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 التفكير في وأثرىا اإللكتروني التعلم إدارة نظم عبر للتعلم الشامل التصميم على قائمة الهندسة في ُمطوَّرَة وحدة
 الرياضيات تعلم صعوبات ذوي الطالب لدى الهندسي

 لخص:مُ ال
كحدة مطورة يف ا٢تندسة قائمة على التصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم  أثرإذل تعرؼ  الدارسةي اٟتاليةي  ىدفتٍ       

 .لكًتكين على التفكَت ا٢تندسي لدل الطبلب ذكم صعوبات تعلم الرياضياتاإل
االبتدائي يف إدارة تعليم  امسذكم صعوبات تعلم الرياضيات يف الصف ا٠ت الطبلبف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع كو  تك      
( 54) ، كعددىماالبتدائي امسذكم صعوبات تعلم الرياضيات يف الصف ا٠ت طبلب، كتكونت عينة الدراسة من العسَت
 .طالبنا(27كضابطة عددىا) طالبنا، (27ًب تقسيمهم َّموعتُت ٕتريبية عددىا)ك  ،ا ًب اختيارىم بالطريقة القصديةطالبن 

بالرجوع لؤلدب النظرم كالدراسات السابقة كا٠ترباء يف الًتبية ا٠تاصة كالقياس  اختبار التفكَت ا٢تندسي الباحثي  أعد  كقد      
 كثباتو. وًب التأكد من صدقك  كالتقوًن

ذكم صعوبات تعلم  بلبلتنمية التفكَت ا٢تندسي للط ؛كما عمل الباحث على إعداد كحدة مطورة يف ا٢تندسة      
 لعمرية.الرياضيات يف ضوء احتياجات ىؤالء الطلبة كالفئة ا

للتحقق من أثر الوحدة ا١تطورة على التفكَت ا٢تندسي، كألغراض ا١تعاٞتة  ؛التصميم شبو التجرييب استخدمت الدراسةي ك      
 ن، يف حُت ًب استخداـ اختبار كيلكوكسوف لئلجابة عكؿالسؤاؿ األ ناإلحصائية، ًب استخداـ اختبار ماف كيتٍت لئلجابة ع

 .ينالسؤاؿ الثا
ا بُت اَّموعة التجريبية كاَّموعة الضابطة لصاحل اَّموعة التجريبية يف إحصائين  دالةو  فركؽو  نتائج الدراسة كجودى كأظهرت     

 التفكَت ا٢تندسي.
 .التفكَت ا٢تندسي، صعوبات تعلم الرياضيات التعلم اإللكًتكين، الكلمات ا١تفتاحية: التصميم الشامل للتعلم،
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A Developed Geometric Unit Based on the Universal Design For Learning Across E-

Learning Management Systems and its Impact on Geometric Thinking among Students 

with Learning Disabilities in Mathematics 

 

 

Abstract: 

 

The study aimed to investigate the impact of a developed geometric unit based on the universal 

design for learning across e-learning management systems on the geometric thinking among 

students with learning disabilities in mathematics.The study population consisted of all fifth grade 

students with learning disabilities in mathematics in Asir region. The sample consisted of fifth 

grade students with learning disabilities in mathematics who counted (54) students and were 

purposively selected. They were divided into two groups: the control group (27), and the 

experimental group (27). The researcher prepared a test of geometric thinking through a review of 

the relevant literature and previous studies, and consulting the experts in special education and 

educational measurement. validity and reliability of the test were ensured. In addition, the 

researcher worked on a developed geometric unit for developing geometric thinking of students 

with learning disabilities in mathematicsin the light of the needs of these students and their stage 

of age. The present study used the quasi-experimental design to examine the impact of the 

developed unit on geometric thinking. For the statistical purpose, Mann-Whitney Test was 

utilized to answer the first question, while Wilcoxon Test was utilized to answer the second 

question. 

The results revealed that there was a statistically significant difference between the control group 

and the experimental group subjects in geometric thinking favoring the experimental group. 

 

Key words: Universal Design for Learning, E-Learning, Geometric Thinking, Learning 

                       Disabilities in Mathematics.  
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 مقدمة:
يف الرياضيات، حيث يواجهوف مشكبلت حادة كشائعة  من مشكبلتمن األطفاؿ ذكم صعوبات التعلم  عاين كثَته يي        

يف الرياضيات، كتعد صعوبات تعلم الرياضيات من ا١تظاىر بالغة األ٫تية يف صعوبات التعلم، كمن مظاىر صعوبات تعلم 
 الرياضيات مشكبلت يف ا١تهارات األساسية كالكسور كاٞترب كا٢تندسة.

ة يف الرياضيات، كتعد من أكثر الفركع اليت يواجو ا١تعلم صعوبة يف تدريسها ٞتميع من الفركع األساسي ا٢تندسةي  عد  تي ك        
٦تا يسبب  ؛للتفكَت ا٢تندسي بمن الدراسات أف من أسباب ىذه الصعوبات ٕتاىل الطبل مراحل التعليم، كقد كشفت عدده 

 (2016)العتييب، يف تعلمهم. اعائقن 
، كىذه الطريقة أدت إذل بلبعاـ بالتلقُت، كعدـ مراعاة قدرات الط تدريس ا٢تندسة يف ا١تدارس بشكلو  كاقعي  كيتسمي       

( اليت 2003( كالسنكرم )2005) علي( ك 2008تدفو ملحوظ يف مستويات الطبلب، كىذا ما أشارت لو دراسة الطنة )
٢تندسة، اليت تتسم باإللقاء كعدـ مراعاة قدرات أرجعت سبب التدين يف ا٢تندسة إذل طريقة شرح معلم الرياضيات لدركس ا

 (2017)الغامدم، الطبلب كعدـ االىتماـ ٔتستويات التفكَت ا٢تندسي
، للحد من بلذا هتدؼ ا١تناىج الدراسية تنميتو لدل الطبل ؛يف مناىج الرياضيات مهمةن  ٭تتل التفكَت ا٢تندسي مكانةن ك       

)فرج اهلل، النجار،  .ا، عند معاٞتتو للتمارين ا٢تندسية ا١تختلفةوهنبلت اليت يواجهكحل ا١تشك بالصعوبات اليت تواجو الطبل
2014). 

لذا ال بد من استخداـ  ؛يف التفكَت ا٢تندسي الذين يعانوف من صعوبات تعلم الرياضيات مشكلةن  بيواجو الطبل        
 ال تساعد يف تنمية قدرو  التدريس التقليدية نت نتائج بعض الدراسات أف طرؽطرؽ تدريس كأساليب إبداعية، حيث بي  

لتحقيق أىداؼ تنمية التفكَت ا٢تندسي، ْتيث  مبلئمو  ا يوجب الًتكيز على أسلوبو ٦ت   ؛من مهارات التفكَت ا٢تندسي كاؼو 
 .(2004 )التدكرم، لطبيعتهم كإمكاناهتم.ا طبقن  تكوف مناسبةن 

 التصميم الشامل:
عرؼ بالتصميم الشامل للتعلم ، ما يي اليت استخدمت يف تطوير عناصر الًتبية العلمية كافةن كمن االٕتاىات اٟتديثة         

(UDL( )Universal Design for Learning) ٍّر التصميم الشامل للتعلم بيئة مرنة تتضمن خيارات ، حيث يوف
مستويات إ٧تاز مرتفعة، كيقـو التصميم الشامل  لبلوغ١تسية، ١تساعدة ا١تتعلمُت  ـبصرية أ ـكانت ٝتعية أأمتنوعة سواءن 

 (King-Sears, 2014) (Hall, Meyer, & Rose, 2012) للتعلم على بناء ا١تناىج من األساس.
من قبل الباحثُت بالرغم من  كاضحو  ىتماـو االتصميم الشامل من االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة اليت حظيت ب ديعك        

 & ,Black, Weinberg)صعوبات التعلم.  طبلب محداثتو، كًب تطبيقو على ٥تتلف فئات الًتبية ا٠تاصة كمنه

Brodwin, 2015) 
لتوفَت بيئة تعليمية مرنة  ؛كيستخدـ التصميم الشامل للتعلم كبلن من ا١تمارسات التعليمية اٟتديثة كأدكات التكنولوجيا       

متعلم من ا١تشاركة الفعالة يف التعلم، كتيركز على االستفادة القصول لكل  ٦تكن من ا١تتعلمُت، ك٘تيكن كلى  جاذبة ألكرب عددو ك 
  (James & Matthew, 2013)  ا١تتعلمُت.

طبلب مرنة تسمح ٞتميع األفراد كمنهم  ألكؿ مرة يف ٣تاؿ ا٢تندسة لتصميم ا١تباين بطريقةو  الشاملي  التصميمي  ـى دً خٍ استي       
 (Blue & Pace, 2011)اإلعاقة بالتنقل بسهولة يف ىذه ا١تباين مثل بناء ا١تستويات ا١تائلة ّتانب السبلدل. 
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 ميعا ٞتُّدؼ جعل ا١تنهاج متاحن Meyer & Rose  كركز كًب نقل التصميم الشامل إذل الًتبية بواسطة ماير        
عتمد على أْتاث الدماغ الشتقاؽ مبادئ التصميم الشامل، كقد انتشر استخداـ  التصميم الطبلب بكفاءة، حيث ل

 (,Meyer, & Rose Hall 2012 ,) من دكؿ العادل. يف كثَتو  اكناجحن  فعاال اتعليمين  اإطارن بوصفو كبَت و   الشامل بشكلو 
كيف تنظيم ٥تتلف بيئات التعلم ١تواجهة  ،يف تطوير عناصر الًتبية العلمية كاضحو  الشامل بشكلو  ـ التصميمي دً خٍ كما استي       

تصميم على  (UDL)يؤكد التصميم الشامل للتعلم ك  (Webb & Hoover, 2015)ا١تستويات ا١تتنوعة للمتعلمُت. 
 وير بيئات تعلم مرنةتط تعمل علىنظر لو على أنو مبادئ لتصميم ا١تنهج، منهج يشبع احتياجات ا١تتعلمُت ا١تتنوعة، فػىيي 

التصميم  Bennett (2016) بينت حيث يعرؼ ،ا يتم تطويره لتبلئم تنوع ا١تتعلمُتمنتجن  دعلتحسُت التدريس، كما يي 
 الصعبة، ليستفيد منها ٚتيع ا١تتعلمُت. اصةو ٓتالشامل على أنو ٦تارسات من أجل تصميم ا١تنهج، ُّدؼ إتاحة ا١تفاىيم ك 

٬تد طبلب صعوبات التعلم مشكلةن يف التعلم لعدـ كجود إطار مناسب لتعلمهم، كيعد التصميم الشامل للتعلم          
األكثر مبلئمة كفعالية لطبلب صعوبات التعلم،حيث تظهر األدلة التجريبية كالعلمية أف التصميم الشامل للتعلم يليب 

كم صعوبات التعلم، فهو يوفر عناء التدريس الفردم لذكم صعوبات احتياجات ا١تتعلمُت كفقنا ٠تصائصهم كٓتاصةو ذ
التعلم، كيشَت الباحثوف إذل أف استخداـ ا١تناىج ا١تصم مة كفق مبادئ التصميم الشامل للتعلم يناسب احتياجات أكرب عددو 

 (Tzivinikou, 2014من الطبلب ٔتا يف ذلك الطبلب ذكم صعوبات التعلم. )
ن الباحثُت إذل استخداـ التصميم الشامل للتعلم مع ذكم صعوبات التعلم، حيث يقلل من اٟتواجز يف م يذىب عدده        

التعلم اليت تؤيد دعم احتياجات ا١تتعلمُت، كيوفر توقعنا عالينا لئل٧تاز ٞتميع الطبلب ٔتا يف ذلك الطبلب ذكم صعوبات 
لطبلب ذكم صعوبات التعلم يف أثناء التعلم.                       التعلم، كيشكل مع التكنولوجيا داعمنا للتخفيف من معاناة ا

(, Vasquez, Basham, & Becht, 2014Marino, Gotch, Israel) 
أنو إطار لتصميم التدريس يقـو على أْتاث  Meyer, Rose, & Gordon (2014)ماير كركز كجوردف كيعرفو        

 ٔتا فيهم فئات الًتبية ا٠تاصة.   كافةن   لمتعلمُتلالدماغ كالًتبية، ك يتميز با١تركنة كالدعم 
دراكية، : الشبكة اإلةاستند التصميم الشامل على أْتاث كظائف الدماغ اليت تعزك التعلم إذل شبكات الدماغ الثبلث    

 Cast)ككاست  Baurhoo & Asghar (2014)باكرك كاسكر ، كالشبكة االسًتاتيجية. كيوضح الشبكة االنفعاليةك 

 على النحو التارل: ةالشبكات الثبلث 2014)
: كتقع يف الفص ا٠تلفي من قشرة الدماغ، كٕتمع ا١تعلومات Recognition Networkالشبكة اإلدراكية  -

 فصوؿ السنة، ية، فتساقط أكراؽ األشجار يدؿ على تغٌَت كتنظمها كتدرؾ الظواىر ا١تتكررة من خبلؿ مثَتات حس
األ٪تاط، فمثبلن أطفاؿ الديسلكيسيا لديهم  إذلدراكية يؤدم إذل صعوبة يف التعرؼ كأم ضعف يف الشبكة اإل

