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 التوجيهيةتمهيد: تطور التصميم الشامل للتعلم والمبادئ 

 عاقةاإلمن ذوي  عام على ابتكار طرق تساعد المتعلمين 26منذ ما يقرب من  CASTبدأنا العمل من خالل 

ى، ركزنا على مناهج الدراسية. وخالل السنوات األولالعلى االلتحاق بمناهج التعليم العامة والتي ال تعتمد 

ز هذا العمل مساعدة األفراد على التكيف أو تهيئة أنفسهم للتغلب على إعاقاتهم ضمن التعليم العام. وقد رك

، وجميعها اإلمالئي( وبرامج بناء المهارات على التكنولوجيا المساندة، األدوات التعويضية )مثل التصحيح

 مازال يمثل عنصرا هاما ألي خطة تعليم شاملة.

 

لعبه البيئة في تلكننا أدركنا أيضا أن محور اهتمامنا كان ضيق جدا. وقد أدى ذلك إلى إغفال الدور الهام الذي 

اهتمامنا نحو  مانينيات، اتجه محور". في نهاية الثاإلعاقةتحديد من الذي يعتبر ومن الذي ال يعتبر "من ذوي 

 لمين؟المنهج التعليمي ومحدوديته. وقد طرحنا سؤال هام: كيف تؤدى تلك المحدودية إلى "إعاقة" المتع

تعليمية وقد أدى هذا التحول إلى إدراك بسيط لكنه عميق: يجب أن يكون عبء التكيف على عاتق المناهج ال

فروق الفردية، بما أن معظم المناهج التعليمية ال تستطيع التكيف مع الفي المقام األول وليس على المتعلم. و

حن في حاجة إلى فقد أدركنا أن المناهج التعليمية هي المعيقة للتعلم والمشكلة ليست في المتعلمين. ومن ثم، ن

 "إصالح" المناهج التعليمية وليس المتعلمين.

 

لشامل التطوير والتعامل مع مبادئ وممارسات التصميم في بداية التسعينيات في البحث، ا CASTلقد بدأت 

يز به رون للتعلم. وقد جاء المصطلح من فكرة التصميم الشامل للتطوير المعماري وتطوير المنتجات الذي تم

ة وأدوات خلق بيئات مادي إلىماس بجامعة شمال كارولينا في نهاية الثمانينيات. وكانت هذه الحركة تهدف 

لرصيف. اعدد ممكن من األشخاص. ومن األمثلة القديمة للتصميم الشامل الجزء المنخفض من يستخدمها أكبر 

ن وعلى الرغم من أنه صمم في األصل لألشخاص الذين يستخدمون الكرسي المتحرك، فهو يستخدم األن م

ى علقبل األشخاص الذين يستخدمون عربة التسوق أو عربة األطفال. وبم أن محور االهتمام كان منصب 

الل التطبيق التعلم وليس المباني أو المنتجات، فقد تناولنا المشكلة عن طريق العلوم التعليمية وليس من خ

 المباشر للمبادئ المعمارية األساسية.
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حتى يتم وبمرور الوقت، أدركنا أن عملية التعلم تحتوي على تحديات معينة في المجال الذي يتم تعلمه، و

تصاحب  ي على الحواجز الغير الضرورية بدون القضاء على التحديات الجوهرية التيالتعلم، علينا أن نقض

 إمكانيةى عملية التعلم. من ثم، فإن مبادئ التصميم الشامل للتعلم تعتبر أكثر عمقا من مجرد التركيز عل

 الوصول للصف الدراسي، حيث تركز مبادئ التصميم الشامل على تسهيل عملية الوصول لجميع عناصر

 الوصول فقط. إمكانيةالتعلم. وهذا يعتبر االختالف األهم بين التصميم الشامل للتعلم والرؤية المعتمدة على 

 

جال التربية، تم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع العديد من األشخاص الموهوبين والمتفانيين من الباحثين في م

، ازدادت علماء األعصاب، أخصائيو التعلم وأخصائيو التكنولوجيا. ومع تطور مجال التصميم الشامل للتعلم

صميم ممارسات بمزيد من الدقة في تحاجة المعنيين إلى توجيهات لمساعدتهم في تطبيق تلك المبادئ وال

 للتصميم الشامل للتعلم. اإلرشاديالمناهج الدراسية. ولهذا تم صياغة الدليل 

 مقدمة:

كنولوجيا إن هدف التعليم في القرن الحادي والعشرين ليس التمكن من معرفة المحتوى العلمي أو استخدام ت

متعلمين الجدد يجب على التعليم أن يساعد على تحويل ال جديدة. بل الهدف هو التمكن من عملية التعلم. من ثم،

فراد يرغبون في التعلم، يعرفون كيفية التعلم بشكل استراتيجي، ولديهم طرقهم الفردية أ -خبراءإلى متعلمين 

ن خالل وضع موالمرنة للتعلم مدى الحياة. إن التصميم الشامل للتعلم يساعد المعلمين على تحقيق هذا الهدف 

 إلدراك كيفية تصميم مناهج دراسية تلبى احتياجات جميع المتعلمين منذ البداية.إطار 

 

 للتصميم الشامل للتعلم أي شخص يرغب في التخطيط لدروس/ وحدات اإلرشادييمكن أن يساعد الدليل 

الحواجز  دراسية أو تطوير مناهج دراسية )أهداف تعليمية، طرق تدريسية، مواد تعليمية، تقييمات( لتقليل

ن يساعد أوتحسين مستويات التحدي والدعم بهدف تلبية احتياجات جميع المتعلمين من البداية. وكذلك يمكن 

 اإلرشادييل مين على التعرف على الحواجز الموجودة في المناهج الدراسية القائمة. لكن لفهم هذا الدلالمعل

 بشكل كامل، يجب التعرف أوال على مفهوم التصميم الشامل للتعلم.
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 للتعلم؟ الشاملما هو التصميم 

 مفهوم التصميم الشامل للتعلم:

تعلمين خبراء الرئيسية التي تحول دون خلق م الحواجزول أهم إن التصميم الشامل للتعلم هو اإلطار الذي يتنا

على  جميع""قياس واحد يناسب ال، وتطبيق فكرة الغير مرنةالمناهج الدراسية  مثل ضمن البيئة التعليمية

لتعلم. غير مقصودة أمام عملية ا حواجز. وتخلق عدم المرونة في المناهج الدراسية الدراسية المناهج

رضة للتأثر من "، مثل المتعلمين األذكياء والموهوبين أو ذوي اإلعاقة، وهم األكثر عي الهوامشففالمتعلمين "

لدراسية اقد ال يلبي التصميم الفقير للمناهج  المتوسطةهذه الحواجز. وحتى المتعلمين أصحاب المستويات 

 احتياجاتهم التعلمية.

 

ندما يتم تصميم عتعتبر الفروق الفردية سائدة وال تعتبر استثناء في البيئة التعلمية مثل المدارس والجامعات. 

فردية بين المتعلمين المناهج الدراسية لتلبية احتياجات المتعلمين "المتوسطين" الوهمية، ال يتم مراعاة الفروق ال

عادلة وذلك وفي منح جميع األفراد فرص تعليمية متساوية  بشكل فعلي. ويفشل هذا النوع من المناهج الدراسية

فئة  لىإعن طريق استبعاد المتعلمين أصحاب القدرات، والمرجعيات والدوافع المختلفة والذين ال ينتمون 

 "المتوسط" الوهمية.

 

 دافهألا اقتراح خالل من لطلبةا بين الفردية الفروق مع التعامل على للتعلم الشامل التصميم يساعد

 االحتياجات يةتلب من المعلمين المتنوعة والتي تمكن تقييماتالو دراسية موادال تدريس،ال طرق تعليمية،ال

يتم تصميمها منذ البداية  المناهج الدراسية التي يتم بنائها باستخدام التصميم الشامل للتعلم إن .المتنوعة للطلبة

ات في الواقع غير لتلبية احتياجات جميع المتعلمين، مما يجعل التعديالت المكلفة، واستهالك الوقت والتغيير

خيارات  بداية والتي توفرضرورية. يشجع إطار التصميم الشامل للتعلم على خلق تصميمات مرنه منذ ال

توى الذي نتصوره قابلة للتعديل تسمح لجميع المتعلمين في االرتقاء من مستواهم التعليمي الفعلي وليس المس

 مين.الخيارات لتحقيق ذلك، تتميز بالتنوع والتماسك لتقديم تعليم فعال لجميع المتعل إنعنهم. 
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 المبادئ الثالث

 م الشامل للتعلمالتصمي وهي التي توجه الحديثة لعلوم األعصاببحاث األمبادئ رئيسية قائمة على هناك ثالثة 

 وتوفر األصول الرئيسية لهذا اإلطار:

  (. يختلف المتعلمون )ماهية، "ماذا" نتعلمالمبدأ األول: توفير وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلومات

ذوي -تقدم لهم. على سبيل المثال، يحتاج األشخاص  في طرق استيعابهم وفهمهم للمعلومات التي

ات اإلعاقات الحسية )مثل الكفيف واألصم(، ذوي صعوبات التعلم )عسر القراءة(، ذوي االختالف

 اآلخرونلى طرق مختلفة للتعامل مع المحتوى العلمي. وقد يستوعب إ-اللغوية أو الثقافية، إلخ 

لمطبوع. اخالل الوسائل السمعية أو المرئية بدال من النص المعلومات بسرعة أكثر وكفاءة عالية من 

مي، ألن وكذلك عملية التعلم ونقل المعلومات تحدث عند استخدام طرق عديدة لتقديم المحتوى التعلي

لومات ذلك يسمح للطالب بالربط بين المفاهيم. باختصار، ال يوجد وسيلة واحدة لتقديم وعرض المع

يم مثلى لجميع المتعلمين، حيث من الضروري توفير عدة خيارات لتقديمكن اعتبارها الوسيلة ال

 .التعليميوعرض المحتوى 

 ( يختلف المتعلمون  –كيفية التعلم المبدأ الثاني: توفير وسائل متعددة لألداء والتعبير .)كيف نتعلم

سبيل المثال،  ىفي بيئة التعلم والتعبير عما يعرفون. عل اإلبحارفي الطرق التي يمكنهم من خاللها 

وبات في يختلف األشخاص ذوي اإلعاقات الحركية الشديدة )مثل، الشلل الدماغي(، ومن لديهم صع

في  –، إلخ لغوية حواجزالتخطيط والقدرات التنظيمية )اضطرابات الوظائف التنفيذية(، ومن لديهم 

لكتابة وليس طريقة التعامل مع مهام التعلم. وقد يستطيع البعض التعبير عن نفسه جيدا من خالل ا

قدار كبير مالحديث، والعكس صحيح. وكذلك من المهم معرفة أن القدرة على العمل والتعبير تتطلب 

لواقع، ال وانب أيضا. في امن التخطيط، والممارسة والتنظيم، وقد يختلف المتعلمون في هذه الج

، حيث من يوجد وسيلة واحدة للعمل والتعبير يمكن اعتبارها كالوسيلة المثلى لجميع المتعلمين

 والتعبير. لألداءالضروري توفير عدة خيارات 

 ( يمثل - سبب التعلمالمبدأ الثالث: توفير وسائل متعددة للمشاركة والتفاعل .)الجانب لماذا نتعلم

را رئيسيا في عملية التعلم، ويختلف المتعلمون بشكل ملحوظ في طرق مشاركتهم أو الوجداني عنص

الوجداني مثل الناحية الجانب دافعيتهم نحو التعلم. ويمكن لعدة أسباب أن تؤثر على الفروق الفردية في 

 العصبية، الثقافة، االهتمام الشخصي، الشخصية، والمرجعية العلمية، إلى جانب عدة عوامل أخرى

بشكل تلقائي ومبتكر في عملية التعلم بينما . يشارك بعض المتعلمين اإلرشادينعرضها في هذا الدليل 
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وقد يميل بعض المتعلمين إلى العمل بمفردهم،  ال يميل األخرون إلى ذلك ويفضلون النظام الحازم.

واالنخراط يمكن  بينما يفضل أخرون العمل مع أقرانهم. في الواقع، ال يوجد وسيلة واحدة للمشاركة

اعتبارها الوسيلة المثلى لجميع المتعلمين، حيث من الضروري توفير عدة خيارات للمشاركة 

 واالنخراط.

 

 للتعلم: الشاملالتصميم  حولأسئلة هامة 

لتي توضح للتصميم الشامل للتعلم، يجب اإلجابة على بعض األسئلة ا اإلرشاديقبل تقديم شرح كامل للدليل 

معرفية المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالتصميم الشامل للتعلم. وهذا سوف يساعد على تكوين المرجعية ال

 والمفردات الالزمة لفهم هذا الدليل. وتشتمل األسئلة على ما يلي:

 كيف تم تعريف التصميم الشامل للتعلم؟ 

 هو المقصود بالمتعلمين الخبراء؟ ما 

 ما المقصود بالمناهج الدراسية؟ 

 ما المقصود بالمنهج الدراسي "المعيق"؟ 

 كيف يتعامل التصميم الشامل للتعلم مع إعاقة المنهج الدراسي؟ 

 هل تعتبر التكنولوجيا ضرورية لتطبيق التصميم الشامل للتعلم؟ 

  الشامل للتعلم؟ما هو الدليل الذي يدعم تطبيقات التصميم 

 

 للتعلم؟ الشاملالتصميم  تم تعريفكيف 

( األمريكيةحدة )الواليات المت 2008تم تعريف التصميم الشامل للتعلم من قبل قانون فرص التعليم العالي لسنة 

 تعريفا دقيقا ينص على:

 :ا يحققوبم التعليمية الممارساتلتوجيه  علميإطار مثبت بشكل  هون مفهوم التصميم الشامل للتعلم إ

 هارات،والمالمعرفة  إظهارأو  طلبةال وطرق استجابةالمرونة في طرق تقديم المعلومات توفير  .أ

 .لبة مع عملية التعلمالط انخراطوكذلك طرق 
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يحافظ على ات كما والتحديالمناسبة، والدعم،  األكاديميةالمساندة  وإتاحة، في التعليم الحواجزل يقلت .ب

والطالب  ذوي اإلعاقةمن جميع الطالب، بما فيهم الطالب لتوقعات عالية في التحصيل األكاديمي 

 ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية.

