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ما  قبال يوا المحدودياة  (Continuing Education)يعالج البحث التاالي الدراساة األكاديمياة المتمماة 

المتوسط( الي  يقطنو  في "كفار تكفا". كفار تكفا هي قرية معّدة لايوا  -اليهنية ) التخلف العقلي الخفيف

يهااا يعملااو ، وياادرم بع ااهم فااي جطااار برنااامج الدراسااة االحتياجااات الخا،ااة، ويعااي  فيهااا هاا ال ، وف

 المتّممة اليا ينفّي في القرية.

تشمل الدراسة المتممة بارامج تعلايم خا،اة يجارا بنا هاا ومهّ متهاا خ،ي،اا لهايه الشاريحة الساكاّنية، 

علام وتهدف جلى دمج المتخرجي  منها في المجتمعات المحلية، ومنحهم فر،ة النمو والتطاور واكتسااب ال

 والمعرفة.

اختار البحث الحالي تسليط ال و  على برنامج تعليم واحد في "كفار تكفا". فعلى الارمم ما     البارامج 

عاما  لك  ورمم السني  الطويلة لم تجرى حتى اآل   بحااث حقيقياة  16التعليميةُ تنفّي في القرية مني  كثر 

ب. عاهوة علاى يلاض تّ ام القرياة باي  جادرانها تفحص مساهمة البرنامج وتأثيراتا  المحتملاة علاى الطاه

عدًدا كبيرا م  الطهب اليي  يمك  ت،نيفهم لمجموعتي  مهئمتي  لمتغيرات البحث الحالي ) جميع  فاراد 

العينة يحملو  مميزات متشابهة باستثنا   مو وع المشااركة فاي برناامج التعلايم(. علاى الارمم ما  يلاض 

 عة بحث تمكث في جطار واحد  يشّكل نقطة  عف في البحث الحالي.نشير هنا  ّ  التركيز على مجمو

يرتكز هيا البحث على المنهج اإلنسانّي في علم الانفم، ياض الايا ي اع جاودة معيشاة الفارد فاي المركاز 

بغض النظر ع  محدودّيات . يهدف البحث جلى فحص ما جيا كانت هناض عهقة بي  المشاركة فاي برناامج 

يوا المحدوديااة اليهنيااة وبااي  التوّجاا  المسااتقبلي )فااي مجااالي التعلاايم والمساايرة المهنيااة(، للتعلاايم المااتّمم لاا

واإلحسااام باالعتماااد علااى الاايات، والتفااا ل. تمّثاال هاادف لخاار فااي تعمياا  المعااارف حااول  فكااار  يوا 

 المحدودية اليهنية بما يخّص مستقبلهم وفهم المساهمة المحتملة للتعليم المتّمم لهيه الشريحة.

يستعرض البحث تطور التعامل مع المحدودية عبر الساني : ما  " تطبياع" التوّجا  اإلنسااني، والتغييارات 

الدسااتورية التااي تلاات يلااض، والواقااع الميااداني الحااالي. جلااى يلااض يسااتعرض البحااث منطلقااات و نمويجااات 

 برنامج الدراسات المتّممة

األدبياات  نهاا ساتكو  يات عهقاة بالدراساة اختار البحث ثهثة متغيرات افتر نا على  و  اساتعراض 

المتّممة: التوج  المستقبلي في مجاالت التعليم والعمل، واالعتماد على اليات، والتفا ل. قام البحث الحالي 



 

 

بفحااص المتغّياارات الااثهث الماايكورة بهاادف فخااص مااا جيا كاناات هنالااض عهقااة بينهااا وبااي  المشاااركة فااي 

   .التعليم في حالة " كفار تكفا"

. جاز  (N=70)قار  البحث بي  مجموعتي  م  يوا المحدودّية اليهنية اليي  يسكنو  فاي " كفاار تكفاا" 

ياتعلم فاي  (N=35)( ال يتعلّمو  في  ا ما   طار التادريم، وجاز  مانهم N=35) م   فراد عينة البحث 

 برنامج " كفار تكفا".

 -يعهم يعاانو  ما  تخلاف عقلاي بسايطجرى ت،نيف  فراد عينة البحث بحسب مساتوى محادوديتهم، وجما

 متوسط.

