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:ملدص البحح
ىدؼ البحث الحالي إلى تصميـ وحدة مقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ
 والتعرؼ عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الخياؿ،الشامؿ لمتعمـ لممرحمة المتوسطة
 استخدمت الباحثة.العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية
) طالبة مف99(  وتكونت عينة الدراسة مف،المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي
. وقامت الباحثة بتصميـ مقياس لمخياؿ العممي كأداة لمدراسة،طالبات الصؼ األوؿ متوسط
) بيف,0,0 ≤ α واسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
لمقياس الخياؿ العممي مما يشير إلى فاعمية الوحدة المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ
 في تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة العربيةUDL الشامؿ لمتعمـ
.السعودية

Abstract:
The aim of the current research is to design a proposed unit in
science according to the principles of the Universal Design for
Learning for the intermediate stage, and to identify the effectiveness
of the proposed unit in the development of science fiction among
intermediate school students in the Kingdom of Saudi Arabia. The
researcher
used
descriptive
analytical
and
quasiexperimental approaches. The study sample consisted of (39) firstgrade students. The researcher designed a scale for science fiction as
a tool for study. The results of the study findings that there are
statistically significant differences at (0.05) level between the means
scores of the female students of the experimental group and the
control group students in the post-application of the science fiction
scale, this indicates the effectiveness of the proposed unit in science
according to the principles of UDL in the development of science
fiction among intermediate school students in the Kingdom of Saudi
Arabia.
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املقدمة:
يتفؽ الخبراء التربويوف والعامموف في مجاالت التعميـ عمى وجود اختالفات كبيرة بيف
المتعمميف داخؿ الصؼ الدراسي مف حيث طرؽ تعمميـ ،وىواياتيـ ،ورغباتيـ ،واتي تستند
إلى مصادر متعددة مثؿ الخبرة والخصائص والميوؿ والقدرات واالحتياجات؛ مما دفع التربويوف
إلى االىتماـ بمعالجة مشكالت التعمّـ وتوفير فرص متساوية لجميع الطالب في الحصوؿ

عمى المعرفة وتنمية القدرات والميارات ،والتي أنتجت عددا مف نماذج التعميـ والتعمّـ  ،ومف
ىذا المنطمؽ ظير مفيوـ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ،Universal Design for Learning

تـ اختصارىا إلى ).(UDL
والتي ّ
و يعرؼ (  ) UDLبأنو إطار تعميمي يستند عمى عمـ األعصاب ودراسة عمؿ
وأداء الدماغ أثناء التعمّـ مف خالؿ توفير بيئة دراسية شاممة تتناسب مع مختمؼ االحتياجات
) (Rose, 2001و يشير إلى إزالة عوائؽ التعمّـ التي تواجو الطالب مف خالؿ تصميـ

المنيج .مستنداً في ذلؾ عمى أعماؿ الميندس رونالد ماؾ في مركز التصميـ الشامؿ

لممنشآت والمباني والذي انصب اىتمامو عمى تذليؿ البيئة اليندسية لتمبية كافة متطمبات

المستخدميف ،ثـ قاـ مركز التكنولوجيا التطبيقية الخاصة The Center for Applied
) Special Technology (CASTبتطوير مبادئ التصميـ لتصمح لمتطبيؽ في بيئة
التعمّـ .وييدؼ  UDLإلى توفير المرونة في المناىج وأساليب التدريس مف خالؿ وسائط
متعددة والتي تعطي جميع األفراد تكافؤ الفرص لمتعمـ وكذلؾ بإلغاء الحواجز التي تعيؽ عممية

التعمّـ .يقوـ ىذ التصميـ عمى ثالثة مبادئ رئيسية لتصميـ المنيج وقد وضعت وفقاً لعمؿ
شبكات الدماغ أثنػاء عمميػة التعمّـ وىي )( ،(Dinmore, 2014, Rose, 2001المركز

الوطني لمتصميـ العالمي لمتعميـ )7,02 ،وىي:

 شبكة خاصة تيتـ بترتيب األولويات (ىدؼ التعمّـ) :أي كيفية انخػراط المتعممػيف في
العمميػة التعميميػة وماىي األساليب التي تثير دافعيتيـ لمتعمـ وذلؾ يتـ مف خالؿ توفير
وسائؿ وأساليب متعددة إلثارة دافعية الطالب لمتعمـ؛ مما يعني الحاجة إلى تقديـ طرؽ
متعددة لمشاركة الطالب وتحفيزىـ وجذبيـ ودفعيـ لمواجية التحديات ،ولتحقيؽ ذلؾ عمى
المعمـ أف يعمؿ عمى تحفيز دوافع واىتمامات التعمّـ عند الطالب.
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 شبكة خاصة بالتعرؼ (ماىية التعمّـ) :أي البحث في كيفية جمع المعمومات مف خالؿ ما
نراه ونسمعو ،كذلؾ مف خػالؿ القراءة وذلؾ يتـ مف خالؿ توفير وسائؿ متعددة لتقديـ

وعرض المعمومات مف قبؿ المعمّـ ،مما يعني الحاجة إلى التزود بطرؽ متعددة لمعرض و

تقديـ المعمومات والمحتوى.

 شبكة خاصة باالستراتيجيات والميارات (كيفية التعمّـ) :أي كيفيػة التعبػير عػف المعمومػات
واألفكػار التػي تػـ تعمميا وذلؾ يتـ مف خالؿ توفير فرص متعددة لتعمـ الطالب والتعبير

عف فيميـ  ،مما يوجب عمى المعمّـ التخطيط لبعض المياـ وأدائيا وكيفية تنظيـ األفكار
والتعبير عنيا لدى المتعمميف .والتمييز ما بيف الطرؽ المتعددة التي يعبر بيا الطالب عف

معارفو وخبراتو.
ويشمؿ تعريؼ حكومة الواليات المتحدة في قانوف فرص التعميـ العالي عاـ 7,,4ـ
لمتصميـ الشامؿ لمتعمـ المبادئ السابؽ ذكرىا حيث عرفتو بأنو" :إطار عممي صالح لتوجيو
ممارسات التعميـ يتصؼ بالمرونة في طرؽ تقديـ المعمومات وطرؽ استجابة الطالب أو
عرضيـ لممعمومات والميارات ،وكذلؾ طرؽ مشاركة الطالب" ).(Dinmores, 2014
ويركز التصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى البدائؿ التقنية المتاحة لمطالب ،والمساعدة في
تمكيف كافة الط الب مف خمفيات متعددة أو ميارات متباينة أو إعاقات مختمفة مف تحقيؽ
أفضؿ فرصة لمتعمـ بما يناسب كؿ متعمـ ). (Rose, 2001)،(Curry 2006
وقد أوصت العديد مف الدراسات التي تناولت تقويـ المنيج المطور لمعموـ لممرحمة
المتوسطة في المممكة العربية السعودية بضرورة تطوير التصميـ التقني المتعمؽ بالمحتوى
العممي وتوفير مصادر التعمّـ االلكترونية وتوجيو المتعمـ لمتعمـ مف خالليا ،ودعـ االقتصاد

المعرفي (السنوسي ،7,02 ،الفالح.)7,00 ،

واستناداً إلى نتائج الدراسات التي تناولت تقويـ منيج العموـ لممرحمة المتوسطة،

والدراسات التي تناولت التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLوالتي أكدت فاعميتو في كافة المستويات
وكافة المتغيرات فقد ظيرت فعاليتو في زيادة الكفاية التدريسية لدى معممي الصـ وضعاؼ
السمع(السالـ ،)7,02 ،وتحسيف مستوى المعمّميف حيث ساعد المعمّميف عمى تصميـ خطة
لمدرس تكوف في متناوؿ جميع الطالب )،(Spooner, 2007

كذلؾ في زيادة الثروة

المغوية لدى الطالب) , ،(Meo 2008وتنمية فيـ المواد التعميمية التي تواجو طالب ذوي
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االعاقة في دراسة مادة العموـ واليندسة والرياضيات)،( Basham & Marino, 2013
وأشارت دراسة  Coureyوآخريف إلى أف تخطيط الدرس الفعاؿ مع التصميـ الشامؿ لمتعمـ
 UDLيمكف المعمّم يف مف تمبية احتياجاتيـ الفردية بشكؿ أكثر فعالية حيث تـ مقارنة خطط

دروس المعمّميف قبؿ وبعد التدريب ،وتـ مالحظة أف المعمّميف بعد التدريب قد ادرجوا خيارات
أكثر اختالفا واستراتيجيات متنوعة استنادا إلى مبادئ  UDLفي خطط الدروس بحيث كاف

المحتوى متاحاً بشكؿ أكبر لجميع الطالب) ،(Courey , 2016كما أشارت دراسة (Daniel,

) 2016الى أف مبادئ التصميـ الشامؿ يمكف أف تطبؽ في معامؿ العموـ ،مع التركيز عمى

دعـ الطالب الذيف يشعروف بالتوتر في بيئة المعمؿ .وقد أشار

)(Curry, 2006اف

التصميـ الشامؿ لمتعمـ يقدـ إطار تعميمي لمعممي العموـ لضماف أف فرص التعميـ والتعمّـ

ليست معيارية فقط ولكنيا مرنة بطبيعتيا ويمكف الوصوؿ إلييا واستخداميا لتصبح بذلؾ
العموـ لمجميع.
وفي ىذا الصدد فقد اىتمت وزارة التعميـ في المممكة العربية السعودية بتطوير تعميـ
مادة العموـ وتبنت العديد مف المشاريع اليادفة إلى االرتقاء بميارات ومعارؼ المتعمميف في
تدريس العموـ وقدرتيـ عمى المنافسة عالمياُ ،مما يمقي الضوء عمى أىمية قياـ كميات التربية
بدورىا في دعـ حركة تطوير تعميـ وتعمّـ العموـ مف كافة جوانبيا.

