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  إلهداءا

  

  اهدي هذه الدراسة إلى كل الجئي فلسطين المشتتين

  

  لى كل مخيمات فلسطين دون استثناءإ

  

  أهديها إلى كل شهداء فلسطين والى كل أسير بزنازين االحتالل

  

ألــى كــل أمهــات الكــون اللهــم ادم لنــا أمهاتنــا وال تحــرمن مــن حنــانهن واجعــل كــل أم شــمعة 

  مضيئة يا رب العالمين

  

الحاضـــر  فلـــسطيني رمـــزواإلهـــداء الخـــاص و الخـــاص ثـــم الخـــاص للقائـــد الرمـــز قـــدوة كـــل 

   حبيب الشعب الفلسطيني أبو عماروالماضي والمستقبل

  

كمــا اهــديها إلــى عــائلتي وأخــوتي واخــص بالــذكر روح الــشهيد أخــي فــارس فلــسطين الــشهيد 

  عامر سالمة

  

وايــضا اهــدي هــذه الدراســة إلــى كــل زمالئــي بالعمــل بوكالــة الغــوث قــسم الــشؤون واإلغاثــة 

 االجتماعية منطقة طولكرم دون استثناء

 

  وأيضا هي مهداه لكل من  سيقرأ هذه الرسالة وكل االحترام والتقدير للجميع

  

واالهداء الخاص للذين هم عنوان الرسالة احباب اهللا  لكـل شـريحة ذوي الحاجـات الخاصـة 

  بجميع الفئات واالعمار

  

  الل محمد حسن رضواند



 أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقرار
  

قدس ولنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة ال

  باستثناء ما تمت الشارة له ، وأن هذه الرسالة وأي جزء منها لم يقدم لنيل درجة ألي جامعة أو معهد 

  

  ..................التوقيع 

  

  دالل محمد حسن رضوان

  

  ................: التاريخ



 ب  

  شكر وتقدير
  

  ي وفقني بإتمام هذه الرسالة الحمد هللا العالمين الذ

  

  في البداية أتقدم بالشكر الكبير لمشرفي الدكتور رائد سليمان فله كل االحترام والتقدير

  

أتقدم بالشكر الجزيل إلـى جامعـة القـدس ممثلـة بكافـة موظفيهـا والعـاملين فيهـا إلتـاحتهم لـي النجـاز هـذه 

 الــذي مكوادرهــا واخــص بالــذكر الــدكتور زيــاد قنــاالرســالة والــى معهــد التنميــة المــستدامة  خاصــة  بجميــع 

  كان سندا لكل طالب جاءه طالبا المساعدة  دمت ذخرا والى األمام دكتور زياد

  

  وأتقدم بالشكر إلى الدكتور الفاضل حسني عوض الذي مد لي يد المساعدة جزاه اهللا  كل خير

  

ظفيهـا  الـذين اسـتقبلوني وأعطـوني وشكرا خاصا لمؤسسات ذوي الحاجات الخاصـة ممثلـة  بمـدرائها ومو 

  جزئا من وقتهم لإلجابة على فقرات االستبانة 

  

واشكر كل من ساندني ودعمني وقدم لي المساعدة النجاز هذه الرسـالة سـائلة اهللا عـز وجـل ان يجـزيهم 

  كل خير                     

  

  دالل محمد حسن رضوان



 ج  

  الدراسةمصطلحات 
  

  :حسب ما تم استخدامها في الدراسةجرائيا وذلك لقد تم تعريف المصطلحات إ

  

  ذوي الحاجات الخاصة

  

المعوقون حيث يذكر ان هناك اتجاهات تربوية حديثة الستخدام مسمى  :

ذوي االحتياجات الخاصة بدال من مصطلح المعوقين الن هذا 

نفسية سلبية على  المصطلح يعبر عن الوصم باإلعاقة ومالها من أثار

   ).1999،الخطيب( الفرد

العملية التي تهدف ألي تحقيق ما حقق البرنامج اغراضه وما اذا كانت  :  التقييم

النتائج التي تحققت بسبب التدخل او الخدمة التي تم تقديمها أوال 

ومناهج وطرق تقييم النتائج تتراوح بين االجتهاد الموضوعي الذي يتم 

قومون بدراسات عن طريق المنتفعين والعاملين وبين هؤالء الذين ي

  ).2000السكري،(تجريبية 

أي منظمه لها مجلس إدارة وعادة يكون موظفيها من العاملين في  :  المؤسسات االجتماعية

الخدمات اإلنسانية بما يشمل األخصائيين االجتماعيين وأعضاء أخرى 

جانب المتخصصين بمهن مساعده وهذه المؤسسات تقدم الخدمات 

لتقليدية التي ال تهدف الى الربح التي تقدمها المؤسسات ا

  ).2000السكري،(

أنشطة األخصائيين االجتماعيين ومهنيين آخرون لمـساعدة النـاس علـى  :  الخدمات االجتماعية

تقوية قـدراتهم الذاتيـة وتقويـة العالقـات األسـرية ومـساعدة األفـراد واألسـر 

ة وهـي والجماعات والمجتمعات علـى األداء النـاجح لوظـائفهم االجتماعيـ

أنـواع محـددة مــن الخـدمات االجتماعيــة تـشمل مــساعدة النـاس للحــصول 

علــى مــوارد ماليــة المناســبة الحتيــاطهم وتقيــيم قــدرات النــاس علــى رعايــة 

  ).2000السكري ،( أطفالهم او ما يعولهم

المعاق هو كل شخص يعاني من إعاقة حسية أو جسمية أوعقلية أو  :  المعاق

لى القيام بأدواره في العمل والحياة بالشكل اجتماعية،تحد من قدرته ع

الطبيعي والمستقبل،بحيث يترتب على ترتيب دلك حاجته الى نوع  من 

الخدمات والرعاية وعمليات تأهيلية خاصة ،لتمكينه من تحقيق  أقصى 

  )2004أبو النصر،.(ما تسمح به من قدرات

ج والخــــدمات التــــي تقــــوم بهــــا تعــــرف  بأنهــــا  مجموعــــة الجهــــود والبــــرام :  الرعاية المؤسسية



 د  

المؤســــسات الحكوميــــة واألهليــــة واألقليميــــة والدوليــــة والتــــي تهــــدف ألــــى 

مـــساعدة األفـــراد والجماعـــات والـــنظم االجتمـــاعي علـــى القيـــام بوظـــائفهم 

واشباع حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل االيجابي مع مجـتمعهم ودلـك 

  )2004،ابوالنصر.(في ضوء واقع وموارد وثقافة المجتمع

دوائر الشؤون 

  االجتماعية

وهـــي مـــن أكثـــر المـــدركين لألوضـــاع االجتماعيـــة والحـــاالت االجتماعيـــة  :

التــــي تحتــــاج إلــــى الرعايــــة المؤســــسية، ألنهــــا تتمتــــع بقــــدرة متخصــــصة، 

ومعلومــــات وافيــــة فــــي كــــل دائــــرة، ومنطقــــة، وذلــــك بعــــد التأكــــد مــــن أن 

ي المؤسسة اإليوائية، القضية االجتماعية بحاجة إلى رعاية اجتماعية، ف

وزارة الشؤون االجتماعية، (وقناعة الدائرة بالمؤسسة المناسبة لتلك الحالة

2007.(  



 ه  

  الدراسةملخص 
  

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى مـــدى فاعليـــة المؤســـسات االجتماعيـــة فـــي تقـــديم الخـــدمات لـــذوي 

 دور متغيـــــــرات كـــــــل الحاجـــــــات الخاصـــــــة فـــــــي محافظـــــــات شـــــــمال الـــــــضفة الغربيـــــــة، والتعـــــــرف علـــــــى

فــي التــأثير , وســنوات الخبرة،طبيعــة العمــل ، وســنوات الخبــرة ,والمؤهــل العلمــي, المحافظــة ,الجــنس,مــن

على مستوى فاعلية المؤسـسات االجتماعيـة فـي تقـديم الخـدمات لـذوي الحاجـات الخاصـة فـي محافظـات 

  .شمال الضفة الغربية

  

بانه خاصة من أجل التعرف إلى درجـة تقيـيم  الخـدمات ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء است

التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الـضفة الغربيـة مـن وجهـة 

معلومــات :نظــر العــاملين ، وقــد تكونــت األداة فــي صــورتها النهائيــة مــن جزئين،الجــزء األول عبــارة عــن 

لثــاني مجموعــة مــن الفقــرات تقــيس درجــة تقيــيم  الخــدمات التــي عامــة عــن المؤســسات وتــضمن الجــزء ا

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر 

العاملين حيث بلغ عددها ثالثة وخمسون فقرة وزعت على سبعة مجـاالت رئيـسية ، وقـد تحققـت الباحثـة 

المؤسـسات االجتماعيـة ، وقد طبقت الدراسة على عينـة مـن العـاملين فـي من صدق وثبات أداة الدراسة 

طــــــــولكرم (لــــــــذوي االحاجــــــــات الخاصــــــــة فــــــــي محافظــــــــات شــــــــمال الــــــــضفة الغربيــــــــة والتــــــــي تــــــــشمل 

  .عامل وعاملة في هذه المؤسسات) 120(بلغت عينة الدراسة  . )قلقيلية .جنين.طوباس.نابلس.

   

خــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــات وأظهــرت النتــائج أن درجــة تقيــيم فاعليــة ال

الخاصــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظــر العـــاملين كانـــت كبيـــرة حيـــث بلغـــت النـــسبة 

وأن %). 70.18(المئويــة الكليــة لمتوســط اســتجابات المبحــوثين علــى جميــع الفقــرات لجميــع المجــاالت 

يم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــات ترتيــب المجــاالت تبعــا لدرجــة تقيــيم تقيــ

الوســائل (الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين جــاء علــى النحــو التــالي

التعليميــة المــستخدمة فــي المؤســسة، الــدعم النفــسي واالجتمــاعي للمنتفعــين، المبــاني واألثــاث بالمؤســسة، 

البــشرية العاملــة بالمؤســسة ،البــرامج الثقافيــة والنــشاطات الالمنهجيــة للمنتفعــين ، إعــداد التأهيــل الكــوارد 

  التأهيل المهني ، الخدمات الصحية 

  

فـي درجـة )  �0.05α(وقد أظهرت النتائج  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

ت الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــاتقيــيم 

، طبيعــة العمــل ،  أمــا بالنــسبة  تبعــا لمتغيــرات الجــنس ،المؤهــل العلمــيالغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين



 و  

لتأثير متغير المحافظـة  فقـد أكـدت النتـائج  وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـي بـين سـلفيت ونـابلس لـصالح 

كمــا وجــدت فــروق .  وطــولكرم لــصالح طــولكرمنــابلس وبــين طوبــاس وجنــين  لــصالح جنــين وبــين ســلفيت

)  ســنوات10 -5(علــى متغيــر الخبــرة وتحديــد علــى مجــال الــدعم النفــسي واالجتمــاعي حيــث كانــت بــين 

لـصالح ) سـنة 15أكثر من (و)  سنوات10 -5(وبين )  سنوات10 -5(لصالح )  سنوات 5أقل من (و

  ). سنوات10 -5(

  

وقوانين للمعاقين وتفعيل النافذ منها بما يضمن حصولهم  وضع تشريعات وقد اوصت الباحثة  بضرورة

على احتياجاتهم فى التعليم والصحة والتغذية والسكن والتأهيل والتدريب وفرص العمل المناسبة 

وكذلك ضرورة . والترويح والرياضة ، وتيسير حياة المعاق وتهيئة البيئة والمؤسسات لتسهيل ارتيادها 

اف والتدخل المبكر ، وتزويدها بالنشرات االرشادية المبسطة الصحية دعم دور األسرة فى االكتش

والغذائية والنمائية ، وٕاتاحة الفرص لمشاركتها فى الدورات التدريبية لتأهيلها على القيام بدورها الرعائى 

تفعيل دور المؤسسات الحكومية الصحية والتعليمية واالجتماعية    والتأهيلي، كما أوصت بضرورة

ا ودعوتها إلى دعم األسر والمجتمعات المحلية فى تنفيذ برامج التأهيل المرتكز على األسرة وغيره

  والمجتمع
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Evaluation study of the effectiveness of the services provided by the social 
institutions for people with special needs in the northern provinces of the 
West Bank 
 
Abstract 
 
This study aims to identify the effectiveness of the services provided by the social 
institutions for people with special needs in the northern provinces of the West Bank, and 
to identify the role of the variables of  gender, province, qualification, years of experience, 
and the nature of work, and their influence on the level of the effectiveness of the social 
institutions in providing services for people with special needs in the northern provinces of 
the West Bank 
 
In order to achieve the objectives of the study, a special questionnaire was structured to 
identify the degree of evaluation of services provided by social institutions for people with 
special needs in the provinces of the northern West Bank from the perspective of the 
workers of this area . The questionnaire consists of two parts; the first contains general 
information about the institutions and the second contains a series of paragraphs that 
measure the degree of evaluation of services provided by social institutions for people with 
special needs of the provinces of the northern West Bank from the perspective of workers 
in these institutions. The number of the paragraphs were  fifty three distributed to the seven 
key areas. The researcher has verified the validity and reliability of the tool of the  study. 
The study was applied on a sample of workers in the social institutions for people with 
special needs  in the provinces of the northern West Bank, and it based on the responses of 
(120) workers ( males and females.  
 
The results showed that the degree of evaluation of the effectiveness of services provided 
by social institutions for people with special needs in the northern provinces of the West 
Bank from the perspective of workers was large, where the overall percentage of the 
average of the  responses of respondents on all items for all areas was (70.18%). And that 
the order of fields depending on the evaluation of services provided by social institutions 
for people with special needs of the provinces of the northern West Bank from the 
perspective of workers was as follows (the educational methods used in the institution, the 
psychological and social support to beneficiaries, the buildings and furniture in the 
institution, the preparation, qualification, and training of human cadres working in the 
institution, cultural programs and extracurricular activities of the beneficiaries, vocational 
training, health services).  
 
The results also showed that there are no statistically significant differences (at the level of 
significance) (0.05a ≤) in the degree of evaluation of services provided by social 
institutions for people with special needs in the northern provinces of the West Bank from 
the perspective of workers in accordance with the variables of gender, educational 
qualification, and nature of work. As for the influence of the variable of province the 
results confirmed the existence of statistically significant differences between Salfit and 
Nablus in favor of Nablus and Tubas and Jenin in favor of Jenin and Salfit and Tulkarem 
in favor of Tulkarm. Significant  differences also found on the  variable of experience, 
specifically in the field of psycho-social support where between (05-10 years) and (less 
than 5 years) in favor of (05-10 years),  and between (05-10 years) and (more than 15 
years) in favor of (05-10 years).  



 ح  

The researcher has recommended the need to develop legislation and laws for the disabled 
people ,and to activate the ones in force, in order to ensure their access to their needs in 
education, health and nutrition, housing, rehabilitation, training, employment opportunities, 
recreation and sport, and to facilitate the life of the disabled and the creation of the 
environment and institutions to facilitate their exploration, as well as the need to support 
the family's role in the discovery and early intervention, and to provide it with simplified 
indicative healthy, nutritional, and developmental bulletins, and opportunities for 
participation in training courses to be qualified in playing its pastoral and rehabilitation 
role. The researcher has  also recommended the necessity of activating the role of the 
healthy, educational, and social governmental institutions, and inviting them to support 
families and communities in the implementation of rehabilitation programs based on the 
family and society 
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  
 المقدمة 1.1

  

منذ أن وجدت اإلعاقة  تباينت نظرة الجماعات اإلنسانية نحو المعـاقين فمنـذ أقـدم العـصور كانـت تتـسم 

فــي بعــض األمــم، وباإلحــسان والعطــف والرعايــة لــدى األمــم األخــرى فقــد باالضــطهاد واالزدراء واإلهمــال 

كانـــت الخـــدمات التـــي تقـــدم للمعـــاقين فرديـــة وغيـــر منتظمـــة، وفـــي القـــرن التاســـع عـــشر بـــدأت الهيئـــات 

الخاصــة والمؤســسات الخيريــة تعمــل علــى تطــوير خــدمات تأهيليــة للمعــاقين وأصــبحت أكثــر تطــورًا بعــد 

 ويعود السبب في ذلـك إلـى زيـادة عـدد المعـاقين جـسديًا وحركيـًا نتيجـة للحـروب الحرب العالمية الثانية ،

بعــد أن كــان خيريــًا وأهليــا تطــوير بــرامج ) حكــومي(وبالتــالي أخــذت الــدول علــى عاتقهــا وبــشكل رســمي 

التأهيل خصوصًا التأهيل المهني للمعاقين والعـسكريين بهـدف إيجـاد فرصـة عمـل لهـم ومـساعدتهم علـى 

لى أنفسهم وتحسين الجوانب النفسية واالنفعالية لـديهم وألسـرهم وعـائالتهم أيـضا، لـذا نجـد أن االعتماد ع

  ).م1993عبد الرحمن، (أكثر البرامج التأهيلية تقدمًا للمعاقين نشأت لدى المؤسسات العسكرية للدول 

  

ستوى العــالمي يــشهد القــرن الحــالي اهتمامــا ملحوظــا برعايــة المعــوقين وذوي الحاجــات الخاصــة علــى المــ

وأصبحت الرعاية االجتماعية لهـم مـن أهـم البـرامج التـي تأخـذ مكـان الـصدارة فـي العـالم المتقـدم والنـامي 

والمتخلــف بهــدف التخطــيط الــواعي إلحــداث التغييــر المقــصود إليجــاد التوافــق بــين أداء اإلنــسان ألدواره 

ان المعـوق أنـه يملـك قـدرات وطاقـة هائلـة ووظائفه االجتماعية وبين بيئته التي يعيش فيها وليـدرك اإلنـس

 ).2003غبــاري ،(إذا مــا تــم تدريبــه وتوجيهــه وتأهيلــه ليــصبح أنــسانا ال يختلــف عــن غيــره مــن األســوياء

ولعل تزايد االهتمام بتقديم الخدمات لذوي الحاجات الخاصة يرجـع إلـى ارتفـاع حجـم مـشكلة اإلعاقـة  إذ 
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من مجمـوع الـسكان الكلـي فـي أي مجتمـع % 10 مختلفة بحوالي تقدر نسبة األفراد اللذين لديهم إعاقات

   ). 2009هالل، (

  

ويختلـــف واقـــع المجتمـــع الفلـــسطيني عـــن بـــاقي المجتمعـــات العربيـــة اختالفـــا كبيـــرا مـــن طبيعـــة الظـــروف 

الداخليـة والخارجيــة التــي نجمــت عــن األحــداث الـسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية وغيرهــا التــي مــر بهــا 

تمــع ومــا يــزال، إذ أدت تلــك الظــروف والتحــديات الكبيــرة التــي وقفــت أمامــه إلــى تركيــز الرعايــة هــذا المج

. االجتماعيـــة والمؤســـسية علـــى مجـــاالت رعايـــة أســـر الـــشهداء والمعتقلـــين ومؤســـسات المعـــوقين واأليتـــام

  ).2004منشورات جامعة القدس المفتوحه ،.(

  

د االحـتالل قبـل مجـيء الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية ونظرا لغياب المؤسسات الحكومية الناتجـة عـن وجـو 

فقــد أخــذت الجمعيــات الخيريــة والتنظيمــات االجتماعيــة والــسياسية علــى عاتقهــا مــسؤولية تقــديم الخــدمات 

  ).2004منشورات  جامعة القدس المفتوحة ،.(االجتماعية المؤسسية

  

لحاجـات الخاصـة كحـصيلة للظـروف وتعتبر فلـسطين مـن البلـدان التـي ارتفعـت وترتفـع فيهـا نـسبة ذوي ا

السياسية التي تمر بها حيث أن اندالع االنتفاضة األولى أدى إلـى إضـافة مـا يقـارب عـشرة آالف شـاب 

ليكونوا في عداد المعوقين، هذا عدا عن النتائج التـي أسـفرت عنهـا انتفاضـة األقـصى ومـا تبـع ذلـك مـن 

  .م2008آثار الحرب على غزة في نهايات العام 

  

ذا الــدور المهــم و المــسند إلــى  المؤســسات االجتماعيــة اإليوائيــة وغيــر اإليوائيــة، فــي هــذا الظــرف إن هــ

الحساس والعصيب الذي يمر بـه الـشعب الفلـسطيني، يـستوجب دراسـة وتقيـيم عمـل هـذه المؤسـسات مـن 

ئـة قـدر حين آلخر، لإلطالع على سير العمل فيها والتحقـق مـن كفـاءة وفعاليـة الخـدمات التـي تقـدمها لف

أن تحرم من رعايـة أسـرهم، ووضـعتهم أمـام ظـرف عـصيب ال ذنـب لهـم بـه، وجعلـتهم يعيـشون حيـاة لها 

  .تختلف عن أقرانهم الذين يعيشون مع أسرهم األصلية

  

حيث يعتبر التقييم عنصر مهما وأساسيا في إدارة الخدمات لمختلف أنواعهـا وتعـدد مـستوياتها علـى مـر 

 صــانعي القــرار بمعلومــات مــن شــانها االرتقــاء بمــستوى الخــدمات مــن جهــة العــصور واألزمنــة فهــو يثــري

وجــذب  المــستفيدين مــن جهــة أخــرى  إن الجهــود المبذولــة علــى مــستوى العــالم إلجــراءات التقيــيم تعتبــر 

  :مهمة وضرورية من عدة جوانب 

  

  .تشكل قاعدة أساسية لعمل التقارير الدورية التي قد تستفيد منها المؤسسات •
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د المؤســــسات بالمعلومــــات المتعلقــــة بالخــــدمات ومــــدى قابليتهــــا لألهــــداف الموضــــوعة هــــي تمــــ •

  .والمخرجات المرجوة

  . ضرورية إلدارة المؤسساتييمتعتبر البيانات الناتجة عن التق •

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

 مـــا تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات" تتمثـــل مـــشكلة الدراســـة فـــي اإلجابـــة علـــى الـــسؤال التـــالي 

مـن هنـا  االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر  العاملين في هذه المؤسسات ؟

بـــرزت مـــشكلة الدراســـة فـــي التعـــرف علـــى الخـــدمات التـــي توفرهـــا المؤســـسات االجتماعيـــة ومـــدى قيامهـــا 

  .ابواجبها وتحقيقها ألهدافها إضافة إلى التعرف على كفاية هذه الخدمات والعمل على تطويره

  

   أهداف الدراسة3.1

  

  :هدفت هذه الدراسة إلى

  

تقييم الخدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة العاملـة مـع ذوي االحتياجـات الخاصـة  فـي  •

مستوى الخدمات المقدمة لهم مـن مختلـف النـواحي، وذلـك للوقـوف علـى طبيعـة هـذه الخـدمات، 

  .ي تعترضهم، للعمـل على مواجهتهاومدى إشباعها الحتياجات المنتفعين، والصعـوبات الت

الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي تحديد المتغيرات  التـي لهـا تـأثير فـي تقيـيم  •

المحافظــة ، الجــنس، : مــن وجهــة نظــر العــاملين ، وتــشمل تلــك المتغيــرات الحاجــات الخاصــة 

 .المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ، طبعية العمل، الدخل الشهري

  

   أهمية الدراسة4.1

 

إن مجتمعنا الفلسطيني بحاجة إلى كل القدرات واإلمكانات المتاحة لمواجهـة مـا يتعـرض لـه مـن احـتالل 

وحصار وبطالة، وٕالى مشاركة كل الفئـات والـشرائح فـي هـذا المجتمـع فـي تقدمـه وتطـوره وبنـاءه، ومـا ال 

من هذا المجتمع، ورغم أهميـة الموضـوع يمكن تجاهله هو دور شريحة المعاقين التي هي جزء ال يتجزأ 

وضرورة االهتمام بذوي الحاجات الخاصة وعمل ما يمكن عمله  لتقوية الخدمات المقدمة لهم وتطويرها 

اال  أن  الباحثــة لــم تجــد دراســات فــي فلــسطين تلقــي الــضوء  علــى تقيــيم  الخــدمات المقدمــة للمعــاقين 

بـذل قـصارى الجهـود لتقويـة  ومـضاعفة  الخـدمات المقدمـة بشكل مباشر  لذا  تريد الباحثة لفت النظر ل
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ـــم ومـــستمر بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات المعـــاق وحاجاتـــه وحاجـــات  لهـــم والعمـــل علـــى تطويرهـــا بـــشكل دائ

  :من النواحي التاليةفأهمية البحث سوف تنبع  .المجتمع الذي هو جزء منه

  

لخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات الكشف عن حقائق جديدة تفيد فـي تقيـيم ا :من الناحية العلمية •

  .فتح افاق بحثية جديده لهذا الموضوع، و ي الحاجات الخاصة للجهات المعنيةاالجتماعية لذو 

تنبـــع أهميتهـــا بأنهـــا ستـــستقطب وتـــضيف معلومـــات هامـــة وجديـــدة حـــول : مـــن الناحيـــة النظريـــة •

ها الخـــــدمات المقدمـــــة لـــــذوي الحاجـــــات الخاصـــــة مـــــن حيـــــث مـــــستوى هـــــذه الخـــــدمات ومناســـــبت

  .الحتياجات ذوي الحاجات الخاصة وسبل إدارتها 

فتنبـــع مـــن مـــساهمتها مـــن خـــالل النتـــائج والتوصـــيات التـــي ســـوف : أمـــا مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة •

نحــصل عليهــا فــي تطــوير الخــدمات المقدمــة لــذوي الحاجــات الخاصــة والفائــدة التــي يمكــن ان 

 للجهـات المختـصة حكوميـة كانـت أو يعود على المجتمع، وتوفير البيانـات والمعلومـات الالزمـة

  .غير حكومية في صورة عمل هذه المؤسسات وتقييمها من مصدر أساسي أال وهو العاملين

  الحصول على درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات :األهمية الذاتية •

 

 مبررات الدراسة 5.1

  

مــع وبمــا إننــا نعتبــر اإلعاقــة    بــذوي الحاجــات الخاصــة مــن القــضايا المهمــة فــي أي مجتاالهتمــامقــضية 

قـضية اجتماعيـة تــؤثر علـى المحيطـين وليــست حالـة فرديـة يتحمــل صـاحبها الـذنب فنــدرك أننـا مجبــرون 

علــى عـــدم االستـــسالم للمـــؤثرات الخارجيـــة والداخليـــة ســواء كانـــت اجتماعيـــة أو اقتـــصادية أو نفـــسية بـــل 

جاهـات المجتمـع عامـة واألهـل خاصـة يجب المحاولة إليصال المعاق إلى أحسن الظروف خاصة أن ات

قــد تبــدلت بطريقــة تقبــل فيهــا األعــضاء وجــود اإلعاقــة  وتقبــل األمــر الواقــع بكــل صــدر رحــب ومحاولــة 

ــاة الكريمــة والوضــع   ــأثيرات التــي تــضعف عنــدنا قــوة اإلرادة وتحــرم المعــاق حقــه فــي الحي التقليــل مــن الت

 ذوي الحاجــات الخاصــة وخــصوصا تقيــيم الخــدمات األمثــل، وهــذا بــدوره يقودنــا إلــى االهتمــام  بموضــوع

  .التي تقدمها المؤسسات األهلية لهذه الفئة 

  

  : مبررات ذاتية.1.5.1

  

كون الباحثة تعمل فـي قـسم اإلغاثـة والـشؤون االجتماعيـة بوكالـة الغـوث واطالعهـا علـى الخـدمات التـي 

ي تقـــدم لهـــذه الفئـــة مـــن خـــالل تقـــدم لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة حيـــث ترغـــب الباحثـــة بتقيـــيم الخـــدمات التـــ

  .المؤسسات األهلية بمحافظات شمال الضفة الغربية
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  : مبررات عامة.2.5.1

  

  حاجة ذوي الحاجات الخاصة الملحة للخدمات التي تهدف لدمجهم في المجتمع  •

إن قصور الخدمات المقدمة لذوي الحاجـات الخاصـة  فـي فلـسطين وكثـرة عـدد اإلفـراد مـن هـذه  •

د للبحــث عــن الحلــول التــي قــد تــساعد علــى توســيع قاعــدة الخــدمات التــي تقــدم الفئــة ،كــان ال بــ

  .تزايد أعدادهم في ظل انتفاضة األقصى" لذوي الحاجات الخاصة وخصوصا

المـــردود االقتـــصادي  واالجتمـــاعي النـــاتج عـــن تأهيـــل المعـــاقين وتـــشغيلهم واســـتعادة دورهـــم فـــي  •

  . العملية اإلنتاجية

  

   أسئلة الدراسة6.1

  

ما درجة  :ت اسئلة الدراسة في سؤال رئيسي ومجموعة من االسئلة الفرعية ،اما السؤال الرئيسي تمثل

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة تقييم 

هل توجد  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  ؟الغربية  من وجهة نظر العاملين

في متوسطات درجة تقييم الخدمات التي تقدمها  )≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية  من وجهة نظر 

رة و طبعية المحافظة و الجنس و المؤهل العلمي   وسنوات الخب(العاملين تعزى إلى المتغيرات التالية

  ؟)العمل  والدخل الشهري

  

  فرضيات الدراسة  7.1

 

  :لإلجابة على أسئلة الدراسة تم تحويل السؤال الثاني إلى الفرضيات الصفرية اآلتية

  

تقيــــيم  فــــي متوســــطات درجــــة )≥0.05α(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى  •

جات الخاصة بمحافظـات شـمال الـضفة الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحا

  .المحافظة تعزى إلى متغير الغربية  من وجهة نظر العاملين

تقيــــيم  فــــي متوســــطات درجــــة )≥0.05α(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى  •

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظـات شـمال الـضفة 

  .تبعا لمتغير الجنس تعزى إلى متغير ظر العاملينالغربية  من وجهة ن

 درجة تقييم  في متوسطات )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
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الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال الـضفة 

  .المؤهل العلميتبعا لمتغير  تعزى إلى متغير الغربية  من وجهة نظر العاملين

درجــــة تقيــــيم فــــي متوســــطات  )≥0.05α(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى  •

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظـات شـمال الـضفة 

  .تبعا لمتغير سنوات الخبرة  الغربية  من وجهة نظر العاملين

تقيــــيم فــــي متوســــطات درجــــة  )≥0.05α(نــــد مــــستوى ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية ع •

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظـات شـمال الـضفة 

  طبيعة العمل تبعا لمتغير الغربية  من وجهة نظر العاملين

تقيــــيم  فــــي متوســــطات درجــــة )≥0.05α(ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى  •

تي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظـات شـمال الـضفة الخدمات ال

 .معدل الدخل الشهري تبعا لمتغير الغربية  من وجهة نظر العاملين

  

   محددات الدراسة 8.1

  

  :اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التالية

  

مــع ذوي االحتياجــات أجريــت هــذه الدراســة فــي المؤســسات االجتماعيــة العاملــة : محــدد مكــاني •

  )قلقيلية جنين، طوباس، نابلس، طولكرم ،(الخاصة  في شمال  الضفة الغربية

  ).2011-2010(هو الفصل الثاني من العام الدراسي : محدد زماني •

تقتــصر هــذا الدارســة علــى العــاملين فــي المؤســسات االجتماعيــة العاملــة مــع ذوي : محــدد بــشري •

 .فة الغربيةاالحتياجات الخاصة  في شمال  الض

  

  تهاامنهجية الدراسة وٕاجراء 9.1

  

. استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي لمناسـبته لطبيعـة هـذه الدراسـة لتحقيق هدف هذه  الدراسة

 العــاملين فــي المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة فــي محافظــات حيــث تــم استقــصاء آراء

العـاملين فـي  المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي راسـة مـن جميـع حيث تكون مجتمع الد يةشمال الضفة الغرب

المؤسـسات االجتماعيـة ويبلـغ عـدد العـاملين فـي الحاجات الخاصة في محافظات شمال الضفة الغربية  

ـــة وذلـــك حــسب مـــصادر /عامــل)337(لــذوي الحاجــات الخاصـــة فــي محافظــات شـــمال الــضفة الغربيـــة 

  . الخاصة في محافظات شمال الضفة الغربيةإدارات المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات
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  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

 المقدمة 1.2

  

تعـــرض توصـــيف اإلعاقـــة  الـــى الكثيـــر مـــن الغمـــوض واللـــبس خـــالل الفتـــرة الماضـــية، ويعـــود دلـــك فـــي  

ين حــــول المــــصطلحات والتعريفــــات المــــستخدمة مــــن المنظمــــات الدوليــــة والحكومــــات مجملــــه الــــى التبــــا

وقــد يكــون التــصنيف العــالمي لالعــتالل . والمتخصــصين  والمــشرعين واالشــخاص  المعــوقين وممثلــيهم

، هـــو البدايـــة الحقيقيـــة لتنظـــيم 1980والعجـــز واإلعاقـــة  الـــدي اصـــدرته منظمـــة الـــصحة العالميـــة ســـنة 

تجـــسد االهتمـــام العـــالمي بقـــضايا .والتـــصنيف لالعاقـــات باســـلوب علمـــي ومنهجـــي اجـــراءات التـــشخيص 

، العقـــد الـــدولي 1992-1983،الـــسنة العالميـــة للمعـــوقين ،وتبنـــى الفتـــرة1982اإلعاقـــة  بـــاعالن ســـنة 

لالشــــخاص المعــــوقين، وهكــــدا وانطالقــــا مــــن االلتــــزام الــــدولي والحكــــومي والــــشعبي بالمبــــادئ الموجهــــة 

في سائر مجاالت الحياة ،فقـد ارتبطـت قـضايا اإلعاقـة  ارتباطـا وثيقـا بهـده المبـادئ ، للتطورات الحديثة 

وأفــادت بالتــالي فــي توجيــه الــسياسات  واالســتراتيجيات الدوليــة والحكوميــة فــي مجــال تأهيــل االشــخاص 

  ).2006داوود،(المعوقين 

  

 يتطلـب تـوفير الخـدمات لكـل مما ال شك  فيـه ان تحقيـق التقـدم الحـضاري والتريبـة الـشاملة بـأي مجتمـع

افراده دون استثناء وتغير النظرة الى الفرد غير العادي  على اساس ما يمكن مـا  يقـوم  بـه او مـا يقـدر 

عليـــه ولـــيس مـــا يـــستطيع ان يقـــوم بـــه مـــن ادوار او مهـــام وتحتـــل التربيـــة الخاصـــة مكانـــة متميـــزة علـــى 

 النظـرة الـى المعـاق واصـبح يحـصل علـى التعلـيم المستوى العالمي بين انماط التربية االخرى فقد تغيـرت

والتــدريب لمواصــلة حياتــه بــشكل طبيعــي اكثــر مــن ذي قبــل ففــي بلــدان مثــل اوروبــا وامريكيــا تعتبــر فئــة 
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المعــاقين قــوة انتاجيــة ال يــستهان بهــا وكلمــا زادت عمليــات تــدريبهم نمــت قــدراتهم علــى التــدريب واالنتــاج 

اقة  في اية مجتمع تنصب على مجمل من الجوانب جوانـب  شخـصية واالستجابة الحقيقية لمشكلة اإلع

المعــــاق بــــرغم مــــا لديــــه مــــن قــــصور وتكــــون االســــتجابة فــــي صــــورة متكاملــــة مــــن الخــــدمات التــــي تفــــي 

باالحتياجات المعاق وتوجه ما لديه من جوانب  القصور والعجز وتتمثل هـده الخـدمات بالتـدخل المبكـر 

يعـــي وخـــدمات ارشـــاد بمختلـــف انواعـــه ثـــم خـــدمات التعلـــيم والتـــدريب الـــى والرعايـــة االوليـــة والعـــالج الطب

جانـــب مـــا يتـــزامن مـــع مـــا ســـبق مـــن خـــدمات انمـــاط التاهيـــل كالتاهيـــل الطبـــي واالجتمـــاعي والنفـــسي  و 

االكاديمي و المهني لكي تحقق للمعاق دورا مناسبا من النمو الجسمي و العقلي و االجتماعي ليـستطيع 

  . المجتمعالعيش كباقي افراد 

  

وقد زاد اهتمام المجتمعات الحديثة بالمعاقين فعملت على انشاء مؤسسات ومعاهد للعناية بهـم ورعـايتهم 

وأحدث اعتبار تربوي هو الـدمج و .  وتوجيههم وتطوير وتحسين البرامج التربوية الخاصة التي تقدم لهم

  ).1999الروسان، ( و االجتماعي هو وضع االفراد الغير العادين ومن بين برامج الدمج االكاديمي

  

وفــي الــسنوات األخيــرة ازدادت أعــداد المعــاقين ألســباب كثيــرة، وظهــرت صــور جديــدة مــن اإلعاقــات لــم 

نكن نسمع عنهـا مـن قبـل، مثـل مـرض التوحـد، وٕاعاقـات ذهنيـة وسـمعية وبـصرية، نتيجـًة لعوامـل وراثيـة 

هـذه الفئـة مـن المجتمــع موجـودة فـي كــل . نــة مـن أحـد الوالـدين، أو نتيجــة ألخطـاء طبيـة أو حـوادث معي

المجتمعــات، وهــي تتعــايش بــشكل طبيعــي فــي مجتمعاتهــا، وخاصــًة فــي الــدول المتقدمــة التــي تنظــر إلــى 

اإلعاقة  على أنها تعطل وظيفة من وظائف الجسم، لكن ال تمنع صاحبها من ممارسـة حياتـه الطبيعيـة 

ر فـي معظـم المجتمعـات العربيـة إلـى المعـاق علـى أنـه وتقديم الخدمات في المجتمـع، بينمـا لألسـف ينظـ

شــخص يــستحق العطــف ولــيس لــه قــدرة علــى ممارســة حياتــه الطبيعيــة، وطبقــًا لهــذا المفهــوم تواجــه هــذه 

الفئــــــة إهمــــــاًال فــــــي المــــــشاركة الطبيعيــــــة فــــــي مجتمعاتهــــــا، وتواجــــــه صــــــعوبات فــــــي التوظيــــــف وغيــــــره 

 ).1999فهمي،(

  

ية لتناســب حاجــات المعــاقين علــى اخــتالف فئــاتهم فقــد اشــار كــل مــن كمــا تعــددت أوجــه الرعايــة المؤســس

أنــه كلمــا تــوفرت أوجــه الرعايــة المختلفــة فــي المؤســسات الخاصــة كلمــا )1924(وســتروز) 1922( مــاثيو

أدى ذلك لتحسين هذه الفئات وانعكس على تكيفهم حيث تدعم هذه البرامج المظاهر الـسلوكية االيجابيـة 

خـــالل تواجـــده داخـــل الجماعـــة فـــي المؤســـسة التـــي تقـــدم البـــرامج االجتماعيـــة لـــدى الطفـــل المعـــاق مـــن 

والصحية والنفسية والتربوية التي تتناسب مع المعاقين المصابين بعاهات خلقيـة او مرضـية تعـوقهم عـن 

  )1982صادق،( سهولة الحركة 
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  مفهوم التقييم وأهميته 2.2

  

ظرا لما يرتبط به معنى توجيه الجهود، واألنـشطة، سيطر مصطلح التقييم على ساحة كثير من العلوم، ن

والبــرامج، نحــو المــسار الــذي يتعــين أن تتجــه إليــه، كــي يتحقــق لهــا اكبــر قــدر مــن الفاعليــة، وتنجــز مــا 

وضــعت مــن اجــل انجــازه، ومــن ثــم فــان هــذا المــصطلح يختــزن داخلــه معنــى وجــود إجــراءات وخطــوات 

ـــة محـــددة وأدوات بعينهـــا مـــن شـــأنها إن تح قـــق القيـــاس أو التحديـــد الموضـــوعي لجـــدوى النـــشاط أو فعال

اســـتنادا إلـــى  )  Objective Evaluation(فعاليتــه، ومـــن ثــم ظهـــر مـــصطلح التقيــيم الموضـــوعي 

  ).2003المطيري، ( إجراءات وخطوات منهجية بعينها تكفل له موضوعية الحكم وٕاصدار القرار

  

 أدوات يمكـــن أن يرتكـــز إليهـــا النجـــازه لمـــا ويعنـــي القيـــاس الموضـــوعي فـــي إطـــار هـــذا المفهـــوم توظيـــف

تحظــــى بــــه مــــن إجمــــاع كبيــــر بــــين مــــستخدميها، وفــــضال عــــن اإلجمــــاع علــــى األدوات، فــــان القيــــاس 

الموضوعي الذي يمثل أساس منهج البحث التقييمي يتضمن أيضا معنى اإلجماع التقييمـي إلـى تقريرهـا 

  .ه كبحث تطبيقيأساسا، وهو األمر الذي يكتسب منه البحث التقييمي صفت

  

أخر وهو بعد " وٕاضافة إلى بعد القياس الموضوعي في بناء مصطلح التقييم الموضوعي فان هناك بعدا

االدارة العلمية لعملياته، وهي االدارة التي يقع علـى كاهلهـا مـسؤولية تقريـر مبلـغ الـتالؤم بـين اإلجـراءات 

عليهــــا للنــــشاط، فالمالئمــــة بــــين النــــشاط، التــــي يتخــــذها النــــشاط ويلجــــأ إليهــــا، وبــــين األهــــداف المجمــــع 

واإلجراءات، واألدوات التي يوظفها لتحقيق أهدافه من صميم البعد اإلداري في العملية التقييميـة كنـشاط 

يستند أساسا إلى الموضوعية، وعلية كان مدى االعتماد على مـا يتمتـع بـه المقيـاس مـن صـدق داخلـي، 

هوم التقييم كمـنهج بحـث علمـي، ومهمـا يكـن مـن أمـر الجهـود وخارجي، ودرجة معينة من ركائز بناء مف

التي بذلت لتحديد مفهوم التقيـيم، سـواء تلـك التـي زاوجـت بينـه وبـين بعـد القيـاس وعملياتـه، أو تلـك التـي 

سعت إلى التركيز على مبلغ التطابق بين األهداف المعلنة للنشاط، وبين المتحقق، أو المنجز منها، أو 

 مـن خـالل مـا يـصدره الخبـراء أو يـضعه المقيمـون مـن أحكـام علـى قيمـة البيانـات التـي تلك التي تناولت

  )2003المطيري،(تجمع حول النشاط عن طريق هذه المنهج ودورها،

  

  :  ويقسم إلى شقين متصلين هما– بوجه عام –ويستند التقييم لعملية منهجية متكاملة 

  

 فعاليتــه، وكفــاءة أســاليبه، فــي تحقيــق  وبيــان مــدى– كمــا ســبق وأوضــحنا –إطــار نظــري محــدد  •

فمن الثابـت أن التقيـيم كعمليـة منهجيـة بحثيـة ال يتـسنى انجازهـا إال إذا . الغايات المستهدفة منه

  : كانت هناك رؤية نظرية محددة توجهها وتتكون من
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o  عــدد مــن القــضايا اإلنــسانية ذات بنــاء محــدد تقــود تــساؤالت القــائم بعمليــة التقيــيم وتوظــف

 . مرجعي تفسر في ضوئها معطيات القياسكإطار

o شبكة محددة من المتغيرات تشكل محاور تنطلق منها عمليات القياس.  

