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فصل األول  لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ومشكمتها خمفية الدراسة 

 
 مقدمة 1.1

 
يعد القرف العشريف ىك البداية الحقيقة المنظمة لرعاية كتأىيؿ فئات المعكقيف، كخاصة في أعقاب 
الحربيف العالمية األكلى كالثانية، كما خمفتو مف أعداد ىائمة مف اإلصابات التي أنتجت اإلعاقات 

. كالعاىات
 

كصاحب ىذه الفترة، مفاىيـ إنسانية كاشتراكية حديثة غيرت مف مفاىيـ القكة كالبقاء لألصمح، التي 
كانت سائدة مف قبؿ، كما ظيرت اكتشافات عممية حديثة، كشفت النقاب عف كثير مف طبائع اإلنساف 

(. 1969ناشد كآخركف، )كسمككو، كحياتو العقمية، كالنفسية، كاالجتماعية 
 

حيث نالحظ أف لكؿ إنساف في ىذه الحياة مينو معينة يقـك بيا، كأحيانا نجد أف الفرد الكاحد لديو أكثر 
مف مينة، كىذه المينة قد يختارىا الشخص بنفسو نتيجة لرغبتو فييا أك لميكلو نحكىا، أك يكتسبيا مف 
 كاحد أفراد أسرتو، ككمما أحب الشخص مينتو أبدع فييا، كلكف بطبيعة الحاؿ ال يكفي تكافر الرغبة أ
الميكؿ نحك نجاح الشخص فييا، بؿ ىناؾ عامؿ آخر كىك التدريب كالخبرة كاالستعداد كالقدرات 

األساسية الكاجب تكافرىا عند الفرد مف أجؿ القياـ بمتطمبات المينة، مف ىنا جاء مفيـك التأىيؿ، أم 
عداده لمقياـ بمتطمبات المينة . تدريب الشخص كا 
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 ض الكظيفية أك االجتماعية المقبكلة، بعد إصابة أك مركفالتأىيؿ ىك استعادة الحالة البدنية أك العقمية أ
مف األمراض، بما في ذلؾ المرض العقمي، كليس مف الضركرم أف ترجع الحالة إلى ما كانت عميو 

 (.2006جامعة القدس المفتكحة، )قبؿ اإلصابة أك المرض 
 

كقد برزت فكرة االىتماـ بالمعاقيف في فمسطيف بشكؿ ممحكظ في نياية الثمانينيات، كذلؾ مع بداية 
.  عقد المعاؽ العالمي1992 حتى 1982االىتماـ العالمي بيذه الفئة مف السكاف، إذ اعتبر العقد مف 

. كلكحظ تزايد في إعداد المعاقيف في المخيمات الفمسطينية كغياب مف يعمؿ عمى رعاية ىذه الفئة
 القمع، إذ كثرت اإلصابات ؿـ كالتي كاجيتيا قكات االحتالؿ بأقسى كسائ1987جاءت االنتفاضة عاـ 

برصاص جنكد االحتالؿ كالتعميمات العمنية مف قادة االحتالؿ لجنكدىـ بتكسير أطراؼ الفتياف، كأدل 
مف ىنا جاءت مجمكعة مف المجتمع المحمي، . ذلؾ إلى تزايد أعداد المعاقيف في مجتمعنا الفمسطيني

المؤمف بأف المجتمع لمجميع كأنو يجب احتضاف المعاقيف مف أبنائو لينخرطكا في المجتمع بيف 
أندادىـ، حيث بادرت إلى تشكيؿ المجاف المحمية في المخيمات الفمسطينية، كفؽ مفيـك التأىيؿ المبني 

. عمى المجتمع المحمي، أم استغالؿ كؿ إمكانيات المجتمع كتكظيفيا لخدمة كرعاية المعاؽ
 

إف ارتفاع معدالت اإلعاقة بيف دكؿ العالـ أصبح اىتماـ العديد مف المنظمات الدكلية، حيث يشير 
مثال إلى أف نسبة اإلعاقة في المجتمعات الصناعية تبمغ  (ـ1995)تقرير منظمة الصحة العالمية 

منظمة الصحة ألعالميو، )كذلؾ يعكد لمخمفات الحرب العالمية الثانية ، مف مجمكع السكاف (15%)
.  (ـ1995

 
إف حجـ االستيداؼ الذم تعرضت لو المخيمات الفمسطينية مف بدايات االحتالؿ، كما نتج عنيا مف 

عاقات تستحؽ االىتماـ كالعمؿ بفاعميو مع الفئات المتضررة، كمف ىنا جاءت خدمات  دمار كخسائر كا 
المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية بشكؿ عاـ، كمخيمات شماؿ فمسطيف بشكؿ 

 ممحو لمعمؿ عمى معالجة ما خمفو كضركرةخاص مع بدايات االنتفاضة األكلى، كاستجابة طبيعية 
االحتالؿ اإلسرائيمي، كمنيا إعادة تأىيؿ المعاقيف لما ليذه الخدمات مف انعكاسات عمى نفسية المعاؽ 

(. 2003نشرات المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف، )كأسرتو كمجتمعو 
 

كاف البد مف دراسة دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات  شماؿ الضفة الغربية مف حيث 
. رعاية كتأىيؿ المعاقيف في تمؾ المخيمات

 
مشكمة الدراسة  2.1 
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تعتبر خدمات التأىيؿ لممعاقيف في المخيمات الفمسطينية مف الخدمات الحديثة، كالتي بدأت بشكؿ 

ـ، كتأتي ىذه الدراسة كمحاكلة لمتعرؼ عمى الخدمات 1987جدم مع بدايات االنتفاضة األكلى عاـ
المتكفرة بأنكاعيا المختمفة، كتحديد نقاط القكة كالضعؼ فييا، كمف أجؿ معرفة مجاالت ككسائؿ التدخؿ 
المناسبة لتحسينيا، كتكفير المعمكمات كالبيانات الالزمة التي تساعد عند التخطيط التخاذ القرار بشأف 

. تطكير ىذه الخدمات
 

ما دكر المجاف المحمية لتأىيؿ : كبناء عمى ذلؾ تنحصر المشكمة الرئيسية لمدراسة في السؤاؿ التالي
. (جنيف، كنابمس، كطكلكـر)المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف 

 
 مبررات الدراسة 3.1 

 
: انطمقت ىذه الدراسة مف المبررات التالية

 

 يعمؿ في مجاؿ رعاية كتأىيؿ المعاقيف كمف خالؿ احتكاكو المباشر بقضايا كمشكالت  الباحث ككف
العديد مف المعاقيف، ارتأل بأف لزامان عميو معرفة دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في رعاية كتأىيؿ 

، كنتيجة لعدـ  تكفر دراسات (جنيف، كنابمس، كطكلكـر)المعاقيف في محافظات شماؿ الضفة الغربية 
في محاكلة كضع   فإف الرغبة العممية كالنكعية تتبمكر– حسب عمـ الباحث –سابقة عف المكضكع 

. لقضايا تخص خدمات المعاقيف كؿحؿ
 
: مف الدراسات النادرة مف حيث   ىذه الدراسةعدتُت 
 

 قمة الدراسات التي أجريت في مجاؿ  تأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية .
 يعتبر مكضكع التأىيؿ مف المكاضيع الحديثة في المخيمات الفمسطينية. 

 دكر المجاف المحمية الفاعؿ في متابعة قضايا تأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية. 

 

أهداف الدراسة  4.1 
 

: تسعى  الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
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  التعرؼ عمى دكر خدمات برامج تأىيؿ المعاقيف التي تقدميا المجاف المحمية لتأىيؿ 
. المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

  الكشؼ عف الفركؽ كاالختالفات بيف المجاف المحمية مف حيث الخدمات التأىيمية المقدمة
 .مف طرفيا

  التعرؼ عمى مجاالت التدخؿ لتحسينيا كتعزيز المعمكمات التي مف شأنيا مساعدة
 .أصحاب القرار في التخطيط لتطكيرىا

 معرفة دكر خدمات التأىيؿ في التنمية المجتمعية. 

 
 أسئمة الدراسة  5.1

 
: تسعى الدراسة لإلجابة عمى األسئمة التالية

 
    ما دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية

مف كجية نظر (تعميميا، اجتماعيا، مينيا، نفسيا، صحيا، بيئيا)كتأىيؿ المعاقيف 
 المعاقيف؟

  التأىيؿ ) ىؿ ىناؾ تبايف كاختالؼ في مستكل تقديـ خدمات التأىيؿ في المجاالت التالية
التأىيؿ )، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ الميني)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التعميمي
 ؟" مف كجية نظر المعاقيف( "التأىيؿ البيئي)، (الصحي

  ما العكامؿ المؤثرة في العالقة بيف خدمات التأىيؿ المقدمة في مخيمات شماؿ الضفة
 ؟ " مف كجو نظر المعاقيف"الغربية كالمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف فييا 

  ىؿ ىناؾ فركؽ في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية
مكاف تمقى خدمات التأىيؿ، الجنس، الحالة االجتماعية، سبب )لممعاقيف تبعان لمتغير

 ؟(اإلعاقة، درجة صعكبة اإلعاقة، عمر اإلصابة باإلعاقة، نكع اإلعاقة

 
  فرضيات الدراسة 6.1
 

: قامت ىذه الدراسة عمى السؤاؿ الرابع
 

%(                     α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية األكلى   
في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف 

. تبعان لمتغير مكاف تمقى خدمات التأىيؿ
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%(                                                α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية الثانية   
في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف 

. تبعان لمتغير الجنس

 
في  (α= 5%)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية الثالثة   

دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف تبعان 
. لمتغير الحالة االجتماعية

 
%(                    α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية الرابعة  

في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف 
. تبعان لمتغير سبب اإلعاقة

 
%(                    α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية الخامسة  

في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف                     
. تبعان لمتغير درجة صعكبة اإلعاقة

 
%(                    α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية السادسة  

في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف                     
. تبعان لمتغير عمراالصابة باإلعاقة

 
%(                    α= 5)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية : الفرضية السابعة  

في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف                    
 .تبعان لمتغير نكع اإلعاقة

 
الجهات التي ستستفيد من هذه الدراسة  7.1 

 
 اإلفادة مف ىذه ا يرل الباحث أف ىناؾ جيات متعددة، منيا المتخصص كغير المتخصص يمكنو

 : االدراسة كلعؿ أبرزه
 

 بشكؿ عاـالمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية   .
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  اإلعاقة في المخيمات  التخفيؼ مف حدة تسعى إلىالمجاف كاألطر كالتنظيمات المحمية التي
 .الفمسطينية

 ككالة الغكث الدكلية برنامج اإلعاقة. 

 السمطة الكطنية الفمسطينية كخاصة كزارة الشؤكف االجتماعية. 

 
 هيكمية الدراسة 8.1

 
: جاءت ىيكمية الدراسة مقسمة إلى ستة فصكؿ كالتالي

 
 كمشكمتيا، كمبرراتيا، كأىدافيا، عرض عاـ كتمييد ليذه الدراسة،: الفصؿ األكؿ 

 .كأىميتيا، كأسئمتيا، كفرضياتيا
المفاىيمي كضح اإلطار ميتضمف اإلطار النظرم لممكضكع حيث : الفصؿ الثاني 

 .اإلعاقة كرعاية كتأىيؿ المعاقيفلمكضكع 

 .الدراسات السابقة ذات العالقة بمشكمة الدراسة: الفصؿ الثالث 

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان شامالن ألساسيات الدراسة، كمنيجية اإلعداد، : الفصؿ الرابع 
 .كاألدكات، كالمجتمع، كمدل اختبار صدؽ كثبات أدكات الدراسة

 . احتكل عمى عرض لمنتائج كتحميؿ بيانات اإلستبانة كمناقشتيا: الفصؿ الخامس 
تضمف االستنتاجات كالتكصيات التي تنبثؽ عادة عف النتائج التي تـ : الفصؿ السادس 

. التكصؿ إلييا، كالخاتمة
 

كأخيرا أُتلحؽ بيذه الفصكؿ الستة قائمة بأىـ المصادر كالمراجع، ثـ عدد مف المالحؽ ذات الصمة 
 .ة بإلحاقيا بيذه الدراسجديرةالتي يرل الباحث أنيا كبالدراسة 
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 الفصل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة 1.2
 

عادة تأىيميـ كرعايتيـ يعرض ىذا الفصؿ اإلطار النظرم  لعممية تأىيؿ كرعاية األشخاص المعاقيف كا 
 كتمقائيا بحمقات أك اترتبط طبيعي  نتيجة إف لـ يكف بدكره حمقةذافي أم مجتمع، كال يمكف أف يككف 

ال يمكف الحديث عف تأىيؿ ، بمعنى آخر. خدمات أخرل، طبية كنفسية كاجتماعية كتربكية كغيرىا
حقيقي دكف شركط حقيقية، أم دكف ظركؼ مادية كمعنكية تأخذ األشياء في صيركرتيا،  ىذا عمما 

بأف ىذا النكع مف التأىيؿ الخاص بالمعاقيف يعتبر مف الناحية المادية أكثر تكمفة، نظران لمميزاتو 
الخاصة، كطبيعة الفئات المستيدفة منو، كنظران لما تستدعيو مف شركط تتطمب بدكرىا االستمرارية 

كنستطيع القكؿ باف عممية التأىيؿ مسألة غاية في الجدية، ترتبط أكالن كأخيران بالمشركع . كالتطكر
كعميو، ك في كؿ حاؿ مف األحكاؿ فإننا . التنمكم كاالختيارات الكبرل، التي يحددىا كؿ مجتمع لنفسو

ننطمؽ مف منطؽ مبدئي، أم أف األمر برمتو يتعمؽ بحؽ مشركع، كليس مجرد عممية خيرية أك 
  .بؿ إنو حؽ يندرج ضمف حقكؽ اإلنساف األساسية، كالتي لـ يعد ىناؾ جدؿ حكليا. إحسانية أك امتياز

 
إف تفعيؿ ىذا الحؽ كتطبيقو عمى أرض الكاقع،  يعتبر مسؤكلية يتقاسميا الجميع كؿ حسب إمكانيات 

كعمى الدكر ... تدخمو كدرجتيا، مف دكلة كأسرة كمراكز مختصة كقطاع خاص كجمعيات متخصصة 
المناط بالمعاقيف أنفسيـ لمدفاع عف حقيـ المشركع في تحقيؽ أكبر عدد ممكف مف فرص االندماج 

. االجتماعي
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أف تنظر " تأخر الكعي االجتماعي" أك " الكسؿ التاريخي"لقد اعتادت كثير مف المجتمعات، مف باب 
حيث أف كثيران مف ىذه . إلى األشخاص المعاقيف عبر ما ىك مفقكد، كليس مف خالؿ ما ىك مكجكد