جرت مه مة استبيانات البحث خهل بحث تمهيدا في ،فوف هيه الفئة الساكانية، وكجاز  ما  الفحاص 

 جريت مهَ مات في ،يغة األسئلة ) م  خاهل المحافظاة علاى جاوهر التفا،ايل(، ومهّ ماة الم اامي  

 لجمهور الهدف

 

 :فر يات البحث

كنو  في" كفار تكفا"، ويدرسو  في برنامج التعليم المتّمم، ويعانو  ما  محدودياة عقلياة األفراد اليي  يس .1

سيتبّنو  توّجها مستقبليا  كثر "جيجابية"، وسيولو  " مسار الحياة المستقبلّي"  همية تفو  تلض التاي يوليهاا 

 زمهئهم اليي  ال يرتادو  برنامج التعليم المتّمم.

نفم لدى الدراسي  في برماج التعليم المتمم التابع لـ" كقار تكفا" سايكو   علاى اإلحسام باالعتماد على ال .2

 م  هيا اإلحسام في ،فوف زمهئهم اليي  ال يتعلمو .

األفراد م  يوا المحدودّية اليهنية اليي  يدرسو  في جطار التعليم المتّمم في " كفار تكفا" سايعّبرو  عا   .3

 م اليي  ال يدرسو  في هيا اإلطار.تفا ل  كبر حيال مستقبلهم م  زمهئه

سيتّم العثور على عهقة جيجابية بي  مفهوم المستقبل واإلحسام بقدرة االعتماد على النفم والتفا ل: كلّما  .4

برز " النمط الفّعال"  كثر في التوج  المستقبلّي للفرد سيكو  لديا   حاسايم عالياة نسابيا بالتفاا ل وبقادرة 

 االعتماد على النفم. 

هر نتاائج البحاث عادم وجاود فروقاات باي  مجموعاات البحاث باساتثنا  المجاال الايا تختلفاا  فاي عا  ُتظ

بع هما البعض،  ال وهو التعليم. لم يظهر  ّ  مجموعة الدارسي  تملض جحساسا بالقادرة الياتّياة  علاى ما  

للمساتقبل. ما   اإلحسام في ،فوف مجموعة مير المتعلمي ، وال تملض درجة  علاى ما  التفاا ل بالّنسابة

هنا يظهر  ّ  الفر ية األولى التي طرحها البحث لم تحظى ساوى بم،اادقة جزئياة، ال ساّيما فاي كاّل ماا 

يتعل  بالتوج  المستقبلّي تجاه مجاال التعلايم. لام ُيعثار علاى فروقاات بالّنسابة للتوّجا  المساتقبلّي فاي مجاال 

 العمل.

بالنسابة لمساتوى اإلحساام باالعتمااد علاى الانفم  و  كما يكرنا، لم نعُثر على فروقاات باي  المجموعاات

 التفا ل، ليا لم ي،اد  البحث على الفر يتي  الثانية والثالثة.

جرت الم،ادقة جزئيا على فر اية البحاث الرابعاة: ُعثار علاى رواباط جيجابياة باي  التوجا  المساتقبلّي ) 

 النفم والتفا ل.بالنسبة لعدد م  األبعاد(، وبي  اإلحسام بقدرة االعتماد على 

يبدو م  نتائج البحث عدم وجود فروقات كثيرة بي  م  يتعلّماو  وباي  ما  ال يتعلماو  ما  األوالد الايي  

يسكنو  هناض. يبدو    مالبية سكا  القرية يملكو  مساتويات عالياة نسابيا ما  اإلحساام بقادرة االعتمااد 



 

 

ة برنامج التعلايم، وحاول السابل والوساائل التاي على النفم والتفا ل. م  هنا ثّمة  سئلة ُتطرح حول فاعلي

 يمك  تبنيها م   جل تحويل البرنامج جلى برنامج  كثر تمكيناً و همية بالنسبة للمشاركي  في .

نعرض في نهاية البحاث اتجاهاات بحاث ج اافية يمكنهاا االرتكااز جلاى النتاائج الحالياة، واإل اافة عليهاا. 

الاتعلم حاول مو اوع التعلايم الماتّمم فاي ،افوف يوا المحدودياة نرى  همية بالغة في موا،الة البحاث و

اليهنية. هيا المو وع يخ ع لعملية دراساة متوا،الة،  لايا بمقادور األبحااث فاي هايا المجاال    ُتثارا 

العاااملي  المياادانيي  فااي هاايا المجااال وبمقاادورها  ي ااا ت اافي مزيااداً ماا  األهمّيااة علااى البرنااامج بالنساابة 

 في .  للطهب المشاركي 
 
 