 ما المقصود بالمتعلمين الخبراء؟

طالب. ومن ال إن الهدف من التعليم هو تنمية المتعلمين الخبراء، وهو الهدف الذي يستطيع أن يحققه جميع

 منظور التصميم الشامل للتعلم، فإن المتعلمين الخبراء هم:

تعلم  ثناءأهم المتعلمون العمليون أصحاب المعرفة. حيث يسترجع المتعلمون الخبراء المعرفة السابقة  -1

ي فأشياء جديدة، ويقوموا بتنشيط المعرفة السابقة لتعريف وتنظيم وترتيب األولويات ودمجها 

ء وتذكر وبنا إيجادالمعلومات الجديدة. كما أنهم يتعرفون على األدوات والمصادر التي تساعدهم في 

وقابلة  ذات قيمة المعلومات الجديدة. كما أنهم يعرفون كيفية تحويل المعلومات الجديدة إلى معرفة

 لالستخدام.

 

للتعلم،  اططخالمتعلمون الخبراء  ويُعد. االستراتيجيون الذين يركزون على أهداف التعلم المتعلمونهم  -2

تنظيم نهم يقوموا بم. كما ألتعللالستفادة القصوى من عملية ا وخطط فعالة استراتيجياتويبتكرون 

الضعف القوة و نقاط ويتعرفون على، ويراقبون تقدمهمالتعلم،  لتسهيل عملية التعلم مصادرأدوات و

 الغير فعالة. االستراتيجياتلديهم كمتعلمين، وكذلك يتخلون عن الخطط و

 

مندفعون نحو و ةالجديد األشياء تعلمل تواقون المتعلمون الخبراء والتصميم.الدافعية  ذويالمتعلمون هم  -3

نفسهم ألضعون كما ي. المتعلقة بتعلمهماألهداف دائما ما يتوجهون نحو و .التعلم عملية التمكن من

 .ألهدافا لتلك والمثابرة للوصولالجهد  الحفاظ على، ويعرفون كيفية وتحديات في عملية التعلمأهداف 

 .الناجحق أو تشتت تعلمهم يتع وتنظيم انفعاالتهم التيمراقبة  وكذلك يمكنهم

 ؟ةالدراسي هجاما المقصود بالمن

 الغرض من المناهج الدراسية المبنية على التصميم الشامل للتعلم:

ال يقتصر المنهج الدراسي المبني على التصميم الشامل للتعلم على مساعدة الطالب على اكتساب معارف 

باختصار أن -معينه أو مجموعة مهارات معينه، بل على مساعدتهم على التمكن من عملية التعلم بحد ذاتها 
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ا متعلمين خبراء. ويظهر لدى المتعلمين الخبراء ثالثة سمات عامة وهي: )أ( التخطيط االستراتيجي يصبحو

والمهارة والتركيز على الهدف، )ب( المعرفة و )ج( التصميم والدافعية نحو المزيد من التعلم. ونالحظ أن 

قضاء على الحواجز المحتملة التي تصميم المنهج الدراسي باستخدام التصميم الشامل للتعلم يسمح للمعلمين بال

 قد تعيق المتعلمين من تحقيق هذا الهدف الهام هو أن يصبحوا متعلمين خبراء.

 

 للتعلم: الشاملالتصميم المبنية على  اهج الدراسيةمنالمكونات 

لتعليم، اأربعة عناصر مترابطة هي: األهداف التعليمية، طرق يحتوي هذا النوع من المناهج الدراسية على 

ت التصميم الشامل المواد التعليمية والتقييمات. وفيما يلي توضيح لالختالفات بين التعريفات التقليدية وتعريفا

 للتعلم لكل من هذه العناصر.

 

المفاهيم والمهارات : غالبا ما توصف هذه األهداف على أنها توقعات التعلم. وتمثل المعرفة، واألهداف التعليمية

لشامل ايتمكن منها جميع الطالب، وتتفق بصفة عامه مع المعايير. ومن خالل إطار التصميم  التي يجب أن

األهداف  للتعلم، يتم التعامل مع هذه األهداف بطريقة تستوعب الفروق الفردية بين المتعلمين وتميز بين

لى تقديم المزيد عامل للتعلم والوسائل التعليمية. وتساعد هذه السمات معلمو المنهج الدراسي المبني التصميم الش

ائل الدعم وذلك ، االستراتيجيات التعليمية ووساألدواتمن الخيارات والبدائل مثل الطرق التعليمية المتنوعة، 

هداف األداء، أ. وإذا كان المنهج الدراسي التقليدي يركز على المحتوى التعليمي أو اإلتقانللوصول إلى درجة 

كن أن لتعلم يركز على تطوير "متعلمين خبراء". وهذا يضع توقعات كبيرة يمفإن منهج التصميم الشامل ل

 يصل إليها كل متعلم.

 

مي يستخدمه : يمكن تعريفها على أنها قرارات تعليمية، وأساليب، وإجراءات أو نظام تعليالطرق التعليمية

لى البرهان تعليمية مبنية ع المعلمون الخبراء لزيادة سرعة التعلم وتعزيزه. ويطبق المعلمون الخبراء طرق

مل للتعلم ويميزون بين تلك الطرق وفقا للهدف من الشرح. ويسهل المنهج الدراسي المبني على التصميم الشا

، المصادر على التمييز الواضح بين الطرق التعليمية، وفقا للفروق الفردية بين المتعلمين في سياق العمل

لتصميم الشامل اخ الصف الدراسي. ويمكن تعديل طرق التعليم المبنية على االجتماعية/ الوجدانية للمتعلم، ومنا

 للتعلم بصورة مرنه ومتنوعة من خالل المراقبة المستمرة لتقدم المتعلم.
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دمه المتعلم عادة ما تعتبر بمثابة الوسيلة المستخدمة لعرض المحتوى العلمي وما يستخالمواد التعليمية: 

لتعليمية. اإلظهار المعرفة. ومن خالل إطار التصميم الشامل للتعلم، يعتبر التنوع والمرونة أساس المواد 

المتعددة والتي  م الوسائطالمعرفة النظرية، تقدم المواد التعليمية المبنية على التصميم الشامل للتعل ولتوصيل

لتعلم الشاشة. وبالنسبة ل والتدريب عبرتتجسد في الدعم المباشر مثل القواميس الرقمية، المعلومات، 

م األدوات والدعم االستراتيجي والتعبير عن المعرفة، تقدم المواد التعليمية المبنية على التصميم الشامل للتعل

كة الفعالة في وترتيبها، والتعبير عن الفهم بعدة طرق. ولكي يتم المشارالالزمان إليجاد األفكار وتحليلها، 

ى النجاح وتشتمل عملية التعلم، تقدم المواد التعليمية المبنية على التصميم الشامل للتعلم طرق بديلة تهدف إل

يف وظعلى اختيار المحتوى العلمي المناسب، والتنوع في مستوى الدعم والتحدي، والخيارات الخاصة بت

 االهتمام والدافعية وتعزيزهم.

 

تحديد  : يوصف بأنه عملية جمع المعلومات عن أداء المتعلم باستخدام طرق ومواد عديدة من أجلالتقييم

تصميم الشامل معرفة المتعلمين، ومهاراتهم ودافعيتهم للقدرة على اتخاذ قرارات تعليمية واعية. ومن خالل ال

ريس جميع قة التقييم والتأكد من أنه مناسب وشامل وواضح لتوجيه عملية تدللتعلم، فإن الهدف هو تحسين د

ختلف عن المتعلمين. ويتحقق ذلك جزئيا من خالل التركيز العالي على الهدف التعليمي، على اعتبار أنه م

سع في ل التوالوسائل التعليمية، مما يتيح توفير الدعم والمساندات لبناء العناصر الغير مترابطة. ومن خال

امل للتعلم يحد من الوسائل التعليمية لدعم الفروق الفردية بين المتعلمين، فإن التقييم المبني على التصميم الش

 أو يقضى على الحواجز حتى يتم التقييم الدقيق لمدى معرفة المتعلم، ومهاراته وتفاعله.

 

 ق"؟ي"المعالدراسي ما المقصود بالمنهج 

 

 معيقا من خالل الطرق التالية:قد يكون المنهج الدراسي 

 

 الذي يمكن التعلم منه. منيكون المنهج معيقا من خالل  -1

فغالبا ما ال يمكن استيعاب المنهج الدراسي وتصميمه بصورة مالئمة أو االعتماد عليه ليستخدم من 

مين قبل   المتعلمين المتنوعين المتواجدين فعليا في الصفوف الدراسية. وغالبا ما يتحمل المتعل

الذين يكونوا موهوبين وماهرين، أو من ذوي اإلعاقة، أو من متعلمي اللغة اإلنجليزية، -"المهمشين"
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عبء المنهج الدراسي الذي تم تصميمه للمتعلمين أصحاب المستوى "المتوسط" الذي وجودهم -إلخ 

 م.غير واقعي. فهذا المنهج الدراسي ال يعترف بالفروق الفردية بين المتعلمين وتنوعه

 

 يكون المنهج الدراسي معيقا من خالل ما يمكن تعليمه. -2

ين االعتبار غالبا ما يتم تصميم المنهج الدراسي لنقل المعلومات أو المحتوى وتقييمهم بدون األخذ بع

لومات تطور استراتيجيات التعلم والمهارات التي يحتاجها المتعلمون لفهم، وتقييم، وترتيب المع

لوسائط قابلة لالستخدام. ويعتمد المنهج الدراسي الشائع بصورة كبيرة على اوتحويلها إلى معرفة 

ج الدراسية التعليمية المطبوعة، والتي مناسبة في نقل المحتوى الروائي والمعروض. ولكن، تلك المناه

حسابية أو ليست الحل األمثل للمعلومات التي تتطلب فهم للعمليات الحركية والعالقات، والعمليات ال

 إلجراءات.ا

 

 يكون المنهج الدراسي معيقا من خالل كيف يقوم بالتعليم -3

مهيأة لتقديم  غالبا ما يقدم المنهج الدراسي خيارات تعليمية محدودة جدا. فتكون المناهج الدراسية غير

فة. وأيضا شرح مختلف يناسب المتعلمين المختلفين أو حتى يالئم نفس المتعلم في مراحل الفهم المختل

ية للتعليم المناهج الدراسية معيقة من خالل عدم قدرتها على تقديم العديد من العناصر الرئيس تعتبر

والقدرة  القائم على البرهان، مثل القدرة على التركيز على الجوانب الضرورية أو األفكار الهامة،

السابقة،  مهاراتعلى تقديم معلومات سابقة مرتبطة بالموضوع، والقدرة على ربط المهارات الحالية بال

لتقدم والقدرة على تصميم نموذج خاص بالمهارات واالستراتيجيات الناجحة، والقدرة على مراقبة ا

ة الحالية بشكل فعال، والقدرة على تقديم الدعم بصورة تدريجية، إلخ. وتعتبر معظم المناهج الدراسي

 أفضل بكثير في عرض المعلومات بدال من التدريس.

 

 يم الشامل للتعلم أن يتعامل مع إعاقة المنهج الدراسي؟كيف يمكن للتصم

 

إن العملية المعتادة التي تجعل من المنهج الدراسي الحالي قابال لالستخدام هي تهيئة المنهج الدراسي بحيث 

 أثناءيكون سهل االستخدام من قبل جميع المتعلمين. وغالبا ما يضطر المعلمون إلى القيام بمحاوالت صعبة 
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عناصر المنهج الدراسي التي ال تتسم بالمرونة وال تناسب الجميع ولم تصمم للتعامل مع الفروق الفردية تعديل 

عند المتعلمين وتنوعهم. وغالبا ما يطبق مفهوم التصميم الشامل للتعلم بشكل خاطئ على تلك التعديالت الغير 

 واقعية.

 ، طرقالتعلم فتصميم المنهج الدراسي )أهدا خاللها من يتم التيالتصميم الشامل للتعلم يشير إلى العملية  إن

 ومن خاللية. البداية ليتعامل مع الفروق الفرد ومنظم من( بشكل مقصود والتقييم التعليمية ، الموادالتعليم

لصعوبات امبادئ التصميم الشامل للتعلم، يمكن الحد من أو القضاء على  بناء علىالمنهج الدراسي المصمم 

 بيئة تعلم أفضل.المعيق للحصول على الدراسي  وتعديل المنهجعن إعادة تهيئة  اتجةوالنفقات الن

 

لك بفاعلية القيام بذ فيلكنه يكمن و، من األشخاصالمنهج الدراسي لقلة  تهيئةتعديل أو  في التحديال يكمن 

لمتعلمين ما يتعلق بابرهان فيالعلى  المبنيةتحدد الممارسات الفعالة  التيمن األبحاث  وهناك العديد. ومنذ البداية

شل المتعلمين بعد ف وتقدم فقطغير متاحة لجميع المتعلمين،  الجيدةالمهمشين. لكن لسوء الحظ، هذه الممارسات 

وال ع خاصة أوضاع عالجية أو أوضا في هذه الممارسات يتم تقديم وغالبا ما. التقليديالمنهج الدراسي  خالل

لشامل للتعلم االتصميم الدراسية المبنية على هج امنالقدم ت ومعاييره العالية.بالمنهج الدراسي  تكون مرتبطة

 دمج جميع المتعلمين.وتعزيز ، المقطوعة تلك الروابط إلصالحطرق 

 

 هل تعتبر التكنولوجيا ضرورية لتطبيق التصميم الشامل للتعلم؟

 

، لمتعلميناجميع  لتلبية احتياجاتالعمل طرق لتصميم المنهج الدراسي  فيدائما ما يجد المعلمون المتفانون 

ادئ التصميم مب باستخدامتطبق  التي المؤثرة، التكنولوجيا الرقمية ولكنالتكنولوجيا أو ال. باستخدام سواء 

 في رتطوال وقد أدىالمتعلمين.  وفاعلية ليناسبالمنهج الدراسي بسهولة  تعديلالشامل للتعلم تساعد على 

تقدم و .مكلفة وبطرق غيرعملية، بصورة المنهج الدراسي  تخصيصإلى إمكانية  وعلوم التعلمالتكنولوجيا 

بيئة  اركة فيوالمش الفهمالمتعلمين على  والتحديات لمساعدة والمساندةمن وسائل التكنولوجيا الدعم،  العديد

 التعلم.
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 جوانبجيا جميع التكنولو وقد تخللت. ةتعليمية هامنتيجة حد ذاته  في استخدام التكنولوجيا بفعاليةتعلم  يعتبر

هم من ممهارات التي أصبحت جزء المدرسة إلى مجموعة من  اآلن فيمتعلم  ويحتاج كل. والثقافة االقتصاد

نية التقغير  اراتفهم أكبر للخيهذه التكنولوجيا إلى يؤدى الفهم الجيد ل باإلضافة إلى ذلك، ثقافتنا المتغيرة.

