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مقدمة

ُأعد هذا الدليل ليستخدمهالمعمارون والمصممون وغيرهم من المهنيين العاملين في مجاالت 
التصميم البيئي الذين يرغبون في تطبيق وسائل التصميمالتشاركي في تصميم وبناء المساحات 

االجتماعية، خاصة في البيئات المدرسية.

إن التصميم التشاركي هو نهج تصميمييعمل علىإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التصميم 
للمساعدة على ضمان تلبية إحتياجاتهم. فهوينتجتصميًا أكثر إستجابة لهذه اإلحتياجاتويضمن إقتناع 

المستخدم بالنتائج،ويضمن درجة أعلى من الملكية والمسؤولية تجاه بيئة المرء.

تم تطوير العملية الموضحة في هذا الدليل لتناسب السياقاألردني، ولكن يمكن تطبيقها في أي مكان.

يوثق هذا الدليل عملية تصميم تشاركي أجريت أثناء تنفيذ المشروع التجريبي لمركز دراسة البيئة 
المبنية«تعزيز المسؤولية المدنيةللشباب في المدارس.« وقد تم تمويل المشروع من قبل الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خالل منحة من برنامج دعم المبادرات المدنية التابع للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية الذي تنفذه FHI 360))، كما تم تنفيذ المشروع باإلشتراكمع أكاديمية الملكة رانيا 

لتدريب للمعلمين.

يهدف المشروع التجريبي إلى تعزيز المشاركة المدنية والمسؤولية المدنية، باإلضافةلبناءاإلنتماء بين 
الطالب وأسرهم وأعضاء المجتمع اآلخرين نحو المحيط العام. كما يهدف المشروع إلى تمكين وتيسير 

تكوين بيئة تمّكنالطالب وأعضاء المجتمع اآلخرين من أن يكونوا عوامل تغيير إيجابي من خالل العمليات 
التشاركية.

يمكن تطبيق العملية التشاركية الموضحة في القسم التالي على كل من المدارس الخاصة والحكومية، 
ولكن نجد إجمااًل أن طالب المدارس الخاصة أكثر معرفًةبأسسالتصميممقارنة بطالب المدارس 

الحكومية، إذ أّن العديد من المدارس الثانوية الخاصة في األردن تقدم برامج في التصميم. وقد تم 
موجز للمشروع التجريبي:تطوير محتوى هذا الدليل لطالب المدارس الحكومية الذين ليست لديهم خلفية مسبقة في التصميم.

يقدم المشروع لطالب المدارس الحكومية فرصًا للمشاركة في تصميم وتنفيذ تحسينات في 
ساحاتمدارسهم. وقد تم اختيار ثالث مدارس حكومية في منطقة عين الباشا على أطراف عمانبالتعاون 
مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب للمعلمين. وركزت عملية اإلختيار على المدارس الموجودة في المناطق 

األقل حظًا،وحيث تكون إدارة المدارسمتقبلةومرحبة لهذا النوع من النشاط، وحيثالحاجة لتحسين ساحة 
المدرسة واضحة. إن المدارس الثالثة المختارة هي مدرسة الرمان للبنينومدرسة صافوط للبنين 

ومدرسة سلحوب للبنات. وتم اختيار طالب من مختلف المستويات الدراسية للمشاركة في المشروع 
التجريبي: الصف السابع في مدرسة صافوط، والصف التاسع في مدرسةسلحوب، ومزيج من الطالب 

من الصف الخامس وحتى الصف التاسع في مدرسة الرمان.

أجريت عدة جلسات تفاعلية مع الطالب ومعلميهم. وقد قمنا أثناء المرحلة األولى من المشروع بتقديم 
مراحل مختلفة من عملية التصميم للطالب، وعملنامعهم عن كثب لتحديد التحسينات التي يودون 

تنفيذها في مدارسهم. وقد شارك الطالب خالل المرحلة الثانية من المشروع في تنفيذ أعمال البناء 
والتشطيبات، ووضعوا خططًا للحفاظ على التحسينات وإدامتها.

عمان

عين
الباشا 

السلط

جرش
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خريطة توضح موقع منطقة عين الباشا.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 
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إختيار المدارس
إن أهم العوامل في إختيار المدارس هو تحديد المدراء المنفتحين والمتعاونين والملتزمين بالمشاركة 

في مثل هذا المشروع. إن وجود إدارة داعمة ضرورية لجدولة الوقت الالزم مع الطالب ولترتيب 
بعض الخدمات اللوجستية المشروع. وقد نجد في الكثير من الحاالت أن الحماس األولي قد ال 

يتبعهاإللتزامالمتوقع. لذلكفإن الشراکة مع منظمات مرتبطةبقطاع التعليم كانتقدأقامت عالقات 
مسبقة مع المدارس بشکل عام ستسھل إلی حد کبیر عملیةإختیار المدارس الراغبة والملتزمة بمثل هذا 

المشروع.

وبالرغم من أن تركيز عملية التصميم التشاركي هوعلىتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه بيئة 
الفرد، إالأنها أيضًا تؤدي إلى تحسينات مادية تفيد مستخدمي المدارس. ولذلك ينصح بإختيار مدارس 

ذات موارد قليلة وفي مناطق أقل حظًا.

إذا تم اختيار أكثر من مدرسة واحدة لتطبيق العملية في نفسالفترة، فمن المستحسن تحديد المدارس 
بحيث تكون على مقربة من بعضها البعض. ويمكن في معظم الحاالت جدولة جلسات التصميم 

التشاركي مع الطالب في مدارس متعددة في ساعات متعددة من نفس اليوم.

يتطلب العمل في المدارس موافقات من وزارة التربية والتعليم. ويجب تقديم وصف مفّصل للمشروع 
يتضمن األنشطة التي ستنفذ في كل مدرسة إلى الوزارة للموافقة عليها. وتقوم الوزارة حين منح 

الموافقة بإرسال خطاب الموافقة مباشرة إلى مديرية التربية والتعليم في المنطقة المعنية. وتكون 
المديرية بعدذلك مسؤولة عن إرسال خطاب الموافقة إلى المدارس المختارة. وُينصح القائمون على 

المشروع بالحصول على نسخة من خطابات الموافقة لسجالتهم.

ويجب أن يجتمع فريق المشروع فور منح الموافقات مع مدراء المدارس المختارة ومعلميهاالذين سيكون 
لهم دور في المشروع لشرح أهداف المشروع لهم. ويمكن خالل هذا اإلحتماع أيضًا الحصول على آراء 

أولية بشأن أنواع التحسينات التي تود اإلدارة أن ينفذها المشروع.