وتفرض نتائج البحوث في مجاؿ عمـ النفس المعرفي تغيير النظرة لمتعميـ وتصميـ

مناىجو طرؽ تقويمو بعامة وتعميـ العموـ خاصة  ،حتى يمكننا الحكـ عمى صالحية ىذه
التصميمات وفاعميتيا في تحقيؽ أىداؼ التربية العممية وتدريس العموـ والتي منيا تنمية
الخياؿ العممي ،وتعد تنميتو لدى المتعمميف فرصة ثمينة ال لغرس حب العمـ في نفوس
المتعمميف فحسب ،بؿ إنو ضروري وميـ في إعداد الموىبيف والمبدعيف في شتى المجاالت،
فقد أصبح مف الضروري االىتماـ بتنمية الخياؿ العممي عمى نحو يجعؿ تعمـ العموـ يصؿ
لدرجة اإلبداع وىو أحد أىـ أىداؼ التربية العممية الحديثة(إسماعيؿ .) 7,0, ،ويؤدي
كبير في الوصوؿ إلى االكتشافات العممية ،كما أف لو أىمية بالغة في
ا
دور
الخياؿ العممي ا
ويشكؿ منطمقا أساسياً في تكويف صورة جديدة في أذىاف المتعمميف
أدراؾ المفاىيـ العمميةُ ،
لما ستكوف عميو األشياء في المستقبؿ ،األمر الذي يدفعيـ إلى تعمـ المزيد عنيا ،والسعي
حثيثا نحو وضع الصور موضع الحقيقة (نشواف ،0999 ،ص.)04
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كما أوضحت العديد مف الدراسات التي استخدمت عدد مف المداخؿ والوسائؿ
واألساليب التعميمية لتنمية الخياؿ العممي لدى المتعمميف في مختمؼ مراحؿ التعميـ كاأللعاب
االلكترونية (الشافعي ،)7,,2 ،واأل نشطة العممية (محمد ،)7,07 ،والمحاكاة الحاسوبية
(سرور والحسيني ،)7,0, ،وقراءة القصص (المييي ونويجي ،)7,,9 ،وغير ذلؾ مف
األساليب ،أىمية تنمية الخياؿ العممي لدى المتعمميف.
وتكشؼ الدراسات عف قصور أساليب التقويـ الحالية في تقويـ العموـ واىتماميا
بقياس تحصيؿ المتعمميف لممعمومات دوف االىتماـ بالجوانب الوجدانية كالخياؿ العممي ،لذا
يسعى البحث الحالي إلى قياس أثر الوحدة المقترحة وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ في تنمية
عف الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.

مشكلة البحح:
أتت ىذه الدراسة كمحاولة لقياس فاعمية وحدة مقترحة في العموـ وفؽ مبادئ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLفي تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة
بالمممكة العربية السعودية وتتحدد مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي:
ما فاعمية وحدة مقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمّـ  UDLفي تنمية

الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية؟
ويتفرع منو األسئمة التالية:

 .0ما التصور المقترح لوحدة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ UDL؟
 .7ما فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة
بالمممكة العربية السعودية؟

أٍداف البحح:
ييدؼ البحث الحالي إلى:
 .0تصميـ وحدة مقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ لممرحمة
المتوسطة.
 .7التعرؼ عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة
المتوسطة في المممكة العربية السعودية.
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فرّض البحح:
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية (عنػػد مسػػتوى  ),0,0 ≤ αبػػيف المتوسػػط الخػػاص
بػػالتطبيؽ القبمػػي لػػدرجات مجموعػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس الخيػػاؿ العممػػي وذات المتوسػػط
الخاص بالتطبيؽ البعدي.

أٍنٔة البحح:
ويمكف إبراز أىمية البحث الحالي مف خالؿ ما يمي:

األٍنٔة اليظرٓة:


ُّ
يعد ىذا البحث تحديثًا في العممية التربوية في استخداـ إطار تعميمي جديد وىو

التصميـ الشامؿ لمتعمـ والذي استخدـ في دراسات محدودة عمى مستوى الوطف
العربي حيث تعد ىذه الدراسة مف أوائؿ الدراسات عربية – عمى حد عمـ الباحثة –
التي تتناوؿ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ في العموـ.
 يفيد مخططي ومطوري المناىج في التعرؼ عمى التصميـ الشامؿ لمتعمـ ، UDL
وربطو بممارسات المعمـ لتنمية الخياؿ العممي لدى الطالب .

ب  -األٍنٔة التطبٔقٔة:
إف األىمية التطبيقية ليذا البحث يتمثؿ في كونو:
 بحث جديد في نوعو يواكب المشاريع القائمة في المممكة العربية السعودية والتي
تيدؼ إلى تطوير التعميـ وتطوير تعميـ العموـ بشكؿ خاص.
 يعد أنموذجا تطبيقيا لممعمميف عمى إجراءات تنفيذ دروس العموـ وفؽ ىذا التصميـ
مما يسيـ قد تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.
 االستفادة مف أدوات البحث في إعداد مقاييس مشابيو لبقية وحدات المنيج وكذلؾ
مناىج العموـ في المرحمة المتوسطة.
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مصطلحات الدراسة:
فاعمية :عرؼ شحاتو والنجار ( )7,9 :7,,9الفاعمية بأنيا "مدى األثر الذي يمكف أف
تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا متغي ارً مستقالً في أحد المتغيرات التابعة"

تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :مدى األثر الذي يمكف أف تحدثو الوحدة المقترحة وفؽ مبادئ
و ّ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLفي تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في
المممكة العربية السعودية.
الوحدة :تعرؼ الوحدة بأنيا " تنظيـ خاص في المادة الدراسية وطرؽ التدريس يضع التالميذ
في موقؼ تعميمي متكامؿ يثير اىتماميـ ،ويتطمب منيـ نشاطا متنوعا يناسبيـ ،ويراعي ما
بينيـ مف فروؽ فردية ،ويتضمف مرورىـ في خبرات تربوية معينة ويؤدي بيـ إلى فيـ
وبصيرة في ميداف أو أكثر مف مياديف المعرفة ،واكسابيـ ميارات وعادات واتجاىات وقيـ
مرغوب فييا ،وىي كذلؾ دراسة مخطط ليا مسبقا يقوـ بيا التالميذ في صورة سمسمة مف
األنشطة التعميمية المتنوعة تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو"(شحاتة والنجار.)97 ،7,,9 ،
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :منظومة متكاممة مف اإلجراءات والخبرات واالنشطة والتجارب
ّ
العممية المرتبطة بموضوع الوحدة المختارة والتي تمارسيا طالبات المرحمة المتوسطة.
عرفت حكومة الواليات المتحدة مف خالؿ قانوف فرص التعميـ العالي
التصميـ الشامؿ لمتعمـّ :
لعاـ  UDL 7,,4بأنيا" :إطار عممي صالح لتوجيو الممارسة التعميمية التي توفّر المرونة
في طرؽ تقديـ المعمومات ،وفي طرؽ استجابة الطالب أو إظيار المعرفة والميارات ،وفي
طرؽ إشراؾ الطالب " ()Edyburn, 2010, p. 34
تعرفو الباحثة إجرائيا بأنو إطار تعميمي يستند عمى وظائؼ الدماغ التي تحدث اثناء فترة
و ّ
التعمّـ والذي يتكوف مف ثالثة مبادئ رئيسة وىي:
-

توفير وسائؿ متعددة في الوحدة المقترحة إلثارة دافعية الطالبات لمتعمـ.

-

توفير وسائؿ متعددة لتقديـ المعمومات وعرضيا في الوحدة.

-

توفير فرص متعددة لمتعمـ والتعبير عف الفيـ في الوحدة تالئـ الفروؽ الفردية بيف
الطالبات.
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الخياؿ العممي :يعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى توقع ما سوؼ يحدث في المستقبؿ في ضوء
التفسيرات العممية المنظمة لمظواىر الطبيعية (.)Robin, 2006, PP. 58- 63
تعرفو الباحثة إجرائيا بأنو :قدرة طالبات المرحمة المتوسطة عمى تقديـ تصورات ذىنية
و ّ
(أفكار) تسيـ في حؿ مشكمة ما ترتبط بموضوعات الوحدة المقترحة ،وتقاس إجرائيا بمجموع
الدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار الخياؿ العممي.