 صعوبة يف تعرؼ أ٪تاط الكلمات ا١تكتوبة.
عن االنفعاالت كأم مشكلة يف كؿ ؤ : تقع خبلؿ اٞتهاز النطاقي ا١تسAffective Networkالشبكة االنفعالية  -

 كاختيار األشياء ا١تهمة من بُت عدة أشياء. ،كترتيب األكلويات ،ىذه الشبكة يؤدم إذل مشكلة يف تركيز االنتباه
كلة عن الوظائف ؤ كىي ا١تس : تقع يف اٞتزء األمامي من ا١تخ،Strategic Networkالشبكة االسًتاتيجية  -

  للفرد من ٗتطيط كتنفيذ كتنظيم ا١تهاـ. تؤثر على الوظائف التنفيذيةالتنفيذية للفرد، كأم مشكلة فيها 
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 ( تصور تخطيطي لتوزيع الشبكات في الدماغ1جدوؿ )
 الشبكة االسًتاتيجية الشبكة االنفعالية الشبكة اإلدراكية

 كيف نتعلم؟ ١تاذا نتعلم؟ ماذا نتعلم؟
كيفية ٚتع كتنظيم ا١تعلومات اليت يراىا 

 كيلمسها الفردكيسمعها 
ا كيف يستطيع ا١تتعلم أف يبقى مند٣تن 

 ك٤تفزان لبذؿ مزيد من اٞتهد أثناء التعلم
كيفية التخطيط كالتنفيذ للمهاـ كاألفكار 

 ا١تخزنة يف الدماغ

   

 
 فاف رك كزيركل كٯتكن تطبيقها يف تدريس ا٢تندسة كيوضح ،مبادئ ةإذل ثبلث الشاملي  كيستند التصميمي        

 van Roo & Zirkle (2016) كماير كركز كجوردف (Meyer, Rose, & Gordon (2014  كفينقاف(Finnegan 

 :ةا١تبادئ الثبلث 2013)
العرض: يعرض احملتول بأساليب متنوعة كاألفبلـ كالصور كغَتىا، كهندؼ لتصميم مناىج توفر  –ا١تبدأ األكؿ  -

 نقـو بدعم التعلم من خبلؿ الشبكة اإلدراكية. طرقان مرنة كمتعددة لعرض ا١تادة التعليمية، كىنا
االندماج: يتم توفَت عدة بدائل مرنة كمتعددة تتيح للطبلب االندماج يف ا١تادة التعليمية بالطريقة  –ا١تبدأ الثاين  -

 كهندؼ ىنا لدعم التعلم من خبلؿ الشبكة االنفعالية. ،كاأللعاب التعليمية  ،اليت يفضلها
َت: يتم توفَت طرؽ متعددة كمرنة ليقـو الطالب من خبل٢تا بالتعبَت عن فهمو للمادة التعليمية  التعب –ا١تبدأ الثالث  -

 كالعركض الشفوية أك األعماؿ الكتابية.
من الفوائد الستخداـ التصميم الشامل  من العملية التعليمية، حيث أشارت الدراسات إذل عددو  الشاملي  ن التصميمي سٍّ ٭تي     

التغلب على الفجوات ا١تعرفية. ك زيادة االندماج، ك ٖتقيق الدمج الشامل، ك كمن أىم ىذه الفوائد: ٖتقيق ا١تساكاة، 
 (2017)مهدم،

اح لكل الستخداـ التصميم الشامل للتعلم، حيث ٯتكن ٖتديد نوعية ا٠تط ا١تت أحدث انتشار التعلم اإللكًتكين طفرةن      
لذلك  كنتيجةن ، طالب حسب مستواه، كالتحكم ْتجم ا٠تط، كعرض احملتول ٔتركنة، كاستخداـ مثَتات بصرية كٝتعية للنص

 (Rao, 2015)لكًتكين. حدث توسع ملحوظ يف تطبيق التصميم الشامل يف ٥تتلف أنواع التعلم اإل
١تبادئ التصميم الشامل، من خبلؿ تصميم بر٣تيات التعلم  انيت كفقن لكًتكين من أكثر اَّاالت اليت بي التعلم اإل د  عكيي         
اليت توفرىا بيئة  ستفادة من الطرؽ ا١تتنوعةالكًتكين، حيث يسهم استخداـ ىذه ا١تبادئ يف بناء الرب٣تيات لتحقيق أقصى اإل

 (2017حملتول العلمي. )مهدم،إذل الكًتكين للوصوؿ التعلم اإل
بعد  اصةو كٓتلكًتكين ستخدامو يف نظم إدارة التعلم اإلاستفادة القصول من التصميم الشامل دكف االكال ٯتكن ٖتقيق         

 لكًتكين.كىذا ما دعا الباحث إذل توظيف التصميم الشامل يف نظم إدارة التعلم اإل ،تشارىا يف ا١تؤسسات التعليميةان

(James & Matthew, 2013) 
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إف توظيف مبادئ التصميم الشامل للتعلم يف تصميم بر٣تيات التعلم اإللكًتكين ا١تختلفة، سيسهم يف ٖتقيق أقصى        
إذل من الطرؽ للوصوؿ  لكًتكين، اليت ٯتكن من خبل٢تا إتاحة عددو رىا بر٣تيات التعلم اإلستفادة من البدائل ا١تتعددة اليت توفٍّ ا
 (Dell, Dell, & Blackwell, 2015)حملتول العلمي. ا

 نظم إدارة التعلم اإللكتروني:
 لكًتكنية بسهولة تطويرىا كٖتديثها كتتم بأقل تكلفة كجهد كتوفر كسائل دعم متنوعة لكلو البيئات التعليمية اإل تتميزي          

كتتيح الفرصة للمتعلم الختيار ا١تستول ا١تبلئم إلمكاناتو كقدراتو ١تساعدتو على التقدـ يف عملية تعلمو  ،من ا١تعلم كا١تتعلم
كلكنها تتطلب ٣تموعة من  ،لكًتكنية إذل متخصص يف الرب٣تة للتعامل معهابسهولة، كال ٖتتاج البيئات التعليمية اإل

 الكفايات ٯتكن تنميتها بسهولة لدل مستخدمي ىذه النظم.
ديناميكي للمتعلم، حيث ٯتكن إعادة تنظيم  لكًتكنية بشكلو يتم عرض احملتول التعليمي يف البيئات التعليمية اإل        

 ,Longmire, 2000( )Homel & Ryan) ستخداـ عناصر التعلم إلعطاء نتائج أفضل.الكًتكنية بالبيئات التعليمية اإل

ٖتتوم ك ستخداـ يف بيئات تعليمية أخرل، عن بعد، حيث ٕتعلها قابلة لبلتسهم عناصر التعلم يف ٖتسُت التعلم ك  (2002
كاأللعاب التعليمية، كما ٕتعل عناصر التعليم بناء  ،كالصوت ،الصورة "كسائط تعليمية متعددة مثلعلى عناصر التعلم 

.كلقد ابرنا٣تن  ـصورة أ ـنًتنت أإوقع م ـأ الكًتكنين إ اكاف نصن أ سواءن  كٕتعل احملتول أكثر حيويةن  ةن،كمرن ةن كحدات التعلم سهل
كفاعليتها يف تدريس  ،لكًتكنيةإمن الدراسات مدل أ٫تية توظيف عناصر التعلم من خبلؿ بيئة تعليمية  تناكلت عديده 

 (Mcgreal, 2004) ا١تقررات ا١تختلفة.
نًتنت يف التعليم، كتساعد ىذه األنظمة من ا١تعلم كا١تتعلم الستخداـ اإل لكلو  الكًتكين ٤تفزن نظم التعلم اإل عدتك       

نًتنت يف التدريس كالتواصل مع ا١تتعلمُت بطريقة سهلة دكف اٟتاجة إذل معرفة عميقة بأساليب ستخداـ اإلاا١تعلمُت على 
 ,Top Caroline)ا١تفتوحة مثل  لكًتكين سواءن الرب٣تة، كقد استخدمت ا١تؤسسات التعليمية أنظمة إدارة التعلم اإل

Model, Dokeos Clas)، كأ ( التجارية مثلAtutor, Blackboard, WebCT،2017 (. )اٞتنزكرم) 
كقد ًب توظيف التعلم اإللكًتكين يف ٣تاؿ الًتبية ا٠تاصة، حيث يوفر فرصىا مفيدةن للطبلب ذكم صعوبات التعلم         

 للتعويض عن مواطن الضعف ا١توجودة لديهم يف القراءة أك الكتابة أك الرياضيات، كيعد مهمنا يف تدريس الرياضيات للطبلب
 ( Sew & Woo, 2010)الطبلب للرياضيات.  ذكم صعوبات التعلم، كيسهل تعلم ىؤالء

يوفر التعلم اإللكًتكين عددنا من األساليب، كالكتاب اإللكًتكين الذم يزكد الطالب ٔتناخو تعليمي تتوافر فيو الوسائط      
من أفضل  التعليمية اليت تتناسب مع خصائصو، كإمكانية البحث، كاستخداـ اإلنًتنت، ك٭تتوم عددنا من ا١تيزات اليت ٕتعلو

مصادر التعلم استخدامنا مع منهاج الرياضيات، حيث ٭تتوم عددنا من ا١تؤثرات اٞتاذبة للطبلب لدراسة الرياضيات، مثل 
اٟتركة كالصوت كاأللواف، حيث يعرض الكتاب اإللكًتكين عددنا من ا١تشكبلت الرياضية بشكلو متتابع كطرؽ حلها، كيعمل 

ضية، كاستنتاج بعض القوانُت كرسم األشكاؿ ا٢تندسية كتنظيم حركتها؛ ٦تا يزيد من دافعية ٤تاكاة للنظريات كا١تفاىيم الريا
الطبلب لتعلم الرياضيات، كٯتكن استخداـ الكتاب اإللكًتكين بشكلو كبَت يف تدريس الرياضيات بشكل أمشل من 

 (2011استخدامو يف تدريس ا١تناىج الدراسية األخرل. )صاحل، 
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من ا٠تدمات كيتيح للمعلم  ابورد عددن  يقدـ الببلؾحيث  ،بورد ىو الببلؾ استخدامن الكًتكين تعلم اإلإف أكثر نظم ال    
كإنشاء  ،حزمة أدكات :من خبلؿ بلبلكًتكنية من ا١تقررات كيتيح للمعلم التفاعل مع الطإكا١تتعلم الدخوؿ إذل نسخة 

طبلع على تقارير كاال ،ختبارات كالواجبات كإتاحتها للطبلبكتصحيح اال ،كتنظيم احملتول كرفعو ،كا١تدكنات ،ا١تنتديات
، رضواف،  (David & Ben, 2007)الطبلب النشيطُت كا١تتعثرين يف التفاعل مع احملتول.   (2011)السلـو

مت لتقدًن األنشطة التعليمية كإدارة مٍّ برامج صي  :لكًتكين أهنا( نظم إدارة التعلم اإل2011حيث عرؼ عبدالكرًن )    
 .توكمتابع التعلم
لكًتكين اليت تساعد يف نشر بورد أنو نظاـ ٕتارم من أقول نظم إدارة التعلم اإل ببلؾال( نظاـ 2017كعرؼ اٞتنزكرم )    

 نًتنت.التعليم عن طريق اال
 كمن أىم كظائف نظاـ الببلؾ بورد:   

 .اإلعبلنات(ك ا١تهاـ، ك مع األدكات ا١توجودة يف النظاـ مثل )التقديرات،  بلبتضمن تفاعل الط -
 عرض ٤تتول ا١تادة على الطبلب. -
  .الرسائل الربيدية(ك فًتاضية، الالفصوؿ اك يتيح عدة طرؽ للتواصل )لوحات النقاش،  -

 (:2011 كٯتتاز نظاـ الببلؾ البورد بعدة مزايا كما يذكرىا )اٞتراح،   
 ًتنت يف أم مكاف ككقت.نسهولة الوصوؿ للمادة الدراسية من خبلؿ اإل -
 من زمبلئو. ـمن ا١تعلم أ تقدًن تغذية راجعة فورية عن نتائج االختبارات كاستفسارات الطبلب سواءن  -
 تصاؿ جيدة للطالب مع ا١تعلم كمع زمبلئو.اتوفر عملية  -
 ستخداـ الطبلب للرب٣تية كإيداع النتائج يف ملف إحصائي خبلؿ فًتة التعليم.اتعمل على تتبع  -
 من ا١تهارات للطالب ١تساعدتو على تأدية كاجباتو بكفاءة.  اتقدـ عددن  -

    التفكير الهندسي:
ىتماـ بو من قبل العادل لذا ًب االىتماـ بو من قبل الًتبويُت، كبدأ اال ؛التفكَت ا٢تندسي أحد أنواع التفكَت العلمي ديع      

التحليل، ك يتكوف من ٜتسة مستويات )التصور البصرم،  ،ا للتفكَت ا٢تندسيا٢تولندم فاف ىايل الذم قدـ ٪توذجن 
 (2000، إٝتاعيل)التجريد(. ك االستدالؿ الشكلي، ك االستدالؿ غَت الشكلي، ك 