  

ولما كانت عملية التقييم شـكال مـن أشـكال النـشاط البـشري، سـواء تبـدو فـي عـدد مـن األفعـال المـشاهدة، 

احد المـداخل النظريـة ذات أو تبدو في صورة أفعال رمزية، كان البد من ممارسة هذه العملية في ضوء 

  ).2004الخليوي، (العالقة بأهداف هذا النشاط

  

ـــة والتـــصورات  ـــاره يتركـــب مـــن التـــصورات المعرفي فلقـــد اخـــذ مفهـــوم التـــصور المنهجـــي المتكامـــل، باعتب

اإلجرائيــة البحثيــة، ويفــرض نفــسه فــي عالقتــه بالقــضايا المرتبطــة بنمــاذج الــسلوك أو الفعــل البــشري التــي 

الذي انـشغل بـه سـائر البـاحثين ومـن بيـنهم البـاحثون فـي ميـدان تقيـيم نتـائج النـشاط البـشري هي اإلطار 

  .في مختلف صوره 

  

وٕاذا كــان الــسلوك البــشري متعــددا ومتنوعــا، كمــا انــه يــستمد أســباب فعاليتــه الحــضارية مــن أســباب تــدعيم 

لزم النـشاط البحثـي التقييمـي كنـشاط اإلطار المهيأ الستقراره، واستمراره، واستنادا إلى التصور المقدم يـست

متكامـل االرتبـاط بمرحليــة منهجيـة تتمثـل تبعــا للتوجـه اإلنــساني باعتبـاره أكثـر المــداخل والتوجهـات اليــوم 

 مـن إشـكاليات فـي – وبخاصـة القـضايا االجتماعيـة–اتساقا مع مـا تطرحـه القـضايا اإلنـسانية المعاصـرة 

  :العناصر التالية

  

 .لنسق والبيئة التي تحيط بعملية التقييمتحديد دقيق لخصائص ا •

 .تحديد دقيق ألهداف النسق وٕاعادة صياغتها والقيم التي تحكم هذه األهداف أو توجهها •

تحديــد العمليــات واآلليــات المختلفــة التــي تمــر بهــا عمليــات النــسق وتــؤثر فــي النتــائج المترتبــة  •

 .عليها

النــسق وأنــشطته مــع الموجهــات القيميــة تحديــد صــور وأنمــاط الــضبط وعملياتــه المحــددة لحركــة  •

 ).1988غباري وآخرون، (العامة لإلطار البيئي الذي يضمها

  

ويتحقــق هــدف الــضبط باعتبــاره مرحلــة منهجيــة أساســية تبعــا للتــصور الــذي طرحتــه الباحثــة ســابقا مــن 

طلبــات خــالل العمليــة التقيــيم يــة كــنمط ســلوكي منهجــي متكامــل يتعــين أن تتــوفر لــه رؤيــة عــدد مــن المت

  : والقواعد األساسية التالية
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 : أن تجري عملية التقييم في حضور منظورين هما •

 

o منظور السياسة أو البرنامج ذاته تبعا ألهدافه . 

o ور المجتمع ذاته وفقا الحتياجاتهمنظ 

 

عــدم التركيــز علــى مجــرد تحليــل نــشاط موضــوع البحــث، بــل االهتمــام كــذلك بطبيعــة العالقــات  •

ين غيرهــا مــن األنــشطة التــي تتفاعــل معهــا، إلــى جانــب عالقــة النــشاط بالحركــة القائمــة بينهــا وبــ

  .الكلية للمجتمع وقضاياها، وقدرتها على التوائم مع متغيرات المستقبل ومستجداته

 ).1995البحري، ( تحليل اآلثار المترتبة على النشاط موضوع الدراسة أو المتوقع حدها •

  

  اعيةت االجتماهمية التقييم في المؤسسا . 1.2.2

  

 والتــى  يــولي المجتمــع الحــديث اهميــة كبيــرة لعمليــة التقيــيم  باعتبارهــا مالزمــة لبــرامج العمــل االجتمــاعى

تهدف إلى إحداث التغييرات التـى مـن شـأنها ان تنمـى وتطـور االنـساق االجتماعيـة والجماعـات المحليـة 

اديــة والبــشرية ، وهــذا يقودهــا إلــى حتــى تــستطيع ان تــصل إلــى الحــد االقــصى مــن توظيــف امكانياتهــا الم

عملية التقييم  من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية فى مجال العلوم االجتماعية والتميز بينهـا وبـين 

  .اى صور اخرى 

 

فــالتقييم  دراســة للتغيــرات التــى حــدثت اثنــاء وبعــد تطبيــق بــرامج العمــل االجتمــاعى ، وتحديــد للجوانــب 

 وقــد تكــون فــرص نجــاح البرنــامج اكبــر لــو ان التقيــيم قــد ادرج منــذ البدايــة ضــمن المــؤثرة فــى البرنــامج ،

التخطيط للبرنامج باعتباره خطوة اساسـية مـن خطواتـه التنفيذيـة ويـستخدم مفهـوم التقيـيم  كهـدف فـى حـد 

درجـة ذاته او كعملية ، فهو كهدف يحدد العائد او الفائدة االجتماعية للبرنامج ، اما كعملية انـه يقـيس ال

التــى تعكــس العائــد المرغــوب او الفائــدة مــن البرنــامج ، وهــذان الجانبــان فــى التقيــيم  يمــثالن المكونــات 

  .مالمنهجية والتصورية للبحث التقيي

  

كيـــف نقـــوم : ان التقيـــيم  يهـــدف لالجابـــة علـــى االســـئلة اآلتيـــة   Armstrongولـــذلك يـــرى ارمـــسترونج 

   نستطيع تحسين ما نؤديه من عمل ؟بالعمل؟ هل ننجز ما نحدده لعملنا ؟ كيف

  

جمع بيانات حول نتائج برامج العمل المتعلقة باالهداف واالغراض الموضـوعة " وقد عرف التقييم  بانه 

عمليــة يمكــن بهــا اصــدار الحكــم علــى تحقيــق العمليــة "وقــد عــرف آخــرون التقيــيم  بانــه " . لتقــدم البرنــامج
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ى كـشف نـواحى الـنقص إن وجـد ، واقتـراح الوسـائل السـتكمال التربوية الهدافها واغراضـها ، والعمـل علـ

  )2000. السكري" .(هذا النقص فى المستقبل

  

عمليــة الوصــف الــدقيق للحــصول علــى المعلومــات المفيــدة للحكــم علــى بــدائل " كمــا عــرف ايــضا بانــه 

لنجـاح فـى تحقيـق ويرى فريق آخر التقييم  بانه الجهود المنظمة التـى تبـذل للتأكيـد مـن مـدى ا" القرارات 

ويتفق مـع نفـس هـذا التعريـف تعريـف المـؤتمر االمريكـى للـصحة العامـة بانـه عمليـة " االهداف المحددة 

وقـــد عـــرف المجتمعـــون فـــى احـــد  .لتحديـــد القيمـــة او كميـــة النجـــاح فـــى تحقيـــق االهـــداف الموضـــوعة 

العمليـة التـى تمكـن المنفـذين تلـك " االجتماعات الدولية لمنظمة اليونـسكو منـذ عـدة سـنوات التقيـيم  بانـه 

مــن وصـــف فاعليــة بـــرامجهم ، والقيــام بتعـــديالت مـــستمرة إذا اقتــضى االمـــر لتحقيــق االهـــداف المحـــددة 

للبــرامج بطريقــة اكثــر تــأثيرا ، وهــذا يعنــى ان عمليــة التقيــيم  ال تكــون فــى نهايــة البرنــامج فقــط ، ولكنهــا 

  .مج عملية دورية لمتابعة المراحل المختلفة من البرنا

  

أداة او مـــنهج علمـــى " بـــل ان الـــبعض اكـــد علـــى ان التقيـــيم  هـــو اســـلوب للبحـــث او مـــنهج علمـــى فهـــو 

يــــستهدف الكــــشف عــــن حقيقــــة التــــأثير الكلــــى او الجزئــــى لبرنــــامج مــــن بــــرامج التنميــــة االجتماعيــــة او 

 الكــشف االقتــصادية فــى النطــاقين القــومى والمحلــى علــى الــسواء ، ووســيلته إلــى تحقيــق هــذا الهــدف هــى

  .عن حقيقة التغير االجتماعى المادى التكنولوجى والمعنوى

  

 عملية اجتهادية لحساب القيمـة الماديـة او تقـدير لقيمـة شـئ ، – ان التقييم –ويرى احمد شفيق السكرى 

وفــــى الخدمــــة االجتماعيــــة هــــو قيــــاس او تقــــدير إلــــى اى مــــدى حقــــق التــــدخل او المــــشروع او البرنــــامج 

  وما هى بالتحديد اسباب نجاح او فشل التدخل او البرنامج او المشروع ؟اغراضه واهدافه ؟ 

  

واالجابة على هذين السؤالين تستخدم العادة تحديد بدائل اساليب التدخل او بـدائل البرنـامج ؟ او اعـادة 

تحديد االهداف واالغراض نفسها ، ويمثـل التقيـيم اهميـة فـى بـرامج الخـدمات االجتماعيـة حيـث يـستخدم 

  .بات احقية البرامج القائمة فى استمرار تمويلها الث

  

والتقيــيم يختلــف عــن المتابعــة ، فــالتقييم يهــتم بتقــدير البرنــامج بعــد اســتكماله لكــى يتخــذ البرنــامج مــساره 

الــصحيح خــالل عمليــة التطبيــق ، وكــال مــن المتابعــة والتقيــيم يمكــن تــصورها مــوجهين لكــال مــن جهــود 

 فالمتابعـــة تتجـــه للتركيـــز علـــى جهـــود البرنـــامج ، والتقيـــيم يركـــز علـــى نتـــائج البرنـــامج ونتـــائج البرنـــامج ،

  .البرنامج 
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ــيم فــال يمكــن ان يقــيم بــدون ان نقــارن فــيمكن مقارنــة الموقــف قبــل التــدخل  وٕان المقارنــة هــى اســسا التقي

ت اوالموقــف بعــد التــدخل ، او مقارنــة البرنــامج ببرنــامج اخــر او يــتم مقارنتــه بمــا هــو مخطــط مــن توقعــ

 عمليات قياس موضوعى للقيمـة الفعليـة الى عمـل او نـشاط مقاسـا بمـا يحـدد مـن –وهناك من يرى انه 

وبمــا يحــدث مــن تغييــرات ماديــة وانــسانية وبمــا ) ماديــة وبــشرية(اهــداف وبمــا يخــصص لــه مــن امكانــات 

رها بمـا يبـذل فـى كما تقاس النتائج المحققـة بـدو . يحققه من نتائج مقارنة بما كان من المتوقع ان يحققه 

وفى التخطيط االجتماعى يتسع نطـاق تقيـيم اى مـشروع . )1999.قاسم(ت وجهد وتكلفة تحقيقها من وق

  :او برنامج تتضمنه الخطة الموضوعة ليشمل الجوانب التالية 

  

  .تقييم االهداف المحددة للبرنامج او المشروع  •

مكانيــات الماديــة والبــشرية والتنظيميــة تقيــيم مــدخالت المــشروع او البرنــامج ويعنــى ذلــك تقيــيم اال •

المخصـــصة للمـــشروع او البرنـــامج مقاســـه بحجـــم ودرجـــة صـــعوبة المـــشكالت التـــى يعالجهـــا او 

  .االحتياجات التى يواجهها 

تقيــيم مــستويات االداء والفاعليــة بقيــاس المــستوى الفنــى الداء العمــل ومــدى فاعليــة هــذا االداء  •

  .ه الدائه على ضوء ما يحدثه من تغيرات مصاحب

  تقييم العائد او النتائج النهائية التى يحققها البرنامج او المشروع فيما يعرف بتقييم المخرجات  •

  :محاولة الوقوف من خالل التنفيذ على ما يلىو يستهدف تقييم اهداف البرنامج : تقييم االهداف •

  

o  مدى وضوح االهداف الموضوعة.  

o يق مدى واقعية هذه االهداف وقابليتها للتحق.  

o  مدى ترابطها وتكاملها.  

o  مـــدى درايـــة وفهـــم العـــاملين فـــى التنفيـــذ لالهـــداف ومـــدى ادراكهـــم لعالقـــة اعمـــالهم المختلفـــة

  .بتحقيق االهداف 

o  هل هناك اهداف اخرى كان يمكن ان تضاف ، ومن ناحيـة اخـرى هـل هنـاك اهـداف الداء

  .اعمالها ، ويقترح صرف النظر عنها 

o  ما لم يتحقق ، ولماذا ما تحقق من هذه االهداف و.  

  

  :inputs Evaluationتقييم المدخالت . 2.2.2

  

رعايـــة المـــدخالت التـــى يتناولهـــا التقيـــيم بالدراســـة والقيـــاس فـــى اي برنـــامج او مـــشروع يخطـــط للتنميـــة وال

  :االجتماعية تتضمن جانبين 
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ة او كــل ذلــك افــراد او جماعــات او مجتمعــات محليــ(المــستفيدين بالبرنــامج او المــشروع : االول  •

ويعـرف .. واالحتياجات التى يواجهها البرنامج او المـشروع ، او المـشكالت التـى يعالجهـا ) معاً 

  .تقييم هذا الجانب عادة بما يسمى تقييم العمالء 

االمكانــــات والعناصــــر التــــى تــــم توفيرهــــا وتخصيــــصها لمواجهــــة االحتياجــــات وعــــالج : الثــــاني  •

  :المشكالت ويتضمن ذلك ما يلى 

  

o خدمات التى يوفرها المشروع ومدى تكاملها وكفايتها لتحقيق االهدافال .  

o المرافق والمبانى والطاقة الخدمية لكل منها والطاقة المستغلة فعال . 

o التخطيط التنظيمى للمشروع ويشمل : 

o البناء التنظيمى وتقسيماته ومدى تناسبه مع تنوع البرنامج او المشروع . 

o هــــا العدديــــة وكفاءتهــــا مــــن حيــــث الخبــــرات والتأهيــــل ومــــسميات القــــوى العاملــــة ومــــدى كفايت

 كلـه وخلـوه مـن  وظائفها واالختصاصات المحددة لكل منها ومدى الوضـوح فـى تحديـد ذلـك

 . االزدواج او التضارب

o خط السلطة Line of Authority:  ومدى تسلسل القيادة وتفويض السلطة مـن اعلـى إلـى

عمــل وانــسيابه فــى التوقيــت والظــروف المالئمــة لتحقيــق اســفل لتجنــب االختناقــات المعوقــة لل

 . اهداف المشروع

o االتــصال Communication:  ويقــصد بــه وســائل نقــل االوامــر والتوجيهــات والتعليمــات

  . والمعلومات الخاصة بالعمل على جميع المستويات

o االموال واالعتمادات المخصصة ومدى كفايتها . 

o  وحداثتها تكنولوجياالمعدات واالجهزة ومدى كفايتها . 

o  تعليمات ولوائح العمل فى المشروع ومدى خلوها من التعقيد مع مالءمتهـا لطبيعـة المـشروع

 . واهدافه

 

 Evaluation of standards and effectiveness: تقويم مـستوى االداء والفاعليـة . 3.2.2
of performance  

  

ب موضــوعى او مــنهج علمــى يتبــع للوقــوف علــى مفهــوم تقيــيم مــستوى االداء وفاعليتــه يــشير الــى اســلو 

المـــستوى الفنــــى الداء العمــــل وعلـــى مــــدى التــــأثير الكلـــى او الجزئــــى لهــــذا االداء وكـــذلك للكــــشف عــــن 

التغيــرات التنمويــة التــى تطــرأ علــى المــستفيدين مــن المــشروع او البــرامج خــالل مراحــل تنفيــذه المتعاقبــه 

  :لى ويستهدف تقييم مستوى وفاعلية االداء ما ي
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  . التحقق من ان المشروع يسير بصورة مطابقة للخطة الموضوعة •

 التأكد من ان العمل فى هذا المشروع يؤدى وفق االصول التى وضعها الخبراء والمتخصصون •

. 

االطمئنان الى ان التغيرات التنموية المنشودة تتحقق كما وكيفا بالمعدالت المتوقعـة لكـل مرحلـة  •

 . من مراحل تنفيذ المشروع

التـــيقن مـــن ان العمـــل يـــؤدى باقـــصى كفـــاءة إداريـــة وتنظيميـــة فـــى اســـتخدام االمكانـــات المتاحـــة  •

وذلك بأقل قدر من ... )  مرافق – ادوات – مهمات – وقت – قوى عاملة –أموال ( للمشروع 

 . الفاقد المسموح به فى استخدام هذه االمكانات

ومــشكالت وتقــصى أســبابها او العوامــل التعــرف علــى مــا يواجــه التنفيــذ او االداء مــن صــعوبات  •

هـل تعـود إلـى عيـوب فـى التخطـيط ام إلـى قـصور فـى االمكانيـات ام إلـى ضـعف (المحدثة لها 

 .  ( فى مستوى كفاءة العاملين

فى االنفاق وفـى اسـتهالك المعـدات (الكشف عن مواطن الفاقد فى استخدام االمكانيات المتاحة  •

 . (ة العاملةوالمهمات واالدوات وفى تشغيل القو 

 : الكشف عن مواطن الخلل االدارى والتنظيمى وهل ترجع إلى •

 

o  شيوع المسئولية بين العاملين او عدم وضوحها وتحديدها. 

o  عيوب فى البناء التنظيمى للوحدة المنفذة للمشروع.  

o  عيوب فى اللوائح والتعليمات.  

o  ضعف فى الرقابة الداخلية.  

o تدريب عدم فاعلية االشراف والتوجيه وال.  

o  تعقد إجراءات العمل.  

  

وعلى ضوء ما يسفر عنـه التقيـيم فـى هـذه الجوانـب كلهـا يمكـن للمخططـين االجتمـاعيين اقتـراح مـا يلـزم 

فـى اسـتخدام من إجراءات لتطوير العمل واالرتقاء وبمستوى االداء وزيادة فاعليته وتأثير وتنميـة الكفـاءة 

  .االمكانات المتاحة

  

  :ات او االنجازات لمخرجتقييم ا. 4.2.2

  

  :ويعنى ذلك إجراء الدراسات التقييمية التى تساعد المخططين االجتماعيين فى الوقوف على ما يلى 
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  . مدى ما تحقق من اهداف مرتبة حسب اولوياتها واهميتها •

 . عدد المستفيدين •

مـــستفيدين التغييـــرات التنمويـــة التـــى طـــرأت نتيجـــة لتنفيـــذ البرنـــامج او المـــشروع ســـواء بالنـــسبة لل •

 . انفسهم او بالنسبة للمجتمع ككل

 

عنــى هــذا المفهــوم قيــاس مــا اكتــسبوه مــن معــارف ، ومــا اســتطاعوا ان ينمــوه مــن  ت:فبالنــسبة للمــستفيدين 

جاهـات صـالحة وانمـاط سـلوكية مهارات ، وما وصلوا إليه من نمو ونضج او وعى وما تبنوه من قـيم وات

  جديدة

  

  :ياس ما ادخله البرنامج او المشروع فى المجتمع من فق :اما بالنسبة للمجتمع ككل

  

 ).  صحية– ثقافية – اجتماعية –اقتصادية (انشطة جديدة  •

 . تنظيمات اهلية فعالة وزيادة فاعلية المشاركة الشعبية •

 . قيم وتقاليد جديدة صالحة •

 . تطوير وتحديث فى التكنولوجيا المستخدمة •

 . عا ومستوىنمو قاعدة القيادة المحلية عددا وتنو  •

 ). البطالة-ضعف الدخول- وفيات االطفال-االمية (تحسن مؤشرات التخلف  •

 . تنشيط المؤسسات المحلية وزيادة فاعلية مشاركتها فى تنمية المجتمع •

 . رفع مستوى صحة البيئة والحفاظ عليها من التلوث •

 . االستخدام الواعى للمرافق العامة وصيانتها والحفاظ عليها •

 . كة المجتمع فى تحقيق اهداف التنمية القومية الشاملةزيادة مشار  •

 

  Information systemنظم المعلومات . 5.2.2

 

وعلــى مــستوى .... مفهــوم يــشير إلــى الــنظم التــى تــستخدم لتــسجيل نمــو وتطــور المجتمعــات االنــسانية 

رير التـى تـستخدم المجتمعات المحلية فان نظم المعلومات تعنى مجموعة السجالت او البطاقات او التقا

بنيانـه (لتسجيل وحفظ وتبادل البيانات واالحصاءات والمعلومات االساسية عن المجتمع المحلى وسكانه 

اهــم  .... ) . واوضــاعه الديموجرافيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة والــصحية –وهيكلــه 

ى ايــضا مفهــوم نظــم المعلومــات الكيفيــة التــى المـشروعات القائمــة فيــه والمؤســسات العاملــة بــه ، كمــا يعنـ

يـــتم بهـــا تـــدفق المعلومـــات مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة او مـــن المـــستويات االدنـــى إلـــى االعلـــى وبـــالعكس ، 
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والمواقع التى تصل اليها هذه المعلومـات ، ومـاذا يـتم بـشأنها ، أو كيفيـة اسـتخدامها فـى كـل موقـع ونـوع 

  .شراف والرقابة الحاجة إليها للتخطيط والمتابعة واال

  

والخالصــة واى مــا كــان اتجــاه او ابعــاد المفــاهيم الــسابقة فانــه يمكننــا ان نؤكــد ان مفهــوم التقيــيم  ، وان 

اختلـــف فـــى بعـــض االحيـــان مـــن حيـــث الـــشكل او الطريقـــة المتبعـــة فـــى تحقيقـــه ، إال انـــه وســـيلة هامـــة 

ة علــى وجــه العمــوم ، وفــى مجــاالت وأساســية ال يمكــن االســتغناء عنهــا فــى مجــاالت الرعايــة االجتماعيــ

الخدمــة االجتماعيــة علــى وجــه الخــصوص ، وذلــك باعتبــاره عمليــة جوهريــة تعتمــد علــى القيــاس العلمــى 

لتحديــد ورصــد النتــائج التــى امكــن التوصــل إليهــا مــن خــالل تطبيــق برنــامج او مــشروع او منهــاج يتعلــق 

يـــة ، ويقـــدم لنـــا تـــصورا واضـــحا لكيفيـــة باســـاليب التـــدخل المهنـــى فـــى إحـــدى مجـــاالت الخدمـــة االجتماع

لجنــــة البحــــوث والدراســــات (  التعامــــل فــــى المــــستقبل مــــع هــــذه المجــــاالت بــــصورة اكثــــر نجاحــــا ومهنيــــة

.1999( 

  

 :االحتياجات الخاصة مفهوم ذوي 3.2

 

هـم أفــراد بحاجــة الــى أدوات وأســاليب لتطـوير قــدراتهم ومهاراتهم،وبحــسب التــشريعات فــان دوي الحاجــات 

هــم األشــخاص المــصابين بعجــز كلــي أو جزئــي خلقــي أو غيــر خلقــي كــصفات دائمــة أي مــن الخــصة 

حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية الى  المدى الدي يحد من امكانية تلبيـة متطلبـات حياتـه 

نـه العادية في ظروف أمثاله من غير لمعاقين ،أما المجلس التشريعي فيعرف دوي االحتياج الخـاص  بأ

الشخص المصاب بعجز كلي أوجزئي خلقي أو غير خلقـي ،وبـشكل مـستقر فـي أي مـن حواسـه وقدراتـه 

الجـــسدية أو النفـــسية أو العقليـــة الـــى المـــدى الـــدي يحـــد مـــن امكانيـــة تلبيـــة متطلبـــات حياتـــه العاديـــة فـــي 

  )2003القاضي،(ظروف أمثاله  من غير المعاقين

  

  :المدخل النظري لفهم اإلعاقة. 1.3.2

  

 المتفـق عليـه بـين عامـة النـاس و المتخصـصين أن ذوي اإلعاقـة  ال تتـاح أمـامهم مختلـف فـرص نمـ

كثيــرا مقارنــة  التفاعــل مــع مختلــف مواقــف وخبــرات الحيــاة االجتماعيــة ، ويعيــشون فــي نوعيــة حيــاه أقــل

 الـــصعوبات التـــي يعـــاني منهـــا بـــأقرانهم العـــاديين ، وتعتمـــد أي محاولـــة للتعامـــل مـــع أو للـــتخلص مـــن

المرتبطـة بهـا ويوجـد طـريقتين مختلفتـين  المعوقين علـي مـا يعتقـد انـه الـسبب فـي اإلعاقـة  و الـصعوبات

وتداعياتها النفسية وقد أمكن بلورة هـاتين الطـريقتين فيمـا يطلـق  لتفسير ما يعتقد انه السبب في اإلعاقة 

  :  اإلعاقة  وهما علية نموذجا لتفسير
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   Medical Model of Disability النموذج الطبي لإلعاقة •

 Social Model of Disabilityالنموذج االجتماعي لإلعاقة •

 

 أنصار النموذج الطبي بشكل كبير علـي المالمـح و الخـصائص األساسـية للفـرد مـن حيـث البنيـة يركز

علـي الخـصائص  التكوينية العضوية، في حين يتبنـي مؤيـدو النمـوذج االجتمـاعي التفـسيرات التـي تعتمـد

ومعتقـدات تجـاه اإلعاقـة   ة للمؤسسات االجتماعية وما يسود المجتمع بـشكل عـام مـن أنـساق قـيماألساسي

   و المعوقين وفيما يلي تناول موجز لكال النموذجين

  

  : النموذج الطبي لإلعاقة .1.1.3.2

  

ي قدرة المعاقين علـي االرتبـاط و المـشاركة فـ ينظر في ظل هذا النموذج لإلعاقة علي أن عجز أو عدم

تتلــف أو تحــدث  Impairment أنــشطة وخبــرات الحيــاة ترجــع باألســاس إلــى معانــاة الفــرد مــن إصــابة

قــصور أو عجــز وظيفــي شــديد ال يمكنــه مــن االســتفادة و  تــدميرا لعــضو مــا مــن جــسده يترتــب عليــة

االجتماعيــة وال يرجــع هــذا العجــز مــن قريــب أو بعيــد لمالمــح  المــشاركة فــي فعاليــات وخبــرات الحيــاة

وعنـدما يفكـر صـناع الـسياسة فـي اإلعاقـة  وفــق  .المعتقـدات فـي المجتمـع ائص وأنـساق القـيم ووخـص

 الطبي فإنهم يميلون إلى تركيز مجهوداتهم في تعويض ذوي اإلصابات أو التلف العضوي وما النموذج

ة العالجيـ يرتبط به من قصور وظيفي وذلك من خالل صياغة نظـم تربويـة ورعايـة وتزويـدهم بالخـدمات

   .الحياة االجتماعية العادية و التأهيلية في مؤسسات قائمة علي العزل واالستبعاد من فعاليات وخبرات

  

ينظر ويفكر المعاقون بها حـول أنفـسهم إذ عـادة  ويؤثر النموذج الطبي لإلعاقة أيضا علي الطريقة التي

جــه ذوي اإلعاقــة  تنــشأ عــن مفادهــا أن كــل المــشكالت التــي توا مــا يتبنــى الكثيــرون مــنهم رســالة ســلبية

بها عيب تكويني ، وعادة مـا يميـل المعـاقين إلـى االعتقـاد بـأن إصـابتهم  امتالكهم أجساد غير عادية أو

دون مــشاركتهم فــي األنــشطة االجتماعيــة ، ويـؤدي إســتدخال هــذه األفكــار والمعتقــدات  تحـول بالــضرورة

ــــذوي اإلعاقــــة  إلــــى عــــدم مقــــاومتهم محــــ فــــي  اوالت اســــتبعادهم مــــن االنــــدماجالبنيــــة الفكريــــة ل

Mainstreaming  1988غباري واخرون ،( في فعاليات وخبرات الحياة اإلنسانية في المجتمع .( 

 

  : النموذج االجتماعي لإلعاقة.2.1.3.2

 

من التحديـد لالخـتالف بـين مفهـومي اإلصـابة أو  تبدأ الرؤى التفسيرية لإلعاقة وفق النموذج االجتماعي

وقــد بــدأت صــياغة النمــوذج  Disability اإلعاقــة  والعجــز أو Impairment بالتلــف أو العطــ
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العديـد مـن المعـوقين اسـتيائهم وامتعاضـهم مـن النمـوذج  االجتمـاعي مـن قبـل بعـض العلمـاء إثـر إظهـار

تفـسيرات مقنعـة السـتبعادهم مـن االنـدماج فـي مـسار الحيـاة االجتماعيـة  الفردي أو الطبي لكونـه ال يقـدم

من الخبرات لمعاقين أظهرت أن مشكالتهم الحياتية و التوافقية ال ترجـع إلـى اإلصـابة   العديدوألن هناك

ويتجـاوز هـذا  اإلعاقـة  فـي ذاتهـا ، ولكـن تعـود باألسـاس إلـى الطريقـة التـي ينظـر بهـا المجتمـع إلـيهم أو

ن اإلصــابة و عــدم التفرقــة بــي النمــوذج المــسلمات التــي ينطلــق منهــا النمــوذج الطبــي و التــي تتمثــل فــي

وان هـذا القـصور الـوظيفي كـامن داخـل  التلف و العطب، والعجز ألن كليهما يؤدي إلـى قـصور وظيفـي

بـأن العجـز ولـيس العقبـات أو العناصـر األساسـية  الفرد نفسه ومنعزل عـن المتغيـرات الخارجيـة ، مـسلما

ل مـن األشـكال، وهنـا بحاجـات وخـصائص المعـوقين بـأي شـك للمؤسـسات االجتماعيـة التـي ال تلقـي بـاال

بمعنـي أن المجتمـع هـو المعـوق ألن الطريقـة التـي يـشيد بهـا تمنـع  يبدو أن المجتمـع هـو سـبب اإلعاقـة 

 االشتراك في فعاليات و أنشطة وخبرات الحياة اليومية، وٕاذا ما أريـد اشـتراك وانـدماج ذوي اإلعاقة  من

ووظائفــه ،  تنظــيم المجتمــع مــن حيــث بنائــهذوي اإلعاقــة  فــي مــسار الحيــاة االجتماعيــة البــد أن يعــاد 

ومـن . هـذا االنـدماج وأيضا ال بـد مـن القـضاء علـي كـل الحـواجز و الموانـع و العقبـات التـي تحـول دون

 :هذه العقبات أو الحواجز

  

عـدم مرونـة اإلجــراءات و  - التحيـز ضـد اإلعاقـة  و المعـوقين والميـل إلـى الوصـم و التنمـيط •

 . الممارسات المؤسساتية

 .الحصول علي المعلومات الصحيح عذرت •

 )1998فهمي،(تعذر وجود البيانات و المؤسسات المناسبة  •

 

  : تصنيف االعاقات.2.3.2

  

فظـاهرة الفرديـة مـن أهـم المظـاهر الطبيعيـة .من المعروف أنه ال يوجد  فردان من االفراد متماثلين تمامـا

وهــو (ويتنــاول علــم نفــس الفــوارق الفرديــة  . وهــذه الفــروق تبــدأ فــي الــصغر ثــم تظهــر واضــحة فــي الكبــر,

هذه الظاهرة في موضوع خاص به هو الفوارق الفردية ألنها حقيقـة واقعيـة تراعاهـا )أحد فروع علم النفس

فانـه ,واذا كان هذا االمر بين العـاديين مـن البـشر  .التربية واالديان والقوانيين وتحاول دائما اال تتجاهلها

فالمعــــاقون يختلفــــون مــــن حيــــث نــــوع اإلعاقــــة   .الــــى المالحظــــة والرعايــــةبــــين المعــــاقين اظهــــر وأدعــــى 

واعاقـة ,واعاقة النمـو الطبيعـي ,واعاقة الحركة , واعاقة البصر,واعاقة السمع ,اعاقة الضعف العقلي:بين

واعاقــة العيــوب  الخلقيــة فــي أي عــضو ظــاهر أو بــاطن مــن أعــضاء الجــسم واذا ,القلــب   واعاقــه اللغــة 

فانــه ال يوجـد اثنــان يتوارثـان الـصفات الجــسمية والعقليـة نفــسها حتـى ولــو ,ق الفرديــة بالوراثـة فـسرنا الفـوار 

  .كانا توأما متشابها
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فـان معطياتهمـا لالفـراد تختلـف أيـضا وقـد ثبـت هـذا مـن دراسـة ,واذا فسرناها بالبيئة والوسـط االجتمـاعي 

فقــد كــان ,  عاشــوا بــين ذويهــم فــي نفــس البيئــةأولئــك التــوأم الــذين,التــوائم فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

وهكـذا ثبـت بـدون أي شـك أن كـل فـرد هـو نـسيج وحـده ، ,تاثير كل مـنهم بمـا حولـه يختلـف عـن االخـر 

  ).1997عبد الرحيم،(فهو كذلك بين المعاقين ,واذا كان هذا قانونا بين العاديين من البشر 

  

 اإلعاقة  فهناك بين ضعاف العقول درجـات متفاوتـة فالمعاقون فيما بينهم اختالفا واضحا أيضا بدرجات

باالضــافة الــى عيــوب أخــرى قــد يكــون الــشخص قــد أصــيب بهــا ضــعف الــسمع أو ,مــن الــضعف العقلــي

وفــي كــل فئــة مــن )ســيولة الــدم وعــدم تجلــه(وأمــراض القلــب والــسكر والهيموفيليــا ,البــصر أو لــين العظــام 

  :الصفات همافئات المعاقين يمكننا أن نتبين مجموعتين من 

  

   : مجموعة الصفات الجسمية.1.2.3.2

  

وفيهـا تتـضح الفـروق بـين االفـراد فـي صـحتهم ,والـصحة العامـة ,وهي التـي تـرتبط بـالنمو الجـسمي العـام 

العامــة وفــي الــصفات الخاصــة مثــل الطــول والــوزن وشــكل الوجــه وتناســق االعــضاء والــصوت وطريقــة 

  .اتالكالم والسمع والبصر والعالمات والحرك

  

   : مجموعة الصفات النفسية.2.2.3.2

  

وتميـز ,من ناحية تكامل النسق النفسي الذي يميز الفرد في تفاعله مع موقف الحياة وفـي تحديـد أهدافـه 

ولــيس الغــرض مــن قيــاس  .ســلوكه فــي توافقــه مــع الظــروف االجتماعيــة ســواء كانــت فرديــة ام جماعيــة 

ض هــو اســتغاللها فــي رســم الخطــوط التــي ينبغــي علــى الفــروق الفرديــة هــو مجــرد معرفتهــا ولكــن الغــر 

المسؤولين عن تربية الطفـل مالحظتهـا والعمـل بهـا وبالتـالي فـان القـائمين علـى رعايـة االطفـال المعـاقين 

  ).1997عثمان،(يهتمون بالتنصيف من هذا المنطلق 

  

وميــة لدراســة التربيــة وفيمــا يلــي تنــاوال لوجهــات نظــر متعــددة تناولــت تــصنيف االعاقــات عرفــت اللجنــة الق

بالواليات المتحدة االطفال غيـر العـاديين بـأنهم اولئـك الـذين ينحرفـون عـن مـستوى الخـصائص الجـسمية 

أو االجتماعيــة لألطفــال بــصفة عامــة الــى الحــد الــذي يحتــاجون معــه الــى خــدمات تربويــة ,أو العقليــة ,

  .تصل اليه الى أقصى درجة

  

  : ما يليىإلتقسم فئات االطفال غير العاديين 
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  :مجموعة االنحرافات الحسية وتشمل: أوال •

  

o  الطفل الكفيف  

o الطفل الذي يعاني نقصا في قدرة االبصار  

o الطفل االصم .  

o الطفل الذي يعاني نقصا في قدرة السمع . 

  

  .مجموعة العيوب واالضطرابات الكالمية:ثانيا •

ن المتخلفين عقليا والموهـوبين محموعة االنحرافات في القدرات واالستعدادات العقلية تتضم:ثالثا •

  .وبطْي التعلم

مجموعة االنحرافات التي تأخذ اعراضها مظاهر االضطراب االنفعالي والـسلوك المنحـرف :رابعا •

  .  والهروب, والعدوان ووالتخريب,والسرقة,مثل الكذب 

  مجموعة االنحرافات في التحصيل الدراسي وتتضمن المتخلفين دراسيا :خامسا •

  ) الصرع ،شلل االطفال(عة االضطرابات النيرولوجيةمجمو :  سادسا •

  . المشكالت الخاصة بالطعام و االخراج:سابعا •

مجموعة العيوب واالنحرافات الجسمية مثل التـشوهات والعاهـات الجـسمية ونقـص الحيويـة :ثامنا •

  .والعيوب الخاصة بالنمو

  

  :هواما من حيث النظرة الى االنحراف السلبي لالطفال غير العاديين ف

  

  مشكالت التعلم و التخلف العقلي والصعوبات الخاصة في التعلم  •

 االضطرابات االنفالية وسوء التوافق االجتماعي :مشكالت التوافق وتشتمل على  •

 مشكالت حسية وتشمل االضطرابات السمعية واالضطرابات البصرية  •

 مشكالت التواصل وتشمل عيوب النطق وأمراض الكالم •

 )1998فهمي،(ة كالشلل المخي والصرع االضطرابات الحركي •

 

  :كما قسمها البعض الى

  

  :اإلعاقة  الحواسية والمرتبطة بالحواس وتنقسم الى : اوال •
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o  كف البصر  

o الصم والبكم  

o عيوب النطق والكالم  

  

  :اإلعاقة  الحركية والجسمية وتشمل:ثانيا  •

  

o  مبتور االطراف,الشلل(المقعدون(  

o  1997عثمان،)(الدرن,القلب(االمراض(  

  

  اإلعاقة  االدراكية  العقلية: ثالثا •

  اإلعاقة  النفسية والعقلية: رابعا •

  

  :كما يصنفها ّاخرون على اعتبار انها تتضمن

  

  : فئات المعاقين وتشمل: اوال •

  

o اإلعاقة البصريةمتحدو (المكفوفين(  

o  متحدو اإلعاقة  السمعية(الصم(  

  

 ) االيدز, الفشل الكلوي,ف مبتوري االطرا(فئات المعاقين جسميا وصحيا :انيا  •

  )االدمان,ضعاف العقول (فئات المعاقين عقليا ونفسيا :ثالثا  •

ـــــا:رابعـــــا • ـــــات المعـــــاقين اجتمعي ـــــار(فئ ـــــين,االحـــــداث الجـــــانحين,المجرمـــــون الكب ـــــال المهمل )  االطف

  ).1999السنهوري،(

  

  :حاجات المعاقبن. 3.3.2

  

عاق إنسان له نفس الحاجـات التـي لـدى أي فالم معاقين،الغير تختلف حاجات المعاقين عن حاجات  ال

إنــسان أخــر ،وان كــان المعــاقون لهــم حاجــات خاصــة وٕاضــافية عــن غيــر المعــاقين ،ولهــدا تمــت تــسمية 

ومـن الكتـاب   people with special needsالمعـاقين فـي بعـض الكتابـات بـدوي الحاجـات الخاصـة 

  :هم بما يأتيوالدي حدد حاجات د المنعم نور،ين اهتموا  بتحديد حاجات المعاقين محمد عبذال والعلماء
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 :حاجات فردية تتمثل في •

 

o بدنية مثل استعادة اللياقة البدنية وتوفير األجهزة والتعويضية.  

o إرشادية مثل االهتمام بالعوامل النفسية والمساعدة على التكيف وتنمية الشخصية. 

o  سـن التعلـيم مـع االهتمـام بتعلـيم تعليمية مثل إفساح  الفرص التعليمية المتكافئة لمن هم في

 .الكبار

o  تدريبيــة مثــل فــتح مجــاالت التــدريب تبعــًا لمــستوى المهــارات و بقــصد اإلعــداد المهنــي للعمــل

 )2004أبو النصر،.(المناسب للمعاق

  

 :حاجات اجتماعية وتتمثل في •

 

o ترابطية مثل توثيق صالت المعاق بمجتمع وتعديل نظرة المجتمع إليه.  

o خدمات المساعدة التربوية والمادية واستمارات االنتقال واالتـصال واالعفـاءت تدعيميه مثل ال

 .الضريبية والجمركية

o ثقافية مثل توفير األدوات والوسائل الثقافية ومجاالت المعرفة. 

o 2003الرشود،.(أسرية مثل تمكين المعاق من الحياة األسرية الصحيحة( 

  

  : حاجات مهنية وتتمثل في •

  

o ة سبل التوجيه المهني مبكرًا واالستمرار فيه لحين انتهاء عملية التأهيلتوجيهية مثل تهيئ.  

o تشريعية مثل إصدار التشريعات في محيط تشغيل المعاقين وتسهيل حياتهم. 

o  محميــة مثــل إنــشاء المــصانع المحميــة مــن المنافــسة لفئــات مــن المعــوقين يتعــذر إيجــاد عمــل

 .لهم من األسوياء

o حتكاك والتفاعل المتكافئ مع بقية المواطنين جنبًا إلـى جنـب، اندماجية مثل توفير فرص اال

 .كل هذه االحتياجات تلعب الخدمة االجتماعية دورًا كبيرًا في إشباعها

 

هــــدا ومــــسؤولية أشــــباع حاجــــات المعــــاقين مــــسؤولية مــــشتركة بــــين المعــــاق واألســــرة واألقــــارب والجيــــران 

وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة :لحكوميــة المنيــة مثــل والجمعيــات األهليــة دات النفــع العــام والــوزارات ا

  . الصحة ووزارة التربية والتعليمووزارة
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  :طرق تقييم حاجات المعاقين . 1.3.3.2

  

هنـــاك طـــرق عديـــدة لتقيـــيم حاجـــات  المعـــاقين ،يـــتم اختيـــار طريقـــة أو أكثـــر تكـــون مناســـبة لكـــل معـــاق 

 وخــصائص أســرته واتجاهــات ومواقــف الوالــدين ودلكحــسب نــوع ودرجــة أعاقتــه وعمــره ومــستوي تعليمــه

  :وثقافة البيئة التي يعيش بها ومن هده الطرق

  

  المالحظة •

  المقابلة في الؤسسة أو الجمعية •

  االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية واالجتماعية •

  )2004أبو النصر ،( األنشطة التي يمارسه المعاقين •

  األنشطة التي يطلبها المعاقين •

  

نوعت  احتياجات المعاقين بناء على نوع االعاقـة وبنـاء  علـى االحتياجـات تقـدم الخـدمات التاليـة لك تذل

  للمعاقين 

 

إن الجانــب الوقــائي فــي مــشكلة المعــاقين ال ينبغــي إغفالــه عنــد عــالج هــذه : الخــدمات الوقائيــة •

ً◌ دون أن يمتـد المشكلة، إذ ال يمكن أن يكون للخدمات المبذولة في هذا الميـدان طابعـًا إيجابيـاً 

لهــذا بــادرت كثيــر مــن . أثــاره إلــى مــصادر المــشكلة وجوانبهــا المختلفــة بغيــة الحــد مــن تفاقمهــا

الحكومات لوضع اللوائح والقوانين تحمي األفـراد مـن إصـابات العمـل ، كمـا أن إجـراءات تـدعيم 

لتغذيــة الــصحة هــي إجــراءات غيــر مباشــرة للوقايــة مــن حــدوث اإلعاقــة  مثــل التوعيــة بأســاليب ا

الــسليمة، وخــدمات رعايــة الحوامــل والتحــصين ضــد األمــراض المعديــة والتــي تــؤدي إلــى إعاقــات 

جسمية وحسية مثل شلل األطفال، وكف البصر كما أن االكتشاف المبكر لكثيـر مـن األمـراض 

 .والعالج منها يؤدي إلى الوقاية من أي عجز عنها

ت حـــاالت اإلعاقـــة  تحـــوي المعـــوق فـــي إن المبـــادرة فـــي اكتـــشافا: خـــدمات الحـــصر والتـــسجيل •

الوقــــت المناســــب لــــذوي التخــــصص لــــذو أهميــــة بالغــــة فــــي نجــــاح عمليــــة التأهيــــل االجتمــــاعي 

للمعــوقين ويتوقــف اكتــشاف الحــاالت علــى تنظــيم عمليــات الحــصر والتــسجيل والتحويــل وتكامــل 

اقين جهـــود الخبـــراء األخـــصائيين فـــي هـــذا المجـــال مـــا يـــساعد علـــى تحديـــد حجـــم مـــشكلة المعـــ

  .والتخطيط لها

ويقــصد بهــا اإلشــراف الــصحي العــام علــى المعــاقين ســواء مــن ناحيــة عــالج : الخــدمات الطبيــة •

ــــوفرًا مــــع  ــــصحي  مــــستمرًا أو مت العاهــــة، أو أي أمــــراض أخــــرى ويجــــب أن يكــــون اإلشــــراف ال
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االهتمـــام بـــالعالج الطبـــي وخاصـــة فـــي حـــاالت اإلعاقـــة  الجـــسمية وتـــوفير األجهـــزة التعويـــضية 

  )1976أحمد،. .(زمةالال

ال شـــك إن اإلعاقـــة  ذات تـــأثير شـــديد فـــي االضـــطراب واالتـــزان االنفعـــالي : الخـــدمات النفـــسية  •

للفــرد ومهمــا كانــت صــحته النفــسية، ونــادرًا مــا يــنجح المعــاق بنفــسه فــي إعــادة تكييفــه مــع بيئتــه 

عجـز المعـوق باكتشاف اإلمكانيات الباقيـة لـه وتقبـل وضـعه الجديـد، ولكـن فـي أغلـب الحـاالت ي

عن ذلك ويتضح ذلك في سلوكه فقد ينكر أنه مصاب بمرض ما ويحـاول إخفـاء نـواحي العجـز 

والقصور أو يميل نحو العزلة و االنطواء أو يميل لحياة للذة العاجلـة أو المبالغـة والتهويـل نحـو 

 كـــل هـــذه االســـتجابات الـــشاذة تحتـــاج لخـــدمات نفـــسية لتغيـــر نظـــرة المعـــوق إلـــى نفـــسه .إصـــابته

واالستفادة من إمكانياته الحقيقيـة المتبقيـة وال يـنجح األخـصائي االجتمـاعي النفـسي فـي ذلـك إال 

مــدى تــأثير اإلعاقــة  علــى شخــصية المعــوق : بعــد دراســة دقيقــة لمجموعــة مــن العناصــر منهــا

وســلوكه، مــستوى ذكائــه، واســتعداداته العقليــة، اســتعداده للتعــاون واالســتفادة مــن بــرامج الرعايــة، 

. ديــد إذا كــان اإلعاقــة  ناتجــة  عــن إصــابة عــضوية أم إنــه انحــراف وظيفــي أي ســلوكي فقــطتح

  )1976أحمد،.(

تبــدأ هــذه الخدمــة بدراســة األخــصائي االجتمــاعي للحالــة أي يتعــرف علــى : الخدمــة االجتماعيــة •

كل ما يحيط بالمعاقين مـن ظـروف دراسـية ومهنيـة وكيفيـة اإلصـابة بالعـائق مـستخدمًا فـي ذلـك 

وعة من األدوات المهنية كالمقابلة والزيارة وغيرها من األساليب المستخدمة في خدمة الفرد مجم

والتـــي تـــساعده فـــي التغلـــب عـــل المـــشاكل التـــي تواجهـــه أو تواجـــه األســـرة نتيجـــة اإلصـــابة بهـــذه 

اإلعاقــة ، فالمعــاق ال ينبغــي أن تحرمــه عاهتــه مــن االســتمتاع والترفيــه عــن نفــسه عــن طريــق 

التعديالت في البرامج الترفيهية العادية لتصبح مالئمـة إلشـباع حاجـات المعـاقين، إدخال بعض 

كما يستخدم األخصائي االجتماعي أساليب تنظـيم المجتمـع والمـشاركة فـي البحـوث والمـؤتمرات 

وبرامج التـدريب المختلفـة فـي مجـال الرعايـة وتوعيـة الجمـاهير بأسـلوب عـالج مـشاكل المعـاقين 

  )1976أحمد،.( نحو المجتمعلتحسين اتجاهاتهم

يقـــوم بتعلـــيم المعـــاقين مدرســـون متخصـــصون فـــي تعلـــيم الـــشواذ وفقـــًا لنـــوع : الخـــدمات التعليميـــة •

العاهــة ويراعــي فــي الخــدمات التعليميــة بتكيــف المــنهج وطريقــة التــدريس مــع إمكانيــات وقــدرات 

  .المعاق

أهيـــل كلمـــة مألوفـــة لألطبـــاء وهـــو مـــا يـــسمى بالتأهيـــل المهنـــي والواقـــع أن الت: الخـــدمات المهنيـــة •

وأخــصائيو العــالج الطبيعــي وعلــى الــرغم مــن أن الجميــع يتفقــون علــى الهــدف األساســي لــه إال 

  .أنهم يختلفون فيما بينهم في تعريفه

تــسن كافــة الــدول تــشريعات تنظــيم خــدمات الرعايــة االجتماعيــة للمعــاقين : الخــدمات التــشريعية •

الذي ألـزم وزارة الـشؤون االجتماعيـة ) 1964(لعام ) 133(مثل قانون الضمان االجتماعي رقم 
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لعــــام ) 91(بإنـــشاء الهيئـــات الالزمـــة لتــــوفير هيئـــات التأهيـــل المهنـــي للمعــــاقين، والقـــانون رقـــم 

الـــذي أعطـــي لكـــل معـــاق تـــم تدريبـــه مهنيـــًا الحـــق بقيـــد اســـمه بمكتـــب العمـــل وٕالـــزام ) 1959(

مــن مجموعـة العــاملين لــديهم، هــذا %) 2(أصـحاب األعمــال بتــشغيل المعــاقين مهنيـًا فــي حــدود 

بخـــــالف االمتيـــــازات األخـــــرى مثـــــل إعفـــــاء مـــــصانع المعـــــاقين مـــــن ضـــــريبة األربـــــاح التجاريـــــة 

  ).1976أحمد، . (والصناعية وغيرها

  

  :خدمات خاصة بمجال التاهيل المهني . 2.3.3.2

  

ه النفــسيه لــدى ممارســة الخدمــة االجتماعيــه فــي مجــال المعــوقين عامــل هــام مــن عوامــل تحقيــق الــصح

 فهناك مجموعه مـن الحاجـات النفـسيه التـي يجـب اشـباعها عنـد المعـوقين مـن خـالل جماعـات –االفراد 

تعمل الجماعه على اشباع هذه الجاحات مما يحقق صحه نفسيه للمعوق ومن اهم الحاجه الـى الـشعور 

  .باالمن فكل معوق يشعر بالقلق اذا تعرض لما يشعره بالخطر والخوف 

  

نــسان يحتــاج إلــى الــشعور بــاألمن واالطمئنــان فهــو الــذي يعطيــه الثقــة بنفــسه وبمــن حولــه وهــو الــذي واإل