حدّد البحح:
أُجري البحث في الحدود التالية:
 الحػد المكانػي :المممكة العربية السعودية ،منطقة الرياض .المدرسة المتوسطة بجامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمف
 الحػد الزمني :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 088,/0899ىػ.
 الحػد الموضوعي :بناء وحدة مقترحة في العموـ في المرحمة المتوسطة بحيث تتضمف
الوحدة العديد مف التجارب العممية واألنشطة والخبرات التي يمكف أف يراعى فييا
التصميـ الشامؿ لمتعمـ وتقتصر أدوات البحث مقياس الخياؿ العممي لموحدة المقترحة
في العموـ.

اخللفٔة اليظرٓة للبحح:
تتناوؿ الباحثة في الخمفية العممية لمبحث متغيرات البحث األساسية والعالقة بينيا
وقد قسمت الباحثة الخمفيف العممية إلى محوريف ىما:
احملْر األّل :التصنٔه الشامل للتعله )Universal Design for Learning (UDL
تتفؽ األبحاث والدراسات عمى اختالؼ المتعمميف في قدراتيـ واستعداداتيـ وميوليـ
كاختالفيـ في بصمات أصابعيـ ،فأصبح مف الضروري البحث عف أساليب جديدة تراعي ىذه
االختالفات ،ومف ىنا ظير مفيوـ التصميـ الشامؿ لمتعمـ

Universal Design for

).learning (UDL
طبؽ التصميـ الشامؿ ألوؿ مرة مف قبؿ الميندسيف في مركز التصميـ الشامؿ لممنشأة
العامة حيث تصمـ بطريقة مرنة تسمح لجميع األفراد عمى اختالؼ قدراتيـ بالتنقؿ والحركة
بسيولة داخؿ تمؾ المباني) ، (Rose,2001,Dinmore,2004وتـ تطبيؽ المبادئ في
مختمؼ البيئات والحاالت العامة ،مثؿ البيئات الخارجية والداخمية لممباني العامة في مختمؼ
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البمداف (;.)Lidwell et al. 2010 Leibrock and Terry 1999; Herwig 2008
ووصفت تمؾ المبادئ بأنيا توفر مبادئ توجييية بناءة ليا تأثير كبير عمى التصاميـ
لألشخاص الذيف يعانوف مف إعاقات حركية وحسية ومعرفية ( Duffy 2011; Preiser
 .)2011; Stephanidis 2009ثـ انتقمت مبادئ التصميـ الشامؿ إلى السياؽ التربوي
مف خالؿ روز وماير ،والذيف آكدا عمى ضرورة أف يشمؿ المنيج عمى العديد مف البدائؿ
والخيارات التي تجعؿ وصوؿ الطالب ليا أسيؿ وأنسب لكافة اختالفيـ،

(Dinmores,

).2014
المقدـ ليـ.
فالمنيج يمثؿ لمعديد مف المتعمميف ،حواج ازً وعقبات في ظؿ قمة الدعـ
ّ
غير التصميـ الشامؿ لمتعمـ ( ) UDLىذا السيناريو ودعـ تصميـ المناىج التي تستجيب
ولقد ّ

يحسف التصميـ الشامؿ لمتعمـ ( )UDLالنتائج التعميمية لجميع
لمفصوؿ المتنوعة .كما
ّ
الطالب مف خالؿ ضماف الوصوؿ إلى مداخؿ ذات معنى لممنيج وتقييـ دقيؽ لمميارات
والمعرفة ( .)Meyer et al., 2014كما أشار ( )Walters, 2010, p432أف التصميـ
غير المناىج التعميمية والتربوية بشكؿ شامؿ لتشمؿ أكبر مجموعة مف
الشامؿ لمتعمّـ قد ّ
الطالب ،المعاقيف وغير المعاقيف.
ومف األمثمة عمى طرؽ تدريس التصميـ الشامؿ لمتعمّـ ( )UDLالسماح بطرؽ

متعددة لمطالب لموصوؿ إلى التعمّـ ومعالجتو وتمثيمو ،كأف يصؿ بعض الطالب إلى فيـ

المحتوى مف خالؿ المناقشة الجماعية ،والبعض اآلخر قد يختار الدروس التي يقودىا المعمّـ،
وقد يجري آخروف البحوث باستخداـ وسائؿ اإلعالـ المختمفة ،وقد يقوـ بعض الطالب بكتابة

تقرير ،وقد يبتكر بعضيـ عرضا متعدد الوسائط ،وقد يقوـ بعضيـ بأداء مسرحية .وفى جميع
منسقة ،واألىداؼ موحدة ،في حيف أف الطرؽ التي
الحاالت ،تبقى معايير تقييـ أىداؼ التعمّـ ّ
يصؿ بيا الطالب إلى اليدؼ النيائي ىي األكثر تنوعا .وبيذه الطريقة ،يصبح أماـ كؿ طالب
تحدي ا ليتعمـ في حدود قدراتو ،ويتـ التحدي مف خالؿ مستوى متعدد أصيؿ لكؿ مف طرؽ
التدريس والتقويـ (آؿ الشيخ.)922 ،7,02 ،
وُيعرؼ التصميـ الشامؿ لمتعمـ :بأنو إطار تعميمي يستند عمى عمؿ ووظائؼ الدماغ
التي تحدث أثناء فترة التعمّـ ( .)Rose & Meyer, 2012تركز مبادئ التصميـ الشامؿ

لمتعمّ ـ عمى إزالة الحواجز والمعوقات مف خالؿ التصميمات األولية التي تراعي احتياجات
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األشخاص المتنوعيف بدالً مف إجبار األفراد عمى التغمب عمى تمؾ الحواجز الحقًا مف خالؿ

التكيؼ (.)Rose et al., 2008, p 46

ويمكف استخداـ مبادئ التصميـ الشامؿ لتعمـ ( )UDLفي التعميـ العاـ؛ لخفض
معوقات المنيج أوال ،كما يدعـ تعمـ الطالب ويكسبيـ الحماس والمعرفة وميارات التعمّـ ،ويتـ
تقويـ تعمميـ بشكؿ صحيح .وتتمخص مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ (،Rose & Meyer

 )Meyer et al., 2014( ،)2002كاالتي:
 -0املبدأ األّل :توفير وسائؿ متنوعة مف طرؽ التقديـ  :Representationوييدؼ
ىذا المبدأ إلى توفير طرؽ مختمفة ومتعددة ومرنة لتقديـ المحتوى والمعمومات؛
إلعطاء الطالب ذوي أساليب التعمّـ المتنوعة طرقا مختمفة لمحصوؿ عمى المعمومات
والمعرفة .ويرتبط ىذا المبدأ بشبكات "اإلدراؾ" لمدماغ .حيث يقوـ المعمّـ بتعزيز

المحتوى التعميمي مف خالؿ استخداـ استراتيجيات متنوعة في الوقت ذاتو مثؿ:

دراسات الحالة ،ولعب األدوار ،والتعمّـ التعاوني ،واألنشطة العممية ،والرحالت

الميدانية ،واالتصاالت القائمة عمى الويب ،والبرمجيات التعميمية .عمى سبيؿ المثاؿ:
يمكف لمطالبات لعب االدوار التاريخية او الممارسة العممية لنشاط عممي أو بيئي ذا
عالقة بموضوعات التعمّـ.
 املبدأ الجاىٕ :توفير وسائؿ متنوعة مف األداء والتعبير :)Expression( Actionوييدؼ المبدأ إلى إتاحة طرؽ مختمفة لمطالب لمتعبير عف أفكارىـ معارفيـ ،مف
خالؿ توفير وسائؿ متعددة ومرنة لمتعبير ،وىذا يعزز التنوع في الطالب مف خالؿ
تزويدىـ ببدائؿ إلظيار ما تعمموه ،ويرتبط بشبكات "االستراتيجية" .مف خالؿ السماح
لمطالب بإظيار تعمميـ بطرؽ متعددة تتضمف العرض التقديمي المرئي والشفيي،
بدالً مف التقييـ المكتوب فقط.
 -7املبدأ الجالح :توفير وسائؿ متنوعة لمتحفيز والمشاركة  :Engagementييدؼ ىذا
المبدأ إلى تحفيز دافعية واىتماـ الطالب لمتعمـ مف خالؿ تممس اىتمامات المتعمميف
المتنوعة.
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ومف المتفؽ عميو أف مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ال تركز عمى إتقاف المتعمـ
لممعارؼ والميارات فقط وانما تيدؼ إلى إتقاف المتعمـ لمتعمـ ،أي بمعنى أخر أف يصبح
ال
المتعمـ خبي ار ( ،)Dinmore, 2014, p31كما أف التصميـ الشامؿ لمتعمـ ليس حالً كام ً

لتحدي التنوع والفروؽ الفردية ،بؿ ىو عممية مصممة لتمكيف المناىج بشكؿ استباقي بحيث
يتـ تمبية مطالب الطالب مف مجموعة واسعة مف القدرات والخمفيات المتباينة قبؿ بدء دراسة

المقرر الدراسي .وىذا ما أشار إليو روز ( )Rose et al., 2008, p45باعتباره "تحويؿ
عبء المرونة واالستجابة السريعة مف الطالب إلى المناىج الدراسية ،وخدمة جميع الطالب
بشكؿ أكثر فعالية.
وتشمؿ الميزات األخرى لػمتصميـ الشامؿ لمتعمـ التركيز عمى المرونة في التعبير
والمشاركة ،واتاحة نماذج مختمفة لتقييـ الطالب ،وتفعيؿ منصات الوسائط المتعددة ،و تعزيز
التفاعؿ بيف المعمّـ والطالب .وعمى ذلؾ فإف التصميـ في  UDLيمبي بشكؿ استباقي الفروؽ