 .استخدامهايمكن  التي الممكنة

 

لتصميم الشامل ولكن، من جدير بالذكر، أنه من المهم أال تعتبر وسائل التكنولوجيا الطريقة الوحيدة لتطبيق ا

درة على التعامل للتعلم. ويجب على المعلمين الفعالين أن يكونوا مبدعين وماهرين في تصميم بيئات تعلم مرنه قا

تعلم هو خلق باستخدام حلول تكنولوجية عالية أو بسيطة. إن الهدف من التصميم الشامل للمع تنوع المتعلمين 

باستخدام  بيئات يمتلك فيها كل فرد الفرصة التي تجعله متعلم خبير، والوسيلة التي تفوده إلى ذلك، سواء

 التكنولوجيا أو ال.

 

ا للتصميم الشامل نولوجيا في الصف الدراسي تطبيقومن المهم أيًضا اإلشارة إلى أنه يجب أال يعتبر استخدام التك

ديها نفس مشاكل للتعلم. وإن استخدام التكنولوجيا ال يعزز بالضرورة التعلم، حيث أن العديد من التكنولوجيا ل

نولوجيا في إمكانية الوصول التي قد تكون في الخيارات غير التقنية. فيجب التخطيط الدقيق عند إدخال التك

 راسي كوسيلة لتحقيق أهداف التعلم.المنهج الد

 

ة، مثل المقعد ومع ذلك، هناك استثناء مهم. بالنسبة لبعض الطالب، يعد استخدام التكنولوجيا المساعدة الشخصي

ول لبيئات المتحرك الكهربائي، النظارات، أو قوقعة األذن الصناعية، أمًرا ضروريًا لتسهيل إمكانية الوص

دم فيها باقي الطالب الب إلى التكنولوجيا المساعدة، حتى أثناء األنشطة التي قد ال يستخالتعلم. فيحتاج هؤالء الط

لمبنية على االتكنولوجيا على اإلطالق. وحتى في الصفوف الدراسية المزودة جيدا بالمواد والطرق التعليمية 

 .م الشامل للتعلمجة إلى التصميالتصميم الشامل للتعلم، فإن التكنولوجيا المساعدة ال تستبعد وال تحل محل الحا

 

 وتحقيقه. باختصار، ليست التكنولوجيا مرادفا للتصميم الشامل للتعلم، ولكنها تلعب دورا فعال في تطبيقه
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 تدعم التصميم الشامل للتعلم؟ التيما الدالئل 

 

لمتعلمون ايستند التصميم الشامل للتعلم على النتيجة األكثر تكرارا في مجال البحث التربوي وهي: يختلف 

خل نتيجة اختالفا كبيرا في استجابتهم للتدريس. وتقريبا يوضح كل تقرير من األبحاث عن التدريس أو التد

لتعامل معها اروق الفردية عادة ما يتم واضحة بل األبرز وهي الفروق الفردية بين المتعلمين. ولكن، تلك الف

علم كمصدر إزعاج أو كمشتتات عن الهدف الرئيسي من الشرح. من ناحية أخرى، فإن التصميم الشامل للت

ك النتائج في يتعامل مع هذه الفروق الفردية كمحور أساسي ومتساوي في األهمية. في الواقع، لو نظرنا إلى تل

بحاث التي نجد أنها تعتبر ضرورية لفهم وتصميم التدريس الفعال. وتنقسم األإطار التصميم الشامل للتعلم، 

عن مبادئ  بحاثواألللتصميم الشامل للتعلم،  ةالتأسيسياألبحاث تدعم التصميم الشامل للتعلم إلى أربعة أنواع: 

 لتعلم.امل لعن تطبيق التصميم الش واألبحاث، ساتعن الممار عدةاالو واألبحاثالتصميم الشامل للتعلم، 

 

 عن التصميم الشامل للتعلم: التأسيسية األبحاث

، وعلم النفس إن التصميم الشامل للتعلم ناتج عن عدة أبحاث تشتمل على مجاالت العلوم العصبية، علوم التعلم

دعم، المعلمون المعرفي. وترجع جذور التصميم الشامل للتعلم إلى مفاهيم معينه مثل نطاق التطور التقريبي، ال

ذي افترض وتسكى، برونر، روز، وود، وبلوم الالمرشدون، والنمذجة، وكذلك األعمال األساسية لبياجية، فيج

كد فيجوتسكى أمبادئ مشابهه إلدراك الفروق الفردية وطرق التدريس الالزمة للتعامل معها. على سبيل المثال، 

عم مهم للمتعلمين على أحد النقاط األساسية لمنهج التصميم الشامل للتعلم وهي أهمية "الدعم" المتدرج. وهذا الد

ل تدريجي من تقليل الدعم تدريجيا كلما قام الفرد باكتساب الخبرات. يعتبر استخدام الدعم بشك الجدد ويمكن

و ركوب الدراجة أالممارسات القديمة بقدم الثقافة البشرية ومرتبطة بالتعلم في أي مجال، بداية من تعلم المشي 

 طائرة."بال مساعدة" إلى التدريب المهني الطويل لجراحة األعصاب أو قيادة ال

 

 األبحاث عن مبادئ التصميم الشامل للتعلم:

تستند . وعلم األعصاب الحديثمبادئ العامة الخاصة بالتصميم الشامل للتعلم إلى البحث في الأساس  يرجع

 :تتكون من ثالثة شبكات مختلفة التي تتعلم عقولناتشير إلى أن  التيالمعرفة  إلىالمبادئ األساسية الثالث قائمة 

بين تلك الشبكات الثالث ويربط الدليل اإلرشادي  المعرفية، الشبكة االستراتيجية، الشبكة الوجدانية.الشبكة 
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، االستراتيجية مرتبطة باألداء والتعبير، المعرفة مرتبطة بالعرض) للتصميم الشامل للتعلم والمبادئ الثالث

كيفية تفاعل  لفهمأساًسا قويًا  األعصاب علم في التجريبية القاعدة هقدم هذتمشاركة(. ووالوجدانية مرتبطة بال

 ونقاط المراجعة. الدليل اإلرشاديمن خالل  االرتباطهذا يتم شرح وتوضيح الفعال. و التدريسعقل المتعلم مع 

 

 :التصميم الشامل للتعلم ممارساتلبحاث الواعدة األ

حدى ت لمواجه ضروريةممارسات معينه تعتبر  يتعرف على الذيتشتمل الخطوط البحثية الواعدة على العمل 

ويطلق على قام بها العديد من الباحثين المختلفين. دى عقود ومعلى تراكمت  التياألبحاث  -الفروق الفردية

 مبنية على ئةبي فيهذه الدراسات "واعدة" ألنها تبدو مناسبة إلطار التصميم الشامل للتعلم، لكنها لم تختبر 

 الشامليم تصممبنية على الخضع تلك الممارسات للدراسة داخل بيئة من المهم أن تتعلم. ولل الشاملتصميم ال

 المساهمة نشجع بشدة على الذيالمجال  وهذا هوللتعلم.  الشامللتصميم لللتعلم حتى تعتبر ممارسات فعالة 

 فيه.

 

 : التصميم الشامل للتعلم التطبيقعن بحاث األ

شروط الوتحتوي على رابعا، هناك أبحاث عن تطبيقات خاصة للتصميم الشامل للتعلم داخل بيئات التعلم، 

 يفلجديد ا البحثيالمجال  ويعتبر هذامن المجال.  والدروس المستفادةالشائعة،  الحواجزالالزمة للتطبيق، 

اق واسع. الدراسية على نط لمناهجتطبيقات احالما يتم تطوير األولى لكنه سوف يحتل مكانه بارزة  مراحله

 .األبحاثفيه من خالل مجال  المساهمةأن هذا مجال أخر نشجع على  والجدير بالذكر

 

 أسئلة بحثية إضافية:

يف يستطيع مثل: ك وتشمل أسئلةمازالت تحتاج إلجابة.  التيهناك العديد من األسئلة البحثية  ،مجال أيمثل 

تطبيقهم للتصميم  يفتطبيق التصميم الشامل للتعلم، كيف يتقدم المعلمون  فيالمعلمين أو المناطق التعليمية البدء 

تعلم بأقصى أهم مكونات التصميم الشامل للتعلم، كيف يمكن تطبيق التصميم الشامل لل هيالشامل للتعلم، ما 

وغيرها  وهذه األسئلةاهزة لتطبيق التصميم الشامل للتعلم، إلخ. فاعلية، كيف نعرف متى تكون المدارس ج

، هناك بعوبالط. على نطاق واسعدراستها بمنهجية  فيلبدء يجب ا التصميم الشامل للتعلم تطبيق وفعالية عن

 تتطور مع تطور المجال. والتي سوفلم يتم تناولها حتى األن،  التيالعديد من األسئلة 
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 :الشرحعن هذا 

ع وجميالشرح الكامل لكل مبدأ  ويوضح. الدليل اإلرشادي للتصميم الشامل للتعلما النص يعرض إن هذ

ب الجميع، نقاط المراجعة. بالطبع، هذا النوع من العرض ال يناس ونماذج لكلشرحا  وكذلك يقدم، اإلرشادات

 متاح وجميعها. العروض باقيلتطوير  ووضعنا خططللمعلم،  ونقاط مراجعةبعمل منظم للصور  قمنا قدلذلك 

  للتعلم:للتصميم الشامل  القوميعبر اإلنترنت من خالل المركز 

(http://www.udlcenter.org/).  

 

لذلك ال وإن هذا اإلصدار النصي من الدليل اإلرشادي هو اإلصدار الثاني لعملية نرى أنها حية ومتطورة. 

مل للتعلم، ذ الدليل نهائي. حيث سيتطور باستمرار مع فهمنا لألبحاث الخاصة بمجاالت التصميم الشايعتبر ه

هاية وبهدف والتعليم وعلم النفس، وعلم األعصاب إلى جانب علوم أخرى. وبما أن هذه الوثيقة تفتقر إلى الن

طبقون عاون األشخاص الذين يجعل الدليل اإلرشادي أكثر دقة وشمولية، فإننا نشجع بشدة على مشاركة وت

 .التصميم الشامل للتعلم ويؤيدونه والباحثين وكذلك األشخاص العاملين في مجاالت أخرى

 

صادرة في كما هو الحال في اإلصدار األول من هذا الدليل اإلرشادي، يظل هدفنا جمع وتحليل التعليقات ال

تحديثات فة مستمرة بالتعديالت واإلضافات والهذا المجال، وموازنتها بأحدث دالئل األبحاث، والقيام بص

لبداية، ونتمنى المناسبة على الدليل اإلرشادي بعد الرجوع إلى الهيئة االستشارية التحريرية، وهذه هي مجرد ا

 أن تكون بداية واعدة لتحسين الفرص المتاحة لجميع األفراد حتى يصبحوا متعلمين خبراء.

 

 كيف يتم ترتيب الدليل اإلرشادي؟

 

الشامل للتعلم  الخاص بالتصميم الشامل للتعلم وفقا لثالثة مبادئ رئيسية للتصميم اإلرشادييتم ترتيب الدليل 

كون )العرض، واألداء والتعبير، والمشاركة(. ويتم ترتيبها بشكل مختلف وفقا لهدف العرض، على أن ي

اعمه. وكل منها لها نقاط مراجعة د، إرشاداتالمحتوى ثابت. ولمزيد من التفاصيل، تنقسم المبادئ إلى 

 كثر تفصيال(نقاط المراجعة )األ يةالتوجيهالمبادئ المبدأ )األقل تفصيال( باختصار، يتم ترتيبها من 

 

http://www.udlcenter.org/
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 الدليل اإلرشادي؟ استخدامكيف يمكن 

 

المبادئ بر وتطبيقها بدقة على المنهج الدراسي بصورة مناسبة. وال تعتالمبادئ التوجيهية يجب انتقاء هذه 

يمكن  للتصميم الشامل للتعلم "وصفة عالجية"، ولكنها تمثل مجموعة من االستراتيجيات التي التوجيهية

لتوجيهية المبادئ اتوظيفها للتغلب على الحواجز المتأصلة في معظم المناهج الدراسية الحالية. وقد تخدم 

معلمين أن في العديد من الحاالت، يمكن للكأساس لبناء الخيارات والمرونة الالزمة لزيادة فرص التعلم. و

 .المبادئ التوجيهيةيجدوا أنه فعليا ممارساتهم تتضمن العديد من هذه 

 

استخدامها  على عنصر واحد من عناصر المناهج الدراسية وال يجبالمبادئ التوجيهية يجب أال يتم فقط تطبيق 

تعليم، لتقييم وتخطيط أهداف التعلم، طرق الالمبادئ التوجيهية مع بضعة طالب فقط. بل يجب أن تستخدم 

 المواد التعليمية، والتقييم بغرض خلق بيئة تعلم مناسبة للجميع.

 للتعلم: الشاملتصميم الدليل اإلرشادي لل

 وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلوماتالمبدأ األول: توفير 

المثال،  يختلف المتعلمون في الطرق التي يفهمون بها المعلومات التي تعرض عليهم ويستوعبوها. على سبيل

اللغوية  اإلعاقات الحسية )مثل المكفوفين والصم(، وصعوبات التعلم )عسر القراءة(، الفروق ذوياألشخاص 

توعب البعض المحتوى العلمي. وقد يس أو الثقافية، إلخ والتي قد تحتاج جميعها إلى طرق مختلفة للتعامل مع

عة. المعلومات بشكل أسرع وأكثر فاعلية من خالل الوسائل المرئية والسمعية بدال من النصوص المطبو

بط بين عملية التعلم ونقل التعلم عند استخدام طرق عرض متعددة ألن ذلك يسمح للطالب الر وكذلك تتحقق

لى لجميع ة لتقديم وعرض المعلومات يمكن اعتبارها الوسيلة المثالمفاهيم. باختصار، ال يوجد وسيلة واحد

 المتعلمين، حيث من الضروري توفير عدة خيارات لتقديم وعرض المحتوى العلمي.