يــساعده علــى االنطــالق فــي حياتــه وفــي الجماعــة يتــوفر لإلنــسان الجــو الــذي يجعلــه فــي أمــان واســتقرار 

 األفــراد ويحــاط بجــو مــن الثقــة والتفــاهم والتعــاون ممــا يجعلــه ينطلــق فــي أســلوب حياتــه وفــي عالقاتــه مــع

  )2005فهمي،.(اآلخرين 

  

وال شك أن اإلعاقة  ذات تأثير شديد في اضطراب االتزان االنفعالي للمعوق ومهما كانت درجه صـحته 

النفسية ونادرا ما يـنجح المعـوق بنفـسه فـي إعـادة تكيفـه مـع بيئتـه باكتـشاف اإلمكانيـات الباقيـة لـه وتقبـل 

لمعـوق عـن ذلـك ويتـضح ذلـك فـي سـلوكه فقـد ينكـر انـه وضعه الجديد ولكن في اغلب الحـاالت يعجـز ا

مــصاب بمــرض مــا ويحــاول إخفــاء نــواحي العجــز والكــسور أو يميــل نحــو العزلــة واالنطــواء أو للمبالغــة 

والتهوين نحو إصـابته كـل هـذه االسـتجابات تحتـاج لنـوع مـن الخـدمات النفـسية والتـي يمكـن تقـديمها مـن 

تهــا وذلــك لتغييــر نظــرة  المعــوق إلــى نفــسه واالســتفادة مــن خــالل وجــود المعــوق فــي المؤســسة وجماعا

إمكانياتــه المتبقيــة وقــد يحــس الفــرد المعــوق بأنــه مكــروه أو غيــر مرغــوب فيــه ممــا يــسبب لــه الكثيــر مــن 

المشكالت فهو يضطر للعزلة وعن طريق العمل ومـساعدته لالنتمـاء إلـى الجماعـة ويمكـن تنميـة شـعور 

مجــال )2003ففــي ال، . القاتــه مــع األفــراد اآلخــرين فــي الجماعــة المعــوق بأنــه محبــوب مــن خــالل ع

واسع إلشباع الحاجات عند المعوق وتعطي له الفرصـة للنجـاح وان يكلـف بالمـسؤوليات التـي تمكنـه أي 

يظهـــر تفوقـــه وان تمتـــدح األعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا وتـــشعره بالنجـــاح والتقـــدير وتقبـــل نتـــائج النـــشاط التـــي 

مـا تعطـي الجماعـة فـرص للنمـو أخـرى وتحقـق للمعـوق حاجـات واشـباعات أخـرى يمارسه في الجماعة ك
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مثل الحاجة لالنتماء والحاجة إلى تأكيد الذات وٕاثباتها مـن خـالل أنـشطه الجماعـة التـي تتطلـب التعـاون 

. الجماعي والوالء والشعور بالجماعة ويتعلم الفرد أيضا من خاللها احترام الغير كما يتعلم معنـى الحريـة

  ).2005خليفة،(

  

لالنشطة دور هام في بناء الناحية الجسمية للمعوق سواء أكـان ذلـك بطـرق  :الخدمات الجسمية •

فالخدمات المباشرة هي التي تظهر بوضـوح عنـد ممارسـه نـشاط حركـي . مباشرة أو غير مباشرة

أو عضلي فمن خالل األنشطة الرياضية واالجتماعية فـي المؤسـسات يمكـن أن يكتـسب الجـسم 

لنمـــو والحركـــة  والمعـــوق  شـــخص نقـــصت قدرتـــه الجـــسمية و تحتـــاج لنـــوع مـــن التـــدعيم وتقـــوم ا

األنــشطة الرياضــية واالجتماعيــة مــن خــالل الممارســة الفرديــة والجماعيــة كــذلك يمكــن أن تقــدم 

  ).2005خليفة،. (خدمات العالج الطبيعي والتأهيلي واألنشطة والبرامج

جتماعيـة التـي تقـدم للمعـوق فـي المؤسـسات االجتماعيـة مـن الخـدمات اال :الخدمات االجتماعية •

 :ما يحدث من

  

o  ـــك ـــامج فـــي الجماعـــة تختلـــف  تل ـــشاط والبرن ـــين المعـــوقين خـــالل الن ـــشا ب العالقـــات التـــي تن

فعالقـة الفـرد  –العالقات عن أي نوع آخر من العالقات التي تقوم بين األفراد  فـي المجتمـع 

نتمــي إليهــا بعكــس الجماعــة  التــي ينتمــي إليهــا الفــرد بأســرته ال يأخــذ رأيــه فــي أســرته التــي ي

باختياره ففيها مجال واسع لالختيار ومحور هذه العالقة هـو تـشابه النزعـات وتقـارب الميـول 

وغالبــا مــا تــصل هــذه العالقــة إلــى مــستويات افــضل مــن الــصداقه والــود واالخــاء وعلــى هــذا 

الفــراد بــشكل ال يتحقــق فــي مجــال فــان الجماعــه يمكــن أن تــؤدي الــى تــدعيم العالقــه بــين ا

 .اخر

o  تنميه المواهب الفنيـه واالدبيـه مـن خـالل الجماعـات واالنـشطه للمعـوقين وفيهـا مـن الوسـائل

الكتــشاف االســتعدادات الكامنــه وراء تلــك المواهــب كمــا يمكــن عــن  طريــق الجماعــه تنميــه 

 .الوالء واالنتماء للجميع

o ن يرغب قي التطوع لتحقيق خدمات معينه وانما تشجيع التطوع للخدمه العامه فمن الناس م

ــاتهم او عــدم  يحــول دون ذلــك تحقيــق رغبــتهم عــدم وجــود  جماعــات منظمــه فــي محــيط بيئ

توفر عنصر التوجيه والقياده واذا بحثنا عـن فكـره اعـداد المعـوق كمـواطن البـد وان تتـاح لـه 

يه واالجتماعيــــه الفــــرص الثبــــات شخــــصيته وان ينــــال مــــن اوجــــه التربيــــه والرعايــــه والــــصح

والثقافيه قسطا يدعم ايمانه بنفسه وايمانه بفضل المجتمع  حتى ينكر ذاته ويبذل حياتـه فـي 

  ).1976أحمد، . (سبيل الصالح العام 
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والتربيـه عمليـه مــستمره ينبغـي ان تتنـاول المعــوق فـي كافـه نــواحي حياتـه سـواء فــي طفولتـه او شــبابه وال 

كــن ينبغــي ان تقــوم علــى اســاس مــن الممارســه العمليــه وعلــى اســاس مــن يمكــن تحقيــق الفكــره بــالتلقين ول

ــاه  ــا مــا تفتقــر الحي االخــد والعطــاء واكتــساب الخبــرات مــن واقــع الحيــاه ومــن التفاعــل مــع الجماعــه وغالب

العاديــه للفــرد مــن الفــرص الكفيلــه بتــدعيم الحيــاه االجتماعيــه فــي شخــصيته ومــا مــن ســبيل الــى ســد هــذا 

 جماعيه حره مرتبطه برباط قوي يتمتع فيها كل فرد بحقوق و يـؤدي واجبـات ويعـرف باالندماج في حياه

 فقـد تبـين –فيها معنى التعاون والثقه بالنفس وباالخرين ويدرك فيها حياه التعاون واهميه  احترام النظام 

خـالل ان الفرد وسط الجماعه يكون اقـل سـيطره علـى نزعاتـه منفـردا وغالبـا مـا يميـل الـى الـضحك او اال

  .بالنظام بشكل ال يرتضيه لنفسه وهو في حالته االنفراديه 

  

  المؤسسية لذوي االحتياجات الخاصةالرعاية  4.2

  

وتقع مهمة انشاء  مؤسسات الرعاية االجتماعية للمعاقين على عاتق الهيئـات الرسـمية والحكوميـة والتـي 

ضل ألفـراد المجتمـع عامـة والمعـاقين تعمل جاهده على رصـد أفـضل الـسياسات التنمويـة لتـأمين حيـاة أفـ

واليمكـــن لهـــذه المهمـــة أن تتبلـــور وتحقـــق الهـــدف المنـــشود منهـــا اال بتعـــاون الجهـــات الحكوميـــة , خـــاص

واالهلية نتيجة لتعدد فئات وسمات وخصائص واحتياجات المعاقين فـزادت الحاجـة لتعـاون هـذه الهيئـات 

جــال مــن مجــاالت اإلعاقــة   فالمــسؤول االول عــن لتــوفير المــوارد والمهــارات الفنيــة المتخصــصة لكــل م

بـــــرامج  وخـــــدمات  رعايـــــة وتأهيـــــل المعـــــاقين هـــــي الجهـــــات الحكوميـــــة المعتيـــــة  ولكـــــن  هنـــــاك بعـــــض 

المساهمات المحدودة من القطاع االهلي وهي تحت اشراف وتنظيم الجهات الحكومية واالتي مـن اهمهـا 

  ).2003خليفة،.(وزارة الشؤون االجتماعية

  

  : اساليب الرعاية االجتماعية للمعوقين.1.4.2

  

تختلــف اســاليب وبــرامج الرعايــة والتاهيــل الــشامل حــسب نــوع ودرجــة اإلعاقــة  بــل الظــروف االجتماعيــة 

  :وعموما يمكن تصنيفها الى ما يلي .واالقتصادية الخاصة بالفرد المعوق واسرته

  

 :المنزلية الرعاية .1.1.4.2

  

ة والمجتمـــع لتـــسهيل انــدماج المعـــوق ومـــساهمته فــي المجتمـــع وازالـــة وهــي رعايـــة تتــسم فـــي اطـــار االســر 

يتبع هذا االسـلوب مـع حـاالت المعـوقين كـالمكفوفين  .العوائق والحواجز دون عزلة في مؤسسات خاصة

ولكـنهم يتوافقـون مـع اسـرهم ومـع , الـخ ..... وغيرهم مـن الحـاالت نظـرا السـباب صـحية او لكبـر الـسن 
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ـــازلهم لرفـــع مـــستواهم المـــادي حيـــث تقـــدم ك. المجتمـــع  افـــة الخـــدمات والمـــساعدات الالزمـــة لهـــم فـــي من

والمعنوي ويؤدي هذا النوع من الخدمات اخـصائيات اجتماعيـات دربـن تـدريبا خاصـا للقيـام بهـذه المهمـة 

  :وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي

  

 ووضـع خطــة بحـث الحالـة االجتماعيـة للمعــوق للوقـوف علـى جميـع ظروفــه واحوالـه واحتياجاتـه •

  للعالج واالعداد السليم

  مساعدة المعوق واسرته في الحصول على الخدمات من االجهزة الموجودة في المجتمع •

الـخ ....... احداث التغيرات المطلوبة في اتجاهات اسرة المعوق نحو كيفية معاملتهم له وتقبله  •

  )1998فهمي ،((

  

  : الرعاية النهارية.2.1.4.2

  

الرعاية في مؤسسات او فصول خاصة يلتحق بها المعوق اثناء النهـار ويعـوق يوميـا ويتم هذا النوع من 

ويعتبـر , الـى اسـرته فـي حـاالت المكفـوفين والـصم والـبكم وغيـرهم مـن حـاالت اإلعاقـة  االخـرى الخفيفـة 

  :هذا االسلوب من افضل االساليب والنظم المتبعة في العمل مع المعوقين وذلك نظرا لالسباب التالية

  

 قلة التكاليف •

وبـذلك يحـتفظ بكيانـه واحترامـه وتقـديره لنفـسه . عدم عزل المعوق عن بيئته الطبيعية عزال كامال •

ال ينتمـــي الـــى طائفـــة مـــن , حيـــث يـــشعر المعـــوق فـــي بيئتـــه الطبيعيـــة انـــه كغيـــره مـــن النـــاس 

 الخ...... المعوقين لها نظامها الخاص في التعليم والتدريب 

حيـث لـوحظ ان المعـوقين الملتحقـين بمراكـز التاهيـل كثيـرا , ي مدة اقصر اتمام عملية التاهيل ف •

مــا يحــاولون اطالــة مــدة اقــامتهم بــالمركز حيــث يتمتعــون بالرعايــة الكاملــة ووســائل الترفيــه والبعــد 

  ).1983خليفة،(عن المتاعب النفسية لشعورهم بالنقص في البيئة الخارجية

  

  :رعاية االيوائيةال. 3.1.4.2

  

سلوب الرعاية االيوائية الكاملة خاصـة مـع حـاالت المعـوقين شـديدي اإلعاقـة  الـذين ثبـت البحـث ويتبع ا

ومــن هــذه , االجتمــاعي والفحــص الطبــي والنفــسي ان حــالتهم تتطلــب رعايــة ايوائيــة فــي مؤســسة خاصــة 

  :الحاالت ما يلي 
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يــه المهنــي او االصــابات الجــسمية التــي يــصعب معهــا انتقــال المعــوق يوميــا اثنــاء عمليــة التوج •

مثــــل حــــاالت الــــشلل النــــصفي او بتــــر الــــساقين او بتــــر الــــذراعين او , اثنــــاء التــــدريب المهنــــي 

  االيواء هنا يمكن ان يكون مؤقتا ويعود العميل بعدها الى اسرته( الخ .... اصابات القلب 

الحـــاالت المحتاجـــة اثنـــاء التـــشخيص الـــى مراقبـــة مـــستمره حيـــث يطلـــب احيانـــا وضـــع المـــصاب  •

او يطلـب االخـصائي النفـسي مراقبـة الـسلوك ) مثل حاالت الـصرع او الهـستيريا(  المراقبة تحت

 طوال الوقت

ولذلك نجد ان اغلب , الحاالت التي تحتاج الى عالج طبيعي بجانب التوجيه والتدريب المهني  •

  مؤسسات التاهيل مشتملة على اقسام للعالج الطبيعي

 عائقا كبيرا في سبيل تنفيذ عمليـة التاهيـل مثـل معارضـة الحاالت التي تكون فيها ظروف البيئة •

او االصـابات التـي تحتـاج الـى ظـروف صـحية , اسرة المعوق فـي تاهيلـه او حثـه علـى التـسول 

وبعــــض حــــاالت اصــــابات العــــضالت او االمــــراض , غيــــر متــــوفرة فــــي البيئــــة كحــــاالت القلــــب 

  )1983خليفة،(الخ..... المزمنه 

  

  :حقة الرعاية الال.4.1.4.2

  

يمنح المعوق  :وبمقتضى هذا النظام يتم ما يلي , ويتبع هذا االسلوب بعد انتهاء برنامج تاهيل المعوق 

 8شهادة يبين بها على االخص المهنـة التـي تـم تاهيلـه لهـا والبيانـات االخـرى التـي اوضـحها القـرار رقـم 

 للتاهيــل ومــنحهم شــهادات  بــشان تنظــيم فحــص طــالبي التاهيــل المهنــي وتقريــر صــالحياتهم1955لــسنة 

  )).1998فهمي،(التاهيل

  

  :العاملين في مجال التاهيل المعوقين . 2.4.2

  

ال شـــك ان اســـاس نجـــاح مـــشروع مـــن مـــشروعات التأهيـــل االجتمـــاعي للمعـــوقين هـــو النهـــوض بمـــستوى 

فريــق العــاملين فيــه مــن فنــين وادارين،فعلــى كفائــاتهم ومهــاراتهم وســلوكهم وروحهــم وتعــاونهم فــي العمــل ك

يتوقــف نجــاح البرنــامج،وال شــك أن برنــامج الرعايــة و التاهيــل تطــور وتجــدد بــصفة مــستمره ومــن ثــم لــم 

تجدد خبرات العاملين فيها لتساير ما يحدث في الميدان من تطور وما تسفر عنه البحوث الميدانيـه مـن 

   .نتائج

  

لتحــاقهم بالعمــل وبعــد تعيــنهم فيــه وعلــى هــذا االســاس ال بــد مــن االهتمــام بأعــداد وتــدريب العــاملين قبــل ا

ضــمانا ولرفــع مــستوى أدائهــم وتجنبــا للتخــبط و االرتجــال وضــياع الوقــت و الجهــد و المــال علــى اســاس 
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خطة طويلـه المـدى واخـرى سـريعة لتـدريب العـاملين فـي المـشروع لتبـصيرهم بخـصائص واسـاليب رعايـة 

هــم علــى احــدث النظريــات و االتجاهــات فئــات المعــوقين  و تعــاونتهم علــى حــسن اداء رســالتهم واطالع

  .الجديدة  في برامج واساليب التاهيل االجتماعي لهذه الفئات من االطفال 

  

و الواقــع ان اهــم معوقــات التوســع فــي بــرامج تاهيــل المعــوفين هــو قلــة او بــاالحرى نــدرة المختــصين فــي 

رة علـى اعجـاج العـاملين فـي هـذه مجاالت التأهيل مما يتطلب التوسع في انشاء الكليات و االقسام القـاد

  )2006داوود،(المجاالت 

  

  :العناصر االساسية لعملية التأهيل. 3.4.2

  

 عمليــة  التأهيــل بتقــديم الخــدمات بــشكل جيــد ومناســب العــاملين فــي تــساعد األساســية التــيالعناصــر أمــا 

  :للمعاقين هي 

  

قــديم الخــدمات بــشكل جيــد تتــضمن عمليــة التأهيــل عــددا مــن العناصــر التــي تــساعد العــاملين بت •

  :ومناسب للمعاقين هي 

وهـــي مجموعـــة الخطـــط واالجـــراءات التـــي يقـــوم علـــى ادارتهـــا افـــراد وجماعـــات ليـــسوا   :البـــرامج  •

بالــضرورة علــى اتــصال مباشــر مــع الخــدمات المباشــرة التــي تقــدم للمعــوقين مــن اجــل تاهيلــه بــل 

عـــوقين وتختلـــف بـــرامج تاهيـــل ينـــصب اهتمـــامهم علـــى تخطـــيط  وتنظـــيم الخـــدمات المقدمـــة للم

المعوقين من حيث الحجم والتنظيم واالهداف وقد تكون اشراف جماعـات تطوعيـة او مؤسـسات 

  .او جمعيات خيرية 

ويقـــصد بهـــا خـــدمات محـــددة و منظمـــة الســـتعادة قـــدرات الـــشخص المعـــاق و تـــشمل  :الخـــدمات •

ب المهنــــي و تركيــــب خــــدمات طبيــــة واجبتماعيــــة وتربويــــه ومهنيــــة ونفــــسية ، و خــــدمات التــــدري

  .االطراف الصناعية 

ان نجــاح برنــامج تأهيــل المعــوقين يعتمــد علــى تقــديم الخــدمات مــن قبــل  :الكــوادر المتخــصص  •

اخــصائين ذوي اختــصاصات مختلفــة تكمــل بعــضها الــبعض مثــل االخــصائي االجتمــاعي ، و 

_ لــسمعمعــالج الكــالم و ا_ المعــالج الطبــي_ الممرضــات_ األطبــاء فــي مختلــف التخصــصات 

ومــديرو . حرفيــون_معلمــون _موجــه مهنــي _ مرشــد نفــسي _ اخــصائي علــم الــنفس االكلينكــي

  )2006داوود،. (مركز التاهيل و غيرهيم الذين يقدمون خدمات التأهيل المتعددة 

هو البناء المحـدد الـذي تقـدم بـه خـدمات التاهيـل النفـسي و الطبـي و  ) :العنصر المكاني(البناء •

مـدارس التربيـة الخاصـة .ومن امثلة ذلك مراكز التاهيل المهنـي _ي للمعوق االجتماعي و المهن
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وتصميم هذه البنية وفقا لما هو _مدارس خاصة بالصم و البكم او المكفوفين _بالمتخلفين عقليا

معروف بالهندسة التاهيلبة التي تعنى بتجهيز االبنية و التجهيزات المتخصـصة اخـدا باالعتبـار 

تي تعيق حركة المعوق او قدرته على االستفادة من الخدمات المتخصـصة التـي ازاله العراقيل ال

  .يتلقاها في هذه االماكن 

وهــي تعتمــد علــى طبيعــة الخــدمات المقدمــه و نــوع اإلعاقــة  مثــل االجهــزة الطبيــة بمــا  :االجهــزة  •

ـــــسمع ، او النظـــــر او االطـــــراف  ـــــشعاعي ، و اجهـــــزة فحـــــص ال ـــــصوير ال فيهـــــا مـــــن اجهـــــزة الت

ة، واجهـــزة التقـــيم المهنـــي و ادوات التـــدريب، وتوضـــع فـــي المؤســـسات التأهيليـــة لـــوائح الـــصناعي

  .تشمل انواع و استعماالت االجهزة المختلفة بما يتفق مع نوع اإلعاقة  

  

  اإلعاقة  بالواقع الفلسطيني 5.2

  

اإلعاقــة  فــي فلــسطين تعــرف  بالــشخص المــصاب بعجــز كلــي او جزئــي خلقــي او غيــر خلقــي وبــشكل 

تمر فــي أي مــن حواســه او قدراتــه  الجــسدية النفــسية  او العقليــة الــى المــدى الــدي يحــد مــن امكانيــة مــس

  .تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف امثاله   من غير المعوقين 

  

مواطن من مختلف الـشرائح 78000بالمئة من مجموع السكان أي حوالي 2.5يشكل المعاقون ما نسبته 

بالمئــــة أي حــــوالي 1.8 األهليــــة العامــــة فــــي مجــــال التأهيــــل ،وبلغــــت نــــسبتهم ودلــــك وفقــــا للمــــسوحات

بــالمءة 1.6مــواطن وفقــا لمــسوحات المجلــس االحــصائي المركــزي الفلــسطيني أن نــسبتهم بلغــت 60000

مــن الــضفة الغربيــة وأيــا كانــت نــسبة لمعــاقين فــي المجتمــع فــان دلــك ال يــشكل مبــررا بغــض النظــر 1.9و

 مختلف أشكال التمييز التي تظهر بأشكال مختلفة تتراوح بـين العـزل والحرمـان عنهم وتركهم يعانون من

ملـف الـشباب (من التعليم والعمل ،وبين التهمـيش والمنـع مـن المـشاركة فـي األنـشطة التعليميـة والترفيهيـة

  )2004في فلسطين،

  

  :سباب اإلعاقة  بفلسطينا. 1.5.2

  

اســـــباب خلقيـــــة وفـــــي الـــــد رجـــــة الثانيـــــة بـــــسب اشـــــارت االحـــــصاءات الـــــى ان اعلـــــى نـــــسبة تعـــــود الـــــى 

وفـي دراسـة تقييمـه . ) مـن المئـة 10,3(من المئـة   وفـي الدرجـة الثالثـة بـسب الحـوادث 34,1(االمراض

 تـشير الـى 2000جامعـة بيـر زيـت فـي العـام \من وجهـة نظـر المعـوقين اعـدها برنـامج دراسـات التنميـة 

   :ان اسباب اإلعاقة  موزعة على النحو التالي 
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 اإلعاقـة  البـصرية ،كمـا ان يهـامن حيث نوع اإلعاقة  فان اعلى نسبة هـي اإلعاقـة  الحركيـة تل •

وتبلـــغ نـــسبة االميـــة مـــن . اإلعاقـــة  الخلقيـــة هـــي االكثـــر انتـــشارا الناتجـــة عـــن اصـــابات العمـــل 

  : من المئة 3,48المعاقين 

يليـة وطـولكرم  ونـسبة بلغت اعلى نسبة  لالعاقة في محافظات الضفة الغربية في محافظتي قلق •

  اإلعاقة  بين الدكور اعلى منها عند االناث 

 مــن المئــة واقلهــا 9,1كمــا ان نــسبة اإلعاقــة  الموجــودة بــين المخيمــات الفلــسطينية تــصل الــى  •

   من المئة 1,7انتشارا بين سكان المدن تصل الى نسبة 

  

ومــا رافقــه مــن سياســة اســتخدام مــا تقــدم مــن معطيــات كــان قبــل انتفاضــة االقــصى ،وبانــدالع االنتفاضــة 

مفــرط للقــوة العــسكرية واســتخدام وســائل حربيــة متطــورة مثــل الطــائرات والــدبابات الجتيــاح منــاطق  اهلــة 

بالــسكان المــدنيين واطــالق النــار بــشكل عــشوائي واالغتيــاالت والعقوبــات الجماعيــة بمــا فيهــا القتــل العمــد 

زاد مــن نــسبة االعاقــات الخلقيــة وزاد نــسبة ) تــدخل عامــل خــارجي(بحجــة اســتهداف مطلــوبين كــل دلــك 

المعــوقين الــى اجمــالي الــسكان وان لــم تتــوفر احــصاءات حديثــة ،فقــد بلغــت نــسبة اإلعاقــة  فــي ســنوات 

   38الــى 24 مــن المئــة مــن عــدد المعــاقين  وتركــزت فــي الفئــات العمريــة بــين 7االنتفاضــة فــي فلــسطين 

  )2005االتحاد لعام للمعاقين،.(عاما 

  

ـــدة بـــسب ممارســـات هـــده  ـــسطين ادت الضـــافة اعـــداد جدي المـــستجدات علـــى خريطـــة المعـــوقين  فـــي فل

وبالتــالي فــان كلفــة العنايــة بالمعــاقين وتــاهيلهم زاد، ) معــاقو االنتفاضــة (االحــتالل العــسكري االســرائيلي 

لفجوة مـن وهدا يتطلب امكانيات مادية ومؤسساتية جديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية ان تسد هده ا

 مـــن المئـــة مـــن تكلفـــة 20خـــالل ايـــالء اهتمـــام اكبـــر ،دلـــك  الن الـــسطة الوطنيـــة ال تـــساهم  ســـوى ب 

  .االهتمام بالمعاقين

  

التعـاون والتكافـل والعـرف  عرف المجتمع الفلسطيني أنماطاً مختلفة للرعاية االجتماعية المستندة إلى قيم

المجتمــع، فــي مختلــف الظــروف والمناســبات  أفــراداالجتمــاعي القــائم علــى روح التــضامن والتــآزر بــين 

 ونظرًا للتغيرات والتحوالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعيـة الـسريعة والمتالحقـة، والتـي .االجتماعية

، ممــا أوجــب علــى المجتمــع )2000(شــملت مختلــف جوانــب الحيــاة خاصــة بعــد انتفاضــة األقــصى عــام 

 الالزمــة لتحقيــق الرعايــة االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع مــن ذوي والوســائل إعــادة النظــر فــي المــسؤوليات

متطلبــات الحيــاة وتــأهيلهم لإلســهام فــي تحقيــق التنميــة  االحتياجــات الخاصــة بغيــة مــساعدتهم لمواجهــة

االجتماعيـة أليـة سياسـة حكوميـة إنمـا   ومـن المعـروف أن تحقيـق األهـداف.المعيـشي وتحـسين مـستواهم
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وبالتـالي كلمـا كـان هنـاك دوٍر فاعـل  أو أهليـة،  دولة، سواء كانت حكوميةيتحقق من خالل مؤسسات ال

  ).2004منشورات جامعة القدس المفتوحة،(إجرائيًا  لهذه المؤسسات، كلما عكس ذلك رصيداً 

  

مـن  حيث كـان في فلسفة الرعاية المؤسسية في المجتمعات الغربيةوعلى الرغم من التحول الذي حصل 

، وعلـى الـرغم مـن هـذا توجه نحو الرعاية غير المؤسسية بـدًال مـن الرعايـة المؤسـسيةنتائج هذا التحول ال

ما زالت الرعاية المؤسسية ُتعد خيارًا مهمًا في تقديم الرعاية والخدمة لـذوي االحتياجـات الخاصـة التحول 

 مطـــر ويؤكـــد .، خاصـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة بـــصفة عامـــة  ومجتمعنـــا الفلـــسطيني بـــصفة خاصـــة

بتقـديم  الخـدمات االجتماعيـة  أن الرعاية االجتماعية المؤسسية تستند إلـى مبـدأ أساسـي يتمثـل )1977(

والصحية والثقافية والترفيهية، في محاولة إلشباع احتياجات النــزالء المتعـددة، ولتعويـضهم عمـا يفتقدونـه 

  . نتيجة بعدهم عن أسرهم الطبيعية

  

بأداء هذه الوظيفة االجتماعيـة والتربويـة المهمـة علـى أفـضل من اجل أن تقوم المؤسسات االجتماعية  و 

وجه، كان ال بد من سن التشريعات المختلفة وصياغة النظم المناسبة التي تـنمط مختلـف المراحـل التـي 

تمــر بهــا عمليــة مواجهــة هــذه المــشكلة االجتماعيــة، ابتــداء مــن تــشخيص الحالــة االجتماعيــة لمــستحقي 

هم إلـى حيـاتهم االعتياديـة فـي المجتمـع كـأفراد قـادرين علـى المـساهمة فـي العمـل الرعاية، وانتهاء بإعـادت

وقبل الخوض في طبيعة هذه التشريعات والبرامج المتخصصة للمنتفعين من هـذه المؤسـسات . واإلنتاج 

اتحــــاد (يجــــدر بنــــا أن نقــــدم عرضــــا ألشــــكال الرعايــــة االجتماعيــــة المؤســــسية ومكوناتهــــا فــــي فلــــسطين 

  ).1990خيرية في محافظة الخليل، الجمعيات ال

  

نشأت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية منذ بداية القرن الماضي بهدف تقديم العـون والمـساعدة 

والرعايــة إلــى المحتـــاجين والــذين تعرضــوا لـــضائقة نتيجــة األوضـــاع والظــروف التــي مـــرت بهــا المنطقـــة 

ذ رسـومًا رمزيـًة مقابـل تلـك الخـدمات، ثـم بـدأت تظهـر وكانت خدماتها تقدم طوعًا ومجانًا، ومنها من اخـ

االختــصاصات لتلــك الجمعيــات والمؤســسات، فظهــرت الجمعيــات والمؤســسات المتخصــصة فــي الرعايــة 

  ). 1999الخطيب، (الخ..الصحية وأخرى في التعليم، والتأهيل  

  

ت الخيريــة ينــاهز  أصــبح عــدد المؤســسات والجمعيــا) 2007(منــد قــدوم الــسلطة الفلــسطينية وحتــى عــام 

ألـف ومائــة جمعيـة فــي األراضــي الفلـسطينية مــن رفــح حتـى جنــين، وذلــك حـسب معطيــات وزارة الــشؤون 

االجتماعيــة الفلــسطينية، إضــافة إلــى لجــان الزكــاة والمؤســسات والجمعيــات الداعمــة، هــذا باإلضــافة إلــى 

اعـــة، والـــصحة، واألنديـــة، الجمعيـــات والمؤســـسات غيـــر المـــسجلة أو التابعـــة التحـــادات أخـــرى مثـــل الزر 

  ).2007وزارة الشؤون االجتماعية، (والشركات، والنقابات 
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ان االنسان ال يعيش في فراغ ومن ثم فان ما يميز حياة االنـسان االعتمـاد المتبـادل بينـه وبـين االخـرين 

 يمكـــن اعتبـــار االســـر المؤســـسة ولعلـــه مـــن البـــديهي القـــول ان االنـــسان اصـــال يولـــد فـــي مؤســـسة حيـــث

االجتماعية االولى التي يعيش فيها االنسان حيث كانت تقوم بمجموعة من االدوار المتكاملة والمتداخلة 

وكانت مسئولة مباشرة عن التنـشئة االجتماعيـة الفرادهـا وتـوفير متطلبـاتهم كافـة واشـباع احتياجـاتهم مـن 

ــام بالوظــائف الرئيــسية المتعلقــة ب االنجــاب وحفــظ النــوع والتنــشئة والــضبط االجتمــاعي وكــذلك خــالل القي

الوظيفـــة االقتـــصادية أي ان األســـرة كانـــت تقـــوم بمعظـــم وظـــائف المؤســـسات المعاصـــرة ورغـــم اســـتمرار 

ــاة وتعــدد احتياجــات االنــسان وتنوعهــا  اهميــة دور األســرة باعتبارهــا مؤســسة اجتماعيــة اال ان تعقــد الحي

م بكــل هــذه الوظــائف مجتمعــة االمــر الــذي جعــل االنــسان يبحــث عــن ادى إلــى عجــزة األســرة عــن القيــا

  .صيغ اخرى من المؤسسات الشباع احتياجاته

  

ــــة  ــــل المؤســــسات التربوي ــــة فــــي الظهــــور مث ــــدأت المؤســــسات المختلف ــــا ب كالمــــدارس والمعاهــــد (ومــــن هن

المختلفــة وعــدد ال حــصر لــه مــن المؤســسات ) كالــشركات والبنــوك(والمؤســسات االقتــصادية ) والجامعــات

ولـــذلك حظيـــت المؤســـسات باهتمـــام الدارســـين علـــى اخـــتالف تخصـــصاتهم واتجاهـــاتهم وحظيـــت كـــذلك 

  .باهتمام المفكرين لمحاولة فهم طبيعتها واهدافها

  

  :دور المؤسسات العاملة في فلسطين في تحسين أوضاع المعاقين. 3.5.2

  

صــــابة تتــــصل بمقاومــــة االحــــتالل ان نــــسبة االعاقــــة المرتفعــــة لــــدى الــــشعب الفلــــسطيني  ناتجــــة عــــن ا

،لدلكـــشكلت رعايـــة المعـــاقين احـــدى أولويـــات عمـــل الـــسلطة الفلـــسطينية بمؤســـساتهاالمختلفة التـــشريعية 

فـــــــي قطـــــــاع المـــــــساعدات )2003-1999(حـــــــددت خطـــــــة التنميـــــــة الفلـــــــسطينية .والتنفيديـــــــة واألهليـــــــة 

ن جـسديا وعقليـا وضـرورة االفـادة مـن االنسانية،استراتيجية انشاء مراكز تأهيلية  تشغيلية خاصة بالمعاقي

خبــرات الــدول المتقدمــة ،ولــم يــتم وضــع أيــة اســتراتيجية أخــرى خاصــة بالمعــاقين فــي أي قطــاع اخــر لــه 

وفيمـا يلـي سـرد لـدور المؤسـسات العاملـة فـي .عالقة  بالمعاقين في أي قطاع اخر لـه عالقـة بالمعـاقين 

  :تحسين أوضاع المعاقين

  

ت مجموعــة مــن المؤســسات األهليــة خــالل المــدة المنــصرمة بموضــوع اهتمــ :المؤســسات األهليــة •

ويواجة من يحاول حصر أعداد هده المؤسسات صعوبة في هـده المهمـة بـسبب عـدم .المعاقين 

ـــين المؤســـسات  ـــين المؤســـسة األم وفروعهـــا واالخـــتالط فـــي طبيعـــة العالقـــة ب وضـــوح العالقـــة ب
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د مؤســــــــسات التأهيــــــــل فــــــــي فلــــــــسطين ،ويقــــــــدر االتحــــــــاد العــــــــام للمعــــــــاقين الفلــــــــسطينين  عــــــــد

موظفــــا وموظفــــة 693فــــي قطــــاع غــــزة يبلــــغ عــــدد العــــاملين فيهــــا 41مؤســــسة منهــــا 108بنحــــو

  )2002الملتقى الفكري ،(مؤسسة أخرى في الضفة الغربية 67

تقوم الوزارة على تـأمين خـدمات المعـاقبن فـي معظـم منـاحي البنيـة التحتيـة  :وزارة الحكم المحلي •

لمؤســـسات الرســـمية ،ويظهـــر بـــأن المجـــالس المحليـــة المختلفـــة غيـــر حريـــصة واالبنيـــة العامـــة وا

  تماما على االلتزام بتسهيالت كافية للمعاقين في االنشاءات التي تنفد حديثا بعد قدوم السلطة 

بالمئــة مــن المعــاقين أميــون وتقــروزارة التربيــة 56تظهــر االحــصائيات بــأن  :وزارة التربيــة والتعلــيم •

ليــة المــدارس  الســتيعاب المعــاقين ،  وتــرى ان دمــج المعــاقين يــتم بــشكل دوري والتعلــيم بعــدم أه

  كما أن المعلمين غير مؤهلين تماما للتعامل مع هده  الفئة 

تــسعى الــى توجيــه قــرارات صــارمة للــشرطة بتطبيــق التعليمــات الخاصــة لمواقــف  :وزارة الداخليــة  •

  .سيارات المعاقين 

ات تحـــول دون حـــصول المعـــاق علـــى  المخصـــصات الماليـــة يـــستمر وجـــود عقبـــ :وزارة الماليـــة  •

التي تساعد في تأمين حاحاته اليومية ،اد  ان وزارة المالية تدهب الـى القـول بأنهـا وزارة تنفيديـة 

األمــر الــدي مــن شــأنه وضــع  الــوزارات فــي موضــع حــرج مــع كافــة الجهــات نظــرا للــصعوبات 

الملتقـى الفكـري ( بكافـة االلتزامـات المطلوبـة منهـاالمالية التي تواجهها وعـدم قـدرتها علـى األيفـاء

  )2002العربي،القدس،

منبثقـــا عـــن دائـــرة 1990جـــاء تأســـيس برنـــامج االعاقـــة فـــي وكالـــة الغـــوث عـــام  :وكالـــة الغـــوث •

االغاثـــة والخــــدمات االجتماعيــــة الخاصــــة ،وتعامــــل وكالـــة الغــــوث حــــاالت كحــــاالت اجتماعيــــة 

ل اللجـــان المحليـــة فـــي المخيمـــات الفلـــسطينية وكانـــت سياســـة الوكالـــة واضـــحة بخـــصوص تـــشكي

،وتـــــسهل عملهـــــا وتقـــــديم الـــــدعم المـــــادي لبرامجهـــــا ودعـــــم وتـــــدريب قـــــدرات العـــــاملين المهنيـــــة 

بالمئـــة مـــن خـــدمات التأهيـــل لمجمـــوع المعـــاقين 10وتطـــويرهم،وتغطي الوكالـــة مـــا ال يزيـــد عـــن 

  )2002لتقى الفكري العربي القدس،الم(الفلسطينين على أبعد تقدير

  

رغــم العــد الكبيــر مــن المؤســسات االهليــة التــي تهــتم بالمعــاقبن اال أن عنــايتهم بــشريحة المعــاقين تقليديــة 

ودلــك نظــرا لتركيزهــا فــي عملهــا علــى تأهيــل المعــوق دون االهتمــام بالبيئــة المحيطــة بــه علــى حــد تعبيــر 

بالــشكل  ال تتقبــل المعــوقالمعــوقين أنفــسهم ،ودون الــسعي الــى تغييــر المفــاهيم المجتمعيــة الــشائعة التــي 

الــصحيح ،كمــا أن المؤســسات مــا زالــت فــي أمــس الحاجــة الــى تجديــد مفاهيمهــا المتعلقــة ،حيــث يعمــل 

بعضها على االتكالية بدال من االهتمام بالدعم وتمكـين المعـوق وحثـه علـى االسـتقاللية وممارسـة حياتـه 

رامجهــا مــن خــالل التمويــل الــدي أمــا مــن حيــث التمويــل فتتفــق هــده المؤســسات علــى ب .بــشكل طبيعــي 

  مات المختلفة حكومية وغير حكوميةيصل من الدول المانحة سواء العربية أو االروبية من خالل المنظ
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  :أهم العقبات التي تعترض عمل المؤسسات الحكومية واالهلية تتمثل فيما يأتي

  

  . الحاد بالكادر المهني المتخصصالنقص •

  .نقص األدوات المساعدة لتأهيل المعاقين وارتفاع كلفتها  •

ضــيق األمكنــة وعــدم قــدرتها علــى اســتيعاب المعــاقين وعــدم وجــود مالعــب وســاحات ،أو أمــاكن  •

  .لتقديم الخدمات  الترفيهية

ها تخفيـف المعانـاة عدم قدرة تلك المؤسسات على توفير أعمال خارجية للمعوقين والتي من شـأن •

ان عــددا كبيــرا مــن تلــك المؤســسات مــا .التــي يواجههــا فــي التنقــل بواســطة وســائل المواصــالت 

  .زالت عاجزة عن توفير وسائل مواصالت خاصة بالمعاقين

عــدم وجــود بــرامج أو خطــط محــددة يــتم اتباعهــا فــي المراكــز التــي ينتــسب اليهــا المعــاقين ،وعــدم  •

  )2001 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،(زمة بهدا الخصوص تزويد عائالتهم بمعلومات ال

  

  :اهداف المؤسسات االجتماعية. 5.5.2

  

  :أهم اهداف المؤسسات االجتماعية تتمثل فيما يأتي

  

وهي االهداف التي تتعلـق بـالجهود التنظيميـة التـي تتـصف بالـشرعية فـي : االهداف االجتماعية •

 واالدبـي للمنظمـة مـن البيئـة المحيطـة علـى أسـاس ان المجتمع وهي التي تضمن الـدعم المـادي

  .المجتمع يعترف بان هذه النظم تقدما له اشباعا لبعض الحاجات االساسية

هــي تلــك التــي تــرتبط بعمــالء المنظمــة أو الجمــاهير التــي تتلقــى : االهــداف الخاصــة بــالعمالء •

بط تلـك االهـداف بتـوفير خدماتها بحيث تكون هذه االهداف مواكبة الحتياجـات الجمـاهير، وتـرت

ـــة والعينيـــة  ـــوفير المـــساعادات المادي ـــسية مثـــل ت الخـــدمات للعمـــالء وهـــي نوعـــان، خـــدمات الرئي

كــالمالبس ووســائل المواصــالت والمــساعدات فــي االزمــات، وخــدمات تكميلــي تتمثــل فــي تــدريب 

 .العاملين في ميادين الرعاية االجتماعية

مـــن يـــشارك فـــي اســـتمرار المنظمـــة فـــي المجتمـــع وتتعلـــق هـــذه االهـــداف ب: أهـــداف المـــشاركين •

 .وخاصة في مجال التمويل

 .وهي االهداف التي تضمن للمنظمة تحقيق توازنها واستقرارها: اهداف متعلقة بالنسق •

  .وهي االهداف المرتبطة أو الناتجة عن الوظائف االساسية مع المنظمة: االهداف الثانوية •
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  :أنواع المؤسسات االجتماعية. 6.5.2

  

تــــصنف المؤســــسات االجتماعيــــة وفقــــا لتحديــــد المــــستفيد مــــن تحقيــــق اهــــدافها تبعــــًا لهــــذا المعيــــار تقــــسم 

  :المنظمات لالنواع التالية

  

وتشمل كـل الـروابط والجمعيـات التـي يكـون هـدفها الـسائد هـو اسـتفادة : منظمات متعددة المنافع •

  .اعضائها بطريقة ما

 جميـــع المنظمـــات التـــي يكـــون هـــدفها مـــصلحة وتـــشمل:منظمـــات االعمـــال التجاريـــة والـــصناعية •

 .مالكيها من خالل جمع المال

 .لتي يكون هدفها تقديم خدمات من نوع ما لعمالئهاتلك وتشمل : منظمات الخدمات الخاصة •

وتــشمل المنظمــات التــي يــستفيد مــن خــدماتها كــل افــراد المجتمــع أو : منظمــات المــصلحة العامــة •

 )2009ة القدس المفتوحة،منشورات جامع.(العدد االكبر منهم

  

  :وم بها المنظمة لالنماط  التاليةتصنف المنظمات وفقا لنوع الوظيفة التي تق

  

  .النمط االقتصادي ويضم المنظمات التي تقوم بوظيفة اقتصادية مثل المصانع والبنوك •

الـــنمط الـــسياسي ويـــضم المنظمـــات التـــي تـــرتبط وظيفتهـــا باالعمـــال الـــسياسية مثـــل االحـــزاب أو  •

 .نقاباتال

 .النمط التكاملي ويضم المنظمات المسؤولة عن تهيئة جو التعاون بين المنظمات  •

الــنمط المحــافظ ويــضم المنظمــات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة التــي يمكــن عــن طريقهــا الحفــاظ  •

 على الجنس البشري

  

  : تصنف المنظمات تبعا لهيكلها التنظيمي إلىو 

  

 حيــــث يكــــون هيكلهـــا محــــدد يــــصف الـــسلطة والقــــوة وعالقــــات :الـــنمط االول المنظمــــة الرســـمية •

 المسئولية والعضائها وظائف محددة وتدرج هرمي الهداف محددة

يكــون هيكلهــا غيــر محــدد والعالقــات بــين االعــضاء واالهــداف غيــر : المنظمــات الغيــر رســمية •

 .محددة ومن امثلتها حفل غداء

  

  :للمنظمةاس طبيعة الناتج الرئيسي تصنف المنظمات على اسو 
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منظمــــات انتاجيــــة وهــــي منظمــــات اقتــــصادية وناتجهــــا الرئيــــسي هــــو الــــسلع ومثالهــــا الوحــــدات  •

  االنتاجية االقتصادية الربحية 

منظمــــات خدميــــة والنــــاتج الرئيــــسي للمنظمــــة هــــو الخــــدمات ومثالهــــا المستــــشفيات والجامعــــات  •

 )2009منشورات جامعة القدس المفتوحة،.(والمؤسسات الحكومية

 

  :ط مؤسسات المجتمع الفلسطيني فإنه يمكن تقسيمها إلى نوعينأنماأما 

  

  .القوى واألحزاب السياسية: مؤسسات المجتمع السياسي: أوال •

  :مؤسسات المجتمع المدني وتصنف حسب طبيعتها إلى: ثانيا •

  

o الجمعيات الخيرية والتعاونيات.  

o المنظمات الجماهيرية.  

o المؤسسات والمنظمات التنموية.  

o  سسات البحث واإلعالم وحقوق اإلنسانالمراكز ومؤ.  

o مؤسسات وهيئات الدفاع عن حقوق ومصالح فئات محددة.  

o  كذلك يمكن تقسيم المنظمات األهلية وفقا لطبيعة عملها إلى:  

o  منظمات عاملـة فـي مجـال زيـادة وعـي المـواطن والـدفاع عـن حقوقـه مـن خـالل تـشكيل قـوى

  .شعبية ضاغطة على متخذ القرار

o  في مجال الرفاه االجتماعي وهي األكثر انتشارًا ونشاطًا وتنظيماً منظمات عاملة.  

o منظمات عاملة في مجال رعاية المصالح المهنية للمنتسبين إليها.  

o منظمات أهلية عاملة في مجال المصالح االقتصادية ألعضائها.  

o منظمات أهلية عاملة في مجال التعاون.  

o منظمات أهلية عاملة في المجال السياسي. 

o مـــــات أهليـــــة عاملـــــة  متخصـــــصة فـــــي مجـــــال إحيـــــاء الـــــروح المدنيـــــة وتعميـــــق مفهـــــوم منظ

  )1987مركز البحوث والدراسات ،(الديمقراطية 

  

  :نبدة عن مؤسسات رعاية المعاقين في األراضي الفلسطينية. 7.5.2

  

ن وتــولى الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية اإلشــراف علــى كافــة شــؤو ) 1987(بعــد إنتهــاء اإلنتفاضــة األولــى 

الشعب الفلسطيني، ظهرت الحاجة إلى تطوير المؤسسات الخاصة برعاية المعـاقين، الحكوميـة واألهليـة 
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 معاقــًا حتــى 3045بلــغ عــدد المعــاقين الــذين اســتفادوا مــن خدمــة هــذه المؤســسات الحكوميــة نحــو . منهــا