بدء المشروع

دليل عملية التصميم التشاركي
يقسم دليل عملية التصميم التشاركي إلى قسمين.يصف القسم األول عملية التصميم التشاركي، 

ويصف القسم الثاني عملية تنفيذ التصاميم المقترحة.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



القسم األول:
جلسات التصميم التشاركي
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أعمال التصميم التشاركي مع الطالب
یقدم ھذا القسم دلياًل يبّين کیفیة القيام بنشاطات التصمیم التشارکي مع األطفال والشباب في سن 

الدراسة. وتتقسم هذه النشاطات على ثمان إلى عشر جلسات تفاعلية. إن عدد الجلسات المفصلة أدناه (ثمان) 
هو الحد األدنى الذي ُينصح به من أجل تحقيق نتائج مرضية. ويمكن تنظيم جلسات إضافية إن سمح الوقت. 

وفي هذه الحالة، يمكن إعطاء وقت إضافي لجلسات العمل الجماعي المبّينة أدناه.

تتضمن الجلسة العادية عرض باور بوينت، ونشاطًا فرديًا أو جماعيًا أونقاشًا جماعيًا، وواجبًا منزليًا يستغرق إنهائه 
ساعة. ويحتوي ملحق هذاالدليل على عدد من عروض الباور بوينت التي استخدمناها في المشروع.

بما أن العديد من الجلسات تشمل تمارين في الصف ونشاطات جماعية، ننصح بوجود ُميّسر لكل خمسة طالب 
في كل جلسة.

تتطلب كل من الجلسات بعض األعمال التحضيرية  قبلها، وأعمال توثيقية بعدها. 

هناك حاجة في معظم الجلسات إلستخدام كاميرا وكمبيوتر محمول وجهاز عرض. ويستحسن أن يوفر فريق 
العمل هذه المعدات، ولكن يجب أيضًا األخذ باإلعتبار أن العديد من المدارس الحكومية في األردن تحتوي  

مختبرات  للكمبيوتر ذات مرافق ومعدات الئقة.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



المحتوى التفصيلي للجلسات التشاركية
الجلسة 1: رسم الخرائط الذهنية، والمقابلة/اإلستبيان والتسجيل

الغرض:
إن الهدف من هذه الجلسة هو فهم كيف ينظر الطالب إلى ساحات مدارسهم، ومعرفة رأيهم بماذا 

يحبون، وماذا ال يحبون، وما يرغبون بتغييره إن سنحت الفرصة لهم بذلك.

المواد:
.A3 أوراق فارغة بحجم  •

أقالم رصاص.  •
أقالم تلوين وأقالم تأشير ومواد تلوين أخرى.  •

المواد المعدة مسبًقا:
قائمة الحضور للصف التي تشمل إسم وعمر وجنس كل طالب (نسخة واحدة لكل صف).  •

نموذج مقابلة (نسخة واحدة لكل طالب).  •

محتوى الجلسة:
رسم مخطط ذهني (من عشرين إلى ثالثين دقيقة).  •

إجراء مقابالت مع الطالب (من دقيقتين إلى ثالث دقائق لكل طالب).  •
التسجيل (من دقيقتين إلى ثالث دقائق لكل طالب)  •
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رسم خريطة ذهنية:
وّزع ورقة بحجم A3 فارغة لكل طالب.  .1

أطلب من كل طالب أن يرسم ساحة مدرسته على ورقة. يمكن أن يكون الرسم مخططًا أو »خريطة« أو أي   .2
رسمة يختارها لساحة المدرسة. وإذا وجد الطالب صعوبة في الرسم، فيمكن أن يكتب وصفًا للساحة.

يمكن للطالب استخدام أقالم الرصاص وأقالم الحبر وأقالم الرصاص الملونة ...إلخ.  .3
ینبغي التركيز علی ما یلي خالل التمارين:  .4

ال يعطى لهذا النشاط عالمات مدرسية.• 
ال يوجد هناك جواب صحيح أو خاطئ.• 
يجب أن يكون الرسم رسمًا شخصيًا ُيعّبر عن تصّور الطالب للساحة، وليس نسخة من رسم الطالب المجاور • 

له.

معلومات عامة لفريق المشروع عن الخرائط الذهنية:  •

- إنها أداة تستخدم في الجغرافيا السلوكية.
- إنها وجهة نظر الشخص لمنطة يتفاعل معها.

- تستخدم لتحديد الصفات غير الموضوعية والتفضيالت الشخصية.
- يعتبر كتاب كيفن لينش »صورة المدينة« (كامبريدج، ماساشوستس، 1960) من أهم الدراسات في موضوع 

الخرائط الذهنية (أو ما يشير إليه برسومات الخرائط)، ص. 140- 159.
- عادة ما ُيطلب من المشاركين رسم مساحة أو مكان معين يستخدمونه في حياتهم اليومية. وقد يتراوح  

مقياس هذا المكان أو هذه المساحةليتضّمن مدينة أو فناء منزل.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



 شرح الطالب لرسومات الخريطة الذهنية للمنسقين والمقابلة األساسية
(دقيقتان إلى ثالث دقائق لكل طالب)

يجب أن يسلم الطالب خريطته الذهنية إلى أحد الميسرين حين اإلنتهاء من رسمها. ويحتاج الطالب إلى فترات 
مختلفة من الوقت إلكمال رسوماتهم. يجب توجيه الطالب حينما ينتهي من رسمته إلى أحد الميسرين ليطلعه 

على الرسمة،وعلى الميّسر بعد ذلك أن يقوم بما يلي:
الطلب من الطالب أن يشرح الخريطة الذهنية.  .1
سؤال الطالب عما یشیر إلیه کل عنصر رسمه.  .2

كتابة مالحظات بقلم رصاص على الرسم لتفسير كل عنصر.  .3
طرح المزيد من اإلستفسارات إن كانت هناك حاجة لذلك.  .4

5.        يجب على الميسر في هذه المرحلة أيضًا إجراء مقابلة أساسية مع الطالب.
يجب أن تتضمن المقابلة األسئلة التالية:

ما العناصر التي تعجبهم؟  •
ما العناصر التي ال تعجبهم؟  •

ما هي الجوانب التي يرغبون بتغييرها أو تحسينها في فناء مدرستهم؟  •

عينة من المخططات الذهنية التي رسمها الطالب خالل المشروع التجريبي.
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التسجيل:

ينتقل الطالب حين اإلنتهاء من المقابلة  إلى المحطة النهائية ليتم تصويره.
صّور كل طالب أمام خلفية محايدة.  -

یجب أن يحمل کل طالب لوحة تحمل إسمه لربط اإلسم بالصورة.  -

التحليل ما بعد الجلسة والتوثيق:

صّور أو قم بمسح رقمي لجميع الخرائط الذهنية • 
التي حّضرها الطالب.

قم بإعداد جدول بيانات للتوثيق،وسّجل أنواع • 
العناصر التي رسمها كل طالب.

سّجل حضور الطالب للجلسة.• 
حدد العناصر والمواضيع المتكررة في الرسومات.• 
قمبإعداد شارة لكل طالب مستخدمًا الصور التي • 

الُتقطت أثناء الجلسة.