الفردية بيف الطالب بدالً مف االستجابة لتعثرىـ أو شكواىـ و يصبح اليدؼ األساسي منو ىو
منع حدوث مشاكؿ لمعظـ الطالب (.)Basham et al., 2010, p246

ويعرض إطار التصميـ الشامؿ لمتعمـ ( )UDLمجموعة مف المبادئ التوجييية لدمج
الخيارات المرنة في المناىج وطرؽ التدريس في إطار مجاالت العرض الثالثة؛ العمؿ والتعبير
والمشاركة .ويشتمؿ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ( )UDLعمى تسعة مبادئ توجييية و" 90نقطة
تفصيمية" التي توفر تحديدا أكبر حوؿ كيفية بناء المعمّـ مسارات مرنة في الدرس ( Hall et
.)al., 2012

ومما سبؽ يتضح لمباحثة أف التصميـ الشامؿ لمتعمـ ال يتعارض مع األساليب
والممارسات األخرى ،حيث يعمؿ التصميـ الشامؿ لمتعمـ عمى دمج ودعـ العديد مف األساليب
واالستراتيجيات التدريسية الحالية في التدريس والتعمّـ ،مثؿ التعمّـ التعاوني (العمؿ الجماعي)،
التدريس المتمايز ،التقييـ القائـ عمى األداء ،التعمّـ القائـ عمى المشاريع ،التدريس متعدد
الحواس ،االستراتيجيات التعميمية القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة ،واالستراتيجيات التي

تعتمد عمى مبادئ التعمّـ المتمحور حوؿ الطالب.
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احملْر الجاىٕ :اخلٔال العلنٕ Science fiction

مفَْو اخلٔال العلنٕ:
يعرؼ الخياؿ العممي بأنو :ذلؾ الفرع مف األدب الذي تشكؿ االكتشافات والتطورات
العممية عناصره األساسية ،ويعتمد عمى التنبؤات المستقبمية واحتماالت العمـ والتي قد تصبح
واقعية (.)Cavanaugh, Cavanaugh, 2004, 2
كما تُعرؼ (الشافعي )707 ،7,,2،الخياؿ العممي بأنو" :نشاط عقمي يمكف لمفرد
عف طريقو تكويف صورة ذىنية فريدة ألشياء جديدة في مجاؿ العموـ الطبيعية ،وذلؾ باالستناد
إلى خبراتو العممية السابقة ،وما تتيحو اإلمكانات العممية الحاضرة ،والرؤية التنبؤية لمستقبؿ
العمـ".
كما يمكف تعريفو بأنو :نشاط عقمي يتأمؿ الفرد مف خاللو ما يمكف أف يحدث مف
تغيرات في المستقبؿ القريب أو البعيد حوؿ موضوعات مادة العموـ التي يدرسيا في الوقت
الحاضر حتى يكوف مييئا ل تمؾ التغيرات المتوقعة اعتمادا عمى خبراتو السابقة ،وذلؾ مف
خالؿ ممارسة عمميات البحث والتقصي أثناء دراسة تمؾ الموضوعات ،والمتمثمة في رحالت
الفضاء ،واكتشاؼ أسرار الكوف وامكانية الحياة عمى الكواكب األخرى( .سرور والحسيني،
.)022 ،7,0,

أٍنٔة اخلٔال العلنٕ:
وترجع أىمية الخياؿ العممي لدى المتعمميف إلى أف الخياؿ ىو المحرؾ األساسي و ارء
كؿ اختراع ،فمواله لما وصمت البشرية إلى ما ىي عميو اآلف؛ وليذا بدأت الدراسات والبحوث
المتصمة بالخياؿ تستعيد قوتيا ،وترتبط بشدة باإلبداع واالبتكار ،أل نو ال إبداع بدوف خياؿ
(إسماعيؿ ،7,0, ،ص .)048
يساعد استخداـ الخياؿ العممي في التدريس عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية متنوعة،
ومنيا التفكير العممي ،والقيـ ،والمفاىيـ العممية ،واالتجاىات العممية ،والقدرات اإلبداعية،
والذىنية ويوسع آفاؽ المتعمميف العقمية ويحسف الجو التدريسي العاـ كوف الخياؿ العممي
محبب لممتعمميف( .السيد ،7,09 ،ص  .)020كما أف الخياؿ العممي يساعد التالميذ في
دراسة وفيـ المستقبؿ وايجاد حموؿ متنوعة لما يستجد فيو مف مشكالت عف طريؽ تنمية قدرة
التالميذ عمى التخيؿ واإلبداع ،أي يساعدىـ أف يصبحوا عمماء ومخترعيف في المستقبؿ ،ومف
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ثـ يساىموف في نيضة بالدىـ وتقدميا  ،و يساعدىـ عمى إيجاد حموؿ إبداعية ومتنوعة
لممشكالت المختمفة ،والتي يتحدد عمى إثرىا وجود االنساف عمى وجو األرض مثؿ مشكمة
الزيادة السكانية والتي مشكمة االحتباس الحراري ،وتأكؿ طبقة األوزوف ،و يمكف تقديميا مف
خالؿ الموضوعات العممية المختمفة المرتبطة بمادة العموـ(.مازف)8,9 ،7,,4 ،
ويمكف لمخياؿ العممي أف يحقؽ مجموعة مف الوظائؼ التربوية يمكف إجماليا فيما
يأتي( :حاتـ محمد)7,08 ،
 التأكيد عمى العالقات المترابطة بيف الكائنات الحية ،والسيما البشرية منيا ،والظواىرالكونية ،والمكتشفات والمخترعات العممية ،واآلثار الناجمة عنيا ،ودور اإلنساف
اإليجابي في ذلؾ.
 ربط القضايا العممية المطروحة بشكؿ نظري ،بإمكانية تحقيقيا في الواقع ،أي تقديـالعمـ ضمف إطار تطبيقي مف المواقؼ والسموكيات اإليجابية ،واالبتعاد عف المواقؼ
السمبية( .شماس ،7,,9 ،ص .)70

أٍنٔة تينٔة اخلٔال العلنٕ مً خالل مادة العلْو:
يعد تنمية الخياؿ العممي مف خالؿ مادة العموـ أحد األىداؼ الحديثة لمتربية العممية،
تتطمب تنميتو تضافر جيود جميع المؤسسات التربوية ،كما ينبغي أف نوضح لمتالميذ أف
الخياؿ العممي ىو األكثر ارتباطا بمنطمقات ومتطمبات العمـ الحديث ،فاإلنجازات واالكتشافات
العممية الحالية كانت في السابؽ خياؿ عممي.
وفي ىذا الصدد أشار (عبد الفتاح ،7,08 ،ص8؛

Cavanaugh

 )&Cavanaugh, 2004أف مادة العموـ تساعد في تنمية الخياؿ العممي لدى المتعمميف،
وفي تحسيف اتجاىاتيـ نحو التعمـ ،حيث تتيح ليـ الفرصة لدراسة الموضوعات العممية
المتنوعة التي تسيـ في تنمية خياليـ العممي مثؿ الكوف ،الغالؼ الجوي ،اإلشعاع ،الفضاء،
الصواريخ ،الجينات ،والطفرات.
وأشار ( )Roman, 2017, p25أف تنمية الخياؿ العممي مف خالؿ مادة العموـ
يساعد بشكؿ منيجي عمى استكشاؼ وفيـ العالقات المتبادلة بيف العمـ والتكنولوجيا
والمجتمع ،والتنبؤ بالسيناريوىات المحتممة في المستقبؿ ،وفيـ القضايا والمشكالت
المستقبمية وايجاد حموؿ إبداعية ومتنوعة ليا.
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ويعد استخداـ مدخؿ الخياؿ العممي في تدريس العموـ فرصة كبيرة إلعداد الموىوبيف
والمبدعيف في شتى المجاالت ،فقد أصبح مف الضروري االىتماـ بتنمية الخياؿ العممي عمى
نحو يجعؿ تعمـ العموـ يصؿ لدرجة اإلبداع ،وىو أحد أىـ أىداؼ التربية العممية الحديثة
(إسماعيؿ ،7,0, ،ص .)042
وليذا أوصت دراسة "كزيرنيدا" و"جولي" ( ) Julie, 2006،Czernedaبضرورة
وأىمية أف يكوف الخياؿ العممي جزءاً ميماً وضرورياً في تصميـ مناىج العموـ وتعميميا .وقد