كيعرؼ التفكَت ا٢تندسي أنو أحد أشكاؿ النشاط العقلي الذم ٯتارسو ا١تتعلم ٟتل مشكلة ىندسية، كقدرتو على إجراء      
 ( 2002)عبدالقادر، كما حددىا )فاف ىايل(.  ،١تطلوبة لتحقيق مستويات التفكَت ا٢تندسي٣تموعة من األداءات العقلية ا

حيث قاـ فاف ىايل كزكجتو بوضع ٜتسة مستويات للتفكَت ا٢تندسي يتطور من خبل٢تا ا١تتعلم )التصور البصرم،     
التجريد )االستدالؿ اَّرد ك االستدالؿ الشكلي )االستدالرل(، ك االستدالؿ غَت الشكلي )شبو االستدالؿ(، ك التحليل، ك 

الكامل(( كىذه ا١تستويات متدرجة كمتسلسلة ككل مستول يتميز عن غَته من ا١تستويات ٓتصائصة كمفاىيمو ا٢تندسية. 
 ( 2014)اٟتنفي، 

 العتييبك ( 2015) البلومك ( 2013) حسنك ( 2007) عبدالقومك ( 2008) الطنوك  (2014) يوضح خطابك     
 ( خصائص مستويات التفكَت ا٢تندسي كالتارل:2016)
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 ا١تستول البصرم. 
 يدرؾ األشكاؿ ا٢تندسية ككل دكف االنتباه إذل عناصرىا أك خصائصها. -
 يكتشف الطالب حلوؿ ا١تسائل من خبلؿ الشكل الكلي. -
 يتعلم ا١تصطلحات بشرط أف تكوف ٤تسوسة كبشكل ملموس. -
 يف أكضاع ٥تتلفة. يتعرؼ على ىيئة الشكل كىو -
  مثل رسم خط أك زاكية.ينسخ أك يرسم شكبلن  -
 يسمي أشكاالن ىندسية بأٝتاء عامة مثل ا١تستطيل على شكل الباب كالزاكية بالركن. -
 ٯتيز بُت األشكاؿ ْتسب مظهرىا كيصيغها بالكبلـ. -
 معُت. أجزاء شكلو  إذليتعرؼ  -
 بدكف تعميم. هينظر لكل شكل على حد -
 كشكل ٤تيطو على شكل منحنيات، كال ٯتيز بُت األشكاؿ من النوع ،شكل أضبلعو مستقيمة شكلُت، ٯتيز بُت -

 .نفسو
 البصرم مستول التحليل: 
 يصف العبلقات القائمة بُت مكونات الشكل ا١تطركح. -
 ا.يعرب عن األشكاؿ ا٢تندسية لفظين  -
 يطابق بُت األشكاؿ ا٢تندسية من حيث خواصها أك العبلقات بُت مكوناهتا. -
 ستفادة من ا١تصطلحات ا٢تندسية يف رسم بعض األشكاؿ.اال -
 استنتاج بعض خصائص األشكاؿ من خبلؿ إجراء مقارنات معينة. -
 تصميم بعض ا٠تصائص على ٣تموعة من األشكاؿ ا٢تندسية. -
 رسم األشكاؿ ا٢تندسية باستخداـ خواصها. -
 )ا١تستول شبو االستدالرل )غَت الشكلي 
 يصوغ تعريفات ىندسية. -
 شباه الرباىُت ا٢تندسية من خبلؿ ا٠تصائص ا١تتوفرة لديو.يقدـ أ -
 تكوين العبلقات ا١تتداخلة بُت خصائص الشكل الواحد. -
 يستطيع ٖتديد الشركط الضركرية كيقدـ االستنتاجات البسيطة كيدرؾ العبلقات. -
 تعريف شكل ىندسي معُت من خبلؿ بعض خصائصو. -
 رية أك قانوف ىندسي معُت.كتابة بعض الرباىُت ا٢تندسية إلثبات صحة نظ -
 يف التعامل مع ا١تسائل ا٢تندسية. يةالًتكيز على ا٠تصائص ا٢تندسية األساس -
 استنتاج بعض ا٠تصائص ا٢تندسية غَت ا١تعركفة. -
 استنتاج طرؽ برىنة ٥تتلفة إلثبات صحة مسألة ىندسية معينة. -
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 :ا١تستول االستدالرل الشكلي 
 النظريات كحاالهتا ا٠تاصة.الوصوؿ إذل العبلقات ا١تتبادلة بُت  -
- .  التمييز بُت الضركرم كالكايف َّموعة من ا٠تواص اليت ٖتدد ا١تفهـو
 تكوين الرباىُت. -
 ا١تعرفات كا١تعرفات يف النظاـ ا٢تندسي. غَت معرفة -
 إثبات تكافؤ خواص معينة يف شكلُت ٥تتلفُت. -
 استنتاج العبلقات ا٢تندسية باستخداـ ا١تسلمات.  -
 الربىنة ا٢تندسية مثل عكس ا١تعكوس يف حل ا١تسائل.استخداـ  -
 استنتاج عبلقة بُت عدة نظريات ىندسية. -
 ستخداـ ا١تسلمات.اكتشاؼ براىُت ىندسية با  -
 ستدالرل اَّرد الكامل:ا١تستول اال 
 فهم االستدالؿ ا١تنطقي اَّرد. -
 عرفات كا١تسلمات كالنظريات.غَت ا١تفهم العبلقات بُت ا١تعرفات ك  -
 لرباىُت ا٢تندسية.بناء ا -
 االعتماد على أنواع ٥تتلفة من ا١تسلمات يف إثبات بعض النظريات ا٢تندسية. -
 إجراء مقارنات بُت األنظمة ا٢تندسية الكتشاؼ مسلمات ىندسية. -
 برىنة النظريات باستخداـ األساليب كالطرؽ ا٢تندسية. -

 الطالب ذوو صعوبات تعلم الرياضيات:
إجراء العمليات اٟتسابية صعوبات تعلم الرياضيات من مشكلة يف التعامل مع األرقاـ كا١تعادالت الرياضية ك  كيعاين ذك       

كما يًتتب عليها من مشكبلت يف دراسة الكسور كاٞترب كا٢تندسة فيما  ،كالقسمة ،كالضرب ،كالطرح ،األساسية كىي: اٞتمع
 (2003 . )كوافحة،بعد
 :الرياضياتتعلم كمن مظاىر صعوبات     

 مقلوب. يكتب األرقاـ ذات االٕتاه احملدد بشكلو  -
 يصعب عليو بعض مفاىيم العمليات اٟتسابية األساسية. -
 ستة.صعوبة الربط بُت الرقم كرمزه، فقد يطلب منو أف يكتب الرقم أربعة فيكتب  -
 .(65( قد يكتبها)56مثبلن) ،يعكس خانات األرقاـ -
 السبعة كالثمانية.يف ٘تييز األرقاـ ذات االٕتاىات ا١تتعاكسة مثل  ٬تد األطفاؿ صعوبةن  -

لكًتكين لتنمية التفكَت من خبلؿ ما سبق ٯتكن تأكيد ضركرة االستفادة من التصميم الشامل عرب نظم إدارة التعلم اإل    
دائل متعددة توفر بيئة حيث تقدـ ا١تادة التعليمية من خبلؿ ب ؛الرياضيات تعلم ذكم صعوبات بلبا٢تندسي لدل الط
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كتتيح الفرصة للمتعلم الختيار ا١تستول ا١تبلئم إلمكاناتو كقدراتو  ،٦تكن من ا١تتعلمُت تعليمية مرنة كجاذبة ألكرب عددو 
 ٦تا ٬تذب ا١تتعلم ٨تو تعلم ا٢تندسة كيثَت دافعيتهم للتعلم. ؛١تساعدتو على التقدـ يف عملية تعلمو بسهولة

للتعلم كمن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة لتتبلور حوؿ اختبار أثر تطوير كحدة ا٢تندسة القائمة على  التصميم الشامل       
 ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. بلبلكًتكين على التفكَت ا٢تندسي للطعرب نظم إدارة التعلم اإل

لدراسات اٟتديثة اليت تناكلت التصميم الشامل باستقصاء الدراسات كاألْتاث السابقة يتضح أف ىناؾ ٣تموعة من ا    
 كالتفكَت ا٢تندسي كمن ىذه الدراسات:

للكشف عن فاعلية بر٣تية ىاتف نقاؿ يف العلـو قائمة على التصميم دراسة ىدفت  Mahdi( 2017) أجرل مهدم    
متعددة ا١تستويات با١تملكة العربية  الشامل لتنمية القدرات ا١تعرفية كتقديرات الذات كالتحصيل العلمي لدل تبلميذ الفصوؿ

، كأشارت النتائج إذل أف الرب٣تية أدت إذل تنمية القدرات ا١تعرفية كتقدير ا( طالبن 72، كتكونت عينة الدراسة من )السعودية
 ا كالعاديُت كفائقي التحصيل.الذات كالتحصيل لدل ا١تتأخريُت دراسين 

لكشف عن فاعلية استخداـ خرائط التفكَت يف تدريس الرياضيات ادراسة ىدفت  Al-malhi (2015) أجرل ا١تاٟتي    
كتكونت عينة  ،على تنمية التفكَت ا٢تندسي كالتحصيل لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي با١تملكة العربية السعودية

ياضيات أدل إذل تنمية التفكَت استخداـ خرائط التفكَت يف تدريس الر  ا، كأشارت النتائج إذل أف( طالبن 62الدراسة من )
 .ا٢تندسي كالتحصيل

١تبادئ  ادراسة ىدفت إذل التحقق فيما إذا كاف إعداد دليل الدراسة كفقن  Tzivinikou( 2014)تزيفينيكو  أجرل   
( 60بشأف دراستهم، كتكونت عينة الدراسة من ) ا١تهمةللمعلومات  بلبالتصميم الشامل للتعلم سيحسن كصوؿ الط

( طبلب، 9ككاف ا١تشاركوف الذين يعانوف من صعوبات يف التعلم ) ،من طبلب السنة األكذل يف كلية الًتبية يف اليوناف اطالبن 
كفعالة، حيث ٯتكن أف تكوف ذات عبلقة جيدة بدراستهم،  ف ىذه ا١تراجعة مفيدةن دك كأظهرت النتائج أف الطبلب يع

على التعليم العارل كا١تواد، كتصبح اٞتامعة أكثر  همه م كما يكوف ٢تا تأثَته ستعدادىم الٗتاذ القرارات ا١تتعلقة ٔتستقبلهم،  اك 
 ٞتميع الطبلب. سهولةن 

كرجامي للكشف عن فاعلية برنامج مقًتح قائم على فن االدراسة ىدفت  Katab( 2014) أجرل خطاب        
، كتكونت عينة تفكَتىم ا٢تندسي كمعتقداهتم ا١تعرفيةذكم صعوبات التعلم كأثره يف تنمية من كالكَتجامي للتبلميذ ا١توىوبُت 

 .الربنامج ا١تقًتح أدل إذل تنمية التفكَت ا٢تندسي كا١تعتقدات ا١تعرفية ا، كأشارت النتائج إذل أف( طالبن 33الدراسة من )
ا١تسلمات يف إذل معرفة أثر استخداـ األسلوب االستدالرل كنظاـ دراسة ىدفت Smith  (2014)ٝتيث أجرل         

، من االسًتاتيجيات التدريسية الربىنة على النظريات كالنتائج ا٢تندسية كتغيَت البناء ا١تعريف كاالٕتاه لديهم باستخداـ عديدو 
فاعلية استخداـ األسلوب االستدالرل ( سنة، كأشارت النتائج إذل 14-12ا بُت )( طالبن 14كتكونت عينة الدراسة من )

 .ىنة النظريات كالنتائج ا٢تندسية كأثره اال٬تايب يف تغيَت البناء ا١تعريف كاالٕتاه لديهمكنظاـ ا١تسلمات يف بر 
للكشف عن فاعلية استخداـ السبورة التفاعلية يف تدريس ا٢تندسة دراسة ىدفت  Hassan( 2013) أجرل حسن      

ا، كأشارت النتائج ( طالبن 53عينة الدراسة من )، كتكونت بتدائيةلتنمية التحصيل كالتفكَت ا٢تندسي لدل تبلميذ ا١ترحلة اال
 . استخداـ السبورة التفاعلية يف تدريس ا٢تندسة أدل إذل تنمية التفكَت ا٢تندسي كالتحصيل إذل أف
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للكشف عن فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاكين يف تنمية دراسة ىدفت  Al-mjenea (2010) أجرت اَّينية    
، كتكونت عينة الدراسة من بتكارم كمستويات التفكَت ا٢تندسي لدل تبلميذ الصف الرابع األساسياالمهارات التفكَت 

بتكارم الفاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاكين يف تنمية مهارات التفكَت ا، كأشارت النتائج إذل ا كطالبةن ( طالبن 240)
 .    ألساسيكمستويات التفكَت ا٢تندسي لدل تبلميذ الصف الرابع ا

إذل التحقق من تأثَت طريقة دراسة ىدفت  Duatepe, Paksu, & Ubuz( 2009)دكاتيب كباكسو كأكبوز أجرل       
التدريس ا١تعتمدة على الدراما على ٖتصيل الطلبة اآلجل كالعاجل يف ا٢تندسة كالتفكَت ا٢تندسي كإتاىاهتم ٨تو الرياضيات 

( من طلبة الصف السابع يف تركيا، كأشارت النتائج 102، كتكونت عينة الدراسة من )التقليديةكا٢تندسة مقارنة بالطريقة 
طريقة التدريس ا١تعتمدة على الدراما على ٖتصيل الطلبة اآلجل كالعاجل يف ا٢تندسة كالتفكَت ا٢تندسي كإتاىاهتم ٨تو  إذل أثر

 .الرياضيات كا٢تندسة
يف مستويات   GeoCalإذل معرفة أثر التعليم باستخداـ برنامج دراسة ىدفت  Chang( 2007)تشانغ   أجرل     

ا، ( طالبن 67، كتكونت عينة الدراسة من )التفكَت ا١تستندة على ٪توذج فاف ىايل لدل تبلميذ الصف الثاين االبتدائي
 .يف تنمية مستويات التفكَت لدل تبلميذ الصف الثاين االبتدائي  GeoCalفاعلية استخداـ برنامج كأشارت النتائج إذل 

كما اىتمت بعض الدراسات بفاعلية التصميم الشامل يف تنمية بعض ا١تتغَتات، يف حُت اىتمت دراسات أخرل بتنمية      
 التفكَت ا٢تندسي.