 نموذج لصورة فوتوغرافية للطالب تستخدم في عمل 
البطاقات. 

نموذج لبطاقة شخصية.

 نموذج لورقة حضور.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة الثانية: رسم مخطط معماري
الهدف:

إن الهدف من هذه الجلسة هو تقديم شرح للطالب عن الغرض من التصميم، وتعريفهم بمختلف أنواع 
التصميم، وتعليمهم كيفية رسم مخطط معماري بسيط.

المواد:
ورق A3 فارغ.  •

أقالم رصاص.  •
مساطر.  •

أقالم ملونة ومواد تلوين أخرى.  •
ملصقات تشبيهية باألثاث.  •

كمبيوتر محمول.  •
جهاز عرض.  •

محتوى الجلسة:
عرض (20دقيقة). ]انظر للعينة في الملحق1[.  •

نشاط جماعي: قياس ورسم الصفوف الدراسية (35 دقيقة).  •
شرح الواجب المنزلي: قياس ورسم غرفة المعيشة لكل طالب (خمس دقائق).  •
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العرض:
يهدف العرض الى تعريف الطالب بمختلف تخّصصات التصميم،مثل التصميم الصناعي والعمارة والتصميم 

الداخلي وتصميم المواقع والتصميم الحضري، ومساعدتهم على فهم الرسومات المعمارية وقراءتها، والتركيز 
على الغرض من التصميم والحاجة إليه. راجع الملحق 1 لإلطالع على عينة لعرض تفصيلي.

مثال لشريحة عرض تبّين كيف أن الوظيفة تحدد التصميم 

 مثال لعرض يهدف إلى شرح رسمة المخطط (المسقط األفقي) ورسمة الواجهة (المسقط الجانبي).

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



النشاط الجماعي –قياس الصفوف الدراسية ورسمها:

قّسم الطالب إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص. وّزع ورقة رسم بياني لكل مجموعة. قم بتعيين 
إثنين من الطالب للقيام بقياس عناصر الغرفة الدراسية، وطالب واحد لرسم النتيجة على الورقة. أما الطالبان 

إلى الثالثةطالب اآلخرون، فيمكنهم أن يساعدوا أو يتناوبوا في عملية الرسم.

يتم القياس عن طريق عّد بالطات األرضيات في غرفة الصف الدراسي. وتتوافق كل بالطة مع مربع على ورقة 
الرسم البياني. ولذلك، إن كان هناك 15 بالطة عبر طول غرفة الصف، فعلى الطالب عّد 15 مربعًا على ورقة 

الرسم البياني لتمثيل طول الغرفة على الرسمة.

على الطالب رسم جدران غرف الصفوف واألبواب والنوافذ. وإن سمح الوقت، يمكن إضافة عناصر أخرى الى 
الرسمة مثل المقاعد والطاوالت والسبورة.

النشاط المنزلي - قياس غرف معيشة الطالب ورسمها
على كل طالب أن يقيس ويرسم مخططًا لغرفة المعيشة في بيته بإستخدام ورقة رسم بياني وملصقات 

تشبيهية باألثاث (مع أن غرفة المعيشة مثال جيد، إالأنه يمكن للطالب أيضًا أن يرسموا غرفة أخرى في منزلهم 
إذا كانوا يفضلون ذلك).

تأكد من أن جميع الطالب يفهمون الواجب المنزلي.   •
وّزع الملصقات التشبيهية باألثاث (من أرائك والكراسي والطاوالت... إلخ) على الطالب.  •

رسمة لغرفة صف على ورقة رسم بياني.
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تحليل ما بعد الجلسة والتوثيق:
صّور أو قم بمسح ضوئي لكل رسمة قدمها الطالب.  •

سّجل حضور الطالب للجلسة.  •

أمثلة من الملصقات الشبيهة باألثاث ورسمة نشاط منزلي

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة الثالثة: تطوير خريطة أساسية وتحليل الموقع
الهدف:

إن الهدف من هذه الجلسة هو تعريف الطالب بمكونات ما يعرف بـ »الخريطة األساسية« وبعملية 
تحليل الموقع. وعلى الطالب تطبيق هذه المعرفة المكتسبة في إجراء نشاط تحليل الموقع على موقع 

مدرستهم.

المواد:
.A3 ورق  •

أقالم رصاص.  •
أقالم تلوين ومواد تلوين أخرى.  •

ملصقات ألشجار وأسهم ومقاعد... إلخ .  •
غراء.  •

كمبيوتر محمول.  •
جهاز عرض.  •

المواد المعدة مسبًقا:
مخطط موقع أساسي مطبوع لموقع المدرسة. حّضر نسخة واحدة لكل مجموعة من الطالب (يجب • 

أن تتكون كل مجموعة من أربعة إلى خمسة طالب).
ملصقات لمخطط الموقع شبيهة باألشجار والمقاعد وأهداف كرة القدم/ معدات رياضية وأعمدة • 

اإلنارة ...
عرض باور بوينت يبّين مكونات الخريطة األساسية ومفهوم وطريقة تحليل الموقع وأساليبه. ]انظر • 

النموذج في الملحق 2[.
أسئلة اإلستبيان مطبوعة على ورق بحجم A4 (يجب أن يقوم طالبان بكل إستبيان).• 

محتوى الجلسة:
جمع النشاطات المنزلية* من الجلسة الثانية (دقيقتان).• 
عرض تقديمي (20دقيقة).• 
نشاط جماعي -رسم الخريطة األساسية للمدرسة وإجراء تحليل للموقع في مجموعات تتكون من • 

أربعة إلى خمسة طالب (35 دقيقة).
شرح النشاط المنزلي للجلسة القادمة (ثالث دقائق).• 

* بعد جمع النشاط المنزلي الذي أعطي للطالب في الجلسة السابقة، اسألهم عن رأيهم بالنشاط. هل 
كان صعًبا؟ هل كان ممتًعا؟
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العرض التقديمي:
يجب أن يقّدم في الجزء األول من العرض مفهوم الخريطة األساسية ومكوناتها. ويتضّمن ذلك تقديم صورة 

جوية ومخطط موقع المدرسة باإلضافة الى عناصر الموقع الرئيسية مثل المباني والمداخل والطرق واألسوار 
... إلخ. وينبغي التركيز في العرض على كيفية إجراء تحليل للموقع األساسي. إرجع إلى الملحق 2 للحصول على 

نموذج عرض تقديمي مفصل.

عينة من العرض تهدف إلى شرح مفهوم تحليل الموقع.