ــم تقــم هــذه المؤســسات بــأي تغييــر فــي برامجهــا خــالل انتفاضــة األقــصى وبخاصــ1998عــام  ة تلــك ، ل

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية قــد أقــرت قــانون . التابعــة لــوزارة الــشؤون اإلجتماعيــة

، األمــر الــذي يــشكل إنجــازًا عظيمــًا علــى طريــق 1999حقــوق المعــاقين الفلــسطينيين فــي أواخــر العــام 

 فـي  ى القـانون عـدة مآخـذحقوق المعاقين، اال أن هذا القانون لم يوضـع موضـع التنفيـذ بعـد، ويؤخـذ علـ

مقدمتها أنه أعاد المرجعية في جميع االمور المتعلقـة بالمعـاقين إلـى وزارة الـشؤون اإلجتماعيـة كمـا ميـز 

على الرغم من أن القانون يؤكد على التساوي في الحقـوق . بين معاق اإلنتفاضة ومعاق غير اإلنتفاضة

  . دولية لحقوق اإلنسانلجميع المعاقين، كما جاء منسجمًا مع المعايير ال

  

 مؤســـسة فـــي 95أمـــا المؤســـسات األهليـــة العاملـــة فـــي مجـــال رعايـــة وتأهيـــل المعـــاقين، فقـــد بلـــغ عـــددها 

.  مؤسسة في محافظات غـزة31 مؤسسة في الضفة الغربية و 59محافظات غزة والضفة الغربية، منها 

ــ سطينية، وهــي تعنــى بتقــديم شــهدت هــذه المؤســسات زيــادة واضــحة فــي أعــدادها بعــد تــولي الــسلطة الفل

خـــدمات تأهيليـــة لألفـــراد المعـــاقين فـــي مختلـــف أنـــواع اإلعاقـــات الحركيـــة والبـــصرية والنفـــسية والـــسلوكية 

  . إلى التخلف العقلي واإلعاقات المنغولية واإلعاقات األخرى إضافة

  

 وتأهيــل خــالل أحــداث انتفاضــة األقــصى بــرز الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه هــذه المؤســسات فــي رعايــة

معاقي انتفاضة االقصى، برغم ما تعانيه هذه المؤسسات نفسها مـن أزمـات ماديـة وٕانخفـاض فـي قـدرتها 

كمـا تنتظـر مؤسـسات أهليـة أخـرى موافقـة الـدول المانحـة . االستيعابية أمام هذا الكم الكبير من المعاقين

يـد عـدد مـن المعـاقين بـأجهزة على مشاريع جديدة تم تقديمها ويقتصر دورها فـي الوقـت الحـالي علـى تزو 

  .مساعدة وكراسي متحركة ومساعدات تموينية فقط

  

قانون  :ومن بينها ما يلي هناك خطوات عديدة اتخذتها الحكومة الفلسطينية لحماية المعاق في المجتمع

االجتماعية وهي تعتمد في تقديم برامجها علي  التأهيل االجتماعي للمعاقين تحت رعاية وزارة الشئون

  :ا يليم

 

تتــولى تأهيــل المعــاقين ممــن ليــسوا فــي حاجــة إلــى رعايــة  مــديريات الــشؤون االجتماعيــة  وهــي •

 علي المؤسسات الموجودة بالمجتمع داخلية وتعتمد في تدريب الحاالت

مؤســسات يقــيم بهــا المعــاقون الــذين تقتــضي ظــروفهم الخاصــة  وهــي: مركــز التأهيــل المهنــي  •

أو حاجــاتهم إلــى مراقبــة مــستمرة وهــي تــضم أقــسام للبحــث  اإلقامــة الداخليــة لــشده إصــابتهم

  والتدريبات العالجية و التدريب المهني االجتماعي و العالج الطبيعي ،
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  :اقسام المؤسسات االجتماعية في فلسطين . 8.5.2

  

ولقــد حرصــت الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية علــى تنفيــذ عــدد مــن الــسياسات والبــرامج االجتماعيــة الهادفــة 

جهـــة االحتياجـــات و المـــشكالت فـــي المجتمـــع الفلـــسطيني ونظـــرًا لالوضـــاع التـــي يعيـــشها المجتمـــع لموا

الفلسطيني جراء االحتالل االسرائيلي فقد تطلب العمـل تـضافر الجهـود الحكوميـة واألهليـة ووكالـة غـوث 

ت وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينين ومنظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص حيــث قامــت هــذه الجهــا

بتنفيذ برامج متعددة لمواجهة احتياجات المجتمع الفلسطيني في قطاع الطفولة والمرأة وذوي االحتياجات 

الخاصـــة، ولقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي نتيجـــة االوضـــاع التـــي يعانيهـــا المجتمـــع الفلـــسطيني جـــراء االحـــتالل 

ى قيـام الـسلطة الفلـسطينية االسرائيلي ان يتم التركيز على االحتياجـات االنـسانية بالدرجـة االولـى كمـا اد

النشاء العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد انشئ على الصعيد االجتماعي وزارات ومؤسـسات 

وتقـــسم المؤســـسات االجتماعيـــة فـــي  .تعنـــى بـــالتعليم والـــصحة والـــشؤون االجتماعيـــة والبـــرامج االغاثيـــة

  فلسطين إلى مؤسسات حكومية واهلية 

  

  :لحكوميةالمؤسسات ا. 1.8.5.2

  

المؤســسات االجتماعيــة الحكوميــة هــي تلــك المؤســسات التــي أنــشأتها الحكومــة وعينــت موظفيهــا ووفــرت 

موازنتهــا وهــي علــى مــستوى الــوزارة والمــديريات فــي المحافظــات وكــذلك المؤســسات والمراكــز التــي تقــدم 

ارة الــــــشؤون وز (خـــــدمات مباشـــــرة للمـــــواطنين ومـــــن االمثلــــــة علـــــى المؤســـــسات االجتماعيـــــة الحكوميـــــة 

التـــي قامـــت بتطبيـــق قـــانون الرعايـــة االجتماعيـــة الـــذي اســـتند إلـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ ) االجتماعيـــة

  : االساسية التالية

  

شــمولية الرعايــة االجتماعيــة لكــل فئــات المجتمــع وطبقاتــه المــشمولة بأحكــام والتــدرج فــي تطبيقــه  •

  .بوتائر متصاعدة

 .االهتمام بالطفولة ألن الثروة القومية البشرية تبدأ بالطفلرعاية األسرة باعتبارها نواة المجتمع و  •

جعل اشراك المشمولين بمساعدة مادية والرعاية في العمل هدفا اساسيا من اهداف هـذا القـانون  •

مـــا دام قـــادرا عليـــه ولـــو بـــصورة جزئيـــة الن اســـهامه فـــي العمـــل االجتمـــاعي يعيـــد اليـــه انـــسانيته 

 .ه عضوا نافعًا في المجتمعويرفع مكانته في محيطه ويجعل من

  

ــــشؤون االجتماعيــــة: تــــي عنيــــت بتقــــديم الخــــدمات للمعــــاقينمــــن المؤســــسات ال االتحــــاد العــــام ، و وزارة ال

ان لهــا بــاع وكالــة الغــوث الدوليــة كــ، و الجمعيــات االهليــة بالمحافظــات، و وزارة التربيــة والتعلــيم، و للمعــاقين
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مية فـي فلـسطين والمهتمـة بالخـدمات التـي تقـدم لـذوي اهم المؤسسات الحكو واما . طويل بتقديم الخدمات

  الحاجات الخاصة  وزارة الشؤون االجتماعية 

  

وقد شهدت الفترة التـي تلـت  تـشكيل الـسلطة الفلـسطينية فـي الـضغة الغربيـة بعـض التحـوالت فـي العمـل 

بـــل بعـــض وســـاد مـــزاج مـــن التحـــرك والتفـــاؤل مـــن  ق.  االهلـــي فـــي مجـــال تأهبـــل المعـــاقين الفلـــسطينين 

وتاســـست وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة التـــي  كـــان مـــن المـــامول ان تـــساهم  فـــي . الجهـــات دات العالقـــة

غيــــر ان عمليــــة اســــتحقاق .النهــــوض بالوضــــع االجتمــــاعي العــــام بمــــا فــــي دلــــك المعــــاقين الفلــــسطينين 

ا  معدلــه و ال تــساهم الــسلطة الفلــسطينية اال بمــ.المــساعدة منهــا كــان معرضــا الجــراءات اداريــة مطولــة

فــي 80فــي حــين قــدم القطــاع غيــر الحكــومي مااليقــل  عــن .فــي المئــة مــن خــدمات تاهبــل المعــاقين 20

وتزايـد عـدد المؤسـسات القطـاع غيـر الحكـومي الفلـسطينية المهتمـة  )2001عمـرو،(المئة مـن الخـدمات 

الخــارجي لهــا خاصــة مــع تــوفر التمويــل . بالقــضايا االجتماعيــة والمدنيــة والــصحية فــي الــضفة الغربيــة 

 بتاسيس صندوق خاص لتمويـل المنظمـات االهليـة براسـمال يـصل إلـى 1997وقيام البنك الدولي عام .

  )2005االيام،(ماليين دوالر 10مليون دوالر ساهم فيه ب 20

  

وزارة الــشؤون االجتماعيــة هــي احــدى اجهــزة الــسلطة التنفيذيــة فهــي تــشترك مــع بقيــة الــوزارات فــي كونهــا 

تــزم باالهــداف العامــة للــسلطة وتــؤدي دورًا تخصــصيًا فــي اطــار تكــاملي مــع بقيــة الــوزارات هيئــة عامــة تل

والهيئا الحكومية لتحقيق اهداف السلطة في ارسائ الدعائم االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلة وفـق 

نــسان ورفــع اســس حديثــة وارســاء بنيــان المجتمــع الــسليم والتنميــة المــستدامة وضــمان الحيــاة الكريمــة لال

مستوى معيشته وعادة تكوين المجتمع الفلـسطيني الـذي تعـرض للتـدمير والتغيـب طـوال عـدة عقـود ومـن 

تهــدف الــوزارة إلــى ضــمان الحقــوق االجتماعيــة االساســية لمختلــف و . االهــداف التــي تــسعى اليهــا الــوزارة 

  :شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها

  

 .في ضوء االتفاقيات والمواثيق العربية والدوليةالحقوق االساسية للطفل الفلسطيني  •

 .حق المعاقين في الدمج االجتماعي وتكافؤ الفرص •

 .حق المسنين في الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية والتأهيلية •

 .حق األحداث في الحماية من االنحراف والتشرد •

يـــة الفلـــسطينية للمـــراة حـــق المـــراة فـــي المـــساواة وتكـــافؤ الفـــرص فـــي ضـــوء االســـتراتيجية الوطن •

 .واالتفاقيات والمواثيق العربية والدولية

 .توفير اللوائح التنظيمية لمختلف قطاعات عمل الوزارة •

 .توفير الرعاية والحماية لالطفال مجهولي االباء واالطفال الذين ليس لهم روابط عائلية •
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 .الحد من التسرب المدرسي وخاصة في المرحلة االساسية •

وٕاعـــادة تأهيليـــةم اجتماعيـــًا ونفـــسيًا ) موقـــوفين ومحكـــومين(ة لالحـــدث المنحـــرفيين تـــوفير الرعايـــ •

  .وتربوياً 

  

  :مواصفات مؤسسات الرعاية اجتماعية 6.2

  

  :أهم مواصفات مؤسسات الرعاية الصحية تلخصها الدراسة فيما ياتي

  

  :التصميم. 1.6.2

  

سات االجتماعيـة ، فالبـد أن يكـون موقـع يعتبر التصميم من أبراز المواصفات الواجب توافرها في المؤس

، )العامــة(هــذه المؤســسات فــي مكــان صــحي، مــشرف ومرتفــع، بعيــدا عــن المــصانع والــشوارع الرئيــسية 

ـــا مـــن المـــدارس،  ـــسكنية المكتظـــة، وفـــي الوقـــت نفـــسه يجـــب أن يكـــون قريب ـــاء ال ومراكـــز المـــدن، واإلحي

ن األمـــن، واآلمــان، والـــسالمة العامـــة، وحريـــة والمراكــز التعليميـــة، وان تتـــوفر فــي المنطقـــة اكبـــر قــدر مـــ

األجواء، والبيئة التي تالءم الوضـع الخـاص والعـام، كـون الموضـوع يتعلـق بـإيواء ذوي قـضايا لهـا طـابع 

خاص، ويحتاج إلى إيجاد بيئة تعليميـة، وتعلميـه، وتربويـة، وتأهيليـة وترفيهيـة، كمـا يجـب أن تتـوفر فـي 

 ويجـــب أن يكـــون شـــامال لجميـــع المتطلبـــات، والمعطيـــات الواجـــب الـــسكن كـــل عناصـــر الحيـــاة الكريمـــة،

غبـاري (توفرها في أي جو اسري لعائلـة ميـسورة متوسـطة الحـال، ويراعـى فيـه الوضـع النفـسي واإلنـساني

  ).1988وأخرون ، 

  

  :مكان النوم. 2.6.2

  

يــف بــين يجــب أن يلبــي مكــان النــوم قــدر المــستطاع الخــصوصية والراحــة والــدفء النفــسي إلحــداث تك

  :النزالء والمقيمين والمشرفين في القسم بحيث تتوفر اإلمكانيات التالية قدر المستطاع

  

أن ال يزيد عدد النزالء في كل غرفة عن عشرة نزالء إلى اثني عشر في كل األحـوال أو حـسب  •

  .حجم الغرفة

شكل ومخــدة بــ) األغطيــة(يتمتــع  كــل نزيــل بــسرير وفرشــة ومجموعــة مــن الــشراشف والحرامــات  •

شخــصي جــدا، وال يجــوز اســتعمالها ألي نزيــل آخــر أثنــاء وجــوده فــي الــسكن وحتــى فــي العطــل 

 .ويمكن إعطاؤها لغيره بعد غسلها بطريقة صحية وسليمة. واألعياد الرسمية
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أن يمتلـــك كـــل نزيـــل منـــشفة، بـــشكير، فرشـــاة أســـنان، صـــابون وليفـــة حمـــام، ويمكـــن أن يـــشترك   •

يتم إتالف هذه الحاجـات بعـد خـروج النزيـل أو يأخـذها معـه، أكثر من نزيل في معجون واحد، و 

 .وال يجوز إعطائها لغيره تحت أي ظرف

أن يتوفر لكل نزيل خزانة خاصة به، ويفضل أن تكون تحـت الـسيطرة فـي حـال ضـياع المفتـاح  •

 .وتحت المراقبة حتى ال تستعمل بشكل غير الئق

ومكـان لالغتـسال ) مرحـاض(يكـون حمـام توفير الحمامات والمغاسل وأمـاكن لالسـتحمام بحيـث  •

 .وحنفية ومغسلة لكل خمسة نزالء) دوش(

 .أن يكون للقسم مدخل عام ومدخل خاص ومخرج للطوارئ والحاالت االستثنائية •

 ).1980الكردي، (أن يتمتع بالتدفئة والتهوية الجيدة والمناسبة •

  

  :قسم الخدمات. 3.6.2

  

 :قسم الخدمات ويشمل ما يلي

  

ضل أن يكون في أماكن أرضية يـسهل الوصـول إليـه بحريـة ويـسر وبـساطة، وان ال يف: المطبخ •

يكـــون فـــي األمـــاكن العلويـــة، وغيـــر محـــصور بـــين المرافـــق األخـــرى، نظـــرا لخطـــورة االســـتعمال 

خاصة الحرائق بسبب الغاز،  أو السوالر، أو مـا يـدخل ضـمن إعـداد الوجبـات، إذ يجـب تـوفير 

  .العناصر الغذائية الضرورية وبأيدي كفؤة  لذلك ثالث وجبات يوميا تحتوي جميع 

تكــــون ذات إضــــاءة وتهويــــة جيــــدة وتناســــب قــــدرات النــــزالء وأحجــــامهم، ســــهلة : قاعــــة الطعــــام •

االســـتعمال والوصـــول إليهـــا بيـــسر واالنتفـــاع الجيـــد بأثاثهـــا، قريبـــة مـــن المطـــبخ أو مكـــان تقـــديم 

للنزالء بعيدة عن أي أخطار، أو مرافق الطعام، يتوفر بالقرب منها مغاسل وتوابع صحية كافية 

قـــد تـــوثر فـــي تقـــديم الخدمـــة المطلوبـــة، ويجـــب أن يتـــوفر فـــي أثاثهـــا عناصـــر األمـــن، واآلمـــان، 

  ).1990جعفر، (والسالمة العامة، وتكون ذات مخارج للطوارئ والحاالت الصعبة

 أشــعة يكــون المكــان المخــصص للغــسيل قريبــا مــن منطقــة تهويــة وتــسطع عليــه: غرفــة الغــسيل •

الشمس لالسـتفادة مـن الهـواء والـشمس فـي عمليـة تجفيـف وتهويـة المالبـس، وتـوفير الطاقـة مـن 

وان يـتم ). كالعـصارة، والنـشافة، والمكـوي، وتـوفير الجهـد والوقـت(اثر التشغيل ألكثـر مـن وسـيلة

شو الغسيل بطريقة إنسانية بعيدة عن التـذمر، والتبـرم، وعـدم الرغبـة فـي إنهـاء العمـل، وذلـك بحـ

الماكينة بما هب ودب، بل يجب فرز المالبس ووضع كـل مـا يناسـب لوحـده، مـع مراعـاة المـاء 

والحــرارة المناســبة، ووضــع الكميــة المناســبة مــن مــواد التنظيــف لكــل نــوع مــن المالبــس والتوقيــت 

الكــافي لكــل عمليــة غــسيل، أمــا الخياطــة يجــب أن تــوفر ماكينــة خياطــة أو أكثــر لتلــك الغايــة، 
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ظـــا علـــى  مكتـــسبات ومقـــدرات النـــزالء مـــن المالبـــس، وٕاطالـــة أمـــدها واســـتعمالها كـــي وذلـــك حفا

تحافظ على كرامـة وٕانـسانية النزيـل، وعـدم المـساس بشخـصيته أو امتهـان لروحـه ويجـب مراعـاة 

وان تتم عملية الخياطة بشكل جميل ومـتقن قـدر . المشاعر اإلنسانية وتفهم خصوصيات النزيل

وفـي ضـوء مـا تقـدم   ).1977مطـر، (ر مكوى لتحسين الخدمة في ذلكالمستطاع وحبذا  لو توف

يـــرى الباحـــث انـــه يجـــب أن ال يـــصل النـــزالء إلـــى المغـــسلة أو المخيطـــة نظـــرا لخطـــورة المكـــان، 

ولعدم العبث في المكان، وعلى القائمين إرسال المالبس بعد الغسيل والخياطة والكي إلى مكان 

  . وتيسيرا لهالسكن تقديرا واحتراما لذات النزيل

يجــب تــوفر مكــان خــاص بالمطالعــة الداخليــة والخارجيــة، والمقــصود : مكــان المطالعــة والمكتبــة •

بالمطالعـة  الداخليـة أي الواجبــات المدرسـية المطلوبـة، أو المفروضــة مـن المعلمـين، والتحــضير 

 لالمتحانــات ومراجعــة الــدروس، ومــذكراتها التــي تــدرس حــسب المنهــاج التعليمــي الخــاص بكــل

جمعيــة إيوائيــة ، وأمــا المطالعــة الخارجيــة فهــي الــذهاب إلــى المكتبــات لمطالعــة الكتــب الثقافيــة 

 ).1995احمد، (الخارجية عن المنهاج أو القصص أو أي شيء يرغب النزيل في قراءته

أن يتــاح للنزيــل المجــال للتمتــع بالمــاء الــساخن، والبــارد بــشكل دائــم، بحيــث : النظافــة الشخــصية •

ستحمام مرتين أسبوعيا على األقـل، وان يقـدم لـه الـصابون أو الـشامبو وليفـة، وغيـار يتاح له اال

لكافـــة مالبـــسه الشخـــصية، إضـــافة إلـــى تـــوفير المـــاء الـــساخن، ألخـــذ حمـــام ســـريع بـــين الفتـــرات 

وأي ) التبـول الـالإرادي، االحـتالم، العـرق نتيجـة اللعـب، أو االتـساخ المفـاجئ(ولظروف خاصة 

 . مراعاة الكرامة والحرية الشخصية لكل نزيلحاالت خاصة، ويجب

تكون عبارة عن غرفة يتوفر فيها مكان لحفظ األدوية بعيدًا عن تنـاول األطفـال، : عيادة صحية •

) حجــر صــحي(ذات خــصوصية معينــة يــداوم فيهــا ممــرض، فيهــا ســرير وبعــض اللــوازم لتكــون 

. يل إلى البيـت أو المستـشفىلحاالت مرضية معدية أو صعبة، لحين التصرف، إما بإرسال النز 

وتكــون تحــت إشــراف طبيــب مــسؤول عــن الوضــع الــصحي ســهل الوصــول إليــه أو أن يحــضر 

  ).1977مطر، (الطبيب إلى السكن بيسر

  

  :اإلدارة. 4.6.2

  

يجــــب تــــوفر كــــادر مؤهــــل إلدارة األقــــسام  اإليوائيــــة بحيــــث يكــــون ذا  معرفــــة فــــي االدارة وعلــــم الــــنفس 

تماعيــة، والتربيــة، ويتمتــع بمواصــفات إنــسانية، كالــصبر، وحــب العمــل، والرغبــة االجتمــاع، والخدمــة االج

فـــي تقـــديم الخدمـــة والتفـــاني، والحـــب، والمـــودة، والحلـــم، والعطـــاء، وان ال يؤخـــذ العمـــل وظيفيـــا بالدرجـــة 

األولى وان تكـون الوظيفـة والمـال هـي مـن اجـل الحيـاة الكريمـة ولـيس مجـرد سـاعات يقـضيها مرغمـا أو 
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خارجي، بل يجب أن تكـون ذاتيـة ومـن اجـل العمـل الجـاد لتقـديم الخدمـة المطلوبـة والتـي يحتاجهـا بدافع 

  :النزالء، وتقوم االدارة الناجحة في الجمعيات اإليوائية على 

  

  . توفر قيادة سليمة •

 . االهتمام بالعالقات اإلنسانية في المؤسسة وخارجها •

  ).1999الخطيب، (وضع خطط إلدارة الجمعية •

  

  :االستقبال واالستيعاب في المؤسسات االجتماعية. 5.6.2

  

يوجــد طــرق عديــدة الســتيعاب النــزالء فــي المؤســسة االجتماعيــة  بعــد تقــديم االستــشارة، والنــصح، ومــدى 

  :المالئمة للنزيل، والمؤسسة، وذلك عن طريق البحث والدراسة ومن هذه الطرق

  

وتية الالزمة، ويقوم األخصائي بكتابة تقريـره حيث يتم تقديم األوراق الثب: األخصائي االجتماعي •

الذي يثبت فيه صحة األوراق، ووجود متسع، ومناسبة النزيل للمؤسسة اإليوائية، ومدى الحاجـة 

 ).2007العناتي وغنيم، (إلى الرعاية االجتماعية

وهـــــي مـــــن أكثـــــر المـــــدركين لألوضـــــاع االجتماعيـــــة والحـــــاالت : دوائـــــر الـــــشؤون االجتماعيـــــة •

ة التي تحتاج إلى الرعاية المؤسسية، ألنهـا تتمتـع بقـدرة متخصـصة، ومعلومـات وافيـة االجتماعي

فــــي كــــل دائــــرة، ومنطقــــة، وذلــــك بعــــد التأكــــد مــــن أن القــــضية االجتماعيــــة بحاجــــة إلــــى رعايــــة 

وزارة الـشؤون (اجتماعية، في المؤسسة اإليوائيـة، وقناعـة الـدائرة بالمؤسـسة المناسـبة لتلـك الحالـة

 ).2007االجتماعية، 

ويقـصد بالجمعيـات الخيريـة الجمعيـات التـي تقـدم خـدمات مـشابهة أو تعمـل : الجمعيات الخيريـة •

في بـرامج الطفولـة واألسـرة وبإمكانهـا إثبـات الحاجـة إلدخـال النزيـل إلـى المؤسـسة ، وذلـك لقـدرة 

 .هذه الجمعيات على تفهم الوضع االجتماعي األمثل والمناسب للنزيل

تكــون هــذه الشخــصيات ذات عالقــة بمؤســسات إيوائيــة، : ن الخــدماتشخــصيات تعمــل فــي ميــدا •

أو جمعيــات خيريــة، أو ميــدان الخدمــة االجتماعيــة، ولهــا اطــالع علــى الوضــع االجتمــاعي فــي 

وزارة (الــخ.. منطقــه معينــه، ولهــا ارتبــاط بالخدمــة االجتماعيــة مثــل المحافظــة، واألمــن، والداخليــة

 ).2007الشؤون االجتماعية، 

وذلك بعد دراسة قانونية يتم إثبات عدم أهلية األسرة لرعايـة االطفـال :  الشرعية والمدنيةالمحاكم •

يـر مؤهـل علـى رعايـة وضرورة إبعاد االطفال عن الجـو األسـري المـضطرب والغيـر قـادر أو الغ

 :االطفال مثل 



 47 

o الطالق االضطراري أو المفاجئ . 

o اإلدمان على المخدرات . 

o الجريمة والسجن . 

o األهليةثبوت عدم .  

  

  :العاملون في المؤسسات االجتماعية . 6.6.2

  

بعـــض الموظفـــون يأخـــذون العمـــل فـــي المؤســـسة  مجـــرد عمـــل مقابـــل راتـــب معـــين ســـواء كثـــر أو قـــل، 

والــبعض لــيس لــه قناعــة بمــا تقــوم بــه المؤســسة مــن رعايــة للنــزالء، ولــيس لديــه الرغبــة فــي التطــوير، أو 

، وكــان األمــر يعنــي أنــاس معينــون فقــط، والــبعض لــيس لديــه أي التحــسين لنــوع الخدمــة المقدمــة لهــؤالء

رغبة في التعرف على مـا تقـوم بـه المؤسـسة، وان عملـه لمجـرد وجـود شـاغر لـه لحـين إيجـاد عمـل آخـر 

والـبعض مـن المـوظفين يعمـل حـسب االسـتفادة أو حـسب موقعـه، ومركـزه فـي  .أكثر منفعة وأحسن حاال

والـبعض يعمـل لمجـرد الـشفقة والرحمـة، والحـرام، . لحة المنتفـعالمؤسسة ، ولـيس حـسب مـا تقتـضيه مـص

والحالل، ورغم أهمية ذلك لكنه ليس كافيا لرفع مستوى الخدمة واإلنتاج أو تحـسين الخدمـة الن الـشفقة، 

  .والرحمة، والحالل، والحرام، بحاجة إلى عقول مدركة لوضع المؤسسة ، ولوضع المنتفعين وحاجاتهم

  

  ابقةالدراسات الس 7.2

  

مــــن خــــالل االطــــالع علــــى األدبيــــات التــــي اهتمــــت موضــــوع تقيــــيم الخــــدمات التــــي تقــــدمها المؤســــسات 

االجتماعيــة  لــذوي الحاجــات الخاصــة  بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين فــي 

 ذلـك هـو هذه المؤسسات ، وقد تبين للباحثة ندرة الدراسات الفلسطينية التي بحثت في الموضوع ، ولعـل

الذي أدى إلى قلة األدبيات التي تناولت هذا الموضوع، والدراسات التي تناولت موضـوع تقيـيم الخـدمات 

التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة  لــذوي الحاجــات الخاصــة  والتــي تــم الحــصول عليهــا بعــد مراجعــة 

ـــدوريات المتخصـــصة، والمجـــالت، ورســـائل  الماجـــستير قامـــت األدب التربـــوي عـــن طريـــق المراجـــع، وال

الباحثـــة بتفنيـــدها تحـــت عنـــوان الدراســـات العربيـــة، والدراســـات األجنبيـــة، حيـــث قامـــت الباحثـــة بعـــرض 

  : الدراسات على النحو التالي

  

  :لدراسات العربية. 1.7.2

  

  وهي دراسة مقارنة لمدى إشباع الحاجات األساسية لدى االطفال ذوي)  1971(أما دراسة الخطيب 
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ص الـــذين يحـــصلون علـــى رعايـــة بديلـــة فـــي المؤســـسات الجماعيـــة، واألســـر البديلـــة فـــي  االحتيـــاج الخـــا

األردن، وقــد توصــل الباحــث إلــى أن مــدى إشــباع الحاجــات األساســية لــدى األطفــال فــي األســر البديلــة، 

أفضل منه لدى األطفال الذين يحصلون على رعايـة بديلـة فـي المؤسـسات الجماعيـة، باإلضـافة إلـى أن 

ألســـرية البديلـــة تقتـــرب بمفهومهـــا مـــن مفهـــوم األســـرة األصـــلية التـــي ال يمكـــن مالحظاتهـــا فـــي الرعايـــة ا

وقــد الحــظ الباحــث أن انتــشار فكــرة هــذه األســر يــسير بــشكل بطــيء، وان نــسبة . المؤســسات الجماعيــة

مـن االطفـال الـذين يحـصلون علـى رعايـة بديلـة ، باإلضـافة إلـى عـدم %) 10(االطفال هناك تزيد على 

ل المواطنين وبخاصة المقتدرين منهم على هذا النوع من الرعاية، وذلك للعديد مـن األسـباب، أبرزهـا إقبا

عدم وجود الوعي االجتماعي بهذا النوع من الرعاية، كما أن الفئات الفقيرة الحال اقتـصاديا واجتماعيـا : 

  وذلك بسبب روابط القربى،وذات الدخل المحدود هي التي تلجأ إلى رعاية االطفال البدالء واحتضانهم،

أطفـــال األســـر : ومـــن خـــالل الدراســـة اتـــضح أن النـــسبة المتوســـطة إلشـــباع هـــذه الحاجـــات هـــي كالتـــالي

، واألطفــــال فــــي األســــر البديلــــة  %)48,62(، وأطفــــال المؤســــسات الجماعيــــة  %)66,48(األصــــلية 

)46,97.(%   

  

). لتكيــف االجتمــاعي للفتيــات المعوقــاتالخــدمات التأهيليــة وا: (دراســة بعنــوان)1984(أجــرى الفريحــي 

هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة الخـــدمات التـــي تقـــدم للفتيـــات المعوقـــات وأثرهـــا علـــى تحقيـــق تكـــيفهن 

الشخــصي واالجتمــاعي والكـــشف عــن مـــدى تكيــف الفتــاة المعوقـــة لحاجاتهــا األساســـية مثــل اســـتقالليتها 

لفــة لتكيــف الفتيــات المعوقــات مــع أنفــسهن ومــع وٕاحــساسها بقيمتهــا باإلضــافة إلــى تحديــد األنمــاط المخت

 25 – 15 فتـاة تراوحـت أعمـارهن 25غيرهن، ولتحقيق هذه األهداف أجريت الدراسة على عينـة بلغـت 

وخلــصت الدراســة لمجموعــة مــن النتــائج أهمهــا وجــود . مــن الملتحقــات بمراكــز التأهيــل المهنــي بالريــاض

يف الشخصي واالجتمـاعي للفتيـات المعوقـات وكـذلك تكـيفهن عالقة ايجابية بين الخدمات التأهيلية والتك

  . العام

  

). تقــويم خــدمات التأهيــل المهنــي للمعــوقين عقليــا فــي األردن: (دراســة بعنــوان)1989(أجــرى الــشواهين 

هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم خــدمات التأهيــل المهنــي للمعــوقين عقليــا فــي األردن مــن خــالل التعــرف علــى 

مــن جهــة، ومــدى تلبيــة خــدمات التأهيــل المقدمــة للمعــاقين عقليــا لحاجــاتهم الفعليــة واقــع خــدمات التأهيــل 

طور الباحث استبانة مكونة من جزئين األول يغطي المستفيدين من الخدمات ومقـدمي . من جهة أخرى

وقــد كــشفت هــذه . فقــرة موزعــة علــى جوانــب التأهيــل المهنــي الــسبعة) 84(الخــدمات، والثــاني تــألف مــن 

ن هناك عـددا مـن المراكـز التـي تقـدم خـدمات التأهيـل للمعـاقين عقليـا، وأن معظـم هـذه المراكـز الدراسة أ

كمـا وأن . تفتقر خدماتها إلى الكفاية والفاعلية التي يفترض توفرها لألفـراد المعـاقين عقليـا لتـأهيلهم مهنيـا

 تلبيـة حاجـات المعـوقين خدمات التأهيل المتوافرة في المراكز المختلفـة ال تعمـل فـي معظـم جوانبهـا علـى
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المــستفيدين مــن هــذه المراكــز، كمــا ولــم تكــشف الدراســة عــن الحاجــات الفعليــة لخــدمات تأهيــل المعــوقين 

  . عقليا

  

تقيــــيم بــــرامج التأهيــــل المهنــــي للمعــــوقين مــــن وجهــــة نظــــر : (دراســــة بعنــــوان) 1991(أجــــرى الخطيــــب 

ا علـــى األشـــخاص المعـــوقين اللـــذين حيـــث وزع اســـتبانه كـــان قـــد عمـــل علـــى تطويرهـــ). المنتفعـــين منهـــا

 شخـــصا 66وبلـــغ عـــدد الخـــريجين ) 1988 – 1983(تخرجـــوا مـــن مراكـــز التأهيـــل المهنـــي فـــي الفتـــرة 

ممن تمت متابعتهم كانوا يعملـون عنـد إجـراء الدراسـة إال أن نـسبة  % 73أشارت النتائج إلى أن حوالي 

ـــره، ولقـــد أبـــدى  ـــرة مـــنهم غيـــرت عملهـــا أو أنهـــا بـــصدد تغيي ـــة نحـــو كبي معظـــم الخـــريجين مواقـــف ايجابي

البرنامج، لكنهم أشاروا إلى تحديات كثيرة تواجههم بعد التخرج منها االتجاهات السلبية ألصحاب العمـل 

  . وعدم توافر المهن المناسبة في سوق العمل وعدم توافر تدريب شامل وعاقل

  

ـــوان) 1993(أجـــرت خمـــيس  ـــس: (دراســـة بعن ـــة مؤســـسات التأهيـــل الفل ). طينية لمعـــاقين االنتفاضـــةفعالي

هـــدفت الدراســـة إلـــى تحديـــد مـــدى إســـهام الخـــدمات الخاصـــة فـــي التوافـــق النفـــسي واالجتمـــاعي للمعـــاقين 

وجملــة مــا يــراه المنتفعــون مــن درجــة كفــاءة المؤســسات التأهيليــة فــي رعايــة المعــاقين وٕاشــباع حاجــاتهم 

نتفاضــة المعــاقين بإعاقــات جــسدية جريحــا مــن مــصابي اال) 131(تكونــت عينــة الدراســة مــن . الخاصــة

أنثـى، تراوحـت ) 11(ذكـرا، و ) 120(وبصرية، أختيرت من مؤسسات ومراكز تأهيليـة فلـسطينية، مـنهم 

واعتمــــدت الدراســــة . ســــنة، أمكــــن الوصــــول إلــــيهم) 96. 21(ســــنة بمتوســــط ) 58-10(أعمــــارهم بــــين 

ذه العينـة للتفرقـة بـين حـاالت لمختلـف فئـات المعـاقين مـن هـ) 1983(تصنيف منظمـة الـصحة العالميـة 

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة قامــت الباحثــة ببنــاء مقــاييس للتوافــق النفــسي . االعــتالل والعجــز والتعــوق

عبـارة ) 16(عبارة تقريرية، ومقياس الخدمات الخاصة للمعاقين تكـون مـن ) 25(واالجتماعي تكون من 

يجـــابي بـــين الخـــدمات الخاصـــة المتاحـــة والتوافـــق أن هنـــاك معامـــل ارتبـــاط إ: وأظهـــرت النتـــائج. تقريريـــة

النفــسي واالجتمــاعي لمعــاقي االنتفاضــة، كمــا أظهــرت الدراســة عــدم تلقــي المعــاقين أي نــوع مــن أنــواع 

مــن عينــة الدراســة عــدم كفايــة الرعايــة والخــدمات الــصحية، كمــا %) 68(التــدريب المهنــي، كمــا أظهــر 

  . ت االجتماعيةمن العينة عدم رضاهم عن الخدما%) 60(أبدى 

  

بعنـوان المؤسـسات اإليوائيـة بـين االسـتيعاب واالسـتدماج، ) 1994(وفي دراسة أجراها خضر والدسـوقي 

كان الهدف منها تقييم الدور الذي تؤديه المؤسسة نيابة عن الوالدين في الرعايـة النفـسية لالطفـال الـذين 

عــض جوانــب الشخــصية لــدى االطفــال تــم اســتيعابهم داخــل المؤســسة، مــن خــالل محاولــة التعــرف علــى ب

 .المـــودعين بالمؤســـسات اإليوائيـــة، ومقارنتهـــا بمثلهـــا لـــدى االطفـــال الـــذين يعيـــشون مـــع أســـرهم الطبيعيـــة

ممــن ) أطفــال المؤســسات، وأطفــال األســر العاديــة( وتكونــت عينــة الدراســة مــن مجمــوعتين مــن االطفــال 
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البتدائيـــة العامـــة مـــن الـــصف الثالـــث وحتـــى ســـنة، وينتظمـــون بالمـــدارس ا) 11-9(تتـــراوح أعمـــارهم بـــين

وقد توصلت الدراسـة إلـى أن هنـاك فروقـا فـي . الصف الخامس االبتدائي، وجميعهم من االطفال الذكور

مفهوم الذات بين أطفال المؤسسات وأطفـال األسـر العاديـة لـصالح مجموعـة أطفـال األسـر العاديـة، كمـا 

 أطفـــال المؤســـسات، وهنـــاك فـــروق بـــين أطفـــال األســـر أن هنـــاك فروقـــا بيـــنهم فـــي مقيـــاس القلـــق لـــصالح

وقد توصلت الدراسة إلـى . والمؤسسات في التكيف الشخصي، واالجتماعي لصالح أطفال األسر العادية

أن أســلوب الرعايــة البديلــة بالمؤســسات، القــائم علــى اســتيعاب األطفــال فــي المؤســسة لتــربيتهم نيابــة عــن 

  .ليم والصحة النفسية لهؤالء االطفال آبائهم، لم يدعم النمو النفسي الس

  

دراسة بهدف التعرف على مدى انسجام البـرامج والتـشريعات مـع مـا ينبغـي ) 1995(كما أجرت البحري 

أن تكــون مــن الناحيــة النموذجيــة، والكــشف عمــا إذا كانــت تلــك البــرامج فــي واقعهــا الحــالي قــادرة علــى 

. دى االنــسجام بــين تلــك األهــداف والــنص التــشريعيتحقيــق األهــداف التــي أنــشئت مــن اجلهــا، ومعرفــة مــ

وقد أجريت الدراسة على جميع ذوي االحتياجات الخاصـة  المـودعين فـي جميـع المؤسـسات العاملـة فـي 

مجــال ذوي االحتياجــات الخاصــة  ، وقــد صــممت الباحثــة اســتبانة خاصــة لجمــع البيانــات، وقــد خلــصت 

ون النظري، والتطبيق الفعلي، لبـرامج الرعايـة االجتماعيـة الدراسة إلى أن هناك فرقا ملحوظا بين المضم

ــــضا محــــاوالت مؤســــسات ذوي االحتياجــــات  ــــي مؤســــسات ذوي االحتياجــــات الخاصــــة  ، وأظهــــرت أي ف

الخاصة  االلتزام بالمبادئ األساسية، وهي أن هذه المؤسسات ساهمت مساهمة فعالة في تقـديم خـدمات 

ت الخاصــة الــذين يعــانون مــن ظــروف أســرية، وأظهــرت النتــائج الرعايــة لقطــاع ال يــستهان بــه مــن الفئــا

األوجــه الــسلبية فــي مؤســسات الرعايــة االجتماعيــة، مثــل التقــصير فــي تقــديم الخــدمات التــي مــن شــانها 

ـــة وشـــمول االتـــصاالت  ـــين عـــدم كفاي ـــة الطفـــل ، مثـــل الفحوصـــات النفـــسية الكافيـــة ، كمـــا تب إعـــادة تربي

يين االجتماعيين، وأسر األطفال، لالطمئنـان علـيهم داخـل المؤسـسة، الشخصية، والمباشرة بين األخصائ

أيــضا تبــين أن الرعايــة الالحقــة التــي هــي جــزء أساســي مــن العمليــة العالجيــة للحــدث غيــر مطبقــة فــي 

  .مؤسسات الرعاية األردنية

  

 قريـــة فلـــسطينية فـــي وســـط 23بدراســـة ل) 1995(أجـــرت اللجنـــة اإلقليميـــة للتأهيـــل فـــي وســـط فلـــسطين 

وهــــدفت الدراســــة الــــى التعــــرف علــــى . الــــضفة الغربيــــة مــــع تركيــــز خــــاص علــــى األشــــخاص المعــــاقين 

. االحتياجات المحلية الالزمة في حقال لرعايـة الـصحية األوليـة او تأهيـل المعـاقين والعمـل علـى تلبيتهـا 

 1056تحديـد وقد تمكن االستطالع من , وقد اعتمدت الدراسة على البيانات التي تم جمعها باالستبانة 

ولقـد كـان المعوقـون فـي غـالبيتهم % 44واإلنـاث % 56شخصا معوقا في هذه القـرى وقـد شـكل الـذكور 

فقــط مــن اإلعاقــات كانــت بــسيطة ممــا يؤكــد وجــود % 4يعــانون مــن إعاقــات متوســطة او شــديدة اذ ان 

ارات الحيـاه  مهـارة مـن مهـ2139وهنـاك . حاجة في هذه القرى الى مشاريع التأهيل في إطـار المجتمـع 
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وأكـدت البيانـات . اليومية اما ان األشخاص المعوقون اليؤدونها كما ينبغي او اليؤدونها علـى اإلطـالق 

واكـدت النتـائج الحاجـة الـى تقـديم . وجود مشكلة عزل المعاقين كنتيجـة للـصعوبات البدنيـة واالجتماعيـة 

ز ال علــى التعامــل مــع المــشاكل البدنيــة المــساعدة العاجلــة لهــم مــن خــالل اقامــة بــرامج التأهيــل التــي تركــ

   االجتماعية التي تقود الى عزل المعاقين عن مجتمعاتهم–وحسب بل وكذلك على المشاكل النفسية 

دراســة لتــسعة عــشر مجتمعــا ســكنيا فــي منطقــة . )1997(اللجنــة االقليميــة للتأهيــل فــي منطقــة الجنــوب 

ص المعــوقين ،اللجنــة االقليميــة للتأهيــل فــي جنــوب الــضفة الغربيــة مــع اهتمــام خــاص بحاجــات األشــخا

وقـد جـرى اسـتطالع فـي بيــوت عـدة مـن هـذه المجتمعـات ضـمن اسـر متفاوتــة ) 1997(منطقـة الجنـوب،

في عدد أفرادها،بهـدف تحديـد عـدد األشـخاص المعـوقين وتقـدير حاجـاتهم األساسـية ،اذ تمـت زيـارة مـت 

قـا فـي المجتمعـات الخاضـعة لالسـتطالع شخصا معو 2729وجرى التعرف الى  .منزال15487مجموعه 

مــن اجمــالي الــسكان وتــشير النتــائج أن األشــخاص المعــوقين المقيمــين فــي هــذه %2,4،وهــو مــا يــشكل 

المجتمعات ال زالو بحاجة الـى الحـصول علـى مـساعدات فـي أداء مهـارات الحيـة اليوميـة مثـل التنظيـف 

شطة التأهيــل فــي اطــار المجتمــع بهــدف مــساعدة والتنقــل وهــذه النتــائج تــدل علــى الحاجــة الــى القيــام بأنــ

  .األشخاص المعوقين وأسرهم على التعامل مع أنشطة الحياة اليومية

  

الــضغوط المهنيــة التــي تواجــه معلمــي مؤســسات التربيــة الخاصــة فــي " بعنــوان : )1997(كخــن دراســة ال

معلمـي مؤسـسات التربيـة والتي هدفت إلى معرفـة مـصادر الـضغوط المهنيـة التـي تواجـه " الضفة الغربية

وقــام الباحــث بتطــوير مقيــاس .  الخاصــة فــي الــضفة الغربيــة ومــدى تــأثر هــذه الــضغوط بعــدة متغيــرات

معلــم ) 181(الـضغوط المهنيـة، وبعـد التأكـد مــن صـدقه وثباتـه قـام بتطبيقـه علــى مجتمـع الدراسـة البـالغ 

الرواتــب وســمات المــتعلم، والــنط وأظهــرت النتــائج أن أهــم مــصادرا لــضغوط المهنيــة هــي تــدني  .ومعلمــة

اإلداري السائد، والنمو المهني للمعلم وظروف العمل وأعباؤه، وكـذلك تبـين وجـود اختالفـات فـي مـستوى 

الجـنس لـصالح الـذكور، والمـر لـصالح المعلمـين الـذين : الضغط الكلي لألبعاد، تعزى لكـل مـن متغيـرات

ليمـي لـصالح معلمـي البكـالوريوس، ومتغيـر الخبـرة سـنة،  والمـستوى التع) 50-41(تتراوح أعمـارهم بـين 

سنوات ومتغير نوع اإلعاقـة التـي يعنـى بهـا المعلـم ) 10-5(التعليمية لصالح المعلمين الذين عملوا فترة 

لــصالح معلمــي اإلعاقــة الــسمعية والعقليــة، وكــذلك متغيــر الجهــة المــشرفة علــى المؤســسة لــصالح معلمــي 

  ).المحلية(المؤسسات الخيرية 

  

بدراســـــة تحـــــت عنـــــوان البـــــرامج التأهيليـــــة فـــــي المؤســـــسات ) 2001(وفـــــي الـــــسعودية قامـــــت ال ســـــعود 

 األنواع والمعوقات والحلول، وقـد هـدفت الدراسـة إلـى اسـتعراض أهـم البـرامج التأهيليـة فـي -االجتماعية 

باحثــة إلــى وقــد توصــلت ال. المؤســسات االجتماعيــة والمعوقــات التــي تعتــرض تنفيــذ تلــك البــرامج التأهيليــة

ـــرامج التأهيليـــة االجتماعيـــة تتـــضمن أنـــشطة اجتماعيـــة، : مجموعـــة مـــن النتـــائج كـــان مـــن أهمهـــا أن الب
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ـــــة ـــــة، وفني ـــــة، وثقافي ـــــسية العـــــالج الجمعـــــي، . ورياضـــــية، وديني ـــــة النف ـــــرامج التأهيلي ـــــضمن الب وكـــــذلك تت

عالج الفـردي، والتقيـيم والمجموعات العالجية، وطريقة التحكم في الضغوط النفسية، والعالج العائلي، وال

النفسي، ويقدم لنـزالء المؤسـسات اإلصـالحية بـرامج تأهيليـة، وتعليميـة، وتدريبيـة، مهنيـة، تأهيليـة دينيـة، 

كمــا أن هنــاك معوقــات عديــدة تعتــرض تنفيــذ البــرامج . وبــرامج رعايــة صــحية، وبــرامج الرعايــة الالحقــة