-Al( 2015)ا١تاٟتي ندسي مثل دراسة أظهرت نتائج الدراسات السابقة فاعلية التدريب يف تنمية التفكَت ا٢تكما       

malhi ( 2014)خطاب  كدراسةKatab  ( 2013)حسن كدراسةHassan  ( 2010)اَّينية كدراسةAl-mjenea 
 .Chang( 2007)تشانغ كدراسة  Duatepe, Paksu, & Ubuz( 2009)دكاتيب كباكسو كأكبوز كدراسة 

كدراسة  Mahdi( 2017)مهدم  تنمية بعض ا١تتغَتات مثل دراسةأظهرت الدراسات فاعلية التصميم الشامل يف ك      
 .Tzivinikou( 2014)تزيفينيكو 

( 2007)تشانغ  كأقدمها دراسة، Mahdi( 2017)مهدم  دراسةكما أيجريت الدراسات يف فًتات متباينة كاف أحدثها      

Chang. 

، Tzivinikou( 2014)تكوف ٣تتمع الدراسة يف ٚتيع الدراسات من طبلب ا١تدارس، باستثناء دراسة تزيفينيكو و     

باستثناء دراسة ، كقد استخدمت ٚتيع الدراسات ا١تنهج شبو التجرييب، حيث تكوف ٣تتمع الدراسة من طبلب اٞتامعة
 استخدمت ا١تنهج الوصفي. حيث، Tzivinikou( 2014)تزيفينيكو 

 لقد اطلع الباحث على الدراسات السابقة كقد استفاد منها من حيث بناء األدكات كبقية ا١تتغَتات.     
 .التفكَت ا٢تندسي على كحدة مطورة تشاُّت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف فحصها ألثر     
ذكم صعوبات تعلم  بلبا٢تندسي للط عن الدراسات السابقة أهنا عاٞتت متغَت التفكَت اٟتالية٘تيزت الدراسة      

 الرياضيات.
 عن الدراسات السابقة باستخداـ التصميم الشامل مع الطلبة ذكم صعوبات تعلم الرياضيات.اٟتالية ٘تيزت الدراسة     
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 : دراسةمشكلة ال
ا الستخداـ مصطلحات كذلك نظرن  ؛ذكم صعوبات تعلم الرياضيات بلبا بالنسبة للطا كبَتن يعد التفكَت ا٢تندسي عائقن       

معقدة، ال تتبلءـ مع ا٩تفاض قدراهتم يف الرياضيات، كما تستخدـ ا١تناىج اٟتالية طرؽ تدريس تقليدية ٞتميع ا١تتعلمُت 
لذا كجب ؛ باعتمادىا على مبدأ قياس كاحد يناسب اٞتميع، حيث ييعتقد أف التدريس بأسلوب كاحد يناسب ٚتيع الطبلب

سات تعليمية، توفر بيئة تعلم مرنة تتضمن خيارات متنوعة ١تساعدة الطلبة على ٗتطي الصعوبات اليت البحث عن ٦تار 
 ,Dell, Dell, & Blackwellتنمية التفكَت ا٢تندسي. )إذل اليت قد تؤدم  تواجههم، كتناسب تدريس الرياضيات

كحضوره  -ٗتصص صعوبات التعلم –طبلب الًتبية ا٠تاصة من خبلؿ خربة الباحث يف اإلشراؼ ا١تيداين على ك  ،(2015
ز مبلحظات الباحث مناقشتو مع معلمي صعوبات ٦تا عز  ؛ يف التفكَت ا٢تندسي الطبلببعض اٟتصص الحظ مشكلة 

 اليت أكدت ىذه ا١تشكلة. التعلم
 كعليو تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس اآلٌب:    

لكًتكين على التفكَت ا٢تندسي مطورة يف ا٢تندسة قائمة على التصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم اإلما أثر كحدة 
 ذكم صعوبات تعلم الرياضيات؟ بلبلدل الط

 :، سؤاالفويتفرع عن السؤاؿ الرئيس للدراسة
ة كاَّموعة التجريبية يف متوسط رتب عبلمات أفراد اَّموعة الضابط بُتإحصائية  داللةو  ذاتى  ىل توجد فركؽه  .1

 على اختبار التفكَت ا٢تندسي؟)التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية التفكَت ا٢تندسي مستويات 
التفكَت ا٢تندسي مستويات إحصائية بُت متوسط رتب عبلمات أفراد اَّموعة التجريبية يف  داللةو  ذاتى  ىل توجد فركؽي  .2

 التفكَت ا٢تندسي يف القياسُت القبلي كالبعدم؟ اختبارعلى )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية 
 أىمية الدراسة:

 تكمن أ٫تية ىذه الدراسة يف: 
 األ٫تية النظرية

 مسايرة لبلٕتاىات الًتبوية اٟتديثة اليت تنادم باستخداـ التصميم الشامل للتعلم. -
 ف يف الوقت اٟتاضر من مسايرة التكنولوجيا اٟتديثة.و ينادم بو الًتبوي٘تثل استجابة ١تا  -
عدـ كجود دراسات تناكلت التصميم الشامل كالتفكَت  –حسب علم الباحث  -تعد الدراسة إضافة ىادفة؛ فقد تبُت  -

 ا لذكم صعوبات تعلم الرياضيات.ا٢تندسي معن 
 األ٫تية العملية:

 لتصميم مناىج الرياضيات يف ضوء التصميم الشامل للتعليم. جديدةن  تقدـ الدراسة رؤيةن  -
 توجيو أنظار ا١تسئولُت كالقائمُت على تدريس ذكم صعوبات تعلم الرياضيات إذل أ٫تية تنمية التفكَت ا٢تندسي. -
 ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. بلبتفيد القائمُت على ا١تناىج مراعاة مستويات التفكَت ا٢تندسي لدل الط -
 نظر معلمي صعوبات التعلم إذل أ٫تية استخداـ التصميم الشامل للتعلم يف التدريس. توجيو -

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



َسة وخذة  العىامشه خس  مدمذ خمضه. د       الشياؽيات جعل  ععىبات رو   القبب لذي الهنذس   الح ر   ف  وأرشها ؤلالرت و   الحعل   داسة  ظ  عب  للحعل  الضام  الحغمي  ع ى قا مة الهنذسة ف  ُمقىَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

195

 ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. بلبتفيد ا١تعلمُت يف الوقوؼ على مستويات التفكَت ا٢تندسي لدل الط -
ث يدعونا ذكم صعوبات تعلم الرياضيات يف استجابات ا١تعلمُت ٢تم، حي بلبتؤثر مشكبلت التفكَت ا٢تندسي للط -

ا على ٦تا ينعكس إ٬تابن  ؛ذكم صعوبات التعلم بلبتنمية التفكَت ا٢تندسي للطعلى ىذا للبحث عن أساليب تساعد 
 مستول ٖتصيلهم كزيادة دافعيتهم كالتخفيف من معاناة أسرىم كالقائمُت على تعليمهم.

ذكم  بلبية التفكَت ا٢تندسي للطتوفر ىذه الدراسة كحدة مطورة قائمة على التصميم الشامل للتعلم هتدؼ لتنم -
 صعوبات تعلم الرياضيات.

 لقياس التفكَت ا٢تندسي للطلبة ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. اتقدـ الدراسة اختبارن  -
 من الدراسات يف ىذا اَّاؿ. ازيدن ميؤمل أف تفتح ىذه الدراسة اَّاؿ أماـ الباحثُت  -

 دراسةأىداؼ ال
 ٖتقق الدراسة ا٢تدؼ اآلٌب:   

لكًتكين على التفكَت كحدة مطورة يف ا٢تندسة، قائمة على التصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم اإل تعرؼ أثر -
 .ا٢تندسي لدل الطلبة ذكم صعوبات تعلم الرياضيات

 مصطلحات الدراسة:
٦تارسات من أجل تصميم ا١تنهج، ُّدؼ  (:Design for Learning Universal) للتعلمالتصميم الشامل  -

 (,Bennett 2016) .وف ٚتيعناالصعبة، ليستفيد منها ا١تتعلم اصةو ٓتإتاحة ا١تفاىيم ك 
(: برامج مصممة لتقدًن األنشطة E-Learning Management Systemsي )لكتروننظم إدارة التعلم اإل -

 (2011)عبد الكرًن،  .توكمتابع كإدارة التعلم ،التعليمية
(: نشاط عقلي مرتبط بقدرة الطالب على إجراء العمليات يف سياقات Geometric Thinking) التفكير الهندسي -

 (2002 عبدالقادر،. )للتفكَت ا٢تندسي (يلافاف ى)ستويات ١ت اا٢تندسة ا١تختلفة، كتصنيف تفكَتىم كفقن 
 .االختبار ا١تعد لذلك يفالدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب  إجرائينا يف ىذه الدراسة أنو عرؼكي          

: ا١تستول األكؿ من مستويات )فاف ىايل( للتفكَت ا٢تندسي، حيث (Visual Visualizationالتصور البصري ) -
 (2015يدرؾ الطالب األشكاؿ ا٢تندسية بصورةو كلية، دكف معرفة عناصرىا كخصائصها. )ا١تاٟتي، 

 .االختبار ا١تعد لذلك بعد التصور البصرم يفالدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب  ه الدراسة أنوإجرائينا يف ىذ عرؼكي
: ا١تستول الثاين من مستويات )فاف ىايل( للتفكَت ا٢تندسي، حيث ٭تلل (Visual Analysisالتحليل البصري ) -

الطالب ٣تموعة من خصائص األشكاؿ كمكوناهتا كالعبلقات بينها، دكف ا١تقدرة على الربىاف الرياضي. )البلوم، 
2015 ) 

 .االختبار ا١تعد لذلك بعد التحليل البصرم يفالدرجة اليت ٭تصل عليها الطالب  إجرائينا يف ىذه الدراسة أنو عرؼكي
ىم  :(Students with Mathematics Learning Disabilities) صعوبات تعلم الرياضيات وذو  بالطال -

 (2012الطبلب الذين يعانوف من اضطراب نوعي يف تعلم ا١تفاىيم الرياضية كالعمليات اٟتسابية. )الوقفي، 
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يف  الذين ًب تصنيفهم على أهنم يعانوف من صعوبات تعلم الرياضيات بلبالطكيعرؼ إجرائينا يف ىذه الدراسة أهنم           
 مدارس إدارة تعليم عسَت.

