئة التعليمية أن تلبي االحتياجات املختلفة؟

الصورة الثالثة 

تدعو إىل النظر من خالل املستويات الرتبوية والعاطفية. يبدو أن نويا ال تشعر بالراحة يف الصف بسبب 

حواجز تعلم التي تواجهها. بالنسبة لها، سوف نسأل عن الظروف التي ميكن أن تتعامل معها نويا عىل الرغم 

من حاجز القراءة وماذا يتطلب هذا؟ ما هو هدف دينا فيام يتعلق بنويا؟ بأي وسائل ميكن تحقيقه؟ هل 

ينبغي تعليمها نصوص للصف األول أو الثاين أو االلتزام بالنصوص التي تُدرس يف الصف؟ هل ميكن املشاركة 

بشكل فعال يف قراءة نص يف الصف دون معرفة كيفية القراءة؟ بأي طرق ميكن أن تتحول نويا إىل مشاركة 

فعالة يف عملية التعلم عىل الرغم من اإلعاقة )االستامع، التعبري الشفهي، استخدام الوسائل البرصية، األدوات 

التفاعلية(؟ وإىل أي درجة تتوفر هذه التدابري يف الصف؟ هل من املمكن مساعدة نويا عىل النجاح يف التعلم 

يف الصف؟ إىل أي مدى تسمح املعلمة بعرض املعرفة يف الصف بطرق متنوعة؟ وإىل أي مدى تسمح بتنّوع 

قنوات التعبري؟
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يتطرق كال املفهومني - علم الرتبية النفسية والتصميم التعليمي الشامل - إىل عمليات التدريس األمثل داخل 

الفصول الدراسية املتباينة. 

وفقاً لد. فلورا مور )2003( هناك ثالث خصائص )دوائر( يف الرتبية النفسية:

عالقة تربوية شخصية )معرفة الذات(، أ. 

عالقات تقارب مثىل )معرفة اآلخر(، ب. 

خلق نهج تربوي الذي يعتمد التكيف )االستجابة لالحتياجات املختلفة(. ج. 

يؤكد نهج الرتبية النفسني  عىل أن نجاح التطور يف أي نظام إنساين يعتمد عىل نوعية العالقات بني املشاركني 

وفرص تحقيق الذات املتوفرة للمشاركني، وبعبارة أخرى، يحدث التغيري املعريف الكبري لدى كل شخص )تلميذ، 

معلم، مرشد( من وداخل عالقة عاطفية - العالقة داخل عملية التدريس والتعلم.

يشكل مفهوم التصميم الشامل يف الواقع مكمالً للعملية الرتبوية - النفسية  يف سياق خلق نهج تربوي 

متكيف - نقطة انطالق هذا النهج هي بيئة التعلم وطرق تكييف الوسائل للفرد واحتياجاته املختلفة. من 

خالل تحديد وإزالة الحواجز التعليمية التي تواجه التالميذ، يتم خلق نهج تربية املتكيف مع مجموعة 

متنوعة من االحتياجات يف الصف. 

طريقة أخرى للنظر إىل هذه املفاهيم هي من خالل االتاحة الرتبوية - القانونية واألخالقية، نحن ملتزمون 

ليس فقط بتوفري مبنى املدرسة، بل أيضاً بتوفري املواد واملحتوى والقيم، وأكرث من ذلك. ويشكل كل من علم 

الرتبية النفسية والتصميم التعليمي الشامل منرباً لهذه االتاحة.

أفكار - ما بني علم الرتبية النفسية والتصميم التعليمي الشامل 
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-  UDL At A Glance

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

القديم يتجدد والجديد يُقدس .... 

التصميم الشامل يف حيز املدرسة 

مدرسة التي متثل االحتواء - املدرسة املشرتكة يف كفار 

شمرياهو وحوف هشارون 

مبادئ مالمئة بيئة التعلم للطالب

فيديو الذي يعرض باختصار مبادئ 

التصميم التعليمي الشامل )باللغة 

اإلنجليزية(

كيف تتم مالمئة عملية التدريس لجميع 

الطالب يف الصف؟

عن التصميم التعليمي الشامل - مقاطع 

من محارضات د. سارة جيفعون، شاين ليفي 

شيمعون ود. عامال عينات. 

