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لبحث في فحص   تصيثير الصتع ّم فصي مجتمصس دارسصي  بحسص  دائصرا ااسصتديال الصلاتي المتع ّ صة تمّثل هدف ا

بتنمية الّتصميم وجودا المعيشة لدى طال  م  لوي المحدودية الع  ّية. تمثل الهدف الثاني فصي فحص  مصا 

تمثل فصي تحديصد إلا كا  اارتفاع في التصميم سيفضي إلى التحسي  في جودا المعيشة. أما الهدف الثالث ف

 مميزات هله الطري ة التي تؤدي إلى نجاحها. 

يرتكز البحث الحالي إلى مله  التربية اإلنسانّية التي تسعى إلى تنمية شيصّية أصي ة ل ّطال ، م  يالل 

توليد اإلحساس بتح يق اللات. تعمل التربية اإلنسانية ع ى تطوير وتعزيز ث صة الفصرد ب درتصل ع صى تح يصق 

والتعبير ع  للك م  يالل الواء والوعي لما يعّرفصل هصلا الفصرد كصألن اانصا الصداي ين.  تسصعى  يصوصّيتل

رعايصة وتمنيصة اسصت اللّية الفصرد إلصى تمكينصل وتعزيصز قّوتصل كصي يعمصل ع صى نحصو ىيصر مشصروط ع صى اتيصال 

البصدائل  ال رارات والييارات التي تتناول حياتل، وللك مص  يصالل فحص  واقعصل وإحكصام الع صل فصي فحص 

ال ائمة. يرتبط مصصط   ااسصت اللية ارتباطصا وثي صا بجصودا معيشصة الفصردع ومصا يعنيصل المصصط   هصو درجصة 

قصوى م  التحّكم بنمط الحيصاا، وال صدرا ع صى ايتيصار بصديل واحصد مص  بصدائل عصّدا، وتحديصد ىايصات فرديصة 

 . بحس  منظومة واضحة م  س م اافض يات.    

ي تتنصاول موضصوع جصودا المعيشصة فصي صصفوف لوي المحدوديصة الع  يصة تتعامصل معصصل اادبيصات المهنّيصة التص

كمفهصصوم اجتمصصاعي يشصصّكل إطصصارا اهصصداف مشصصتركة يت اسصصمها المجتمصصس وجهصصاز الّتع صصيم والفصصرد. يشصصّكل هصصلا 

ادا المفهوم هدفا ووسي ة لتطوير وت ييم اليدمات الم ّدمة ل فرد لي المحدودية. تؤّثر جودا المعيشة ع ى إر

الفصصرد ضصصم  ظصصروف حياتّيصصة تصصوائم أسصص وبل، وترتكصصز إلصصى ثمانيصصة محصصاور فصصي حياتصصل: الّرفاهّيصصة الوجدانيصصة، 

والعالقصصصات الشيصصصصّية، والرفاهيصصصة المادّيصصصة، والنمصصصو الشيصصصصّي، والرفاهيصصصة البدنّيصصصة، والتصصصصميم الصصصلاتّي، 

بعاد م  يصالل التطصّرّقق لجوانص  . يج  ت ييم هله اا(Schalock, 1996)واانيراط ااجتماعّي، والح وق 

موضوعية ولاتّية في حياا الفرد. م  هنا فإّ  الّتصصميم يشصّكل مكونصا فصي جصودا المعيشصة، وثّمصة مص  يشصدد 

ع ى ح ي ة أّ   التصميم هو مرك  ضروري في جصودا المعيشصة.  تتواجصد مميصزات سص وك التصصميم لصدى 

وّجل  نشاطاتل ويتفاعل مس محيطل م  يالل إحسصاس الفرد اللي يعمل ع ى نحو مست ل، وينّظم س وكل وي

 التمكي ، ويعمل م  يالل إرادا تح يق اللات.

 
. 