التغيَت النوعي  تعرؼ إجرائينا يف ىذه الدراسة أهنا: (A Developed Geometric Unit) وحدة الهندسة المطورة -
ها يف ضوء مبادئ ئكبنا ،بتدائيا٠تامس االطرؽ تدريس ككسائل تعليم كحدة ا٢تندسة ا١تقررة على الصف  كأيف أنشطة 

)التصور البصرم،  التفكَت ا٢تندسي ستوياتلكًتكين، ُّدؼ تنمية مالتصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم اإل
 لديهم. التحليل البصرم(

 محددات الدراسة:
يف  امس االبتدائيالرياضيات يف الصف ا٠تاقتصر تطبيق الدراسة على عينة من طبلب صعوبات تعلم  اٟتدكد البشرية:

 .عسَتمدارس إدارة تعليم 
 .(2019/(2018اٟتدكد الزمانية: ًب تطبيق أدكات الدراسة يف الفصل الدراسي األكؿ للعاـ اٞتامعي 

 اٟتدكد اإلجرائية:
 التحليل البصرم(.ك كا١تمثلة باآلٌب )التصور البصرم،  ،اقتصرت الدراسة على قياس بعض مستويات التفكَت ا٢تندسي 

ا١تملكة العربية االبتدائي يف الصف ا٠تامس  ا١تقررة على طبلبة يا٢تندساألشكاؿ كحدة تطوير اقتصرت الدراسة على 
 .2019)/2018)السعودية للفصل األكؿ للعاـ اٞتامعي 

 لكًتكين.اقتصرت الدراسة على استخداـ نظاـ الببلؾ بورد من نظم إدارة التعلم اإل
 .كثباهتا صدقها كدرجة، ا١تستخدمة األدكات مبلءمة ٔتدل الدراسة ٢تذه النتائج تعميم يتحدد

 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة:

صُت من قبل مدارسهم يف ا١تدارس التابعة ا١تشخ   امس االبتدائي،من ٚتيع طبلب الصف ا٠ت الدراسةً  لف ٣تتمعي تأ      
عدد الطلبة ، كييقد ر  بغرؼ ا١تصادر يف مدارسهمُتا١تلتحق ،صعوبات تعلم الرياضياتالذين يعانوف من  إلدارة تعليم عسَت

 .ٔتئيت طالب
 أفراد الدراسة:

ا١تلتحقُت بغرؼ ا١تصادر، كقد  ،من الطلبة ذكم صعوبات تعلم الرياضيات ا( طالبن 54تكونت عينة الدراسة من )    
 .كقد ًب اختيار العينة بطريقةو قصديةو ا، ( طالبن 27كاَّموعة الضابطة من) ا،( طالبن 27تكونت اَّموعة التجريبية من )

 أدوات الدراسة:
 اختبار التفكير الهندسي:

 خطوات إعداد اختبار التفكَت ا٢تندسي:
بتدائي ذكم صعوبات تعلم اال امسالصف ا٠ت بلبٖتديد ا٢تدؼ: يهدؼ االختبار إذل قياس التفكَت ا٢تندسي لدل ط -

 الرياضيات.
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 ،يلاٖتديد مستويات التفكَت ا٢تندسي: يف ىذا البحث ًب اختيار أكؿ مستويُت من مستويات التفكَت ا٢تندسي لفاف ى -
بتدائي يف ا١تملكة (، كيغطي االختبار كحدة ا٢تندسة ا١تقررة للصف ا٠تامس االالبصرم التحليلك كىي )التصور البصرم، 

 العربية السعودية.
ستفادة منها يف بناء االختبار، لبل ؛ار: ًب مراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقةإعداد الصورة األكلية لبلختب -

 ،(البصرم التحليلك ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، تغطي أكؿ مستويُت )التصور البصرم، 20كبعدىا ًب صياغة )
 ( فقرات لكل مستول.10بواقع )

 االختبار بوضوح، كا٠تاصة ُّدؼ االختبار كزمنو ككيفية اإلجابة.ٖتديد تعليمات االختبار: ًب صياغة تعليمات  -
 (.20كأعلى درجة ) ،(0طريقة تصحيح االختبار: تعطى درجة كاحدة لكل فقرة، حيث تكوف أقل درجة ) -
ة: من خبلؿ ا١تعادلة التالي االستطبلعيةأثناء التجربة  يف ( دقيقة لتطبيق االختبار35ٖتديد زمن االختبار: ًب ٖتديد ) -

 .2زمن االختبار   )الزمن الذم يستغرقو أكؿ طالب+الزمن الذم يستغرقو أخر طالب(/
 صدؽ االختبار: -
 الصدؽ الظاىري: -أ

حيث ًب  ،ًب العمل على التوصل لصدؽ االختبار من خبلؿ صدؽ احملكمُت ،للقياـ باستخراج دالالت صدؽ األداة    
توزيع االختبار على تسعة من أساتذة الًتبية ا٠تاصة كالقياس كالتقوًن كمناىج الرياضيات كالرياضيات، كطلب منهم إبداء 

 ٚتع عليها ٙتانية ٤تكمُت فأكثر.أمتها للبعد كالفئة العمرية، كقد ًب اإلبقاء على الفقرات اليت ءكمدل مبل ،أرائهم يف الفقرات
 تساؽ الداخلي:اال - ب
تساؽ الداخلي لبلختبار، من خبلؿ تطبيق ا١تقياس على العينة االستطبلعية اليت راج صدؽ االخقاـ الباحث باست    

ككانت معامبلت االرتباط كما  ،رتباط األبعاد مع الدرجة الكلية لبلختبارا، كذلك للتأكد من مدل ا( طالبن 30تكونت من )
 يوضحها اٞتدكؿ التارل:

 تساؽ الداخلي(:معامالت اال2جدوؿ )
 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد

 650.** 10 البعد األكؿ )التصور البصرم(
 703.** 10 (البصرم البعد الثاين )التحليل

 .( α 0.01)** االرتباط ذك داللة إحصائية عند مستول
مقبولة من  كيتضح من اٞتدكؿ السابق ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية لبلختبار، كىذا يدلل على ٘تتع االختبار بدرجةو      
 تساؽ الداخلي.اال
 ثبات االختبار: -
من خارج عينة الدراسة  اطالبن  (30)ًب استخداـ طريقة التجزئة النصفية على ٣تموعة من  ،للتأكد من ثبات ا١تقياس    

 ككانت النتائج كما يوضحها اٞتدكؿ التارل: ،على ثبات االختبار امؤشرن  ،األصلية
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 ( معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لألبعاد والدرجة الكلية لالختبار3جدوؿ )
 معامل الثبات األبعاد

 0.73 البعد األكؿ
 0.78 البعد الثاين

 0.79 الدرجة الكلية
 من الثبات. مقبولةو  بدرجةو  يتضح من اٞتدكؿ السابق أف االختبار يتمتعي     
 معامبلت السهولة كالصعوبة كالتباين: -

 قاـ الباحث ْتساب معامبلت السهولة كالصعوبة كالتباين كما يوضحها اٞتدكؿ التارل:    
 ( معامالت السهولة والصعوبة والتباين لفقرات االختبار4جدوؿ )

 التباين معامل الصعوبة معامل السهولة الفقرات
1 0.733 0.267 0.195711 
2 0.350 0.650 0.2275 
3 0.467 0.533 0.248911 
4 0.25 0.750 0.1875 
5 0.667 0.333 0.222111 
6 0.500 0.500 0.25 
7 0.217 0.783 0.169911 
8 0.283 0.717 0.202911 
9 0.733 0.267 0.195711 

10 0.267 0.733 0.195711 
11 0.217 0.783 0.169911 
12 0.217 0.783 0.169911 
13 0.217 0.783 0.169911 
14 0.550 0.450 0.2475 
15 0.217 0.783 0.169911 
16 0.217 0.783 0.169911 
17 0.217 0.783 0.169911 
18 0.283 0.717 0.202911 
19 0.533 0.467 0.248911 
20 0.533 0.467 0.248911 

كمعامبلت الصعوبة تًتاكح  ،(0.217-0.733يتضح من اٞتدكؿ السابق أف معامبلت السهولة تًتاكح بُت)      
 مقبولة من السهولة كالصعوبة. ٦تا يدلل على أف فقرات االختبار على درجةو  ؛(0.267-0.783بُت)
 لكتروني:الوحدة المطورة في الهندسة قائمة على التصميم الشامل للتعلم عبر نظم إدارة التعلم اإل    
 رة استند الباحث على ا١تصادر التالية:كإلعداد الوحدة ا١تطو      
 البحوث كالدراسات السابقة. -
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 خصائص الطلبة ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. -
 التصميم الشامل للتعلم.خصائص بناء الربامج يف ضوء مبادئ  -
 لكًتكين.خصائص بناء الربامج عرب نظم إدارة التعلم اإل -
من  تباع عددو اب ،لكًتكينعرب نظم إدارة التعلم اإلللتعلم قاـ الباحث بتطوير الوحدة القائمة على التصميم الشامل       

كالدراسات اليت كظفت  ،تعلم يف التدريساإلجراءات، اليت بدأت ٔتراجعة الدراسات اليت استخدمت التصميم الشامل لل
كالدراسات اليت تناكلت تطوير مناىج ا٢تندسة، كبناءن على ذلك ًب ٖتديد كسائط  ،لكًتكينالتصميم الشامل يف التعلم اإل

 ندماج كأساليب التعبَت اليت من ا١تمكن استخدامها يف التصميم كما يف اٞتدكؿ التارل:العرض كأنشطة اال
 وسائط العرض وأنشطة االندماج وأساليب التعبير( 5جدوؿ )

 التعبَت االندماج العرض
-  ، استخداـ كسائل عرض: صور، رسـو

 أفبلـ مصحوبة بتعليق.
 إمكانية ٖتويل النص إذل تعليق صوٌب. -
استخداـ خرائط ا١تفاىيم الستخراج  -

 الفكرة من النص.
تضمُت قاموس ذكي لعرض ا١تفاىيم  -

 .اكالقوانُت عند الضغط عليه
استخداـ األشكاؿ الذكية اليت تصف  -

 أجزائها عند تظليلها.
استخداـ السقاالت التعليمية ١تساعدة  -

 ا١تتعثرين.
ذات الصلة  توظيف القصص الشيقة -

 با١توضوع

 لكًتكنية ذات الصلة با١توضوع.األلعاب اإل ٦تارسة -
 نًتنت إلجراء األْتاث.استخداـ اإل -
 اليوتيوب للبحث عن األفبلـ العلمية. ـاستخدا -
 حل الكلمات ا١تتقاطعة كاأللغاز. -
 كتابة قائمة بالتطبيقات ا١تستخدمة يف اٟتياة. -
استخداـ ا١تعامل االفًتاضية ا١تستخدمة عل  -

 نًتنت.اإل
 إجراء ٕتارب يدكية باستخداـ مواد بسيطة. -
آخرين يدرسوف نفس  التواصل مع أشخاص -

 الربنامج.
 ا١تفاىيم لتلخيص األفكار الرئيسية.تصميم خرائط  -

 تصميم عركض البوربوينت. -
تقدًن عمل إبداعي )شعر، قصة،  -

 رسم فٍت....(
 العركض الشفوية اإلبداعية. -
 رسم ا١تخططات كخرائط ا١تفاىيم. -
 حل ا١تشكبلت. -
 نتاج النماذج كاحملاكاة.إ -
 إجراء عركض عملية كتصويرىا. -
 حل التدريبات كا١تسائل. -
 ؿ الكتابية.القياـ باألعما -

، يف ا١تملكة العربية السعودية بتدائية من منهاج الرياضيات ا١تقرر للصف ا٠تامس االيا٢تندساألشكاؿ ًب اختيار كحدة       
إلعدادىا كتطويرىا يف ضوء مبادئ التصميم  ؛للوقوؼ على موضوعات الوحدة ؛ٍب قاـ الباحث بتحليل ٤تتول الوحدة

الشامل للتعلم، كما قاـ الباحث بتحديد خصائص الطبلب ذكم صعوبات تعلم الرياضيات، كًب ٖتديد األىداؼ كترتيب 
 كمسائل كتدريبات. ٤تاكاةا١تواضيع، ٍب قاـ الباحث بإضافة نصوص علمية كصور كأفبلـ كعركض 

حيث  اإللكًتكنيةلتطوير الوحدة القائمة على التصميم الشامل للتعلم عرب أنظمة التعلم  قاـ الباحث بوضع سيناريو       
كما سيتم عرضو على الشاشة من معلومات  ،عت ا١تادة يف تسلسل ٭تقق أىداؼ الوحدة، كبياف كيفية عرض الدركسضً كي 

للتحقق من مراعاهتا ١تبادئ التصميم  ية ا٠تاصة؛يف ا١تناىج كطرؽ التدريس كالًتبرباء ا٠تمن كترتيبها، كًب عرضها على ٣تموعة 
 الشامل، كتوفر بدائل مرنة كمتعددة للعرض كاالندماج كالتعبَت.