أدركت الدوؿ المتقدمة دور الخياؿ العممي في إعداد وتنشئة جيؿ مف العمماء والمبدعيف؛

فقامت بإدراجو في مناىج التعميـ المختمفة ،وافتتحت أقساـ دراسية بعدد مف الجامعات في
تخصص أدب الخياؿ العممي (إسماعيؿ ،7,0, ،ص .)048
وقد أكدت دراسة (صبري والرحيمي )7,02 ،عمى أف معممي العموـ مسئولوف عف
استخداـ الخياؿ العممي في الفصؿ الدراسي بيدؼ تنميتو لدى المتعمميف ،واتفقت معيما
دراسة (إسماعيؿ )7,0, ،حيث أوصت بضرورة البحث عف الطرؽ أو المداخؿ أو
االستراتيجيات التي ينبغي أف تساعد المتعمميف عمى إثراء وتنمية الخياؿ العممي بعيدا عف
الطرؽ السائدة في المدارس الحالية .لذلؾ يقع عمى عاتؽ طرؽ ووسائؿ تدريس العموـ بشكؿ
خاص مسئولية تنمية الخياؿ العممي لدى التمميذ وصوال بو إلى اإلبداع (سرور والحسيني،
 ،7,0,ص .)022
وتوجد مجموعة مف الممارسات التي يجب عمى معمـ العموـ مراعاتيا لتنمية الخياؿ
العممي لدى تالميذه مف خالؿ مادة العموـ مف ىذه الممارسات كما أشار (سرور ،الحسيني،
 )022 -022 ,7,0,فيما يمي:
 .0يشجع التالميذ عمى تقبؿ األفكار الغريبة أو الطريفة.
 .7يستثير انتباه التالميذ مف خالؿ التنويع في طرؽ واستراتيجيات التدريس التي
يستخدميا.
 .9يساعد تالميذه عمى فيـ المادة العممية ويشجعيـ عمى التخيؿ وذلؾ لربط المادة
بحياتيـ العممية.
 .8يتيح الفرصة لتالميذه عمى ممارسة األنشطة العممية المختمفة بأنفسيـ ،وذلؾ لتنمية
تفكيرىـ العممي وحب االستطالع لدييـ.
- 000 -

فاعلية وحدة مقترحة في العلوم وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم .........................................UDL

 .0ينمي ثقة التالميذ بأنفسيـ؛ وذلؾ مف خالؿ توفير الفرص المناسبة لمساعدتيـ عمى
التفكير ،مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف قدراتيـ ومياراتيـ التفكيرية.
 .2يشجع التالميذ عمى البحث وطرح األسئمة المتنوعة حوؿ ما يسمعوف أو يقرأوف أو
يالحظوف مف ظواىر عممية مختمفة.
وقد تناولت العديد مف الدراسات والبحوث موضوع الخياؿ العممي في كافة المراحؿ
الدراسية ،مف خالؿ تصميـ برامج مثؿ تصميـ برنامج قائـ عمى الخياؿ العممي(كالب)7,02 ،
وبرنامج حاسوبي قائـ عمى الخياؿ العممي (خضور ، )7,0, ،وبرنامج قائـ عمى المحاكاة
الحاسوبية (سرور والحسيني ،)7,0, ،وبرنامج مقترح قائـ عمى إسراع النمو المعرفي في
عموـ الفضاء (عطية ،)7,,4 ،ودراسات اخرى قامت باستخداـ استراتيجيات تدريسية مثؿ
االلعاب االلكترونية(الشافعي ،)2009،واستراتيجية سكامبر( ىنداوي ،)7,04،و افالـ الخياؿ
العممي (مازف ،)7,,4 ،وقصص الخياؿ العممي(  ،)7,08واالنشطة التعميمية(محمد،
 ،)7,07و دراسة قامت عمى قياس أثر وحدة دراسية في العموـ باستخداـ الخياؿ العممي
الكترونيا (يحي . )7,08 ،واوضحت ىذه الدراسات فعاليتيا في تنمية الخياؿ العممي ،وأثر
الخياؿ العممي عمى تنمية عدد مف الميارات المختمفة كتنمية المفاىيـ العممية ،وميارات
التفكير البصري ،والتفكير االبداعي والدافعية لإلنجاز ،وزيادة التحصيؿ الدراسي.
ونالحظ أنو تنوعت أىداؼ الدراسات وأغراضيا ،ويتفؽ البحث الحالي مع
دراسة(يحي )7,08،في قياس أثر وحدة دراسية ،لكف يختمؼ مع طبيعة الوحدة المقترحة،
حيث قائـ البحث الحالي بتوظيؼ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ( )UDLفي تنمية الخياؿ
العممي.
كما أف استخداـ أفالـ الخياؿ العممي في تدريس موضوعات العموـ ضروري إلثارة
دافعية الطالب نحو حب العمـ ودراسة العموـ بدرجة أفضؿ مف طرؽ التدريس التقميدية ،كما
أف استخداـ الخياؿ العممي لفكرة "ماذا يحدث لو...؟" يساعد عمى جذب انتباه المتعمـ لممادة
العممية ويثري فضولو العممي لمتساؤؿ وحب االكتشاؼ والتعمّـ الذاتي أو الفردي ،وينمي لديو

ميارات التفكير االبتكاري ،والتنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ ،واالستعداد لمواجيتو (مازف،
 ،7,,4ص .)090
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ميَجٔة البحح ّإجراءاتُ:
ميَج البحح:
يستخدـ البحث الحالي
 المنيج الوصفي التحميمي في إعداد اإلطار النظري واستقراء الدراسات السابقة
وتصميـ الوحدة المقترحة واعداد أدوات البحث ومناقشة النتائج وتفسيرىا.
 المنيج شبو التجريبي لتحقؽ مف فاعمية وحدة مقترحة في العموـ وفؽ مبادئ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLعمى تنمية الخياؿ العممي.

عٔية الدراسة:
تكونت عينة الدراسة مف ( )99طالبة مف طالبات الصؼ األوؿ متوسط وقد تـ تقسيـ
عينة الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية مكونة مف ( )7,طالبة ،في حيف تكونت المجموعة
الضابطة مف ( )09طالبة.

ادّات الدراسة:
أّال :الْحدة الدراسٔة املقرتحة:
قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لموحدة المقترحة ،حيث تـ تصميـ الوحدة
المقترحة بعد االطالع عمى األدب التربوي ،كما تـ استطالع اراء مجموعة مف المحكميف حوؿ
مدى مناسبة الوحدة المقترحة لطالبات الصؼ األوؿ متوسط ،وحوؿ مدة التطبيؽ لموحدة ،وقد
تضمنت الوحدة احدى عشر درساً.
أسص بياء الْحدة الدراسٔة املقرتحة:
انطمقت الباحثة في بناء الوحدة الدراسية عمى مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ ،حيث
تـ تقديـ الوحدة الدراسية في صورة أوراؽ عمؿ متسمسمة ،وتـ بناء االنشطة وفؽ مبادئ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ كما يتضح مف الجدوؿ التالي:
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جذٚي ( )1رٛظ١ف ِجبدئ اٌزصّ ُ١اٌشبًِ ٌٍزعٍُ ( )UDLف ٟاٌٛدذح اٌّمزشدخ.
إٌشبط
خش٠طخ أ٘ذاف اٌٛدذح :د١ش رُ رصّ ُ١خش٠طخ رٛضع ثٙب وً أ٘ذاف
 1اٌٛدذح ٠ٚذذد ثذا٠خ اٌزذشن ٙٔٚب٠زٗ ،ثذ١ش رشالت اٌطبٌجبد رمذِ ُٙفٟ
أجبص أ٘ذاف اٌٛدذح.
ٌٛدخ اٌزٛلعبدٚ :رعشض ف ٟثذا٠خ دساسخ اٌٛدذح ثذ١ش رسجً وً طبٌجخ
رٛلعبرٙب ِٓ دساسخ ٚدذح " ِب ٚساء األسض"ٚ ،فٙٔ ٟب٠خ دساسخ
اٌٛدذح ٠طٍت ِٓ اٌطبٌجبد ِشاجعخ رٛلعزٌّ ٓٙعشفخ ِذِ ٜطبثمزٙب ٌّب
دسسٓ.
جذٚي لبئّخ أ٘ذاف اٌذسط٠ :زُ ٚضع جذٚي أ٘ذاف وً دسط ٌىً طبٌجخ
ثذا٠خ وً دصخ دساس١خٚ ،عٕذ ٔٙب٠خ اٌذسط ُ٠طٍت ِٓ اٌطبٌجبد ِشاجعخ
أ٘ذاف ٓٙدست اٌجذٚيٚ ،عٕذ اخفبق أ ٞطبٌجخ ف ٟرذم١ك أ٘ ٞذف ِٓ
أ٘ذاف اٌذسط رىِ ْٛسؤ١ٌٚخ ِجّٛعخ اٌطبٌجخ ِسبعذرٙب ف ٟاٌزّىٓ
ِٓ رذم١ك اٌٙذف٠ ،زُ رم ُ١١رذمك األ٘ذاف ٌطبٌجبد اٌّجّٛعخ ِٓ خالي
رم ُ١١عشٛائٌ ٟطبٌجبد اٌّجّٛعخ

اٌّجذأ اٌفشع ٟاٌّزذمك
اثشاص األ٘ذاف ثشىًٚاضخ.
ِشالجخ اٌزمذَ ٔذ ٛاألفضً.رعض٠ض اٌزٛلعبد ٌزذسٓ١ٚص٠بدح اٌذافع١خ.
رشج١ع اٌزعبٚ ْٚاٌعًّاٌجّبع.ٟ
ص٠بدح اٌزغز٠خ اٌشاجعخ.رسٍ١ظ اٌضٛء عٍ ٝاالفىبساٌشئ١س١خ.