 

 للفهم واإلدراك: توفير خيارات دأ التوجيهي األولالمب

صعبة لو تم عرض المعلومات بصورة تكون عملية التعلم مستحيلة لو كانت المعلومات غير قابلة للفهم، وتكون 

تتطلب جهد كبير أو مساعدة لفهمها. وللحد من حواجز التعلم، يجب التأكد من أن جميع المعلومات الرئيسية 

( تقديم نفس المعلومات عبر نماذج مختلفة 1مفهومة من جميع المتعلمين بشكل متساوي وذلك عن طريق: 
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 الذيتقديم المعلومات بصورة تسمح للمستخدم بتعديلها )مثل، النص ( 2)من خالل الرؤية، السمع أو اللمس(، 

يمكن تكبيره، األصوات التي يمكن تضخيمها(. وتضمن هذه العروض المتنوعة وصول المعلومات للمتعلمين 

أصحاب اإلعاقات الحسية واإلدراكية باإلضافة إلى أنها تُسهل من فهم واستخدام المعلومات من قبل المتعلمين 

 خرين.اآل

 

 قديم طرق لتعديل عرض المعلوماتت 1-1نقطة 

ا، يكون يكون عرض معلومات في المواد المطبوعة ثابتا ودائما. أما من خالل المواد الرقمية المعدة جيد

 ييحتو ن ظهور مربع االستدعاء الذيعرض نفس المعلومات مرن جدا وقابل للتعديل. على سبيل المثال، يمك

ذه هتوفر م لون أو حذفه. ومختلف، أو تكبيره أو التركيز عليه من خالل استخداعلى معلومات في مكان 

اختيارات  تعديالت على حسبالالمرونة خيارات لتوضيح الرؤيا وإبراز المعلومات أمام عدة متعلمين وتطبيق 

اد الرقمية، الموالمتعلمين. إذا كانت تلك التعديالت صعبة مع المواد المطبوعة، فهي متاحة بشكل تلقائي في 

لى المعلمين يجب عتخدام فبعضها غير قابل للوصول. ووبالرغم من ذلك ال تعتبر كل المواد الرقمية قابلة لالس

 و المتعلمين العمل سويا للوصول إلى أفضل الخصائص التي تتماشى مع احتياجات التعلم.

 

 أمثلة تطبيقية:

 تعلقة بالحواس:عرض المعلومات بشكل مرن يسمح بتنوع الخصائص الم 

 حجم النص، الصور، الرسومات البيانية، الجداول أو المحتويات البصرية األخرى. -

 التباين بين الخلفية والنص أو الصورة. -

 اللون المستخدم للمعلومات أو للتأكيد على معلومة. -

 حجم الصوت الكالم وسرعته. -

 .سرعة أو زمن الفيديو، الرسوم المتحركة، الصوت، المحاكاة، إلخ -

 تصميم العناصر المرئية أو غيرها -

 حجم الخط المستخدم في المواد المطبوعة. -
 

 توفير بدائل لعرض المعلومات السمعية 2-1نقطة 

يعتبر الصوت من الوسائل الفعالة لتوضيح تأثير المعلومات، وهذا هو سبب أهمية تصميم الصوت في األفالم 

وسبب فاعلية الصوت البشرى في نقل المشاعر والتأثير. ولكن، ال يمكن لجميع المتعلمين الوصول بصورة 
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اإلعاقة السمعية،  ذويمين من متساوية إلى المعلومات التي يتم نقلها من خالل الصوت فقط وخاصة المتعل

والمتعلمين الذين يحتاجون إلى المزيد من الوقت لمعالجة المعلومات، أو المتعلمين الذين لديهم صعوبات في 

أن  وللتأكد منذلك، فإن االستماع ذاته يعتبر مهارة استراتيجية معقدة يجب تعلمها.  وباإلضافة إلىالذاكرة. 

 لتعلم، يجب أن تتوفر الخيارات لتقديم المعلومات السمعية. وصول جميع المتعلمين لعملية ل

 

 أمثلة تطبيقية:

  تلقائي )التعرف الصوتي( بالنسبة للغة نصياستخدام بدائل للنص على شكل تعليقات أو حديث 

 المتحدثة.

 .تقديم صور بيانية، جداول بيانية، نوته للموسيقى أو الصوت 

  الفيديو أو مقاطع الصوت.تقديم نصوص كتابية خاصة بمقتطفات 

 .تقديم لغة اإلشارة األمريكية الخاصة باللغة اإلنجليزية المتحدثة 

  للتركيز )مثل، االنفعاالت، الرموز أو الصور(. البصرياستخدام التمثيل 

 .تقديم بدائل بصرية أو حسية )مثل، االهتزاز( للتأثيرات الصوتية أو التنبيهات 

 سير الموسيقىو/ أو حسي لتف يتقديم وصف بصر. 

 

 توفير بدائل لعرض المعلومات البصرية: -3-1نقطة 

( هي الطريقة يليغالبا ما تكون الصور، والرسومات البيانية، والرسوم المتحركة، والفيديو أو النص )راجع ما 

األرقام أو والمثلى لتقديم المعلومات، وخاصة عندما تكون المعلومات عن العالقات بين األشياء، واألفعال، 

تعلمين األحداث. لكن تلك العروض البصرية غير قابلة للوصول بشكل متساوي لجميع المتعلمين، وخاصة الم

لمعلومات من ذوي اإلعاقة البصرية أو الغير معتادين على نوع الرسم البياني المستخدم. ويمكن أن تكون ا

مد على وتفسيرات معقدة متعددة تعت يا معانالبصرية كثيفة، وخاصة مع الفنون البصرية التي قد يكون له

ة للوصول عوامل لها عالقة بالسياق ومعلومات المشاهد. وللتأكد من أن جميع المتعلمين لديهم فرص متساوي

 للمعلومات، يجب توفير بدائل غير بصرية.

 

 أمثلة تطبيقية:
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 أو منطوق( لجميع الصور، الرسومات، الفيديو أو الرسوم المتحركة. يتوفير وصف )نص 

  لتي تعرض اإلرشادية( للعناصر البصرية األساسية ا األشياءاستخدام بدائل اللمس )الصور الحسية أو

 المفاهيم.

  وجهة النظر أو التفاعل. للتعبير عننماذج مادية و أشكالتوفير 

  معلومات المرئية.في ال األساسية واالنتقاالتتوفير دالئل سمعية للمفاهيم 

 

لتي احالة خاصة للمعلومات المرئية. والتحول من النص إلى الصوت يعتبر من أسهل الطرق  النصيعتبر 

فير نص تزيد من إمكانية الوصول واالستخدام. أما النص فيتميز عن الصوت بسبب أنه دائم، لكن األهم تو

نه ليس ادة من مزايا الصوت. ويعتبر تحويل النص إلى كالم رقمي فعاال لكيسهل تحويله إلى صوت واالستف

 لديه القدرة دائما على التعبير عن المعلومات ذات قيمة في اللحن والشعر.

 

 أمثلة تطبيقية:

  إمكانيةإتباع معايير ( الوصولNIMAS,DAISY.عند إنشاء نص رقمي )إلخ ، 

  بصوت مرتفع.السماح لمساعد، أو زميل بقراءة النص 

  كالمتوفير برامج تحويل النص إلى. 

 

 والرموز الرياضية والمفردات : توفير خيارات للغة،الثانيالمبدأ التوجيهي 

يختلف المتعلمون في قدرتهم على تقبل أشكال مختلفة من العرض سواء اللغوي أو غير اللغوي. فالمفردات 

التي قد توضح المفاهيم ألحد المتعلمين قد تكون غير مفهومة وغريبة بالنسبة لآلخرين. وعالمة تساوى )=( 

ازن، لكنها قد تسبب ارتباك للطالب قد تساعد بعض المتعلمين على فهم أن جانبي المعادلة في حاجة إلى التو

يوضح العالقة بين متغيران قد يكون واضحا ألحد المتعلمين  الذيتعنية. والرسم البياني  الذيال يدرك ما  الذي

مختلفة للمتعلمين من  معانيلكنه مربك ألخر. والصور التي تحمل معنى بالنسبة لبعض المتعلمين قد تحمل 

لفة. ونتيجة لذلك، تظهر عدم المساواة بين المتعلمين عند تقديم المعلومات لهم من مرجعية ثقافية أو أسرية مخت

التأكد من تقديم طرق بديلة لعرض المعلومات  وهيخالل شكل واحد للعرض. هناك استراتيجية تعليمية هامه 

 ليس فقط إلمكانية الوصول ولكن من لزيادة الوضوح والفهم لجميع المتعلمين.
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 ح المفردات اللغوية والرموز:توضي 1-2نقطة 

المات( تكون عناصر علم الدالالت التي من خاللها تعرض المعلومات )لكلمات، األرقام، والرموز، الع

من إمكانية  المرجعيات، واللغات والمعرفة اللغوية المختلفة. وللتأكد ذويمتاحة بشكل مختلف للمتعلمين 

ل الوصول للجميع، يجب ربط المفردات، المسميات، والرموز الرئيسية بعروض بديلة لمعانيها )مث

ت القاموس أو التعريف، صور بديلة، رسم بياني أو الخريطة(. ويجب ترجمة المصطلحات، التعبيرا

 الثقافية، والمصطلحات العامية.القديمة، العبارات 

 

 أمثلة تطبيقية:

  ة الشرح المسبق للمفردات والرموز، وخاصة بطرق تعزز من ربط خبرة المتعلمين بالمعرفتقديم

 السابقة.

 بديل. يتقديم رموز مصورة مع وصف نص 

 .توضيح أن المصطلحات، التعبيرات أو المعادالت المعقدة تتكون من كلمات أو رموز أبسط 

 ت أسفل أو المالحظا اإللكترونية اج الدعم الخاص بالمفردات والرموز داخل النص )مثل الروابطإدر

 (اتالترجموالصفحة والتي تحتوي على التعريفات، الشرح، التوضيحات، التغطية السابقة، 

  ،ير والنظريات الغ الخصائصإدراج الدعم للمراجع الغير الواضحة داخل النص )مثل، تعليق خاص

لتخصصية، اللغة ا، اللغة األكاديمية، اللغة البيانية، اللغة الرياضية، اللغة التعبيرات اللغويةشائعه، 

  القديمة، اللغة العامية واللهجات(

 

 هيكلة الجمل:وتوضيح بناء  2-2نقطة 

الجديدة  جديدة. لكن، تلك المعاني معانييمكن دمج عناصر فردية للمعنى )مثل الكلمات أو األرقام( لعمل 

ج تلك تعتمد على فهم القواعد أو التراكيب )مثل بناء الجملة أو خصائص المعادالت( الخاصة بكيفية دم

، فإنهم العناصر. وفي حال عدم وضوح البناء الخاص بالجملة أو تركيبة العرض المصور بالنسبة للمتعلمين

قديم حصول جميع المتعلمين على المعلومات بشكل متساوي، يجب تيواجهون صعوبة في الفهم. وللتأكد من 

 عروض بديلة توضح العالقات النحوية أو التركيبية بين عناصر المعنى.
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 أمثلة تطبيقيه:

 ي رسوم توضيح بناء الجملة الغير مألوف )في اللغة أو في المعادالت الرياضية( أو تركيب معين )ف

 روايات( من خالل بدائل بحيث أن:بيانية، صور، عروض، مؤلفات أو 

 توضح العالقات التركيبية أو جعلها أكثر وضوحا. -

 الربط بالتراكيب التي سبق تعلمها -

ين بجعل العالقات بين العناصر واضحة )مثل، توضيح الكلمات االنتقالية في مقال، الروابط  -

 األفكار في خريطة المفاهيم، إلخ(

 

 :الرياضية وزدعم فك ترميز النص والرم 3-2نقطة 

المرئية  شكل مشفر )مثل، الرموزتُعرض بالتي  العالماتالكلمات، األرقام أو رموز تحتاج القدرة على فك 

لكن . تعلمللنص، رموز اللمس بطريقة برايل، التعبيرات الجبرية الخاصة بالعالقات( للممارسة من قبل أي م

تعرض من غيرهم. حيث أن المتعلمين في حاجة إلى ال بطريقة أسرعبتلقائية و يتعلم ذلكبعض المتعلمين 

شكل كبير من المستمر والمناسب للرموز ليمكنهم فهمها واستخدامها بكفاءة. وعدم الطالقة والتلقائية يزيد ب

ل جميع وللتأكد من حصو المعلومات. ميقلل من القدرة على معالجة وفه وذلكالعبء المعرفي لفك الكلمات 

حور معلومات بشكل متساوي، على األقل عندما ال تكون القدرة على فك الكلمات هي مالمتعلمين على ال

الذين  أوتادين التي تنتج عن فك الكلمات أمام المتعلمين الغير مع الحواجزالشرح، يجب تقديم خيارات تقلل من 

 .لديهم المهارة للقيام بذلك ليس

 

 أمثلة تطبيقية:

 كالمتحويل النص إلى خاصية  مااستخد. 

 التدوين الرقمي للرياضياتالصوت التلقائي مع  خاصية مااستخد. 

 الناطقة( زيبتسجيل صوتي بشرى )مثل، كتب داي رقمي مقترناالنص ال خاصية استخدم 

 العديد من العروض للتعليقات بقدر اإلمكان )مثل، المعادالت، إمكانية الوصول في السماح بالمرونة و

 البيانية(مسائل الكلمات، الرسومات 
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 توضيح للرموز من خالل قوائم المصطلحات األساسية. تقديم 

 

 بين اللغات تعزيز الفهم -4-2نقطة 

الدراسي بلغة  عادة ما تكون لغة مواد المنهج الدراسي لغة واحدة، لكن غالبا ما ال يتحدث المتعلمين في الصف

ئدة )مثل اإلنجليزية بالنسبة للمتعلمين الجدد للغة الساأهمية خاصة. له واحدة، لذلك فإن تعزيز الفهم بين اللغات 

إمكانية ل قتالحديث السائد في المدرسة(، لغة في المدارس األمريكية( أو بالنسبة لمتعلمي لغة أكاديمية )

صة بالنسبة ، وخااللغوية عدم توفر بدائل لغوية. حيث يعتبر تقديم البدائل المعلومات بشدة عندالوصول إلى 

 .إلمكانية الوصول الهامةمات أو المفردات األساسية من العناصر للمعلو

 

 أمثلة تطبيقية:

  )ي اللغات فمتاحة أيضا وجعلها توفير جميع المعلومات األساسية في اللغة السائدة )مثل، اإلنجليزية

للمتعلمين  شارةاإلبلغة الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية و ذوياألولى )مثل، اإلسبانية( للمتعلمين 

 الصم.