كترتيب  ،كأىداؼ الوحدة ،كضع ترحيب بالطبلبكًب  لكًتكين،ًب بناء السيناريو ا١تكتوب عرب نظم إدارة التعلم اإل       
ككانت عناكين الدركس بالًتتيب )النقطة،  ا صيغت بلغة سهلة ككاضحة،لعشرين درسن ة موضاعاهتا، ٍب ًب تقسيم الوحد
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ا١تستقيم، كنصف ا١تستقيم، القطعة ا١تستقيمة، ا١تستول، ا١تستقيمات ا١تتقاطعة، ا١تستقيمات ا١تتعامدة، ا١تستقيمات ا١تتوازية، 
، األزكاج ا١ترتبة، التمثيل، ا١تستقيمات ا١تتطابقة، الشكل الرباعي، ا١تستطيل، ا١تربع، متوازم األضبلع، شبو  عُت 

ى
ا١تنحرؼ، ا١ت

أقساـ )العرض، االندماج، كالتعبَت(، كيف كل قسم ٣تموعة من  ةككل درس ٭تتوم ثبلث االنسحاب، االنعكاس، الدكراف(،
 .١تساعدة الطبلب على االختيار بُت البدائل ا١تختلفة اليت ٖتقق التصميم الشامل للتعلم ؛الرموز )األيقونات(

 ( أمثلة لبعض رموز )العرض، االندماج، التعبير( المستخدمة6وؿ )جد
 
 

 العرض
 

  ا١تعلم
 القاموس

 
 إنيميشن

 
 فيلم

 
 االندماج

 
 نًتنتإْتث 

 
 ْتث يوتيوب

 
 كتابة قائمة

 
 ألعاب بسيطة

 
 التعبَت

 
 عرض بوبوينت

 
 حل التدريبات

 
 الكتابة

 
 عرض شفهي

من ا٠ترباء على ٣تموعة  الوحدة القائمة على مبادئ التصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم اإللكًتكين عرض كًب      
للتحقق من مناسبتها كٖتديد  ا( طالبن 20للتحقق من صبلحيتها، ٍب ًب التجريب على عينة مكونة من )يف ٣تاؿ الرب٣تيات 

 ،كبعد ىذه اإلجراءات أصبحت الوحدة ا١تطورة جاىزة للتطبيق دقيقة،( 45ككانت مدة الدرس ) الزمن ا١تناسب لكل درس،
 .كًب التطبيق يف معمل اٟتاسب بشكلو ٚتاعي للطبلب مع إعطاء الطالب اٟترية يف االنتقاؿ بُت البدائل ٔتا يتناسب كقدراتو

 إجراءات الدراسة:
: دراسة كحدة األشكاؿ ا٢تندسية من منهاج الصف ا٠تامس ا١تقرر على الطبلب يف ا١تملكة العربية السعودية.   أكالن

 ا: ًب تطوير كحدة األشكاؿ ا٢تندسية كفقنا ١تبادئ التصميم الشامل للتعلم عرب نظم إدارة التعلم اإللكًتكين.ثانين 
 التأكد من صدقو كثباتو.ا: ًب إعداد اختبار التفكَت ا٢تندسي، كًب ثالثن 
لبياف أىداؼ الدراسة كتقدًن شرح عن الدراسة  ؛ا: ًب زيارة ا١تدارس اليت اختارىا الباحث لتطبيق الدراسة على طبلُّارابعن 

 كاإلجراءات كالتدريب كمدتو.
 ا: قاـ الباحث بتطبيق االختبار القبلي على أفراد العينة.خامسن 
 ب على الوحدة ا١تطورة.ا: قاـ الباحث بنفسو بالتدريسادسن 
 ا: بعد االنتهاء من التدريب قاـ الباحث بتطبيق االختبار البعدم على أفراد العينة.سابعن 
جل استخراج أكذلك من  ،حيث ًب تفريغ العبلمات القبلية كالبعدية على جدكؿللطبلب، ا: ًب استخراج العبلمات ثامنن 

 النتائج.
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 تصميم الدراسة:
للمجموعتُت ا١تتكافئتُت )التجريبية كالضابطة( باختبار قبلي كبعدم؛  تجرييبالتصميم الدراسة ىو التصميم شبو          

لكونو األكثر مبلئمةن لظركؼ البحث، حيث قامت الدراسة اٟتالية على تطبيق كحدة مطورة لتنمية التفكَت ا٢تندسي 
 .للطبلب ذكم صعوبات تعلم الرياضيات

 على:كاشتملت الدراسة 
 .ا١تتغَت ا١تستقل: الوحدة ا١تطورة
 .ا١تتغَت التابع: التفكَت ا٢تندسي

 المعالجة اإلحصائية:
١تعاٞتة البيانات كٖتليلها،  (SPSS) اٟتزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعيةألغراض ا١تعاٞتة اإلحصائية ًب استخداـ        

كاستخدمت األساليب اإلحصائية ا١تناسبة لطبيعة الدراسة كمتغَتاهتا كمستويات قياسها، حيث ًب استخداـ اختبار ماف كتٍت 
 لؤلزكاج غَت ا١تتماثلة، كاستخداـ اختبار كيلكوكسوف لؤلزكاج ا١تتماثلة.

 النتائج: 
سلوب اإلحصائي ا١تناسب، ككذلك أللتحديد ا ؛يتضمن مدل اعتدالية التوزيع ،قاـ الباحث بعمل كصف للبيانات      

 مدل التكافؤ بُت اَّموعتُت قبل إجراء التجربة، ككانت النتائج كما يلي:
 ختباري االعتدالية للبياناتا( نتائج 7جدوؿ )

   ٝترنوؼ –كو١توجركؼ  كيلك –شابَتك 
 ا١تتغَتات اَّموعة القيمة درجات اٟترية الداللة القيمة درجات اٟترية الداللة

األكؿ  ستولا١ت ٕتريبية 0.275 27 0.000 0.875 27 0.004
 ضابطة 0.192 27 0.012 0.908 27 0.020 قبلي

 الثاين ستولا١ت ٕتريبية 0.284 27 0.000 0.774 27 0.000
 ضابطة 0.252 27 0.000 0.884 27 0.006 قبلي

 األكؿ ستولا١ت ٕتريبية 0.280 27 0.000 0.859 27 0.002
 ضابطة 0.169 27 0.046 0.895 27 0.010 بعدم

 الثاين ستولا١ت ٕتريبية 0.204 27 0.005 0.916 27 0.032
 ضابطة 0.262 27 0.000 0.876 27 0.004 بعدم

الدرجة الكلية  ٕتريبية 0.166 27 0.053 0.917 27 0.033
 ضابطة 0.132 27 *0.200 0.941 27 0.129 قبلي

الدرجة الكلية  ٕتريبية 0.136 27 *0.200 0.940 27 0.121
 ضابطة 0.121 27 *0.200 0.956 27 0.299 بعدم

كىذا  ()يتضح من اٞتدكؿ السابق أف نتائج اختبارم االعتدالية لغالبية ا١تتغَتات كانت دالة عند مستول        
رامًتم ايعٍت عدـ تطابق منحٌت توزيع البيانات مع ا١تنحٌت االعتدارل، كىذا يؤدم بالباحث إذل استخداـ اإلحصاء البلب

 .)مثاؿ: ماف كتٍت، كيلكوكسوف(
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 ( الفروؽ بين المجموعتين قبل التجربة باستخداـ اختبار ماف ويتني8جدوؿ )
 ا١تتغَتات ف متوسط الرتب ٣تموع الرتب ذ الداللة

 األكؿ ستولا١ت ٕتريبية 27 28.07 758.00 0.27 غَت دالة
 ضابطة 27 26.93 727.00 قبلي

 الثاين ستولا١ت ٕتريبية 27 27.72 748.00 0.11 غَت دالة
 ضابطة 27 27.28 736.50 قبلي

 الدرجة الكلية ٕتريبية 27 27.44 741.00 0.03 غَت دالة
 ضابطة 27 27.56 744.00 قبلي

كىذا يشَت إذل تكافؤ اَّموعتُت يف  ،يتضح من اٞتدكؿ السابق عدـ داللة الفركؽ بُت اَّموعتُت قبل التجربة       
 ا١تتغَتات قبل إجراء التجربة.

متوسط رتب عبلمات أفراد اَّموعة الضابطة  بُتإحصائية  : ىل توجد فركؽ ذات داللةو وؿسؤاؿ الدراسة األ عناإلجابة 
على اختبار التفكَت )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية التفكَت ا٢تندسي مستويات كاَّموعة التجريبية يف 

 ا٢تندسي؟
بُت متوسطي رتب  ًب استخداـ اختبار ماف كتٍت لؤلزكاج غَت ا١تتماثلة الختبار الفركؽ كؿؿ األاؤ سلئلجابة عن ال     

 عبلمات أفراد اَّموعتُت الضابطة كالتجريبية يف اختبار التفكَت ا٢تندسي يف القياس البعدم، كاٞتدكؿ التارل يوضح ذلك:
 ( داللة الفروؽ بين المجموعتين بعد التجربة باستخداـ اختبار ماف ويتني9جدوؿ )

 ا١تتغَتات ف متوسط الرتب ٣تموع الرتب ذ الداللة حجم األثر

1.381 0.01 4.98 
 األكؿ ستولا١ت ٕتريبية 27 37.98 758.00

 ضابطة 27 17.02 727.00 بعدم

1.586 0.01 5.72 
 الثاين ستولا١ت ٕتريبية 27 39.54 748.00

 ضابطة 27 15.46 736.50 بعدم

1.592 0.01 5.74 
 الدرجة الكلية ٕتريبية 27 39.72 741.00

 ضابطة 27 15.28 744.00 بعدم
على مستويات التفكَت  الضابطة كالتجريبية إحصائية بُت اَّموعتُت ذات داللةو  يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽو        

، كىذا بعد التجربة لصاحل اَّموعة التجريبيةا٢تندسي )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية للتفكَت ا٢تندسي 
دكاتيب كباكسو كأكبوز كدراسة  Hassan( 2013)حسن كدراسة  Katab( 2014)خطاب  دراسة نتائجيتفق مع 

(2009 )Duatepe,Paksu&Ubuz ( 2007)تشانغ  كدراسةChang ١تستول التصور  كبَتنا بالنسبة  األثرً  ، ككاف حجمي
حيث إف حجم األثر يكوف ضعيفنا ) ،(1.592( كللدرجة الكلية )1.586( ك١تستول التحليل البصرم )1.381البصرم )

 (.0.8أكثر من كيكوف كبَتنا عندما يكوف  ،0.8-  0.2كيكوف متوسطنا عندما يقع ما بُت ،0.2أقل من عندما يكوف 
 (2006 )سكراف،

إحصائية بُت متوسط رتب عبلمات أفراد اَّموعة التجريبية  داللةو  ذاتي  ىل توجد فركؽه  :نياإلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثا
على مقياس التفكَت ا٢تندسي يف )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية التفكَت ا٢تندسي مستويات يف 

 القياسُت القبلي كالبعدم؟
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قياس التفكَت ا٢تندسي يف القياسُت القبلي ًب حساب متوسطي رتب اَّموعة التجريبية على م ينالثا السؤاؿلئلجابة عن     
 كالبعدم، كًب استخدـ اختبار كيلكوكسوف لؤلزكاج ا١تتماثلة، كاٞتدكؿ التارل يوضح ذلك:

 ( الفروؽ بين التطبيق القبلي والبعدي  للمجموعة التجريبية باستخداـ اختبار ويلكوكسوف10جدوؿ )
 ا١تتغَتات ف متوسط الرتب ٣تموع الرتب ذ الداللة حجم األثر

0.7166 0.01 4.584 
 األكؿ ستولا١ت الرتب السالبة 0 0.00 0.00

 الرتب ا١توجبة 27 14.00 378.00 بعدم –قبلي 
 ا١تتساكية 0  

1.1962 0.01 4.313 
 الثاين ستولا١ت الرتب السالبة 1 3.50 748.00

 الرتب ا١توجبة 24 13.40 736.50 بعدم –قبلي 
 ا١تتساكية 2  

1.2386 0.01 4.466 
 الدرجة الكلية الرتب السالبة 0 0.00 741.00

 الرتب ا١توجبة 26 13.50 744.00 بعدم –قبلي 
 ا١تتساكية 1  

على  ذات داللة إحصائية بُت التطبيق القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية يتضح من اٞتدكؿ السابق كجود فركؽو         
بعد التجربة لصاحل  مستويات التفكَت ا٢تندسي )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية للتفكَت ا٢تندسي

( كللدرجة 1.1962( ك١تستول التحليل البصرم )١0.7166تستول التصور البصرم )التطبيق البعدم، ككاف حجم األثر 
 .١تستول التحليل البصرم كالدرجة الكلية، كمتوسطنا ١تستول التصور البصرم اكبَتن (، كيعد حجمي األثر ً 1.2386الكلية )

 مناقشة النتائج:
ذات داللة إحصائية يف متوسط رتب عبلمات  إذل كجود فركؽو  كؿقد أشارت النتائج إذل ما يتعلق بالسؤاؿ األل          

)التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة ا٢تندسي التفكَت مستويات أفراد اَّموعة الضابطة كاَّموعة التجريبية يف 
 على اختبار التفكَت ا٢تندسي تعزل للوحدة ا١تطورة لصاحل اَّموعة التجريبية.الكلية 

ذات داللة إحصائية بُت متوسط رتب عبلمات أفراد  إذل كجود فركؽو  ينكما أشارت النتائج إذل ما يتعلق بالسؤاؿ الثا         
على مقياس التفكَت )التصور البصرم، كالتحليل البصرم( كالدرجة الكلية التفكَت ا٢تندسي مستويات ريبية يف اَّموعة التج

 ا٢تندسي يف القياسُت القبلي كالبعدم لصاحل القياس البعدم.
لكًتكين على أثر كحدة ا٢تندسة ا١تطورة القائمة على مبادئ التصميم الشامل عرب نظم إدارة التعلم اإلكىذا يؤكد          

ت بيئة تعلم كفر   كٯتكن أف ييعٌزل ذلك إذل أف الوحدة ا١تطورةذكم صعوبات تعلم الرياضيات،  بلبالتفكَت ا٢تندسي للط
ا من كتضمن خيارات بصرية كٝتعية متنوعة، كما تضمنت الرب٣تية عددن  ،متساكية ٞتميع الطبلبا لكًتكنية مرنة تتيح فرصن إ

 على ا١تشاركة الفاعلة.كشجعهم  بلبالط استثار فكر٦تا  ؛األفبلـ كالصور كاألشكاؿ كالتدريباتالبدائل اليت ٖتتوم على 
ر خربات متنوعة كمرنة ككفر بيئة تعلم آمنة مناسبة ٦تا كف   ،ًب تطوير الوحدة بناءن على مبادئ التصميم الشامل كما         