اٌزجبسة ٚاالٔشطخ االسزمصبئ١خ :د١ش رزعٍُ اٌطبٌجخ اٌّفب٘ ُ١اٌجذ٠ذح ِٓ
خالي االسزمصبء.

رسذ ٓ١اٌّشبسوخ ٚاٌزفبعًٌجعٍٙب راد أّ٘١خ ٚلّ١خ
ِٚذٌٛي ٌٍّزعٍُ.
رمذ ُ٠طشق ُِذسٕخ ٌعشضاٌّعٍِٛبد

ٌٛدخ االٔجبصاد :رٙذف إٌ ٝرذف١ض اٌطبٌجبد ف ٟاٌّجّٛعبد عٍ ٝاالٔجبص
ثجٛدح عبٌ١خ ٌٍزمذَ فٌٛ ٟدخ االٔجبصٚ ،رى ْٛاٌّجّٛعخ اٌفبئضح ٟ٘
األوضش ٔمبطب ف ٟرمذ ُ٠األٔشطخ ٚاالٌزضاَ ثبٌمٛأ ٓ١اٌصف١خ خالي دساسخ
اٌٛدذح ،عٍّب أْ وً ِجّٛعخ رجذأ ثخّسٔ ٓ١مطخ ٚرُعشف اٌّجّٛعبد
عٍ ٝاٌالئذخ اٌخبصخ ثبإلضبفخ إٌ ٝإٌمبط أ ٚاٌسذت ِٕٙب.

رٛف١ش ِصبدس ِزٕٛعخٌزذف١ض سٚح إٌّبفسخ.
رشج١ع اٌزعبٚ ْٚاٌعًّاٌجّبع.ٟ

اسوبْ اٌزعٍُ :د١ش رٛضع اسثعخ اسوبْ رز١خ ٌٍطبٌجبد فشصب ً ِزٕٛعخ
ٌٍزعٍُ ٚفك دبجبر٠ٚ ٓٙزشن ٌٍطبٌجخ اٌذش٠خ ف ٟاخز١بس اٌشوٓ اٌز ٟرشغت
ف ٟاٌز٘بة إٌ ٗ١ضّٓ عًّ فش٠ك ثذ١ش ٠ز٘ت وً عض ِٓ ٛأعضبئٗ إٌٝ
سوٓ ِٓ األسوبْ االسثعخ٠ٚ ،ى ْٛدٚس لبئذح اٌّجّٛعخ ٘ ٛاالششاف عٍٝ
عًّ اٌفش٠ك ٚجّع اٌّعٍِٛبد ٚإدذاس اٌزٛافك ثٕٙ١ب ثّب ٠ذمك رىبًِ
اٌخجشح دٛي اٌّف.َٛٙ
رذذ٠ذ ِٙبَ اٌطبٌجبد ف ٟاٌّجّٛعخٚ :رٌه ٌزس ً١ٙاٌٛصٛي ٌألدٚاد
ٚاٌّٛاد ٚرٛف١ش اٌجٙذ ٚرمٍ ً١اٌزشزذ خالي اٌعًّ ف ٟاٌّجّٛعخ.
ثطبلخ اٌزأًِ :د١ش ٠زُ رم ُ٠ٛرعٍُ اٌّجّٛعبد ِٓ خالي ٘زٖ اٌجطبلخ
ٚرٌه ٌزعض٠ض رعٍُ اٌطبٌجبد ٚإشعبس٘ٓ ثجذِ ٜٚب ٠زعٍّٓ ِٓ خالي جذٚي
٠زضّٓ صالس ِذبٚس ِ٘( ٟبرا فعٍذِ ،برا رعٍّذ ،و١ف اٚظف ِب رعٍّذ
ف ٟد١برٟ؟).
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رٛف١ش طشق ِذسٕخ ٌعشضاٌّعٍِٛبد.
رٛف١ش ثذائً ٌعشضاٌّعٍِٛبد اٌسّع١خ.
رٛف١ش ثذائً ٌعشضاٌّعٍِٛبد اٌجصش٠خ.
رس ً١ٙاٌٛصٛي ٌألدٚادٚاٌزمٕ١بد اٌّسبعذح.
رس ً١ٙاٌٛصٛي ٌألدٚادٚاٌزمٕ١بد اٌّسبعذح.
رمٍِ ً١سز ٜٛاٌّخبٚفٚاٌّؤصشاد اٌخبسج١خ.
دعُ ِشالجخ اٌزمذَ ٔذٛاألفضً.
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دلٔل املعلّه للْحدة املقرتحة ّفق التصنٔه الشامل للتعله:
مت اعداد دلٔل املعلّه يف ضْء اخلطْات التالٔة:
 .0االطالع عمى األدب التربوي ذي العالقة بالتصميـ الشامؿ لمتعمـ والخياؿ العممي.
 .7اختيار وحدة في العموـ في الصؼ االوؿ المتوسط وىي الوحدة الرابعة "ما وراء
االرض".
 .9تحديد اليدؼ مف الدليؿ وىو تقديـ إطار معرفي واجراءات تدريسية قائمة عمى مبادئ
التصميـ الشامؿ لمتعمـ في تنمية الخياؿ العممي لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط،
لمساعدة المعمّمة في تطبيؽ تمؾ المبادئ.

 .8إعداد تصور تخطيطي لمتدريس وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ. UDL
 .0تصميـ دروس الوحدة واألنشطة وأوراؽ العمؿ المصاحبة ليا وفؽ مبادئ التصميـ
الشامؿ لمتعمـ.
 .2استخداـ أساليب التقويـ المناسبة لقياس الخياؿ العممي لدى طالبات الصؼ األوؿ
المتوسط.

صدق الْحدة املقرتحة ّفق التصنٔه الشامل للتعله:
لمتأكد مف صدؽ محتوى الوحدة المقترحة ًعرضت عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس العموـ ،وتـ األخذ بآرائيـ وتوصياتيـ ،والتي كانت
تعديالت بسيطة.

جترٓب الْحدة املقرتحة ّفق التصنٔه الشامل للتعله:
تـ تطبيؽ البحث في المدرسة المتوسطة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف في
الفصؿ الثاني لمعاـ الجامعي 088,/0899ىػ ،وتـ تدريس الوحدة لممجموعة التجريبية مف
قبؿ الباحثة عمى مدى اربعة أسابيع بواقع ثالث حصص أسبوعياً.
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ثاىٔاً :مقٔاض اخلٔال العلنٕ:
اهلدف مً املقآٔص:
ىو قياس الخياؿ العممي لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط فيما يتعمؽ
بالموضوعات المتعمقة بالوحدة الرابعة "ما وراء االرض" في كتاب العموـ.

ّصف املقٔاض:
تكوف المقياس مف  0,أسئمة عبارة عف مواقؼ عممية تطمب مف الطالبات طرح
توقعاتيـ المستقبمية عف ىذه القضايا والموضوعات العممية مما يتيح لمطالبة العبور بخياليا
العممي أل بعد مف الوقت الحالي وتوقع حدوث جديد في المستقبؿ بناء عمى معرفتيا العممية
وتخيميا لممستقبؿ.

إجراءات تقيني املقٔاض:
 .1صدق االتشاق الداخلٕ:
جذٚي (ِ )2عبِالد االسرجبط ث ٓ١دسجبد وً سؤاي ِٓ أسئٍخ االخزجبس ثبٌذسجخ اٌىٍ١خ ٌالخزجبس
ِعبًِ االسرجبط
اٌسؤاي
ِعبًِ االسرجبط
اٌسؤاي
ِعبًِ االسرجبط
اٌسؤاي
1
4
0
14

**4.624
**4.643
**4.044
**4.05.

2
5
.

**4.010
**4..45
**4.033

3
6
9

**4.6.4
**4.652
**4.012

تُظير نتائج الجدوؿ رقـ ( ) 7أف قيـ معامالت االرتباط الداخمية (االتساؽ الداخمي)
لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار والدرجة الكمية لو؛ دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (،),.,0

مما يؤكد أف مفردات االختبار تتمتّع بدرجة صدؽ جيدة يمكف التعويؿ عمييا لقياس ما أُعدت
يدؿ عمى اتساؽ مفردات االختبار وصالحيتو لمتطبيؽ في الدراسة.
لقياسو ،مما ّ

 .2ثبات االختبار:
تـ حساب ثبات االختبار بالتطبيؽ عمى بيانات العينة االستطالعية ،باستخداـ معامؿ
ألفا كرونباخ ،والتي بمغت ( ),.402وىي قيمة عالية لمثبات ومقبولة احصائياً ،ومف ثـ يمكف
االعتماد عميو في الحصوؿ عمى نتائج دقيقة عند تطبيقو.