 واإلدارية، وضعف كفاءات الـبعض منهـا الموجـودة نقص الكفاءات البشرية الفنية،: التأهيلية ومن أهمها

علــى رأس العمــل فــي الوقــت الحاضــر، وقلــة خبــرة وكفــاءة القيــادة اإلداريــة التــي تتــولى إدارة المؤســسات 

اإلصالحية، وعدم تطبيق البرامج التأهيليـة بـشكل دقيـق، وضـعف البينـة التحتيـة للمؤسـسات االجتماعيـة 

مــــة لــــدى بعــــض المؤســــسات االجتماعيــــة إلشــــراك وٕالــــزام نزالئهــــا ، وعــــدم وجــــود ضــــوابط وتعليمــــات ملز 

بــاالنخراط فــي البــرامج التأهيليــة المختلفــة، افتقــار المؤســسات االجتماعيــة للخــدمات النفــسية مــن  أطبــاء 

نفــسيين وغيــرهم مــن األطبــاء فــي مجــاالت الــصحة المختلفــة، وٕاهمــال القيــام بالرعايــة الالحقــة للنزيــل بعــد 

  .لمؤسسة االجتماعية بعد خروجه من المؤسسة  وعودته ألسرته الطبيعيةنجاح تأهيله في ا

  

تقيــيم خـدمات المؤســسات االجتماعيــة هـدفت هــذه الدراســة " دراسـة بعنــوان) 2003(كمـا أجــرى المطيــري 

إلجــــراء عمليـــــة تقيـــــيم لمعرفــــة فعاليـــــة خـــــدمات وبــــرامج الرعايـــــة االجتماعيـــــة المقدمــــة فـــــي المؤســـــسات 

خالل تطبيق أدوات الدراسة على نزالء المؤسسات االجتماعية في الـسعودية، وقـد االجتماعية وذلك من 

اســتخدم الباحــث المــنهج المــسحي االجتمــاعي بالعينــة، حيــث اســتخدم الباحــث نــوع العينــة القــصدية التــي 

، واســـتخدم االســـتبيان كـــأداة للدراســـة، وكـــان مـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا )232(بلـــغ حجمهـــا 

وان هـــذه %). 69( أن المـــستوى التعليمـــي المقـــدم للنـــزالء متوســـطا مـــن وجهـــة نظـــرهم بنـــسبة :الدراســـة

%). 73.3(المؤســسات ال تــساعد النــزالء فــي الحــصول علــى وظيفــة بعــد خــروجهم مــن المؤســسة بنــسبة 

وأن مـــستوى الخـــدمات الطبيـــة المقدمـــة للنـــزالء مـــن قبـــل المؤســـسة مقبـــول بـــالرغم مـــن وجـــود نقـــص فـــي 

أيضا تبين أن هناك ضعف فـي مـستوى خـدمات وبـرامج الرعايـة %). 57(تخصصين بنسبة األطباء الم

وضـــعف رضـــا النـــزالء عـــن خـــدمات %). 61.6(الرياضـــية المقدمـــة للنـــزالء مـــن قبـــل المؤســـسة بنـــسبة 

وتبــين أن مــستوى البــرامج والخــدمات المهنيــة كــان مقبــوال %).. 59.2(الرعايــة الترفيهيــة والنفــسية بنــسبة 

  %)69.4(ظر النزالء بنسبة من وجهة ن

  

تبحـــث الدراســـة فـــي مالئمـــة مؤســـسات الخـــدمات العامـــة للمعـــوقين حركيـــا ،وقـــد : )2003(دراســـة خنفـــر

حاولــت هــده الدراســة التعــرف الــى مــدى كفــاءة مؤســسات الخــدمات العامــة للمعــاقين حركيــا باســتخدامهم 

الجنس،العمـر، درجـة ( المتغيـرات لألبنية والصعوبات التي تواجههم ،كما هدفت الى دراسة عالقة بغض

ــــــى جــــــزاين ) االعاقــــــة ــــــصعوبات التــــــي تواجــــــه المعــــــاقين حركيــــــا ولتحقيــــــق أهــــــدافها فقــــــد قــــــسمت ال بال

رئيسسين،تناول الجزء االول فيها االطار النظري أما الجزء الثاني الدراسة الميدانية وقـد تـم اختيـار عينـة 
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 معوقـا حركيـا وقـد 140تيار عينة عشوائية من مسؤوال في المؤسسات العامة ،كما تم اخ40قصدية من 

  تم اعداد استبانتين لهدا الغرض

  

أشـــارت هـــذه الدراســـة حـــول الخـــدمات المقدمـــة مـــن جمعيـــة تأهيـــل ):  2005(دراســـة كميـــل والـــورداني 

معـــاق وشـــملت أداة الدراســـة علـــى معرفـــة الخـــدمات التـــي )62(المعـــاقين ، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

طـرق إيـصالها وكـذلك أنـواع اإلعاقـات التـي تخـدمها الجمعيـة وتقيـيم المعـاقين لخـدمات تقدمها الجمعية و 

% 43.5الجمعيــة ، وتوصــلت الدراســة إلــى أنــه تقــدم خــدمات العــالج الطبيعــي مــن قبــل الجمعيــة بنــسبة 

وخدمـــة % 24.6وخدمـــة برنـــامج التأهيـــل المجتمعـــي بنـــسبة % 24.6وخدمـــة األدوات المـــساعدة بنـــسبة 

وخدمــــة اإلعانــــات % 24.6وخدمــــة مركــــز الرعايــــة النهاريــــة بنــــسبة % 11.5نزلــــي بنــــسبة التعــــديل الم

وتوصــلت الدراســة إلــى أن % 3.3وبرنــامج المــساعدات الطبيــة بنــسبة % 9.8واالغاثــات الفرديــة بنــسبة 

تليهــا اإلعاقــات المتعــددة بنــسبة % 50أكثــر اإلعاقــات انتــشارًا هــي اإلعاقــة  الجــسمية والحركيــة بنــسبة 

لكـل منهما،أمـا بالنـسبة لتقيـيم خـدمات % 11.3 تليها اإلعاقات الحسية والتخلف العقلي بنسبة 12.9%

مـــن العينـــة وبالنـــسبة لـــألدوات المـــساعدة % 43.5المؤســـسة فـــإن العـــالج الطبيعـــي عـــادة بالفائـــدة علـــى 

% 24.6مـــن العينـــة وبرنـــامج التأهيـــل المجتمعـــي عـــادة بالفائـــدة علـــى % 24.6عـــادت بالفائـــدة علـــى 

ومركــز الرعايـــة النهاريــة عـــادة بالفائــدة بنـــسبة % 11.5خــدمات التعـــديل المنزلــي عـــادة بالفائــدة بنـــسبة و 

 وبرنـــامج المـــساعدات الطبيـــة عـــادة %9.8واإلعانـــات واالغاثـــات الفرديـــة عـــاد بالفائـــدة علـــى % 24.5

  % .3.3بالفائدة على 

  

يريـة الـشؤون االجتماعيـة للمعـاقين هدفت هذه الدراسة إلى تقيـيم خـدمات مد):   2006(دراسة الصادق 

وتكونــت االســتمارة مــن أربعــة مجــاالت , -2001فــي محافظــة جنــين مــن وجهــة نظــر المعــاقين مــن عــام 

ومجــال , ومجــال الخــدمات الطبيــة, ومجــال الخــدمات االجتماعيــة, مجــال الخــدمات االقتــصادية ( هــي 

ولإلجابة على أسـئلة , معاق) 60(عددها ، ، حيث تم توزيع االستبانه على عينة بلغ )الخدمات السكنية

الدراســــة فقــــد تــــم اســــتخراج التكــــرارات والنــــسب المئويــــة لمجــــاالت الدراســــة التابعــــة والفقــــرات المتــــضمنة 

   :بالمجاالت، وتبين من نتائج هذه الدراسة ما يلي

  

أن المعـاقين فــي محافظـة جنــين يـتم أعطــاهم مـساعدات ماليــة وعينيـة ولكــن المـساعدات الماليــة  •

والعينيــة المقدمــة للمعــاقين كانــت أدنــى مــن المــستوى المطلــوب حيــث أن المعــاقين بحاجــة إلــى 

  .مبالغ اكبر من اجل قضاء احتياجاتهم المتنوعة

ان التــامين الــصحي المقــدم للمعــاقين يغطــي تكلفــة عالجهــم فــي المستــشفيات الحكوميــة بــشكل  •

 .جزئي
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ة من قبل مديرية الشؤون االجتماعيـة مـن ان المعاقين في محافظة جنين يتلقون خدمات إرشادي •

خالل مرشدين ذوي خبـرة وكفـاءة وذلـك مـن خـالل زيـارات منتظمـة إلـى منـازل المعـاقين وأن ان 

 .مديرية الشؤون االجتماعية عملت على تقديم تامين صحي للمعاقين 

التـي تعمل مديرية الشؤون االجتماعية على تقـديم أجهـزة  مـساعدة تعمـل علـى تـسهيل األعمـال  •

 .يقوم بها المعاق وتسهل حركته

يــتم تقــديم خــدمات ســكنية مــن قبــل مديريــة الــشؤون االجتماعيــة للمعــاقين وذلــك ضــمن اتجاهــات  •

 .متنوعة حسب حاجة المعاق

  

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تقيــيم الخــدمات المقدمــة مــن قبــل ):  2006(دراســة أبــو خــضرة

ولتحقيـق هـذا الهـدف . ي محافظة جنـين مـن وجهـة نظـر المنتفعـين جمعية الشبان المسيحية للمنتفعين ف

فقرة مقسمة على ثالث مجاالت وهي المجال  االجتمـاعي ) 30(قام الباحث بتصميم استبيان تألف من 

حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المنتفعــين مــن جمعيــة . مجــال الشخــصي والمجــال االقتــصاديوال

منتفــع فــي ) 40(ين حيــث تــم توزيــع اســتبانة علــى عينــة بلــغ عــددها الــشبان المــسيحية فــي محافظــة جنــ

ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها تم استخراج المتوسطات الحسابية لكـل فقـرة فـي . محافظة جنين

لفحص متغير الجـنس وتحليـل التبـاين األحـادي ) t- test (كما وتم استخدام اختبار . مجاالت الدراسة 

كمـا .  والمـستوى التعليمـي للمنتفـع والـدخل الـشهري ودرجـة اإلعاقـة  ومكـان اإلقامـةلفحص متغير العمـر

الجنس، العمر ، المستوى التعليمـي، الـدخل (تبين عدم وجود فروق في جميع متغيرات الدراسة المستقلة 

 تبعــًا لمجاالتهــا االجتمــاعي والشخــصي واالقتــصادي عــدا) الــشهري ، درجــة اإلعاقــة  ، ومكــان اإلقامــة 

المجال الشخصي تبعًا لمتغير درجة اإلعاقة  حيث كانت الفـروق لـصالح درجـة اإلعاقـة  البـسيطة علـى 

 )المتوسطة والشديدة(فئة 

  

  :الدراسات األجنبية. 2.7.2

  

علـى مـستوى " والتـي هـدفت للتعـرف: )Zaharia and Baumesster,1978(دراسـة زهاريـا وبوميـستر 

الت فـي مؤسـسات الرعايـة الداخليـة لألطفـال ذوي اإلعاقـة العقليـة، الرضا الـوظيفي عنـد المعلمـات العـام

حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى ارتباط الرضا الـوظيفي فـي حالـة العمـل مـع  .من مختلف مستوياتها

المعوقين عقليًا في المؤسسات الداخلية مع درجة اإلعاقة، بحيث يكون الرضا الوظيفي أفضل مـا يمكـن 

قــة عقليــة بــسيطة بالمقارنــة مــع المعــوقين إعاقــة عقليــة شــديدة، وهــذا يقــود إلــى إمكانيــة مــع المعــوقين إعا

  إحراز تقدم في العمل مع ذوي اإلعاقات العقلية البسيطة
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 دراســة للتعــرف علــى اآلثــار البعيــدة المــدى للحرمــان خــالل Dumart  (1988)كمــا أجــرى ديــومرت

ك بعد فـصل االطفـال عـن البيئـات المحرومـة اجتماعيـا الطفولة المبكرة لذوي االحتياجات الخاصة ، وذل

واقتصاديا، ووضعهم في أماكن مستقرة للرعاية، وهي ما تعرف بقـرى االطفـال، كمـا هـدفت إلـى التعـرف 

علــى فاعليــة بــرامج قــرى االطفــال فــي تحــسين مــستوى تحــصيل األطفــال، وقــدراتهم المعرفيــة بدرجــة تزيــد 

. م الطبيعيـة أو وضـعوا فـي مؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة التقليديـةعما هو متوقع مما لـو بقـوا فـي أسـره

سنة عاشـوا ) 15-7(طفال من الذكور، واإلناث تراوحت أعمارهم بين ) 157(وتألفت عينة الدراسة من 

 %) 46,5(في القرية لمدة أربع سـنوات ونـصف، وقـد بينـت النتـائج فيمـا يتعلـق بالتحـصيل الدراسـي أن 

كـانوا متخلفـين بـأكثر مـن سـنة، أو  %) 53,5(ي فئة من لـم يكـن لـديهم رسـوب، ومن االطفال صنفوا ف

ســنة كــان ) 12(صــنفوا بــين فئــة بطيئــين الــتعلم، كمــا أظهــرت النتــائج انــه فــي فئــة العمــر التــي متوســطها 

لديهم مشكالت سلوكية، ومن بين جميع من طبق عليهم مقياس المشكالت الـسلوكية  %) 33,7(هناك 

مـــنهم علـــى أنهـــم %) 48(يعـــانون مـــن صـــعوبات فـــي التركيـــز واالنتبـــاه، وصـــنف %) 66(كـــان هنـــاك 

  .عديمو االستقرار

  

هـدفت إلـى إيـضاح ) 2003(  والمـشار إليهـا فـي الرشـود  Hunter) 2001(فـي دراسـة قـام بهـا هـونتر

لميـة والفنيـة وتقييم التدريب الذي يقدمه المعهد الوطني للخدمات االجتماعية ، لتوفير الخبـرة والمهـارة الع

ـــة العـــصر، والتطـــور علـــى المـــستوى اإلنـــساني، واالجتمـــاعي، واإلداري الفعـــال لـــضرورة  ـــة لمواكب الحديث

التعامل مع عدد المنتفعـين بمهـارة، وتبـين أن المعهـد يقـدم دلـيال يـشمل الثقافـة األساسـية والبيئـة الداخليـة 

ــــوب مــــن األخــــصائيين العــــاملي ــــدور المطل ــــة للمؤســــسة ، وال ــــالنفس والتعامــــل والخارجي ــــتحكم ب ن  مــــن ال

الصحيح، ويتم تطوير بعض البرامج الفعالة مثل التغيير الفعال للثقافة، وفن التعامل مع جيل شـاب فـي 

القوى العاملـة،والتخطيط االسـتراتيجي، وتـسجيل وشـرح البـرامج لمـساعدة مراقبـي العـاملين، وذلـك ألهميـة 

  .وحساسية عملهم

  

  : العربية األجنبية التي بحثت في موضوع المؤسسات االجتماعية تعقيب على الدراسات. 3.7.2

  

لقــد اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الــسابقة فــي تحديــد اإلطــار النظــري لدراســتها، حيــث ســاعدت تلــك 

، التي تقدمها المؤسـسات االجتماعيـةالدراسات السابقة في إثراء أدبيات البحث في مجال تقييم الخدمات 

احثـــة  مـــن الدراســـات الـــسابقة عنـــد قيامهـــا بتحليـــل وتفـــسير نتـــائج دراســـتها، وفـــي تقـــديم كمـــا اســـتفادت الب

  .يات والمقترحات في نهاية الدراسةالتوص

  

  تأتي هذه الدراسة مكملة لما قام : فتتمثل فيما يأتيموقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقةوأما 
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ت العربيـــة واألجنبيـــة، كمـــا أنهـــا تهـــتم بمجـــاالت وأبعـــاد  بـــه عـــدد مـــن البـــاحثين والدارســـين فـــي المجتمعـــا

  :مختلفة عما سبق الحديث عنه من نتائج دراسات حيث ركزت هذه الدراسة على مايلي

  

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات الخاصـة تقييم التعرف على درجة  •

 بينما ركزت معظم الدراسـات الـسابقة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين،

العربية منها والغربيـة، علـى فئـات النـزالء والمـستفيدين فـي تقيـيم الخـدمات المقدمـة إلـيهم ، ومـن 

 ).2003(، المطيري )2006( ، الصادق Dumart  (1988) هذه الدراسات دراسة ديومرت

يـــد مـــستوى أو فعاليـــة لقـــد هـــدفت الدراســـات الـــسابقة فـــي مجملهـــا إلـــى تحد: مـــن حيـــث األهـــداف •

، كمــا يالحــظ ) 1993(و خمــيس ) 1995(دراســة البحــري : الخــدمات المقدمــة للمعــوقين ومنهــا

أن هــذه الدراســات شــملت عــددًا مــن الــدول العربيــة منهــا الكويــت وفلــسطين والــسعودية ومــصر 

ع واألردن،  إضـــافًة إلـــى بعـــض الـــدول الغربيـــة ممـــا يبـــرر إجـــراء الدراســـة الحاليـــة علـــى المجتمـــ

 .الفلسطيني 

فالعينــة هــي مجموعــة مــن المــستجيبين يــتم اختيــارهم مــن مجتمــع أكبــر : أمــا مــن حيــث العينــة  •

لتحقيــق أغــراض الدراســة، ويجــب أن تمثــل العينــة مجتمــع الدراســة تمثــيًال دقيقــًا، ويؤكــد علمــاء 

 كلمـــا كلمـــا مثلـــت العينـــة المجتمـــع األصـــلي تمثـــيًال صـــادقاً : المنهجيـــة المبـــدأ العـــام الـــذي يقـــول 

  :حققت األهداف التالية

  

o  إمكانية تعميم النتائج.  

o  اختيار الفروق وٕاجابة أسئلة البحث. 

o  تطبيق المعالجات اإلحصائية بدقة. 

o  قلة احتمال قبول الفروض الصفرية. 

 

وقــد ,  فــرداً 500 فــردًا و20تــراوح عــدد أفــراد العينــات فــي الدراســات الــسابقة،  بــين : حجــم العينــة •

 فــردًا هــي األكثــر فــي الدراســات الــسابقة تــأتي بعــدها الفئــة 200 فــردًا و100ا بــين كانـت الفئــة مــ

وقد تـراوح التمثيـل النـسبي للعينـات فـي الدراسـات .  فردًا وما تبقى فهي قليلة500 إلى 300من 

ـــين  ـــسابقة مـــا ب ـــة مـــن مجتمـــع % 20-%5ال ـــة الدراســـة الحالي ـــسبي لعين ـــل الن ـــغ التنثي ، بينمـــا بل

 % .30الدراسة حوالي 

وللدراســات الــسابقة أثــر فــي تحديــد حجــم عينــة الدراســة حيــث أنهــا تــساعد الباحــث علــى تــسليط  •

  .الضوء على المشاكل التي واجهوها في تحديد عيناتهم

 يعود االختالف في نتائج الدراسات السابقة إلى االختالف في فروض: من حيث النتائج  •
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حـصائية التـي تختلـف مـن دراسـة إلـى أخـرى، الدراسات السابقة وكذلك إلى طريقة المعالجـات اإل

فطــرق المعالجــة اإلحــصائية متعــددة ومتنوعــة ومتباينــة ويرجــع اختيــار الطريقــة العلميــة المناســبة 

وتــرى الباحثــة أن االخــتالف فــي نتــائج الدراســات الــسابقة يعــود إلــى , إلــى رأي الباحــث وقناعاتــه

الدراســي، كمــا أن لمكــان إجــراء الدراســة طبيعــة عينــة الدراســة وحجمهــا ومــدى تمثيلهــا للمجتمــع 

والزمــان والوضــع الثقــافي واالقتــصادي للمجتمــع الــذي تجــرى عليــه الدراســة وخاصــة مــدى تمــسك 

المجتمع بالقيم واألعراف االجتماعية وانعكاسه على استجابات األفراد، وتعود أسـباب االخـتالف 

ريـت فيهـا الدراسـة، والـدوات المـستخدمة، البيئـة التـي أج: بين نتائج الدراسات السابقة أيضًا إلـى 

  .واألهداف والعامل الزمني والتطور التكنولوجي والعلمي
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  اوٕاجراءاتهمنهجية الدراسة 
  

الجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات لتحقيـــق هـــدف الدراســـة دراســـة تقييميـــه  للخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات ا

الخاصة بمحافظات شمال الـضفة الغربيـة  مـن وجهـة نظـر العـاملين يتـضمن هـذا الفـصل وصـفًا لمـنهج 

كما يعطي وصـفًا مفـصًال َألداة الدراسـة وصـدقها وثباتهـا، وكـذلك ِإجـراَءات . الدراسة، ومجتمعها وعينتها

  .ي استخالص نتائج الدراسة وتحليلهاالدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتها الباحثة ف

  

    منهج الدراسة 1.3

  

 حيـــث تـــم استقـــصاء آراء. اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي لمناســـبته لطبيعـــة هـــذه الدراســـة

  .العاملين في المؤسسات االجتماعية لذوي االحاجات الخاصة في محافظات شمال الضفة الغربية  

  

   مجتمع الدراسة 2.3

  

العــاملين فــي  المؤســسات االجتماعيــة لــذوي االحاجــات الخاصــة فــي جتمــع الدراســة مــن جميــع تكــون م

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي االحاجـــات ويبلـــغ عـــدد العـــاملين فـــي محافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة  

إدارات المؤســسات ــة وذلــك حـسب مــصادر /عامــل)337(الخاصـة فــي محافظـات شــمال الـضفة الغربيــة 

وفيمــا يلــي وصــف مجتمــع .وي االحاجــات الخاصــة فــي محافظــات شــمال الــضفة الغربيــةاالجتماعيــة لــذ

  :الدراسة حسب اسم المؤسسة والمحافظة وعدد العاملين
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   توزيع مجتمع الدراسة تبعا السم المؤسسة والمحافظة وعدد العاملين :1.3جدول 

  
  عدد العاملين  المحافظة  المؤسسة 

  50  خيم طولكرم ونور شمشم  اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين

االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي 

  اإلعاقة 

موجود في كافة المحافظات 

  الشمالية

60  

  14  جنين  جمعية قباطية لتأهيل المعاقين

  4  جنين ، طولكرم  مركز هاجر

  15  جنين ، طولكرم  جمعية التوحد

  50  جنين، نابلس ، طولكرم   مركز فرح- جمعية اإلغاثة الطبية 

  10  طولكرم  الخيرية-جمعية قاقون للصم 

  60  جنين، نابلس ، طولكرم  جمعية الشبان المسيحية

  10  طولكرم  مدرسة بنات نور شمس

  30  نابلس طولكرم  جمعية االتحاد النسائي العربي للمعاقين

  25  نابلس  مركز الشيخ خليفة بن زيدان

  12  سلفيت الدار البيضاء  

 325    المجموع

  

  نة الدراسة  عي3.3

  

المؤســسات االجتماعيــة لــذوي االحاجــات الخاصــة عامــل وعاملــة فــي ) 120(تكونــت عينــة الدراســة مــن 

حيــث مثــل جــنس .  تــم اختيــارهم بطريقــة العينــة العــشوائية الطبقيــةفــي محافظــات شــمال الــضفة الغربيــة  

تقريبـًا %) 30(يـة مـا نـسبته العاملين والمحافظات الطبقات التي تم اختيار العينة منها، وقـد شـكلت العين

اســـتبانة علـــى اإلنـــاث ) 82(اســـتبانة علـــى ) 115(مـــن المجتمـــع األصـــلي، وقـــد قامـــت الباحثـــة  بتوزيـــع 

علـى الـذكور  والـسبب يعـود إلـى أن عـدد األنـاث أكثـر مـن الـذكور مـن حيـث عـدد العـاملين فـي ) 38(و

  .هذه المؤسسات

  

اسـتبانة بـسبب ) 5(اسـتبانة اسـتبعد منهـا ) 115(مـع بعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حـصيلة الج

عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي لكـي تـصبح عينـة الدراسـة التـي تـم إجـراء التحليـل اإلحـصائي عليهـا 

 تبــــين وصــــف ) 9.3، 8.3، 7.3، 6.3، 5.3، 4.3، 3.3، 2.3، 1.3(اســــتبانة، والجــــداول ) 115(

، 7.3، 6.3، 5.3، 4.3، 3.3، 2.3، 1.3(مــــا  توضــــح عينــــة الدراســــة تبعــــا لمتغيراتهــــا المــــستقلة بين

  : بالرسم البياني توزيع العينة حسب المتغيرات)8.3
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  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير اسم المؤسسة : 2.3جدول 

  
  %النسبة المئوية   التكرار  المؤسسة 

  32.2  37  اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين

  11.3  13  وي اإلعاقة االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذ

  7.0  8  جمعية قباطية لتأهيل المعاقين

  0.9  1  مركز هاجر

  5.2  6  جمعية التوحد

  1.7  2   مركز فرح- جمعية اإلغاثة الطبية 

  7.0  8  الخيرية-جمعية قاقون للصم 

  1.7  2  جمعية الشبان المسيحية

  4.3  5  مدرسة بنات نور شمس

  8.7  10  ينجمعية االتحاد النسائي العربي للمعاق

  9.6  11  مركز الشيخ خليفة بن زيدان

  10.4  12 الدار البيضاء 

  %100  115  المجموع

  

  .وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المحافظة : 3.2جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  المحافظة 

  39.1  45  طولكرم

  22.6  26  نابلس

  15.7  18  جنين

  6.1  7  قلقيلية 

  6.1  7  سلفيت

 10.4  12 اسطوب

  %100  115  المجموع

  

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس: 4.2جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس

  31.3  36  ذكر

  68.7  79  انثى

  %100  115  المجموع
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة: 1.3 شكل
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  وزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنست: 2.3 كلش
  

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 5.3جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  المؤهل العلمي 

  22.6  26  توجهي و اقل 

  25.2  29  دبلوم

  47.8  55  بكالوريوس

  0.9  1  دبلوم عالي

  3.5  4  ماجستير

  %100  115  وعالمجم



 62 

ماجستير

دبلوم عالي

س
بكالوريو

دبلوم
توجھي واقل

Fr
eq

ue
nc

y

60

50

40

30

20

10

0 4

55

29
26

  
  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي : 3.3 شكل

  

  صف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة و : 6.3جدول 

  
  %النسبة المئوية   التكرار  سنوات الخبرة 

  31.3  36   سنوات5أقل من 

  31.3  36   سنوات10 - 5من 

  17.4  20   سنة15 - 11من 

  20.0  23   سنة15أكثر من 

  %100  115  المجموع
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  يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة : 4.3 شكل
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  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العمل: 7.3جدول 

  
  %النسبة المئوية   التكرار  طبيعة العمل 

  9.6  11  مدير

  13.9  16  اخصائي اجتماعي

  10.4  12  موظف اداري

  66.1  76  غير ذلك

  %100  115  المجموع 
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  توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العمل : 5.3 شكل

  

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخل الشهري: 8.3جدول 

  
  %سبة المئوية الن  التكرار  الدخل الشهري

  27.0  31  شيكل1000أقل من 

  36.5  42  شيكل1000-2000

  20.0  23  شيكل2000-3000

  3.5  4  شيكل فأعلى3000

  13.0  15  بدون راتب

  %100  115  المجموع 
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  يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخل الشهري: 6.3 شكل

  

  دراسة أداة ال4.3

  

بعد إطالع الباحثة على عدد من الدراسـات الـسابقة واألدوات المـستخدمة قامـت بتطـوير اسـتبانه خاصـة 

من أجل التعرف إلى درجة تقييم  الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصـة 

ي صـورتها النهائيـة مـن بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العـاملين ، وقـد تكونـت األداة فـ

  :جزأين وهي

  

وهــي عبــارة عــن معلومــات عــن المؤســسات تقــوم الباحثــة بتعبئتهــا بعلــم  :معلومــات عامــة: أوالً  •

اســم المؤســسة،عنوان المؤســسة و : وبموافقــة الجهــات المــسئولة بالمؤســسة وهــذه المعلومــات هــي

الشهري  حيث طلب من معلومات عن الجنس والمؤهل العلمي والخبرة وطبيعة العمل و الدخل 

  .داخل المربع المقابل للمعلومة التي تنطبق على المبحوث) ×(المستجيبين وضع إشارة

الفقـــرات التـــي تقـــيس درجـــة تقيـــيم  الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي :ثانيـــًا  •

  :الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

باحثة بتصميم أداة لقياس مستوى تقييم  الخدمات التي تقدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي وقد قامت ال

الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين ، بعـــد مراجعـــة األدب 

التربــوي المتعلــق بهــذا الموضــوع، حيــث اطلعــت الباحثــة علــى عــدة مقــاييس لتقيــيم األداء فــي مجــاالت 

فة، وبعد ذلـك قامـت الباحثـة بتـصميم أداة لقيـاس  مـستوى تقيـيم  الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات مختل
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االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصـــة بمحافظــات شــمال الـــضفة الغربيــة مــن وجهـــة نظــر العــاملين وقـــد 

ث تـم تكونت في االستبانة صورتها النهائية من ثالثة وخامسين  فقرة مقسمة على سبع  مجـاالت  ، حيـ

خماســي األبعــاد وقــد بنيــت الفقــرات ) Likert Scale(تــصميم االســتبانة علــى أســاس مقيــاس ليكــرت 

  .يبين توزيع فقرات الدراسة على مجاالتها المختلفة) 9.3(باالتجاه اإليجابي، والجدول 

  

  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية: 9.3جدول 

  
  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  المحاور   الرقم

1  
مجال إعداد التأهيل الكوارد البشرية العاملة 

  بالمؤسسة

1،2،3،4،5،6،7  7  

2 
مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

1،2،3،4،5،6،7،8  8  

3 
مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في 

  المؤسسة

1،2،3،4،5،6  6  

  10  1،2،3،4،5،6،7،8،9،10  مجال الخدمات الصحية  4

  5  1،2،3،4،5  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين 5

  8  1،2،3،4،5،6،7،8  مجال المباني واألثاث بالمؤسسة 6

  9  1،2،3،4،5،6،7،8،9   مجال التأهيل المهني 7

  53  المجموع

  

اهين هذا وقد تم تصميم المقياس علـى أسـاس مقيـاس ليكـرت خماسـي األبعـاد وقـد بنيـت الفقـرات  باالتجـ

  :اإليجابي والسلبي وأعطيت األوزان للفقرات السلبية واإليجابية كما هو آتي

  

  خمس درجات :بدرجة كبيرةجدا جدا •

  أربع درجات : بدرجة كبيرة •

  ثالث درجات : بدرجة متوسطة  •

  درجتين : بدرجة قليلة •

  درجة واحدة : بدرجة قليلة جدا  •

  

وقــد تــم  ، 53=53× 1= وتكــون أقــل درجــة ، 265= 53× 5=وبــذلك تكــون أعلــى درجــة فــي المقيــاس 

  .عكس األوزان للفقرات السلبية
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  :صدق أداة الدراسة. 1.4.3

  

) 7(اســتخدمت الباحثــة صــدق المحكمــين أو مــا يعــرف بالــصدق المنطقــي وذلــك بعــرض المقيــاس علــى

بهـدف التأكـد مـن مناسـبة المقيـاس لمـا ) مرفـق قائمـة بأسـماء المحكمـين(محكمين  من ذوى االختـصاص

أعــد مــن أجلــه وســالمة صــياغة الفقــرات وانتمــاء كــل منهــا للمجــال الــذي وضــعت فيــه، وقــد بلغــت نــسبة 

وهو ما يشير إلى أن المقياس يتمتـع بـصدق مقبـول % 96االتفاق بين المحكمين على عبارات المقياس 

 وقد أجريت التعـديالت الالزمـة التـي اجمـع عليهـا المحكمـون وقـد تـم حـذف). 383، ص1998عودة، (

  . إحدى المكررة ومن ثم اخضع المقياس لفحص الثبات

  

  :ثبات أداة الدراسة. 2.4.3
  

نظــــرًا الشــــتمال األداة علــــى عــــدة مجــــاالت ، فقــــد اســــتخدم الباحــــث عــــدة أنــــواع مــــن الثبــــات مــــن أجــــل 

  : استخراج معامل الثبات لكل قسم من هذه األقسام

  

حيـث تـم تطبيـق أداة الدراسـة علـى ) Test- Retest Method (طريقـة إعـادة االختبـار :أوال  •

عاملة  أنثى، لم يـتم ) 15(عامل  ذكر و) 15(عامال بواقع ) 30(عينة استطالعية مكونة من 

يومــًا بــين التطبيقــين، ثــم تــم احتــساب ) 14(تــضمينهم فــي عينــة الدراســة األصــلية وبفــرق زمنــي

عامـل مرتفـع ويمكـن وهـو م) 0.89(معامل ارتباط بيرسون بين درجـات مرتـي التطبيـق، وقـد بلـغ

  .الوثوق به

، وهــذا النــوع مــن الثبــات يــشير إلــى قــوة االرتبــاط )Consistency(ثبــات التجــانس الــداخلي:ثانيــا •

بــــين الفقــــرات فــــي أداة الدراســــة، ومــــن أجــــل تقــــدير معامــــل التجــــانس اســــتخدم الباحــــث طريقــــة 

مـــل الثبـــات يبـــين نتـــائج اختبـــار معا) 1.3(والجـــدول ). Cronbach Alpha)(كرونبـــاخ ألفـــا(

  :بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأبعاد الدراسة المختلفة
  

  نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأقسام الدراسة : أ-10.3 جدول
  

  قيمة معامل الثبات  القسم

  0.88 مجال إعداد التأهيل الكوارد البشرية العاملة بالمؤسسة

  0.85 ية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعينمجال البرامج الثقاف

  0.84 مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة

  0.83 مجال الخدمات الصحية
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  نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأقسام الدراسة : ب-10.3 جدول
  

  قيمة معامل الثبات  القسم

  0.89  للمنتفعينمجال الدعم النفسي واالجتماعي

  0.87 مجال المباني واألثاث بالمؤسسة

  0.86 مجال التأهيل المهني

  0.90  الدرجة الكلية للثبات 

  

وجميعهــا  ) 0.86-0.88( أن الثبــات ألقــسام الدراســة المختلفــة تــراوح بــين ) 9.3(يتــضح مــن الجــدول 

  .معامالت مرتفعة مناسبة ألغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها

  

حيـــث تـــم تقـــسيم فقـــرات االســـتبانة إلـــى قـــسمين ):Split-Half Method(طريقـــة التجزئـــة النـــصفية: ثالثـــا

واحتــوى القــسم الثــاني علــى ....) 5، 3، 1(متــساويين بحيــث احتــوى القــسم األول علــى الفقــرات الفرديــة

ــــة لالســــتبانة  ــــدرجات الفرد...) 6، 4، 2(الفقــــرات الزوجي ــــين ال ــــاط ب ــــم اســــتخراج معامــــل االرتب ــــم ت ــــة ث ي

وهـذا يعتبـر معامـل ) 0.87(حيث بلـغ معامـل الثبـات الكلـي) 310ص:2002ملحم، (والدرجات الزوجية

  .ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية
  

  : إجراءات تطبيق الدراسة5.3
  

  :تم اتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

  

  .التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة •

ؤسسات االجتماعية في شمال الضفة الغربية ومخاطبة المؤسسات التي وقع التنسيق مع الم •

  . اختيار العينة عليها خطياً 

قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات وجمعها بنفسها وبمساعدة زمالئها في المؤسسات  •

  .االجتماعية

  .استبانه) 120(بلغت حصيلة االستبيانات المسترجعة  •

استبانه وتم استبعاد ) 120( لشروط االستجابة والبالغ عددها تم فرز االستبيانات المستوفية •

  .استبانه لعدم استيفاء شروط االستجابة) 5(

   .تم تبويب البيانات وترميزها وٕادخالها في الحاسوب •

  .عولجت البيانات إحصائيا •
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   متغيرات الدراسة 6.3

  

  : المتغيرات المستقلة.1.6.3

  

. 2   اللجنة المحلية لتاهيل المعاقين   .1 :وله احد عشر مستوى :اسم المؤسسة  •

مركـز .4جمعية قباطية لتأهليل المعـاقين   .3يني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة االتحاد الفلسط

–جمعيـة قـاقون للـصم .7 مركـز فـرح   -جمعيـة اإلغاثـة الطبيـة .6جمعية التوحـد  .5هاجر   

جمعيـة االتحـاد النـسائي .10  مدرسة بنـات نـور شـمس.9جمعية الشبان المسيحية  .8الخيرية  

 مركز الشيخ خليفة بن زيدان .11 العربي للمعاقين

. 5قلقليــــة  . 4جنــــين   . 3نــــابلس   . 2طــــولكرم  . 1: ولــــه خمــــسة مــــستويات : المحافظــــة  •

  سلفيت 

  انثى . 2ذكر    . 1: وله مستويان:الجنس  •

دبلـوم . 4 بكـالوريوس.3دبلـوم  .2تـوجيهي وأقـل   . 1: وله خمسة مـستويات : المؤهل العلمي  •

  ماجستير . 5عالي    

مـن . 3  سـنوات10-5مـن . 2 سـنوات  5أقل مـن . 1: وله خمسة مستويات : سنوات الخبرة  •

   سنة 15أكثر من . 4 سنة    11-15

. 4موظـف اداري .3 اخـصائي اجتمـاعي . 2مـدير   . 1: وله اربع مـستويات : طبيعة العمل  •

  غير ذلك 

شــيكل  2000-1000. 2شــيكل   1000أقــل مــن . 1: سة مــستويات ولــه خمــ:الــدخل الــشهري  •

  بدون راتب . 5شيكل فأعلى    3000. 4شيكل   2000-3000. 3

  

   ):Dependent Variables:(المتغيرات التابعة . 2.6.3

  

حيث تمثلت في جميع الفقرات التي تقيس استجابات المبحـوثين تقيـيم الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات 

 .ية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية  من وجهة نظر العامليناالجتماع

 

 خطوات تطبيق الدراسة  7.3

 

  :قامت الباحثة بالخطوات التالية

 



 69 

 التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة  •

 أخذ االذن الخطي بتوزيع االداة •

بـدء المبحـوثين بتعبئـة االسـتبانة قامت الباحثـة بتطبيـق االسـتبانة علـى أفـراد عينـة الدراسـة،وقبل  •

طلــب مــنهم ان يــسجلو المعلومــات العامــة فــي القــسم االول مــن كــل االســتبانة،وم ثــم وضــحت 

 الباحثة هدف الدراسة،وكيفية االجابة عن فقراتها ومن ثم اتيحت الفرصة لالجابة عن الفقرات

 تم فرز االستبانات المستوفية لشروط االستجابة والصالحة للتحلبل  •

ـــدا ب • ـــغ اســـتجابات المبجـــوثين تمهي ـــة بتفري عـــد ان تمـــت  أجـــراات تطبيـــق االســـتبانة قامـــت الباحث

 ).SPSS(لمعالجتها وتحلبلها باستخدام الرزمة االحصائيةللعلوم االجتماعية 

  

   المعالجة اإلحصائية8.3

  

ــــوم االجتماعيــــة  ــــرزم اإلحــــصائية للعل ــــامج ال ــــ) SPSS(مــــن أجــــل معالجــــة البيانــــات اســــتخدم برن ك وذل

  :المعالجات اإلحصائية التالية باستخدام

  

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة •

لفحــص الفرضــيات المتعلقــة  ) Independent T-Test( للمجموعــات المــستقلة) ت(اختبــار  •

 .بمتغيرات الجنس

 المتعلقــة لفحــص الفرضــية ) One-Way Analysis Variance(  تحليــل التبــاين األحــادي •

بدراسة متغيرات اسـم المؤسـسة ، المحافظـة، المؤهـل العلمـي ، سـنوات الخبـرة ، طبيعـة العمـل ، 

 الدخل الشهري ،

 معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات •

 .التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة •

  للمقارنات البعدي LSDاختبار  •
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة 

  
يتضمن هذا الفصل عرضًا كامًال ومفصًال لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تـساؤالت الدراسـة والتحقـق 

من صحة فرضياتها، وقد تم اعتماد مفتاح تصحيح للتعرف على نتـائج الدراسـة وذلـك كمـا هـو وارد فـي 

  :)1.4(الجدول 

  

  .ئوية ودرجة التقييمالنسب الم: 1.4جدول 

  
 درجة التقييم النسبة المئوية

  قليلة جدا  %50أقل من 

  قليلة   %59.9-50من 

  متوسطة   %69.9-60من 

  كبيرة  %79.9-70من

  كبيرة جدا  فأكثر% 80

  

   نتائج الدراسة 1.4

  

  :السؤال األول نتائج .1.1.4

  

ذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال ما درجة تقييم الخدمات التي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـ

  الضفة الغربية  من وجهة نظر العاملين؟
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مـــن أجـــل اإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال اســـتخدمت المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة التقيـــيم  

يبين ترتيب ) 19.4(تبين ذلك، بينما الجدول  ) 8.4، 7.4، 6.4، 5.4، 4.4، 3.4، 2.4(والجداول 

الخدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال مجاالت تقييم 

  :العاملين تبعا لدرجة التقييم الضفة الغربية  من وجهة نظر

  

  :الدرجة الكلية لمجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسةمجال  •

  

قيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة ت: 2.4 جـــدول

االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة  مـــن وجهـــة نظـــر 

  .العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

أهيل المهني للعاملين تنظيم المؤسسة برامج التدريب والت  2  1

  فيها لرفع مستوى كفايتهم المهنية

 كبيرة  76.70  3.84

 كبيرة  76.50  3.83  .يتم تعيين  العاملين في المؤسسة على  أساس الخبرة  1  2

تهتم المؤسسة بتطوير مهارات العاملين بها، وتتيح فرص   5  3

  إفادتهم من التدريب الخارجي

 كبيرة  76.31  3.82

 كبيرة  72.82  3.64  ة المؤسسة الحاسوب في تنظيم هيكلها اإلداريتعتمد إدار   7  4

تعتمد المؤسسة طرق علمية لتحديد االحتياجات التدريبية   6  5

  للعاملين فيها

 كبيرة  72.04  3.60

تستخدم المؤسسة معايير  واضحة في الحوافز للعاملين   3  6

  فيها

 متوسطة  65.83  3.29

ستخدام الحاسوب تدرب المؤسسة العاملين على ا  4  7

  بالطريقة األمثل لتقديم الخدمات

 متوسطة 62.52  3.13

 كبيرة  71.82  3.59  الدرجة الكلية لمجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة

  

تقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي ودرجــة أن درجــة ) 2.4(يتــضح مــن الجــدول 

تبعـا لمجـال إعـداد التأهيـل  العـاملين افظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـرالحاجات الخاصة بمح

، حيـث تراوحـت النـسبة )6، 7، 5، 1، 2(الكوادر البشرية العاملـة بالمؤسـسة كانـت كبيـرة علـى الفقـرات 

بينمـا كانـت درجـة التقيـيم %) 72.1،%76.7(المئوية الستجابات المبحوثين علـى هـذه الفقـرات مـا بـين 

حيث بلغت النسبة المئويـة السـتجابات المبحـوثين علـى ) 4، 3(ة على بقية الفقرات لهذا المجال متوسط
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، أمــا الدرجــة الكليــة للتقيــيم لمجــال إعــداد التأهيــل الكــوادر %)62.5،%65.8(هــذه الفقــرة علــى التــوالي

ت المبحـوثين علـى البشرية العاملة بالمؤسسة فقد كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئويـة الكليـة السـتجابا

  %).71.8(جميع الفقرات

  

  :مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين •

  

المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات : 3.4 جـــدول

ـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  االجتماعيـــة ل

  .ن مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم العاملي

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

تشترك المؤسسة بنشاطات وفعاليات جماعية مع   6  1

  المؤسسات األخرى

 كبيرة جدا  80.19  4.01

 كبيرة  74.56  3.73  توفر المؤسسة ألعاب مناسبة للمنتفعين  8  2

م المؤسسة رحالت ترفيهية علمية للمنتفعين ال تقل تنظي  1  3

  .عن مرتين خالل العام

 كبيرة  73.01  3.65

تهتم المؤسسة بتنظيم األنشطة والمسابقات الثقافية   3  4

  .للمنتفعين

 متوسطة  66.99  3.35

تصدر المؤسسة بشكل دوري نشرات موجهة ألهالي   7  5

  .المجتمع المحلي والمنتفعين شهريا

 متوسطة  66.99  3.35

تتوفر بالمؤسسة مكتبة يتوفر فيها الكتب  التي تتناسب    2  6

  .مع حاالت اإلعاقة 

 متوسطة  64.85  3.24

 متوسطة  63.50  3.17  .تتوفر في المؤسسة قاعه للتربية الفنية  5  7

 قليلة 57.86  2.89  .تتوفر بالمؤسسة مختبر للحاسب اآللي  4  8

 متوسطة  68.50  3.42  فية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعينالدرجة الكلية لمجال البرامج الثقا

  

أن درجــة تقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي ) 3.4(يتــضح مــن خــالل الجــدول 

العاملين تبعا لمجـال البـرامج الثقافيـة  الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر

ــــة للم ــــى الفقــــرة  نتفعــــينوالنــــشاطات الالمنهجي ــــرة جــــدا عل ــــة )6(كانــــت كبي ــــسبة المئوي ، حيــــث بلغــــت الن

، 8(بينمــا كانــت درجــة التقيــيم كبيــرة علــى الفقــرات %) 80.19(الســتجابات المبحــوثين علــى هــذه الفقــرة 

، %74.5(حيــــث بلغــــت النــــسبة المئويــــة الســــتجابات المبحــــوثين علــــى هــــذه الفقــــرات علــــى التــــوالي) 1
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حيـث تراوحـت النـسبة المئويـة   ) 5، 2، 7، 3(يلة علىوسطة علـى الفقـرات، وكانت درجة قل%)73.01

) 4(، وكانت درجـة التقيـيم قليلـة علـى الفقـرة%)63.5،%66.9(الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات

أمـا الدرجـة الكليـة للتقيـيم %)57.8(حيث بلغت النـسبة المئويـة السـتجابات المبحـوثين علـى هـذه الفقـرات

فقد كانت متوسـطة حيـث بلغـت النـسبة المئويـة   مج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعينلمجال البرا

  %).68.50(الكلية الستجابات المبحوثين على جميع الفقرات
  

 :مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة •

  

مها المؤســـسات المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــد: 4.4 جـــدول

ـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  االجتماعيـــة ل

  .العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

تستخدم المؤسسة الخطة الفردية للحاالت التي ال   5  1

الخطط الجمعية في العملية التعليمية تستجيب مع 

  للمنتفعين

 كبيرة  77.67  3.88

تستخدم المؤسسة الوسائل التعليمية الحديثة التي   6  2

  تتناسب مع قدرات المنتفعين

 كبيرة  77.48  3.87

تعتمد المؤسسة نماذج لدراسة الحالة محكمة من قبل   1  3

  المختصين لكل منتفع

 كبيرة  76.31  3.82

المؤسسة مقاييس مقننة من اجل قياس القدرات تستخدم   2  4

  .العقلية للمنتفعين

 كبيرة  74.56  3.73

تعتمد المؤسسة المناهج الدراسية المعتمدة  من قبل وزارة   4  5

  التربية والتعليم

 كبيرة  74.17  3.71

توفر المؤسسة كافة األدوات المكتبية التي يحتاجها   3  6

  المنتفعين

 كبيرة 73.20  3.66

 كبيرة  75.57  3.78  جة الكلية لمجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسةالدر 

  

أن درجـة تقيـيم الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات ) 4.4(من خالل الجدول 

تبعـــا لمجـــال الوســـائل التعليميـــة  العـــاملين الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر

، حيــث )3، 4، 2، 1، 6، 5( فــي المؤســسة كانــت كبيــرة علــى جميــع الفقــرات لهــذا المجــال المــستخدمة
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، أمـــا %)73.2،%77.6(تراوحـــت  النـــسبة المئويـــة الســـتجابات المبحـــوثين علـــى هـــذه الفقـــرات مـــا بـــين 

فقــد كانــت كبيــرة حيــث بلغــت  الدرجــة الكليــة للتقيــيم لمجــال الوســائل التعليميــة المــستخدمة فــي المؤســسة

  %).75.5(بة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على جميع الفقراتالنس

  

  :صحية لخدمات امجال  •
  

 المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات :5.4 جـــدول

ـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  االجتماعيـــة ل

  .تنازليا حسب درجة التقييمالعاملين مرتبة 
  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

 متوسطة  65.24  3.26    توفر المؤسسة خدمات اإلسعافات األولي  2  1

تنفذ المؤسسة برامج في التثقيف الصحي تستهدف   7  2

  .أهالي المنتفعين

 متوسطة  64.66  3.23

سة كافة اإلجراءات الوقائية للتأكد من تتبع المؤس  8  3

  .صالحية المواد الغذائية التي تدخل المؤسسة

 متوسطة  63.88  3.19

 متوسطة  63.11  3.16  تخصص المؤسسة ملف طبي لكل منتفع  10  4

تستخدم المؤسسة الفحوصات الطبية لتتبع النمو   9  5

  الصحي لدى المنتفعين فيها

 متوسطة  63.11  3.16

ؤسسة برامج في التثقيف الصحي للمنتفعين تنفذ الم  3  6

  فيها

 متوسطة  62.72  3.14

 متوسطة  61.75  3.09  .  توفر المؤسسة العقاقير الطبية المناسبة والضرورية  1  7

تغطي المؤسسة خدمات التأمين الصحي لكافة   6  8

  المنتفعين فيها

 قليلة جدا  49.90  2.50

كل دوري تقوم المؤسسة بإجراء الفحوص الطبية بش  5  9

  .للمنتفعين

 قليلة جدا  48.54  2.43

 قليلة جدا 46.02  2.30  .يوجد في المؤسسة طبيب مقيم  4  10

  قليلة  58.89  2.94  الدرجة الكلية لمجال الخدمات الصحية

  

خدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعيـة لـذوي ى أن ودرجة جدا عل) 5.4(يتضح من خالل الجدول 

ظــات شــمال الــضفة الغربيــة تبعــا لمجــال الخــدمات الطبيــة كانــت متوســطة علــى الحاجــات الخاصــة بمحاف

، حيــث تراوحــت النــسبة المئويــة الســتجابات المبحــوثين علــى هــذه )1، 3، 9، 10، 8، 7، 2(الفقــرات 
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حيــث بلغــت ) 4، 5، 6(بينمــا كانــت درجــة التقيــيم قليلــة جــدا علــى الفقــرات %) 61.7،%65.2(الفقــرات

، % )46.2،%48.5، %49.9(جابات المبحــوثين علــى هــذه الفقــرات علــى التــواليالنــسبة المئويــة الســت

أمــا الدرجــة الكليــة للتقيــيم لمجــال الخــدمات الــصقليلة حيثنــت قليلــة  حيــث بلغــت النــسبة المئويــة الكليــة 

  %).58.8(الستجابات المبحوثين على جميع الفقرات

  

 :مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين  •

  

المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات  :6.4 جـــدول

االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر 

  .العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النــــــــــــسبة   المتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  قييم الت

 كبيرة   78.06  3.90  تهتم المؤسسة في مشاركة المنتفعين في األعياد  5  1

 كبيرة  76.50  3.83  .يعتمد التعامل مع المنتفعين على البعد اإلنساني  4  2

تنظم المؤسسة البرامج في اإلرشاد الجماعي تستهدف   3  3

  .المنتفعين

 كبيرة  75.34  3.77

نتفعين في تخطيط تسعى المؤسسة إلشراك أهالي الم  2  4

  البرامج المختلفة التي تستهدف أبناءهم

 كبيرة  72.04  3.60

تسعى المؤسسة إلقامة عالقات مهنية فردية مع  كل   1  5

  .منتفع من المؤسسة

 كبيرة 72.04  3.60

 كبيرة  74.80  3.74  الدرجة الكلية لمجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين

  

 أن درجــة تقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة كبيــرة )6.4(يتــضح مــن خــالل الجــدول 

 الـــدعم النفـــسي واالجتمـــاعي للمنتفعـــين حيثـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة تبعـــا لمجـــال 

، حيــــث تراوحــــت  النـــــسبة المئويــــة الســـــتجابات )1، 2، 3، 4، 5(كانــــت كبيــــرة علـــــى جميــــع الفقـــــرات 

الـدعم أما الدرجـة الكليـة للتقيـيم لمجـال %) 74.8،%78.09(على التوالي المبحوثين على هذه الفقرات 

فقد كانـت كبيـرة حيـث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات المبحـوثين النفسي واالجتماعي للمنتفعين 

  %).74.80(على جميع الفقرات

  

  :مجال المباني واألثاث بالمؤسسة   •
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لمئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب ا: 7.4 جـــدول

االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر 

  .العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

المؤسسة القرب من مراكز روعي في اختيار موقع   2  1

  الخدمات المختلفة

 كبيرة جدا  81.94  4.10

 كبيرة  78.25  3.91  تتوفر حمامات تكفي احتياجات المنتفعين  3  2

تتوفر مراحيض مراعية للمواصفات المثالية من حيث   4  3

  العدد والتصميم

 كبيرة  76.70  3.84

روعي في اختيار موقع المؤسسة متطلبات األمن   1  4

  مةوالسال

 كبيرة  74.95  3.75

طالء الجدران في المؤسسة يراعي التأثير النفسي   6  5

  للمنتفعين

 كبيرة  74.56  3.73

 كبيرة  74.56  3.73  تتوفر بالمؤسسة قاعات مناسبة من حيث التهوية  5  6

تتوفر في المؤسسة مساحات كافية لممارسة األنشطة   8  7

  المختلفة

 متوسطة  67.57  3.38

ؤسسة خزانات لألغراض الشخصية يوجد في الم  7  8

  للمنتفعين

 متوسطة 65.83  3.29

 كبيرة  74.30  3.71  الدرجة الكلية لمجال المباني واألثاث بالمؤسسة

  

أن درجــة تقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي ) 7.4(يتــضح مــن خــالل الجــدول 

 كانـت كبيـرة المبـاني واألثـاث بالمؤسـسة مجال الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية تبعا ل

%) 81.9(، حيــث بلغــت النــسبة المئويــة الســتجابات المبحــوثين علــى هــذه الفقــرة )2(جــدا علــى الفقــرة 

حيـث تراوحـت  النـسبة المئويـة السـتجابات ) 5، 6، 1، 4(بينما كانت درجـة التقيـيم كبيـرة علـى الفقـرات 

، بينمــا كانــت درجــة التقيــيم متوســطة علــى % )74.5،%78.2(المبحــوثين علــى هــذه الفقــرات مــا بــين 

ــــــرات  ــــــى ) 7، 8(الفق ــــــرات عل ــــــى هــــــذه الفق ــــــة الســــــتجابات المبحــــــوثين عل ــــــسبة المئوي ــــــث بلغــــــت الن حي

فقــد كانــت المبــاني واألثــاث بالمؤســسة  ،  أمــا الدرجــة الكليــة للتقيــيم لمجــال % )65.8،%67.5(التــوالي

  %).74.30( الستجابات المبحوثين على جميع الفقراتكبيرة  حيث بلغت النسبة المئوية الكلية

  

  :مجال التأهيل المهني •
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المتوســـطات الحـــسابية والنـــسب المئويـــة ودرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات : 8.4 جـــدول

ـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  االجتماعيـــة ل

  . التقييمالعاملين مرتبة تنازليا حسب درجة

  

سل
سل
الت

  

  الرقم في

  االستبانة

النسبة   المتوسط  الفقرة

  المئوية

درجة 

  التقييم

تستعين المؤسسة بخبراء في مجال التأهيل من اجل   7  1

  تطوير خدماتها

 كبيرة  72.04  3.60

تنظم المؤسسة زيارات ميدانية ألقسام التأهيل في   8  2

  المؤسسات األخرى

 كبيرة  71.46  3.57

 المؤسسة المنتفعين فيها على اختيار المهن تساعد  1  3

  التي تتناسب مع ميولهم

 كبيرة  71.07  3.55

تتعاون المؤسسة مع أهالي المنتفعين فيها في تطبيق   9  4

  برامج التأهيل

 متوسطة  69.13  3.46

تراعي المؤسسة قواعد السالمة المهنية أثناء التدريب   4  5

  والتأهيل المهني

 متوسطة  67.38  3.37

 متوسطة  66.41  3.32  تتوفر في المؤسسة األدوات الالزمة للتأهيل المهني  5  6

تمارس المؤسسة أنشطة مرتبطة بالتوجيه المهني   6  7

  كجزء من حزمة التأهيل للمنتفعين فيها

 متوسطة  65.83  3.29

توفر المؤسسة خدمات التأهيل المهني للمنتفعين   2  8

  الذين ال يستطيعون استكمال دراستهم

 متوسطة  63.69  3.18

تلبي برامج التدريب والتأهيل في المؤسسة احتياجات   3  9

  سوق العمل

 قليلة 59.61  2.98

 متوسطة  67.40  3.37  الدرجة الكلية لمجال التأهيل المهني

  

لخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة ى اقليلــة علــجــة أن در ) 8.4(يتــضح مــن خــالل الجــدول 

 كانــت كبيــرة التأهيــل المهنــي   بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة تبعــا لمجــال لــذوي الحاجــات الخاصــة

، حيـــــث بلغـــــت النـــــسبة المئويـــــة الســـــتجابات المبحـــــوثين علـــــى هـــــذه الفقـــــرات )1، 7،8(علـــــى الفقـــــرات 

، 6، 5، 4، 9(بينمـا كانـت درجــة التقيـيم متوســطة  علـى الفقــرات %) 71.07، 71.46%،72.04%(

ـــــــــى هـــــــــذه الفقـــــــــرات مـــــــــا بـــــــــين حيـــــــــث تراوحـــــــــت  النـــــــــسبة الم) 2 ئويـــــــــة الســـــــــتجابات المبحـــــــــوثين عل

حيـــث بلغـــت النـــسبة المئويـــة ) 3(، بينمـــا كانـــت درجـــة التقيـــيم قليلـــة علـــى الفقـــرة % )63.7،69.13%(

التأهيــل المهنــي ،  أمــا الدرجــة الكليــة للتقيــيم لمجــال % )59.6(الســتجابات المبحــوثين علــى هــذه الفقــرة 
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بة المئويــــة الكليــــة الســــتجابات المبحــــوثين علــــى جميــــع الفقــــرات  كانــــت متوســــطة حيــــث بلغــــت النــــسفقــــد

)67.40.(%  

  

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعيـة  •

 :لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

لكليـــة حـــسب درجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات ترتيـــب المجـــاالت والدرجـــة ا: 9.4 جـــدول

االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر 

  .العاملين

  
المتوسط   المجاالت  الترتيب

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  التقييم

 كبيرة  71.82  3.59  مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة  1

 متوسطة  68.50  3.42  مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين  2

 كبيرة  75.57  3.78  مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة  3

 قليلة  58.89  2.94  مجال الخدمات الصحية  4

 كبيرة  74.80  3.74  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين  5

 كبيرة  74.30  3.71  مباني واألثاث بالمؤسسةمجال ال  6

 متوسطة  67.40  3.37  مجال التأهيل المهني  7

 كبيرة 70.18  3.51  الدرجة الكلية

  

  :ما يلي) 9.4(يتضح من خالل الجدول 

  

أن الدرجــة الكليــة لتقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة  •

العـــاملين كانـــت كبيـــرة حيـــث بلغـــت النـــسبة  لغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــربمحافظـــات شـــمال الـــضفة ا

المئويـــــــة الكليـــــــة لمتوســـــــط اســـــــتجابات المبحـــــــوثين علـــــــى جميـــــــع الفقـــــــرات لجميـــــــع المجـــــــاالت 

)70.18.(%  

ـــذوي  • ـــة ل ـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعي أن ترتيـــب المجـــاالت تبعـــا لدرجـــة تقي

  :كما يأتيالعاملين جاء  ربية من وجهة نظرالحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغ

  

o مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة: المرتبة األولى  
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o مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين: المرتبة الثانية  

o مجال المباني واألثاث بالمؤسسة: المرتبة الثالثة  

o العاملة بالمؤسسةمجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية : المرتبة الرابعة  

o مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين :المرتبة السادسة  

  مجال التأهيل المهني:  المرتبة السادسة 

o مجال الخدمات الصحية: المرتبة السابعة  

  

  : نتائج السؤال الثاني.2.1.4

  

الخدمات التي تقييم رجة في د)  ≥0.05α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

 تبعا لمتغير  المحافظة ، الجنس، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ، طبيعة العمل ، الدخل العاملين

  :ما يلي نتائج فحصهاوفي) 5.1(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية . الشهري

  

 :نتائج الفرضية األولى •

  

في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ومن أجل فحص الفرضية 

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال درجة تقييم 

تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا  . المحافظة تبعا لمتغيرالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

للتعرف على ) One-way ANOVA(لمتغير المحافظة   ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 11.4(و )10.4(تبعا لمتغير المحافظة والجداول تقييم الخدمات داللة الفروق في درجة 

  

الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي تقييم لمتوسطات الحسابية لدرجة ا: أ-10.4 جدول

 تبعـا لمتغيـر الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر العـاملين

  .المحافظة 

  
  المحافظة   طوباس  سلفيت  قلقيلية  جنين  نابلس  طولكرم

  المتوسط

مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية 

  العاملة بالمؤسسة

3.6349  3.6099  3.7063  3.5918  2.9388  3.381  
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الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة تقيـــيم لمتوســـطات الحـــسابية لدرجـــة ا: ب-10.4 جـــدول

 تبعــا لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين

  .لمتغير المحافظة 

  
  المحافظة   طوباس  سلفيت  قلقيلية  جنين  نابلس  طولكرم

  المتوسط

مجال البرامج الثقافية والنشاطات 

  الالمنهجية للمنتفعين

3.4056  3.3269  3.6250  3.6964  3.1250  3.156  

مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في 

  المؤسسة

3.8815  3.6987  3.9352  3.6190  3.1667  3.611  

  2.758  2.5429  2.3143  3.7167  2.7154  2.9289  مجال الخدمات الصحية

  3.383  2.7714  3.5143  3.9111  3.8231  3.8089  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين

  3.604  2.8571  3.8393  3.6944  4.0433  3.6472  مجال المباني واألثاث بالمؤسسة

  3.000  2.4921  3.2857  3.7346  3.3932  3.3605  مجال التأهيل المهني

  3.270  2.8420  3.4087  3.7605  3.5158  3.5239  الدرجة الكلية  

  

وجــود فــروق بــين المتوســطات الحــسابية، ومــن أجــل معرفــة إن كانــت ) 10.4(يتــضح مــن خــالل الجــدول

-One(هذه الفروق قد وصـلت لمـستوى الداللـة اإلحـصائية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 11.4 :  

  

الخــدمات التــي تقــدمها تقيــيم ئج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي درجــة تــان: أ-11.4جــدول 

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير المحافظةوجهة نظر العاملين

  
درجات   مصدر التباين  المحافظة

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال إعداد التأهيل 

الكوادر البشرية العاملة 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

3.313  

58.811  

62.124   

0.828  

0.600   

1.38  0.24  

مجال البرامج الثقافية 

والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

2.133  

82.065  

84.198   

0.533  

0.837   

0.63  0.63  
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الخــدمات التــي تقــدمها تقيــيم تــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي درجــة ن: أ-11.4جــدول 

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  .محافظة تبعا لمتغير الوجهة نظر العاملين

  
درجات   مصدر التباين  المحافظة

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال الوسائل التعليمية 

  المستخدمة في المؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

3.883  

52.583  

56.466   

0.971  

0.537   

1.80  0.13  

  بين المجموعات  مات الصحيةمجال الخد

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

16.018  

59.497  

75.515   

4.004  

0.607   

0.14  0.93  

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

7.844  

70.863  

78.707   

1.961  

0.723   

1.71  0.20  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

8.276  

91.144  

99.419   

2.069  

0.930   

1.57  0.18  

  بين المجموعات  مجال التأهيل المهني

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

7.856  

84.228  

92.084   

1.964  

0.859   

0.56  0.68  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية  

  تداخل المجموعا

  المجموع

4  

98  

102   

4.334  

43.081  

47.416   

1.084  

0.440   

1.12  0.05*  

 )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

  

أن قيمــة مــستوى الداللــة المحــسوب قــد بلغــت علــى مجــال إعــداد التأهيــل ) 11.4(يتــضح مــن الجــدول 

ــــرامج الثقافيــــة والنــــشاطات الالمنهجيــــة لل ــــة بالمؤســــسة ، الب منتفعــــين ، الوســــائل الكــــوادر البــــشرية العامل

التعليمية المستخدمة في المؤسسة،  الخـدمات الـصحية ، مجـال الـدعم النفـسي واالجتمـاعي للمنتفعـين ، 

، 0.63، 0.24(علــى التــوالي  المحافظــة المبــاني واألثــاث بالمؤســسة  ، التأهيــل المهنــي تبعــا لمتغيــر 

وى الداللــــة المحـــدد للدراســــة وهـــذه القـــيم أكبــــر مـــن قيمــــة مـــست) 0.68، 0.18، 0.20، 0.93، 0.13

)0.05α≤ ( ـــة إحـــصائية علـــى ـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــة بأن ـــا نقبـــل الفرضـــية الـــصفرية القائل أي أنن

تقيـيم الخـدمات  مـن وجهـة نظـر العـاملين تبعـا لمتغيـر المحافظـة فـي درجـة )  ≥0.05α(مستوى الداللة



 82 

مــة مــستوى الداللــة المحــسوب علــى هــذا ،فقــد بلغــت قيعلــى هــذه المجــاالت ، أمــا بالنــسبة لدرجــة الكليــة 

أي أننــا نــرفض ) ≥0.05α(وهــذه القــيم أقــل مــن قيمــة مــستوى الداللــة المحــدد للدراســة ) 0.05(المجــال 

فـي )  ≥0.05α(الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة

ــيم درجــة  ماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتتقي

ومــن أجــل تحديــد  . تبعــا لمتغيــر المحافظــة علــى الدرجــة الكليــةالــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين

للمقارنـــات البعديـــة والجـــدول ) LSD( لـــصالح مـــن كانـــت الفـــروق أتبـــع تحليـــل التبـــاين األحـــادي باختبـــار

  :يبين ذلك )12.4(

 

 للمقارنـــات البعديـــة لداللـــة الفـــروق فـــي درجـــة تقيـــيم  الخـــدمات التـــي LSDارنتـــائج اختبـــ: 12.4 جـــدول

تقدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال الـضفة الغربيـة 

  . تبعا لمتغير المحافظةمن وجهة نظر العاملين

  
  طوباس  سلفيت  قلقيلية  جنين  نابلس  طولكرم المتوسط المقارنات

          3.5239  طولكرم

   6730.-        3.5158  نابلس

 0.489-        3.7605 جنين

           3.4087  قلقيلية

      6810.-  842. 2  سلفيت

الدرجـــــــــــة 

  الكلية

          3.270  طوباس

 )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

  

  :ما يلي) 12.4(يتضح من خالل الجدول 

  

ها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخـــدمات التـــي تقـــدمتقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

بـين سـلفيت ونـابلس لـصالح  الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهـة نظـر العـاملين

  نابلس

جـــات الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاتقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

 وجنين  لصالح جنينبين طوباس  من وجهة نظر العاملينالخاصة بمحافظات شمال الضفة 

الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات تقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

بين سلفيت وطولكرم لـصالح  الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

 سلفيت
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  :نتائج الفرضية الثانية  •

  

فـــي درجــة تقيـــيم الخــدمات التـــي ) ≥0.05α(ال توجــد فــروق ذات داللـــة إحــصائية علـــى مــستوى الداللــة

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر 

) ت(ومـن أجـل فحـص الفرضـية اسـتخدم اختبـار .تبعـا لمتغيـر الجـنس    تبعـا لمتغيـر المحافظـةالعاملين

  : تبين ذلك) 13.4(لجدول ونتائج ا) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين
  

لداللـــة الفـــروق فـــي درجـــة تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات ) ت(نتـــائج اختبـــار : 13.4جـــدول 

االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر 

  . تبعا لمتغير الجنس   تبعا لمتغير المحافظةالعاملين
  

  س    الجن                    )71=ن(أنثى   )32=ن(ذكر   

  

  المجاالت 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  )ت(

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  المحسوب

مجال إعداد التأهيل الكوادر 

  البشرية العاملة بالمؤسسة

3.665  0.8143  3.557  0.7682  0.64  0.51  

مجال البرامج الثقافية والنشاطات 

  الالمنهجية للمنتفعين

3.672  0.864  3.313  0.9122  1.87  0.06  

مجال الوسائل التعليمية 

  المستخدمة في المؤسسة

3.932  0.740  3.709  0.7404  1.41  0.16  

  0.39  0.85  0.8331 2.896  0.922  3.053  مجال الخدمات الصحية

مجال الدعم النفسي واالجتماعي 

  للمنتفعين

3.788  0.866  3.718  0.880  0.36  0.71  

  0.68  40.  1.036  3.688  0.882  3.773  باني واألثاث بالمؤسسةمجال الم

 0.890  3.569  مجال التأهيل المهني

 كبر أالقيم

6862  

1.43  0.15      

  0.20 1.27  0.675  3.452  0.69078  3.636  الدرجة الكلية

  ) 101(بدرجة حرية *

  

 المجــاالت وعلـــى أن قيمــة مـــستوى الداللــة المحـــسوب قــد بلغـــت علــى جميـــع) 24(يتــضح مــن الجـــدول 

الدرجـــة الكليـــة لدرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التــــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصــــة 

تبعــا لمتغيــر الجــنس   تبعــا لمتغيــر المحافظــةبمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين
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ذه القـيم  أكبـر وجميـع هـ) 0.20، 0.15، 0.68، 0.71، 0.39، 0.16، 0.06، 0.51(على التـوالي

أي أننــا نقبــل الفرضــية الــصفرية القائلــة بأنــه ال ) ≥0.05α(مــن قيمــة مــستوى الداللــة المحــدد للدراســة 

فـي درجـة تقيـيم الخـدمات التـي تقـدمها ) ≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

ـــضفة ال ـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال ال ـــة ل ـــة مـــن وجهـــة نظـــر المؤســـسات االجتماعي غربي

  .تبعا لمتغير الجنس  تبعا لمتغير المحافظةالعاملين

  

 :نتائج الفرضية الثالثة  •

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

وجهة نظر تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية  . تبعا لمتغير المؤهل العلمي العاملين

للتعرف ) One-way ANOVA( ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي المؤهل العلميتبعا لمتغير 

) 15.4( و )14.4(والجداول المؤهل العلمي تبعا لمتغير تقييم الخدمات على داللة الفروق في درجة 

  :تبين ذلك

  

الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي تقيــيم المتوســطات الحــسابية لدرجــة : 14.4 جــدول

 تبعـا لمتغيـر الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر العـاملين

  .المؤهل العلمي

  
توجهي 

  وأقل

دبلوم   بكالوريوس  دبلوم

  عالي

  المؤهل العلمي ماجستير

 المتوسط

 4.036 3.857 3.689 3.317 3.560  مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة

 3.969 3.750 3.431 3.125 3.594  مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين

 4.292 4.333 3.791 3.754 3.667  مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة

 3.375 3.000 3.080 2.826 2.696  مجال الخدمات الصحية

 4.150 4.800 3.871 3.583 3.500  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين

 4.500 3.500 3.537 4.000 3.698  مجال المباني واألثاث بالمؤسسة

 3.778 4.444 3.355 3.266 3.389  مجال التأهيل المهني

 4.014 3.955 3.536 3.410 3.443  الدرجة الكلية  
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وجـود فـروق بـين المتوسـطات الحـسابية، ومـن أجـل معرفـة إن كانـت ) 14.4( يتضح من خالل الجـدول

-One(هذه الفروق قد وصـلت لمـستوى الداللـة اإلحـصائية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 15.4 :  
  

ـــائ: 15.5جـــدول  ـــة الفـــروق فـــي درجـــة نت ـــاين األحـــادي لدالل ـــيم ج تحليـــل التب الخـــدمات التـــي تقـــدمها تقي

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير المؤهل العلميوجهة نظر العاملين
  

درجات   مصدر التباين  المؤهل العلمي

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

 متوسط

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال إعداد التأهيل 

الكوادر البشرية العاملة 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

3.106  

59.019  

62.124   

0.776  

0.602   

1.28  0.27  

مجال البرامج الثقافية 

والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

  بين المجموعات

  المجموعاتداخل 

  المجموع

4  

98  

102   

4.044  

80.154  

84.198   

1.011  

0.818   

1.23  0.30  

مجال الوسائل التعليمية 

  المستخدمة في المؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

1.683  

54.783  

56.466   

0.421  

0.559   

0.75  0.55  

  بين المجموعات  مجال الخدمات الصحية

  تداخل المجموعا

  المجموع

4  

98  

102   

3.493  

72.022  

75.515   

0.873  

0.735   

1.18  0.32  

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

4.618  

74.089  

78.707   

1.154  

0.756   

1.52  0.20  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  لمجموعا

4  

98  

102   

6.006  

93.413  

99.419   

1.502  

0.953   

1.57  0.18  

  بين المجموعات  مجال التأهيل المهني

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

2.090  

89.994  

92.084   

0.522  

0.918   

0.56  0.68  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية  

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

1.587  

45.829  

47.416   

0.397  

0.468   

0.84  0.49  
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أن قيمــــة مــــستوى الداللــــة المحــــسوب قــــد بلغــــت علــــى جميــــع المــــالتوالي ) 15.4(يتــــضح مــــن الجــــدول 

، 0.20، 0.32، 0.55، 0.27،0.30(علـــى التـــوالي  المؤهـــل العلمـــي الدرجـــة الكليـــة تبعـــا لمتغيـــر 0(

أي أننـا )  ≥0.05α(دراسـة وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللـة المحـدد لل) 0.49، 0.68، 0.18

)  ≥0.05α(نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال تقييم في درجة 

  .ل العلمي تبعا لمتغير المؤهالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

 :نتائج الفرضية الرابعة  •

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا ومن أجل فحص  . تبعا لمتغير سنوات الخبرة العاملين

للتعرف على ) One-way ANOVA(ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي سنوات الخبرة لمتغير 

تبين ) 17.4( و )16.4(والجداول المؤهل العلمي تبعا لمتغير تقييم الخدمات داللة الفروق في درجة 

  :ذلك

  

الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي تقيــيم جــة المتوســطات الحــسابية لدر : 16.4 جــدول

 تبعـا لمتغيـر الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر العـاملين

  .سنوات الخبرة

  
 5أقل من 

  سنوات 

 -5من 

   سنوات 10

- 11من 

   سنة 15

أكثر من 

  سنة 15

  سنوات الخبرة

 المتوسط  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.3277  3.2857  3.7273  3.7469  مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة

  3.2721  3.2500  3.4621  3.5536  مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين

  3.5686  3.5370  3.9242  3.8667  مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة

  2.7294  2.8222  2.9970  3.0629  يةمجال الخدمات الصح

  3.2941  3.3667  4.1576  3.7543  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين

  3.8603  3.7083  3.6742  3.6857  مجال المباني واألثاث بالمؤسسة

  3.2288  2.9444  3.6094  3.4317  مجال التأهيل المهني

  3.3259  3.2735  3.6503  3.5860  الدرجة الكلية  
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وجـود فـروق بـين المتوسـطات الحـسابية، ومـن أجـل معرفـة إن كانـت ) 16.4( يتضح من خالل الجـدول

-One(هذه الفروق قد وصـلت لمـستوى الداللـة اإلحـصائية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 17.4 :  
  

ـــ:17.4دول جـــ ـــاين األحـــادي لدالل ـــائج تحليـــل التب ـــيم ة الفـــروق فـــي درجـــة  نت الخـــدمات التـــي تقـــدمها تقي

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير سنوات الخبرةوجهة نظر العاملين
  

درجات   مصدر التباين  سنوات الخبرة

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  لداللة ا

مجال إعداد التأهيل 

الكوادر البشرية العاملة 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

4.320  

57.805  

62.124   

1.440  

0.584   

0.13  0.90  

مجال البرامج الثقافية 

والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

1.573  

82.625  

84.198   

0.524  

0.835   

0.62  0.59  

مجال الوسائل التعليمية 

  المستخدمة في المؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

2.771  

53.695  

56.466   

0.924  

0.542   

1.70  0.17  

  بين المجموعات  مجال الخدمات الصحية

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

1.637  

73.878  

75.515   

0.546  

0.746   

0.73  0.53  

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

11.650  

67.057  

78.707   

3.883  

0.677   

5.73  0.00  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

0.445  

98.975  

99.419   

0.148  

1.000   

0.14  0.93  

  بين المجموعات  مجال التأهيل المهني

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

5.624  

86.460  

92.084   

1.875  

0.873   

2.14  0.09  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية  

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

2.434  

44.981  

47.416   

0.811  

0.454   

1.57  0.15  
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أن قيمــة مــستوى الداللــة المحــسوب قــد بلغــت علــى مجــال إعــداد التأهيــل ) 17.4( مــن الجــدول يتــضح

ــــرامج الثقافيــــة والنــــشاطات الالمنهجيــــة للمنتفعــــين ، الوســــائل  ــــة بالمؤســــسة ، الب الكــــوادر البــــشرية العامل

يـل المهنـي التعليمية المستخدمة في المؤسسة،  الخدمات الصحية  ، المباني واألثاث بالمؤسسة  ، التأه

، 0.53، 0.17، 0.59، 0.90(علــــى التــــوالي  ســــنوات الخبــــرة  وعلــــى الدرجــــة الكليــــة تبعــــا لمتغيــــر 

أي أننـا ) ≥0.05α(وهذه القيم أكبـر مـن قيمـة مـستوى الداللـة المحـدد للدراسـة ) 0.15، 0.09، 0.93

  )≥0.05α(الداللـةنقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى 

تقيــيم الخــدمات  مــن وجهــة نظــر العــاملين تبعــا لمتغيــر ســنوات الخبــرة  علــى هــذه المجــاالت فــي درجــة 

الـدعم النفـسي واالجتمـاعي للمنتفعـين ،فقـد بلغـت قيمـة مـستوى وعلى الدرجـة الكليـة، أمـا بالنـسبة لمجـال 

ة مــستوى الداللــة المحــدد للدراســة وهــذه القــيم أقــل مــن قيمــ) 0.00(الداللــة المحــسوب علــى هــذا المجــال 

)0.05α≤( أي أننــا نــرفض الفرضــية الــصفرية القائلــة بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى 

الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات تقيـيم في درجة )≥0.05α(مستوى الداللة

علـى هـذه . تبعـا لمتغيـر سـنوات الخبـرةملينالخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العا

) LSD( ومـــن أجـــل تحديـــد لـــصالح مـــن كانـــت الفـــروق أتبـــع تحليـــل التبـــاين األحـــادي باختبـــار .المجـــال

  :يبين ذلك)18.4(للمقارنات البعدية والجدول 

  

للمقارنــات البعديــة لداللــة الفــروق فــي درجــة تقيــيم  الخــدمات التــي  LSDنتــائج اختبــار: 18.4 جــدول 

مها المؤســــسات االجتماعيــــة لــــذوي الحاجــــات الخاصــــة بمحافظــــات شــــمال الــــضفة تقــــد

  . تبعا لمتغير سنوات الخبرةالغربية من وجهة نظر العاملين

  
 5أقل من  المتوسط المقارنات

  سنوات

 -5من 

   سنوات10

- 11من 

   سنة15

أكثر من 

  سنة15

         3.7543   سنوات5أقل من 

  0.863      0.403  4.1576   سنوات10 -5من 

          3.3667   سنة15-11من 

مجال الدعم 

النفسي 

واالجتماعي 

  للمنتفعين

          3.2941  سنة15أكثر من 

 )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

  

  :ما يلي) 18.4(يتضح من خالل الجدول 

  

  :مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين   •
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ؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخـــدمات التـــي تقـــدمها المتقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

)  ســـنوات10 -5 (بـــين الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين

  ). سنوات10 -5(لصالح )  سنوات5أقل من (و

الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات تقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

)  ســـنوات10 -5(بـــين  ن وجهـــة نظـــر العـــاملينالخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــ

  ). سنوات10 -5(لصالح ) سنة 15أكثر من (و

  

  :نتائج الفرضية الخامسة •

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

غربية من وجهة نظر تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة ال

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا  . تبعا لمتغير طبيعة العمل  العاملين

للتعرف على ) One-way ANOVA( ثم استخدم تحليل التباين األحادي طبيعة العمل ومنلمتغير 

تبين ) 20.4( و )19.4 (ولطبيعة العمل والجداتبعا لمتغير تقييم الخدمات داللة الفروق في درجة 

  :ذلك

  

الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي تقيــيم وســطات الحــسابية لدرجــة متال: 19.4ل جــدو 

 تبعـــا الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين

  لمتغير طبيعة العمل

  
أخصائي   مدير

  اجتماعي 

موظف 

  إداري

  طبيعة العمل    ذلك غير 

 المتوسط  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

  3.4435  3.9221  3.7857  3.9091  مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة

  3.3116  3.7841  3.6696  3.4432  مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين

  3.7065  4.1515  3.7976  3.8182  مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة

  2.8343  3.2273  3.3714  2.7909  مجال الخدمات الصحية

  3.6537  4.2000  3.8571  3.6545  مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين

  3.6549  4.0341  3.8482  3.5909  مجال المباني واألثاث بالمؤسسة

  3.2504  3.9192  3.6825  3.1515  مجال التأهيل المهني

  3.4078  3.8912  3.7160  3.4798  درجة الكلية  ال
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وجـود فـروق بـين المتوسـطات الحـسابية، ومـن أجـل معرفـة إن كانـت ) 19.4( يتضح من خالل الجـدول

-One(هذه الفروق قد وصـلت لمـستوى الداللـة اإلحـصائية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 20.4 :  
  

ـــا: 20.4ل جـــدو  ـــة الفـــروق فـــي درجـــة نت ـــاين األحـــادي لدالل ـــيم ئج تحليـــل التب الخـــدمات التـــي تقـــدمها تقي

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير طبيعة العمل  وجهة نظر العاملين
  

درجات   مصدر التباين  طبيعة العمل  

  الحرية

مجموع مربعات 

  نحرافاال 

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال إعداد التأهيل 

الكوادر البشرية 

  العاملة بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

4.307  

57.817  

62.124   

1.436  

0.584   

2.45  0.06  

مجال البرامج الثقافية 

والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

  جموعاتبين الم

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

3.122  

81.076  

84.198   

1.041  

0.819   

1.27  0.28  

مجال الوسائل 

التعليمية المستخدمة 

  في المؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

1.901  

54.565  

56.466   

0.634  

0.551   

1.14  0.33  

مجال الخدمات 

  الصحية

  بين المجموعات

  اخل المجموعاتد

  المجموع

3  

99  

102   

4.504  

71.011  

75.515   

1.501  

0.717   

2.09  0.10  

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

3.099  

75.608  

78.707   

1.033  

0.764   

1.35  0.26  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

   المجموعاتداخل

  المجموع

3  

99  

102   

1.780  

97.639  

99.419   

0.593  

0.986   

0.60  0.61  

  بين المجموعات  مجال التأهيل المهني

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

6.169  

85.915  

92.084   

2.056  

0.868   

2.36  0.07  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية  

  داخل المجموعات

  المجموع

3  

99  

102   

2.902  

44.514  

47.416   

0.967  

0.450   

2.15  0.09  



 91 

ى 0(أن قيمـــة مـــستوى الداللـــة المحـــسوب قـــد بلغـــت علـــى جميـــع االتـــوالي ) 20.4(يتـــضح مـــن الجـــدول 

، 0.26، 0.10، 0.33، 0.28، 0.06(علـــــى التـــــوالي  طبيعـــــة العمـــــل الدرجـــــة الكليـــــة تبعـــــا لمتغيـــــر 

أي أننـا )  ≥0.05α( المحـدد للدراسـة وهذه القيم أكبـر مـن قيمـة مـستوى الداللـة)0.09، 0.07، 0.61

)  ≥0.05α(نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال تقييم في درجة 

  .تغير طبيعة العمل  تبعا لمالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

  :نتائج الفرضية السادسة  •

  

في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ومن أجل فحص الفرضية 

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال درجة تقييم 

تم استخراج المتوسطات الحسابية ر الدخل الشهري  تبعا لمتغيالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

للتعرف ) One-way ANOVA(ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي الدخل الشهري تبعا لمتغير 

) 22.4(و )21.4(والجداول الدخل الشهري تبعا لمتغير تقييم الخدمات على داللة الفروق في درجة 

  :تبين ذلك

  

الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي تقييم بية لدرجة المتوسطات الحسا: أ-21.4 جدول

 تبعـا لمتغيـر الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر العـاملين

  .الدخل الشهري

  
أقل من 

  شيكل1000

1000 -

  شيكل2000

2000 -

  شيكل3000

شيكل 3000

  فأعلى

  الدخل الشهري  بدون راتب

  المتوسط

 التأهيل الكوادر مجال إعداد

  البشرية العاملة بالمؤسسة

3.6085  3.6255  3.5286  3.1071  3.6857  

مجال البرامج الثقافية 

والنشاطات الالمنهجية 

  للمنتفعين

3.4491  3.5541  3.5908  3.4491  3.5541  

مجال الوسائل التعليمية 

  المستخدمة في المؤسسة

2.9688  3.7000  3.6250  3.9583  3.6667  

  2.4000  2.5750  3.1550  3.3324  2.6148  لخدمات الصحيةمجال ا
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الخـدمات التـي تقـدمها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي تقييم المتوسطات الحسابية لدرجة : أ-21.4 جدول

 تبعـا لمتغيـر الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر العـاملين

  .الدخل الشهري

  
أقل من 

  يكلش1000

1000 -

  شيكل2000

2000 -

  شيكل3000

شيكل 3000

  فأعلى

  الدخل الشهري  بدون راتب

  المتوسط

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

3.9556  3.7676  3.7300  3.4000  3.3867  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

3.4815  4.0000  3.7500  2.9375  3.5917  

  3.1630  2.9722  3.2611  3.5976  3.3128  مجال التأهيل المهني

  3.3705  3.1313  3.4410  3.6723  3.4686  الدرجة الكلية  

  

وجـود فـروق بـين المتوسـطات الحـسابية، ومـن أجـل معرفـة إن كانـت ) 21.4( يتضح من خالل الجـدول

-One(هذه الفروق قد وصـلت لمـستوى الداللـة اإلحـصائية تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي 

way ANOVA ( ل والجدو)يوضح ذلك) 22.4 :  
  

الخــدمات التــي تقــدمها تقيــيم نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي درجــة : أ-22.4جــدول 

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير الدخل الشهري وجهة نظر العاملين
  

ات درج  مصدر التباين  الدخل الشهري

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال إعداد التأهيل 

الكوادر البشرية 

  العاملة بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

1.201  

60.923  

62.124   

0.300  

0.622   

0.48  0.74  

مجال البرامج الثقافية 

منهجية والنشاطات الال

  للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

5.602  

78.596  

84.198   

1.401  

0.802   

1.74  0.14  

مجال الوسائل 

التعليمية المستخدمة 

  في المؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

1.053  

55.413  

56.466   

0.263  

0.565   

0.46  0.76  
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الخــدمات التــي تقــدمها تقيــيم نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي درجــة : ب-22.4جــدول 

المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصـــة بمحافظـــات شـــمال الـــضفة الغربيـــة مـــن 

  . تبعا لمتغير الدخل الشهري وجهة نظر العاملين
  

درجات   مصدر التباين  الدخل الشهري

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال الخدمات 

  الصحية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

14.382  

61.132  

75.515   

3.596  

0.624   

2.45  0.06  

مجال الدعم النفسي 

  واالجتماعي للمنتفعين

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

3.620  

75.087  

78.707   

0.905  

0.766   

1.18  0.32  

مجال المباني واألثاث 

  بالمؤسسة

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

7.148  

92.271  

99.419   

1.787  

0.942   

1.89  0.11  

  بين المجموعات  مجال التأهيل المهني

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

3.518  

88.566  

92.084   

0.880  

0.904   

0.97  0.42  

  بين المجموعات  الدرجة الكلية  

  داخل المجموعات

  المجموع

4  

98  

102   

1.981  

45.434  

47.416   

0.495  

0.464   

1.06  0.36  

  

أن قيمــة مــستوى الداللــة المحــسوب قــد بلغــت علــى جميــع المجــاالت وعلــى ) 22.4(يتــضح مــن الجــدول 

، 0.32، 0.06، 0.76، 0.14، 0.74(علــــى التــــوالي   الــــدخل الــــشهريالدرجــــة الكليــــة تبعــــا لمتغيــــر 

أي أننـا )  ≥0.05α(وهذه القيم أكبـر مـن قيمـة مـستوى الداللـة المحـدد للدراسـة )0.36، 0.42، 0.11

)  ≥0.05α(نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الداللـة

جتماعية لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال الخدمات التي تقدمها المؤسسات االتقييم في درجة 

  . تبعا لمتغير الدخل الشهريالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

مها المؤســسات االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخــدمات التــي تقــدتقيــيم أن هــدف الدراســة هــو معرفــة درجــة 

الخاصة بمحافظات شمال الـضفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر العـاملين وبعـد تحليـل النتـائج خرجـت الباحثـة 

  . بمجموعة من النتائج الهامة وسيهتم هذا الفصل بمناقشة هذه النتائج

  

  :مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5

  

مها المؤسـسات االجتماعيـة لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال الخدمات التي تقـد ما درجة تقييم

  الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين؟

  

  :إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسةمناقشة النتائج المتعلقة بمجال  •

  

العاملــــة أن الدرجــــة الكليــــة للتقيــــيم لمجــــال إعــــداد التأهيــــل الكــــوادر البــــشرية ) 2.4(تبــــين مــــن الجــــدول 

بالمؤســـــسة كانـــــت كبيـــــرة حيــــــث بلغـــــت النـــــسبة المئويـــــة الكليــــــة الســـــتجابات المبحـــــوثين علـــــى جميــــــع 

التــي بينــت عــدم وجــود  )2007( وغنيـــم وهــذا ال يتفــق مــع مــا كــشفت نتــائج العنــاتي %).71.8(الفقــرات

ود  وكـــذلك نتـــائج ال ســـع.أنظمـــة إداريـــة محـــددة وواضـــحة المعـــالم لـــدى هـــذه المؤســـسات االجتماعيـــة 

التــي بينــت أن هنــاك معوقــات عديــدة تعتــرض تنفيــذ البــرامج التأهيليــة ومــن ) 1999(والعمــري ) 2001(

نقــص الكفــاءات البــشرية الفنيــة، واإلداريــة، وضــعف كفــاءات الــبعض منهــا الموجــودة علــى رأس : أهمهــا
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. سات اإلصـالحيةالعمل في الوقت الحاضر، وقلـة خبـرة وكفـاءة القيـادة اإلداريـة التـي تتـولى إدارة المؤسـ

 . وهذا االختالف قد يعود إلى طبيعة المبحوثين ونوع العينة

  

وتفـــسر الباحثـــة الـــسبب فـــي أن الدرجـــة الكليـــة للتقيـــيم لمجـــال إعـــداد التأهيـــل الكـــوادر البـــشرية العاملـــة 

بالمؤســسة كانــت كبيــرة فــي هــذه الدارســة، إلــى أن ذلــك قــد يعــود إلــى إقبــال الخــريجين مــن التخصــصات 

نية المختلفة للعمل في هذه المؤسسات من باب التطوع من جهة كواجـب دينـي، وأخالقـي، وقيمـي اإلنسا

ومــن بــاب اكتــساب الخبــرة العمليــة الميدانيــة فــي هــذه المؤســسات مــن جهــة أخــرى، ناهيــك عــن الطلبــة 

المتدربين الذين يخدمون في هـذه المؤسـسات لفتـرات تطـول أو تقـصر حـسب متطلبـات البـرامج الدراسـية 

للجامعــات المختلفــة كتخــصص الخدمــة االجتماعيــة واإلرشــاد النفــسي وعلــم الــنفس، والــذين يطلــب مــنهم 

بشكل إجباري قضاء عدد من الـساعات التدريبيـة فـي هـذه المؤسـسات الكتـساب الخبـرة الميدانيـة، وعلـى 

وى خـدماتها الرغم من ارتفاع هذه الدرجة إال أن هذه المؤسـسات تحتـاج إلـى تطـوير عملهـا والرقـي بمـست

  .لتصل إلى مستويات أفضل من هذا المستوى

  

 :مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين •

  

كانــت   أن الدرجــة الكليــة للتقيــيم البــرامج الثقافيــة والنــشاطات الالمنهجيــة للمنتفعــين) 3.4(يبــين الجــدول 

  %).68.50(ثين على جميع الفقراتمتوسطة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحو 

وتفــسر الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن تركيــز هــذه  ).2003(وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج المطيــري 

المؤسسات ينصب على تقديم الخـدمات األساسـية التـي تمـس االحتياجـات األساسـية للمنتفعـين مـن ذوي 

  خصوصاي المحافظات الشمالية  فلسطين وفاالحتياجات نظرا لتدني مستوى المعيشة بصورة عامة في

  

   :مجال  الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة •

  

أن درجــــة تقيــــيم الخــــدمات التــــي تقــــدمها المؤســــسات ) 93(صــــفحة ) 4.4(تبــــين  مــــن خــــالل الجــــدول 