مأخوذ من - مرساة - بوابة العرس 

التعليمي واضطرابات نقص االنتباه يف 

إرسائيل 

مفاهيم من الصف

عرض تقدميي تلخييص من مقالة كويب 

جوترمان

تحرير عليزا شابريو

https://www.youtube.com/watch?v=xTtZrUlcUrM
http://ogen.cet.ac.il/ShowItem/290/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94?
https://www.youtube.com/watch?v=bDvKnY0g6e4
https://drive.google.com/file/d/0B52ei4dM-plyMW5fdlAxODlRV3c/view
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مفاهيم، معرفة، محفزات، خصائصه كمعلم

أهداف شخصية، الخ

حواجز التعلم أو التدريس التي تواجهه 

كمعلم والتي قد تؤثر عىل عمليات التدريس 

والتعلم يف الصف 

الشعور بالكفاءة الذاتية، إملام خصائص التلميذ 

التلميذ باملوضوع ونقاط القوة 

والصعوبات التي تواجه التلميذ

حواجز التعلم لدى التلميذ الناجمة عن 

خصائص الصعوبة أو العجز لديه 

خصائص مجال 

املعرفة 

املعرفة املدرجة يف مجال 

املعرفة، األهداف، مبنى اللغة

حواجز التعلم الناجمة عن خصائص مجال 

املعرفة وبالنظر إىل العديد من الحواجز 

التعليمية املختلفة املمكنة التي تواجه 

مختلف التالميذ يف الصف 

ما هي الطريقة، ما الذي تتطلبه خصائص الطريقة 

من املعلم، ما الذي يتطلبه من 

التلميذ؟ 

حواجز التعلم الناجمة عن خصائص الطريقة 

وبالنظر إىل العديد من الحواجز التعليمية 

املختلفة التي تواجه مختلف التالميذ يف 

الصف 

إذاً كيف ميكن فعل ذلك؟ باختصار

من أجل متكني التعليم وفقاً ملبادئ التصميم التعليمي الشامل، يجب أن نعود إىل "خريطة املراقبة" التي 

ناقشناها خالل االجتامعات التي تناولت الرتبية النفسية.

عندما يخطط املعلم درساً أو يعطي درساً يف الصف، يجب عليه مراعاة الجوانب التالية:
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بعد جمع هذه املعلومات تأيت مرحلة تخطيط الدرس التي تجمع بني جميع املعلومات.

عندما أقدم مواد جديدة يف الصف حول موضوع .........، يجب أن آخذ يف عني االعتبار الحواجز التعليمية 

التالية........ وإزالتها من خالل اإلجراءات التالية: ....... 

تحديد حواجز التعلم الناجمة 

عن خصائص الصعوبة أو 

اإلعاقة، وخصائص االنضباط 

وخصائص الطريقة 

تحديد اإلجراءات التي يجب 

عىل املعلم اتخاذها من 

أجل إزالة أو تقليل الحواجز 

التعليمية 

التدريس والتعلم استناداً إىل 

مبادئ التصميم التعليمي 

الشامل

ال تفزعوا. قد تتطلب هذه اإلجراءات الكثري من التفكري يف البداية، ولكن مع مرور الوقت سوف نكتشف 

العديد من األمور:

إن تخطيط الدرس بطريقة  التي تهدف إىل إزالة الحواجز التعليمية لدى التالميذ سيجعل الدرس أكرث  أ. 

وضوحاً وذو مغزى بالنسبة للتالميذ، وبالتايل يزيد من نجاعته. 

معظم العمل هو يف املراحل األوىل من اعتامد منط التدريس املوجه نحو التعليم الشامل. ورسعان ما  ب. 

سنجد أن األفكار تتكرر، حيث أنه يف كل صف هناك تالميذ يواجهون صعوبة يف القراءة، وبعض التالميذ 

الذين يواجهون صعوبة يف البقاء يقظني لفرتة طويلة، وبعض التالميذ الذين يعانون من صعوبات يف اللغة، 

وما إىل ذلك. ويف كل درس نحن نطلب من التالميذ االستامع والتحدث والكتابة والقراءة. 
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اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

ولتيسري العمل، مرفق أدناه عدد من الوثائق التي ميكن أن تساعد يف تحديد حواجز التعلم. 

جداول املصممة لتحديد الحواجز التعليمية للتالميذ الذين يعانون من صعوبات أو إعاقة 

بالنظر إىل األساليب مختلفة  وإيجاد الحلول. 

جداول مصممة لتحديد الحواجز التعليمية التي متيز مجال املعرفة. 

جداول املصممة لتحديد الحواجز التعليمية بالنظر إىل األساليب املختلفة ونطاق الحواجز املحتملة. 

مالحظة: تظهر الجداول، باستثناء سطر املثال، فارغة ألن الهدف هو أن يقوم املعلم أو طاقم املعلمني بتعبئة 

الجدول وفقاً لحواجز التعلم والحلول املتوفرة لديهم. ستؤدي عملية هيكلة الجدول إىل بناء مفاهيم ووعي 

حول املوضوع. 

https://drive.google.com/file/d/0B52ei4dM-plyemxvU2t3bUpKMTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B52ei4dM-plybnpSanFLS2F0STg/view
https://drive.google.com/file/d/0B52ei4dM-plyVndPZWdKeThEVms/view
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