نصائح:

إستخدم رموز بسيطة لتحليل الموقع. مثال: أرسم الشمس لتحديد المناطق المشمسة.  •
إستخدم موقع المدرسة الفعلي كمثال لشرح طريقة تحليل الموقع.  •

إطرح أسئلة على الطالب أثناء العرض لتشجيعهم على المشاركة.  •

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



نشاط جماعي - رسم خريطة المدرسة األساسية وإجراء تحليل الموقع:
 

يتعلق هذا النشاط بتطبيق المبادئ التي ُعرضت في بداية الجلسة. على الطالب إجراء تحليل أساسي لموقع 
مدرستهم. وعليهم تحديد المكونات المختلفة لمحيطالموقع (المباني المحيطة والطرق ... إلخ) فضاًل عن عناصر 

الخريطة األساسية، بما في ذلك المداخل وأماكن الجلوس والمالعب... إلخ. وعلى الطالب أيضًا رسم طرق 
السيارات والمشاة وتحديد المناظر المحيطة بالموقع، وأخذ الظروف المناخية البسيطة باإلعتبار مثل مسار 

الشمس وزاويتها والتعرض للرياح والنباتات الموجودة في الموقع وحوله.
  

قّسم الطالب إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة طالب.• 
وزع مخطط موقع المدرسة الُمعد مسبقًا مع ملصقات شبيهة باألثاث على كل مجموعة.• 
إبدأ بالطلب من الطالب تحديد العناصر المرسومة على مخطط الموقع. أطلب منهم تحديد العناصر • 

الموجودة في المخطط. على سبيل المثال: هل هناك أشجار في ساحة المدرسة؟ أين تقع معدات اللعب؟
خالل إجابة الطالب على األسئلة وتحديد العناصر الموجودة في المخطط، أطلب منهم أن يضعوا الملصقات • 

الشبيهة باألثاث على المخطط. ويمكن للطالب أيضًا رسم العناصر أو وضع مالحظات حسب الضرورة.
بمجرد اإلنتهاء من تحضير خريطة األساس، ابدأ بتحليل الموقع. حدد إتجاهات الشمال والجنوب والشرق • 

والغرب. صف مسار الشمس. حدد المناطق المشمسة والمظّللة وإتجاهات الرياح. إفعل نفس الشيء 
بخصوص محاور الحركة والمناظر والطوبوغرافيا وأي جوانب أخرى قد تكون فريدة للمدرسة.

أطلب من الطالب شرح الوظائف واألنشطة المختلفة التي تتم في كل منطقة مثل الجلوس وتناول الغداء • 
واللعب.

نصائح:
شّجع جميع الطالب على المشاركة والعمل كجزء • 

من الفريق خالل إدارة العمل الجماعي.
 •
ساعد الطالب في تنظيم أفكارهم والتعبير عنها • 

على الورق إن واجه أي منهم صعوبات خالل 
النشاط.

 •
أعط الطالب الفرصة للرجوع إلى عرض الباور • 

بوينت إن احتاجوا إليه خالل التمرين.
 •
أنظر في إمكانية السماح للطالب بتشكيل • 

مجموعاتهم بأنفسهم، إذ إن ذلك قد يساعد على 
زيادة مشاركتهم في النشاط.

مثال على تحليل موقع رسمه الطالب
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شرح التمرين المنزلي:
قبل إنهاء الجلسة، يجب على الُميّسر توزيع التمرين المنزلي وشرحه للطالب. يجب على الطالب إجراء إستبيان 

ضمن مجموعات من اثنين بشكل مقابالت غير رسمية مع طالب آخرين والمعلمين واإلداريين. يجب أن تركز 
أسئلة المقابلة على العناصر التي ال يحبها األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت في ساحات المدرسة 

والعناصر التي يحبونها وتلك التي يرغبون في تحسينها. ويجب على كل مجموعة إجراء مقابالت مع خمسة 
طالب ومعلمين و/أو إداريين.

تحليل وتوثيق ما بعد الجلسة:
مسح أو تصوير كل ورقة تحليل موقع قام بها الطالب.• 
مالحظة العناصر والموضوعات المتكررة.• 
مالحظة تحليل الموقع المنجز، وإستخدام المعلومات التي تم جمعها أثناء تطوير التصميم النهائي في • 

وقت الحق. 
تسجيل حضور الطالب في الجلسة.• 
مسح وتصوير كل الواجبات المنزلية من الجلسة الماضية• 

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة الرابعة: تجميع بيانات اإلستبيان وعناصر التصميم
الهدف:

إن الهدف من الجزء األول من الجلسة هو عرض نهج تشاركي في اتخاذ القرارات من خالل تجميع نتائج 
اإلستبيان/ المقابالت التي أجراها الطالب والتركيز على أهمية العملية التشاركية في تحقيق اإلستدامة طويلة 
األمد. أما الهدف من الجزء الثاني من الجلسة، فهو مساعدة الطالب في التوصل إلى حلول تصميمية حسب 

إحتياجاتهم ورغباتهم والمعلومات التي جمعوها.

المواد:
سّبورة بيضاء أو سوداء مع أقالم أو طباشير.  •

أقالم رصاص.  •
أقالم تلوين ومواد تلوين أخرى.  •

.A3ورق  •
كمبيوتر محمول.  •

جهاز عرض.  •

المواد المعدة مسبًقا:
عرض باور بوينت يوضح عملية التصميم ويعرض أفكارًا / صورًا مختلفة إللهام الطالب. ]انظر النموذج في • 

الملحق 3[
مخطط الموقع / الخريطة األساسية ألرض المدرسة.• 
أوراق تحليل الموقع.• 

محتوى الجلسة:
تجميع نتائج اإلستبيان / المقابالت التي أجراها الطالب (20 دقيقة).  •

مناقشة األسئلة واألجوبة (خمس دقائق).  •
العرض تقديمي (عشر دقائق).  •

النشاط الجماعي:العمل على تصميم تحسين ساحة المدرسة (25 دقيقة).  •
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تجميع نتائج اإلستبيان / المقابالت:
في مجموعات من إثنين -كما تم تعيينهم خالل الجلسة السابقة، يجب على الطالب تقديم نتائجهم من خالل 

قراءة اإلجابات التي حصلوا عليها من المقابالت. وينبغي أن يقوم أحد الُميّسرين بكتابة جميع النتائج على 
السبورة وتلخيص اإلجابات. لذلك يجب أيضًا كتابة األسئلة على السبورة في جدول وتعبئة اإلجابات من قبل 

الميّسر في كل سطر /عمود بعد أن تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها.

جلسة أسئلة وأجوبة:

بعد تلخيص نتائج اإلستبيان، يجب على الُميّسر أن يقود نقاشًا موجزًا ُيركز على مفاهيم إحتواء الجميع 
واإلستدامة من خالل طرح األسئلة التالية على الطالب: ما هو التصميم التشاركي؟ لماذا ُننفذ التصميم 

التشاركي؟ ما هي فوائد التصميم التشاركي؟ هل يمكن للتصميم التشاركي أن ُيحّسن اإلستدامة؟

نصائح:

إختر الطالب الراغبين في اإلجابة على األسئلة دون إحراج الطالب اآلخرين الذين ال يبدون رغبة في • 
المشاركة.