تبعــا  العــاملين االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر

، 6، 5( الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة كانت كبيرة علـى جميـع الفقـرات لهـذا المجـال لمجال

ــــين )3، 4، 2، 1 ــــرات مــــا ب ــــى هــــذه الفق ــــة الســــتجابات المبحــــوثين عل ــــسبة المئوي ، حيــــث تراوحــــت  الن

، بينمــــا بلغــــت الدرجــــة الكليــــة للتقيــــيم لمجــــال الوســــائل التعليميــــة المــــستخدمة فــــي %) 73.2،77.6%(

 فقــــد كانــــت كبيــــرة حيــــث بلغــــت النــــسبة المئويــــة الكليــــة الســــتجابات المبحــــوثين علــــى جميــــع  المؤســــسة

  %).75.5(الفقرات
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استخلــــــصت الباحثــــــة مــــــن النتــــــائج الــــــسابقة  أن الوســــــائل التعليميــــــة المــــــستخدمة فــــــي مؤســــــسات ذوي 

منــاهج التربيــة االحتياجــات الخاصــة كانــت بمــستوى جيــد، وتعتقــد الباحثــة أن النــسبة جــاءت جيــدة  ألن 

نجـاح العمليـة التعليميـة لـذوي االحتياجـات الخاصـة  الخاصة تعتمد بدرجة كبيرة على الوسـائل التعليميـة ف

يتركـــز بـــصفة أساســـية علـــى مقومـــات الشخـــصية  وعلـــى مـــدى القـــدرة  علـــى اســـتخدام الطـــرق والوســـائل 

  .ية التآزر الحسي الحركيالتعليمية التي تساعد على تقويم العيوب الكالمية وتنمية الحواس وتقو 

  

 :مجال الخدمات الصحية •

  

أن الدرجـة الكليـة للتقيـيم لمجــال الخـدمات الـصحية فقـد كانـت قليلـة حيــث ) 5.4(أظهـرت نتـائج الجـدول 

تــائج تــضح مــن الن وي%).58.8(بلغــت النــسبة المئويــة الكليــة الســتجابات المبحــوثين علــى جميــع الفقــرات

الــصحية جــاءت بدرجــة منخفــضة  حيــث تعــزو الباحثــة  هــذه النتيجــة الــسابقة أنــة  أن مــستوي الخــدمات 

إلى ضعف اإلمكانيات والموارد  المادية التي تحتاجها المؤسسات التي ترعى ذوي االحتياجات الخاصـة 

كـذلك تعتقـد  الباحثـة أن بعـض مـدراء هـذه .حتى تستطيع توفير الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب  

نظـــرا  لتـــوافر المرافـــق ) طبيـــة (مؤســـساتهم  ليـــست بحاجـــة لخـــدمات صـــحية المؤســـسات يعتقـــدون بـــأن 

الصحية بالقرب من مؤسساتهم ، كذلك فإن معظم  هـذه المؤسـسات ال يوجـد بهـا إقامـة دائمـة  للمعـاقين 

الملتحقين بها حيث أن كافة الخدمات التي تقدمها تكون نهارية وهذا مما يجعل هذه المؤسسات ال تهـتم 

  .وفير الخدمات والمرافق  الطبية الدائمة  كثيرا في  ت

  

التــي بينــت أن مــستوى الخــدمات الطبيــة المقدمــة ) 2003(وقــد هــذه النتيجــة اتفقــت مــع نتــائج المطيــري 

  .للنزالء من قبل المؤسسة بمستوى مقبول ووجود نقص في األطباء المتخصصين

 

 :مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين •

  

ـــائج  الجـــ ـــذوي ) 6.4(دول أظهـــرت نت ـــة ل ـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعي أن درجـــة تقي

 الــدعم النفــسي واالجتمــاعي للمنتفعــين الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة تبعــا لمجــال 

كانــــــت بدرجــــــة كبيــــــرة  حيــــــث بلغــــــت النــــــسبة المئويــــــة الكليــــــة الســــــتجابات المبحــــــوثين علــــــى جميــــــع 

) 2001(ومــع دراســـة هـــونتر) 2001(فقـــت هــذه النتيجـــة مـــع دراســة ال ســـعود ات و %).74.80(الفقــرات

Hunter  ،في أن البـرامج التأهيليـة االجتماعيـة تتـضمن أنـشطة اجتماعيـة، ورياضـية، ودينيـة، وثقافيـة  

وكذلك تتضمن البرامج التأهيلية النفسية العالج الجمعي، والمجموعات العالجية، وطريقة الـتحكم . وفنية

وط النفسية، والعالج العائلي، والعالج الفردي، والتقييم النفسي، ويقـدم للمنتفعـين فـي مؤسـسات في الضغ
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كفايـة خـدمات الـدعم وترى الباحثـة الـسبب فـي وجـود درجـة عاليـة مـن  .رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

تركيزهـا  في مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة إلى أن تلك المؤسسات جاء النفسي واالجتماعي

بالدرجة األولى منـذ نـشأتها علـى تقـديم بـرامج الـدعم النفـسي واالجتمـاعي، وبالتـالي فـان تلـك المؤسـسات 

أصـــبحت ذات قـــدرة عاليـــة فـــي زيـــادة فاعليـــة برامجهـــا، وقـــادرة علـــى تطـــوير هـــذه البـــرامج لتتناســـب مـــع 

 .متطلبات العصر، وكذلك نوع المشكالت التي تعالجها

  

 : بالمؤسسةالمباني واألثاثمجال  •

  

ـــائج  الجـــدول  ـــذوي ) 7.4(أظهـــرت نت ـــة ل ـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعي أن درجـــة تقي

 كانـت كبيـرة  المبـاني واألثـاث بالمؤسـسة الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية تبعا لمجال 

وقـد اختلفـت  %).74.30(حيث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات المبحـوثين علـى جميـع الفقـرات

التـــي بينـــت أن هنـــاك ) 1999(والعمـــري ) 2001(هـــذه النتيجـــة  مـــع مـــا كـــشفت عنـــه نتـــائج ال ســـعود 

نقــص الكفــاءات البــشرية الفنيــة، واإلداريــة، : معوقــات عديــدة تعتــرض تنفيــذ البــرامج التأهيليــة ومــن أهمهــا

فــسية مــن  أطبــاء نفــسيين وغيــرهم وضــعف البينــة التحتيــة للمؤســسات ، وافتقــار المؤســسات للخــدمات الن

التـي أظهـرت األوجـه الـسلبية ) 1995(كـذلك نتـائج البحـري . من األطباء في مجاالت الـصحة المختلفـة

ويعتبـــر الباحـــث هـــذه النتيجـــة  .فـــي مؤســـسات الرعايـــة االجتماعيـــة، مثـــل التقـــصير فـــي تقـــديم الخـــدمات

هــــا ال تــــستطيع تلبيــــة كافــــة رغبــــات معقولــــة ومقبولــــة فهــــذه المؤســــسات وضــــمن اإلمكانــــات المتاحــــة ل

واحتياجات النزالء خاصة إذا أدركنا أن هذه المؤسسات تحصل على تمويلها من التبرعات والهبـات ومـا 

وبالتـالي جـاءت هـذه النتيجـة كبيـرة  علـى الـرغم شـح . يقدمه أهل الخير وال يوجد لها دخل وميزانية ثابتة

  اإلمكانات والموارد لهذه المؤسسات 

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثاني.2.1.5

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.1.2.1.5

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

  :ما يلي) 13.4(تبين من خالل نتائج الجدول  و  تبعا لمتغير المحافظةعاملينال

  

 الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات  القيم أكبر وجود فروق في •
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بـين سـلفيت ونـابلس لـصالح  الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربيـة مـن وجهـة نظـر العـاملين

  نابلس

الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات م تقيـــيوجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين بين طوبـاس وجنـين  لـصالح 

 جنين

الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات تقيـــيم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة  •

هة نظر العاملين بين سلفيت وطولكرم لـصالح الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وج

 طولكرم 

تـــستخلص الباحثـــة مـــن النتـــائج الـــسابقة أن مـــستوى التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي  •

الحاجات الخاصة كانت أفضل في المدن الكبيرة كجنين ونابلس وطولكرم  وهـذه نتيجـة منطقيـة 

 المؤســـسات الكبيـــرة التـــي ترعـــى ذوي حيـــث تتركـــز الخـــدمات فـــي المـــدن الكبيـــرة كمـــا أن معظـــم

  . االحتياجات الخاصة توجد في المدن الكبيرة

  

فـــي درجــة تقيـــيم الخــدمات التـــي ) ≥0.05α(ال توجــد فــروق ذات داللـــة إحــصائية علـــى مــستوى الداللــة

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر 

  .تبعا لمتغير الجنس بعا لمتغير المحافظة تالعاملين

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية.2.2.1.5

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

جهة نظر تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من و 

  . تبعا لمتغير الجنسالعاملين

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجـاالت وعلـى ) 14.4(كشفت نتائج  الجدول 

الدرجـــة الكليـــة لدرجـــة تقيـــيم الخـــدمات التــــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات الخاصــــة 

، 0.51(لمتغيــر الجــنس علــى التــوالي تبعــا ينبمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــامل

وجميــــع هــــذه القــــيم  أكبــــر مــــن قيمــــة مــــستوى ) 0.20، 0.15، 0.68، 0.71، 0.39، 0.16، 0.06

أي أننـــا نقبـــل الفرضـــية الـــصفرية القائلـــة بأنـــه ال توجـــد فـــروق ذات ) �0.05α(الداللـــة المحـــدد للدراســـة 

تقيـــيم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات فـــي درجـــة ) ≥0.05α(داللـــة إحـــصائية علـــى مـــستوى الداللـــة
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 تبعــا االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين

  .تبعا لمتغير الجنس   لمتغير المحافظة

  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى وجود فروقت تقدم خدماتها لكل من الذكور واإلناث على حد سـواء دون 

عمـــال بالمبـــادئ اإلنـــسانية التـــي تميلهـــا أخـــالق المهنـــة فـــي العمـــل مـــع  فئـــات ذوي االحتياجـــات تمييـــز 

التــي توصــلت إلــى نفــس النتيجــة بعــدم ) 2006(الخاصــة وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو خــضرة

 .وجود فروق في مستوى الخدمات تبعا لنتغير الجنس

 

  :الثالثة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية .3.2.1.5

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

  . تبعا لمتغير المؤهل العلميالعاملين

  

 فــــــــروق ذات داللــــــــة إحــــــــصائية علــــــــى مــــــــستوى عــــــــدم وجــــــــود ) 15.4(تبــــــــين مــــــــن نتــــــــائج الجــــــــدول 

الخـــدمات التـــي تقـــدمها المؤســـسات االجتماعيـــة لـــذوي الحاجـــات  حـــول نتـــائج الجـــدول)≥0.05α(الداللـــة

وهــذا  . تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــيالخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر العــاملين

ويـرى  دم وجـود فـروق تبعـا للمؤهـل العلمـي،التـي بينـت عـ)  1999(يتفق مع كشفت عنه نتائج العمـري 

الباحث أن تلك المؤسسات ال تختلف في تقديم خدماتها تبعا للمؤهل العلمي، فال يعقل أن تقـدم خـدمات 

خاصــة لمــن هــم فــي مــستوى تعليمــي معــين يكــون أفــضل ممــا يقــدم لمــن هــم فــي مــستوى تعليمــي آخــر، 

تنوع في البرامج، والخدمات، لتتناسب مـع كافـة فجميع هذه المؤسسات تضع ضمن أولوياتها وخططها ال

  .األعمار والمستويات والمؤهالت الموجودة داخل تلك المؤسسات، ومن هنا تبين عدم وجود فروق

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة.4.2.1.5

  

دمات التي الخدرجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

بأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 28(بينت نتائج  الجدول  و . تبعا لمتغير سنوات الخبرة العاملين

عداد التأهيل إ(  مجاالتم الخدمات على نتائج الجدول) ≥0.05α(إحصائية على مستوى الداللة

الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة ، البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين ، الوسائل 
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التعليمية المستخدمة في المؤسسة،  الخدمات الصحية  ، المباني واألثاث بالمؤسسة  ، التأهيل 

الدعم النفسي واالجتماعي سبة لمجال سنوات الخبرة  ، أما بالنوعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير ) المهني

  ). سنوات10 -5(للمنتفعين ،فقد كانت الفروق لصالح  من لديهم خبرة من 

  

وتــستخلص الباحثــة مــن هــذه النتيجــة المنطقيــة بأنــه وكلمــا ازدادت ســنوات الخبــرة كلمــا كــان التقيــيم أكثــر 

لبـشري والتـي تبـدو فـي عـدد مـن موضوعية لمستوى الخدمات المقدمة فالتقييم شكال مـن أشـكال النـشاط ا

خاصـة . األفعال المشاهدة، أو تبدو في صورة أفعال رمزية حيث  يتأثر التقيـيم  بخبـرة الـشخص وقدراتـه

إذا تعلق األمر بتقييم خدمات الدعم النفـسي واالجتمـاعي والتـي تحتـاج بـأن يكـون األخـصائي علـى قـدر 

يع أن يقـيم بـشكل موضـوعي، فـالتقييم  ينبغـي كبير من الخبرة واإللمام في مجال التخصص حتـى يـستط

أن يكــون متعمقــا بــوزن ســليم مــن حيــث الــشمولية فيمــا يــراد تقييمــه، والدقــة فــي مطالعــة النتيجــة، والحكــم 

عليهـــا لـــضمان تحقيـــق الغايـــة منهـــا وهـــذا ال يتـــأتى إال مـــن خـــالل الخبـــرة واالطـــالع الواســـع علـــى كافـــة 

  .النشاطات التي تقوم بها المؤسسة

 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة .5.2.1.5

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

   . تبعا لمتغير طبيعة العملالعاملين

  

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت ) 21.4(أظهرت نتائج  الجدول وقد 

، 0.26، 10نتائج الجدول0، 0.06(على التوالي  طبيعة العمل وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير 

ويعني ذلك عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية على مستوى )0.09، 0.07، 0.61

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات تقييم في درجة )  ≥0.05α(الداللة

   . تبعا لمتغير طبيعة العملالخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة يعيشون الواقع في داخل هذه المؤسسات ولديهم القدرة على تقييمه بصرف 

بيعة عملهم فجميع المجاالت المطروحة للتقييم واضحة ولها انعكاس في الواقع وبالتالي النظر عن ط

فإن جميع العاملين قادرين على تقييم مستوى الخدمات المقدمة في مؤسساتهم كل من موقعه وطبيعة 

  .عمله
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة.6.2.1.5

  

الخدمات التي درجة تقييم في ) ≥0.05α(ة على مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

  . تبعا لمتغير الدخل الشهريالعاملين

  

االت وعلـى أن قيمة مستوى الداللـة المحـسوب قـد بلغـت علـى جميـع المجـ) 22.4(بينت نتائج  الجدول 

، 0.32، 0.06، 0.76، 0.14، 0.74(علــــى التــــوالي   الــــدخل الــــشهريالدرجــــة الكليــــة تبعــــا لمتغيــــر 

أي أننـا )  ≥0.05α(وهذه القيم أكبـر مـن قيمـة مـستوى الداللـة المحـدد للدراسـة )0.36، 0.42، 0.11

)  �0.05α(الداللـةنقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى 

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لـذوي الحاجـات الخاصـة بمحافظـات شـمال تقييم في درجة 

  . تبعا لمتغير الدخل الشهريالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  

وتــستخلص الباحثــة مــن هــذه النتيجــة بــأن تقيــيم مــستوى الخــدمات فــي هــذه المؤســسات لــم يتــأثر بمــستوى 

لهــم خاصــة وأن مجــاالت التقيــيم تتعلــق فــي معظمهــا بالخــدمات المقدمــة للمنتفعــين، مــن ناحيــة ثانيــة دخ

ينظــر إلــى العمــل فــي هــذه المؤســسات مــن الناحيــة االجتماعيــة بأنهــا واجــب إنــساني وقيمــي فــالكثير مــن 

لمادي األخصائيين يعملون في هذه المؤسسات ولفترات طويلة كمتطوعين وبصرف النظر عن المردود ا

  .الذي سوف يحصلون عليه

  

  االستنتاجات واالقتراحات والتوصيات  2.5

  

ــــدمها المؤســــسات  ــــيم الخــــدمات التــــي تق ــــاول هــــذا الفــــصل أهــــم االســــتنتاجات واالقتراحــــات حــــول تقي يتن

 االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية 

  

  :خالصة نتائج الدراسة. 1.2.5

  

ــ ائج  الدراســة بــأن الدرجــة الكليــة لتقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات االجتماعيــة يمكــن تلخــيص نت

العــاملين كانــت بدرجــة كبيــرة  لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر

حيـــــث بلغـــــت النـــــسبة المئويـــــة الكليـــــة لمتوســـــط اســـــتجابات المبحـــــوثين علـــــى جميـــــع الفقـــــرات لجميـــــع 

وقــد جــاء ترتيــب المجــاالت تبعــا لدرجــة تقيــيم الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات %). 70.18(المجــاالت
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العــاملين جــاء  االجتماعيــة لــذوي الحاجــات الخاصــة بمحافظــات شــمال الــضفة الغربيــة مــن وجهــة نظــر

  :على النحو التالي

  

  .مجال الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة: المرتبة األولى •

  .مجال الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين: المرتبة الثانية •

  .مجال المباني واألثاث بالمؤسسة: المرتبة الثالثة •

  .مجال إعداد التأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسة: المرتبة الرابعة •

  . مجال البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين:المرتبة السادسة •

  .هيل المهنيمجال التأ: المرتبة السادسة 

  

وتــرى الباحثــة أن ذلــك قــد يعــود إلــى أن تلــك المؤســسات تعتمــد فــي تأسيــسها علــى تجــارب دول متقدمــة، 

ومؤسسات عالمية، كما أن تمويل هذه المؤسسات يكون بالدرجة األولى معتمدا علـى هبـات ومـساعدات 

مراقبــة الدائمــة، مــن دول ومؤســسات خيريــة، وبالتــالي فــان عمــل طــواقم هــذه المؤســسات يكــون تحــت ال

أيــضا تــرى الباحثــة أن حاجــة األفــراد فــي المجتمــع الفلــسطيني للعمــل وحــبهم للعمــل اإلنــساني هــي التــي 

ـــا تبـــين أن مجـــال الوســـائل  ـــك المؤســـسات، ومـــن هن ـــدفعهم إلـــى تقـــديم أفـــضل الخـــدمات للمنتفعـــين  تل ت

 فــي المرتبــة الثانيــة مجــال التعليميــة المــستخدمة فــي المؤســسة جــاء فــي المرتبــة األولــى، ، ومــن هنــا جــاء

والن تلـــك المؤســـسات تهـــتم بتـــدريب وتأهيـــل الكـــوادر البـــشرية ، . الـــدعم النفـــسي واالجتمـــاعي للمنتفعـــين

وألنها تستخدم مناهج مصممة خصيصا لمثـل هـؤالء المنتفعـين مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة  فـي تلـك 

كمــال الرســالة التــي جــاءت مــن اجلهــا، المؤســسات، والشــتمال برامجهــا علــى الجوانــب الثقافيــة، وذلــك إل

أمــا مجــال . ولــذلك جــاء فــي المرتبــة الخامــسة مجــال البــرامج الثقافيــة والنــشاطات الالمنهجيــة للمنتفعــين

التأهيل المهني والتي جاءت بالمرتبة السادسة، فان ذلك قد يعود إلى مثل هـذه البـرامج تحتـاج إمكانيـات 

 العالية لألجهزة التعويضية التي يعتمد عليها التأهيل المهني لـذوي كبيرة  خاصة إذا ما أشرنا إلى الكلفة

االحتياجات الخاصة ، ولذلك توصي الباحثة بضرورة االهتمام بهـذا الجانـب وٕاعطائـه األولويـة القـصوى 

فـي هــذه المؤســسات ، وتعتبــر الباحثــة هــذه النتيجـة معقولــة ومقبولــة فهــذه المؤســسات وضــمن اإلمكانــات 

ال تــستطيع تلبيـة كافــة رغبــات واحتياجـات المنتفعــين  خاصــة إذا أدركنـا أن هــذه المؤســسات المتاحـة لهــا 

  .تحصل على تمويلها من التبرعات والهبات وما يقدمه أهل الخير وال يوجد لها دخل وميزانية ثابتة

  

  :التوصيات. 2.2.5

  

  :لى التوصيات التاليةفي ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة خلصت الباحثة إ
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ضع تشريعات وقوانين للمعـاقين وتفعيـل النافـذ منهـا بمـا يـضمن حـصولهم علـى احتياجـاتهم فـي  •

التعليم والصحة والتغذية والسكن والتأهيل والتدريب وفرص العمـل المناسـبة والتـرويح والرياضـة، 

  .وتيسير حياة المعاق وتهيئة البيئة والمؤسسات لتسهيل ارتيادها

ر األســــرة فــــي االكتــــشاف والتــــدخل المبكــــر ، وتزويــــدها بالنــــشرات اإلرشــــادية المبــــسطة دعــــم دو  •

الـــصحية والغذائيـــة والنمائيـــة ، وٕاتاحـــة الفـــرص لمـــشاركتها فـــي الـــدورات التدريبيـــة لتأهيلهـــا علـــى 

  .القيام بدورها الرعائى والتأهيلي

ا ودعوتهـــا إلـــى دعـــم تفعيـــل دور المؤســـسات الحكوميـــة الـــصحية والتعليميـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــ •

  . األسر والمجتمعات المحلية في تنفيذ برامج التأهيل المرتكز على األسرة والمجتمع

تــشجيع إنــشاء جمعيــات أهليــة واتحــادات لألشــخاص المعــاقين وأســرهم لــضمان وصــول صــوت  •

  . المعاق لصانعي ومتخذي القرارات

يـيم البـرامج التعليميـة والتدريبيـة، إتاحة الفرصة للمعـوقين وأسـرهم للمـشاركة فـي وضـع وتنفيـذ وتق •

وتزويــدهم بالوســائل واألدوات الالزمــة لتنفيــذ هــذه البــرامج فــي المؤســسات الحكوميــة والجمعيــات 

  . األهلية العاملة في مجال التأهيل المرتكز على األسرة والمجتمع

ريبيــــة دعــــوة المؤســــسات الحكوميــــة الــــصحية والتعليميــــة واالجتماعيــــة إلــــى تكثيــــف برامجهــــا التد •

 إلعداد وتنمية مهارات العاملين والمتطوعين في برامج التأهيل المرتكز على األسرة والمجتمع 

نحو اإلعاقة والمعوقين مع إبراز الدور اإليجـابي الـذي يمكـن أن يقـوم بـه المعـوق فـي المـشاركة  •

  . وتحقيق التنمية الشاملة

رغيبهم للعمـــل فـــي خدمـــة ورعايـــة نـــشر ثقافـــة التطـــوع والـــدعوة لحـــشد المزيـــد مـــن المتطـــوعين وتـــ •

 . المعوقين وٕاجراء الدراسات الالزمة من خالل برامج التأهيل المرتكز على األسرة والمجتمع

تنظــــيم دورات تدريبيــــة وتنــــشيطية لألطبــــاء واألخــــصائيين الــــصحيين واالجتمــــاعيين والنفــــسيين  •

 . قةوتزويدهم بالخبرات والنظريات الحديثة في مجال تشخيص واكتشاف اإلعا

دعـوة وزارات الــشؤون االجتماعيــة إلـى إنــشاء قواعــد معلومــات حـول اإلعاقــات المختلفــة، تــساعد  •

مخططــــي الــــسياسات االجتماعيــــة فــــي وضــــع الخطــــط والبــــرامج الوقائيــــة والعالجيــــة والتأهيليــــة، 

  وتزويد األمانة الفنية للمجلس بهذه المعلومات والبيانات

 االحتياجات سات األهلية العاملة في حقل رعاية ذويالدعوة إلى تأسيس تجمع فلسطيني للمؤس •

 كمـا أقرتهـا ميثـاق شـرف ينبـذ الحزبيـة والفئويـة ويتبنـى المعـايير اإلنـسانية علـى قاعـدة الخاصـة

  .الخاصة االحتياجات برعاية ذوي الخاصة السماوية والقوانين الدولية الشرائع

الجتمـاعي التطوعيـة إضـافة لتبنـي أنظمـة إداريـة ضرورة تحسين التنسيق بين مؤسسات العـون ا •

حديثـــة تقـــوم علـــى أســـس ومعـــايير إدارة الجـــودة الـــشاملة ممـــا يـــنعكس إيجابـــًا علـــى فاعليـــة تلـــك 

 .المؤسسات
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تقترح الباحثة على إدارات المؤسسات اإليوائية تعزيز التواصل مع قادة المجتمع المحلي ورجال  •

خاصة تعرفهم برسالة المؤسسة والدور الذي يمكن األعمال كدعوتهم لحضور ورشات وندوات 

 .أن يلعبوه في تطوير هذه المؤسسات والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها

ل حملــة بالمعــاقين مــن خــال الخاصــة التنمويــة إنــشاء صــندوق خــاص لإلنفــاق علــى المــشاريع •

ــا ودوليــا لــسد العجــز فــي موازنــات المؤســسات الفاعلــة والعاملــة  إعالميــة فــضائيا محليــا وعربي

 . والصادقة في خدمة المعاقين

منظمـة الـصحة العالميـة  وفـق تـصنيف الخاصـة االحتياجـات تنفيـذ مـسح ميـداني شـامل لـذوى •

  .وبناء قاعدة بيانات

 االحتياجــات مؤســسات ذوي الــضغط علــى البنــوك الفلــسطينية وســلطة النقــد لتــسهيل مهمــات •

 .عرقلتها وليس الخاصة

 .االهتمام بإنشاء مؤسسات تخدم شريحة التخلف العقلي الشديد •

العـاديين فـي المـدارس العاديـة واالسـتفادة  مـع أقـرانهم الخاصـة االحتياجـات دمـج األطفـال ذوي •

اســتحداث بــرامج غــرف المــصادر وبــرامج المعلــم  مــن األســاليب التربويــة الحديثــة المتمثلــة فــي

 . الخاصة المستشار وبرامج المتابعة في التربية

ضــــرورة االهتمــــام بالتأهيــــل العلمــــي والعملــــي لألخــــصائيين النفــــسيين واالجتمــــاعيين الــــذين يــــتم  •

 .توظيفهم بالعمل في المؤسسات االجتماعية

توجيــه المقــصرين مــنهم فــي تحــسين أدائهــم حيــث ثبــت مــن نتــائج الدراســة أن هنــاك ضــعفا فــي  •

 . مستوى الخدمات النفسية واالجتماعية

 االحتياجــات إعــداد دورات تدريبيــة يــدور محورهــا حــول أهــم طــرق التعامــل مــع أطفــال ذوي •

 .الخدمة لمعلمات رياض األطفال قبل وأثناء الخاصة

وكليـات ريـاض  فـي شـعب الخاصـة االحتياجـات إعداد كوادر متخصصة في مجال أطفـال ذوي •

 .األطفال

 الخاصـة، االحتياجـات ألطفـال ذوي ي تـصبح مناسـبةتعديل البيئة الصفية قبل إجراء الدمج لكـ •

  .مما يزيد من المهارات االجتماعية لديهم

مج التربــوي بالمــدرس العاديــة المتمثلــة فــي غــرف الــد فــي بــرامج الخاصــة إعــداد معلــم التربيــة •

 .المصادر، والمعلم المتجول، والمعلم المستشار
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  المراجع
  

  المراجع العربية

  

البـــــــرامج التأهيليـــــــة فـــــــي المؤســـــــسات ): 2001.(ال ســـــــعود، ســـــــارة بنـــــــت محمـــــــد بـــــــن ســـــــعود •

  ، بح)األنواع والمعوقات والحلول(اإلصالحية

. نـــشرة خاصـــة بمناســـبة يـــوم الـــصحة العـــالمي): 2005.(يناالتحـــاد العامـــل للمعـــاقين الفلـــسطين •

 .. منشورات االتحاد العام للمعاقين الفلسطينين، نابلس، فلسطين

قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية ، دار المعرفة : أحمد شفيق السكرى  •

  .186م ، ص2000الجامعية ، االسكندرية ، 

تقييم مشروعات التنمية ، دار المروه للطبع : فان أحمد شفيق السكرى ، محمود محمد عر  •

   .34: 33،ص ص 1997, الفيوم , والنشر والتوزيع 

 الرعاية المؤسسية لإلحداث الجانح في األردن): 1995.(البحري، نسرين عبد اهللا عبد القادر •

 الملتقــــى الفكــــري، القـــــدس،). 2002. (تفعيــــل القــــانون ومـــــشروع  الالئحــــة التنفيذيــــة للمعـــــاقين •

 .فلسطين

 مشروع تحسين االساليب –وزارة الشئون االجتماعية : تقويم اوضاع اندية الدفاع االجتماعى  •

  .14م ، ص 1999 لجنة البحوث والدراسات ، اغسطس –التخطيطية 

مطبوعــــــات جامعــــــة القــــــدس . المؤســــــسات االجتماعيــــــة): 2009. (جامعــــــة القــــــدس المفتوحــــــة •

 . المفتوحة، طولكرم، فلسطين

دراســــة مقارنــــة، المؤســــسة الجامعيــــة للدراســــات : األحــــداث المنحرفــــون): 1990.(يجعفــــر، علــــ •

 . بيروت،والنشر التوزيع

، التقريــر النهــائي، 2007المــسح الــديمغرافي ) 2007. (الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطيني •

 .فلسطين، إصدار شباط فبراير، رام اهللا، فلسطين/ رام اهللا

خيــر العربــي رؤيــة مــستقبلية، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الخيــري ال): 1995. (الخطيــب، عبــد اهللا •

 ).. الذي تنظمه مؤسسات الرعاية االجتماعية، دار األيتام اإلسالمية، بيروت

الـــسياسة االجتماعيـــة والتخطـــيط فـــي العـــالم الثالـــث، سلـــسلة علـــم ): 2003. (خليفـــة، محـــروس •

 ن دار المعرفة الجامعية74االجتماع المعاصر، الكتاب 

مـــدى مالئمـــة مؤســـسات الخـــدمات العامـــة لالســـتخدام مـــن قبـــل المعـــوقين )2003(ر، زيـــن خنفـــ •

 الجامعة األردنية ،عمان ،األردن‘رسالة ماجستير غير منشورة.حركيا 
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 هيئة بحث تحسين االساليب –وزارة الشئون االجتماعية : دليل المخطط االجتماعى  •

مع االتحاد العام للجمعيات ، مطبعة مؤسسة التخطيطية ، االدارة المركزية للتخطيط باالشتراك 

   .53 : 46يوم المستشفيات ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ص 

دور الجمعيـــــات األهليـــــة فـــــي دعـــــم البـــــرامج التأهيليـــــة فـــــي ): 2003.(الرشـــــود، عبـــــد اهللا راشـــــد •

يـر رسـالة ماجـستير غ.(المؤسسات اإلصالحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الـسعودية

 ). منشورة

 .دار الفكر للطباعة والتوزيع: ، عمان1ط. مقدمة في اإلعاقة): 1999. (الروسان، فاروق •

الروح المعنوية للعاملين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية،  ).  1995(سالمة، بالل  •

  .فلسطين/رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

األشــخاص المعــاقون فــي األراضــي الفلــسطينية، الجهــاز ). 2000( اإلحــصائية سلــسلة التقــارير •

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام اهللا، فلسطين

المبـــادئ العامـــة للـــدفاع االجتمـــاعي، الجامعـــة األردنيـــة، عمـــان، ): 1993(عبـــد الـــرحمن، نائـــل •

  .األردن

ـــدور المالحظـــة): 1999.(العمـــري، محمـــد بـــن ســـعيد • ـــدور التربـــوي ل ـــة ال ـــة فـــي رعاي  االجتماعي

 ).رسالة دكتوراه غير منشورة.(األحداث وٕاصالحهم، جامعة الملك سعود، السعودية

فاعليـة مؤسـسات العـون االجتمـاعي ): "2007.(العناتي، رضـوان محمـد، وغنـيم، عثمـان محمـد •

ــــشاملة ــــواء عــــين الباشــــا مــــن منظــــور إدارة الجــــودة ال ــــة فــــي ل ــــسانية، ". التطوعي ــــوم إن ــــة عل مجل

 .34 -22، ص ص )5(، )35(عدد

ـــــسيد، وصـــــالح، محـــــي  • ـــــد، ورمـــــضان ال ـــــد الحمي ـــــسيد عب ـــــة، ال ـــــاري، محمـــــد ســـــالمه، وعطي غب

مــــدخل فــــي الرعايــــة االجتماعيــــة والخدمــــة االجتماعيــــة، المكتــــب الجــــامعي ): 1988.(محمــــود

 .الحديث، اإلسكندرية

بـرامج التأهيليـة دور الجمعيات األهليـة فـي دعـم ال): 2003.(فهمي، سيد الرشود، عبد اهللا راشد •

رسـالة ماجـستير .(في المؤسسات اإلصـالحية، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة، الـسعودية

 ). غير منشورة

االسكندرية، المكتـب . الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعية): 1999. (فهمي، محمد •

 .الجامعي الحديث

حتياجـــات الخاصـــة، المكتـــب الجـــامعي التأهيـــل المجتمعـــي لـــذوي اال): 2005. (فهمـــي، محمـــد •

 .الحديث، االسكندرية، مصر

 دمـج المعـاقين فـي المجتمـع، -وعي الشباب في محافظة بيت لحـم).  2003(القاضي، غيداء  •

 .منشورات بانوراما، رام اهللا، فلسطين
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الـــضغوط المهنيـــة التـــي تواجـــه معلمـــي مؤســـسات التربيـــة الخاصـــة فـــي ). 1997(الكخـــن، خالـــد •

 .فلسطين/ربية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلسالضفة الغ

، المجلـة "التوافق والتكيف الشخصي واالجتماعي لدى أطفال المالجـئ): "1980.(الكردي، مها •

 .65 - 44،  ص ص )3(، )17(االجتماعية القومية، 

عية لفحــص العالقــات مخــيم جنــين، دراســة اســتطال). 2005(اللجنــة المحليــة لتأهيــل المعــاقين  •

بين المؤشرات الديموغرافيـة والمؤشـرات الـصحية لـدى أمهـات األطفـال ذوي الـشلل الـدماغي فـي 

 .محافظة جنين، تجمع مؤسسة التعاون

التأتــأة، منــشورات اللجنــة المحليــة لتأهيــل المعــاقين، ): 2007. (اللجنــة المحليــة لتأهيــل المعــاقين •

 .ث الدولية، نابلس، فلسطينمخيم الفارعة بتمويل من وكالة الغو 

وحـــدة التربيـــة الخاصـــة، منـــشورات اللجنـــة المحليـــة ): 2007.(اللجنـــة المحليـــة لتاهيـــل المعـــاقين •

 .لتاهيل المعاقين مخيم العين، نابلس، فلسطين

نحــو سياســيات واســتراتيجيات التأهيــل فــي ). 1999(اللجنــة المركزيــة الوطنيــة لتأهيــل المعــاقين  •

 .فلسطين/ة المقدسية، القدسفلسطين، مطبعة الرسال

التقريــر الــسنوي، مطبعــة الرســالة المقدســية، ).1999(اللجنــة المركزيــة الوطنيــة لتأهيــل المعــاقين  •

 .فلسطين/القدس

 نماذج وحاالت تطبيقية ، –تقويم مشروعات تنمية المجتمع المحلى : محمد رفعت قاسم  •

   .139م ، ص 1999, القاهرة , الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع 

, تقويم برامج تنمية المجتمعات الجديدة ، المكتب الجامعي الحديث : محمد سيد فهمى  •

   .257 : 255ص ص , م 1999, اإلسكندرية 

الرعايــــــة االجتماعيــــــة واألمــــــن االجتمــــــاعي، المكتــــــب الجــــــامعي الحــــــديث، ): 1998.( محمــــــد •

 .اإلسكندرية

ــــ): 1987.(مركــــز البحــــوث والدراســــات • ــــة، دراســــة واق ــــضفة الغربي ــــي ال ــــة ف ــــات الخيري ع الجمعي

 .فلسطين

تنظــــيم وٕادارة مؤســــسات الرعايــــة االجتماعيــــة مــــن النــــاحيتين ): 1977.(مطــــر، مــــصطفى رزق •

 .النظرية والتطبيقية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

التأهيـــل فـــي الـــسجون، المركـــز العربـــي للدراســـات األمنيـــة ): 1990.(المطيـــري، صـــالح عـــائض •

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، الرياضوالتدريب

تقيـــــيم خـــــدمات الرعايـــــة االجتماعيـــــة وبرامجهـــــا فـــــي المؤســـــسات ): 2003.(المطيـــــري، منيـــــف •

اإلصـــالحية مـــن وجهـــة نظـــر النـــزالء، جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة،الرياض، المملكـــة 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(العربية السعودية
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http://www.b-dss.org/Down/main/Workshop/?id=191 
  ).2007(وزارة الشؤون االجتماعية  •
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  االستبانة : 1.3ملحق 

 

  جامعة القدس 

   الدراسات العلياعمادة

  التنمية المستدامةمعهد 

  تخصص بناء المؤسسات

  

  استبانه بحث علمي

  

  

  ة/ت الفاضل/حضرة األخ

  

  :تحية طيبة وبعد

  

  :أضع بين يديك استبانه بعنوان

  

قدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات دراسة تقييميه  للخدمات التي ت

  الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية  من وجهة نظر العاملين
  

 حيــث تهــدف هــذه اإلســتبانه إلــى اســتطالع آراء العــاملين تجــاه الخــدمات التــي تقــدمها المؤســسات لــذوي 

  .الحاجات الخاصة ورؤيتهم لها

  

أمــام العبــارة التــي تنطبــق عليك،علمــا ) ×(بوضــع إشــارة وعليــه أرجــو مــن حــضرتكم تعبئــة هــذه اإلســتبانه 

  .بأن البيانات التي ستجيب عليها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  دالل سالمة: الباحثة
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  معلومات عامة: القسم األول

  . يتفق وحالتكفي المكان الذي)×(أرجو تعبئة الفراغ بوضع إلشارة 

  

  أنثى) 2ذكر                   ) 1   الجنس  1

   نينج) 3                        نابلس ) 2              طولكرم   )1   المحافظة  2

  سلفيت) 6            قلقيلية        )5           طوباس) 4

  دكتوراة) 4ماجستير    ) 3      بكالوريوس) 2     توجيهي و اقل) 1   المؤهل العلمي  3

  سنوات10 -5من ) 2              سنوات5أقل من ) 1   سنوات الخبرة  4

   سنة15أكثر من ) 4    سنوات       15-11من ) 3     

   محاسب ) 3           أخصائي اجتماعي   ) 2       مدير  ) 1   طبيعة العمل  5

  ..........................:.................... حدد /غير ذلك  ) 4

  

  :القسم الثاني

  .على الذي يناسبكم ) ×(الرجاء قراءة العبارات اآلتية بتمعن، ومن ثم وضع إشارة :فقرات اإلستبانة

 الرقم

  الفقرات

جدا
ره 
كبي

ة 
رج
بد

 

يرة
 كب
جة
در
ب

طة 
وس
مت

ة 
رج
بد

 

لة
قلي

ة 
رج
بد

جدا 
ة 
ليل
ة ق
رج
بد

 

 أهيل الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسةالفقرات التي تقيس بعد إعداد الت: أوال

      .يتم تعيين  العاملين في المؤسسة على  أساس الخبرة  .1

تنظيم المؤسسة برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين فيها لرفع   .2

 مستوى كفايتهم المهنية

     

      تستخدم المؤسسة معايير  واضحة في الحوافز للعاملين فيها  .3

مؤسسة العاملين على استخدام الحاسوب بالطريقة األمثل تدرب ال  .4

 لتقديم الخدمات

     

هتم المؤسسة بتطوير مهارات العاملين بها، وتتيح فرص إفادتهم ت ت .5

 من التدريب الخارجي

     

تعتمد المؤسسة طرق علمية لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين   .6

 فيها

     

      سوب في تنظيم هيكلها اإلداريتعتمد إدارة المؤسسة الحا  .7

 الفقرات التي تقس بعد البرامج الثقافية والنشاطات الالمنهجية للمنتفعين :ثانيا

تنظيم المؤسسة رحالت ترفيهية علمية للمنتفعين ال تقل عن مرتين   .8

 .خالل العام

     

     تتوفر بالمؤسسة مكتبة يتوفر فيها الكتب  التي تتناسب  مع حاالت   .9
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 .اقة اإلع

      .تهتم المؤسسة بتنظيم األنشطة والمسابقات الثقافية للمنتفعين  .10

      .تتوفر بالمؤسسة مختبر للحاسب اآللي  .11

      .تتوفر في المؤسسة قاعه للتربية الفنية  .12

      تشترك المؤسسة بنشاطات وفعاليات جماعية مع المؤسسات األخرى  .13

ات موجهة ألهالي المجتمع المحلي تصدر المؤسسة بشكل دوري نشر   .14

 .والمنتفعين شهريا

     

      توفر المؤسسة ألعاب مناسبة للمنتفعين  .15

 الفقرات التي تقيس بعد الوسائل التعليمية المستخدمة في المؤسسة :ثالثا

تعتمد المؤسسة نماذج لدراسة الحالة محكمة من قبل المختصين لكل   .16

 منتفع

     

مقاييس مقننة من اجل قياس القدرات العقلية تستخدم المؤسسة   .17

 .للمنتفعين

     

      توفر المؤسسة كافة األدوات المكتبية التي يحتاجها المنتفعين  .18

تعتمد المؤسسة المناهج الدراسية المعتمدة  من قبل وزارة التربية   .19

 والتعليم 

     

ع تستخدم المؤسسة الخطة الفردية للحاالت التي ال تستجيب م  .20

 الخطط الجمعية في العملية التعليمية للمنتفعين

     

تستخدم المؤسسة الوسائل التعليمية الحديثة التي تتناسب مع قدرات   .21

 المنتفعين

     

 الفقرات التي تقيس بعدا لخدمات الصحية :رابعا

      .توفر المؤسسة العقاقير الطبية المناسبة والضرورية  .22

      سعافات األوليتوفر المؤسسة خدمات اإل  .23

      تنفذ المؤسسة برامج في التثقيف الصحي للمنتفعين فيها  .24

       .يوجد في المؤسسة طبيب مقيم  .25

       .تقوم المؤسسة بإجراء الفحوص الطبية بشكل دوري للمنتفعين  .26

       تغطي المؤسسة خدمات التأمين الصحي لكافة المنتفعين فيها  .27

       .ي التثقيف الصحي تستهدف أهالي المنتفعينتنفذ المؤسسة برامج ف  .28

تتبع المؤسسة كافة اإلجراءات الوقائية للتأكد من صالحية المواد   .29

  .الغذائية التي تدخل المؤسسة

     

تستخدم المؤسسة الفحوصات الطبية لتتبع النمو الصحي لدى   .30

  المنتفعين فيها

     

       تخصص المؤسسة ملف طبي لكل منتفع  .31

 الفقرات التي تقيس بعد الدعم النفسي واالجتماعي للمنتفعين  :امساخ
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تسعى المؤسسة إلقامة عالقات مهنية فردية مع  كل منتفع من   .32

 .المؤسسة

     

تسعى المؤسسة إلشراك أهالي المنتفعين في تخطيط البرامج   .33

 المختلفة التي تستهدف أبناءهم

     

      . الجماعي تستهدف المنتفعينتنظم المؤسسة البرامج في اإلرشاد  .34

      .يعتمد التعامل مع المنتفعين على البعد اإلنساني  .35

      تهتم المؤسسة في مشاركة المنتفعين في األعياد  .36

 الفقرات التي تقيس بعد المباني واألثاث بالمؤسسة: سادسا

      روعي في اختيار موقع المؤسسة متطلبات األمن والسالمة  .37

 في اختيار موقع المؤسسة القرب من مراكز الخدمات روعي  .38

 المختلفة

     

      تتوفر حمامات تكفي احتياجات المنتفعين  .39

تتوفر مراحيض مراعية للمواصفات المثالية من حيث العدد   .40

 والتصميم

     

      تتوفر بالمؤسسة قاعات مناسبة من حيث التهوية   .41

      التأثير النفسي للمنتفعين طالء الجدران في المؤسسة يراعي   .42

      يوجد في المؤسسة خزانات لألغراض الشخصية للمنتفعين  .43

      تتوفر في المؤسسة مساحات كافية لممارسة األنشطة المختلفة  .44

 الفقرات التي تقيس بعد التأهيل المهني:سابعا

تساعد المؤسسة المنتفعين فيها على اختيار المهن التي تتناسب مع   .45

 ميولهم

     

توفر المؤسسة خدمات التأهيل المهني للمنتفعين الذين ال يستطيعون   .46

 استكمال دراستهم

     

      تلبي برامج التدريب والتأهيل في المؤسسة احتياجات سوق العمل   .47

تراعي المؤسسة قواعد السالمة المهنية أثناء التدريب والتأهيل   .48

 المهني

     

      ألدوات الالزمة للتأهيل المهنيتتوفر في المؤسسة ا  .49

تمارس المؤسسة أنشطة مرتبطة بالتوجيه المهني كجزء من حزمة   .50

 التأهيل للمنتفعين فيها

     

      تستعين المؤسسة بخبراء في مجال التأهيل من اجل تطوير خدماتها  .51

      تنظم المؤسسة زيارات ميدانية ألقسام التأهيل في المؤسسات األخرى  .52

      تتعاون المؤسسة مع أهالي المنتفعين فيها في تطبيق برامج التأهيل  .53

  شكرا جزيال لتعاونكم

  دالل سالمة:باحترام الباحثة 
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  استبانة التحكيم: 2.3ملحق 

  

  

  حفظه اهللا....................................................................حضرة المحكم 

  

  

  :سة تهدف الى التعرف علىتقوم الباحثة بدرا

  

تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي 

  .الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية

  
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول علـى درجـة الماجـستير فـي برنـامج التنميـة المـستدامة تخـصص بنـاء 

  . ديس_ مؤسسات في جامعة القدس ابو

  

اه فيكم من خبرة عملية وعملية يرجـى مـن حـضرتكم التكـرم بتحكـيم هـذه االسـتيانة وايـداء ونظرا لما عهدن

  .الراي في مجاالتها وفقراتها واضافة وحذف ما ترونه مناسب

  

  وشكرا  لكم لحسن لتعاونكم

  

  الباحثة

دالل محمد رضوان
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   أسماء أعضاء لجنة تحكيم االستبانة: 3.3 ملحق

  