السواد ااعظم م  الطالّ  لوي المحدودية اللهنّية اللي  ينهو  دراستهم في المدرسة ا يعرفصو  مصا هصي 

رارات التصي تصؤّثر ع صى رىباتهم وما هي اامصور التصي يسحسصنو  صصنعها. تجصاربهم التصي ت تصر  باتيصال ال ص



 

 

حياتهم ق ي ة ل غاية، كما الفر  التي تتصوافر لهصم ل تعبيصر عص  تفضصيالتهم. يصنجم عص  للصك ىيصا  المبصادرا 

والتصميم وااست اللية لدى هله الفئة. إحدى التفسيرات المحتم ة لهله الظاهرا تتمثل في بيئة التع صيم التصي 

ار  كافيصة لتنميصة التصصميم واإلحسصاس بجصودا المعيشصة. تحّد م  فر  الصتع م، وا تمّكص  مص  يصو  تجص

الفرضّية التي ينط ق منها البحث الحالي  هي أّ  تمكي  اافراد لوي المحدودّية م  التواجد في بيئة تدعم 

ع ى نحو فاعل التصميم اللاتّي ل تالميل، سصيدفسس بهصؤاء إلصى توظيصف نصاجس ل ّسصيرورات التصي تمّكصنهم مص  

تهم، وتحّمل مزيدا م  المسصؤولّية عنهصا.  يسمكص  تطصوير قصدرا ممارسصة التصصميم الصلاتّي مص  التحكم في حيا

يالل توفير فر  اايتيار واتيال ال رارات م  قبل الفرد بما يتع ق بحياتل، ويشّكل شرطا مهما لتحسي  

 جودا معيشتل. 

ميم واإلحسصاس بجصودا المعيشصة، بغية فح  ما هصي البيئصة التع يمّيصة ااكثصر مالءمصة لتنميصة ورعايصة التصص

الت  يصصدّي، والتصصدريس دايصصل   Frontalجصصرت عم يصصة م ارنصصة بصصي  طصصري تي  تدريسصصيتي : التصصدريس الوجصصاهي 

 (. فصي التع صيم الوجصاهي 1997مجتمعات دراسية بحس  أنمولج ن دائرا ااستديال الصلاتين   رايطصر، 

ي إكسا  هله المعرفة لتالميصله. يشصكل هصلا المصنه  يشكل المع ّم مصدر المعرفة ااساسي، ويتمّثل دوره ف

والذي  سمذ ب "ذال اليذ  س  ، (Ausubel, 1968)في التدريس تجسيدا انمولج التدريس اللي ابتكره آوزوبيصل

  ال فّمرل وسعي   علب مبادئ نظرسّة تحليل ال علومات.

وتطبي اتهصصا فصصي صصصفوف لوي فصصي الم ابصصل يرتكصصز انمصصولج ن دائصصرا ااسصصتديالن ع صصى الف سصصفة اإلنسصصانّية 

ث افية. يعر  اانمولج مراحل عم ّيصة تغييصر  -المحدودية التطورّية وع ى نظرية التع م البنائّية  السوسيو

ييوضصها الطالص  يصالل عم ّيصات التفاعصل دايصصل مجموعصة ااقصرا   ااتصرا . الفرضصية ااساسصية هصصي أ  

ع وقادر ع ى الوصصول إلصى فهصم لبيئتصل وللاتصل. وبكونصل لهنّية -اإلنسا  ع الني بطبعل ويم ك قدرات ع  ية

كصصللك فهصصو يم صصك قصصدرا الصصتحّكم بنفسصصل وبسصص وكل، ووضصصس الغايصصات للاتصصل، وتيطصصيط تنفيصصلها والعمصصل ع صصى 

 تح ي ها.