شجع الطالب على اإلجابة باستخدام وسائل لعب مختلفة مثل رمي كرة صغيرة للطالب الذي يتطوع بالرد • 
على سؤال، ثم يقوم هذا الطالب برمي الكرة إلى الطالب التالي.

إذا كانت إجابات الطالب تجيب على السؤال بشكل واف، حاول إعادة توجيه أفكارهم من خالل منحهم المزيد • 
من األمثلة وطرح أسئلة أبسط.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



العرض التقديمي:
ينبغي أن ُيرّكز العرض على عناصر التصميم التي توجد عادة في ساحات المدرسة مثل مالعب 

الرياضة والمقاعد واألدراج والجداريات، إذ أنها يمكن أن تقَدم للطالب إللهامهم وتوسيع خيالهم وأيضًا 
مساعدتهم على تصّور تصميم ساحة المدرسة للخطوة التالية. عد إلى الملحق 3 للحصول على مثال 

لعرض مفّصل.

نصائح:
قّدم مجموعة متنوعة من مفاهيمالتصاميم لكل عنصر.• 
رّكز على العناصر التي يمكن تنفيذها في كل مدرسة إعتمادًاعلى وضع الساحة المدرسية والميزانية • 

المتوفرة.

نشاط جماعي – تحسين تصميم الساحة المدرسية:
على الطالب - من خالل العمل في مجموعات - توثيق ورسم العناصر الجديدة التي يرغبون بإضافتها إلى 

ساحات المدرسة، وأيضًا تحديد العناصر الموجودة أصاًل التي يرغبون في تحسينها.

وّزع الطالب إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة طالب.  •
وّزع مخطط موقع المدرسة الُمعد مسبًقا.  •

ابدأ بسؤال طالب المجموعة عن العناصر التي يرغبون بإضافتها أو تحسينها.  •
ذّكر المجموعة بنتائج اإلستبيان التي نوقشت في بداية الجلسة.  •
أطلب من الطالب رسم أو كتابة مقتراحاتهم بخصوص المخطط.  •

تحقق من تطّور عمل طالب كل مجموعة وزّودهم بأي مساعدة قديحتاجونها.  •
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تحليل وتوثيق ما بعد الجلسة:
وّثق وجّمع وحّلل البيانات التي تم جمعها من خالل اإلستبيانات/ المقابالت.• 
صّور أو قم بمسح رقمي لجميع رسومات الطالب.• 
سّجل حضور الطالب في الجلسة.• 
راجع رسومات الطالب لتسجيل العناصر التي يودون إضافتهاالى ساحات المدرسة، والعناصر التي • 

يودون التخلص منها، والعناصر التي يودون تحسينها.
قم بإعداد رسومات التصميممن خالل دمج جميع األفكار التي قام الطالب بتوليدها. ويجب أن • 

تتضمن الرسومات المخططات المعمارية النموذجية التي يستخدمها المعمارون للعروض التقديمية 
للعمالء، بما في ذلك المخططات والمقاطع والواجهات والرسومات ثالثية األبعاد. وبما أن تحضير 

هذا النشاط سيستغرق وقتًا طوياًل، يوصى بأن تحّدد الجلسة التالية وفًقا لذلك.

نموذج عن تحليل البيانات التي تم جمعها من اإلستبيانات والمقابالت في مدرسة واحدة.  

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة الخامسة: تلخيص عملية التصميم وتصميم جدارية
الهدف:

تهدف هذه الجلسة إلى تلخيص عملية التصميم التي تمت في الجلسات السابقة، وتلخيص األفكار التي طّورها 
الطالب لتحسين ساحات مدارسهم. وسيقوم الطالب أيضًا بمراجعة التصميم الذي أعده فريق المشروع للتأكد 

من أنه يتضمن جميع إحتياجاتهم وأفكارهم الرئيسية.

المواد:
أقالم تلوينومواد تلوين أخرى.• 
أقالم رصاص.• 
مجالت أو صور أخرى لصنع ملصقات.• 
مقصات لألطفال.• 
غراء.• 
كمبيوترمحمول.• 
جهاز عرض.• 

المواد المعدة مسبًقا:
رسومات التصميم األولية مطبوعة تشمل جميع رغبات الطالب بخصوص التحسينات التي يّودون أن تنّفذ، • 

وعرض تقديمي ُيلخص عملية التصميم والعمل المنجز في الجلسات السابقة، بما في ذلك أمثلة عن 
عمل الطالب وتصميم أولي يتضمن أفكار الطالب وصور من مختلف مراحل التصميم التي قذ ُتدرج في 

التصميم النهائي.أنظر النموذج في الملخص 4.
إن الجداريات غالبًا ما تكون محدودة التكلفة وسهلة التنفيذ نسبيًا. وإذا اتخذ قرار بتنفيذها، قم بإعداد ورقة • 

مطبوعة تبّين الجدار المحدد في المدرسة لها.
ورقة A3 تلّخص التصميم المقترح. ويمكن أن تتضمن مخططًا و/أو رسمًا ثالثي األبعاد. (ورقة واحدة لكل • 

طالبين).
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محتوى الجلسة:
عرض تقديمي ومناقشة (20دقيقة).• 
نشاط يركز على تطوير التصميم - تصميم الجدارية أو غير ذلك (35 دقيقة).• 
شرح النشاط المنزلي - أحصل على آراء طالب آخرين بخصوص التصميم المقترح (خمس دقائق).• 

 
العرض والمناقشة:

ينبغي أن يقدم العرض موجزًا لعملية التصميم واألعمال المنجزة في الجلسات السابقة، وأن يشمل 
عينات من أعمال الطالب من رسومات غرف الصفوف الدراسية وتحاليل الموقع ونتائج اإلستبيانات /
المقابالت ورسوم التصميم األولي لتنفيذ التحسينات المقترحة. ويجب على مقدم العرض أن يقوم 

بين تقديم الشرائح بتشجيع الطالب على المشاركة من خالل الطلب منهم إعطاء تعليقاتهم. راجع 
الملحق  4لعينة عرض مفصلة.

ذّكر الطالب بعملية التصميم التي تعلموها في الجلستين الثانية والثالثة (رسم مخطط وإجراء تحليل • 
الموقع والنظر في الوظائف واألنشطة).

إسترجع نتائج اإلستبيانات / المقابالت التي جّمعها الطالب في الجلسة الرابعة.• 
إعرض التصميم األولي الذي أعّده الفريق إستنادًا على نتائج اإلستبيان وأنشطة التصميم الجماعية.• 
اطلب من الطالب تقييم التصميم المقترح وتقديم إعتراضاتهم ومقتراحاتهم.• 

نشاط تطوير التصميم - تصميم جدارية أو غيرها:
إن تصميم الجداريات غير مكلف نسبيًا، ويسهم تنفيذها في دعم األنشطة التشاركية. كما أنها توفر 

للطالب الفرصة لممارسة قدراتهم اإلبداعية والفنية. ويمكن أيضًا إقتراح أنشطة لتطوير تصاميم أخرى 
مثل تصميم المقاعد أو أنماط لرصف الساحات أو ساّلت القمامة.