  ة الجامع  اسم المحكم الرقم  

طولكرم _جامعة القدس المفتوحة   الدكتور حسني عوض  1

  جامعة القدس المفتوحة قلقيلية  يحيى ندى جامعة القدس المفتوحة قلقيلية:الدكتور  2

  أبو ديس_جامعة القدس   زياد قنام:الدكتور  3

  القدس المفتوحة قلقيلية_جامعة  عطية مصلح :الدكتور   4

 جامعة القدس المفتوحة قلقيلية  قدس المفتوحة قلقيليةرائد سليمان جامعة ال:الدكتور  5

  جامعة القدس المفتوحة طولكرم  نضال فحماوي :الدكتور  6

  جامعة القدس المفتوحة قلقيلية  زاهر حلني جامعة :الدكتور  7
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  نموذج الدراسة المسحية لإلعاقات في المجتمع: 4.3ملحق 

  

  نموذج الدراسة المسحية لالعاقات في المجتمع

  

   القرية  المنطقة                /المحافظة

   رقم المنزل  اسم رب االسرة                   

  رقم الهاتف:                               العنوان 

  

  العدد  ال   نعم           السؤال

هل يعاني احد افراد االسرة من صعوبات في يديه او رجليه او أي جزء 

  )صعوبات جسدية(بجسمه

      

        هل يعاني احد افراد االسرة من أي صعوبات بصرية ؟

هل يعاني احد افراد االسرة من صعوبات في التعلم والسلوك 

  االجتماعي؟

      

        هل يعاني احد افراد االسرة من أي صوبات في السمع او النطق؟

        هل يعاني احد افراد االسرة نوبات مرضية؟

  

  تفصيالت

  

  المرض  جنسال  العمر  االسم  الرقم

1          

2          

3          

4          

  

  :مالحظات

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................  
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  : التنقل - 7

  )سنادات ) ( كرسي عجالت )  (نظارات)  (سماعة) ( اطراف صناعية (

  ............................اخرى)   اجهزة للمشي(
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  القواعد الموحدة: 5.3ملحق 

  

  لموحدة القواعد ا

  بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين

  1994االمم المتحدة 

  

  مقدمة 

  

  الخلفية واالحتياجات الراهنة 

  

وعــــدد . ثمــــة انــــاس معــــوقين فــــي جميــــع انحــــاء العــــالم وعلــــى المــــستويات فــــي كــــل المجتمعــــات •

  . االشخاص المعوقين في العالم كبير واخذ في الزيادة

وتلــك االختالفــات ناتجــة عــن تبــاين . ارجــاء العــالم وتختلــف اســباب العجــز ونتائجــه فــي جميــع •

الظـــروف االجتماعيـــة واالقتـــصادية واخـــتالف الترتيبـــات التـــي تتخـــذها الـــدول االعـــضاء لتـــوفير 

 . الرفاهية لمواطنيها

وتعد السياسة المتبعة ازاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على مدى المئتي  •

ــــوا ــــسياسات ســــنة الماضــــية وهــــي تعكــــس مــــن ن ــــه وال ــــه االحــــوال المعيي ح كثيــــرة مــــا كانــــت علي

االجتماعيــة واالقتــصادية فــي ازمنــة مختلفــة غيــر ان هنــاك فــي مجــال العجــز الــى جانــب ذلــك 

كثير من الظروف الخاصة التي تؤثر في احوال معيشة االشخاص المعوقين فالجهـل واالهمـال 

ل تـاريخ العجـز فـي عـزل االشـخاص والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طـوا

  .المعوقين وتاخير نمائهم

وعلى مر السنين تطورت سياسات العجز من الرعاية االولية في المؤسسات الى تعليم االطفـال  •

وبفــضل التعلــيم واعــادة . المعــوقين واعــادة تاهيــل الــذين اصــيبوا بحــاالت عجــز فــي ســن متقدمــة 

وصفهم قوة دافعة الى المضي في تطـوير الـسياسات التأهيل ازداد االشخاص المعوقين نشاطا ب

فقــد انــشئت منظمــات لهــم والســرهم وللمــدافعين عــنهم تنــادي بتحــسين احــوالهم .الخاصــة بــالعجز 

ممــا ,وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اعتمــد مفهــوم ادمــاج المعــوقين فــي المجتمــع وتطبيــع حــالتهم ,

  . شخاص المعوقينعبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلى بها اال

وفي اواخر الستينات ،بدأت منظمات المعـوقين فـي بعـض البلـدان تـصوغ مفهومـا جديـدا للعجـز  •

يبـــرز الـــصلة الوثيقـــة بـــين القيـــود المفروضــــة علـــى االشـــخاص المعـــوقين فـــي تـــصميم بيئــــاتهم 

 ومن ناحية ثانية ،وفي القت نفسه سلطت االضواء,وتشكيلها من ناحية وموقف السكان اجماال 
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وقـدر ان النـسبة لالشـخاص المعـوقين فـي ,بقوة متزايـدة علـى مـشاكل العجـز فـي البلـدان الناميـة 

  .بعض البلدان كانت بالغة االرتفاع، وان معظم هؤالء كانوا يعيشون في فقر مدقع

  

  االجراءات الدولية السابقة 

  

كبيــر فــي كانــت حقــوق االشــخاص المعــوقين علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الــزمن ،موضــع اهتمــام  •

 1981وكان اهم ما اسفرت عنه السنة الوليـة للمعـوقين .االمم التحدة وسائر المنظمات الدولية 

الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا " 1"هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين 

برنـامج  وقد اتى كل مـن الـسنة الدوليـة للمعـوقين و 1982ديسمبر / الؤرخ كانون االول 37/52

العمل العالمي بزخم قوى للتقدم في هذا الميدان فقد اكد كالهما على حـق االشـخاص المعـوقين 

فـــي التمتـــع بفـــرص متكافئـــة مـــع الفـــرص التـــي يتمتـــع بهـــا ســـائر المـــواطنين وبحقهـــم فـــي االخـــذ 

بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في احـوال المعيـشة نتيجـة للنمـو االقتـصادي واالجتمـاعي 

  بانه محصلة للعالقة بين االشخاص المعوقين وبيئتهم " العوق"ضا والول مرة عرف وهنا اي

 عقــد فــي ســتوكهولم اجتمــاع الخبــراء العــالمي الســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل 1987وفــي ســنة  •

ـــالمعوقين فـــي منتـــصف عقـــد االمـــم المتحـــدة للمعـــوقين وقـــد اقتـــرح فـــي هـــذا  العـــالمي المتعـــاق ب

هية البراز اولويات العمل في االعوام القادمة واعتبر ان اساس تلـك االجتماع وضع فلسفة توجي

  الفلسفة ينبغي ان يكون بحقوق المعوقين 

ونتيجة لذلك طلب االجتماع الى الجمعيـة العامـة ان تعقـد مـؤتمرا خاصـا لـصياغة اتفاقيـة دوليـة  •

د اقـصاه بشان القضاء علـى جميـع اشـكال التمييـز ضـد المعـوقين تـصدق عليهـا الـدول فـي موعـ

  نهاية العقد 

وأعــدت ايطاليــا مــشروع مخطــط مــوجز التفاقيــة قــدم الــى الجمعيــة العامــة خــالل دورتهــا الثانيــة  •

واالربعــين وقــدمت الــسويد الــى الجمعيــة العامــة خــالل دورتهــا الرابعــة واالربعــون اقتراحــات اخــرى 

ءمة هذه االتفاقيـة فقـد بشان مشروع االتفاقية لكن االراء لم تتوافق في أي من الدورتين على مال

راى الكثير من الممثلين ان وثائق حقوق االنسان النافذة االن تضمن لالشخاص المعوقين فيمـا 

  يبدو نفس الحقوق التي لغيرهم 

  

  نحو اقرار قواعد موحدة 

  

وافــق المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي اخيــرا فــي دورتــه ,ي ضــوء مــداوالت الجمعيــة العامــة فــ •

واذن .م علـــى صـــوغ دولـــي مـــن نـــوع مختلـــف ا علـــى تركيـــز االهتمـــ1990عـــام العاديـــة االولـــى ل
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 ان 1990مـايو /ايـار /24 المـؤرخ 1990/26المجلس للجنة التنمية االجتماعية بموجـب قـراره 

تنظر في دورتها الثانية والثالثين فـي انـشاء فريـق عامـل مخـصص مفتـوح العـضوية يتكـون مـن 

ضــــع قواعــــد موحــــدة بــــشان تحقيــــق تكــــافؤ الفــــرص خبــــراء حكــــوميين ويمــــول مــــن التبرعــــات ،لو 

لالشــــخاص المعــــوقين مــــن االطفــــال والــــشباب والكبــــار وذلــــك بالتعــــاون الوثيــــق مــــع الوكــــاالت 

المتخصــــصة وغيرهــــا مــــن الهيئــــات الحكوميــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة وال ســــيما منظمــــات 

فــي صــيغته المعــوقين كمــا طلــب المجلــس الــى اللجنــة ان تعمــد الــى وضــع نــص تلــك القواعــد 

 وليقـدم الـى الجمعيـة العامـة فـي دورتهـا الثامنـة 1993النهائية لكي ينظر فيه المجلس فـي عـام 

  واالربعون

وكــشفت المناقــشات الالحقــة التــي دارت فــي اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة فــي الــدورة الخامــسة  •

قواعـد نموذجيـة بـشان واالربعون عن وجود تأييد واسـع النطـاق للمبـادرة الجديـدة المتعلقـة بـصوغ 

  تكافؤ الفرص للمعوقين بحاالت عجز

وفــي الــدورة الثانيــة والثالثــين للجنــة التنميــة االجتماعيــة حظيــت المبــادرة المتعلقــة بوضــع قواعــد  •

 20 المــؤرخ 32/2محــددة يتأييــد عــدد كبيــر مــن الممثلــين وافــضت المناقــشات الــى اتخــاذ القــرار 

لجنـــــة انـــــشاء المجلـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي  الـــــذي قـــــررت فيـــــه ال1991فبرايـــــر / شـــــباط 

1990/26  

  الغرض من القواعد الموحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ومضمون هذه القواعد •

وضــعت القواعــد الموحــدة بــشان تكــافؤ الفــرص للمعــوقين باالســتناد الــى التجــارب المكتــسبة اثنــاء  •

ل مـــن الـــشرعية الدوليـــة لحقـــوق ويـــشكل كـــ" 2)"1992-1983(عقـــد االمـــم المتحـــدة للمعـــوقين 

والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق " 3:االنسان التي تتكون من االعالن العالمي لحقـوق االنـسان 

واتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد " 4:المدنيــة والــسياسية 

اس الــسياسي واالخالقــي فــضال عــن برنــامج العمــل العــالمي المتعلــق بــالمعوقين االســ" 6"المــرأة

  لهذه القواعد

ومـع ان هــذه القواعـد ليــست الزاميــة ،فمـن الممكــن ان تـصبح قواعــد عرفيــة دوليـة عنــدما يطبقهــا  •

عــدد كبيــر مــن الــدول بــدافع احتــرام قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي باتخــاذ اجــراءات لتحقيــق 

ق بالمـسؤولية والعمـل والتعـاون التكافؤ في الفرص للمعوقين كما انهـا تتـضمن مبـادئ هامـة تتعلـ

ـــة الحيـــاة وتحقيـــق المـــشاركة  كمـــا تـــشير الـــى المجـــاالت ذات اهميـــة حاســـمة بالنـــسبة الـــى نوعي

والمساواة الكاملتين ثـم انهـا تقـدم الـى االشـخاص المعـوقين والـى منظمـاتهم اداة لرسـم الـسياسات 

مـــم ومـــن خـــالل االمـــم واتخـــاذ االجـــراءات وتـــشكل اساســـا للتعـــون التقنـــي واالقتـــصادي بـــين اال

  المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية 
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والغـــرض مـــن هـــذه القواعـــد هـــو ان تكفـــل لالشـــخاص المعـــوقين ،فتيـــات وفتيانـــا ونـــساء ورجـــاال  •

نبوصــفهم مــواطنين فــي مجتمعــاتهم ، امكانيــة ممارســة مــا يمارســه غيــرهم مــن حقــوق والتزامــات 

نع االشخاص المعـوقين مـن ممارسـة حقـوقخم ،وال تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تم

وتقــع .وحريــاتهم وتجعــل مــن الــصعب علــيهم ان يــشاركوا مــشاركة كاملــة فــي انــشطة مجتمعــاتهم 

وبنبغــي لالشــخاص ,علــى عــاتق الــدول مــسؤولية اتخــاذ االجــراءات الالزمــة الزالــة هــذه العقبــات 

افؤ الفـــرص لالشــــخاص المعـــوقين ان يـــؤدوا دورا نـــشطا كـــشركاء فـــي هــــذه العمليـــة ويـــشكل تكـــ

المعوقين مساهمة اساسية في الجهود العامة المبذولة على صـعيد العـالم لتعبئـة المـوارد البـشرية 

وقـــد يلـــزم توجيـــه اهتمـــام خـــاص الـــى فئـــات مثـــل النـــساء واالطفـــال والمـــسنين والفقـــراء والعمـــال ,

 الـــىالثنيـــة وثمـــة واالقليـــات االمهـــاجرين وذوي العجـــز المـــزدوج او المتعـــدد والـــسكان االصـــليين 

  ن المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم االهتمام ي ذلك عدد كبير م الالجئجانب

  

  المفاهيم االساسية في سياسة العجز 

  

وهــي تــستند اساســا الــى المفــاهيم الــواردة فــي برنــامج العمــل ,تــر دالمفــاهيم ادنــاه فــي مجمــل هــذه القواعــد 

لـــى فيهـــا فـــي بعـــض الحـــاالت التطـــور الـــذي تحقـــق خـــالل عقـــد االمـــم العـــالمي المتعلـــق بـــالمعوقين ويتج

  المتحدة للمعوقين 

  

  العجز والعوق 

  

عددا كبيرا من اوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحـدث لـدى ايـة "العجز "يلخص مصطلح  •

مجموعة من السكان في جميع بلدان العالم وقد يتعوق الناس باعتالل بدني او ذهنـي او حـسي 

وهذه االعتالل او االحوال او االمراض يمكـن ان .سبب احوال طبية ما او مرض عقلي ما او ب

  تكون بطبيعتها دائمة او مؤقته

فهــو فقــدان القــدرة كلهــا او بعــضها علــى اغتنــام فــرص المــشاركة فــي حيــاة المجتمــع " العــوق"امــا  •

الغــرض مــن هــذا علىقــدم المــساواة مــع االخــرين وتــصف كلمــة العــوق تالقــي المعــوق مــع بيئتــه و 

المــصطلح هــو تاكيــد تركيــز االهتمــا علــى مــا فــي البيئــة وفــي الكثيــر مــن االنــشطة االجتماعيــة 

االعالم واالتصال والتعليم من عيوب تمنع المعوقين مـن مـشاركة االخـرين علـى :المنظمة مثال 

  قدم المساواة 

 18و17الفقــرتين كمــا يعرفــان فــي " العــوق" و" العجــز"وينبغــي النظــر الــى اســتخدام مــصطلحي  •

اعــاله فــي ضــوء التــاريخ الحــديث للعجــز ففــي الــسيعينات كــان لــدى ممثلــي منظمــات المعــوقين 
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والمتخصــصين فــي مجــال العــوق رد فعــل قــوي علــى المــصطلحات المــستخدمة أنــذاك زكثيــرا مــا 

كان اسـتخدام مـصطلحي العجـز والعـوق مـشوبا بـالغموض واللـبس ،فلـم يلقيـا مـا يكفـي لالهتـداء 

السياسة العامة وفي العمل السياسي وكانت المصطلحات تعكـس نهجـا طبيـا وتشخيـصيا به في 

  .يتجاهل النقائض والعيوب الموجودة في المجتمع المحيط

 اعتمــدت منظمــة الــصحة العالميــة تــصنيفا دوليــا للعاهــة والعجــز والعــوق يــدل 1980وفــي العــام  •

بالنـسبية والتـصنيف الـدولي لحـاالت على اعتماد نهج يتـسم بمزيـد مـن الدقـة الـى جانـب اتـسامه 

يميـــز تمييـــزا واضـــحا بـــين العاهـــة والعجـــز والعـــوق وال يـــزال ذلـــك " 7"العاهـــة والعجـــز واإلعاقـــة  

التصنيف يستخدم على نطاق واسع في مجاالت مثل اعادة التأهيـل والتعلـيم والـسياسة والتـشريع 

ال ان بين مـستخدميه مـن ابـدى قلقـه والديموغرافيا وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم االنسان ا

الن التـــصنيف فـــي تعريفـــه لمـــصطلح العـــوق مـــا زال يعبـــر طبيـــا اكثـــر مـــن الـــالزم ومفرطـــا فـــي 

التركيـــز علـــى الفـــرد وغيـــر مـــشتمل علـــى توضـــيح كـــاف للتفاعـــل بـــين الظـــروف او التطلعـــات 

غل المجتمعيــــة وبــــين قــــدرات لبفــــرد وســــينظر ضــــمن اطــــار التنقيحــــات المقبلــــة فــــي هــــذه الــــشوا

والــشواغل االخــرى التــي اعــرب عنهــا المــستعملون عــاى مــدى االثنــي عــشر عامــا التــي انقــضت 

  .منذ نشر التصنيف

ونتيجة للخبرات المكتسبة فـي تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي وللمناقـشات العامـة التـي دارت اثنـاء  •

ائل العجـز عقد االمم المتخدة للمعوقين حدث تعميق للمعارف وتوسيع للمـدارك فيمـا يخـص مـس

والمصطلحات المستخدمة فيها فالمصطلحات الحالية تعترف بـضرورة التطـرق الـى االحتياجـات 

مختلـف العقبـات ( وكـذلك الـى عيـوب المجتـع ) كاعادة التأهيل والمعينات التقنية ،الـخ (الفردية 

  ).التي تحول دون المشاركة

بدنيـــة او الذهنيـــة او النفـــسية او تعنـــي الوقايـــة االجـــراءات الراميـــة الـــى درء حـــدوث العاهـــات ال •

او الى الحؤول دون ان تؤدي العاهات الى تقييد او عجز وظيفي دائـم ) الوقاية االولية(الحسية 

الرعايــة : ويمكــن ان تــشمل الوقايــة انواعــا مختلفــة مــن االجــراءات يــذكر منهــا) الوقايــة الثانويــة (

 والتثقيف التغذوي ،وحمالت التحصين من الصحية االولية ، ورعاية الطفولة قبل الوالدة وبعدها

االمراض المعديـة وتـدابير مكافحـة االمـراض المـستوطنة ،وأنظمـة الـسالمة والبـرامج الراميـة الـى 

درء الحوادث في مختلف البيئات المهنية والوقاية مـن العجـز الـذ يـنجم عـن تلـوث البيئـة او عـن 

  . النزاع المسلح

  

  : اعادة التأهيل

  

  ترمي الى تمكين االشخاص المعوقين من بلوغ وحفظ المستوى الوظيفي االمثل علىاعادة التأهيل 
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 الصعيد البـدني او الـذهني او النفـسي  أو علـى الـصعيد االجتمـاعي بحيـث تتـوفر لهـم االدوات الالزمـة 

لتغييــو حيــاتهم ورفــع مــستوى اســتقاللهم ويمكــن ان تتــضمن اعــادة تــدابير ترمــي الــى التمكــين مــن اداء 

ئف او استعادة الوظائف المفقودة او الى التعويض عـن فقـدان او انعـدامها او عـن قـصور وظيفـي الوظا

وال تتضمن عملية اعاده التأهيل الرعاية الطبية االولية ، وهـي تـتظمن تـدابير وانـشطة بالغـة التنـوع بـدءا 

مثلتها اعـادة التأهيـل باعادة التاهيل االساسية والعامة وانتهاء باالنشطة الموجهة نحو هدف معين ومن ا

  المهني 
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  دليل التعرف على اإلعاقات: 6.3ملحق 

  

  دليل التعرف على اإلعاقات
  التشخيص المحتمل  المظاهر

  شلل دماغي او تاخر في النمو  ضعيف البناء ولين ورخو 

  متالزمة دون منغولي  وجه مدور وعينان منحرفتان ولسان غليظ

  شلل دماغي   كل ال يرضع بسهولة ويغض بالحليب واال

  "قفداء"قدم ملتوية   التواء القدم الى الداخل او الوراء

  اعوجاج مفصلي   يدان ضعيفتان او ملتويتان او متصلبتان

  :سبيغابيفيدا" استسقاء الحبل الشوكي   نتوء داكن في الظهر مع قدمين ملتويتين 

  ماء في الدماغ   راس كبير يستمر في النمو 

  وشق حلقي " ارنبة :شفة مشقوقة   ير مكتلين شفة عليا وسقف فم غ

  تشوه خلقي ، بتر   تشوهات والدية او فقدان اجزاء 

  اعوجاج مفصلي او شلل دماغي   تصلب غير طبيعي في العضالت 

  شلل دماغي تشنجي   تقلص العضالت في وضع معين وقبض االبهام 

  شلل ارب  ذراع ضعيفة في وضعية غريبة 

  خلع والدي  استسقاء او اعوجاج   نفتحان بسهوله ساقان مقوسان وال ت

  تاخر نمو او شلل دماغي او صمم   بطء االستجابة او النظر لالشياء 

  كفاف او صرع او شلل دماغي   حركة اجفان ىغريبة او مفاجئه 

  نوبات صرع   حركات جسمية ال يمكن التحكم بها وفقد الوعي

  "ايتيتوئيد " شلل دماغي   حركات جسمية بطيئة ومفاجئة 

  شلل دماغي تشنجي   تصلب كل الجسسم وتحكم بسيط بالحركات 

  شلل اطفال  ضعف رخو في الجسم او جزء منه متوفر االحساس وال تشنجات

  سوء تغذية العظالت او ضمور العظالت  ضمور العضالت التدريجي 

  سل العمود الفقري  ورم في الظهر 

  الجذام   ن االحساس ضعف ولين في اليدين والقدمين وفقدا

  استسقاء الحبل الشوكي   كيس بالظهر وقدمان ضعيفتان معوجتان وغالبا بال احساس

اصابة الحبل الشوكي وضعف االحساس تحت مستوى االصابة 

  مصحوبا بتشنج وعدم التحكم بالبول والبراز 

  شلل سفلي او شلل رباعي 

  لل دماغي او سكتة عند الكبار ش  ضعف مصحوب بتصلب او بتشنج بجانب واحد من الجسم 

  شلل دماغي او االم المفاصل   هضعف مصحوب بتصلب او بتشنج في كل الجسم  او جزء من

  شلل اطفال اوشلل دماغي او خلع ورك   يمشي مائال مع كل خطوة وضعف او كسر احد الساقان 
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ايــــة ذوي االحتياجــــات العناصــــر الواجــــب توفرهــــا فــــي إدارة المؤســــسات االجتماعيــــة لرع: 7.3: ملحــــق 

  :الخاصة 

  

أن مــــن أهــــم العناصــــر الواجــــب توافرهــــا فــــي إدارة ) 1988(يــــرى غبــــاري وعطيــــة ورمــــضان وصــــالح 

المؤســـسات االجتماعيـــة لرعايـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة تتمثـــل فـــي التخطـــيط، والتنظـــيم، والتوظيـــف 

  :ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يلي

  

يط ســــليم إلنجــــاح األهــــداف التــــي قامــــت مــــن اجلهــــا أي العمــــل علــــى وضــــع تخطــــ :التخطــــيط  •

 االجتماعيـــة علـــى األســـس المؤســـسة االجتماعيـــة ، حيـــث يقـــوم التخطـــيط الـــسليم فـــي المؤســـسة

 :التالية 

  

o وضوح وتحديد األهداف .  

o وضع معدالت مناسبة لمستوى الخدمة . 

o أن تكون البرامج مرنة ومتوازنة . 

o 1977مطر، . (جديةاستقطاب المصادر المسيرة بشرية ومادية ب.( 

  

إقامة هيكل وظيفي ناجح لتحقيق األهداف المتوخاة من المؤسـسة االجتماعيـة ، ومـن  :التنظيم  •

  : عناصر التنظيم ما يلي

  

o وضوح األهداف وٕامكانية تحقيقها .  

o وجود هيكل تنظيمي يحقق األهداف . 

o توفر عمال متحمسين لتحقيق األهداف . 

o هدافوجود وسائل اتصال جيدة تحقق األ . 

o وجود نظام مالي جيد يحقق األهداف . 

 

ـــــة الالزمـــــة إلدارة المؤســـــسة االجتماعيـــــة ولتحقيـــــق األهـــــداف  :التوظيـــــف  • إيجـــــاد القـــــوى العامل

الموضوعة، والممكنة لتحقيق نمو اجتماعي، وٕانساني للنزالء، والوصـول إلـى أعلـى مـستوى مـن 

 ).1977مطـر، . (ات اجتماعية ناجحةالخدمة المقدمة، وإلقامة نظام اتصال فعال وٕاقامة عالق

وعملية التوظيف تحتاج إلى إيجاد كـادر مـدرب ذي مواصـفات معينـة تـتالءم وطبيعـة المؤسـسة 

االجتماعية وتكون قادرة على تحقيق األهداف الموضوعة، حيث يجب تـوفر الطـاقم التـالي لكـل 



 126 

ك حــسب مــا هــو مئــة منتفــع مــن االطفــال أعمــارهم مــن خمــس ســنوات إلــى أثنــى عــشر ســنة وذلــ

 ):1(وراد في الجدول 

  

  : التوظيف في المؤسسة االجتماعية :1جدول 

  

  العدد  الوصف الوظيفي

  1  مدير

  1  أخصائي اجتماعي

  1  ربة منزل

  2  طاهية

  2  عامالت نظافة

  2  غسيل وخياطة

  1  محاسب

  1  طبيب وممرضة

  6  )مربيات ( أمهات بديلة 

  17  المجموع

  

  : لرعاية ذوي االحتياجات الخاصةالمؤسسة االجتماعية في مدير الصفات الواجب توفرها

  

  :يجب أن يتمتع مدير المؤسسة االجتماعية بمواصفات كثيرة منها 

  

  . مؤهالت علمية في مجال إدارة المؤسسات االجتماعية •

 . صبور وذا قدرة على تحمل ضغوط العمل •

 . متزن متماسك في انفعاالته •

 . مرح بشوش ذو خلق حساس •

 .اح ذا قدرة على اإلبداع في إيجاد الحلوللم •

 . لديه القدرة على تفصيل العاملين نحو األهداف المطلوبة •

 . سعة الصدر والقدرة على اكتساب محبة واحترام الجميع •

  .ذا قدرة على تنشيط عمل االتصال والتواصل بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف الجمعية •



 127 

  :واجبات مدير المؤسسة اإليوائية

  

  . إلشراف على العاملين وتوزيع العمل والمتابعةا •

 . اإلشراف على األنشطة المنهجية الالمنهجية •

 . اإلشراف على البرامج اإلدارية والمالية •

 . اإلشراف على إعداد التقارير اإلدارية والمالية •

  ).1977مطر، (اإلشراف على النزالء من طعام وصحة وبرامج مختلفة •

  

  :عماله  أ-األخصائي االجتماعي

  

  . اإلشراف على البرامج االجتماعية •

 . اإلشراف على السلوك الشخصي للمنتفعين •

 . اعتماد ملف لكل نزيل •

 .المحافظة على سرية المعلومات للمنتفعين •

 . المحافظة على نفسية وحرية وكرامة للمنتفعين •

 .إجراء األبحاث الخاصة والعامة للجمعية و للمنتفعين •

 . زالء وذويهم والمجتمعتنظيم العالقات بين الن •

 .إقامة األنشطة الترفيهية واالجتماعية الهادفة •

 . مراقبة األنشطة المنهجية والدراسية والتعليمية والتعلمية للمنتفعين •

 . إقامة دورات التقوية واالستيعاب والتربية •

 . تقوية الروابط بين المجتمع والمنتفعين وذويهم •

المطيـري، ( لتعليمية والتدريبية والتأهيلية التي لها صـلة بهـمحلقة وصل بين للمنتفعين والمراكز ا •

2003.(  

  

  :طبيب وممرض

  

يجـــب تـــوفر ممـــرض واحـــد علـــى األقـــل لتـــوفير الرعايـــة الـــصحية الـــضرورية لمتابعـــة الحـــاالت المرضـــية 

وتقديم العالج الالزم واإلسعاف األولي، وتكون مسؤولية الملف الطبي للمنتفعين ، ويجب اعتماد طبيب 

يكــون مــسؤوال عــن اســتقبال للمنتفعــين فــي عيادتــه، أو زيــارة الجمعيــة بــين الحــين واآلخــر وتقــديم المــشورة 

  .الطبية واإلسعاف الالزم
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  :المحاسب

  

يكون مسؤوال عـن النـواحي الماليـة والحـسابية المطلوبـة للجمعيـة، مـن مـشتريات، وٕادخـاالت، واخراجـات، 

  .مدير الجمعية اإليوائيةحسب األنظمة واألصول، وبإشراف مباشر من 

  

  :عمال النظافة

  

  .القيام بالعمال النظافة العامة والخاصة للنزالء ومراعاة الجوانب الصحية للنزالء في ذلك

  

  :الطهاة

  

المـدير، واألخـصائي (إقامة وتحضير الوجبات الغذائية حسب اللوائح والقوائم المعدة من قبـل المـسؤولين 

وان تكـون متـضمنة كافـة العناصـر الغذائيـة والـصحية وتناسـب ) المحاسـباالجتماعي، ومدبرة المنـزل، و 

  .متطلبات النزالء

  

  : الغسيل والخياطة

  

ــام باألعمــال الالزمــة للغــسيل والخياطــة حــسب الوجــه الــصحي واإلنــساني، ومراعــاة الوضــع النفــسي  القي

  ).1977مطر، (للنزالء من كرامة وحرية شخصية
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 المؤسسات التي تقدم لخدمات لذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة قلقيلية بقائمة :  8.3 ملحق

  
  الخدمات التي تقدمها المؤسسة  اسم المؤسسة

االتحاد العام للمعاقين 

  الفلسطينيين
   إرشاد في البحث عن العمل–اعي ومهني إرشاد وتوجيه اجتم: الخدمات التي تقدمها 

جمعية األمل الخيرية 

 للصم

  إرشــاد وتوجيــه مهنــي ونفــسي– أجهــزة طبيــة –خــدمات تربويــة : الخــدمات التــي تقــدمها

 مــساعدات اقتــصادية – تعلـيم – تــدريب مهنـي إرشــاد فــي البحـث عــن عمــل –واجتمـاعي 

قين ذوي إعاقــات العجــز فــي  تأهيــل معــو – تأهيــل مهنــي –مــشاريع مــدرة للــربح  إلقامــة

  . في النطق التكلم والصوبة

جمعية قلقيلية الخيرية 

  للمعاقين جسديا

 أجهـزة طبيـة – عـالج طبيعـي – عالج طبي –تشخيص صحي : الخدمات التي تقدمها 

 خدمات – إرشاد وتوجيه نفسي واجتماعي ومهني واقتصادي – تعليم –وظيفي   عالج–

 مـساعدات اقتـصادية للحـاالت االجتماعيـة دوريـة –عن عمل في البحث   إرشاد–تربوية 

 . معوقين ذوي إعاقات أو أمراض حسية وحركية وتخلف عقلي  تأهيل–أو شهرية 

 جمعية المرابطات الخيرية
  تأهيـل معـوقين– تأهيـل مهنـي – إرشـاد وتوجيـه مهنـي –تعلـيم : الخدمات التي تقـدمها 

 . لمذوي الصعوبة في النطق والعجز في التك

مؤسسة الجريح 

  الفلسطيني

  أجهزة طبية إرشاد وتوجيه مهني– عالج طبيعي –عالج طبي : الخدمات التي يقدمها 

 – تـدريب مهنـي أعمـال مكتبيـة ومهنيـة –دراسـة جامعيـة إرشـاد فـي البحـث عـن عمـل  –

  معوقين ذوي إعاقات أو أمراض حركية تأهيل

مديرية الشؤون 

  االجتماعية

 – خــدمات تربويــة – عــالج طبــي وطبيعــي –تــشخيص صــحي :  يقــدمها الخــدمات التــي

 مـساعدات – إرشـاد فـي البحـث عـن العمـل –وتوجيه اجتماعي ومهنـي واقتـصادي  إرشاد

 تأهيـــل معـــوقين ذوي إعاقـــات حـــسية وحركيـــة –إلقامـــة مـــشاريع مـــدرة للـــربح  اقتـــصادية

  في التكلم وصعوبة في النطق وتخلف عقلي والعجز

ل األحمر جمعية الهال

العالج ( الفلسطيني 

 )الطبيعي

 تقــديم خــدمات العــالج الطبيعــي ،وتقــديم خــدمات-:تقــدم خــدمات العــالج الطبيعــي منهــا

  لإلعاقات الحركية والجسدية

نادي المحبة الرياضي 

 للمعاقين

فـي  تقديم أنشطة للمعاقين وخدمات ترفيهية وتحقيق مبـدأ الـدمج للمعـاقين ومـن األنـشطة 

  المختلفة وتنس الطاولة للفئات,  في ألعاب القوى ,  جماعية كرة السلة للمعاقين األلعاب ال

جمعية االغاثة الطبية 

  الفلسطينية

 عــــالج – وأجهــــزة طبيــــة – وعـــالج طبــــي –تــــشخيص صــــحي : الخـــدمات التــــي يقــــدمها 

 تأهيــل معــوقين وذوي – إرشــاد وتوجيــه نفــسي واجتمــاعي –عــالج وظيفــي  – طبيعــي

 وحركية وتخلف عقلي حسيةإعاقات وأمراض 

/ مديرية التربية والتعليم

 قسم التعليم الجامع

 تعمل المديرية على دمج المعاقين في المـدارس الحكوميـة تحـث: الخدمات التي تقدمها 

 على دمج أكثر عدد من المعاقين في المـدارس ويعمـل قـسم التعلـيم الجـامع علـى متابعـة

 مدرسـين واألهـالي وعمـل ورشـات تدريبيـة للكـادرالطالب المعاقين مـع مـدير المدرسـة وال

  . التعليمي بكيفية الدمج
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  المؤسسات التي تقدم الخدمات لذوي الحاجات الخاصة في محافظة نابلس: 9.3 ملحق

  
 نوع الخدمة الموقع اسم المركز الصحي

 تعليم القراءة والكتابة حسب طريقة بريل  نابلس  مركز النور للكفيفات

  تدريب وتأهيل المكفوفين وتشغيلهم نابلس  رعاية الكفيفمركز جمعية 

   وعالج طبيعي وعالج نفسي للمعاقين–تأهيل مهني  نابلس  عيادة الجمعية الخيرية لتأهيل المعاقين

  الرعاية الصحية وتأهيل المعوقين نابلس  عيادة جمعية سيدات برقين الخيرية

 نابلس  عيادة نابلس

 المرأة ـ امومة وطفولة ـ طب عام وطوارئ ـ صحة

صحي ـ  صحة مدرسية ـ أمراض مزمنة ـ تثقيف

  مختبر ــ ارشاد نفسي ـ أجهزة مساعدة

عيـــــــادة رعايـــــــة األطفـــــــال ذوي اإلحتياجـــــــات 

  الخاصة
  عالج مشاكل اللغة والنطق عند األطفال نابلس

 نابلس عيادة جمعية نابلس للمعاقين حركيأ
ي وبرنامج اإلرشاد دورات تأهيل مهني ومشروع إنتاج

  والتثقيف الصحي

مركــــز األمــــل لرعايــــة وتأهيــــل المعــــاقين فــــي 

  نابلس
 نابلس

برنامج اإلرشاد والتثقيف الصحي ـ العمل الطبي ـ 

  وبرنامج الطب برنامج األمومة والطفولة ـ

 نابلس  مركز العالج الطبيعي
عالج طبيعي وتأهيل األطفال الذين يعانون من 

  الشلل الدماغي

  تعليم النطق ولغة اإلشارة ـ وتوفير أدوات مساعدة  نابلس  مركز الصم

 خدمات ارشاد نفسي  نابلس مركز المراة العاملة الفلسطينية للتنمية

مركــــــــز الــــــــشيح خليفــــــــة ال نهيــــــــان لتاهبــــــــل 

 المعاقين
  نابلس

التأهيل المهني لكافة حاالت اإلعاقة  ـ ورش تدريب ـ 

 دعم نفسي

 خدمات ارشاد نفسي واجتماعي  نابلس  يةمركز الشبان المسيح

  نابلس مركز اتحاد الشباب الفلسطيني
 ـ 6تقديم خدمات نفسية واجتماعية االطفال من سن 

  سنة13
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125  

المؤسسات التي تقدم لخدمات لذوي االحتياجات الخاصة بئمة قا  8.3

  .....................................................بمحافظة قلقيلية

129  

صة في محافظة المؤسسات التي تقدم الخدمات لذوي الحاجات الخا  9.3

  ...............................................................نابلس

130  

  



 132 

  شكالفهرس األ
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  61  ............................توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة  1.3

  61  ..............................وزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنست  #.2

  62  ......................توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي   3.3

  62  ..................يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة   4.3

  63  .........................توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العمل   5.3

  64  .................يع عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخل الشهرييوضح توز   6.3

  



 133 

  فهرس الجداول
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  59  .....توزيع مجتمع الدراسة تبعا السم المؤسسة والمحافظة وعدد العاملين  1.3

  60  ..........................توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير اسم المؤسسة  2.2

  60  ...........................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المحافظة   3.3

  60  ..............................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس  4.3

  61  .......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي  5.3

  62  ......................... الخبرةصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنواتو   6.3

  63  .........................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير طبيعة العمل  7.3

  63  .......................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدخل الشهري  8.3

  65  .......................توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية  9.3

نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأقسام   10.3

  .............................................................الدراسة 

66  

  70  ..........................................النسب المئوية ودرجة التقييم  1.4

المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها المتوسطات الحسابية والنسب   2.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

  .....الغربية  من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

71  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها   3.4

اعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة المؤسسات االجتم

  ......الغربية من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

72  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها   4.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

  ....... وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمالغربية من

73  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها   5.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

  ........الغربية من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

74  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها   6.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

75  



 134 

  ........الغربية من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

يم الخدمات التي تقدمها المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقي  7.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

  ........الغربية من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

76  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم الخدمات التي تقدمها   8.4

ت الخاصة بمحافظات شمال الضفة المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجا

  .......الغربية من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

77  

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الخدمات التي تقدمها   9.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

  .......................................نالغربية من وجهة نظر العاملي

78  

الخدمات التي تقدمها المؤسسات تقييم لمتوسطات الحسابية لدرجة ا  10.4

االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

  ............................ تبعا لمتغير المحافظةوجهة نظر العاملين

79  

الخدمات التي تقييم ليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تائج تحن  11.4

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال 

  .......... تبعا لمتغير المحافظةالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

80  

يم   للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقيLSDنتائج اختبار  12.4

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة 

 تبعا لمتغير بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  ة............................................................المحافظ

82  

التي تقدمها لداللة الفروق في درجة تقييم الخدمات ) ت(نتائج اختبار   13.4

المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة 

 تبعا لمتغير  تبعا لمتغير المحافظةالغربية من وجهة نظر العاملين

  ..............................................................الجنس

83  

قدمها المؤسسات الخدمات التي تتقييم المتوسطات الحسابية لدرجة   14.4

االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

  ....................... تبعا لمتغير المؤهل العلميوجهة نظر العاملين

84  

الخدمات التي تقييم نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة   15.4

حاجات الخاصة بمحافظات شمال تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي ال

  ..... تبعا لمتغير المؤهل العلميالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

85  



 135 

الخدمات التي تقدمها المؤسسات تقييم المتوسطات الحسابية لدرجة   16.4

االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

  .........................وات الخبرة تبعا لمتغير سنوجهة نظر العاملين

86  

الخدمات التي تقييم نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة   17.4

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال 

  ....... تبعا لمتغير سنوات الخبرةالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

87  

للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة تقييم   LSD اختبارنتائج  18.4

الخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة 

 تبعا لمتغير بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

  ........................................................سنوات الخبرة

88  

الخدمات التي تقدمها المؤسسات تقييم وسطات الحسابية لدرجة متال  19.4

االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

  .......................... تبعا لمتغير طبيعة العملوجهة نظر العاملين

89  

الخدمات التي تقييم ئج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة نتا  20.4

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال 

  ...... تبعا لمتغير طبيعة العمل الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

90  

الخدمات التي تقدمها المؤسسات تقييم المتوسطات الحسابية لدرجة   21.4

ضفة الغربية من االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال ال

  ....................... تبعا لمتغير الدخل الشهريوجهة نظر العاملين

91  

الخدمات التي تقييم نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة   22.4

تقدمها المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال 

  .....بعا لمتغير الدخل الشهري  تالضفة الغربية من وجهة نظر العاملين

92  

  



 136 

  فهرس المحتويات
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  أ  ...................................................................اقرار

  ب  ............................................................شكر وتقدير

  ج  .....................................................مصطلحات الدراسة

  ه  .........................................................الدراسةملخص 

  ز  ....................................................الملخص باالنجليزية

      

  1  ...................................خلفية الدراسة وأهميتهاالفصل األول 
      

  1  ........................................................المقدمة  1.1

  3  .................................................مشكلة الدراسة  2.1

  3  ................................................أهداف الدراسة  3.1

  3  .................................................أهمية الدراسة  4.1

  4  ................................................مبررات الدراسة  5.1

  4  ..................................................مبررات ذاتية  .1.5.1

  5  .................................................مبررات عامة  .2.5.1

  5  ..................................................سئلة الدراسةأ  6.1

  5  ..............................................فرضيات الدراسة   7.1

  6  ..............................................محددات الدراسة   8.1

  6  ......................................منهجية الدراسة وٕاجراءاتها  9.1

      

  7  ........................اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
      

  7  .......................................................المقدمة  1.2

  9  ..........................................مفهوم التقييم وأهميته  2.2



 137 

  11  ........................تقييم في المؤسسات االجتماعيةاهمية ال  1.2.2

  13 ................................................تقييم المدخالت  2.2.2

  14   ...................................تقويم مستوى االداء والفاعلية  3.2.2

  15  .................................تقييم المخرجات او االنجازات   4.2.2

  16 ..............................................نظم المعلومات   5.2.2

  17  ...............................االحتياجات الخاصة مفهوم ذوي  3.2

  17  ..................................المدخل النظري لفهم اإلعاقة  .1.3.2

  18 ....................................... عاقةالنموذج الطبي لإل  .1.1.3.2

  18  ....................................النموذج االجتماعي لإلعاقة  .2.1.3.2

  19  .............................................تصنيف االعاقات  .2.3.2

  20  ....................................مجموعة الصفات الجسمية   .1.2.3.2

  20  .....................................مجموعة الصفات النفسية   .2.2.3.2

  22  ..............................................حاجات المعاقبن  .3.3.2

  24  ...................................طرق تقييم حاجات المعاقين   .1.3.3.2

  26  ......................... التاهيل المهني خدمات خاصة بمجال  .2.3.3.2

  28  ....................الرعاية المؤسسية لذوي االحتياجات الخاصة  4.2

  28  ...........................اساليب الرعاية االجتماعية للمعوقين  .1.4.2

  28  ................................................الرعاية المنزلية  .1.1.4.2

  29  ................................................الرعاية النهارية  .2.1.4.2

  29  ...............................................الرعاية االيوائية  .3.1.4.2

  30  ................................................الرعاية الالحقة  .4.1.4.2

  30  ............................ن في مجال التاهيل المعوقين العاملي  .2.4.2

  31  ..............................العناصر االساسية لعملية التأهيل  .3.4.2

  32  .....................................اإلعاقة  بالواقع الفلسطيني  5.2

  32  ......................................اسباب اإلعاقة  بفلسطين  .1.5.2

  35  .........................................المؤسسات االجتماعية  .2.5.2

  35  .دور المؤسسات العاملة في فلسطين في تحسين أوضاع المعاقين  .3.5.2

  37  .........العقبات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية واألهلية   .4.5.2

  37  .................................جتماعيةاهداف المؤسسات اال  .5.5.2

  38  ...................................أنواع المؤسسات االجتماعية  .6.5.2



 138 

  39  .......نبدة عن مؤسسات رعاية المعاقين في األراضي الفلسطينية  .7.5.2

  41  ......................اقسام المؤسسات االجتماعية في فلسطين   .8.5.2

  41  ...........................................المؤسسات الحكومية  .1.8.5.2

  43  ...........................مواصفات مؤسسات الرعاية اجتماعية  6.2

  43  ......................................................التصميم  .1.6.2

  43  ....................................................مكان النوم  .2.6.2

  44  .................................................قسم الخدمات  .3.6.2

  45  .........................................................اإلدارة  .4.6.2

  46  ................االستقبال واالستيعاب في المؤسسات االجتماعية  .5.6.2

  47  ...........................العاملون في المؤسسات االجتماعية   .6.6.2

  47  ..............................................الدراسات السابقة  7.2

  47  ...............................................لدراسات العربيةا  .1.7.2

  54  .............................................الدراسات األجنبية  .2.7.2

تعقيب على الدراسات العربية األجنبية التي بحثت في موضوع   .3.7.2

  ........................................المؤسسات االجتماعية

55  

      

  58  ...............................الفصل الثالث منهجية الدراسة وٕاجراءاتها
      

  58  .................................................ة منهج الدراس    1.3

  58  ...............................................مجتمع الدراسة   2.3

  59  .................................................عينة الدراسة   3.3

  64  ....................................................أداة الدراسة  4.3

  66  .............................................صدق أداة الدراسة  .1.4.3

  66  ..............................................ثبات أداة الدراسة  .2.4.3

  67  .......................................إجراءات تطبيق الدراسة  5.3

  68  .............................................متغيرات الدراسة   6.3

  68 .............................................المتغيرات المستقلة  .1.6.3

  68 ...............................................ةالمتغيرات التابع  .2.6.3

  68 ........................................خطوات تطبيق الدراسة   7.3

  69 ...........................................المعالجة اإلحصائية  8.3



 139 

     

  70  ............................................نتائج الدراسة: الفصل الرابع
     

  70 .................................................نتائج الدراسة   1.4

  70 ............................................ألولالسؤال انتائج   .1.1.4

  79 ............................................نتائج السؤال الثاني  .2.1.4

     

  94 .............................مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
     

  94 .....................................مناقشة نتائج السؤال األول  .1.1.5

  97 .....................................مناقشة نتائج السؤال الثاني  .2.1.5

  97 .........................مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  .1.2.1.5

  98 .........................مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  .2.2.1.5

  99 .........................مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  .3.2.1.5

  99 ........................مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  .4.2.1.5

  100 .......................مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة  .5.2.1.5

  101 .......................تائج المتعلقة بالفرضية السادسةمناقشة الن  .6.2.1.5

  101 ...........................االستنتاجات واالقتراحات والتوصيات   2.5

  101  ..........................................خالصة نتائج الدراسة  .1.2.5

  102  .....................................................التوصيات  .2.2.5

      

  105  .................................................................المراجع

  131  .........................................................فهرس المالحق

  132  .........................................................فهرس االشكال

  133  .........................................................رس الجداولفه

  136  .......................................................فهرس المحتويات
 