م  أجل ااستجابة اهدافل َدَمَ  البحثس بي  منهجيي  است صائيي : المنه  الكمّي والمنه  النصوعي. شصارك 

طالبصصصا بالغصصصا وناشصصصئا مصصص  لوي المحدودّيصصصة الع  يصصصة مصصص  مصصصدراس التع صصصيم اليصصصا . ان سصصصم  74فصصصي البحصصصث 

المشصصاركو  لمجموعصصة الّتجربصصة ومجموعصصة الرقابصصة، وتصصم فحصصصهم بصصيدوات كمّيصصة فصصي بدايصصة التجربصصة وفصصي 

نهايتها. بعد مرور يمسة أشهر ع ى إتمام برنام  التديل  جرى فح  درجة الّتصصميم بواسصطة اسصتبيا  

  هله المسيلة. وشصم ت اادوات الكميصة  تعبئصة  اسصتبياَني  مص  قبصل الطالص : واحصد لفحص  التصصميم يفح

اللاتّي واآلير لفح  جودا المعيشةع واستبيا  آير  وهو استبيا  نوات  الطال ( قام بتعبئتل المدّرس في 

ع ع صى العالقصات التبادلّيصة فصي بداية برنام  التديل وفي نهايتل. أّما البحث النوعّي ف د وضصس بغيصة ااّطصال

الصصصف، وطري صصة  تنصصاول البرنصصام  مصص  قبصصل كصصل واحصصدا مصص  طري تصصي التصصدريس. شصصمل اإلجصصراء تصصصويرا 

 بواسصصطة كصصاميرا الفيصصديو( لصصدروس تتنصصاول برنصصام  تهيئصصة ل حيصصاا فصصي أحصصد صصصفوف التجربصصة، وفصصي صصصف 

تشيي   الظواهر البصارزا فصي كصل الرقابة، وجرى تحوي ها إلى ن  مكتو  بحلافيرها.  بعد للك جرى 

 واحد م  الصفوف التي شاركت في هلا اإلجراء.    

تشير النتائ  ااساسية ل بحث الكمّي إلى وجود تيثير حاسم   م  الناحية اإلحصائية( لبرنام  التدّيل ع ى 

ّشصرات جصودا ااسصت اللّية، والتنظصيم الصلاتي،  والّتمكصي ، وكصللك ع صى جميصس مؤ -جميس مؤشرات التصميم 

المعيشة: الرضا، وال درا اإلنتاجّية، واانتماء ااجتماعي. في جميس المؤّشرات التي جصرى فحصصها  كصا  

التحسصصي  فصصي مجموعصصة التجربصصة أكبصصر مصص  التحسصصي  فصصي مجموعصصة الرقابصصة   ع صصى نحصصو حاسصصم مصص  الناحيصصة 



 

 

يهصا برنصام  تصديل يتنصاول تنميصة اإلحصائية(. تمّثل هدف آير ل برنام  في فح  الكيفية التصي قصد يصؤدي ف

التصميم اللاتّي إلى تحسي  فصي مجصال جصودا المعيشصة أيضصاع وبالفعصل ف صد بصدا تحسصي  فصي مرّكبصات جصودا 

الحياا التي جرى فحصها في البحث. بّي  البحث أيضا أ  الّتغيير في التصميم الصلاتّي هصو الصلي سصاهم فصي 

 عيشة.جل اايتالف اللي يسفّسر بمكّونات جودا الم

في موضوع ت ييم المدّرسي  ل برنصام ، تسظهصر النتصائ  أ  إنجصازات الطصال  الصلي  تع ّمصوا بحسص  أنمصولج 

دائرا ااستديال كانت أع ى ع ى نحصو حاسصم مص  إنجصازات الطصال  الصلي  درسصوا بحسص  حسص  طري صة 

لجنس والسص  ع صى تطصور التع يم الوجاهّي الت  يدّية. قام البحث أيضا بفحص  تصيثير متغّيصرات شيصصّية كصا