: الممارسات االجتماعية كالمكاقؼ الثقافية، حافظت عمى جكىرىا األكؿ أك ما يسمى باالنطباع األكؿ
، ككما أشرنا سابقان فإف الشخص المعاؽ ىك كأم شخص طبيعي، لديو "ىذا معاؽ أذف فيك عاجز"

قدرات متبقية، تحتاج مثمما ىك األمر بالنسبة ألم شخص ال يحمؿ إعاقة ظاىرة، إلى إتاحة الفرصة 
عادة التأىيؿ لى ما يسمى بالتأىيؿ كا  .  لمصقؿ كالتطكير، كا 

 
 الرؤية النظرية لمفاىيـ تأىيؿ األشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمعات المختمفة،  ىذهلقد شكمت بذلؾ

عبر التاريخ المعاصر، في أطار المفاىيـ المجتمعية العامة، مف خالؿ منظكر قطاعي يطاؿ فئة 
  .محددة مف الناس تعاني مف قضية ذات خصكصية كاضحة

 
كقد عكس ىذا المفيـك نفسو، مف خالؿ التعامؿ مع األشخاص المعاقيف باعتبارىـ شريحة محددة مف 
في  المجتمع، غير قادرة كمنعزلة عف كاقعيا، بسبب القصكر الذاتي كالمجتمعي الذم يحد مف إمكانياتيا

كلقد شكمت العكامؿ السياسية التي عاشيا الشعب الفمسطيني، . في نشاط المجتمع، المشاركة الفاعمة
كخاصة في ظركؼ االنتفاضة الفمسطينية، أحد أىـ العكامؿ األساسية التي ميزت النظرة االجتماعية 

. لإلعاقة، باعتبارىا نتاجان نضاليان شاء القدر أف يطاؿ مناضميف مف أجؿ حقكؽ شعبيـ
 

كؿ ذلؾ دفعنا، مف منطمؽ خبراتنا كعممنا في مجاؿ التأىيؿ الختياره مكضكعا ليذه الدراسة، التي 
تيدؼ إلى تقييـ دكر المجاف المحمية كمساىمتيا في تأىيؿ المعاقيف، سعيان منا كمف كافة المسؤكليف كؿ 

. في مكقعو لتقديـ خدمات متميزة تككف بمستكل تضحياتيـ
 

مفهوم الدور  2.2
 

يعطي بعض العمماء لمفيـك الدكر مكاف الصدارة في نظرية الشخصية، فالدكر في النظاـ االجتماعي 
كما تفرضو الثقافة عمى األسرة كاألبناء كالمجتمع ككؿ، ىك نقطة إلتقاء بيف نظاـ الشخصية كالنظاـ 

فاألداء يككف بكاسطة الشخص، كلكنو يؤثر في النظاـ االجتماعي، كيمكف تقييمو كجزء . االجتماعي
مف النظاـ الخارجي، فالعمؿ في إطار اجتماعي يشير إلى المركز كاألعماؿ أك المياـ التي يتطمبيا 
المركز، كيتميز الدكر االجتماعي بأنو ذك طبيعة تنبؤية تمكف مف التنبؤ بأنماط السمكؾ المتكقعة في 

(. 1996رضكاف، )إطار أدكار معينة
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، فكاف لعمماء ـ الدكر باختالؼ كجيات نظر العمماء أنفسيـ، ككذلؾ حسب اختصاصاتوؼتتعدد تعارم
مجمكعة القيـ :"  االجتماعييف، فبعض عمماء النفس عرفكا الدكر بأنوؼالنفس تعريؼ يختمؼ عف تعارم

كالمعايير التي تحدد السمكؾ المنتظر مف شخص معيف استنادان إلى سماتو الشخصية، كخصائصو 
تنظيـ التجاىات كعادات األفراد التي تناسب كضعان :"أما عمماء االجتماع فقد عرفكا الدكر بأنو". الفردية

كمف خالؿ ما سبؽ، يتبيف لنا أف الفكرة الرئيسية التي أجمع . "معينان في نظاـ العالقات االجتماعية
السمكؾ داخؿ البناء كأف معايير المجتمع ىي التي تحدد :" عمييا التعريفيف السابقيف ىي أف الدكر ىك

السمكؾ المرتبط بالدكر، كأف األشخاص يؤدكف الدكر بطريقة مكحدة، كأف التغير في مككنات األدكار 
(. 1982بمقيس كمرعي، ) "يتأثر بالتغير االجتماعي

 
اإلعاقة  3.2

  
كما زالت . اختمفت التعاريؼ في تحديد مفيـك اإلعاقة كالمعاؽ كتحديد أنكاع اإلعاقة كدرجاتيا المختمفة

كقد كاف ىناؾ مجمكعة مف التعاريؼ .  ىناؾ خالفات فنية قائمة حكؿ تعريؼ اإلعاقة كالمعاقيف
لإلعاقة، إذ تقدـ عدد مف المفكريف االجتماعيف بتعاريؼ مختمفة لإلعاقة، في حيف حاكلت مؤسسات 
رسمية دكلية، تقديـ تعريفات إجرائية لإلعاقة بشكؿ ينسجـ مع مستكل تطكر كطبيعة المجتمعات التي 

. كما كضعت منظمة الصحة العالمية تعريفيا الخاص أيضان لإلعاقة. يعيشكف فييا
 

لقد كاف كما زاؿ ىناؾ اختالؼ كاضح بيف العمماء كالمختصيف في تحميؿ كتفسير مفيـك اإلعاقة 
( 1993)، ك(1980)، في العاميف (WHO)بمختمؼ مستكياتيا، حتى قامت منظمة الصحة العالمية

بتحديد التعريؼ األنسب لإلعاقة حتى يصبح ىناؾ إمكانية لمتميز بيف مفاىيـ اإلعاقة المختمفة، كقد تـ 
: تصنيفييا كاألتي

 
 ىك فقداف أك شذكذ في التركيب أك الطبيعية النفسية أك الفسيكلكجية أك التشريحية : االعتالؿ

.  أىدىادمثؿ كؼ البصر كشمؿ أحد األطراؼ أك بتر أح
 القياـ بتنفيذ النشاطات في اإلطار الذم لىك الحد أك فقداف القدرة نتيجة االعتالؿ عؿ:العجز 

 .الخ...مثؿ صعكبة الحركة، النطؽ"يعتبر طبيعيا لمكائف البشرم

 ىك كضع غير مكات بالنسبة لشخص نتيجة االعتالؿ أك العجز، مما يفيد أك يمنع :اإلعاقة
أداء دكر يعتبر عاديا لذلؾ الشخص، اعتمادا عمى عكامؿ العمر، كالجنس، كالمتغيرات الثقافية 
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تكصيؼ لمدكر االجتماعي : اإلعاقة بأنيا (2000)كاالجتماعية األخرل، كما عرؼ عبيد 
كاالقتصادم لمشخص المعتؿ أك العاجز، مقارنة باآلخريف، في أطار البيئة كالثقافة التي يعيش 

 (. 2000عبيد،)فييا،

 
في حيف يعرؼ كؿ مف برنامج العمؿ العالمي لممعاقيف استنادان إلى المصطمحات التي كضعتيا منظمة 

كيقكـ ىذا التصنيؼ عمى . الصحة العالمية في تصنيفيا الدكلي لمعاىات كحاالت العجز كاإلعاقة
الخبرة المكتسبة في المجاؿ الصحي، كاليدؼ منو كصؼ ما يترتب في كظيفية أعضاء محددة مف 

جسـ اإلنساف مف آثار بسبب مرض أك إصابة أك اضطراب أك ما يترتب عمى ذلؾ مف آثار اجتماعية 
    (.2001األمـ المتحدة، )
 

أم شخص عاجز عف "  أف المعاؽ ىك1975في حيف كضح اإلعالف الخاص بحقكؽ المعاقيف لمعاـ 
أك االجتماعية العادية بسبب /أف يؤمف لنفسو، كبصكره كمية أك جزئية، ضركرات حياتو الفردية ك

حقكؽ اإلنساف مجمكعة صككؾ دكلية، ) قصكر خمقي أك غير خمقي في قدراتو الجسمانية أك العقمية
2002 .)

 
: "  المعاؽ بأنو1999 لسنة 4كعمى الصعيد المحمي، فقد عرؼ قانكف حقكؽ المعاقيف الفمسطيني رقـ  

الشخص المصاب بعجز كمي أك خمقي أك غير خمقي، كبشكؿ مستقر في أم مف حكاسو أك قدراتو 
الجسدية أك النفسية أك العقمية، إلى المدل الذم يحد مف إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في 

(. 2004قطامش،  ) ظركؼ أمثالو مف غير المعاقيف
 

تتعدد أسباب اإلعاقة، فمنيا ما ىك نتيجة عكامؿ كراثية، كمنيا ما ىك نتيجة عكامؿ مرضية خاصة في 
. فترات الحمؿ كالكالدة، كبعضيا ناتج عف عكامؿ بيئية خارجية كالحكادث كالحركب، كالتطكر الصناعي
كأيان كاف السبب فاف اإلعاقة تعني عدـ القدرة عمى القياـ بنشاط ما لدل الشخص، مما يجعمو محتاجا 

فاإلعاقات ىي الصعكبات الكظيفية أك "كمعتمدا عمى غيره لمرعاية بو في شؤكف الحياة المختمفة، 
البيئية التي تفرضيا حالة العجز عمى الفرد كتحد مف قدراتو عمى التفاعؿ كتأدية متطمبات الحياة 

 .(1992الخطيب، )"اليكمية 
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ىك كؿ فرد نقصت إمكانية  :" (1995)كتعرؼ منظمة العمؿ الدكلية المعاؽ في دستكر التأىيؿ العاـ 
كيشير مصطمح اإلعاقة، . الحصكؿ عمى عمؿ مناسب أك االستقرار فيو،  نقصا فعميا لعاىة جسمية

إلى المشكالت كالصعكبات التي يكاجييا الشخص بسبب عجز جسمي أك عضمي أك سمككي مما 
. (1992الخطيب، ) يجعمو مختمفا عف غيره مف األشخاص

 
كتحدث اإلعاقة نتيجة إصابات جسدية أك نفسية، أك كالىما،  كقد تسبب اإلصابات المختمفة إعاقات 

جسدية أك حسية مثؿ فقداف السمع أك النظر أك حركيا مثؿ عدـ القدرة عمى المشي أك استخداـ 
 مف أم مجتمع يعتبر معاقا كىذا التقدير يشمؿ 10%كتقدر منظمة الصحة العالمية أف . األطراؼ

مف المجتمع بحاجة إلى مستكل معيف مف التأىيؿ 1.5% جميع مستكيات اإلعاقة كأنكاعيا، كاف 
(who,1981) .  كينتج عف اإلعاقات باإلضافة إلى المشاكؿ الصحية تبعانت اقتصادية سكاء نتيجة

لتكاليؼ أعادة التأىيؿ باعتبارىا باىظة نكعا ما مقارنة بالرعاية الصحية األكلية أك الثانكية ككذلؾ 
لقد أدت المشاكؿ كالككارث المتالحقة . بسبب فقداف المجتمع لمقكل العاممة المنتجة بسبب اإلصابة

التي حمت بالشعب الفمسطيني إلى زيادة الحاجة إلى خدمات التأىيؿ كتطكيرىا، حتى تخدـ شريحة 
. أصبحت تنمك بصكرة مطردة بسبب العدكاف اإلسرائيمي كاستيدافو لكافة فئات الشعب الفمسطيني

كتكمف مشكمة المعاقيف في كيفية تسخير العقؿ كاإلرادة البشرية عمى المستكيات الفردية كالجماعية، إلى 
تحكيؿ اإلنساف المعاؽ مف كائف عاجز جسمانيا أك نفسيا إلى كائف فاعؿ اجتماعيا، كمف فرد يمتمكو 
اإلحساس بالنقص إلى إنساف يمتمكو اإلحساس بالتحدم، كمف االعتمادية كاالتكالية المطمقة، إلى 

ف مكاجية اإلعاقة تتجاكز األبعاد الفردية  االستقالؿ النسبي، كمف فرد مستيمؾ، إلى إنساف منتج، كا 
لمشكمة المعاقيف أنفسيـ، لتصؿ إلى أبعاد اجتماعية كاقتصادية كتنمكية، كلتصبح بذلؾ مسألة رعاية 

كتأىيؿ كدمج المعاقيف في المجتمع مسألة رائدة كعمالقة، مف أجؿ الكصكؿ إلى أقصى درجات تحقيؽ 
 (.1986بدكم، ) الذات كاإلنتاجية كالحرية الشخصية لمفرد كالمجتمع

 
  : اإلعاقة في فمسطين1.3.2

 
إف مشكمة اإلعاقة في فمسطيف، مشكمة قديمة بقدـ األمراض المعيقة كالعدكاف االستعمارم عمى 

المنطقة العربية، كزادت ىذه المشكمة بازدياد حدة الصراع، كاستخداـ أنكاع مختمفة مف األسمحة الفتاكة، 
كأحيانا المحرمة دكليا في قمع الشعب الفمسطيني المنتفض مف اجؿ حريتو كاستقاللو، كلعؿ االىتماـ 
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ـ مع انعقاد المؤتمر الفمسطيني األكؿ لألفراد المعاقيف، 1987الكاسع بالمعاقيف في فمسطيف ظير عاـ 
ككاف االىتماـ يقتصر فقط عمى جيد القطاع األىمي، حيث كانت الجية الرئيسية التي تبادر الى إنشاء 

ص .2006)،(1.2جدكؿ )كقد أشار تقرير كزارة الصحة . خدمات التربية الخاصة كالتأىيؿ كتنظيميا
V)"  لكف فيما يتعمؽ بنسب "(فمسطيني3.765.002 )، نحك2005أف عدد سكاف الضفة الغربية لعاـ ،

 مرتبطة بالخصائص االجتماعية كاالقتصادية ماإلعاقة في فمسطيف كمشاكميا كأسبابيا فيي متعددة كه
كالسياسية لمشعب الفمسطيني، إذ أف كجكد االحتالؿ كالمقاكمة أدل الى ارتفاع نسبة اإلعاقة، حيث 

، كفي الضفة الغربية (1.6%)، منيا في قطاع غزة (1.8%)تشكؿ نسبة اإلعاقة مف مجمؿ السكاف 
. )2006فمسطيف، الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،)، (%1.9)
 

التكزيع النسبي لإلفراد ذكم اإلعاقة حسب سبب اإلعاقة كبعض الخصائص           : 1.2جدكؿ 
(. 2005 الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،) 2004الخمقية،

 
الخصائص 

الخمقية 
نسبة سبب اإلعاقة 

المعاقيف 
عدد األفراد 

الكمي  أثناء خمقي مرضي 
الكالدة 

إصابة حرب 
عمؿ 

حادث 
سير 

حكادث 
أخرل 

أخرل 

 المنطقة 
األراضي 
الفمسطينية 

34.6 23.5 6.9 6.0 3.3 0.3 9.1 4.6 1.7 33.247 

الضفة 
الغربية 

32.8 30.1 6.7 5.7 3.8 3.9 11.2 5.8 1.7 21.032 

 12.215 1.6 2.4 0.5 1.5 2.3 6.6 7.4 36.9 37.9قطاع غزة 

 

 لتأهيلل نشأة وتطور المجان المحمية 4.2

، منتشرة في الضفة الغربية كاألردف كسكريا كلبناف فالمخيمات ىي تجمعات سكنية لالجئيف الفمسطينيي
يكجد في الضفة الغربية تسعة عشر مخيما يعيش سكانيا بأدنى المستكيات مف الناحية الصحية . كغزة
:  االجتماعية، كما تعاني المخيمات مف عدة أمكر أخرل أىميا– التعميمية –
 

 اكتظاظ سكاني عمى مساحات صغيرة مف األرض. 