 ولغة األماألساسية بالتعريفات والنطق في كال من اللغة السائدة  اللغوية ربط المفردات. 

 مثل، "مفتاح الخريطة" في الدراسات االجتماعية الدراسي ف المفردات الخاصة بالمجاليعرت( )

 .العامةالخاصة بالمجال والمصطلحات المفردات اللغوية باستخدام كال من 

  ترنت.خاصة بقواميس متعددة اللغات على اإلنإلكترونية تقديم أدوات ترجمة إلكترونية أو روابط 

 ،صور، فيديو، إلخ(المفردات اللغوية الغير اللغوي لتوضيح  والدعم إدراج الدعم المرئي( 

 

 التوضيح من خالل استخدام الوسائط المتعددة: -5-2نقطة 

ال تقديم على مواد الصف الدراسي. لكن النص يعتبر شكال ضعيفا من أشك غالبا ما تسيطر المعلومات النصية

معلومات العديد من المفاهيم وتوضيح معظم العمليات. وكذلك، يعتبر النص شكال ضعيفا من أشكال العرض ال

كاة، ح، والمحابالنسبة للمتعلمين الذين لديهم صعوبات لغوية أو خاصة بالنص. لكن يمكن لتقديم البدائل )الشر

ل إليها والصور أو الرسومات التفاعلية( أن تجعل المعلومات في النص أكثر فهما ألي متعلم ويمكن الوصو

 من قبل األشخاص الذين يجدون صعوبة في فهمها.
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 أمثلة تطبيقية:

  عرض المفاهيم الرئيسية في شكل واحد من العروض الرمزية )مثل، النص اإليضاحي أو معادلة

رياضية( مع تقديم شكل بديل )مثل، تفسير، رقصة/ حركة، رسم بياني، جدول، نموذج، فيديو، 

 كوميدية، قصة، صورة، رسوم متحركة، معالجة مادية أو واقعية( مقطوعة

 المقدمة في النصوص وأي عرض مصاحب لتلك المعلومات في  توضيح العالقات بين المعلومات

 التوضيحات، المعادالت، الجداول أو الرسوم البيانية.

 

 الثالث: توفير خيارات للفهم الشاملالمبدأ التوجيهي 

لى معرفة إإن الهدف من التعليم ليس إتاحة وصول المعلومات، لكنه توضيح كيفية تحويل المعلومات المتاحة 

ات المتاحة للمتعلمين. وقد أوضحت سنوات من أبحاث العلوم المعرفية أن القدرة على تحويل المعلوم مستخدمة

م، والمعرفة إلى معرفة مستخدمة ال تعتبر عملية ساكنة بل هي عملية نشطة. وبناء المعرفة القابلة لالستخدا

تمد أيضا على ال المعلومات، لكنه يعالتي تكون متاحة التخاذ القرارات المستقبلية، ال يعتمد فقط على استقب

ة، التصنيف "مهارات معالجة المعلومات" مثل الحضور االختياري، دمج المعلومات الجديدة مع المعرفة السابق

ملهم مع االستراتيجي، والحفظ الفعال. ويختلف األشخاص في المهارات الخاصة بمعالجة المعلومات وفي تعا

شكل مناسب ن خاللها جمع معلومات جديدة. أما تصميم المعلومات وتقديمها بالمعرفة السابقة التي يمكنهم م

لمعرفة اللمعلومات، وهذا مسئولية أي منهج دراسي أو طريقة تدريس، فيقدمان الدعم الالزم لضمان إتاحة 

 لجميع المتعلمين.

 

 م المعرفة السابقةتنشيط وتدعي -1-3نقطة 

وعند ها عرض بطريقة تثري المعرفة وتنشطالمتعلمين واستيعابها عندما تُ يسهل الوصول للمعلومات من قبل 

التي ولمين بعض المتعمن عدم توفر المعرفة السابقة لوعدم المساواة  الحواجز. وتنتج معرفة سابقة توفير أي

لديهم ذين بالنسبة للمتعلمين ال حواجزالستيعاب أو استخدام معلومات جديدة. لكن، هناك أيضا  هامةتعتبر 

احة الخيارات عند إت الحواجز. ويمكن الحد من تلك مهمةلكنهم قد ال يعرفون أنها و الالزمة، السابقةالمعرفة 

 .السابقة بالموضوعبط المعلومات ترالتي تدعم أو تنشط المعرفة السابقة، أو 
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 أمثلة تطبيقية:

 تدعيم  تخدام الصور المرئية،دعم التدريس من خالل ربطه بالمعرفة السابقة وتنشيطه لها )مثل، اس

 المفاهيم، أو طرق التمكن من المفاهيم(

 )استخدام طرق تنظيم متقدمة )مثل، جداول التنظيم، خرائط المفاهيم 

 .توفير الشرح المسبق للمفاهيم الالزمة من خالل العرض أو النماذج 

 .ربط المفاهيم بالعناصر المتشابهة واالستعارة 

  المناهج الدراسية )مثل، شرح استراتيجيات الكتابة والقراءة في حصصعمل روابط واضحة بين 

 الدراسات االجتماعية(

 

 يسية والنقاط المهمة والعالقات:تسليط الضوء على األفكار الرئ -2-3نقطة 

م الفروق من أهبالموضوع تعتبر القدرة على التمييز األشياء المهمة من الغير مهمة أو التي ليس لها صلة 

ودة في الموج الخصائصأهم بسرعة رة بين الخبراء والمبتدئين في أي مجال. وبم أن الخبراء يدركون الكبي

يجمعون  ويجدون األسس التي األشياء المهمةالمعلومات، فهم يخصصون وقتهم بفاعلية ويتعرفون بسرعة على 

عالة لجعل لك، من الطرق الفالمعرفة الحالية. ونتيجة لذ ويخزنونها فيمعلومات األكثر قيمة المن خاللها 

مع تجنب  ةعلى إيجاد المعلومات القيمالمعلومات أكثر إتاحة، تقديم دالئل واضحة ومحفزات تساعد األفراد 

 األقل أهمية. المعلومات

 

 أمثلة تطبيقية:

 .التركيز على العناصر الرئيسية في النص، الصور، الرسوم البيانية، المعادالت 

  م ونظتنظيم المفاهيم، أدوات  تنظيم الوحدات،أدوات ، أدوات تنظيم الصور، الملخصاتاستخدام

 من المفاهيم للتركيز على األفكار والعالقات الرئيسية. التمكن

  الهامة المعلوماتاستخدام عدة أمثلة للتركيز على. 

  الهامةالمعلومات دالئل لجذب االنتباه نحو إشارات واستخدام. 

 والتي يمكن استخدامها لحل المسائل الغير مألوفة. ابقاالمهارات التي تم تعلمها س تسليط الضوء على 
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 ت، التصور والتعامل مع المعلومات:توجيه عملية معالجة المعلوما -3-3نقطة 

ومهارات ذهنية  غالبا ما يحتاج التحويل الناجح للمعلومات إلى معرفة قابلة لالستخدام إلى تطبيق استراتيجيات

ا بحيث بمعالجة المعلومات. وتشتمل تلك االستراتيجيات المعرفية على اختيار المعلومات ومعالجتهخاصة 

ي أي صف يمكن تلخيصها، وتصنيفها، وترتيبها، وتحديد سياقها وتذكرها جيدا. في حين أن بعض المتعلمين ف

فعلون ذلك. يم المتعلمين ال دراسي لديهم دراية كاملة بتلك االستراتيجيات ويعرفون متى يطبقونها، فإن معظ

ة الراجعة التعليمية التي يتم تصميمها جيدا أن تقدم نماذج مخصصة ومضمنة، والدعم والتغذي ويمكن للمواد

 القدرات المتنوعة في استخدام تلك االستراتيجيات بكفاءة. ذويلمساعدة المتعلمين 

 
 أمثلة تطبيقية:

  واضح لكل خطوة في عملية متسلسلة. شرحتقديم 

 ات تقديم خيارات خاصة بالطرق واألساليب التنظيمية )الجداول واللوغاريتمات لمعالجة العملي

 الرياضية(

 .توفير نماذج تفاعلية توجه االستكشاف والمعارف الجديدة 

 .تقديم دعائم متدرجة تدعم استراتيجيات معالجة المعلومات 

 مة مدخالت الدرس وطرق اختيارية عبر المحتوى )مثل، استكشاف أفكار هاتوفير عدة نقاط خاصة ب

 (يةعالموسائل اإلالو، أفالم وآدابمن خالل أعمال درامية، فنون 

 .تقسيم المعلومات إلى عناصر صغيرة 

 المعلومات تدريجيا )مثل التوضيح المتسلسل( تقديم 

  التعليمي.إزالة المشتتات الغير الزمة إال إذا كانت الزمة للهدف 

 

 زيادة عملية نقل وتعميم المعلومات -4-3نقطة 

في مقدار  ويختلف الطالبيحتاج جميع المتعلمين إلى القدرة على التعميم وتحويل تعلمهم إلى سياقات جديدة. 

يحتاجونه لتذكر المعلومات ونقلها من أجل تحسين قدرتهم على الوصول إلى ما تعلموه سابقا.  الذيالدعم 

، يمكن لجميع المتعلمين االستفادة من المساعدة الخاصة بكيفية استخدام المعلومات في مواقف أخرى، وبالطبع
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حيث أن التعلم ال يرتبط بحقائق فردية منفصلة، والطالب في حاجة إلى عرض المعلومات بطرق مختلفة 

كنها ال يمكن أن تستخدم ليحدث ذلك. وبدون ذلك الدعم واستخدام طرق عرض متعددة، يمكن تعلم المعلومات، ل

دعم الذاكرة، والتعميم ونقل المعلومات على تقنيات مصممة لتحفيز تذكر  وتحتوي عملياتفي مواقف جديدة. 

 المعلومات، وكذلك تطوير وتوجيه المتعلمين نحو تطبيق استراتيجيات واضحة.

 

 أمثلة تطبيقية:

  كرات اإللكترونية، أدوات تنظيم، والمالحظات، والمفالمراجعةتوفير قوائم 

  (لخالصياغة، إتشجيع استخدام استراتيجيات وأدوات الذاكرة )مثل، التصور، استراتيجيات إعادة 

  والتطبيقتوفير فرص واضحة للمراجعة. 

 .تقديم نماذج، أدوات تنظيم الصور، خرائط مفاهيم لدعم تدوين المالحظات 

  فاهيم نصف تربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة )مثل، شبكات الكلمات، خرائط الم دعائمتوفير

 الممتلئة(

  ،لدراما، اإدراج أفكار جديدة مع األفكار والسياقات المعتادة )مثل، استخدام التشبيه، االستعارة

 الموسيقى، األفالم، إلخ(

 سائل التي دة )مثل، األنواع المختلفة من المتقديم فرص واضحة وداعمه لتعميم التعلم على مواقف جدي

 يمكن حلها عن طريق المعادالت الخطية، استخدام المبادئ الفيزيائية لبناء ملعب(

  لمراجعة األفكار الرئيسية والروابط بين األفكار. زمني إطارتوفير فرص عبر 

 

 المبدأ الثاني: توفير وسائل متعددة لألداء والتعبير

 

في بيئة التعلم والتعبير عما يعرفون. على سبيل  اإلبحاريختلف المتعلمون في الطرق التي يمكنهم من خاللها 

المثال، يختلف األشخاص ذوي اإلعاقات الحركية الشديدة )مثل، الشلل الدماغي(، ومن لديهم صعوبات في 

طريقة  إلخ فيلغوية،  حواجزيهم التخطيط والقدرات التنظيمية )اضطرابات الوظائف التنفيذية(، ومن لد

التعامل مع مهام التعلم. وقد يستطيع البعض التعبير عن نفسه جيدا من خالل الكتابة وليس الحديث، والعكس 

صحيح. وكذلك من المهم معرفة أن القدرة على العمل والتعبير تتطلب مقدار كبير من التخطيط، والممارسة 
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هذه الجوانب أيضا. في الواقع، ال يوجد وسيلة واحدة للعمل والتعبير والتنظيم، وقد يختلف المتعلمون في 

 والتعبير. لألداءيمكن اعتبارها كالوسيلة المثلى لجميع المتعلمين، حيث من الضروري توفير عدة خيارات 

 

 الحركي باألداءالرابع: توفير خيارات خاصة المبدأ التوجيهي 

يب الصفحات، إن الكتاب النصي أو كتاب التدريبات المطبوع يوفر وسيلة محدودة للتصفح والتفاعل المادي )تقل

حدودة فقط للتصفح الكتابة اليدوية الفراغات المتوفرة(. والعديد من البرامج التعليمية التفاعلية تتيح وسيلة م

الطرق  ك، فإن التصفح والتفاعل من خالل تلكوالتفاعل )استخدام عصاة األلعاب أو لوحة المفاتيح(. لذل

ين لديهم اإلعاقات البدنية، والمكفوفين، والذ ذويالمحدودة سوف يفرض إلى حواجز على بعض المتعلمين من 

لتعليمية التي اعديدة للوظائف التنفيذية. ويجب تقديم المواد  أنواع دعمعسر الكتابة، أو الذين في حاجة إلى 

يف المتعلمين. وتوفر مواد المناهج الدراسية المصممة بصورة مناسبة واجهة لتوظيتفاعل معها جميع 

عرفون. وتسمح ياإلعاقة الحركية التصفح والتعبير عما  ذويالتكنولوجيا المساندة الشائعة لتمكين األفراد من 

يح تعمل ل مفاتالتكنلوجيا المساعدة لهؤالء الطالب بالتصفح أو التفاعل من خالل مفتاح واحد، أو من خال

 بالصوت، ولوحات مفاتيح قابلة للضبط وغيرها.