وّزع مواد الرسم والورق أو رسمة واجهة معدة مسبقًا للمنطقة المقترحة للجدارية.• 
وّزع المجالت وصور التلصيق األخرى.• 
أطلب من الطالب تخّیل كيف يريدون أن تبدو الجدارية وما ھي العناصر التي یودون أن تحويها. • 

ويمكن للطالب تكوين التصاميم من خالل الرسم أو التلوين أو إستخدام صور مطبوعة أو صور من 
المجالت.

نموذج لتصاميم جدارية صممها الطالب.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 
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النشاط المنزلي – إستبيان تطوير التصميم
- أطلب من الطالب أن يكّونوا مجموعات تتكون كل منها من طالبْين.

- وّزع ورقة ملخص تصميم A3 لكل مجموعة.
- أطلب من الطالب عرض التصمیم علی خمسة طالب آخرین علی األقل والحصول علی تعلیقاتھم عليه. 

ويمكن للطالب طرح األسئلة التالية: هل تحب التصميم؟ هل لديك أي إقتراحات بخصوصه؟

تحليل وتوثيق ما بعد الجلسة
طّور وراجع التصاميم المقترحة استنادًا على اآلراء التي أعطيت في الجلسة.  •

قّدر تكاليف التصاميم المقترحة.  •
صّور أو قم بمسح رقمي للرسومات الجدارية ونشاطات تطوير التصميم.  •

سّجل حضور الطالب للجلسة  •

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة السادسة: وضع التصميم وصناعة الُمجّسم
الهدف:

تهدف هذه الجلسة إلى مساعدة الطالب في تجميع وتلخيص الخطوات التي قاموا بها وتصّور المقترحات 
المختلفة التي طّوروها لتحسين ساحات مدارسهم. يجب أن ُيعرض على الطالب التصاميم التفصيلية النهائية 
التي أعدها فريق المشروع، وينبغي أن يشاركوا في تمرين تفاعلي لتصّور هذه الخطط على الموقع نفسه. 
ويجب أيضًا تعريف الطالب بمواضيع مرتبطة بالتكاليف وبالتسعير. وتشمل المواضيع التي يمكن مناقشتها 

المواد وتكاليف البناء وأجور العمالة.

المواد:
شريط قياس.• 
لفات شريط الصق ملون.• 
حبل ملّون.• 
أوتاد خشبية.• 
طباشير.• 
معجون الُلعب.• 
ألواح فوم.• 
كمبيوتر محمول.• 
جهاز عرض.• 

المواد المعدة مسبًقا:
رسومات التصميم النهائي للتصميمات والتحسينات المقترحة تتضمن المقاييس والمعايير ألعمال التنفيذ.• 
مجسمات رقمية ثالثية األبعاد للتصاميم والتحسينات المقترحة.• 
عرض من خالل باور بوينت يظهر التصاميم والتحسينات المقترحة وتقديرات التكاليف والميزانيات. ]انظر • 

النموذج في الملحق 5[
الخرائط األساسية لصنع المجسمات.• 

محتوى الجلسة:
عرض تقديمي ومناقشة (20دقيقة).  •

صنع المجسمات أو التصورات على األرض (من 30 إلى 40دقيقة).  •
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العرض التقديمي والمناقشة:
ينبغي أن يبّين العرض التقديمي التصميم النهائي وأن يقدم مواضيع تقدير التكاليف والميزانية وتحديد 

أولويات التصميم وجمع التبرعات لتنفيذ المشروع. ويجب على مقدم البرنامج التوقف مؤقتًا خالل تقديم شرائح 
العرض إلشراك الطالب في المناقشة. راجع الملحق 5 لإلطالع على مثال لعرض مفصل.

إبدأ بعرض بعض األمثلة من أعمال لتمرين الجدارية من الجلسة السابقة.• 
 • Sketch)و (AutoCAD) إعرض على الطالب التصاميم التي أعّدها فريق المشروع باستخدام برنامج رسم مثل

Up). إشرح العناصر المختلفة التي تتضمنها التصاميم بحيث يمكن للطالب فهم الرسومات (بإستخدام 
الصور كلما أمكن ذلك).

أطلب من الطالب تقييم التصميم النهائي وتقديم إعتراضاتهم وإقتراحاتهم.• 
أطلب من الطالب تقديم ردود الفعل التي تلّقوها من خالل النشاط المنزلي (إستبيان مراجعة التصميم)، • 

وسّجل تعليقات الطالب.
إعرض تقديرات التكاليف المعدة مسبًقا وناقش التكاليف المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروع. وتشمل هذه • 

التكاليف تكاليف العمالة والمواد والتصميم.
عّرف الطالب بتفاصيل التكاليف والمبلغ المدرج في الميزانية لتنفيذ المشروع.• 
أطلب من الطالب بعد تعريفهم بتفاصيل تكاليف المشروع تحديدعناصر المشروع التي يفضلونها على • 

العناصر األخرى. قم بإجراء تصويت سريع (من خالل رفع الطالب أليديهم) لتحديد أولوياتهم بخصوص 
التحسينات

     -  على سبيل المثال، إذا كانت التحسينات تشمل تطوير ملعب لكرة القدم وإضافة مقاعد وتشييد عنصر 
يوفر الّظل،إسأل الطالب عن التحسين األكثر أهمية لهم إذا كانت التكلفة اإلجمالية أعلى من الميزانية وال يمكن 

سوى تنفيذ تحسين واحد. (إن هذا الجزء مهم ألنه إن لم يتم تأمين التمويل الكامل الالزم للمشروع، يجب أن 
يؤخذ رأي الطالب في تحديد العناصر التي لن يتم تنفيذها).

نّظم جلسة صغيرة لتبادل األفكار مع الطالب بخصوص كيفية جمع تبرعات إضافية إن كانت التكاليف تتجاوز • 
الميزانية.

ناقش بعض الوسائل التي يمكن أن تكون قد استخدمتها سابقًا لجمع التبرعات، وشارك مع الطالب بعض • 
الوسائل الناجحة لجمع التبرعات.