 شكارع ضيقة عمى شكؿ أزقة . 

 بيكت صغيرة مبنية بأدنى المكاصفات لالستعماؿ البشرم. 
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 قنكات الصرؼ الصحي مكشكفة. 

 عيادات صحية ال تكفي الحاجة. 

 تزايد أعداد السكاف مما يجعؿ الكضع أكثر سكءا. 

 

كؿ العكامؿ السابقة كغيرىا، أدت إلى انتشار األكبئة في المخيمات، أكثر منيا في األماكف األخرل 
(. 2001المجنة المركزية الكطنية لمتأىيؿ، )
 

كلما برزت فكرة االىتماـ بالمعاقيف في فمسطيف بشكؿ ممحكظ في نياية الثمانيات كذلؾ مع بداية 
". المعاؽ العالمي"  عقد1992 حتى 1982االىتماـ العالمي بيذه الفئة مف السكاف، إذ اعتبر العقد مف 

كلكحظ تزايد عدد المعاقيف في المخيمات الفمسطينية كغياب مف يعمؿ عمى رعاية ىذه الفئة كجاءت 
االنتفاضة األكلى، التي كاجيتيا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بشتى كسائؿ القمع، حيث كثرت اإلصابات 

برصاص جنكد االحتالؿ اإلسرائيمي جراء التعميمات العمنية مف قادة الجيش اإلسرائيمي لجنكدىـ 
.  بتكسير إطراؼ الفتياف، مما أدل ذلؾ إلى تزايد أعداد المعاقيف في مجتمعنا الفمسطيني

 
 المؤمف باف المجتمع لمجميع، كانو يجب أف يتـ احتضاف –كقد بادرت مجمكعات مف الشباب المثقؼ 

المعاقيف مف أبناءه لينخرطكا في المجتمع بيف أندادىـ، بتشكيؿ المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في 
المخيمات الفمسطينية، كفؽ مفيـك التأىيؿ المبني عمى المجتمع أم استغالؿ كؿ إمكانيات المجتمع 

. كتكظيفيا لخدمة كرعاية المعاؽ
 

ـ، كذلؾ بالتعاكف مع برنامج التأىيؿ في 1988في العاـ " مخيـ الدىيشة" تشكمت أكؿ لجنة محمية في
 ـ تأسس 1990كفي عاـ . التي قدمت ليذه المجنة المشكرة كاإلرشاد الميني" بيت لحـ العربية"جمعية 

برنامج اإلعاقة في ككالة الغكث منبثقا عف دائرة اإلغاثة كالخدمات االجتماعية، حيث لعب ىذا 
البرنامج دكرا كبيرا في تشكيؿ لجاف محمية تعنى برعاية كتأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية في 

 .الضفة الغربية، كأخذت تشكؿ ىذه المجاف بالتعاكف مع ىذا البرنامج
 

تعتبر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف لجاف أىمية، محمية، منتخبة، تعمؿ كفؽ فمسفة التأىيؿ المجتمعي 
لتحقيؽ تجربة مجتمع محمي في مجاؿ إعادة تأىيؿ المعاقيف مف خالؿ تحسيف نكعية الحياة ليـ نحك 

 (.2001المجنة المركزية الكطنية لمتأىيؿ،  )الدمج االجتماعي 
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 مع أىداؼ برنامج التأىيؿ في الككالة كقد اتبعت الككالة ةكجاءت أىداؼ المجاف المحمية منسجـ
: سياسة كاضحة بخصكص دعـ تشكيؿ ىذه المجاف تمثمت في

 
 تسييؿ عمؿ ىذه المجاف في المخيمات الفمسطينية . 

 تقديـ دعـ مالي لبرامجيا . 

  تنسيؽ التعاكف بيف ىذه المجاف كمؤسسات ككالة الغكث مف خالؿ دائرة الصحة كالتعميـ
 . كالشؤكف االجتماعية

 المحافظة عمى استقاللية ىذه المجاف. 

  ككالة الغكث )العمؿ عمى تطكير القدرات المينية لمعامميف في برامج المجاف المحمية كأعضائيا
 (.2006الدكلية، 

 

: الدوافع وراء تشكيل المجان المحمية لتأهيل المعاقين. 1.4.2

ـ األثر األكبر كالداعـ األساسي في تشكيؿ المجاف المحمية، كذلؾ لزيادة 1987كاف النتفاضة سنة 
إعداد المعاقيف المصابيف برصاص الجيش اإلسرائيمي في كافة التجمعات السكانية في فمسطيف 
كالمخيمات الفمسطينية عمى كجو الخصكص، بحيث بمغ عدد المعاقيف الالجئيف داخؿ المخيمات 

 حالو حسب دراسة أعدتيا دائرة خدمات اإلغاثة كالخدمات 3680الفمسطينية في الضفة الغربية 
، مما يشكؿ ما 2005 برنامج اإلعاقة في ككالة الغكث بالتعاكف مع المجاف المحمية عاـ –االجتماعية 

 .(2006ككالة الغكث الدكلية، ) مف عدد الالجئيف المقيميف داخؿ المخيمات 2%نسبتو 

عادة  كما أف عجز المنظمات العاممة في مجاؿ اإلعاقة كالتأىيؿ، عمى استيعاب أعداد المصابيف كا 
تأىيميـ، نتيجة ضعؼ اإلمكانيات كقمتيا، كاليجمة اإلسرائيمية ضد التجمعات الفمسطينية كافة 

شكمت قضايا المعاقيف داخؿ المخيمات أكلكية . كالمخيمات الفمسطينية عمى كجيو الخصكص
 التي يمر بيا الراىنة الظركؼ مجتمعية، مما حدا بالبحث إلى محاكلة إيجاد حمكؿ كبدائؿ لمكاجية

 زادت مف   التي االحتالؿ كالكضع السياسي كظركؼ االنتفاضةطكؽالشعب الفمسطيني كخاصة 
عدد األشخاص الذيف ىـ بحاجة إلى خدمات تأىيمية  ىذه األسباب كغيرىا زادت مف حاالت اإلعاقة،

 .سكاء كانت نفسية أـ طبية أـ اجتماعية أـ مينية كغير ذلؾ

كبالرغـ مف الظركؼ الصعبة التي عانتيا المنطقة، إال أف المؤسسات الخيرية بادرت إلى تقديـ الكثير 
مف أشكاؿ الرعاية كالتأىيؿ، كمف أبرز ىذه المؤسسات الخيرية في بالدنا كالتي أخذت بالتكسع 

، كيعمؿ برنامج "فف المحمية لتأىيؿ المعاقيا المج"كالتطكر في تقديـ خدمات التأىيؿ كالرعاية لممعاقيف 
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 كيركز عمى الزيارات ، منظمة الصحة العالمية لمتأىيؿمف خالؿ االعتماد عمى دليؿ  فيياالتأىيؿ
المجنة المركزية الكطنية لمتأىيؿ، ) البيتية كالعمؿ المجتمعي كبرامج الكقاية كمراكز األنظمة المجتمعية

2001). 

: المجان المحمية في مخيمات شمال الضفة الغربية. 2.4.2
 

كقد تشكمت  ـ األثر األكبر كالداعـ األساسي في تشكيؿ المجاف المحمية1987كاف النتفاضة سنة 
: المجاف المحمية في المخيمات الفمسطينية حسب التالي

 
 تأسست المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ : المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ بالطو

قامت بإجراء مسح اجتماعي شامؿ لحصر عدد اإلعاقات كقد . (1993)بالطو في عاـ 
 كألف .كبالتالي تحديد مستكل الخدمة كمف ثـ العمؿ عمى  إعادة تأىيميـ في المجتمع المحمي

المجنة المحمية جزء ال يتجزأ مف المجتمع المحمي كألنيا ال تستطيع العمؿ بمعزؿ عف اآلخريف 
 كمؤسسة إنقاذ الطفؿ كالمجتمع كككالة الغكثقامت بالتعاكف كالتنسيؽ مع المؤسسات األخرل 

 المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ بالطة، )1994المحمي ببناء مركز المجنة المحمية عاـ 

2007.) 

 

   ىي عبارة عف لجنة أىمية خدامتيو غير ربحية :المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف
خالؿ 1991 تعمؿ كفؽ فمسفة التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي، تأسست في العاـ 

اجتماع شعبي لتدارس أكضاع المعاقيف كاحتياجاتيـ في إطار المجتمع، حيث تشكمت في ظؿ 
االنتفاضة األكلى نتيجة تزايد أعداد الجرحى كالمعكقيف كعجز مؤسسات التأىيؿ في مناطؽ 

 في بداية تكاعتمد.الكسط كجنكب الضفة الغربية، مف استيعاب ىذه األعداد الكبيرة لتأىيميـ 
تأسيسيا عمى المجتمع المحمي مف حيث الدعـ المادم كالمعنكم كتجنيد المتطكعيف كالتدريب 

المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  )مف اجؿ القياـ بدراسات عف كاقع اإلعاقة في مخيـ جنيف 
 (.2007 مخيـ جنيف،

 

  ـ مف قبؿ مجمكعة 1997تأسست في عاـ :  المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ الفارعة
مف المتطكعيف، كذلؾ نظرا الزدياد عدد المعاقيف في المخيـ كالمناطؽ المجاكرة، كغياب 

خدمات التأىيؿ المقدمة لممعاقيف في المخيـ، كتعمؿ عمى تقديـ برامج التأىيؿ لذكم 
االحتياجات الخاصة،  باإلضافة الى العديد مف األنشطة االجتماعية كالصحية كالنفسية التي 

 (.2007 المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ الفارعة، )تيـ المعاقيف داخؿ المخيـ 



17 

  بعد انتياء االنتفاضة األكلى كما خمفتو مف : المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ عسكر
إصابات عديدة كمتنكعة بيف أبناء شعبنا الفمسطيني، ككجكد أعداد أخرل أصيبكا بأنكاع مف 
اإلعاقات، برزت فكرة تأسيس المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف في منطقة عسكر، كالتي تشمؿ 

 القرل – المساكف الشعبية – جبؿ عسكر – مخيـ عسكر القديـ –مخيـ عسكر الجديد  )
مف مجمكعة مف الشباب كالفتيات الذيف آمنكا بفكرة العمؿ  (الشرقية مف محافظة نابمس 

 ـ بداية االنطالؽ نحك تحقيؽ ىدؼ المجنة في دمج 1992كاالعتناء بيذه الشريحة فكاف العاـ 
(. 2007 المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ عسكر، )المعاؽ في المجتمع المحمي 

 

  تأسست المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف : العيف  (1)المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ رقـ
كقد كلدت الفكرة مف خالؿ الحاجة الممحة كالتي كانت .  ـ2001في عاـ (1رقـ)مخيـ العيف 

تظير لدل ذكم االحتياجات الخاصة كذكييـ مف خالؿ الصعكبات التي كانكا يعانكنيا في 
ازدادت  (األقصى)ككما انو خالؿ االنتفاضة الحالية . الحصكؿ عمى أم خدمو مف المؤسسات

حاالت اإلعاقة لدل جميع فئات المجتمع، كمف ىذا المنطمؽ تـ عمؿ دراسة احتياج لذكم 
االحتياجات الخاصة عمى إنشاء مركز ييتـ كيرعى احتياجاتيـ، كمف خالؿ ىذه الدراسة 

المجنة  ) جريح انتفاضة     76 ذكم احتياج خاص ك 375كالمسح الميداني تبيف أف ىناؾ 
 (.2007 المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ العيف،

 
  تأسست المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف:المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ نكر شمس  

 ـ كتيدؼ المجنة الى مساعدة المعاؽ كدمجو في المجتمع 1994 عاـ مخيـ نكر شمس
 يقكـ عمى ىذه المجنة ، كمساعدة الجرحى ككبار السف مف ذكم االحتياجات الخاصة،المحمي

تعديؿ حمامات لممعاقيف كالجرحى ككبار السف بحيث تعمؿ عمى . أعضاء ىيئة إدارية طكعيو
عمؿ أنشطة ترفييية ، كتقديـ األجيزة المساعدة لممعاقيف ذكم اإلعاقة الدائمة، كفي المخيـ

عمؿ محاضرات متنكعة ، كتقديـ المساعدات العينية كالمادية لممعاقيف، ككاجتماعية لممعاقيف
 المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ نكر شمس،) في التكعية كاإلرشاد لمجرحى كالمعاقيف

2007.) 

 
  يقـك بإدارتيا ىيئة إدارية 1994تأسست عاـ : المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ طكلكـر ،

مككنو مف تسعة أعضاء ينتخبكف كؿ سنتيف، كيككف العمؿ داخؿ المجنة ضمف لجاف 
بالتعاكف مع المؤسسات المختصة تحقيقا . متخصصة، تأىيمية، ثقافية، مالية، رياضية، صحية
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، )ليدؼ دمج المعاؽ في المجتمع المحمي   المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ طكلكـر

2007.) 

 
: أهداف المجان المحمية لتأهيل المعاقين.3.4.2  
 

:  تسعى المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
 

 الكشؼ المبكر عف االعتالؿ كاإلعاقة. 

  تقديـ المشكرة كالمساعدة النفسية كاالجتماعية لممعاقيف كذكييـ، كنشر الكعي في المجتمع
 .عامة كأسر المعاقيف خاصة لمكقاية مف اإلعاقة

 الكصكؿ إلى المعاقيف كنقؿ الخدمات الالزمة ليـ في أماكف تكاجدىـ. 

