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واالجتمىاعّي الفعىال مىا بىالمي  مى  ُتعّرف القدرة االجتماعية عبَر القدرة على  تحقيىا التفاعىل التواّىلّي 

(، ويستطيا الفرد بمساعدتها االنخراط عل  نحو ناجا في المجتما. 2007نفس الفئة العمرية ) ليفينمير، 

قمنا في البحث الحالّي بفحص هذه الكفاءات كما تتجسد في أنموذج دمج مبتكر وحديث تعرضه مدرسىتي  

ص وأخىىرل للّتعلىىيم العىىادر. يتطىىرا الىىدمُج للفّىىل القىىائم بىىي  فىىي مدينىىة حيفىىا، واحىىدة منهىىا للّتعلىىيم الخىىا

الطالّب في االطر التعليمّية المختلفة بحسىب القىدرات واالحتياجىات والىتعلّم المشىترا فىي المجىاالت التىي 

(. ضىم  األنمىوذج المقتىرل يلتقىي طىالب 2007ُتمّك  م  القيام بهىذا األمىر ) رايطىر، اليىأر وأفيسىار، 

حتى  الّسادسىة مى  التعلىيم العىادر مىا طىالّب الّىفوف الرابعىة حتى  الّثامنىة مى  التعلىيم  الّفوف الثالثة

الخىىاص مىىّرة فىىي األسىىبوس لمىىّدة سىىاعتي ، ابتمىىاء الخىىو  فىىي تجربىىة تعلّىىم مشىىترا، كجىىأء مىى  برنىىامج 

علىم الدروس الثابت. تتحول المدرستي  إل  حيأ تعليم مشترا، وُتبن  مجموعات مختلطة  وُتىدار علمّيىة ت

 مشتركة.

قمنىىا فىىي البحىىث الحىىالي بىىدجراء مشىىاهدات علىى  الىىدروس، وجىىرل عبرهىىا تحليىىل التفىىاعالت التواّىىلّية 

االجتماعية م  الناحية الكمّية، وجرل تّنيفها لتفاعالت إيجابّية وأخىرل سىلبّية )تفاعىل كالمىي، وتفاعىل 

ب المنفّل، واالقتراب الجسدر مى  غير كالمي، وطرل األسئلة، وتقديم عبارات الثناء، واألوامر، واللع

االجتماعّيىة  -طفل ذر احتياجات خاّة، والتحديا(. في البحث الحالي جرل فحص التفاعالت التواّلّية

تي  األول  واألخيرة عل  امتداد أربعة أشىهر قبىل الحّىص االختياريىة  ّّ التي تدور بي  الأمالء في الح

 ة متعّددة األبعاد التي تتماثل ما المكونات التالية:وبعدها. فُحّت بيانات المواقف بحسب المنهجيّ 

 المشاعر التي تتولّد تجاه المفعول. -المكو  الوجداني



 

 

 المعتقدات، واألفكار، والمعلومات تجاه المفعول أو تجاه فكرة معّينة. -المكو  الذهني

 النأعة للتّرف عل  نحو معي  تجاه المفعول. -المكّو  السلوكي

مرير استبيانات مواقف لطالب التعليم العادّر قبل اللقاءات وبعدها  فىي برنىامج ل ليبىيل إل  ذلا، جرل ت

) تعلّم اختيارر مشترا(. لالموقفل هو مّطلح سىيكولوجي يتنىاول الّنأعىة للىرد على  نحىو معىي  على  

  أغرا ، واحداث وأفراد، ويعبر ع  الّدرجة التي يكو  فيهىا الشىخص ضىّد أو مىا أمىر معىيّ  -محفأات

 (. 2007)رايتر، اليأر وأفيسار، 

 

،  مّمىى  يدرسىىو  فىىي الّىىفوف الثالثىىة حتىى  السادسىىة  11مىى  األلويىىة وعىىددها  54جميىىا المشىىاركي  الىى  

( 11أجابوا عل  استبيا  مواقف. شارا الطالّب في المجموعات األربا التي خضعت للفحص ) وعددهم 

طالبىا مى  الّىفوف الخامسىة  18التعليم الخىاص )  في المشاهدات، باإلضافة إل  المجموعات األربا م 

وحتىى  الثامنىىة(. بحسىىب بيانىىات االسىىتبيا  فقىىد تميىىرت مواقىىف ومعتقىىدات ومعلومىىات هىى الء. بحسىىب 

التحليالت، فقد ُرَّد تميير في التفاعالت االجتماعية التواّلّية االيجابّية في ّفوف طىالب المدرسىتي . 