 

 ق متنوعة لالستجابة والتنقل:طر 1-4نقطة 

 والتيالتعلم  واجزالح. و لكى يتم الحد من الماديةفي بيئة التعلم قدرتهم للتنقل في  بشكل كبير يختلف المتعلمون

اإلضافة إلى التركيب. ب، وواالختيار، لالستجابةطرق بديلة  توفير يجب، للمهمةمتطلبات حركية القد تنتج عن 

نشطة. عبر المعلومات واأل للتنقليستخدمونها  التيالطرق المثلى  في بشكل كبيرذلك، يختلف المتعلمون 

تنقل وأن للولتقديم فرص متساوية للتفاعل مع خبرات التعلم، يجب على المعلم التأكد من وجود طرق متعددة 

 .ة للتحكم واالستخدامتكون قابل

 

 أمثلة تطبيقية:

  للتفاعل مع المطلوبتوفير بدائل خاصة بمتطلبات سرعة، وتوقيت، ومعدل ومدى النشاط الحركي 

 المواد التعليمية، المعالجة البدنية ووسائل التكنولوجيا.
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  الخاصة بوضع عالمة تقديم بدائل خاصة باالستجابة الحركية أو اإلشارة إلى االختيارات )مثل، البدائل

 بالقلم الجاف والقلم الرصاص، بدائل خاصة بالتحكم في الفأرة(

 عاب، لوحة توفير بدائل خاصة بالتفاعل الحركي مع المواد باليد، الصوت، المفتاح الواحد، عصاة األل

 المفاتيح، أو لوحة المفاتيح المعدلة.

 

 ساعدة: تحسين الوصول إلى األدوات والتكنولوجيا الم2-4نقطة 

لك األداة بفاعلية. تإن تزويد الطفل بأداة غالبا ما ال يكون كافيا. إننا بحاجة إلى تقديم الدعم الخاص الستخدام 

ساحة المكانية إن العديد من المتعلمين في حاجة إلى المساعدة في التنقل في بيئة التعلم )سواء من ناحية الم

ى تحقيق ل على فرصة استخدام األدوات التي قد تساعدهم علوالمنهج الدراسي(، ويجب على المتعلمين الحصو

لذين هدف المشاركة الكاملة في الصف الدراسي. ولكن، هناك عدد كبير من المتعلمين من ذوي اإلعاقة ا

ستمر. ويجب أال بحاجة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة للتنقل في بيئة التعلم والتفاعل معها بشكل م

ى سبيل لوجيا التعليم والمنهج الدراسي حواجز على استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة. علتفرض تكنو

ألي أوامر تتم  المطابقةالمثال، من االعتبارات الهامة بالنسبة للتصميم التأكد من وجود أوامر لوحة المفاتيح 

وامر. ويجب أيضا ي تعتمد على تلك األبالفأرة بحيث يمكن للمتعلمين استخدام التكنولوجيا المساعدة الشائعة الت

 التأكد من جعل الدرس متاح ماديا بدون إزالة التحديات في الدرس والتي تدعم التعلم.

 

 أمثلة تطبيقية:

  الفأرة. ألوامرتوفير أوامر لوحة مفاتيح بديلة 

  لوحة المفاتيح.لبدائل  توفيروالمسح لزيادة االستخدام المستقل و للتنقلتصميم خيارات 

 .توفير الوصول للوحات المفاتيح البديلة 

 اللمس.استخدام األدوات التي تجعل الشاشة تعمل ب 

  ومفاتيح ِاختيار برنامج ليعمل مع بدائل لوحة المفاتيحAlt. 
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 : توفير خيارات للتعبير والتواصلالخامسالمبدأ التوجيهي 

تناسب بعض  التواصل. بالعكس، هناك وسائل الال يوجد وسيلة للتعبير تناسب جميع المتعلمين أو جميع أنواع 

رواية قصة من  أنواع التعبير وبعض أنواع التعلم بدرجة كبيرة. فالمتعلم الذي لديه عسر القراءة قد يتميز في

يلة للتعبير خالل المحادثات، ولكنه يفشل عند رواية نفس القصة من خالل الكتابة. من المهم تقديم نماذج بد

مناسبة )أو  المتعلمين وللسماح للمتعلم بالتعبير عن المعرفة، واألفكار والمفاهيم بصورة لتتناسب مع جميع

 سهلة( في بيئة التعلم.

 

 الوسائط المتعددة للتواصل: استخدام 1-5نقطة 

ف التعليمي )مثل، من المهم تقديم وسائط بديلة للتعبير إال إذا كان هناك وسائط ومواد محددة الزمة لتحقيق الهد

لناتجة عن استخدام ا الحواجزلم الرسم بالزيت، تعلم الكتابة اليدوية باستخدام فن الخط(. وهذه البدائل تقلل من تع

لمتاحة أيًضا من الفرص ااالحتياجات الخاصة، وكذلك تزيد  ذويالمتعلمين من  عندعبير للتمعينه وسائط 

لمهم امن على سبيل المثال،  بالوسائط. لجميع المتعلمين لتطوير مجموعة أوسع من التعبير في عالم غني

اص بالتعبير خالوسيط األمثل ألى محتوى استخدام ليس مجرد الكتابة، وتعلم وجميع المتعلمين تعلم التأليف، ل

 والجمهور.

 

 تطبيقية: أمثلة

  فالم، ، التصميم، األالتصويرمتعددة مثل النص، الحديث، الرسم،  وسائطالقيام بالتأليف من خالل

 أو الفيديو. النحتالموسيقى، الرقص/ الحركة، الفنون البصرية، 

  (رياضية، المكعبات ال، النماذج ثالثية األبعادالمكعباتحركية )مثل، المعالجة الاستخدام وسائل 

 ة، لدردشاستخدام وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلنترنت التفاعلية )مثل منتديات المناقشة، ا

 ركة(تصميم اإلنترنت، أدوات التعليق، منتديات القصص، مقتطفات الكوميديا، عروض الرسوم المتح

  حل المسائل باستخدام عدة استراتيجيات 

 

 :والتكويندام أدوات متعددة للبناء استخ 2-5نقطة 
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تجاه يخضع وهذا االهناك اتجاه في المدارس نحو التركيز على األدوات التقليدية بدال من األدوات الحديثة. 

لتي يمكن ( إنه يقيد من مدى المحتوى وطرق التدريس ا2( إنه ال يعد المتعلمين لمستقبلهم، 1لعدة قيود: 

، واألكثر أهمية ( إنه يقيد من قدرة المتعلمين على التعبير عن المعرفة الخاصة بالمحتوى )التقييم(3تطبيقها، 

ط الحالية ين من الممكن أن يصبحوا ناجحين. توفر أدوات الوسائ( أنه يقيد أنواع المتعلمين الذ4من ذلك، 

ح في مجموعة أدوات أكثر مرونة ويمكن الوصول إليها والتي يمكن للمتدربين من خاللها المشاركة بنجا

سم باستخدام يعرفونه. ما لم يركز الدرس على تعلم استخدام أداة معينة )مثل تعلم الر عماتعلمهم والتعبير 

لمتعلمون ابوصلة(، فيجب أن يسمح المنهج الدراسي بتوفير بدائل كثيرة. مثل أي صاحب حرفة، يجب أن يتعلم 

 .استخدام األدوات التي تتوافق بشكل مثالي مع قدراتهم ومتطلبات المهمة

 

 تطبيقية:أمثلة 

  لتنبؤ بالكلمات.اتوفير وسائل لمراجعة الهجاء، ومراجعة القواعد، وبرنامج 

 .توفير برنامج تحويل النص إلى حديث )التعرف على الصوت(، واإلمالء، والتسجيل 

  معدة  حاسبة للرسومات البيانية، لوحات رسم هندسي، أو ورقة رسم بياني آالتحاسبة،  آالتتوفير

 مسبقا.

 ئ الجملة أو شرائط الجملة.توفير باد 

 القصص، أدوات اإليضاح، أو أدوات خريطة المفاهيم. خرائطم ااستخد 

 حظات ، برنامج تدوين الموسيقية )كتابة( أو برنامج تدوين المالميماتصبرنامج إلعداد ال توفير

 الرياضية.

  أو مادية )مكعبات الجبر(تقديم عمليات معالجة حسابية افتراضية 

 (، العروض التقديميةاستخدام تطبيقات اإلنترنت )مثل، الويكيس، عروض الرسوم المتحركة 

 

 لممارسات واألداء:المتدرج لمن خالل الدعم  قةالطالبناء  -3-5نقطة 

، القراءة)مثل البصرية، السمعية، الرياضية،  أن يكون لديهم طالقة في جوانب عديدةيجب على المتعلمين 

أنهم غالبا ما يحتاجوا لدعائم متعددة لمساعدتهم عند الممارسة وتنمية االعتماد على النفس.  وهذا يعنىإلخ(. 

المستعدين  للمتعلمينوترك قدر من الحرية  المتعلمينفرص لدعم والبدائل الويجب على المنهج الدراسي أن يقدم 
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سواء أكان ذلك في نمية األداء، لتالعديد من فرص  إتاحةمن خالل  الطالقةلالعتماد على النفس. يمكن بناء 

. تتناسب معهمبطرق بهم تعلمهم  ببناء. ويساعد األداء المتعلمين ألنه يسمح لهم شكل مقال أو إنتاج درامي

 المتعلمين. لبناء طالقةبشكل عام، من المهم توفير خيارات 

 

 أمثلة تطبيقية:

  تراتيجياتواس طرقتقديم نماذج مختلفة للمحاكاة )مثل النماذج التي توضح نفس النتائج لكن باستخدام 

 مهارات مختلفة، إلخ(و

  لتغذية اتقديم والتوجيه، ومختلفين )معلمين/ مدربين يستخدمون طرق مختلفة للتحفيز،  مرشدينتوفير

 الراجعة أو تقديم المعلومات(

  رقمية اللزيادة االعتماد على النفس والمهارات )التي تتجسد في برامج  تدريجيبشكل توفير دعائم

 قراءة والكتابة(لل

  مكن تهيئتها ألنها ي التي يمكن الوصول إليها)مثل التغذية الراجعة  بأشكال مختلفةتقديم تغذية راجعة

 (المختلفينمتعلمين لل

 للمسائل الرياضيةجديدة الحلول لتوفير أمثلة متعددة ل. 

 

 وظائف التنفيذيةللخيارات  توفيرالمبدأ التوجيهي السادس: 

تعتبر الوظائف التنفيذية من أعلى مستويات القدرة البشرية على التصرف بمهارة. إن هذه القدرات المرتبطة 

بالشبكات التي تشمل القشرة األمامية، تسمح للبشر بالتغلب على ردود األفعال االندفاعية ردود األفعال اتجاه 

يئتهم ليستطيعوا وضع أهداف طويلة األمد، وتخطيط استراتيجيات فعالة للوصول إلى هذه األهداف، ومراقبة ب

التقدم، وتعديل االستراتيجيات حسب الحاجة. باختصار، تسمح الوظائف التنفيذية للمتعلمين باستغالل بيئتهم. 

يذية تتمتع بقدرة محدودة جدا بسبب الذاكرة من األشياء الهامة بالنسبة للمعلمين هي حقيقة أن الوظائف التنف

( تم تخصيص قدرة األداء التنفيذي 1العاملة. وهذا يعتبر صحيحا ألن القدرة التنفيذية تنخفض بشدة في حالة: 

ال تتسم بالتلقائية أو الطالقة لذلك تختفي القدرة على  " والتيإلدارة المهارات واإلجابات "منخفضة المستوى

( تنخفض القدرة على التنفيذ ذاتها بسبب نوع معين من اإلعاقة عالية 2تنفيذ وظائف "عالية المستوى"، و

التصميم الشامل للتعلم على الجهود الخاصة  إطارالمستوى أو نقص الكفاءة في االستراتيجيات التنفيذية. يشتمل 
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( من خالل تدعيم المهارات منخفضة المستوى حتى تحتاج معالجة 1القدرات التنفيذية بطريقتين:  بتطوير

( من خالل تدعيم مهارات واستراتيجيات التنفيذ عالية المستوى بحيث تكون أكثر فاعلية 2وتنفيذية أقل، 

نفيذ المنخفضة المستوى، وتطور. وقد عالجت المبادئ التوجيهية السابقة الجانب المتعلق بتدعيم وظائف الت

 ولكن هذه المبدأ التوجيهي يتناول الطرق الخاصة بتقديم الدعم للوظائف التنفيذية ذاتها.

 

 توجيه عملية وضع األهداف المناسبة -1-6نقطة 

إلجابة اال يمكن افتراض أن جميع المتعلمين سيضعون أهدافًا مناسبة لتوجيه عملهم، ولكن يجب أال تكون 

راتيجيات اف للطالب. مثل هذا العالج قصير األجل ال يفعل سوى القليل لتطوير مهارات أو استتوفير األهد

إطار عمل  جديدة في أي متعلم. لذلك من المهم أن يطور المتعلمون مهارة تحديد األهداف بشكل فعال. يشتمل

ة ومثيرة تي تكون واقعيالتصميم الشامل للتعلم على دعائم متدرجة للتعلم كيفية وضع األهداف الشخصية ال

 للتحدي.

 

 أمثلة تطبيقية:

  الصعوبة.د، المصادر وخاصة بتقدير الجه وركائزدعائم تقديم 

 .توفير نماذج أو أمثلة خاصة بعملية وضع األهداف ونتائجها 

  لتدعيم وضع األهداف.قوائم مراجعة و إرشاداتتقديم 

 شر األهداف والغايات والجداول الزمنية في مكان واضحن. 