  أنشطة ال منيجية لممعاقيف– ترفييية – مينية – تعميمية –خمؽ برامج اجتماعية . 

  تعديؿ المساكف كالمرافؽ العامة ليسيؿ عمى المعاقيف الكصكؿ لالماكف التي يريدكنيا بدكف أية
 . عكائؽ

 العمؿ عمى تكفير األجيزة المساعدة لممعاقيف بأسيؿ الطرؽ كبأقؿ التكاليؼ. 

 افتتاح مراكز التأىيؿ كالتكعية المجتمعية. 

 

(. 2006ككالة الغكث الدكلية، )كؿ ىذه األىداؼ تعمؿ عمى دمج المعاؽ في المجتمع المحمي 
 

:  الجهات المساندة لمجان التأهيل. 4.4.2
 

ىناؾ  العديد مف المصادر في المجتمع المحمي تمعب دكرا أساسيا في ككنيا جية مساندة لمجاف 
: المحمية كمف ىذه المصادر

 
 إدارات المدارس كالييئات التدريسية. 

 إدارات مراكز الشباب االجتماعية كالمراكز النسكية . 

 المسؤكلكف في المؤسسات الصحية . 

  الخ...  لجنة الزكاة – الجمعيات الخيرية –الفعاليات االجتماعية. 

  أخصائييف في العالج – باحثيف اجتماعييف –الذيف يعممكف في ميف قريبة مثؿ األطباء 
 .الطبيعي
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 أقرباء كذكم المعاقيف. 

  الخ... إماـ مسجد – كجيو – مختار –أشخاص أصحاب النفكذ. 

 

: ككاف ليذه الفئات األثر الكبير في تشكيؿ ىذه المجاف كتعزيز مفيـك التأىيؿ بالكسائؿ التالية
 

 نشر الفكرة في المدارس بيف الطمبة . 

 المجنة المركزية )الخ ...نشر الفكرة في مراكز الشباب االجتماعي كالمراكز النسكية كالمساجد 
 (.2001الكطنية لمتأىيؿ، 

 
: مجاالت وبرامج المجان المحمية لتأهيل المعاقين. 5.4.2

 

تقكـ برامج المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف، بتقديـ برامج عالجية مرنة لكؿ معاؽ كؿ  حسب حالتو، 
سكاء كانت اإلعاقة بسبب اإلصابة أك بسبب المرض، حيث يتـ تقييـ كؿ شخص يدخؿ برنامج 

التأىيؿ، كتعد لو خطة تأىيؿ تيدؼ إلى مساعدتو عمى تطكير قدراتو بحيث يعيش بشكؿ معتمدا فيو 
 .عمى نفسو، كبأكبر قدر ممكف مف االستقاللية بعد تمقيو خدمات التأىيؿ

 
إف الميمة األساسية لعممية التأىيؿ، ىي التركيز عمى الكصكؿ إلى قياـ الشخص المعاؽ بالميارات 
. األساسية التي مف شأنيا أف تساعده في الحياة كتكفر لو قدر ممكف مف االستقاللية كالعكدة إلى العمؿ

 
: الخدمات المقدمة من قبل المجان المحمية لتأهيل المعاقين.6.4.2  
 

: ىناؾ العديد مف الخدمات التأىيمية المقدمة مف قبؿ المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف كنذكر منيا
 

 برنامج العمؿ مع الحاالت الفردية: 

 
o يقكـ عمى الزيارات المنزلية لمعاقيف كتدريب احد أفراد اسرتو. 

o  األنشطة المجتمعية التي تيدؼ إلى تغيير اتجاىات المجتمع السمبية نحك اإلعاقة
 .كالمعاقيف

o  األنشطة الكقائية التي تيدؼ إلى محاكلة الحد مف حدكث اإلعاقة كأثار العجز في
 (.2006الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، ) المجتمع كالتخفيؼ منيا

 



20 

 برنامج األدكات المساعدة: 

 
ييدؼ إلى تزكيد المعاقيف حركيا باحتياجاتيـ مف األدكات المساعدة كاألطراؼ المساعدة بأسعار 

. مناسبة
 

 تيدؼ إلى دعـ احتياجات األطفاؿ كمنيـ المعاقيف ضمف الفئة : برامج مكتبة األلعاب التربكية
العمرية ذاتيا مف األلعاب برسكـ رمزية كأيضان خالؿ األنشطة التأىيمية المختمفة لألطفاؿ 

 .المعاقيف

 يتـ فيو مكاءمة منازؿ األشخاص المعاقيف لالعتماد عمى :  برنامج تعديؿ المنازؿ كالمؤسسات
كأيضان تعديؿ المؤسسات العامة التي تقدـ الخدمات األساسية داخؿ . ذكاتيـ كبدكف مساعدة

المخيـ لمسكاف، حتى يتمكف األشخاص المعاقيف مف الكصكؿ إلييا كاالستفادة مف خدماتيا 
 .بيسر كسيكلة لممشاركة في األنشطة المجتمعية

  مختمؼ المستكيات–برنامج التربية الخاصة لذكم اإلعاقات العقمية . 

 برامج خاصة بالطمبة بطئي التعمـ . 

 كذلؾ مف  المجاف المحمية تساىـ في دمج المعاؽ في المجتمع المحمي ابرامج كفعاليات تنظمو
 :خالؿ

 

o أطفاؿ آخريف أسكياء بقصد اإلدماج بينيـةمشارؾ . 

o تنظيـ البرامج الترفييية كالرحالت التي يشارؾ بيا أطفاؿ معاقيف كغير معاقيف . 

o  مشاركة المجاف المحمية المؤسسات العاممة في تأىيؿ المعاقيف في الفعاليات الخاصة
المجنة المحمية لتأىيؿ )بالمعاقيف مثؿ االحتفاؿ بيـك المعاؽ العالمي كالفعاليات العامة 

 . (2006المعاقيف ، 

  مفهوم تأهيل المعاقين5.2

 (المحيطة)إف حياة اإلنساف منذ بدايتيا تنطكم عمى سمسمة مف التفاعالت المستمرة بيف الفرد كبيئتو 
إذ أف اليدؼ مف كراء ىذا التفاعؿ يكمف في إيجاد التكازف كالتكافؽ بيف . التي يعيش فييا كيتفاعؿ معيا

الحالة البدنية كاالجتماعية كالنفسية لمفرد مف جية، كبيف ما تتميز بو ظركؼ البيئة مف صفات تؤثر 
كىذا التفاعؿ يؤدم . في صحتو كنفسيتو كتعاممو كتفاعمو مع اآلخريف ممف حكلو مف جية أخرل

، كلكف في حالة حدكث خمؿ في ىذا التكازف نجد أف اإلنساف يسعى ةباإلنساف إلى االستقرار كالرفاىي
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مف خالؿ جيده كخبرتو في الحياة كتعاممو مع اآلخريف سكاء عمى صعيد األسرة أك العمؿ ليحقؽ حالة 
 . (2000عبيد، )مف التكازف بيف ىذه المتطمبات المختمفة 

 كفي حاؿ عدـ قدرتو، يصبح بحاجة لممساعدة كيأتي دكر التأىيؿ مف أجؿ أف يمكنو مف الحفاظ عمى 
قدراتو الجسدية المتبقية لديو أك مف أجؿ استعادة القدرات التي فقدىا ليعكد إلى االستقاللية الذاتية 

تمؾ العممية المنظمة كالمستمرة التي تيدؼ إلى  "قبأف (1992الزعمكط، )كاإلنتاجية، بحيث عرفو 
إيصاؿ الفرد المعاؽ إلى أعمى درجة ممكنة مف النكاحي الطبية كاالجتماعية كالنفسية كالتربكية كالمينية 

(. 1992الزعمكط، )" كاالقتصادية التي يستطيع الكصكؿ إلييا

اإلفادة مف مجمكعة " بأنو  (2002عبيد، )في حيف عرفتو منظمة الصحة العالمية كما كرد في 
الخدمات المنظمة في المجاالت الطبية كاالجتماعية كالتربكية كالتقييـ الميني، مف أجؿ تدريب أك 

   .(2002عبيد، )"إعادة تدريب الفرد كالكصكؿ إلى أقصى مستكل مف مستكيات القدرة الكظيفية

عممية ديناميكية " فقد عرفتو بأنو ( ontario Ministry Of Health))أما كزارة الصحة في انتاريك  
محددة األىداؼ ضمف فترة محددة مف أجؿ إيصاؿ الفرد المعاؽ إلى أعمى درجة مف المقدرة العقمية 
كالجسدية كالنفسية كالكظيفية، مف خالؿ تزكيد الفرد كأسرتو كالمجتمع لمتكيؼ كالتأقمـ مع المحددات 

.  الناتجة عف الفقداف الكظيفي مف أجؿ الكصكؿ إلى الدمج االجتماعي كاالستقاللية

تمؾ القدرات المتبقية لممعاؽ بتكجيييا كتنميتيا بالطريقة : أما بالنسبة لمتأىيؿ الميني لممعاقيف فيك
المناسبة لظركفو، كبما يسمح لو كيمكنو مف السيطرة عمييا إلى أقصى حد ممكف كي يستطيع االندماج 

(. 1998جامعة القدس المفتكحة، )في بيئتو الطبيعة،  اقتصاديان كاجتماعيان 

ىكذا يتضح لنا أف عممية تأىيؿ األشخاص المعاقيف بشكؿ عاـ، ال يقتصر عمى تقديـ خدمات التأىيؿ 
 فقدىا بسبب اإلعاقة دمف أجؿ مساعدة الفرد عمى تدريب الميارات التي فقدىا أك تعكيضو عف مينة ؽ

فحسب، بؿ إنيا تأخذ شكؿ الشمكؿ ألنيا تيدؼ إلى استعادة قدراتو عمى التكيؼ في  مجاالت الحياة 
المختمفة، إذ تشمؿ كذلؾ محاكلة استعادة الفرد لقدراتو الجسدية كالعقمية باإلضافة إلى مساعدتو بقبكؿ 

كىي بالتالي تسعى لتدريب كتشغيؿ المعاؽ، مف .  ذاتو بشكؿ اكبر مف جيتو، كالمجتمع مف جية ثانية
أجؿ الكصكؿ إلى أعمى مستكل مف الكفاءة كاالستقاللية الشخصية كالمينية كاالستقالؿ االقتصادم 

كمف خالؿ ما تـ عرضو مف تعاريؼ .  كتحقيؽ احترامو لذاتو كعضك مشارؾ في بناء المجتمع كتطكره
تأىيؿ الفرد : مختمفة حكؿ التأىيؿ كالتأىيؿ الميني، نستنتج أف جميعيا تندرج في إطار كاحد كىك

المعاؽ، كذلؾ بإكسابو معرفة كميارات جديدة سكاء كانت في مجاؿ العناية الذاتية أك ميارات الحياة 
اليكمية أك كانت في مجاؿ إكسابو ميارات مينية جديدة مف أجؿ الحصكؿ عمى مينة تناسب كضعو 
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فيي محاكالت تسعى الستغالؿ قدراتو المتبقية كقدراتو الجسدية كتطكيرىا كتنميتيا بيدؼ .  الحالي
الكصكؿ إلى أعمى درجة مف درجات االستقاللية الذاتية، سكاء كانت مف الناحية االجتماعية أـ 

االقتصادية كصكال بو إلى إشباع االحتياجات التي حـر منيا بسبب اإلعاقة كذلؾ بغية الكصكؿ بو إلى 
(.  1999 المغمكث،)االندماج في المجتمع 

إف التأىيؿ بمعناه الشمكلي يعني التطكير كتنمية قدرات الشخص المصاب، لكي يككف مستقال كمنتجان 
كمساعدة الشخص عمى تخطي اآلثار السمبية التي تخمفيا اإلعاقة كالعجز مف آثار نفسية أك . كمتكيفان 

أف التأىيؿ ىك عبارة عف مجمكعة مف الجيكد  (1999)اجتماعية أك اقتصادية، كقد أكضح المغمكث 
التي تبذؿ خالؿ مدة محددة نحك ىدؼ محدد لتمكيف الشخص كعائمتو مف التغمب عمى اآلثار الناجمة 

عف العجز أك اكتساب أك استعادة دكره في الحياة معتمدان عمى نفسو كالكصكؿ إلى أفضؿ مستكل 
 (.1999المغمكث، )كظيفي عقمي أك جسماني أك اجتماعي 

 
تمؾ العممية المنظمة "التأىيؿ بأنو  (1993في كتابو التأىيؿ الميني لممعكقيف )كعرؼ الزعمكط 

، "المستمرة التي تيدؼ إلى إيصاؿ الفرد المعاؽ إلى أعمى درجة ممكنة مف النكاحي الطبية كاالجتماعية
(. 1993 الزعمكط ،)
 

ذا نظرنا إلى كجية النظر التشريعية فقد جاء تعريؼ منظمة الصحة العالمية، بأف التأىيؿ ىك  كا 
االستفادة مف الخدمات الطبية كالنفسية كاالجتماعية كالتربكية كالمينية، مف أجؿ تدريب اإلفراد لتحسيف "

: فيقكؿ بأنو (1995)" التأىيؿ الميني لممعكقيف"كيشير الزعمكط في كتابو ".  مستكياتيـ الكظيفية
عممية متبعة الستخداـ اإلجراءات الطبية كاالجتماعية كالتأىيمية مجتمعة في مساعدة الشخص المعاؽ "

 الزعمكط ،)" عمى استغالؿ كتحقيؽ أقصى مستكل ممكف مف طاقاتو كقدراتو كاالندماج في المجتمع

1995 .)
 

كمف خالؿ ما استعرضناه مف تكضيح لمفيـك التأىيؿ، يمكننا أف نستنتج بأف التأىيؿ عبارة عف جيد 
مشترؾ بيف مجمكعة مف االختصاصات بيدؼ تدعيـ كتكظيؼ قدرات الفرد ليككف قادران كمتكيفان مع 

(. 1995 الزعمكط ،)اإلعاقة ك متطمباتيا إلى أعمى درجة ممكنة 
 
 

  أهداف التأهيل المجتمعي6.2
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تيسير تبكء المعاؽ المكانة التي تتناسب كقدراتو،  : تتمخص األىداؼ الرئيسية لخدمات التأىيؿ في
كقيامو بدكره في المجتمع، مف خالؿ اكتسابو الميارات الالزمة، مع إحداث التغيير المساند في المحيط 

: البيئي كاالجتماعي، كمف ىذا المنطمؽ، تتمثؿ أىداؼ التأىيؿ في إطار المجتمع فيما يمي
 

 تحقيؽ الدمج االجتماعي لألشخاص المعاقيف. 