عا حاسما في عدد التفاعالت اإليجابّية تجاه أمالئهم م  التعليم الخىاص. أظهر طالّب التعليم العادّر ارتفا

أاد االقتراب وتوّجه الطالب م  الجهتي  إل  بعضهم البع ، مّما يشىير إلى  مالَءمىة السىتبيا  المواقىف 

 الذر أظهر تمييرا إيجابيا في المواقف م  الناحية السلوكّية والوجدانيىة. على  الىرغم مى  ذلىا فقىط أظهىر

الىىأمالء مىى  التعلىىيم الخىىاص تراجعىىا فىىي عىىدد التفىىاعالت االجتماعيىىة التواّىىلية مىىا أمالئهىىم مىى  التعلىىيم 

 العادر، حيث تراجعت قلّت مظاهر التوّجه والحميمية. 

تبىىي  تحلىىيالت المشىىاهدات ) التىىي نفّىىذت باسىىتخدام كىىاميرات الفيىىديو( عىىدم حّىىول ارتفىىاس حاسىىم فىىي 

درسىىتي ، لكىى  كىىا  هنىىاا تراجىىا فىىي التفىىاعالت السىىلبّية فىىي كلتيهمىىا. بحسىىب التفىاعالت اإليجابّيىىة فىىي الم

التحلىىيالت اإلحّىىائّية تبىىّي  أّ  الطىىالب يعلبىىو  لوحىىدهم بدرجىىة أقىىّل، وقلىىت أيضىىا  حىىاالت ل التحىىديال 

 المتبادل. يبدو أّ  الروتي  قد ساعدهم، واعتادوا المكوث في حضرة بعضهم البع .

فىىي هىىذا البحىىث هىىو ظهىىور مشىىاعر الخىىوف خىىالل اللقىىاءات فىىي ّىىفوف  إحىىدل األفكىىار التىىي ُطرحىىت

المشاركي  عل  ضوء الدراية بقدرات وّعوبات اآلخىر. إحسىاس كهىذا قىد  يىردس الطىالب قبىل دخىولهم 

إل  اللقاءات، ويىرافقهم فىي اللقىاءات األولى ، إلى  حىي  تعىرفهم على  قىدرات بعضىهم الىبع .  أظهىرت 

بيانات ارتفاعا فىي شىعور الطىالب انهىم يعرفىو  معلومىات أقىل حىول أمالئهىم البيانات الُمدرجة في االست

بعد أ  تعلّموا سوية، لذا يستوجب األمر تحضيرا للّتعليم المشترا، وتعلم جاٍر حول الأمالء، وتوفير دعم 

 وجداني، وفحص متواّل بي  الحي  واآلخر.  

ة تعقىد مىّرة كىّل أسىبوس بىي  المدرسىتي ، واحىدة يراجا الفحص الحالّي التجديد المتمّثل فىي لقىاءات منهجيى

عاديىىة والثانيىىة تنتمىىي للّتعلىىيم الخىىاص. فىىي السىىنوات القادمىىة سىىُتعرُ  التجربىىة كىى نموذج لىىدمج الطىىالّب 

العادّيي  والطالّب م  ذور المحدودّية العقلية في ّف واحد. يتمّثل الهدف في خلا دمٍج متساو فىي بيئىة 

ىىّممت مسىىبقا كىىي تحفىىأ علىى  حّىىول تفىىاعالت تواّىىلّية مالَءمىىة لكىىل واحىىد مىى  المت ُّ علمىىي ، والتىىي 

واجتماعية. ثّمة اهمية لنتائج البحث ألنها قد تدفا نحو مأيد م  النجال فىي ترسىيأ أنمىوذج الىتعلّم الىدامج 

كجأء م  أجهأة تعليم مختلفة وقريبة م  الناحية الفعلّية، وبواسطتها يمك  فىتح عىوالم تواّىل اجتمىاعي  
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