الّتصصصميم ، وتبصصي  أ  متغيصصر الجنصصدر وحصصده  يم صصك تصصيثيرا حاسصصما، إل أ  التحسصصي  الصصلي طصصرأ فصصي صصصفوف 

وهي مرح صة  ب صاء التصصميم الصلاتي  -اإلناث  فاَق لاك التي طرأ في صفوف اللكور. في المرح ة ااييرا

ات كانصت أكبصر ع صى نحصو حاسصم فصي ال يصاس تظهصر النتصائ  أّ   الفصروق بصي  المجموعص -ع ى امتداد الوقت

  الثاني، وهو مرح ة ن ما بعدن. ما يعني أّ  تيثير التديل يييل بالتعاظم ع ى امتداد الوقت. 

 

بدورها تظهر نتائ  البحث النوعّي وجود ايتالف بي  الصف اللي تع ّم دايل المجتمعات الدارسة بحس  

 و  التع صيم الوجصاهّي. الفروقصات بصي  الصصفّي  شصم ت عصدا دائرا ااستديال وبي  الصّف الصلي درس بيسص

 مواضيس، وفيما ي ي نطرح ااساسية منها:

الفرق ااساسي هو في ايتيصار مصواد التصدريس. فصي صصف التجربصة قامصت المسدّرسصة بتح يصل ااحصداث التصي 

كل عصالم الطصال  است تها م  حياا الطصال ع فصي الم ابصل ايتصارت المدّرسصة فصي صصّف الرقابصة مصواد ا يشص

 مصدرا لها. 

تمّثل الفصرق الثصاني فصي نصوع ااسصئ ة التصي طرحتهصا المسدّرسصة. ااسصئ ة التصي طلرحصت يصالل الصدرس كانصت 

متميّزا م  حيث مستوى السؤال ونوعّيتل. في الّصفي  طرحت المدّرستا  أسصئ ة بحسص  مسصتويات تفكيصر 

الّتح يصصل،  -سصصئ ة أكثصصر فصصي مسصصتوى التفكيصصر الع صصويميت فصصة، إا أّ  المسدّرسصصة فصصي صصصّف التجربصصة طرحصصت أ

رن.  والت ييم، وإصدار ااحكام، والتي يق  سينثيزا(ع ااسئ ة هنا كانت م  النصوع ن المفتصوحن و ن المتمحصو.

في الم ابل كانت ىالبية ااسئ ة في صصف الرقابصة مص  نصوع أسصئ ة التفكيصر فصي المعرفصةع أسصئ ة بغالبيتهصا ن 

كصصصا  اسصصصئ ة المدّرسصصة تصصصيثير ع صصصى  مسصصصتوى  .(Wood, 1998) ال سمصصصسن  ن المسح صصا ن(مغ  صصةن وبيسصصص و ن 

المشاركة  الفاع صة ل طصال  وع صى التفصاعالت التبادليصة بصي  المصدّرس والطصال . فصي صصّف التجربصة أظهصر 

الطصصالّ  مشصصاركة فاع صصة، وقامصصت المسدّرسصصة بي صصق فصصر   لَتّولصصد تفصصاعالت بصصي  الطصصال ، وضصصمت تعصصابير 

نّيصصة ل طصصال ، وهصصو أمصصر يشصصكل مكّونصصا  مصص  مكّونصصات التصصصميم الصصلاتي. هصصلا ااسصص و  مصص  المشصصاركة تمكي

 والعالقات التبادلّية في ااس و  الملكور أعاله لم يسرصدا في صف الرقابة 

صدت فروقات في أس و  التح يل والمعالجة أيضصا، وت صك أّثصرت بصدورها ع صى تعصابير التصصميم وجصودا  رس

مضامي  التع يمّية في صف التجربصة دارت حصول مسعضصالت اجتماعّيصة طسرحصت يصالل الن صا . المعيشة. ال

طرحت المدّرسة أمام الطال  تحٍد فكريٍ واجتماعيٍ في قضايا لات بعد ق.َيمّي أيالقي، باإلضافة إلى للك 