تصور التصميم على أرض الواقع:
الخيار 1:رسم عناصر التصميم المقترحة على أرض الواقع

جّمع الطالب قرب موقع إجراء التحسينات.• 
يمكن تقسيم الطالب إلى مجموعات تتكّون كل منها من خمسة إلى ستة طالب بناًء على عدد الطالب وعدد • 

التحسينات
وّزع العناصر التي يتعّين تحديدها على أرض الواقع بين المجموعات. على سبيل المثال، إذا كانت التحسينات • 

المقترحة تشمل منطقة جلوس وحديقة أعشاب وملعب، فيمكن أن تقوم مجموعة بقياس وتعيين منطقة 
الجلوس، وأن تقوم مجموعة أخرى بقياس وتعيين حديقة األعشاب، وأن تقوم مجموعة ثالثة بقياس وتعيين 

الملعب.
ينبغي على الطالب، بمساعدة من فريق المشروع، أن يقرأوا األبعاد كما هي مبينة على المخطط وأن • 

يقيسوا العناصر كما ستنّفذ في الموقع على أساس مقياس واحد إلى واحد بإستخدام شريط قياس.
يمكن استخدام شريط الصق لتعيين حدود التحسينات المقترحة مثل خطوط ميدان كرة القدم وأماكن الجلوس • 

أو حجم ومخطط الهيكل الذي سيوفر الظل.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



مثال عن الخيار األول.

الخيار 2: صنع المجسمات
يمكن أيًضا استخدام المجسمات لتصّور التصميم. يجب أن يتم تحضير المواد الالزمة لصنع المجسمات 
قبل الجلسة. وتتضمن المواد المناسبة لصناعة المجسمات معجون اللعب والقماش واألوتاد الخشبية 

ونماذج األشجار.

مثال عن الخيار الثاني.

يمكن أن تتضمن الجلسة كال الخيارين (رسم عناصر تصميمية على أرض الواقع وصنع ُمجّسم) ويمكن 
تقسيم الصف إلى مجموعتين بحيث تشارك واحدة في رسم العناصر التصميمية والثانية في صنع 

الُمجّسم).
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تحليل وتوثيق ما بعد الجلسة:
قم بتحديث ومراجعة التصاميم إستنادا ًعلى ردود الفعل بخصوص الميزانيات المتاحة للمشروع • 

وأولويات الطالب ونتائج إستبيان التصميم وتصّور التصميم. وعلى فريق المشروع أن يعتمد على 
الخبراء اإلستشاريين المؤهلين إلعداد وثائق البناء المطلوبة. قد يشمل هؤالء مهندسين إنشائيين 

وحاسبي كميات ومهندسين كهربائيين وميكانيكيين.
صّور المجسمات (يمكن أن يتم ذلك بعد الجلسة إن ُتركت المجسمات في المدرسة)• 
سّجل حضور الطالب للجلسة.• 

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة السابعة: التصميم النهائي )وثائق البناء)
الهدف:

تهدف هذه الجلسة إلى تقديم رسومات التصاميم النهائية التي سُتنفذ باإلضافة إلى مُجّسم ثالثي 
األبعاد (إختياري).وقد يختار الفريق أن يعقد جلسة لمراجعة عملية التصميم بالكامل بناًء على الوقت الذي 
مّر منذ عقد الجلسة السابقة. ويجب أن ترّكز هذه المراجعة على مشاركات ومداخالت الطالب لتشجيعهم 

على إعادة تذّكر تجربتهم.

المواد:
كمبيوترمحمول.• 
جهاز عرض.• 
برنامج (SketchUp) أو أي برنامج آخر للرسومات ثالثية األبعاد.• 

المواد المعدة مسبًقا:
الرسومات ووثائق البناء النهائية مطبوعة (مجموعة رسومات لكل خمسة طالب).• 
عرض باور بوينت ُيظهرالرسومات النهائية ومراجعة لعملية التصميم بأكملها. ]انظر النموذج في • 

الملحق6[

محتوى الجلسة:
عرض تقديمي (20دقيقة).• 
نشاط جماعي يشرح التصميم النهائي (رسومات ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد) واإلجابة على األسئلة • 

(40دقيقة).
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العرض التقديمي والمناقشة:
يجب أن يعيد العرض التقديمي تقديم أهم الدروس والنقاط األساسية التي تعلمها الطالب في كل 

من الجلسات السابقة. إطلع على الملحق 6 للحصول على نموذج عرض تقديمي مفصل.

النشاط الجماعي - شرح التصميم النهائي:
قّسم الطالب إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة طالب. وّزع مجموعة رسومات على كل مجموعة. 
يجب أن يبدأ الُميّسر النشاط بشرح الرسومات ثنائية األبعاد للطالب بما في ذلك المسقط األفقي 
والمقاطع والواجهات والرسومات التفصيلية. ويجب توجيه األسئلة للطالب خالل الشرح للتأكد من 

فهمهم للرسومات.

بعد تفحص الرسومات ثنائية األبعاد، يمكن إعطاءالطالب جولة إفتراضية للتحسينات التي سُتنّفذ في 
)SketchUp) مدرستهم من خالل برنامج

تحليل وتوثيق ما بعد الجلسة:
سّجل حضور الطالب للجلسة.

مسودة بانتظار الموافقة عليها 



الجلسة الثامنة: خطة الصيانة واإلستدامة
الهدف:

تهدفهذه الجلسة إلى تحفيز الطالب على التفكير بالعملية التشاركية وإبتكار خطط وتعليمات وحوافز للحفاظ على 
التحسينات التي ُنّفذت في مدارسهم. 

المواد:
كمبيوتر محمول.• 
جهاز عرض.• 
أقالم تلوين وكتابة.• 

المواد المعدة مسبقا:
عرض تقديمي. ]انظر النموذج في الملحق 7[• 
مقطع فيديو عن ممارسات إستدامة ذات صلة من مدارس أخرى.• 
إستبيان رضى الطالب عن المشروع. ]انظر النموذج في الملحق 7[.• 

محتوى الجلسة:
عرض تقديمي (20دقيقة) مع مقطع فيديو عنممارسات إستدامة ذات صلة من مدارس أخرى. (دقيقتين أو • 

ثالث دقائق)
نقاش. (عشر دقائق)• 
تعبئة إستبيان رضى الطالب عن المشروع. (عشر دقائق)• 
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العرض التقديمي والمناقشة:
يجب أن يعيد العرض التقديمي تقديم أهم الدروس والنقاط األساسية التي تعلمها الطالب في الجلسات 

السابقة. ويجب أيضًا عرض التغييرات التي ُنّفذت في كل من المدارس وذلك من خالل صور لما قبل وما بعد 
التنفيذ. ويجب توجيه األسئلة للطالب وتشجيعهم على إبداء آراءهم بصراحة بخصوص التغييرات.

يمكن عرض فيديو قصير عن ممارسات جيدة لمدرسة أخرى. فعلى سبيل المثال، ُتلزم المدارس في اليابان 
الطالب بتنظيف صفوفهم يوميًا حين إنتهاء الدوام المدرسي. ولكن يفضل إستخدام أمثلة محلية إذا كانت 

متوفرة. إطلع على الملحق 7 للحصول على نموذج عرض تقديمي مفصل.