 تحقيؽ مبادئ تكافؤ الفرص كالعدالة االجتماعية كحماية حقكؽ المعاقيف. 

 مف فمساعدة المعاقيف عمى اكتساب ميارات الحياة اليكمية، التي تتيح ليـ اكبر قدر ممؾ 
 .االعتماد عمى الذات كاالستقاللية

  إحداث تغييرات ايجابية في المحيط البيئي كاالجتماعي كالثقافي كاالقتصادم بما يتناسب مع
كيتطمب ىذا األمر، . احتياجات كافة فئات المجتمع، بمف فييـ األشخاص ذكك اإلعاقات

مساىمة فعمية نشطة مف أسرة المعاؽ بشكؿ خاص، كسائر أفراد المجتمع بشكؿ عاـ، لكي 
 . (1990 داكد، )يحقؽ التأىيؿ في إطار المجتمع أىدافو

 
  واقع التأهيل في المجتمع الفمسطيني7.2

 
عممية إعداد الفرد عقميان كاجتماعيان كمينيان كاقتصاديان، لمعمؿ عمى دمجو في "يعرؼ التأىيؿ عمى أنو 

كقد تكزعت خدمات التأىيؿ في فمسطيف عمى القطاعيف  ".المجتمع عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف
الحككمي كالخاص، إضافة إلى بعض المؤسسات األجنبية كككالة الغكث الدكلية، كيعتبر القطاع 

الخاص ىك المقدـ األكبر لمخدمات التأىيمية لممعاقيف في األراضي الفمسطينية، إذ تكجد حكالي مائة 
منيا مؤسسات غير حككمية، إال أنيا  (%84.5)مؤسسة متخصصة بتقديـ خدمات التأىيؿ لممعكقيف، 

مف إجمالي عدد المعكقيف كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع % 10في المقابؿ ال تغطي أكثر مف 
الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ )المؤسسات التي تقدـ الخدمات التأىيمية في المجتمع الفمسطيني 

(.  2006المكاطف، 
 

( 2001 فمسطيف،كزارة الصحة،)تكزيع المؤسسات التي تقدـ خدمات التأىيؿ : أ  3.2 -جدكؿ
 

% المجمكع قطاع غزة الضفة الغربية الجية المشرفة 
 15.5 15 11 5كزارة الصحة 

(  2001 فمسطيف،كزارة الصحة،)تكزيع المؤسسات التي تقدـ خدمات التأىيؿ : ب  3.2 -جدكؿ
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% المجمكع قطاع غزة الضفة الغربية الجية المشرفة 
 51.5 50 25 25" محمية"منظمات غير حككمية

 14.4 14 9 5" دكلية"منظمات غير حككمية

 16.5 16 5 11الخاصة 

 2.1 2 2 0أخرل 

 100 97 52 45المجمكع 

 
 حسب دراسة أخرل، بمغ عدد مؤسسات التأىيؿ غير الحككمية التي تعنى بشؤكف المعاقيف في 

 مؤسسة في قطاع غزة، كالباقي في الضفة الغربية، (41) مؤسسة، منيا (108)المناطؽ الفمسطينية 
كتركز ىذه المؤسسات في المدف الرئيسية كتقدـ أكثر مف ثمثي خدماتيا لإلعاقات الحركية، كبالرغـ مف 
ذلؾ، فاف ىذه الخدمات ال تصؿ إلى الحد المطمكب، كتحتاج إلى التنسيؽ كالتكامؿ فيما بينيا لمعمؿ 

 . (2003كزارة الصحة، )عمى منع االزدكاجية كزيادة أعداد المستفيديف 
 

 لدراسة تحميمية ألثر االنتفاضة الفمسطينية عؿ) بيت لحـ –كمف خالؿ تقرير الجمعية العربية لمتأىيؿ 
، فإنو يتضح أف مفيـك التأىيؿ في المناطؽ الفمسطينية قد نشأ نتيجة جيكد ذاتية، مف (2002اإلعاقة، 

خالؿ مؤسسات أىمية محددة لمكاجية االحتياجات المجتمعية كالشعبية المتزايدة كالسعي لتحسيف جكدة 
خدمات التأىيؿ المقدمة لمشعب الفمسطيني، باعتبار أف المؤسسات األىمية ىي المقدـ الرئيس كالمباشر 
لخدمات التأىيؿ في فمسطيف، كذلؾ عمى الرغـ مما تتكبده ىذه المؤسسات مف تكاليؼ مالية باىظة، 

بسبب محدكدية التمكيؿ كتناقص الحاالت المحكلة ليا مف خالؿ كزارة الصحة الفمسطينية، األمر الذم 
 .ييدد استمرارية برامج التأىيؿ المكجكدة

 
كفي السنكات األخيرة، بدأت مشاريع تأىيمية تقـك عمى فمسفة التأىيؿ المجتمعي، تقدـ خدمات لعدد 

كبير مف المعاقيف كبتكمفة أقؿ مف التأىيؿ المؤسساتي، كمف أمثمة ذلؾ برنامج التأىيؿ المجتمعي في 
(BASR, 2002).  
 
 
 
 

 خدمات التأهيل المقدمة في المناطق الفمسطينية 8.2
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المستكل الكطني، : خدمات التأىيؿ في المناطؽ الفمسطينية تقدـ مف خالؿ ثالث مستكيات رئيسية ىي
. كالمستكل المتكسط، كالمستكل المجتمعي

 
 كتمثؿ في ثالث مراكز تحكيؿ رئيسية كمتخصصة في الضفة الغربية : المستكل الكطني

كقطاع غزة، حيث تـ بينيا االتفاؽ عمى تكزيع التخصص كالتعاكف كالتنسيؽ المتكاصؿ، كىذه 
 :المراكز كىي

 

o تقدـ الجمعية العربية لمتأىيؿ، خدمات التأىيؿ الطبي  :ـ1960"بيت لحـ " الجمعية العربية
لألشخاص الذيف يعانكف مف إعاقات مختمفة كىي متخصصة في مجاؿ إصابات الدماغ 
كالجمطات الدماغية، ككما تقدـ خدمات تشخيص كتأىيؿ شاممة أخرل مثؿ السماعات، 
كتقدـ ىذه الخدمات عمى المستكل الكطني كالكسيط كالمجتمعي مف خالؿ قسـ المبيت 

  .(BASR, 2002)بالمركز الرئيسي في بيت جاال

o ىك مركز متخصص في تأىيؿ إصابات الحبؿ : ـ1991راـ اهلل "  أبك ريا لمتأىيؿ" مركز
الشككي لكؿ األعمار، ككما يقدـ خدمات المبيت كالعيادات الخارجية داخؿ المركز كالتي 

 – العالج الكظيفي –العالج الطبيعي -  الرعاية التمريضية–تشتمؿ عمى الكشؼ الطبي 
  .(BASR, 2002)اإلرشاد النفسي كاالجتماعي 

o ىك المركز الرئيسي في القطاع، :ـ1996قطاع غزة "  الكفاء لمتأىيؿ الطبي" مستشفى
كالذم يقدـ خدماتو لألشخاص مف ذكم اإلعاقات الحركية كخاصة إصابات الدماغ كالحبؿ 
ألشككي حيث يقدـ خدمات المبيت كالعالج الخارجي، باإلضافة إلى خدماتو التي يقدميا 

  .(BASR, 2002)في إطار المجتمع

 
 كالذم يتمثؿ بالمجاف المحمية، مجالس القرل، برامج الصحة األكلية، : المستكل المجتمعي

برامج الحضانة كالطفكلة، رياض األطفاؿ، الممرضيف، مؤسسات التأىيؿ، برامج التأىيؿ في 
اطارالمجتمع، حيث ال زاؿ ىذا المستكل في طكر التطكير، ك الزالت ىناؾ جيكد جبارة تبذؿ 

عادة تكزيع الخدمات المكجكدة   ,BASR)لالرتقاء بيذا المستكل مف حيث تييئة المجتمع كا 

2002).  

 

 كىك الذم يعمؿ بيف المستكييف السابقيف، كيتمثؿ في الخدمات التي : المستكل المتكسط
تقدميا المستشفيات العامة، العيادات الخاصة، عيادات الرعاية األكلية، عيادات الحضانة 

  .(BASR, 2002)كالطفكلة، برامج التأىيؿ الميني، كغيرىا
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 عناصر خدمات التأهيل 9.2
 

تقكـ مراكز الرعاية التأىيمية بتقديـ برامج عالجية مرنة لكؿ معاؽ حسب حالتو، سكاء كانت اإلعاقة 
بسبب إصابة أك بسبب مرض، حيث يتـ تقييـ  كؿ شخص يدخؿ برنامج التأىيؿ، كتعد لو خطة تأىيؿ 

تيدؼ إلى مساعدتو عمى تطكير قدراتو بحيث يعيش معتمدا عمى نفسو، كبأكبر قدر ممكف مف 
إف الميمة األساسية لعممية التأىيؿ ىي التركيز عمى الكصكؿ . االستقاللية بعد خركجو مف المستشفى

إلى قياـ الشخص المصاب بالميارات األساسية التي مف شانيا أف تساعده في الحياة باستقاللية 
كالعكدة إلى العمؿ،  فعند دخكؿ المعاؽ إلى مركز التأىيؿ، كقبؿ البدء في برنامج التأىيؿ فانو يتـ 

تقييمو عف طريؽ األطباء لمتأكد مف أف حالتو مستقرة طبيا كاف لدية القابمية لمتحسف 
(Goodgold,1988.) 
 

مف ىنا، نجد أف المعاقيف يمتمككف ميما بمغت درجة إعاقتيـ كاختمفت فئاتيـ، قدرات كدكافع لمتعمـ 
كالنمك كاالندماج في الحياة العادية في المجتمع، لذلؾ كاف ال بد مف التركيز عمى تنمية ما لدييـ مف 
إمكانيات كقدرات في مجاالت التعمـ كالمشاركة كاالعتماد عمى الذات مف خالؿ مشاريع تأىيمية كبرامج 
تقدـ خدمات ألكبر عدد مف المعاقيف كبأقؿ تكمفة، كقد أخذت المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف بالتكسع 
كالتطكر الكمي كالنكعي مف خالؿ تجنيد الطاقات كاإلمكانيات لمعناية بفئة المعاقيف، كتقديـ الخدمات 

كمف أىـ الخدمات . الالزمة ليـ كألسرىـ كتمبية احتياجاتيـ مف كؿ الجكانب ماديا كنفسيا كاجتماعيا
: المقدمة لدعـ احتياجات حاالت اإلعاقة مف قبؿ المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف ما يمي

 
: التأهيل الصحي. 1.9.2

 

يسعى إلى إيصاؿ الشخص المعاؽ إلى أعمى مستكل كظيفي ممكف، مف الناحية الجسدية كالعقمية عف 
كييدؼ كذلؾ إلى تحسيف أك تعديؿ الحالة الجسمية أك العقمية لممعاؽ . طريؽ استخداـ الميارات الطبية

بشكؿ يمكنو مف استعادة قدرتو عمى العمؿ كالقياـ بما يمزمو مف نشاطات الرعاية الذاتية في الحياة 
كتشمؿ خدمات ككسائؿ .  العامة، كما ييدؼ إلى العمؿ عمى الكقاية مف تكرار حصكؿ حالة العجز

التأىيؿ الطبي تكفير األدكية كالعقاقير الطبية، العمميات الجراحية، العالج الطبيعي، العالج الكظيفي، 
 Methodist.2003)العالج الميني، اإلرشاد الطبي، األجيزة الطبية التعكيضية كالكسائؿ المساعدة

 .)
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: التأهيل النفسي. 2.9.2
 

ىك مساعدة المعاؽ عمى فيـ كتقدير خصائصو النفسية، كمعرفة إمكانياتو الجسمية كالعقمية كالكصكؿ 
إلى أقصى درجة مف التكافؽ الشخصي، كتطكير اتجاىات ايجابية سميمة نحك الذات لتحقيؽ التكافؽ 
االجتماعي كالميني، كذلؾ مف خالؿ مساعدتو في تككيف عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريف، 
. كالخركج مف العزلة االجتماعية، كاالندماج في الحياة العامة كمساعدتو في االختيار الميني السميـ

كتخفيض التكتر كالكبت كالقمؽ الذم يعاني منو المعاؽ، كضبط عكاطفو كانفعاالتو عبر تدريبو عمى 
دراكو إلمكاناتو ككيفية استغالليا في المقابؿ يشمؿ التأىيؿ النفسي . تصريؼ أمكره كغرس ثقتو بنفسو كا 

كتشمؿ خدمات التأىيؿ النفسي، تكفير خدمات . مساعدة األسرة عمى فيـ كتقدير كتقبؿ حالة اإلعاقة
اإلرشاد النفسي لممعاؽ، اإلرشاد النفسي كالتعميـ المنزلي، خدمات تعديؿ السمكؾ، خدمات اإلرشاد 

. RISK.2003))  كالتكجيو الميني، كخدمات العالج النفسي
 

:  التأهيل االجتماعي 3.9.2
 

العمؿ عمى تكييؼ المعاؽ في المجتمع الذم يعيش فيو، كذلؾ مف خالؿ بعض األنشطة " كىك يعني 
اف دمج المعاؽ في الحياة العامة لممجتمع تعتبر اليدؼ النيائي لما " المكجية نحك الفرد كالمجتمع 

يسمى بالتأىيؿ االجتماعي، فيك ييدؼ إلى مساعدة الشخص المعاؽ عمى التكيؼ االجتماعي، ليتمكف 
مف االندماج كالمشاركة في نشاطات الحياة المختمفة في المجتمع كتطكير ميارات السمكؾ االجتماعي 

كالعمؿ عمى تعديؿ اتجاىات األسرة نحك طفميا المعاؽ، كتكفير مساعدات . ألتكيفي عند الفرد المعاؽ
كتختمؼ . ككسائؿ الدعـ المناسبة ليا، لتككف قادرة عمى تاميف ظركؼ التنشئة االجتماعية المناسبة لو

خدمات ككسائؿ التأىيؿ االجتماعي لممعاقيف باختالؼ نكع كدرجة اإلعاقة، كحسب الظركؼ 
االجتماعية كاالقتصادية، كىي تشمؿ أسمكب الرعاية المنزلية، كأسمكب الرعاية النيارية، كأسمكب 

 (.2006الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف، )الرعاية اإليكائية
 
 
 

 

" : التربية الخاصة " التأهيل األكاديمي 4.9.2 
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ييدؼ إلى تزكيد الطفؿ المعاؽ، بالمعمكمات كالميارات الضركرية، التي تمبي احتياجاتو التربكية 
الخاصة، كتشمؿ خدمات ككسائؿ التأىيؿ األكاديمي، كخدمات المدرسة النيارية كالتي ال بد اف تقدـ 
مف خالؿ المكاد كاألجيزة الخاصة ككذلؾ المستشاركف في التربية الخاصة، ككذلؾ غرؼ مساندة 