 

 دعم التخطيط وتطوير االستراتيجيات  -2-6نقطة 

بعد تحديد الهدف، يستطيع المتعلمون الفعالون والماهرون في حل المشكالت بتخطيط استراتيجية تحتوي على 

األدوات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف. غالبا ما يتم حذف خطوة التخطيط االستراتيجي وتحل محلها عملية 

عند األطفال الصغار في أي مجال، والمتعلمين الكبار في مجال جديد، أو أي متعلم  والخطأ المحاولة بالتجربة

 متنوعة إحدى اإلعاقات التي تؤثر على الوظائف التنفيذية )مثل اإلعاقات الذهنية(. يجب تقديم خيارات لديه

إلى التي تدفعهم لمساعدة المتعلمين على أن يصبحوا أكثر قدرة على التخطيط، مثل "مضخات السرعة" 
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تطبيق االستراتيجيات، أو المشاركة في عملية  على فعليتً والدعم التدريجي الذي يساعدهم  "،التوقف والتفكير"

 المختصين. المعلميناتخاذ القرار مع 

 أمثلة تطبيقية:

 .دعم فكرة "التوقف والتفكير" قبل التصرف وتوفير المساحة المناسبة 

  العمل" )مراجعة ملف الطالب، النقد الفني(تحفير عملية "توضيح وتفسير 

 وضع تقديم قوائم مراجعة ونماذج لتخطيط المشروعات لفهم المشكلة، تحديد األوليات، التسلسل و

 للخطوات. زمنيجدول 

 .توفير المدربين والموجهين الذين يضعوا نماذج للعملية بالتفكير بصوت عالي 

  األمد إلى أهداف قصيرة األمد يمكن تحقيقها.تقديم توجيهات خاصة بتقسيم األهداف طويلة 

 

 تسهيل إدارة المعلومات والمصادر: -3-6نقطة 

يحافظ  الذي، هذا تعتبر الذاكرة العاملة احدى القيود المفروضة على الوظائف التنفيذية. ويعتبر "دفتر المالحظ"

للغاية  وحل المسائل، محدوداً على أجزاء المعلومات بحيث يمكن الوصول إليها كجزء من عملية االستيعاب 

. ونتيجة لذلك، اإلعاقات الذهنية أو صعوبات التعلم ذويألي متعلم ومحدوداً بدرجة أكبر للعديد من المتعلمين 

لذاكرة العاملة ايبدو العديد من هؤالء المتعلمين غير منظمين، وكثيرين النسيان، وغير مهيئين. عندما ال تكون 

نواع التي تقديم عدة دعائم داخلية ووسائل مساعدة تنظيمية خارجية، مثل تلك األجزء مرتبط بالدرس، فيجب 

 يستخدمها المسؤولون التنفيذيون، حتى يتم الحفاظ على تنظيم المعلومات وتذكرها.

 

 أمثلة تطبيقية:

 .تقديم برامج تنظيم الصور والنماذج الخاصة بجمع البيانات وتنظيم المعلومات 

  والتنظيم.الترتيب دعم عملية 

  وتوجيهات خاصة بتدوين المالحظات. قوائم مراجعةتقديم 

 

 تحسين القدرة على مراقبة التقدم: 4-6نقطة 
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ن التقدم عال يمكن للتعلم أن يحدث بدون تغذية راجعة، وهذا يعنى أن المتعلمين في حاجة إلى صورة واضحة 

التدريس أو  عنوالتغذية الراجعة معلومات  اتالتقييمقدم توصلوا إليه )أو لم يصلوا إليه(. وعندما ال  الذي

 ايعرفون م قدم هذه المعلومات للطالب بصوره مستمرة، ال يمكن للتعلم أن يتغير ألن الطالب العندما ال تُ 

فظين"، قد يجعل بعض المتعلمين "متح للتطورالذي يمكن عمله بطريقة مختلفة. فعدم معرفة ما يمكن عمله 

لتقديم تغذية تعديل لقابلة لالخيارات  أن بال دافعية. وبالنسبة لهؤالء المتعلمين، يجب التأكد من وغير مبالين، أو

 "بنائية" . ومن المهم تقديم تغذية راجعةوقابلة للوصولكثر دقة، مليئة بالمعلومات أراجعة أكثر وضوحا، 

 ممارساتهم.جيه جهودهم وم تلك المعلومات لتوللسماح للمتعلمين بمراقبة تقدمهم بفاعلية واستخدا

 

 أمثلة تطبيقية:

 .طرح أسئلة لتوجيه المراقبة الذاتية والتفكير 

  مثل، صور قبل وبعد، الرسومات البيانية والجداول التي توضح  بالتطورتقديم عروض خاصة(

 مع الوقت( التطور

  يحتاجونها.تحفيز المتعلمين على التعرف على نوع التغذية الراجعة أو النصائح التي 

 .استخدم النماذج التي توجه التفكير الذاتي حول الجودة والكمال 

  ،التغذية الفيديو تعليق علىتقديم نماذج مختلفة الستراتيجيات التقييم الذاتي )مثل، لعب األدوار ،

 الراجعة من األقران(

 ء الطالبلطالب / أداوالتعليق المكتوب على عمل ا، ونماذج التقييم، استخدام قوائم مراجعة التقييم  

 

 المبدأ الثالث: توفير وسائل متعددة للمشاركة والتفاعل

الوجداني عنصرا رئيسيا في عملية التعلم، ويختلف المتعلمون بشكل ملحوظ في طرق مشاركتهم الجانب يمثل 

الوجداني مثل الناحية الجانب أو دافعيتهم نحو التعلم. ويمكن لعدة أسباب أن تؤثر على الفروق الفردية في 

العصبية، الثقافة، االهتمام الشخصي، الشخصية، والمرجعية العلمية، إلى جانب عدة عوامل أخرى. يشارك 

ويفضلون النظام الحازم.  بينما ال يميل األخرون إلى ذلكفي عملية التعلم  بشكل تلقائي ومبتكربعض المتعلمين 

م، بينما يفضل أخرون العمل مع أقرانهم. في الواقع، ال يوجد وقد يميل بعض المتعلمين إلى العمل بمفرده
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وسيلة واحدة للمشاركة واالنخراط يمكن اعتبارها الوسيلة المثلى لجميع المتعلمين، حيث من الضروري توفير 

 عدة خيارات للمشاركة واالنخراط.

 

 االهتمامالمبدأ التوجيهي السابع: تقديم خيارات لتوظيف 

ست قابلة إن المعلومات الغير مستغلة والتي ال تدعم المشاركة المعرفية للمتعلمين تعتبر غير متاحة ولي

لمهمة تصبح الالستخدام. وتعتبر المعلومات غير متاحة في نفس لحظة التعلم أو في المستقبل، ألن المعلومات 

ركتهم. هم لجذب اهتمام الطالب ومشاغير ملحوظة وال يتم معالجتها. ونتيجة لذلك، يُكرس المعلمون جهود

لوقت الكن يختلف المتعلمون بشكل ملحوظ فيما يجذب انتباههم واهتمامهم. حتى نفس المتعلم سيختلف مع 

ع تغير ووفقا للظروف، حيث تتغير اهتمامات المتعلمون مع تطورهم واكتسابهم لمعارف ومهارات جديدة، وم

يف اهتمام قين وبالغين. من ثم، يجب أن يكون هناك طرق بديلة لتوظبيئاتهم البيولوجية فيتطوروا إلى مراه

 بين المتعلمين.  الهامةالمتعلم، وتعكس تلك الطرق الفروق الداخلية والخارجية 

 

 ل الذاتيواالستقال ةالفردي الخياراتتحسين  -1-7نقطة 

ل غالبا ما يكون بيتعلق بهدف التعلم ذاته،  فيمافي اإلطار التعليمي، غالبا ما ال يكون مناسب تقديم االختيار 

أساليب سياق تحقيق الهدف من خالل األدوات وومن المالئم تقديم اختيارات خاصة بكيفية الوصول للهدف، 

الشعور بالفخر طور من عملية القرار الذاتي، وتُ الدعم المتاحة، إلخ. يمكن لتقديم االختيارات للمتعلمين أن 

نوع و في مقدار بسبب اإلنجاز، وزيادة درجة الشعور باالرتباط بالتعلم. لكن جدير بالذكر، أن األفراد يختلفون

تيار االخ يجب تحسين النوع الصحيح منختيار التقديم ببساطة ا يكفي، ال لذلكاالختيارات التي يفضلونها. 

 المتعلمين. مشاركةلية لضمان ومستوى االستقال

 

 أمثلة تطبيقية:

 أشياء  أكبر قدر ممكن من حرية التصرف واالستقاللية من خالل تقديم خيارات فيبلمتعلمين ا توفير

 مثل:

 مستوى التحدي الملموس -

 نوع المكافآت أو التقدير المتاح. -
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 السياق أو المحتوى المستخدم في الممارسة وتقييم المهارات. -

 المستخدمة في جمع وإنتاج المعلومات.األدوات  -

 اللون، والتصميم أو صور العرض، إلخ -

 تسلسل أو دقة تنفيذ المكونات الفرعية للمهام. -

  والمهام األكاديمية. الصفلمتعلمين بالمشاركة في تصميم أنشطة لالسماح 

 ة.السلوكيأهدافهم المتعلمين، بقدر اإلمكان، في تحديد أهدافهم األكاديمية الشخصية و إشراك 
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ألهمية، القيمة، واألصالةتحسين ا 2-7نقطة   

. تهم وأهدافهماهتمامابالمرتبطة الذات قيمة والمعلومات واألنشطة ينخرط المتعلمون في بيئة التعلم عن طريق  

ب مشاركة مطابق للحياة الواقعية، حيث أن الخيال قد يجذيجب أن يكون وهذا ال يعنى بالضرورة أن الموقف 

ة للمتعلمين. نادرا يجب أن يكون ذو قيمة وأصالة بالنسبة لألهداف الفردية والتعليمي هالمتعلمين مثل الواقع، لكن

أهم الطرق  منفي اإلطار التعليمي، قيمة. بالمعلومات واألنشطة التي تفتقر لألهمية أو ال األشخاصما يهتم 

ية من خالل فائدة وأهمية التعلم وإظهار هذه األهمالتي يجذب بها المعلمون االهتمام هي تسليط الضوء على 

شطة أو افتراض أن جميع المتعلمين سيجدون نفس األن الحال،من الخطأ، بطبيعة . أنشطة حقيقية ذات معنى

 توفيريجب  جميع المتعلمين بشكل متساوي،اهتمام . ولجذب المعلومات ذات صلة أو قيمة بنفس القدر ألهدافهم

 حسين ما هو ذات صلة وقيمة وأهمية للمتعلم.تعمل على تخيارات 

 

 أمثلة تطبيقية:

 التنويع في األنشطة ومصادر المعلومات لتكون:

 شخصية وفي سياق حياة المتعلمين. -

 مرتبطة ثقافيا وتفاعلية. -

 مرتبطة اجتماعيا -

 مناسبة للعمر والقدرات. -

 ، والنوع.مختلفة مناسبة لمجموعات عرقية، وثقافية -

  م واضحا ، وليكون الغاية من التعلللمتعلمينتصميم أنشطة لتكون نتائج التعلم أصلية ويمكن نقلها

 للمشاركين.

 .تقديم مهام تسمح بالمشاركة الفعالة، االستكشاف والتجربة 

 والتقييم والتفكير الذاتي في المحتوى واألنشطة.التفاعل الشخصي تشجيع ، 

 لمعقدة اال في حل المشكالت الجديدة والهامة، أو فهم األفكار إدراج أنشطة تزيد من استخدام الخي

 بطرق إبداعية.
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 المشتتاتو المخاطر تقليل مستوى – 3-7نقطة 

ام بذلك، يجب من األشياء األكثر أهمية يمكن للمعلم القيام بها هي خلق مساحة آمنه للمتعلمين. وللقي 

لمون إلى على المعلمين الحد من التهديدات والمشتتات المحتملة في بيئة التعلم. عندما يضطر المتع

كيز على عملية يمكنهم التر تركيز انتباههم على تلبية االحتياجات األساسية أو تجنب الخبرة السلبية ال

تباه ألنواع التعلم. على الرغم من أن السالمة المادية لبيئة التعلم ضرورية، إال أنه يجب أيضا االن

حتياجات دقيقة من تهديدات ومشتتات بيئة التعلم.  تختلف تهديدات ومشتتات بيئة التعلم على حسب ا

عض المتعلمين ، بينما قد يجد بممارسة اللغةمن يزية متعلم اللغة اإلنجل يتخوفالمتعلم ومرجعيته. فقد 

ى هي التي تقدم أن الكثير من المحفزات الحسية من المشتتات في بيئة التعلم. ونجد أن بيئة التعلم المثل

لتعلم اخيارات تحد من التهديدات والمشتتات السلبية للجميع من أجل خلق مساحة آمنه يمكن تحقيق 

 من خاللها.

 

 يقية:أمثلة تطب

  عم.يتوفر فيه الترحيب والدخلق مناخ صفى 

  المخاوفالتنويع في مستوى التجديد أو. 

o تزيد من  ، إلخ التي يمكن أنزمنية، الساعات الزمنية المرئيةالجداول، التقويم، الجداول ال

 توقع األنشطة واالنتقاالت اليومية.

o  روتين خاص للصف الدراسيعمل. 

o  األنشطة التغييرات في التي يمكن أن تساعد المعلمين على توقعالتنبيهات والمراجعات توفير 

 .لها واالستعدادوالجداول الزمنية واألحداث الجديدة 

o  ة روتينيةالغير متوقعة ومفاجئة وجديدة من خالل أنشطتزيد من األنشطة توفير الخيارات التي 

 بصورة عالية

 مستوى المحفزات الحسية في تنويعال 

o  شرح معلومات كثيرة في نفس الخلفية أو محفزات بصرية، وفي  جيجضالتنويع في وجود

 .الوقت
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o  فترات االستراحات، أو مدة وتسلسل  توفرالعمل، مدة جلسات العمل،  وتيرةالتنويع في

 األنشطة.

  متطلبات الالحماية ولدعم وااالجتماعية الالزمة للتعلم أو األداء، ومستوى  المتطلباتالتنويع في

 التقييم.و بالعروض التقديميةالخاصة 

 ي المناقشات الصفية.إشراك جميع المتعلمين ف 

 

 المثابرةالمبدأ التوجيهي الثامن: توفير خيارات للحفاظ على الجهد و

 

مستمر. عندما إن العديد من أنواع التعلم، وخاصة تعلم المهارات واالستراتيجيات، تتطلب االنتباه والجهد ال

لحفاظ على الجهد لمتعلمين للقيام بذلك، يمكنهم حينها تنظيم انتباههم والعاطفة من أجل اتتوفر الدافعية لدي ا

لذاتي. وتعكس والتركيز الذي يتطلبه هذا التعلم. لكن، يختلف المتعلمون بشكل كبير في قدرتهم على التنظيم ا

لتفاعل لواستعدادهم  لتنظيم الذاتي،اختالفات المتعلمين التفاوت في دافعيتهم نحو التعلم، وقدرتهم ومهاراتهم في ا

اتي والتصميم بناء المهارات الفردية الخاصة بالتنظيم الذ هي مع السياق، إلخ. من األهداف الرئيسية للتعلم

لبيئة الخارجية االذاتي التي تؤدى إلى تكافؤ فرص التعلم )راجع المبدأ التوجيهي التاسع(. لذلك، يجب أن توفر 

م، ومهارات خيارات يمكن أن تعادل إمكانية الوصول من خالل دعم المتعلمين الذين يختلفون في دافعية التعل

 التنظيم الذاتي، إلخ.