إستبيان رضى الطالب عن المشروع:

يهدف هذااإلستطالع إلى الحصول على آراء صريحة من الطالب بخصوص التحسينات التي ُنّفذت في 
مدارسهم. وسيساعد اإلستبيان فريق المشروع أيضًا في التعامل مع المشاريع المستقبلية المشابهة من خالل 

معرفة أفضل وأكثر واقعية بخصوص آراء الطالب وردود فعلهم.

األسئلة:
1. هل استمتعت بالجلسات التشاركية مع فريق المشروع؟

2. هل تعجبك التحسينات التي ُنّفذت عامًة؟
3. هل يعجبك ]إسم التحسين الذي ُنّفذ في المدرسة[؟

4. هل ُنّفذ ]إسم التحسين[ بالّشكل الذي توقعته؟ إذا لم يكن ذلك، فلماذا؟
5. هل تستخدم ]إسم التحسين[ بإنتظام؟
6. هل توجد لديك أي اقتراحات إضافية؟

إطلع على الملحق 7 للحصول على نموذج ورقة اإلستطالع.

تحليل وتوثيق مابعد الجلسة:
سّجل حضور الطالب للجلسة.  •

إمأل جدول بالمعلومات التي تم تجميعها من إستبيان الرضى عن المشروع في كل مدرسة (أرفق مثااًل).  •
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القسم الثاني:
التنفيذ
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التنفيذ:
يمكن توظيف مقاول أو متخصص في مجال البناء لتنفيذ التصاميم الناتجة عن عملية التصميم التشاركي.

يجب التأكد من مشاركة الطالب في مرحلة التنفيذ لتكملة العملية التشاركية. يمكن أن يتضمن ذلك الدهان 
والمشاركة في أعمال التشطيبات وحتى المساعدة في تكديس قطع الطوب اإلسمنتي إن كان باإلمكان اإللتزام 

بمعايير السالمة. ويمكن إصطحاب الطالب في زيارات دورية للموقع لمراقبة عملية البناء مباشرة.

وتتضمن بعض نشاطات مرحلة التنفيذ السهلة والممتعة التي يمكن للطالب أن يشاركوا بها: دهان رسمات 
البالط ودهان الجداريات وتزيين المقاعد ببالط السيراميك.

الجداريات
مدرسة سلحوب للبنات:
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مدرسة الرمان للبنين:

40

مدرسة صافوط للبنين:
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التصميم النهائي:
مدرسة سلحوب للبنات:

قبل تنفيذ التحسينات:
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بعد تنفيذ التحسينات:

التحسينات
 1. مقاعد للجلوس في

الهواء الطلق
2 مظلة.

3. الرسم على البالط
4. حديقة أعشاب
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التحسينات
5. جدارية

6.درج يؤدي إلى الحديق 
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التفاصيل:
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الطالب والفراغ:
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مدرسة الرمان للبنين:
قبل تنفيذ التحسينات:
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التحسينات
 1. ملعب كرة قدم مغطى

بمادة األكريليك
2. عوارض المرمى
3. األضواء الكاشفة
 4. مقاعد من إطارات

معاد تدويرها

بعد تنفيذ التحسينات:
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الطالب والفراغ:التفاصيل:
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مدرسة صافوط للبنين:
قبل تنفيذ التحسينات:
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بعد تنفيذ التحسينات:
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التسحينات
 1. األدراج التي

 تصاللمباني في
 أعلىالتلمعتلك التي تقع

في أسفله
2. طالءقوائمالدرج

3. جدارية
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الطالب والفراغ:التفاصيل:
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الدروس المستفادة:
بما أن هذا المشروع هو مشروع تجريبي قمنا بتنفيذه ألول مرة، وبسبب العدد الكبير من المتغيرات التي تشكل 

جزء من عملية التنفيذ، واجه فريقنا بعض التحديات غير المتوقعة. وفيما يلي الدروس المستفادة من المشروع

1. إشراك الجميع بشكل إيجابي.
بما أن التصميم التشاركي هو نهج يحاول إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التصميم، هناك حاجة 
إلى إشراك جميع الطالب والمعلمين في المدرسة بشكل إيجابي. وقد جدنا أن إشراك المعلمين أصعب 

من المتوقع في البداية إذ يميل المعلمون إلى إبداء آراء وتفاعالت مختلفة إلى حد ما مع التغييرات مقارنة 
بالطالب. إننا صممنا المشروع في نهاية المطاف لتلبية إحتياجات الطالب، لكن أخذ آراء المعلمين باإلعتبار 

يضمن مستوى أعلى من المشاركة في المجتمع المدرسي على المدى الطويل.
كذلك هناك حاجة إلى إشراك جميع الطالب في المدرسة، وليس فقط الطالب المشاركين في الجلسات. 

إن المشروع عّزز الشعور بالفخر والتقدير بين الطالب المشاركين، ولكن ال يبدو أن هذا الشعور امتد بالضرورة 
ليشمل بقية الطالب

2. وجود ممثل عن مركز دراسات البيئة المبنية في الموقع خالل المراحل الحرجة من عملية البناء.
بالرغم من زيارة أعضاء فريق المركز لمواقع المدارس بإنتظام، فقد توصلنا إلى اإلستنتاج بأن أحد أعضاء الفريق 

يجب أن يكون موجودًا في الموقع في لحظات حرجة خالل مرحلة التنفيذ لضمان إكتمال جميع األعمال في 
الوقت المحدد وفي المستوى المطلوب من الجودة.

3. الحد من التخريب.
إن التخريب مشكلة تواجه جميع المدارس في األردن. ويمكن التعامل مع هذه المشكلة من خالل وسيلتين: 

األولى هي إشراك المجتمع المدرسي بأكمله في عملية تحسين الساحة لضمان مستوى أعلى من الملكية 
والرعاية فيما يتعلق بالتحسينات، والثانية هي اللجوء إلى حلول تصميمية تحد من التخريب.

فعلى سبيل المثال، حينما وصل المشروع إلى نهايته، قررنا أن نرفق األضواء الكاشفة في مدرسة الرمان داخل 
قفص حديدي من أجل حماية المصابيح الكهربائية من الكسر ومنع سرقتها. وقمنا أيضًا بتثبيت إطارات بالخرسانة 
حول ملعب كرة القدم في تلك المدرسة لمنع السيارات من اإلصطفاف على الملعب، إذ بدأ عدد من المدرسين 

بركن سياراتهم هناك بعد اكتمال العمل عليه. كما يمكن إستخدام اإلطارات كمقاعد للطالب.

4. تحديد مدى التحسينات التي سيتم تنفيذها بوضوح.
يمكن دائمًا تنفيذالمزيد من التحسينات في المدارس، ويمكن أن تكون التوقعات بخصوص ما يمكن َعمله عالية 

في المجتمع المدرسي. لذلك ينبغي تحديد نوع وكم التحسينات التي يمكن تنفيذها والتي ال يمكن تنفيذها 
بوضوح، وتعريف مجتمع المدرسة بذلك.
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