(.  2006جامعة القدس المفتكحة، )كصفكؼ خاصة كمدارس خاصة
 

: التأهيل المهني 5.9.2 
  

العمؿ عمى تحسيف القدرات الجسمية كالكظيفية لدل الفرد المعاؽ كالكصكؿ بو إلى أقصى : كىك يعني
كىك ييدؼ باألساس إلى جعؿ المعاؽ يسترد أقصى ما يممؾ مف قدرات " مستكل مف األداء الكظيفي 

بدنية كذىنية كاجتماعية كمينية كاقتصادم، لالستفادة منيا في مباشرة عممو األصمي أك أم عمؿ آخر 
مناسب لمحالة، كتشمؿ خدمات ككسائؿ التأىيؿ الميني عمى ستة أمكر رئيسية مرتبة عمى التكالي كما 

:  يمي
 

o كىك الكصكؿ لما تبقى لدل المعاؽ مف قدرات: التقييـ . 

o كىك نصح المعاؽ في ضكء ما ىك متاح مف التدريب الميني: التكجيو. 

o كىك القياـ بما قد يمـز المعاؽ مف إعادة المياقة لمعمؿ أك :  األعداد لمعمؿ كالتدريب الميني
 .تقكيتو كتدريبو مينيا

o كىك مساعدة المعاؽ عمى الحصكؿ عمى العمؿ مناسب: التشغيؿ. 

o كىك تكفير عمؿ يؤديو المعكؽ في ظؿ ترتيبات خاصة: العمؿ المحمي. 

o (.  1990داكد، )كىي متابعة حالة المعاؽ إلى أف تتحقؽ إعادة التشغيؿ: المتابعة
 

:  تأهيل المنازل 6.9.2
 

يعتبر التعديؿ لممنازؿ أك المؤسسات أك المرافؽ العامة لذكم االحتياجات الخاصة فمسفة ايجابية 
 لكؿ معاؽ االحتراـ كالتقدير انطالقا وانإنسانية حقيقية تراعي نكعا مف التساكم كالعدالة االجتماعية، 

ذا كاف المعاؽ مؤىال، يشعر باالستقاللية كتككف البيئة  مف حقكؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية، كا 
معدلة سكاء منزؿ أك مؤسسة أك مرفؽ عاـ، ىنا تمنحو فرصو كبيرة تضمف مشاركتو في كافة األنشطة 

المجتمعية الرسمية التي يشارؾ كيستفيد منيا المكاطنكف كتمكنو مف متابعة األنشطة التي يتابعيا 
. أقرانيـ
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كتركز المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف عمى العمؿ في تعديؿ المباني كالمنازؿ لحاالت اإلعاقة الحركية 
كتعتمد المجاف المحمية في .  األسباب المعيقة ألداء احتياجاتيـ اليكمية كفاعميتيـ المختمفةةكذلؾ إلزاؿ

برنامج التعديؿ عمى األكلكيات حيث تيتـ بتعديؿ المرافؽ الصحية بالدرجة األكلى، كذلؾ لحساسية 
دكرىا في المنزؿ كأىميتيا في تسييؿ القياـ باألعماؿ التي تتطمب نكعا مف االستقاللية كاالعتماد عمى 
النفس كحساسية األعماؿ المرتبطة بيا كالقياـ بأنشطة العناية الذاتية لكحدىا كتسييؿ عمؿ احد أفراد 
المنزؿ في مساعدة الشخص المعاؽ في القياـ بيذه العمميات المحرجة، ككما أف الكثير مف المرافؽ 

. التي تحتاج إلى تعديؿ تتطمب تكمفة اقتصادية باىظة
 

شخصا، مصابيف بالدماغ مف أجؿ التعرؼ عمى  ( 20)لقد أجريت دراسة في الكاليات المتحدة عمى 
حيث تبيف  (العيادات )كغير معتاديف عمييا  (البيت )قدرتيـ عمى أداء مياميـ في بيئة معتاديف عمييا 

انو كبعد اإلصابة تككف مراكز التأىيؿ أك العيادات مف األماكف المعتاد عمييا لدل المعاؽ أكثر مف 
(. Darrah,1998)بيتو بسبب التدريب عمى التأقمـ عمى ما فييا مف مرافؽ 

  
 التأهيل في إطار المجتمع 10.2

 
بعد اإلصابة مباشرة، ينقؿ المصاب إلى المستشفى المركزم ليتمقى اإلسعافات األكلية، كتجرل لو 
العمميات الالزمة لحيف استقرار حالتو، كتدريب المعاقيف كيبدأ تأىيميـ بدء مف فترات طكيمة كلكف 

بشكؿ غير منظـ كعفكية، كلذا نستطيع القكؿ أف تأىيؿ المعاقيف بداء عمى المستكل المحمي، أم انو 
. بداء تأىيال مجتمعيا كضمف المجتمع المحمي باالعتماد عمى مصادره

 
كلكف نتيجة لتطكر الخدمات في الدكؿ كالمجتمعات بدأت عممية التحكيؿ إلى مراكز التأىيؿ العادة 

تأىيؿ الشخص المعاؽ ليتمكف مف أداء أنشطة الحياة اليكمية بعد اإلصابة،  كعندما بدأت الدكؿ تنشئ 
المؤسسات التعميمية كالتدريبية التأىيمية لألشخاص غير العادييف، كجد انو في كثير مف األحياف يحـر 

المعاؽ مف االلتحاؽ بيذه المؤسسات بسبب إعاقتو،  فبدأت اسر المعاقيف أنفسيـ كالعاممكف معيـ 
(. 1988منظمة الصحة العالمية، )كالميتمكف بيـ يطالبكف بإنشاء مؤسسات خاصة بيـ 

 
 لكف عمى الرغـ مما تقدمو ىذه المؤسسات لممعاقيف مف تدريب كتعميـ كتأىيؿ إال انو لكحظ أنيا تعمؿ 

لذا نشأت فكرة التأىيؿ . عمى عزؿ المعاقيف كعدـ إدماجيـ في المجتمع في كثير مف الحاالت
المجتمعي كىك ليس بديال عف التأىيؿ المؤسسي، كلكنو رديؼ لو، ففي القرية أك المدينة التي يصعب 
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إنشاء مركز أك مؤسسة لمتأىيؿ ألسباب مختمفة يمكف إنشاء برامج تأىيؿ مجتمعي تعتمد عمى مصادر 
(.  1990داكد، )الخدمات المتكفرة أصال في ذلؾ المكاف كبكمفة أقؿ مف إنشاء مؤسسات لمتأىيؿ 

 
التأىيؿ في إطار المجتمع يجند المكارد في األسرة كالمجتمع لتقديـ الخدمات التي تعزز الرفاه الكمي "

كلف يحصؿ األشخاص ذكك اإلعاقات عمى الشعكر بالرخاء إال إذا أتيحت ليـ المشاركة في . لمفرد
 كيتعممكا في تفاألطفاؿ المعاقكف يحتاجكف الف يككنكا الصداقا. ـاألدكار الطبيعية في مجتمعاتو

المدارس كسائر األطفاؿ، كالبالغكف المعاقكف أيضان بحاجة إلى تككيف الصداقات كالمشاركة في 
األنشطة االجتماعية كحمؿ المسؤكليات األسرية، كفي أحياف كثيرة يحتاجكف إلى الحصكؿ عمى عمؿ 

. (1998منظمة الصحة العالمية، )" يكفر ليـ دخال
 

 التأهيل في المجتمع المحمي11.2 
 

تاحة  إستراتيجية تيدؼ إلى  تحسيف نكعية الحياة لألشخاص المعاقيف، بتطكير نظاـ إيتاء الخدمات كا 
.     (2006داكد، )فرص أفضؿ لممساكاة، كتعزيز حقكؽ المعاقيف اإلنسانية كحمايتيا 

 
تأىيؿ األشخاص المعاقيف في إطار المجتمع يمثؿ نيجا كفمسفة عمؿ تجاه قضايا اإلعاقة كحقكؽ 

كيمثؿ . كينظر ىذا النيج إلى اإلعاقة مف منظار دمج المعاقيف في المجتمع كحماية حقكقيـ. المعاقيف
نيج التأىيؿ في إطار المجتمع انعتاقا عف المفاىيـ القديمة لإلعاقة، كالتي كانت مبنية عمى أساس 

العزؿ كالمعنة أك الشفقة، تحكال نحك مفيـك الدمج االجتماعي لممعاؽ  كحماية حقكقو في الحياة 
في المقابؿ يسعى التأىيؿ . الكريمة، كالتعميـ، كالعمؿ، كالحياة االجتماعية النشطة، بما يتفؽ مع قدراتو

في إطار المجتمع إلى تدريب المعاؽ كأسرتو في البيئة التي يحيى فييا، كالمساعدة عمى إدخاؿ 
كبيذا الشكؿ يتكيؼ المعاؽ مع بيئتو كتفتح اآلفاؽ أماـ اندماجو في . التسييالت عمى ىذه البيئة

كتمارس األسرة كالمجتمع دكرا نشطا في التأىيؿ، مما . المجتمع، كما يمكف االنتفاع مف المكارد المحمية
كيعزز التأىيؿ في إطار المجتمع المفيـك الشمكلي . يحث عمى تبني نظرة ايجابية تجاه قضايا اإلعاقة

قطينة ، )لقضية اإلعاقة، باعتبارىا قضية مجتمعية تدخؿ في اإلطار العاـ لعممية التنمية المجتمعية 
2000.)  
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كيعتبر التأىيؿ بأنو تشخيص كعالج العجز كالمرض بالكسائؿ الطبيعية، كىك مساعدة األفراد مف ذكم 
اإلعاقات عمى استعادة قدراتيـ المفقكدة أك جزء منيا بسبب اإلصابة سكاء باستخداـ األدكات المساعدة 

 (.1986بدكم، )أك بدكنيا، لمكصكؿ إلى اكبر قدر مف االستقاللية كاالعتماد عمى الذات 
 

كما يمعب التأىيؿ دكرا حيكيا في المحافظة عمى صحة الفرد كالمجتمع، كتقدر منظمة الصحة العالمية 
 مميكف فرد معاؽ في العالـ، إما إعاقة دائمة أك مؤقتة، كيعيش حكالي ثمثي ىذه (300)انو يكجد 

 مميكف (14)كقد قدرت منظمة اليكنيسيؼ خالؿ عقد الثمانيات أف حكالي . النسبة في البالد النامية
كزارة الصحة، )طفؿ معاؽ أصيبكا بإعاقات مختمفة جسدية كعقمية، نتيجة الحركب كالصراعات 

2002.) 
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الفصل الثالث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسات السابقة 
 

 مقدمة 1.3 
 

ال يكجد ىناؾ دراسات حسب عمـ الباحث بحثت في  المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المخيمات 
كلكف تـ العكدة كدراسة العديد مف الدراسات التي تبحث في مجاؿ اإلعاقة كالتأىيؿ كمف . الفمسطينية

الدراسات التي تناكلت مكضكع التأىيؿ الميني  كاالجتماعي كمقكمات التأىيؿ كطرقو كالتركيز عمى 
مكضكع التأىيؿ لممعاقيف، كىذه الدراسات منيا ما تناكؿ ىذه القضية بصكره عامو، كمنيا ما تناكلتو 
بصكره خاصة، حيث  حظي ىذا المكضكع باىتماـ بعض الدراسات كالبحكث في العديد مف البمداف 

العربية كاألجنبية، كمف خالؿ اإلطالع عمى العديد مف ىذه الدراسات كاألبحاث كالتي منيا ما ىك قديـ 
كمنيا ما ىك حديث، فقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات المتنكعة كالتي يمكف أدراج أىميا كفؽ 

:    الترتيب الزمني مف األقدـ إلى األحدث عمى النحك التالي
  

الدراسات العربية  2.3  
 
ىدفت ىذه .  خدمات التأىيؿ كاستعادة القدرة عمى اإلنتاج لمبتكرم األطراؼ:(1974)دراسة أبك العال  

الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف خدمات التأىيؿ كاستعادة المعاقيف مف مبتكرم األطراؼ القدرة 
عمى اإلنتاج، كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة التي يعيشيا مبتكرم األطراؼ قبؿ كبعد التأىيؿ، 

 تكاستخدمت ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة، كاعتمدت عمى المالحظة، كالمقابمة، كاالستبانة، كسجال
حالة، المجمكعة  (50)المنتفعيف، كأدكات لمبحث، كقسمت عينة البحث إلى مجمكعتيف عدد كؿ منيا 

: شيرا كمف نتائج الدراسة (18)كقد استغرقت الدراسة . األكلى لـ يتـ تأىيميا في حيف يتـ تأىيؿ الثانية
 استطاعت األجيزة التعكيضية أف تحؿ محؿ األطراؼ المبتكرة إلى حد كبير .
  نجحت األجيزة التعكيضية في عممية التأىيؿ الميني في استعادة مقدرة المنتفع الكظيفية عمى

 .األداء
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 ىناؾ دكر ىاـ كأساسي لألخصائي االجتماعي في التأثير عمى سمكؾ المعاؽ كتقبمو لمكاقع. 