 ل مع الرب٣تية كاختيار البديل الذم يساعده يف إكماؿ التحدم بنجاح.ٞتميع الطلبة كمستوياهتم، فا١تتعلم لو اٟترية يف التعام
صعوبات تعلم الرياضيات،  طبلبإف استخداـ مبادئ التصميم الشامل للتعلم أسهم يف إزالة العوائق اليت قد تواجو          

ت بدائل متعددة عية، ككفر  كالتقليل من أثار الصعوبة على العملية التعليمية، حيث قامت يف عرض معلومات بصرية كٝت
 .تسمح للطالب يف اختيار ما يتناسب كقدرتو ٔتركنةو 
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كطريقة االندماج يف  ،بالشكل الصحيح ح لو ا١تادةى كقد ساعدت الرب٣تية ا١تتعلم على اختيار طريقة العرض اليت توضٍّ        
الشامل ٦تارسات تعليمية متنوعة لبناء ا١تعرفة بطريقة ر التصميم كإمكانية التعبَت عن فهمو بطرؽ ٥تتلفة، كما كف  ، ا١تادة

 نشطة.
كقد كف رت الوحدة ا١تطورة فرص كافية لتدريب كل طالب حسب قدرتو حىت يصل لئلتقاف، حيث إف استخداـ        

ٗتاطب كل متعلم  مبادئ التصميم الشامل للتعلم يف بناء الرب٣تية كف ر خربات مرنة كمتنوعة أسهمت يف هتيئة بيئة تعلم آمنة
حسب مستواه، فا١تتعلم يشعر ْترية يف التفاعل مع الرب٣تية، كٮتتار الوسيط الذم ٯتكن أف يساعده يف استكماؿ التحدم 
ا عن ا٠توؼ من النقد كالتعرض لؤلخطاء، كما أف كحدة األشكاؿ ا٢تندسية كموضوعاهتا  بطريقةو فرديةو ذات معٌت، بعيدن

 لشامل للتعلم كجعل الطلبة يكتسبوف ا١تعلومات بشكلو أيسر كأسهل.  تتناسب مع مبادئ التصميم ا
كما أف عينة الدراسة اليت ًب التطبيق عليها لديها قدرات كمهارات تسمح ٢تم بتنمية التفكَت ا٢تندسي، كلعل تطوير          

مع قدراهتم كخصائصهم؛ ٦تا ساعد الوحدة كفقنا ١تبادئ التصميم الشامل عرب نظم إدارة التعلم اإللكًتكين، جاء يتماشى 
 على تنمية التفكَت ا٢تندسي لديهم.

كجد أف ىناؾ علم الباحث _  كدحد يف_  كمن خبلؿ اطٍّبلًع الباحث على عددو من الدراسات كالبحوث السابقة        
نتائج ىذه الدراسة  فإفتعلم، الذكم صعوبات  بلبتناكلت التصميم الشامل كالتفكَت ا٢تندسي للط اليت ندرةن يف الدراسات

فاعلية بر٣تية ىاتف نقاؿ يف العلـو قائمة على إذل  خلصتاليت  Mahdi( 2017)مهدم  مع نتائج دراسة اتتفق جزئين 
التصميم الشامل إذل تنمية القدرات ا١تعرفية كتقديرات الذات كالتحصيل العلمي لدل تبلميذ الفصوؿ متعددة ا١تستويات، 

١تبادئ التصميم الشامل للتعلم   اإذل أف إعداد دليل الدراسة كفقن  خلصت اليت Tzivinikou( 2014)تزيفينيكو  كدراسة
-Al (2015)ا١تاٟتي  دراسة ، كنتائجبشأف دراستهم ا١تهمةذكم صعوبات التعلم للمعلومات  بلبن كصوؿ الطسيحسٍّ 

malhi  ( 2014)خطاب  كدراسةKatab  ( 2013)حسن كدراسةHassan ( 2010)اَّينية  كدراسةAl-mjenea 
اليت تناكلت  Chang( 2007)تشانغ  كدراسة Duatepe, Paksu, & Ubuz( 2009)دكاتيب كباكسو كأكبوز كدراسة 

 .تنمية التفكَت ا٢تندسي
 التوصيات:

 ـ مع قدرات ذكم صعوبات التعلم.ءيتبل سلوبو ألكًتكنية بإعادة النظر يف مناىج الرياضيات يف ظل الثورة اإل -
لكًتكين يف ٣تاالت أخرل عند اليت تتناكؿ أثر التصميم الشامل كالتعلم اإل ،من الدراسات كالبحوث ا٠تاصة إجراء مزيدو  -

 ذكم صعوبات تعلم الرياضيات. بلبالط
 نشر الوعي ٔتفهـو التصميم الشامل للتعلم، كدكره كتوظيفو يف مناىج ذكم صعوبات التعلم. -
 على التصميم الشامل للتعلم. ىتماـ بتدريب معلمي الرياضياتاال -
 ذكم صعوبات التعلم. بلبلكًتكين للطتصميم برامج تعليمية ١تختلف ا١تناىج اليت ٯتكن بر٣تتها بطريقة التعلم اإل -
 .هالكًتكين كاستخداماالىتماـ بتدريب ا١تعلمُت على بناء ا١تناىج عرب نظم إدارة التعلم اإل -
 خاص. كمنهاج الرياضيات بشكلو  ،عاـ تبٍت فكرة حوسبة ا١تناىج الدراسية بشكلو  -
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 أثناء التدريس.يف ١تراعاة ذلك  ؛ضركرة تعريف معلمي الرياضيات ٔتستويات التفكَت ا٢تندسي لفاف ىيل -
كتعميمو على ا١تدارس اليت تعٌت بتعليم ذكم  ،باستخداـ الربنامج من قبل معلمي صعوبات التعلم ى الباحثأكص -

 صعوبات التعلم.
 :المراجع

 المراجع العربية:اواًل:
يف تدريس ا٢تندسة على التحصيل كالتفكَت ا٢تندسي لدل  (V)(. أثر استخداـ خرائط الشكل 2000) ، ٤تمد.إٝتاعيل

-77 ،(4)13، ٣تلة البحث يف الًتبية كعلم النفس كلية الًتبية جامعة ا١تنياالتبلميذ الصف الثاين اإلعدادم، 
108 . 
(. أثر تدريس كحدة ا٢تندسة كاالستدالؿ ا١تكاين باستخداـ النماذج اإللكًتكنية يف مستويات 2015) البلوم، عبداهلل.

 .249-191(،2) 165، ٣تلة كلية الًتبية جامعة األزىرالتفكَت ا٢تندسي لدل طلبة الصف الثاين ا١تتوسط، 
(. مدخل حل ا١تشكبلت كأسلوب التقوًن التشخيصي كأثر٫تا على التحصيل كالتفكَت كالقلق 2004) التدكرم، عوض.

 .19-1، (2)20، ٣تلة كلية الًتبية بأسيوطا٢تندسي لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، 
يف تعلمهم،  (Black board)(. إتاىات طلبة اٞتامعة األردنية ٨تو استخداـ بر٣تية ببلؾ بورد 2011) اٞتراح، ٤تمد.

 .1304-1293 ،(4)48 ،دراسات العلـو الًتبوية
(. إتاىات أعضاء ىيئة التدريس ٨تو توظيف أدكات التقوًن اإللكًتكين بإستخداـ نظاـ الببلؾ 2017) اٞتنزكرم، عباس.

جامعة ، 50 ،ندكة التقوًن يف التعليم اٞتامعي مرتكزات كتطلعات بورد يف العملية التعليمية ّتامعة اٞتوؼ،
 اٞتوؼ.

(. فاعلية استخداـ السبورة التفاعلية يف تدريس ا٢تندسة لتنمية التحصيل كالتفكَت ا٢تندسي لدل 2013) حسن، ابراىيم.
 .333-287 ،(94)24 ،٣تلة كلية الًتبيةتبلميذ ا١ترحلة اإلبتدائية، 

مية مستويات التفكَت ا٢تندسي لدل الطبلب (. فاعلية برنامج قائم على التعلم ا١تتنقل ا١تختلط يف تن2014) اٟتنفي، أمل.
 ،جامعة ا١تنوفية، مصر،القاىرة.رسالة دكتوراه غَت منشوره ا١تعلمُت بشعبة الرياضيات ،

(. فاعلية برنامج مقًتح قائم على فن األكرجامي كالكَتجامي للتبلميذ ا١توىوبُت ذكم صعوبات 2014) خطاب، أٛتد.
 .94-6، (6)17 ،٣تلة تربويات الرياضيات ا٢تندسي كمعتقداهتم ا١تعرفية،التعلم كأثره يف تنمية تفكَتىم 

 نتائج البحوث كمنهج كصفي ٖتليلي لتجميع  "Analysis-Meta" ما كراء التحليل(. 2006سكراف، السيد. )
 .38-1، 53(1)، بالزقازيق ٣تلة كلية الًتبيةالًتبية كعلم النفس، ٣تاؿ يف  هاكتكامل
، عثماف (. قالب مقًتح إلنشاء مقررات تفاعلية كفقان لنظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين 2011) .رضواف، مصطفى؛ ك السلـو

 .20-1(، 129)٣،14تلة رسالة ا٠تليج)ببلكبورد( ّتامعة ا١تلك سعود با١تملكة العربية السعودية، 
لدل طبلب الصف التاسع األساسي (. أثر ٪توذج ىيل يف تنمية التفكَت ا٢تندسي كاالحتفاظ ُّا 2003السنكرم، بدر. )

 بغزة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، اٞتامعة اإلسبلمية، فلسطُت، غزة.
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(. فاعلية كتاب إلكًتكين لعبلج صعوبات تعلم الرياضيات لدل تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية، رسالة 2011صاحل، ٤تمود. )
 ماجستَت غَت منشورة، جامعة عُت مشس، مصر، القاىرة.

(. ٖتليل ٤تتول منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي يف ضوء مستويات التفكَت ا٢تندسي لفاف 2008) رباب.الطنو، 
 اٞتامعة اإلسبلمية، فلسطُت، غزة. رسالة ماجستَت غَت منشورة،ىيل ، 

(. فعالية تنظيم ٤تتول منهج الرياضيات كفق نظرية را٬تلوث التوسعية يف تنمية التحصيل 2002) عبدالقادر، ٤تمد.
 .58-10 ،(50)12 ،بنهاجامعة -٣تلة كلية الًتبيةكالتفكَت ا٢تندسي لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلبتدائية، 

ا٢تندسي كالتحصيل لدل تبلميذ سًتاتيجية التدريس ْتل ا١تشكلة يف تنمية التفكَت ا(. فاعلية 2007) عبدالقوم، مصطفى.
 .202-162، 125(1)، دراسات يف ا١تناىج كطرؽ التدريس الصف األكؿ الثانوم،

دراسة تقوٯتية -(. دكر التعلم اإللكًتكين يف ٖتسُت جودة احملتول الرقمي للربامج األكادٯتية2011) عبدالكرًن، سلول.
ا١تعلومات بكلية اآلداب كالعلـو االجتماعية ّتامعة السلطاف لتطبيق برنامج ا١توديل يف برنامج قسم علم ا١تكتبات ك 

ا١تركز الوطٍت للتعلم اإللكًتكين  كرقة مقدمة إذل ا١تؤ٘تر الدكرل الثاين للتعلم اإللكًتكين كالتعلم عن بعد،قابوس، 
 الرياض. كالتعلم عن بعد،

(. الفركؽ يف التفكَت ا٢تندسي يف ضوء ٪توذج فاف ىيل لدل طالبات ا١ترحلة ا١تتوسطة با١تملكة 2016) العتييب، سارة.
 .425-397 ،(167)1 ،٣تلة كلية الًتبيةالعربية السعودية، 

(. أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تتمركز حوؿ ا١تشكبلت يف تدريس ا٢تندسة على التحصيل كالتفكَت 2005علي، طو. )
 لدل تبلميذ اٟتلقة اإلعدادية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة سوىاج، مصر، سوىاج.ا٢تندسي 

(. أثر استخداـ أنشطة إثرائية قائمة على نظرية الذكاءات ا١تتعددة على تنمية التفكَت ا٢تندسي يف 2017) الغامدم، ٝتية.
-87، 193(1) ٣تلة ا١تعرفة كالقراءة، مادة الرياضيات للطالبات ا١توىوبات يف الصف األكؿ ا١تتوسط ّتدة،

116. 
(. فاعلية كحدة ٤توسبة يف ا٢تندسة على تنمية التفكَت ا٢تندسي كالتحصيل 2014) .؛ كالنجار، إيادفرج اهلل، عبدالكرًن

 .144-108، (2)18 ،٣تلة جامعة األقصىالدراسي لدل تلميذات الصف الرابع األساسي، 
 دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة. :عماف، التعلم كا٠تطة العبلجية ا١تقًتحةصعوبات  .(2003). كوافحة، تيسَت
(. فعالية استخداـ خرائط التفكَت يف تدريس الرياضيات على تنمية التفكَت ا٢تندسي كالتحصيل 2015) ا١تاٟتي، ىاين.

 .52-6، (6)18،لرياضيات٣تلة تربويات الدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي با١تملكة العربية السعودية، 
فاعلية استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاكين يف تنمية مهارات التفكَت اإلبتكارم كمستويات  (.2010) اَّينية، فتحية.