- 002 -

فاعلية وحدة مقترحة في العلوم وفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم .........................................UDL

 .3حتلٔل فقرات االختبار ّٓشنل:
أ .معامل صعْبة فقرات االختبار:
بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية وتحميؿ نتائج التطبيؽ عمى
مستوى األسئمة فقد تـ حساب معامؿ الصعوبة والسيولة.
والجدوؿ رقـ ( )9يوضح نتائج التحميؿ:
جذٚي (ِ )3عبِالد اٌسٌٛٙخ ٚاٌصعٛثخ ألسئٍخ االخزجبس
اٌسؤاي

ِعبًِ
اٌسٌٛٙخ

ِعبًِ
اٌصعٛثخ

اٌسؤاي

ِعبًِ
اٌسٌٛٙخ

ِعبًِ
اٌصعٛثخ

اٌسؤاي

ِعبًِ
اٌسٌٛٙخ

ِعبًِ
اٌصعٛثخ

1
4

4.64
4.54

4.44
4.54

2
5

4.53
4.45

4.40
4.55

3
6

4.46
4.30

4.54
4.63

0

4.39

4.61

.

4.40

4.53

9

4.49

4.51

14

4.20

4.03

تُظير نتائج الجدوؿ رقـ ( ) 9أف معامالت السيولة ألسئمة االختبار انحصرت
بيف ( ،),.2, - ,.72وقد انحصرت معامالت الصعوبة لمفردات االختبار بيف (,.92
وبناء عمى نتائج الجدوؿ السابؽ تعد جميع مفردات االختبار مقبولة
 ،),.29ً
إحصائياً مف حيث سيولة وصعوبة اسئمة االختبار.

ب .معامل متٔٔز فقرات االختبار:
يقصد بمعامؿ التمييز مدى قدرة المفردة عمى التمييز بيف المستويات المختمفة
لمطالبات ،واظيار الفروؽ بينيف.
يبيف قيـ معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار:
والجدوؿ رقـ (ّ )8
اٌسؤاي
1
4
0
14

جذٚي (ِ )4عبِالد اٌزّ١١ض ألسئٍخ االخزجبس
ِعبًِ اٌزّ١١ض
اٌسؤاي
ِعبًِ اٌزّ١١ض
4.40
4.53
4.64
4.60

4.53
4.01
4.39

2
5
.

اٌسؤاي

ِعبًِ اٌزّ١١ض

3
6
9

4.33
4.59
4.61

يتضح مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ ( )8أف معامالت التمييز ألسئمة االختبار
تتراوح بيف ( ،),.20 - ,.99ويقبؿ عمـ القياس معامؿ التمييز إذا بمغ أكثر مف
وبناء عمى نتائج الجدوؿ السابؽ تعد جميع مفردات االختبار مقبولة إحصائياً.
(،),.7,
ً
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طرٓقة تصحٔح املقٔاض ّتقدٓر الدرجات:
لتحديد كيفية تصحيح االختبار ،تـ االطالع عمى أساليب تقدير الدرجات التي
تناولتيا بعض االختبارات التي اىتمت بقياس الخياؿ العممي ،فينالؾ بعض االختبارات
اعتمدت عمى تقدير أبعاد (الطالقة – المرونة  -األصالة) في تصحيح اختبار الخياؿ
(بعد الطالقة) في تصميـ اختبارات
العممي ،والبعض اآلخر اعتمد عمى كـ االستجابات ُ
الخياؿ العممي بإعطاء درجة لكؿ استجابة خيالية ،وىذا ما اتبعتو الباحثة عند تصحيح
االختبار ،حيث أ عطت درجة واحدة لكؿ استجابة خيالية لمموقؼ الواحد ،وبالتالي فإف
الدرجة الدنيا لالختبار ىي صفر ،وتصبح الدرجة العميا لالختبار بدوف تحديد قيمة كمية.

التحقق مً تكافؤ جمنْعيت الدراسة:
لمتحقؽ مف التكافؤ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي
الختبار الخياؿ العممي تـ تطبيؽ االختبار قبمياً عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة ،ثـ
تـ استخداـ اختبار (ت) لممقارنة بيف متوسطيف مستقميف Independent Samples

T test؛ لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في
القياس القبمي لالختبار ،وجاءت النتائج كالتالي:
جذٚي (ٔ )5زبئج اخزجبس (د) ٌعٕ١زِ ٓ١سزمٍزٚ ٓ١دالٌزٗ اإلدصبئ١خ ٌٍزذمك ِٓ رىبفؤ اٌّجّٛعز ٓ١اٌزجش٠ج١خ
ٚاٌضبثطخ ف ٟاٌزطج١ك اٌمجٍ ٟالخزجبس اٌخ١بي اٌعٍّٟ
اٌّزٛسظ االٔذشاف
اٌزطج١ك اٌّجّٛعخ اٌعذد
اٌذسبث ٟاٌّع١بسٞ
لجٍٟ

اٌضبثطخ

19

11.6.

3.92

اٌزجش٠ج١خ

24

12.24

3.5.

لّ١خ (د)

ٔسجخ
اٌخطأ

اٌذالٌخ االدصبئ١خ

4.429

4.601

غ١ش داي إدصبئ١ب ً
عٕذ 4.45

يتبيف مف نتائج الجدوؿ رقـ ( )0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
ّ
الداللة ( ،)α ≥ ,.,0تُعزى ألثر متغير المجموعة في التطبيؽ القبمي لالختبار ،حيث بمغت

قيـ (ت) المحسوبة ( ،),.879بمستوى داللة ( ،),.220وىذه القيمة غير دالة إحصائياً

عند مستوى الداللة ( ،) α ≥ ,.,0مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في
التطبيؽ القب مي الختبار الخياؿ العممي .مما يعني أف المجموعتيف التجريبية والضابطة قد بدأتا
التعمّـ مف مستوى واحد تقريباً ،وعميو فإف أي تغيير يط أر عمى الخياؿ العممي لدى طالبات
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المرحمة المتوسطة في مقرر العموـ يمكف إرجاعو إلى المتغير المستقؿ في التجربة (الوحدة
المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ .)UDL

عرض ىتائج الدراسة ّحتلٔلَا ّتفشريٍا:
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الخياؿ
العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية .وذلؾ مف خالؿ اإلجابة
عف أسئمة الدراسة واختبار الفروض اإلحصائية المتعمقة بالكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في درجات القياس البعدي (الختبار الخياؿ
العممي) ،وفيما يمي عرض تفصيمي لنتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا في ضوء فروض
الدراسة ،وأىدافيا مع تفسير النتائج.

إجابة الشؤال األّل :ما التصْر املقرتح لْحدة يف العلْو ّفق مبادئ التصنٔه الشامل للتعله
UDL؟
تمت االجابة عمى ىذا السؤاؿ في منيجية البحث واجراءاتو:

 .1إجابة الشؤال الجاىٕ :ما فاعلٔة الْحدة املقرتحة يف تينٔة اخلٔال العلنٕ لدى طالبات
املرحلة املتْسطة باملنلكة العربٔة الشعْدٓة؟
وتـ االجابة عميو مف خالؿ التحقؽ مف صحة الفرض التالي:
«ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى  ),0,0 ≤ αبيف متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الخياؿ
العممي».
لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية جرى استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لدرجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية (التي درست باستخداـ الوحدة المقترحة
في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  )UDLوالمجموعة الضابطة (درست بالطريقة
التقميدية) في التطبيؽ البعدي الختبار الخياؿ العممي ،وتمت المقارنة بيف ىذه المتوسطات
ويبيف الجدوؿ رقـ ( )0نتائج التحميؿ:
الحسابية باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيفّ ،
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جذٚي (ٔ )6زبئج اخزجبس (د) ٌعٕ١زِ ٓ١سزمٍزٚ ٓ١دالٌزٗ اإلدصبئ١خ ٌٍفشٚق ثِ ٓ١زٛسطبد اٌّجّٛعزٓ١
اٌزجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ف ٟاٌم١بط اٌجعذ ٞالخزجبس اٌخ١بي اٌعٍّٟ
اٌّزٛسظ االٔذشاف
اٌزطج١ك اٌّجّٛعخ اٌعذد
اٌذسبث ٟاٌّع١بسٞ
اٌجعذٞ

اٌضبثطخ

19

14.16

4..9

اٌزجش٠ج١خ

24

16.45

4.44

لّ١خ
(د)

ٔسجخ
اٌخطأ

اٌذالٌخ
االدصبئ١خ

داٌخ
إدصبئ١بً
4.444 4.4..
عٕذ 4.45

مف خالؿ النتائج الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )2يتضح أف قيمة المتوسط الحسابي
ألداء طالبات المجموعة التجريبية (التي درست باستخداـ الوحدة المقترحة في العموـ وفؽ
مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  )UDLبمغ ( )02.,0في التطبيؽ البعدي الختبار الخياؿ
العممي ،وىو أكبر مف المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة الضابطة (درست بالطريقة
التقميدية) حيث بمغ ( ،)0,.02وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمموازنة بيف
ىذيف المتوسطيف ظير فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)≥ ,.,0بيف متوسطات
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار الخياؿ

العممي لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،حيث بمغت قيـ (ت) المحسوبة (، )8.,44
وىذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)≥ ,.,0

وتشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود أثر لممتغير المستقؿ (الوحدة المقترحة في العموـ

وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  )UDLعمى المتغير التابع (الخياؿ العممي) لدى طالبات
المجموعة التجريبية في القياس البعدي .ولمتعرؼ عمى حجـ األثر الذي أحدثتو الوحدة
المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLفي الخياؿ العممي لدى طالبات
المرحمة المتوسطة في مقرر العموـ؛ تـ حساب قيمة معامؿ حجـ األثر إيتا تربيع( ،) η
2

وجاءت نتائجو كما يوضحيا الجدوؿ رقـ (:)2
جذٚي (ٔ )0زبئج دسبة لِ ُ١عبًِ دجُ األصش (إ٠زب رشث١ع) ف ٟاٌّجّٛعخ اٌزجش٠ج١خ ٚاٌّجّٛعخ
اٌضبثطخ ف ٟاٌم١بط اٌجعذ ٞالخزجبس اٌخ١بي اٌعٍّٟ
إ٠زب
دسجبد
لّ١خ
اٌّزغ١ش
دجُ األصش
اٌّزغ١ش اٌّسزمً
رشث١ع
اٌذش٠خ
(د)
اٌزبثع
اٌٛدذح اٌّمزشدخ ف ٟاٌعٍٚ َٛفك
اٌخ١بي
 4..2وج١ش جذاً
30
4.4..
ِجبدئ اٌزصّ ُ١اٌشبًِ ٌٍزعٍُ
اٌعٍّٟ
UDL
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مف خالؿ النتائج الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )2يتضح أف حجـ تأثير المتغير المستقؿ
التجريبي (الوحدة المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  )UDLفي المتغير
التابع (الخياؿ العممي) في القياس البعدي الختبار الخياؿ العممي في المجموعة التجريبية بمغ
( ),.47وىي قيمة تدؿ عمى حجـ تأثير كبير قد يرجع إلى المتغير المستقؿ التجريبي.
تنص عمى أنو« :ال
وبناء عمى ما سبؽ تـ رفض الفرضية الصفرية لمدراسة والتي ّ
ً
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية (عند مستوى  ),0,0 ≤ αبيف متوسط درجات طالبات
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الخياؿ
العممي».
ثـ قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب وفقاً لمعادلة بالؾ ،والتي تعطي مؤش ارً عما

إذا كاف ىناؾ فاعمية لممتغير المستقؿ (الوحدة المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ
الشامؿ لمتعمـ  ) UDLعمى المتغير التابع (الخياؿ العممي) لدى طالبات المجموعة التجريبية،
مف خال ؿ مقارنة درجات االختبار القبمي واالختبار البعدي لدى طالبػػات المجموعة التجريبية،
مع األخذ في االعتبار الدرجة العظمى لالختبار ،وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ
(:)4
جذٚي (ٔ ).زبئج دسبة ٔسجخ اٌىست اٌّعذي ٌجالن ٌٍىشف عٓ فبعٍ١خ اٌٛدذح اٌّمزشدخ ف ٟاٌعٍَٛ
ٚفك ِجبدئ اٌزصّ ُ١اٌشبًِ ٌٍزعٍُ  UDLضّٓ اٌم١بس ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجعذ ٞالخزجبس اٌخ١بي اٌعٍّ ٟفٟ
اٌّجّٛعخ اٌزجش٠ج١خ
معدل
النهاٌة العظمى
االنحراف
المتوسط
التطبٍق
المجموعة
الكسب
لالختبار
المعٍاري
الحسابً
لبالك
3.5.
12.24
اٌمجٍٟ
التجرٌبٍة
1.10
24
5.64
16.45
اٌجعذٞ

يتبيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ ( )4أف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ في المجموعة
ّ
التجريبية ضمف القياسيف القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي بمغت ( ،)0.02ويالحظ أف
نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ في المجموعة التجريبية تقع في المػدى الذي حدده ()Black
يدؿ عمى فاعمية الوحدة
لمفاعمية وىو مف ( )7 -0حتى تعد فاعمية الطريقة مقبولة ،وىذا ما ّ
المقترحة في العموـ وفؽ مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  UDLفي تنمية الخياؿ العممي لدى
طالبات المرحمة المتوسطة.
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى دور التصميـ الشامؿ لمتعمـ في توجيو عممية تعمّـ

العموـ بما يحقؽ مستويات عالية مف احتياجات الطالبات المتفاوتة مف خالؿ االستفادة مف
التقنيات المبتكرة والتقنيات التعميمية والوسائط المتعددة في استيعاب االحتياجات المختمفة
لمطالبات ،حيث تتصؼ الوحدة التعميمية المقترحة بالمرونة مف حيث إتاحة طرؽ
تطور بنفسيا المحتوى التعميمي،
واستراتيجيات تدريسية متنوعة تختار الطالبة ما يناسبيا أو ّ
عمى أف تتابع المعمّمة تقدـ الطالبات في ممارسة أنشطة التعمّـ التي تنمي الخياؿ العممي ،كما

أف الوحدة المقترحة تعتمد عمى فكرة التحدي لموصوؿ لمتعمّـ وىي تدعـ ممارسات الطالبات
تعب ر عف خياليـ وعف رؤيتيـ المستقبمية
لمتعبير عما تعمموه مف خالؿ أفكار جديدة ومبتكرة ّ
لموضوع التعمّـ وىذا كمو يدعـ بالبحث عف معمومات جديدة والبحث واالستقصاء واالكتشاؼ

لموصوؿ إلى معمومات تدعـ خياليـ العممي .كما أف الوحدة المقترحة قد عمدت الى خفض

المخاوؼ لدى الطالبات واتاحة الفرصة ليف لمتعبير بحرية حالة المفيوـ او الحقيقة العممية
في المستقبؿ ،وىو ما يزيد مف فرص تنمية الخياؿ العممي لدى الطالبات ويعمؿ عمى تحفيزىـ
وزيادة دافعيتيـ لمتعمـ حيث يتحقؽ متعة التعمّـ واىمية دراسة الحقائؽ والمفاىيـ العممية لدى
الطالبات ومف ثـ تزداد رغبتيـ في مواصمة التعمّـ والبحث عف المعمومات وبنائيا واكتشاؼ
معارؼ ومعمومات وميارات جديدة عف موضوع التعمّـ.

كدت عمى
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ( )Wook et al., 2017والتي أ ّ

فاعمية المناىج القائمة عمى التصميـ الشامؿ لمتعميـ في تسييؿ عممية التعمّـ وتحقيؽ أىداؼ

التعمّـ.

كما أ كدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية التصميـ الشامؿ لمتعمـ في تحسيف نواتج

تعمـ الطالب األكاديمية واالجتماعية والوجدانية وىيBrowder et al., 2008; ( :
)Lieber et al., 2008; Katz, 2013; Kennedy and colleagues, 2014
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ثالجاً :تْصٔات الدراسة
في ضوء ما انتيت إليو الدراسة الحالية مف نتائج فإنو يمكف الخروج ببعض
التوصيات التي يمكف أف تفيد في مجاؿ استخداـ التصميـ الشامؿ لمتعمـ  ،UDLوتنمية
الخياؿ العممي وذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى النقاط التالية:
 تبنػػػي اسػػػتخداـ التصػػػميـ الشػػػامؿ لمػػػتعمـ  UDLفػػػي تصػػػميـ الوحػػػدات الدراسػػػية العمميػػػةوخاصة في العمػوـ ،كبػديؿ لتصػميـ المنػاىج الحػالي؛ لمػا ليػا مػف أثػر إيجػابي عمػى تنميػة
الخياؿ العممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.
 توفير اإلمكانات المادية بالمؤسسات التعميمية المختمفة والتي تساعد عمى ممارسة الخيػاؿالعممي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.
 إعادة صياغة كتب العموـ بحيػث تتضػمف أنشػطة وتػدريبات تسػتثير الخيػاؿ العممػي ،والتػيتتناسب وموضوعات العموـ ،وعمر الطالبات.
 عقػػػد دورات تدريبيػػػة وورش عمػػػؿ لمعممػػػات العمػػػوـ لتزويػػػدىف باالتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػيالتدريس وتدريبيف عمى كيفية توظيفيا في تنمية الخياؿ العممي لدى الطالبات.

رابعاً :مقرتحات لدراسات مشتقبلٔة
إلكماؿ الجيد المبذوؿ في الدراسة الحالية ،وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية ،وضعت
الباحثة بيف يدي الباحثيف ،وطالب الدراسات العميا عدداً مف الموضوعات التي تعتقد أنيا
تستحؽ الدراسة وىي كما يمي:

 إجراء دراسة لتحيؿ محتوى كتب العموـ في ضوء مبادئ التصميـ الشامؿ لمتعمـ. إجراء دراسة مقارنػة لمكشػؼ عػف فاعميػة الوحػدة المقترحػة فػي الدراسػة الحاليػة فػي تنميػةالخياؿ العممي لدى الطالب والطالبات في المرحمة المتوسطة.
 إجػراء دراسػػة لمكشػػؼ عػػف المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تنميػػة الخيػػاؿ العممػػي لػػدى طالبػػاتالمرحمة المتوسطة.
 إجػراء دراسػػة مماثمػػة لمدراسػػة الحاليػػة عمػػى مراحػػؿ تعميميػػة مختمفػػة ،وفػػي منػػاطؽ مختمفػػةعمى مستوى المممكة.
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