 
ىدفت الدراسة . دراسة ألىـ مشاكؿ المعاقيف مع التركيز عمى معاقي الحركب: (1979)دراسة لسيد 

إلى الكقكؼ عمى أىـ المشكالت االجتماعية كاإلدارية التي يتعرض ليا المعاقيف في مراكز التأىيؿ 
الميني كخارجيا، إضافة إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعاقيف فيما يتعمؽ بالخدمة المقدمة ليـ، كلقد 
استخدمت االستبانو إضافة إلى المقابمة الشخصية، كأدكات لجمع المعمكمات مف مجمكعات مف 

المعاقيف تحت العالج، كأخرل أتمت العالج كعاد أفرادىا لمعمؿ بعد انتياء تأىيميـ، خمصت الدراسة 
إلى أف أىـ المشكالت االجتماعية كاإلدارية التي يتعرض ليا المع اقيف في مراكز التأىيؿ الميني 

 :كخارجيا ىي
 

 مف مثؿ فقداف القدرة عمى الكسب، كفقداف لخبرة كالميارة عمى تغيير : مشكالت فردية
. الكظيفية، كتأثر المركز االجتماعي أك فقدانو

 األعباء ةكمف أىميا انخفاض مستكل الدخؿ، زياد: مشكالت خاصة بالعالقات األسرية 
 .األسرية، كتفكؾ الركابط األسرية

 مف مثؿ فقداف طاقة عمؿ منتجة، كنقص الميارات، كانخفاض كـ : مشكالت خاصة بالمجتمع
 .اإلنتاج، كارتفاع نسبة البطالة

 

.  االجتماعية في دعـ كتطكير السمكؾ االيجابي عند المعاقيفةدكر الخدـ: (1981)دراسة فيمي 
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى بعض الظكاىر النفسية كاالجتماعية المتصمة بالمعاقيف 

براز أىمية دكر الخدمة االجتماعية في دعـ كتطكير  جسميا، كالمشكالت المترتبة عمى تمؾ اإلصابة، كا 
السمكؾ االيجابي عند المعاقيف جسميا، كالتصدم لممشكالت المترتبة عمى تمؾ اإلعاقة، إضافة إلى 

انطمقت الدراسة مف افتراض .  المعاقيفعتكضيح بعض الجكانب المتصمة بتطبيؽ الخدمة االجتماعية ـ
رئيسي كىك أف ممارسة الخدمة االجتماعية تؤدم إلى تطكير السمكؾ االيجابي عند المعاقيف جسميا، 
إضافة إلى فركض فرعيو أخرل، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كاستخدمت كؿ مف 

 ؿاالستبانة كالمقابمة كأدكات لجمع المعمكمات، كذلؾ مف عينة شممت كافة المعاقيف المقيميف داخ
 :مؤسسة التأىيؿ الميني في اإلسكندرية، كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

 أف لالختصاصي دكر في تطكير السمكؾ االيجابي لدل المعاقيف .
 أف لمخدمة االجتماعية دكر في تعديؿ كتطكير سمكؾ المعاؽ. 

 جماعات النشاط في المؤسسة ليا دكر ايجابي في تعديؿ كتغيير اتجاىات المعاقيف .
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المسح االجتماعي الخاص بمعاقي  (:31/10/2002- 1/3/2002) دراسة ككالة الغكث الدكلية 
انتفاضة األقصى، إعداد ككالة الغكث الدكلية، دائرة خدمات اإلغاثة كالخدمات االجتماعية برنامج 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع كحجـ مشكمة اإلعاقة في الضفة الغربية خالؿ انتفاضة . اإلعاقة
بمغ عدد حاالت اإلعاقة في الضفة الغربية كالتي : األقصى، كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

لدل  (1.11%)منيا لدل الذككر مقابؿ (9.88%)حالة، ككاف  (3113)جاءت ضمف معايير المسح 
 (26-55)لدل الشباب، حيث بمغ المتكسط العمرم ليذه الحاالت  كقد كانت أغمبية الحاالت. اإلناث
كقد تكزعت حاالت اإلعاقة عمى مختمؼ أماكف التجمعات الفمسطينية مف مدف، كقرل، . سنة

بيف غير الالجئيف،   (7.51%)منيا كانت بيف الالجئيف مقابؿ  (3.48%)كمخيمات، مع العمـ أف 
كعف تكزيع حاالت اإلعاقة خالؿ سنكات االنتفاضة، كجد أف نسبة الحاالت التي بمغ أكجيا في العاـ 

كدائمة  (8.36%)كقد تكزعت ىذه الحاالت بيف إعاقات مؤقتة بنسبة  (2.42%)بنسبة  (2002)
كقد بينت أيضان . ، كانت أغمبيتيا نتيجة المكاجيات مع قكات االحتالؿ اإلسرائيمي(2.63%)بنسبة 

األكضاع : النتائج تأثير كاضح لإلعاقة عمى النكاحي المختمفة لممعاقيف كالتي جاءت في مقدمتيا
المالية، القدرة عمى العمؿ كالصحة البدنية، ككما بينت حاجة معاقي انتفاضة األقصى الممحة لمختمؼ 

كمف تكصياتيا ضركرة العمؿ ضمف . أنكاع الخدمات مف تأىيمية، أجيزة مساعدة، كتعديؿ منزلي
. برنامج كطني شامؿ لمكاجية مشكمة كاحتياجات معاقي انتفاضة األقصى الحالية كالمستقبمية

 
اتجاىات المبحكثيف نحك تقييـ : (2003)دراسة قامت بيا المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف 

لقد . محافظة جنيف- مشركع الشمؿ الدماغي الذم تنفذه المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف 
ىدفت الدراسة إلى معرفة نظرة المبحكثيف نحك تقييـ خدمات المشركع، كأثرىا عمى المجتمع، 

دارة المؤسسات  كالمعاقيف، كأسرىـ، كالمؤسسة نفسيا، كقد تألؼ مجتمع الدراسة مف أىالي المعاقيف، كا 
المساندة لمبرنامج، كالمتطكعيف، كالعامميف في مجاؿ رعاية كتأىيؿ المعاقيف في محافظة جنيف، في 

 ث االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيتشخصا، كاستخدـ (150)كشممت عينة الدراسة . (2002)العاـ
 طاقـ العمؿ، كاثر ةخدمات المشركع، كالتكعية بالتثقيؼ، ككفاء: تككنت مف خمسة مجاالت ىي

المشركع كأىميتو في حياة المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف كلممجتمع، باإلضافة إلى ديمكمة 
: كقد خمصت الدراسة إلى ما يمي. المشركع

 
 أف اتجاىات المبحكثيف قد كانت ايجابية بدرجة كبيرة جدا نحك جميع مجاالت الدراسة .
  كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α= 5%)  في اتجاىات المبحكثيف نحك

خدمات المشركع، ككفاءة طاقـ العمؿ، كاثر المشركع، كأىميتو عمى حياة المجنة المحمية 
 . الدخؿ الشيرم لممستجيبركالمجتمع، كذلؾ تبعان لمتغي
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في اتجاىات  (α= 5%)كقد أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
المبحكثيف نحك مجاالت الدراسة كذلؾ تبعان لكؿ مف متغير العمر، كالمستكل التعميمي، كالفئة 

. المستيدفة
الجغرافية  كأكصت الدراسة بضركرة زيادة حجـ الخدمات المقدمة مف قبؿ المشركع، كتكسيع المناطؽ

 .التي يشمميا المشركع، كالعمؿ عمى زيادة الدكرات التدريبية لممعاقيف كأسرىـ

 
تقييـ برنامج التأىيؿ المجتمعي في فمسطيف مف منظكر األشخاص  : (2005)دراسة نيمسكف كقطينة 

ىدفت الدراسة إلى معرفة مساىمة برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي في . المعاقيف أنفسيـ
تحسيف نكعية حياة األشخاص المعاقيف في فمسطيف، كاقتراح السبؿ التي مف شأنيا أف تمكف البرنامج 

كلتحقيؽ اليدؼ السابؽ قاـ الباحثاف بإجراء . مف تمبية احتياجات األشخاص المعاقيف بمزيد مف الكفاءة
الدراسة في كؿ مف محافظة جنيف في الشماؿ كمحافظة الخميؿ في جنكب الضفة الغربية، إضافة إلى 

شخص تـ اختيار عينة عشكائية طبقية بمغ حجميا  (650)غزه، حيث تككف مجتمع الدراسة مف 
شخصا، مكزعيف عمى المناطؽ التي يعمؿ فييا البرنامج، كاعتمدت المشاىدة كالمقابمة كحمقات  (130)

حسب ) لتكعية الحياة تالنقاش كأداة لجمع البيانات، كتـ تحميؿ اإلجابات كتصنيفييا كفقا لثمانية مجاال
كجرل البحث في . كما تـ تحميؿ النتائج حسب الجنس كالعمر كنكع اإلعاقة (IASSIDتعريؼ

: كقد خمصت الدراسة إلى. التباينات المحتممة بيف المناطؽ كمختمؼ المؤسسات المنفذة لمبرنامج
 

 إف البرنامج قد احدث أثرا ايجابيا متميزا في الجانب النفسي كالكجداني لممعاؽ. 

  ىناؾ اثر لمبرنامج عمى السالمة البدنية لممعاقيف كخاصة  في غزة ككسط الضفة الغربية في
مجاؿ قدرة المعاقيف عمى تقرير أمكرىـ بأنفسيـ كقدرتيـ عمى التأثير، كالرفاه المادم 

 .كاالقتصادم

  ضعؼ تأثير البرنامج في األثر الذم تركو عمى بعض المجاالت بحسب نكع اإلعاقة كالجنس
. كالمنطقة كالمؤسسة المنفذة لمبرنامج

 
. كاقع األشخاص ذكم اإلعاقة في مخيمات شماؿ الضفة الغربية: (2006)دراسة ككالة الغكث الدكلية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تكفير قاعدة بيانات حكؿ المعاقيف في مخيمات الضفة الغربية باإلضافة إلى 
تكفير مؤشرات حديثة كمكثقة حكؿ خصائصيـ االجتماعية كالسكنية كاالقتصادية مف أجؿ استثمار 

حيث استخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتـ . النتائج في كضع الخطط كصناعة القرار
إجراء مسح شامؿ لممعاقيف في جميع المناطؽ التي شممتيا الدراسة كاعتمدت االستبانو كأداة لجمع 
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كبعد جمع البيانات كتحميميا كجد باف . فردا (3549)البيانات مف أفراد عينة الدراسة  كالبالغ عددىـ 
، كما كجد باف ما (1.38%)كبمغت نسبة اإلناث  (9.61%)نسبة اإلعاقة لدل الذككر في المخيمات 

مف  (4.60%)مف المعاقيف يتمركزكف في مخيمات نابمس كراـ اهلل كجنيف، ككجد أف  (7.73%)نسبتو 
 كالفارعة كجنيف، ةمجمؿ عدد المعاقيف في مخيمات الضفة الغربية ىـ مف سكاف مخيمات عسكر بالط

سنو، حيث بمغت نسبة اإلعاقة الحركية  (5.31)في حيف بمغ متكسط عمر اإلعاقة لكال الجنسيف 
مف إفراد العينة كانت  (4.87%)مف مجمؿ اإلعاقات، اما عف شدة اإلعاقة فقد كجد باف  (%21)

مف ىذه  (%8، 53)لدييـ إعاقات شديدة كمتكسطة، اما فيما يخص أسباب اإلعاقة فكجد باف 
مف الذككر ىـ مف المتزكجيف،  (9.53%)األسباب تعكد إلحداث االنتفاضة، كما كجد باف ما نسبتو 

سنكات،  (10)منيـ يعانكف مف البطالة لمدة تصؿ إلى  (36%)ىـ مف اإلناث، كاف  (2.29%)كاف 
شيقؿ، كما أظيرت ىذه الدراسة أف مكائمة البيئة  (1000) منيـ دخميـ الشيرم أقؿ مف (36%)كاف 

كقد خمصت .  مف أقؿ الخدمات التي حصؿ عمييا المعاقيفدالخارجية، كتكفير األطراؼ الصناعية تع
: الدراسة إلى التكصيات التالية

 
 ضركرة إجراء دراسات مسحية حكؿ كاقع المعاقيف بصكرة مستمرة. 

 ضركرة زيادة التنسيؽ بيف المؤسسات التي ترعى المعاقيف. 

 التأكيد عمى أىمية الدمج االجتماعي لممعاقيف. 

 تكفير خدمات مجانية لذكم الدخؿ المتدني منيـ  .
 

 الدراسات األجنبية 3.3
 

 متقييـ خدمات التأىيؿ في شماؿ محافظات الضفة الغربية ؼ: Abu-khadra( 2002) دراسة 
نابمس كسمفيت )ىدفت الدراسة إلى تقييـ خدمات التأىيؿ في محافظات شماؿ الضفة الغربية . فمسطيف

مؤسسة عاممة في مجاؿ التأىيؿ في شماؿ الضفة  (43)كشممت الدراسة  (كقمقيمية كطكباس كجنيف
الغربية، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كاستخدمت كؿ مف المقابمة كاالستبانة كأدكات لجمع 

مجاال، دارت حكؿ أنكاع ككمية خدمات التأىيؿ، كاألمكر المادية  (13)البيانات، حيث ضمت األداة 
كالنظـ اإلدارية كنظاـ التحكيؿ كالتنسيؽ كالتعاكف ما بيف المؤسسات كالسياسات العامة ذات العالقة 
بالتأىيؿ، باإلضافة إلى األكلكيات في مجاؿ التأىيؿ، كما تطرقت الدراسة ألىـ المشكالت التي تحد 

مف تطكر خدمات التأىيؿ، كمدل الحاجة لتطكير سياسات التأىيؿ، كذلؾ استكشاؼ السبؿ الضركرية 
مف خدمات التأىيؿ المقدمة كانت العالج  (86%)لتحسيف خدمات التأىيؿ، أظيرت نتائج الدراسة أف 

الطبيعي، كذلؾ تبيف كجكد ازدكاجية في تقديـ الخدمات بيف المؤسسات،  ككاف ىناؾ مؤشرات عالية 
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، كأكضحت النتائج أف ىناؾ  (90.6%)إلى ضركرة زيادة العمؿ في المؤسسات، حيث بمغت النسبة 
ضعؼ في التخطيط، كالتعامؿ اإلدارم السميـ كالقكانيف التي تحد بدكرىا مف تطكر خدمات التأىيؿ، أما 
التكصيات فأشارت إلى ضركرة كجكد سياسات تأىيؿ شاممة عمى الصعيد الكطني، كدمج المعاؽ في 

المجتمع، كضركرة دراسة العكامؿ التي تؤثر عمى رسـ السياسات في مجاؿ التأىيؿ، كأىمية دعـ 
. الحككمة لممؤسسات العاممة في مجاؿ التأىيؿ

 
تأثير العجز عمى نكعية حياة المعاقيف : Husain, Atikinson and Underwood( 2002)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى فحص اثر اإلعاقة عمى نكعية حياة المعاقيف في قريتيف .الريفييف في بنغالدش 
في تمؾ القريتيف  (منزؿ- منزؿ)بنغالدش حيث أجرل اختصاصيك الرعاية الصحية األكلية مسح شامؿ 

عائمة ممتدة، كشممت الدراسة كافة المعاقيف  (376)نسمة مككنة مف  (1906)كالبالغ عدد سكانيما 
معاؽ، كقد سعت الدراسة إلى جمع بيانات متعمقة  (162)المقيميف في تمؾ القريتيف، كالبالغ عددىـ 

بالخصائص الديمغرافية كبيانات اجتماعية اقتصادية لممعاقيف كعائالتيـ، مف خالؿ االستبانة، 
 مقابمة، باإلضافة (12) حمقات نقاش ك(10)كاستخدمت األسئمة المفتكحة كالمغمقة فييا، ثـ عقدت 

التعميـ، كالعمؿ، )لممالحظة كأدكات لجمع البيانات، كقد تككنت الدراسة مف عدت مجاالت متمثمة بػ 
كقد تـ تحميؿ البيانات  (كالزكاج، كالنشاطات االجتماعية، كالمشاكؿ النفسية كالعاطفية، كتقبؿ األسرة

: بكاسطة اختبار فشر ككأم تربيع، كالنسب المئكية، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى األتي
 

 (%71.9) مف المعاقيف لـ يستطيعكا االستمرار بالتعميـ بسبب اإلعاقة .
 (%27.5) كاف الدخؿ الشيرم لدييـ متدني مقارنة مع األصحاء. 