 .الكرؾ، جامعة مؤتة، األردف، رسالة ماجستَت غَت منشورة ،التفكَت لدل تبلميذ الصف الرابع األساسي
(. بر٣تية ىاتف نقاؿ يف العلـو قائمة على التصميم الشامل لتنمية القدرات ا١تعرفية كتقديرات 2017) مهدم، ياسر.

 ،٣تلة الًتبية العلميةالذات كالتحصيل العلمي لدل تبلميذ الفصوؿ متعددة ا١تستويات با١تملكة العربية السعودية ، 
20(1)، 51-110. 

 لتطبيق، عماف: دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.(. صعوبات التعلم النظرية كا2012الوقفي، راضي. )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



َسة وخذة  العىامشه خس  مدمذ خمضه. د       الشياؽيات جعل  ععىبات رو   القبب لذي الهنذس   الح ر   ف  وأرشها ؤلالرت و   الحعل   داسة  ظ  عب  للحعل  الضام  الحغمي  ع ى قا مة الهنذسة ف  ُمقىَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

207

 المراجع األجنبية:ثانياً: 
Abdul Karim, S. (2011, May). The Role of E-Learning in Improving the Quality of 

Digital Content of Academic Programs: Evaluation Study of Model-Program 

Models in the Department of Library and Information Science at the Faculty of 

Arts and Social Sciences at Sultan Qaboos University. Paper Presented to the 

Second International Conference on E-Learning and Distance Learning, 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

Abdulqader, M. (2002). The Effectiveness of Organizing Mathematics Curriculum 

Content Based on Raigloth‟s Expanding Theory in Improving the Geometric 

Achievement and Thinking among Preliminary Students. Journal of Faculty of 

Education- Banha University, 12 (50), 10-58. 

Abdulqawi, M. (2007). The Effectiveness of Problem-Solving Teaching Strategy in 

Developing Geometric Thinking and Achievement of Students in the Eleventh 

Grade. Studies in Curricula and Teaching Methods, (1) 125, 162-202. 

AL-Balawi, A. (2015). The Effect of Teaching the Geometry Unit and Spatial Inference 

Utilizing Electronic Models at the Geometric Thinking Levels among Second 

Preparatory Grade Students. Journal of the Faculty of Education. Al - Azhar 

University, 165(2), 191-249  . 

AL-Hanafi, A. (2014). The Effectiveness of Mixed Mobile-Based Program Learning in 

the Development of Geometric Thinking Levels among Teaching Students at the 

Department of Mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, Menoufia 

University, Cairo, Egypt. 

AL-Janzouri, A. (2015, May). The Attitudes of Faculty Members Towards Employing 

Electronic Assessment Through Using Blackboard System in the Learning 

Process at Jouf University. Paper Presented at The Symposium of University 

Learning Assessment, Bases and Aspirations, Al-Jouf , Kingdom of Saudi 

Arabia. 

AL-Jarah, M. (2011). The Attitudes of Students at Jordan University Towards Using 

Blackboard System in their Learning. Educational Science Studies, 48(4), 1304-

1293. 

AL-Malhi, H. (2015). The Effectiveness of Using Thinking Maps in Teaching 

Mathematics on the Development of Geometric Thinking and Achievement 

among Sixth Grade Students in Saudi Arabia. Mathematics Education Journal, 

18 (6), 6-52. 

AL-Majania. F. (2010). The Effectiveness of Using Cooperative Learning Strategy in 

Developing Innovative Thinking Skills and Thinking Levels among Fourth Year 

Students. Unpublished Masters Thesis, Mutah University, Karak,  Jordan. 

AL-Otaibi, S. (2016). Differences in Geometric Thinking in Light of Van Hill Model 

among Middle School Students in Saudi Arabia. Journal of  the College of 

Education- Al Azhar University, 1 (167), 397-425.      

AL-Salloum, O., & Radwan, M. (2011). A Proposed Template for the Creation of 

Interactive Courses According to the E-Learning Management System 

(Blackboard) at King Saud University in Saudi Arabia. Journal of the Al Khaleej 

Letter, 14 (129), 1-20. 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



َسة وخذة  العىامشه خس  مدمذ خمضه. د       الشياؽيات جعل  ععىبات رو   القبب لذي الهنذس   الح ر   ف  وأرشها ؤلالرت و   الحعل   داسة  ظ  عب  للحعل  الضام  الحغمي  ع ى قا مة الهنذسة ف  ُمقىَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

208

Al-Sankari, B. (2003). The Effect of Using Van Haiele Model on Developing 
The Geometric Thinking Skills Keeping it for The Ninth Grade 
Student in Gaza. Unpublished Masters Thesis. Islamic University, 
Gaza, Palestine. 

AL-Tadori, A. (2004). Introduction to Problem Solving and Diagnostic 
Evaluation Method and their Impact on Achievement, Thinking, and 
Geometry Anxiety among Students in the Preparatory Stage, Journal 
of Faculty of Education. Assiut University, 20(2), 191-249. 

AL-Tana, R. (2008). Conent-Analysis of Mathematics Curriculum of Eighth Graders in 

Light of the Geometric Thinking Levels of Van Hill, Unpublished Masters 

Thesis. Islamic University, Gaza, Palestine.  
AL-Waqfi, R. (2008). Learning Disabilities: Theory and Practice. Amman: Dar Al 

Masirah for Publishing, Distribution and Printing. 

Ali, T. (2005). The Impact of Using Problem Based Learning Strategy in Teaching 

Engineering on the Achievement and Engineering Thinking of Middle School 

Students, Unpublished Master Thesis, Sohag University, Sohag, Egypt. 

Baurhoo, N., & Asghar, A. (2014). Using Universal Design for Learning to Construct 

Inclusive Science Classrooms for Diverse Learners. Inclusive Education: 

Socially Just Perspectives and Practices, 7(2), 59 – 81. 

Bennett, M. (2016). The Convergence into an Ideal thought: Criticalthinking and 

Metacognition. Childhood Education, 92(1), 75-76. 

Black, R.; Weinberg, L., & Brodwin, M. (2015). Universal Design Forlearning and 

Instruction: Perspectives of  Students with Disabilities in Higher Education. 

Exceptionality Education International, 25(1), 1-16. 

 Blue, V., & Pace, D. (2011). UD and UDL: Paving the Way Toward Inclusion and 

Independence in the School Library. Knowledge Quest, 39(3), 48-55. 

CAST, A. (2014). About UDL. Retrieved at April 03, 2018 from 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl 

Chang, K. (2007). Developing Geometry Thinking through Multimedia Learning 

Activities. Elsevier- Computers in Human Behavior,23(1), 2212-229. 

David, A., & Ben, F. (2007) . Johnson the use of Learning Management System in the 

United States, Teach Trends, 51(2),45-58. 

Dell, C.; Dell, T., & Blackwell, T. (2015). Applying UDL in Online Courses: 

Pedagogical and Practical Considerations. Journal of Educators Online, 12(2), 

166-192. 

Duatepe- Paksu, A., & Ubuz, B. (2009). Effects of Drama- Based Geometry Instruction 

on Student Achievement, Attitudes, and Thinking Levels. The Journal of 

Educational Research, 102(4), 272-286. 

Farajullah, A., & Najjar, I. (2014). The Impact of a Computerized Geometric Unit on the 

Development of Geometric Thinking and Achievement among Fourth Grade 

Students. Journal of Al-Aqsa University, 18 (2), 108-144. 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl


َسة وخذة  العىامشه خس  مدمذ خمضه. د       الشياؽيات جعل  ععىبات رو   القبب لذي الهنذس   الح ر   ف  وأرشها ؤلالرت و   الحعل   داسة  ظ  عب  للحعل  الضام  الحغمي  ع ى قا مة الهنذسة ف  ُمقىَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

209

Finnegan, L. (2013). Examining the Effect of the Universal Design for Learning 

Expression Principle on Students with Learning Disabilities in Science 

(Doctoral Dissertation, University of Central Florida Orlando, Florida). 

Retrieved at April 23, 2018 from https://goo.gl/DCh8CR 

Ghamdi, S. (2017). The Impact of Using Enrichment Activities Based on Multiple 

Intelligences Theory on the Development of Geometric Thinking among 

Seventh Graders Gifted Students in Jeddah. Knowledge and Reading Magazine, 

(1) 193, 87-116. 

Hall, T.; Meyer, A., & Rose, D. (2012). Universal Design for Learning in the classroom: 

Practical applications. New York, NY: Guilford Press. 

Hamel, C., & Ryan, D. (2002). Designing instruction with learning Objects. International 

Journal of Educational Technology, 3(1), 18-26. 

Hassan, I. (2013). The Effectiveness of Using the Interactive Whiteboard in Teaching 

Engineering to Develop Student Achievement and Geometric Thinking among 

Primary School Students, Journal of the College of Education- Banha 

University, 24 (94), 287-333. 

Ismaiel, M. (2000). The Effect of Teaching Engineering through Using V-Shape Maps on 

the Achievement and Geometric Thinking of  Second Preparatory Grade 

Students. Journal of Research in Education and Psychology-Faculty of 

Education-Minia University, 13 (4), 77-108. 
James, D., &Matthew, T. (2013). Understanding STEM Education and Supporting 

Students Through Universal Design for Learning. TEACHING EXCEPTIONAL 

CHILDREN, 45(4), 8-15. 

Kattab, A. (2014). A Suggested Program Based on Origami and Kirigami Art for Gifted 

Pupils with Learning Disabilities and its Effect on Developing their Geometric 

Thinking and Epistemological Beliefs. Mathematics Education Journal, 17(6), 

6-94. 

King-Sears,P. (2014). Introduction to Learning Disability Quarterly Special Series on 

Universal Design for Learning: Part One of Two.  Learning Disability 

Quarterly, 37(2), 68–70. 

Kuafha, T. (2003). Learning Disabilities and the Proposed Treatment Plan. Amman: Dar 

Al Masirah for Publication, Distribution and Printing. 

Longmire, W. (2000). A primer on Learning Objects, Learning Circuits, Retrieved at 

April 16, 2018from www.learningcircuits.org/mar2000/primer.html. 

Marino, T.; Gotch, M.; Israel, M.; Vasquez, E.; Basham, D., & Becht, K. (2014). UDL in 

the Middle School Science Classroom: Can Video Games and Alternative Text 

Heighten Engagement and Learning for Students with Learning Disabilities? 

Learning Disability Quarterly, 37(1), 87-99. 

McGreal, R. (2004). Learning Objects: A Practical Definition, International Journal of 

Instructional Technology and Distance Learning, 1(9),1-13. 

Mehdi, Y. (2017). Mobile Phone Software in Science Based on the Comprehensive 

Design of the Development of Cognitive Abilities, Self-Assessment and 

Achievement of Students in the Multi-level Classes in Saudi Arabia. Journal of 

Scientific Education, 20 (1), 51-110. 

Meyer, A.; Rose, D., & Gordon, D. (2014). Universal Design for Learning: Theory and 

Practice. Wakefield, MA: CAST Professional Publishing. 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

https://goo.gl/DCh8CR
http://www.learningcircuits.org/mar2000/primer.html


َسة وخذة  العىامشه خس  مدمذ خمضه. د       الشياؽيات جعل  ععىبات رو   القبب لذي الهنذس   الح ر   ف  وأرشها ؤلالرت و   الحعل   داسة  ظ  عب  للحعل  الضام  الحغمي  ع ى قا مة الهنذسة ف  ُمقىَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

210

Rao, K. (2015). Universal Design for Learning and Multimedia Technology: Supporting 

Culturally and Linguistically Diverse Students. Journal of Educational 

Multimedia and Hypermedia, 24(2), 121-137. 

Sakran, A. (2006). Meta-Analysis as an Analytic-Descriptive Approach to Collect 

Research Results and its Integration in the Fields of Education and Psychology. 

Journal of the Faculty of Education- Zagazig University, (1) 53, 1-38. 

Saleh, M. (2011). The Effect of Electronic Book on Remediating the Mathematics 

Learning Difficulties for Primary Stage. Unpublished Masters Thesis, Ain 

Shams University. Egypt. Cairo. 

Seo,Y., & Woo, H. (2010). The Identification, Implementation and Evalution of Critical 

User Interface Design Features of Computer-Assisted Instruction Programs in 

Mathematics for Students With Learning Disabilities. Computers & Education, 

55(1), 363-377.  

Smith, R. (2014). The Effects of Dynamic Program For Geometry on College Students 

Understandings of Properties of Quandrilaterals in The Poincare Disk Model, 

Proceedings of 9
th

 International Conference on Mathematics Education In a 

Global Geometry, The University of North Carolina Charlotte, USA, 

September, 613-618. 

         Tzivinikou, S. (2014). Universal Design for Learning Application in Higher                    

Education: A Greek Paradigm.  Problems of Education, 60(1), 156–166. 

van Roo, S., & Zirkle, K. (2016). Balancing Pedagogy, Student Readiness and 

Accessibility: A case Study in Collaborative Online Course Development. The 

Internet and Higher Education, 28(1), 1-7. 

Webb, K., & Hoover, J. (2015). Universal Design for Learning (UDL) in the Academic 

Library: A Methodology for Mapping Multiple Means of Representation in 

Library Tutorials. College & Research Libraries, 76(4), 537-553. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 