 

 براز أهمية األهداف بشكل واضح:إ 1-8نقطة 

تنافس على على مدار أي مشروع قائم أو ممارسة منهجية، هناك العديد من مصادر االهتمام والمشاركة التي ت

لي لهدف األواجذب اهتمام وجهد المتعلمين. وبالنسبة لبعض المتعلمين، نجد أنهم يحتاجون للدعم من أجل تذكر 

دورية أو مستمرة  أو وتذكر المكافأة من تحقيق ذلك الهدف. بالنسبة لهؤالء المتعلمين، من المهم بناء "تذكيرات"

 لكل من الهدف وقيمته حتى يتمكنوا من الحفاظ على الجهد والتركيز في مواجهة المشتتات.

 

 أمثلة تطبيقية:

 تحفيز أو مطالبة المتعلمين بصياغة الهدف بوضوح أو ذكره. 
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 .عرض الهدف بعدة طرق 

 .التشجيع على تقسيم األهداف طويلة األمد إلى أهداف قصيرة األمد 

 .توضيح استخدام أدوات الجداول الزمنية اليدوية أو الرقمية 

 تصور وعرض النتائج المرجوة من تحقيق الهدف 

 مرجعيتهم إشراك المتعلمين في مناقشات التقييم عما يشكل التميز والحصول منهم على أمثلة مرتبطة ب

 الثقافية واهتماماتهم.

 

 والمصادر لتحفيز التحدي: التعلم بالطتنويع م -2-8نقطة 

تدفعهم إلى ي قدراتهم فقط، بل أيضاً من ناحية أنواع التحديات التف المتعلمون من ناحية مهاراتهم وال يختل

ويات وأنواع باإلضافة إلى تقديم مست بطرق مختلفة.يجب إثارة تحدي جميع المتعلمين . وللتعلم جهدالبذل كل 

مة لتنفيذ صحيحة من المصادر الالزالنواع األ، يحتاج المتعلمون إلى الحصول على لب التعلمامطمن  متنوعة

بة. ومن المالحظ المناسالمرنة بدون المصادر  لب التعلمامطناجح. وال يمكن للمتعلمين تلبية بالتعليمية مهمة ال

هة تحديات ، يسمح لجميع المتعلمين بمواجالممكنةمصادر العديد من ال، والتعلم مطالب العديد منأن تقديم 

 .تحديات التعلم. ومن الضروري موازنة المصادر المتاحة لمواجهة التعلم
 

 أمثلة تطبيقية:

  الصعوبة أو التعقيدتوفير أنشطة تتفاوت في درجة. 

 المسموح بها.وسائل الدعم م بدائل خاصة باألدوات وتقدي 

 درجات الحرية الخاصة باألداء المقبول.في تنويع ال 

 سة.المنافو لتحقيق المعايير كبدائل للتقييم الخارجي التطويرد والتركيز على العملية، والجه 

 

 التعاون والمشاركة الجماعيةتشجيع  3-8نقطة 

في القرن الحادي والعشرين، يجب أن يكون جميع المتعلمين قادرين على التواصل والتعاون بفاعلية داخل 

يمكن هدفا أمام جميع المتعلمين. ويبقى  غيرهم أكثر منمجتمع المتعلمين. وهذا يعتبر سهال بالنسبة للبعض 

، بعناية التخطيط لهعند . زيادة فرص الدعم الفردي بشكل كبير أن يؤدي توزيع التوجيه عبر األقران إلى



 الشامل للتعلم مبادئ التصميم

 2.0اإلصدار 

 
العمل الجماعي ضمن مجموعات  سمحيأن يزيد من الدعم المتاح للمشاركة الفعالة. و المتعلمينيمكن لتعاون 

ن. فرص لتعلم كيفية العمل بكفاءة مع األخري ، وكذلك توفرالمتعددة بالتنوع الجيد واألدوارمتغيرة من المتعلمين 

 .خيارات لدعم المتعلمين في بناء مهارات العمل الجماعي واستخدامها بفعاليةويجب إتاحة 

  



 الشامل للتعلم مبادئ التصميم

 2.0اإلصدار 

 
 :أمثلة تطبيقية

 تكوين مجموعات عمل تعاونية من المتعلمين مع تحديد األهداف، األدوار والمسئوليات بوضوح. 

  والدعمعمل برامج لدعم السلوك اإليجابي على مستوى المدرسة مع تنويع األهداف. 

 ين تقديم إرشادات توجه المتعلمين نحو متى وكيف يتم طرح األسئلة على األقران و/ أو المعلم

 .لمساعدتهم

 (يسالتشجيع ودعم الفرص الخاصة بتفاعل األقران ودعمهم )مثل المتعلمين الذين يقوموا بالتدر 

 شطةبناء مجتمعات من المتعلمين الذين يتشاركون في نفس االهتمامات أو األن. 

 )صياغة التوقعات الخاصة بالعمل الجماعي )مثل، مقاييس األداء المتدرج، المعايير، إلخ 

 

 :الفعالةالتغذية الراجعة  تقانإزيادة  – 4-8نقطة 

، صلةراجعة ذات عندما تكون التغذية الالفعالة  المتعلمين مشاركةلحفاظ على في ا إنتاجيةأكثر يعتبر التقييم 

الغ األهمية أيًضا أمًرا بيُعد . لكن نوع التغذية الراجعة وفي الوقت المناسبمتتابعة، و، للوصولوقابلة بناءة، و

المتعلمين  تي تُوجههي الالتغذية الراجعة والدافعية والجهد الالزم للتعلم. في مساعدة المتعلمين على الحفاظ على 

هد والممارسة بدال ركز على دور الجبدال من الفكرة الثابتة الخاصة باألداء أو االلتزام. وكذلك، ت   اإلتقاننحو 

لناجحة وطويلة المتعلمين نحو عادات وممارسات التعلم ا لتوجيه مهمالمتأصلة كعامل  "القدرة"أو  "الذكاء"من 

يضاً األشخاص أمراً أمام التعلم ويرى ذلك حاجزاً مستإعاقتهم  يعتقدون أنللمتعلمين الذين  هاماألمد. وهذا 

 الذين يقدمون رعاية لهم.

 

 أمثلة تطبيقية:

  لى الذاتي، وتشجع ع والوعيتقديم تغذية راجعة تشجع على المثابرة وتركز على تطوير الكفاءة

 استخدام عناصر دعم واستراتيجيات خاصة لمواجهة التحديات.

 تطوير، وتحقيق المعايير بدال من األداء النسبي.تقديم تغذية راجعة تركز على الجهد، وال 

 محددة.تقديم تغذية راجعة مستمرة، ودقيقة و 

 بناءة بدال من التغذية الراجعة المقارنة أو التنافسية.تقديم تغذية راجعة داعمه و 
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 2.0اإلصدار 

 

  ألخطاء ايشتمل على تحديد نماذج  الذيتقديم تغذية راجعة تصيغ نماذج خاصة بكيفية إدراج التقييم

 واإلجابات الخاطئة، في استراتيجيات إيجابية من أجل النجاح في المستقبل.

 المبدأ التوجيهي التاسع: توفير خيارات للتنظيم الذاتي

 

المبادئ انظر ) واالنخراط دافعية التعلمالخارجية بحيث يمكنها دعم  التعلم في حين أنه من المهم تصميم بيئة

. حو التعلمنلضبط مشاعرهم ودافعيتهم  الداخليةمن المهم أيًضا تطوير قدرات المتعلمين ف، (8و 7 التوجيهية

التكيف  السيطرة على ردود األفعال واالنفعاالت للفرد من أجل ، وهيالذاتي التنظيموتعتبر القدرة على 

يقوموا  اصاألشخالعديد من  وإذا كانمن الجوانب الضرورية للتطور البشرى.  ،والمشاركة بفاعلية مع البيئة

الناجحين،  نغيالبالذاتي بمفردهم، سواء من خالل المحاولة والخطأ أو من خالل مراقبة ال التنظيمبتنمية مهارات 

لصفوف بعض ا تلك المهارات. لسوء الحظ، ةيواجهون صعوبات كبيرة عند تنمي األشخاصفإن العديد من باقي 

با ما الدراسية ال تتعامل مع هذه المهارات بشكل واضح، حيث تتركها كجزء ضمني من منهج الدراسي وغال

التنظيم  ويُمكن للمعلمين أن يقوموا بتنمية مهارات .األشخاصأمام العديد من  ةأو واضح ةكون غير متاحت

تنوعة في م أساليباستخدام ب م الشامل للتعلمطبقت مبادئ التصمي الذاتي لدي الطالب بنجاح من خالل تطبيق

ين المتعلمين. بتوفير النماذج والتشجيع. وكما هو الحال مع باقي أنواع التعلم، تعتبر الفروق الفردية شائعة 

تهم السابقة إلدارة الناجح إلى تقديم البدائل الكافية لدعم المتعلمين بتوجهاتهم المختلقة وخبرا ويحتاج األسلوب

 هم بنجاح.مشاركت

 

 تعزيز التوقعات والمعتقدات لتحسين وزيادة الدافعية: 1-9نقطة 

ية سواء كان إن من أهم جوانب التنظيم الذاتي هي المعرفة الشخصية عند كل متعلم حول ما يجده مثيرا للدافع

اف من المؤثرات الداخلية أو الخارجية. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون المتعلمون قادرون على وضع أهد

يق أهدافهم. شخصية يمكن تحقيقها بشكل واقعي، باإلضافة إلى تعزيز المعتقدات اإليجابية عن قدرتهم على تحق

ق أهدافهم. لكن، يجب أن يكون المتعلمون قادرون على التعامل مع اإلحباط وتجنب القلق عند العمل على تحقي

 ويجب تقديم خيارات متعددة للمتعلمين لزيادة دافعيتهم. 

 

 أمثلة تطبيقية:
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 :تقديم التحفيز، التذكير، التوجيهات، المقاييس، قوائم المراجعة التي تركز على 

 أهداف التنظيم الذاتي مثل الحد من تكرار االندفاع العدواني كرد فعل لإلحباط.  -

 زيادة مدة التركيز على المهمة كمواجهة للمشتتات. -

 زيادة التفكير الذاتي والتعزيز الذاتي. -

  المتدربين، المعلمين، أو العمالء الذين يصممون عملية تحديد األهداف الشخصية المناسبة والتي توفير

 تأخذ بعين االعتبار نقاط القوة والضعف.

 .دعم األنشطة التي تشجع على التفكير الذاتي وتحديد األهداف الشخصية 

 

 : تسهيل مهارات واستراتيجيات التكيف الشخصي:2-9نقطة 

نموذج لمهارات الضبط الذاتي ال يعتبر كافيا لمعظم المتعلمين. إنهم في حاجة إلى تدريبات متواصلة إن تقديم 

التي توفر لهم الدعم. ويمكن للمذكرات، النماذج، المقاييس، إلخ أن تساعد المتعلمين على اختيار وتجربة 

رجية )مثل، استراتيجيات التكيف مع استراتيجية التكيف الخاصة بإدارة وتوجيه ردود انفعاالتهم لألحداث الخا

األوضاع االجتماعية التي تؤدى إلى القلق أو الحد من المشتتات التي ليس لها عالقة بالمهمة( أو األحداث 

الداخلية )مثل، االستراتيجيات الخاصة بالحد من التفكير الذي يؤدى إلى القلق أو االكتئاب(. ويجب أن تقدم 

ية لمواجهة تحدى الفروق الفردية من خالل استراتيجيات ناجحة مع وجود االستقاللية تلك الدعائم البدائل الكاف

 لتطبيق تلك االستراتيجيات.

 

 أمثلة تطبيقية:

 :تقديم نماذج، ودعائم وتغذية راجعة متنوعة خاصة بما يلي 

 إدارة اإلحباط -

 البحث عن الدعم العاطفي الخارجي. -

 تنمية الضوابط الداخلية ومهارات التكيف -
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التعامل بشكل مناسب مع مخاوف الشخص المتعلقة بمواضيع معينة أو إصدار األحكام عن  -

القدرات الشخصية )مثال، "كيف يمكن أن أتحسن في الجوانب التي أعاني فيها؟" بدال من " أدائي 

 غير جيد في الرياضيات"(

 استخدام مواقف حياة واقعية أو محفزات لتوضيح مهارات التكيف. -

 

 والتفكر الذاتيالتقييم  تنمية مهارات 3-9نقطة 

، يحتاج المتعلمون إلى تعلم مراقبة مشاعرهم وتفاعلهم بعناية وبدقة. الذاتيلتطوير القدرات الخاصة بالتنظيم 

وسيحتاج بعض المتعلمين إلى قدر كبير  المعرفة،يختلف األفراد اختالفًا كبيًرا في قدرتهم وميلهم إلى ما وراء 

فإن  المتعلمين،لنمذجة الصريحة من أجل معرفة كيفية القيام بذلك بنجاح. بالنسبة للعديد من من اإلرشادات وا

يتمثل أحد العوامل الرئيسية  في المقابل،مجرد إدراك أنهم يحققون تقدًما نحو استقاللية أكبر أمر محفز للغاية. 

باإلضافة، من المهم . تطورهمرف على لمتعلمين في عدم قدرتهم على التعا الدافعية نحو التعلم لديفي فقدان 

المختلفة حتى يتمكنوا من تحديد واختيار  الذاتيلتقنيات التقييم  وركائز متعددةنماذج على المتعلمون أن يحصل 

 األمثل من بينها.

 

 أمثلة تطبيقية:

  تقديم أجهزة، أدوات مساعدة أو جداول لمساعدة األشخاص على تعلم كيفية جمع وجدولة وعرض

 المعلومات الخاصة بسلوكهم بغرض مراقبة التغيرات التي تحدث في تلك السلوكيات.

  استخدام أنشطة تشتمل على وسائل يحصل المتعلمون من خاللها على تغذية راجعة ويتاح لهم العديد

بطريقة من البدائل الداعمة )مثل، الرسومات البيانية، النماذج، التغذية الراجعة( التي تدعم تطوير الفهم 

 واضحة ودقيقة.
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