يير تمّكص  مص  ف د قامت بتح يل المضامي  ع ى المستوى التنفيلّي والمعيارّي، بغر  تع م  مهارات ومعا

ال َيمصي. فصي الم ابصل بصللت المسدّرسصة فصي  -تبني س وكيات تّكيفّية، لك  أيضصا بغصر  تنميصة البعصد اايالقصي

الصف اللي تع م بحس  طري ة التع يم الت  يدية جهدا ووقتصا فصي تح يصل المضصامي  ل تصدريس حصول معصايير 

كّيفّية،  لك  وع ى عكس صف التجربة، ف صد اجتماعية، وحول مهارات تسمّك  الطال  م  تبني س وكّيات ت



 

 

اايالقي اللي يسحرك الس وك المست ّل لدى الطال . يسصاهم البحصث مسصاهمة  -ىا  تماما  المستوى ال َيمي

ّهمصصة فصصي فهصصم سصصبل الّتصصدريس التصصي تالئصصم  تنميصصة التصصصميم واإلحسصصاس بجصصودا  -أكثصصر مصصا تصصالءم –تطبي يصصة مس

محدودّية الع  ّية. يساهم البحصث أيضصا  ع صى المسصتوى التطبي صي فصي المعيشة في صفوف طال  م  لوي ال

تنميصصة اإلدراك المتّمثصصل فصصي أ  التصصصميم الصصلاتي واإلحسصصاس بجصصودا المعيشصصة يتّطصصورا  فصصي ااسصصاس نتيجصصة  

توفير فرٍ  تع يمّية ائ ة، ون اشات حول سبل حل إشكالّيات وقضايا اجتماعية في حياا الت ميل، وتجار  

 ا ومتنّوعة حول وضعيات حياتية تسمّك  م  تطبيق مرّكبات م  جودا المعيشة والتصميم اللاتي. متكّرر

وبحسصص  أسسصصها الف سصصفية والسصصيكولوجية  -تطبيصصق طري صصة التع صصيم بحسصص  ن أنمصصولج دائصصرا ااسصصتديالن

ي المحدوديصة والعالجية، يسمّك  م  تنمية التصميم اللاتّي واإلحساس بجودا الحياا في صفوف الّطصال  لو

الع  ّية، بغّ  النظر ع  مضمو   الموضصوع الصلي يسصدّرس فصي مجصاات التهيئصة ل حيصاا. أثبصت البحصث أّ  

تطبيق الفرضيات التي يعتمد ع يها أنمولج التدريس عند التدريس بحس  أنمولج دائصرا ااسصتديال يصؤّثر 

 ع ى تنمية هله المكونات. 

 

دايل مجموعات دراسّية ع ى قدرا التع ّم وع ى ال درا العاطفّية ل طال  يساهم البحث في فهم تيثير التع ّم 

لوي المحدودية الع  ية في التعامصل مصس مسعضصالت اجتماعيصة مرّكبصة والصتع ّم منهصا.  مص  بصي  ااسصتح اقات 

الصلي  المتولّدا نلكر أّ  التحّديات الفكرّية التي تسطرح ع ى الطال  لوي ال صور الع  ي  التي ف الع  صي( 

يتع مصصو  دايصصل مجموعصصات ىيصصر متجانسصصة   تبصصاي  فكصصري ووجصصداني(، تي صصق فرصصصا تع يميصصة لفهصصم حصصاات 

حول لواتهصم وحصول اآليصري . لصو جصرى ااعتمصاد  insightsاجتماعية مرّكبة، وكللك تولد تبّصرات       

أ  إلصى هصلا الفهصم وإلصى ف ط ع ى نتائ  ايتبارات اللكاء، لما كا  م  المتوقس أ  يتوّصل هصؤاء الطصال  

 هله التبّصرات. 
 