 (%79.7)  اضطركا لترؾ العمؿ   (26%)كاف لإلعاقة اثر سمبي عمى كظائفيـ، في حيف أف
 .لـ يستطيعكا الحصكؿ عمى عمؿ (26%)ك

 (%75.3) لـ يستطيعكا  (47%)لـ تؤثر اإلعاقة عمى حالتيـ االجتماعية بالنسبة لمزكاج ك
 .تأخركا في الزكاج كخصكصا اإلناث (25%)الزكاج كلكف 

 (%50.4) في النشاطات المجتمعية كالفعاليات الدينية كالتسكؽ كالرياضة كال تكجد الـ يشاركك 
 .فركؽ إحصائية بيف الذككر كاإلناث

 (%26.7) كاف لدييـ شعكر بالذنب كالخزم كاإلحراج بسبب اإلعاقة. 

 (%46.9)  كاف  (24.9%)لـ يكف اىتماـ مف قبؿ األسرة اتجاه المعاقيف باإلضافة إلى أف
 .لدييـ شعكر باإلحراج كقمة العطؼ كال تكجد فركؽ إحصائية بيف الذككر كاإلناث المعاقيف
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نحك طريقة إعالمية في التخطيط لبرنامج التأىيؿ المبني : Ford,Gis,Veenstra (2003) دراسة
 –بكبا )ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار معمكمات سكاف   غينيا الجديدة–عمى المجتمع المحمي في بكبا 

حكؿ اإلعاقة قبؿ التخطيط لبرنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي، كتـ عقد  (غينيا الجديدة 
أسئمة استعراضية تتعمؽ  (10)، حيث تـ تكجيو (Madang)في محافظة  (Ramu)البحث كسط 

باإلعاقة في الطفكلة المبكرة، كاستخداـ األسمكب الكمي كالنكعي بيدؼ تحديد نكع اإلعاقة المكجكدة 
كتحديد أسبابيا، كتحديد السمكؾ السائد كمدل مشاركة المعاقيف في نشاطات القرية كالتعرؼ إلى 

 .احتياجات المعاقيف، كاألشخاص الذيف يقدمكف الرعاية ليـ
 

نسمو،  (4964)شخص معاؽ مف مجمكع السكاف البالغ  (158)تـ التعرؼ مف خالؿ الدراسة عمى 
مقابمة، كتـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا بما يتناسب مع مضمكف برنامج التأىيؿ  (20)كأجريت 

المبني عمى المجتمع المحمي، مف أجؿ تحديد االحتياجات ليؤالء السكاف، حيث تبيف أف نسبة انتشار 
مف مجمكع سكاف منطقة الدراسة، كفي تقييـ أسمكب البحث أظير  (3.2%)العجز قد كصمت إلى 

ايجابية عالية، حيث مكف األسمكب النكعي فريؽ العمؿ مف جمع معمكمات دقيقة كحساسة نابعة مف 
صميـ األفراد المعاقيف كأحاسيسيـ، ككما ساعد ىذا األسمكب العامميف في ميداف الدراسة عمى الشعكر 
بأحاسيس كمعتقدات المعاقيف، كعميو أكصت الدراسة بضركرة استخدامو مف قبؿ العامميف في البرنامج 

.  التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي في مناطؽ أخرل مف غينيا
 

دراسة حكؿ منظكرات العجز في أفغانستاف كأثرىا : Armstrong,Ager,.Alastair( 2005)دراسة 
تمثؿ اليدؼ مف الدراسة في استكشاؼ طبيعة اإلعاقة مف أجؿ تطكير . عمى خدمات إعادة التأىيؿ

خدمات التأىيؿ في أفغانستاف، كقد استخدمت المقابمة، كمجمكعات النقاش، باإلضافة إلى المالحظات 
في العمؿ الميداني في جمع البيانات، حيث تككنت العينة مف عدد مف المستفيديف مف خدمات التأىيؿ 

في  (اختصاصيك العالج الطبيعي كممثمكف مف لجنة اإلعاقة األفغانية )كالعامميف في مجاؿ التأىيؿ 
طبيعية : اعتمد في تحميؿ البيانات كمناقشتيا عمى ثالثة مكاضيع رئيسية ىي. محافظة كابكؿ كىيرات

اإلعاقة، كسبب اإلعاقة، كأكلكيات خدمات التأىيؿ لممعاقيف، كأشارت النتائج إلى أف المجتمع يميز في 
النظرة بيف اإلعاقات الخمقية كاإلعاقات الناتجة عف إصابة، حيث أف ىناؾ تفضيؿ كتمثيؿ أعظـ في 
منظمات المعاقيف نحك اإلعاقات الناتجة عف إصابة، كىناؾ مسؤكلية ثقافية كاىتماـ بيذه الفئة عمى 

أما األكلكية الرئيسية لممعاقيف فقد أعطيت لمجكانب االقتصادية، ككاف لدييـ . حساب الفئة األخرل
: كأكصت الدراسة إلى. تدني في مستكل المعرفة حكؿ إعادة التأىيؿ كذلؾ األمر بالنسبة لمفريؽ الطبي

 
 ضركرة تدريب فريؽ التأىيؿ كالفريؽ الطبي لمنظر نحك اإلعاقة باعتبارىا نمكذج اجتماعي .
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 ضركرة رفع كتعزيز برامج الكعي العاـ نحك اإلعاقة الخمقية بصكرة اكبر. 

 
الكضع الحالي كالمستقبمي لبرنامج التأىيؿ المبني عمى : Cheausuwantave (2005) دراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل حاجة المنظمات التطكعية . دالمجتمع المحمي في تايالف
إلى الدمج الفعاؿ لبرامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي  (Tamil)كغير الحككمية في التاميؿ 

 التأىيؿ المجتمعي مع المنظمات التي ترعى جفي نشاطات التعزيز الصحي، إضافة إلى دمج برناـ
المعاقيف، كقد اعتمدت الدراسة عمى كؿ مف االستبانو، كالمقابمة، كالمالحظة في ميداف العمؿ كأدكات 

كأظيرت الدراسة أف العامميف في المجاؿ الصحي لدييـ مفيـك ضعيؼ لالحتياجات . لجمع البيانات
التي تكاجو المعاقيف، لكف المكظفيف في مكاقع رؤساء كمف يمتمككف شيادات أكاديمية عميا كاف لدييـ 

مف المنظمات قد أبدت الرغبة في التعرؼ عمى إلية  (80%)كذلؾ تبيف أف . تفيـ ليذه االحتياجات
مف الرؤساء الرغبة في  (74%)دمج برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي في برامجيا، كابدم 

 المشاركيف فكانكا ال يفرقكف بيف العجز كالخمؿ كاإلعاقة فالتعرؼ عمى البرنامج، أما الغالبية العظمى ـ
( . 1%)كمفاىيـ كحاالت، أما مف حيث نسبة الذيف لدييـ معرفة ككعي باإلعاقة فمـ تتجاكز ما نسبتو 

 
قياس اثر خدمات التأىيؿ عمى نكعية حياة األشخاص : Bruce A. Powell.S( 2005) دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ نكعية حياة المعاقيف في كمبكديا، كالتعرؼ عمى . المعاقيف في كمبكديا
اثر الخدمات التأىيمية المقدمة إلييـ، كالتأىيؿ الفيزيائي، كالتأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي، 

. شخص مف المعاقيف في الحضر كالريؼ (164)كالمساعدة في سكؽ العمؿ، كقد تككنت العينة مف 
 

أشارت النتائج إلى أف حياة األشخاص الذيف حصمكا عمى أكثر مف نكع مف الخدمات، كانت أفضؿ 
مف حياة األشخاص الذيف حصمكا عمى نكع كاحد مف خدمات التأىيؿ، كما تبيف أف ىناؾ ضعؼ كبير 
بيف المجمكعات في مستكل المشاركة في عممية التخطيط كصناعة السياسات، كتقديـ خدمات التأىيؿ، 
كأكصت الدراسة بضركرة تكفير خدمات تمبي احتياجات األشخاص المعاقيف مف أجؿ استدامة نكعية 
حياة جديدة ليـ، ككذلؾ ضركرة كجكد نظرة تكاممية في تقديـ الخدمات ألنيا أفضؿ طريقة لزيادة اثر 

 .خدمات التأىيؿ عمى حياة اإلفراد في كمبكديا
 

أثر برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي، حالة دراسية لممجتمع : Eide  ((2006 دراسة
ىدفت الدراسة إلى كصؼ كمناقشة اثر برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي عمى . الفمسطيني

المجتمع الفمسطيني، مف خالؿ إجراء دراسة تقكيمية لمبرنامج، حيث اختبرت فمسطيف كحالة لمدراسة، 
كقد استخدـ في الدراسة طرؽ متعددة كشاممة، كتـ كصؼ النتائج باستخداـ الخط األساسي التمثيمي 
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كالتدقيؽ القياسي كذلؾ مف خالؿ فحص مدل تقدـ أنشطة الحياة اليكمية لممعاقيف، باإلضافة إلى مدل 
مشاركة المعاقيف في األنشطة األسرية كاالجتماعية خارج األسرة كاثر البرنامج عمى مستكل الكعي 
: كاإلدراؾ لدل إفراد المجتمع المحمي الفمسطيني نحك المعاقيف، أظيرت أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي

 
 يجابي عمى حياة األشخاص المعاقيف كأسرىـ . أف لمبرنامج أثر كاضح كا 
 كجكد تغير ايجابي في مستكل اإلدراؾ كالكعي ألفراد المجتمع المحمي نحك المعاقيف. 

 
 يمثؿ اليدؼ العاـ مف الدراسة بجمع المعمكمات AL-Akhrass and Hamdan( 2006:)دراسة 

قرية فمسطينية في محافظة طكلكـر  (27)عف أسباب كأنكاع كخصائص ذكم االحتياجات الخاصة في 
كذلؾ مف أجؿ دعـ كتعزيز تنفيذ برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي في ىذه . كقمقيمية

المكاقع، في حيف تمثمت األىداؼ الفرعية في تحديد أعداد كأنكاع إعاقات ذكم االحتياجات الخاصة، 
كقد اتبع المنيج الكصفي مف خالؿ . كتقديـ كصؼ لمكضع االقتصادم، كاالجتماعي ليذه الفئة كأسرىـ
( 16)قرية في محافظة طكلكـر ك (11)إجراء مسح شامؿ لتمؾ القرل، حيث تككف مجتمع الدراسة مف 

مف مجمكع السكاف في  (40%)نسمة أم بما نسبتو  (53.500)قرية في محافظة قمقيمية كالتي تضـ 
 .كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. ىذه المناطؽ

 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف اإلعاقة الحركية قد حصمت عمى أعمى نسبة مف بيف اإلعاقات بشكؿ 

كذلؾ تبيف أف نسبة اإلعاقة لدل الذككر أعمى منيا لدل  (34%)عاـ، حيث بمغت إلى ما نسبتو 
مف  (57%)مف المعاقيف ال يكجد ألسرىـ أم معيؿ، كاف  (37%)اإلناث، كما تبيف أف ما نسبتو 

مف  (19%)المعاقيف ىـ مف أصحاب الدخؿ المنخفض، أما مف حيث طبيعة الخدمات كجد باف 
منيـ قد حصمكا  (8.7%)المعاقيف قد حصمكا عمى نكعية بسيطة مف الخدمات مثؿ الرعاية الطبية كاف 

رشاد نفسي، ككما أشارت النتائج باف  مف الخدمات كاف مصدرىا المنظمات  (5.48%)عمى تأىيؿ كا 
ككذلؾ كشفت الدراسة . مف مؤسسات دكلية (2.3%)مف القطاع العاـ، ك (95.3%)األىمية، مقابؿ 

( 2.17%)مف المعاقيف ىـ بحاجة لرعاية كتأىيؿ متخصص كتحكيؿ، إضافة إلى أف  (35%)عف أف 
مف المعاقيف بحاجة إلى فرص  (1.5%)منيـ بحاجة ألدكات مساعدة كأجيزة تعكيضية، ككما كجد باف 

 .عمؿ

 

  الدراسات السابقة  دراسة نقدية4.3
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 أف ىناؾ دراسات ركزت في مضمكنيا عمى ظمف خالؿ ما تقدـ عرضو مف الدراسات السابقة، نالح
 مف النتائج في التخطيط لمبرامج ةتحديد كاقع احتياجات المعاقيف مف أجؿ بناء قاعدة بيانات، كاالستفاد

كبعض الدراسات تناكلت تقييـ ( 2006 ، سحمداف كاالخرا)ك (2006ككالة الغكث الدكلية، )كدراسات 
خدمات التأىيؿ مف مناظير مختمفة، سكاء مف منظكر المعاقيف، أك المؤسسات المساندة لمبرامج، 

أبك خضر، )ك (Bunnges,1998)كالمستفيديف، أك منظكر العامميف في مؤسسات التأىيؿ كدراسة 
نيمسكف كقطينة، )ك (2003دراسة المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف، )، (2002
كالككؿ، 1974أبك العال،)، ك(Arne,H.Eide.2006)،ك(Cheausuwantatve.T.2005)،ك(2005
 السيد،)، كدراسةةكمف جانب آخر ركزت بعض الدراسات عمى اثر اإلعاؽ (1981، كفيمي، 1976

1979) ،(Husain,Atikson,Underwood,2002) ك(Haltys,2005) . كأخيرا ىناؾ مف
الدراسات ما تناكلت عممية التخطيط لبرامج التأىيؿ كاتجاىات المجتمع نحك اإلعاقة كدراسة 

(Ford,2003.Rao,2003.Latha,2004.& Armstrong,2005 .)
 

كجممة القكؿ أف معظـ الدراسات السابقة تطرقت ألثر البرامج عمى حياة المعاقيف مف جانب نشاطات 
الحياة اليكمية، كآلية التخطيط ككاقع المعاقيف كاحتياجاتيـ، كنظرة المجتمع نحك اإلعاقة، حيث أظيرت 

 التكعية، كالتثقيؼ لكافة شرائح المجتمع، كلـ تتطرؽ الدراسات لالدراسات بمجمميا ضركرة التركيز عؿ
 تنمية المجتمع، مإلى دكر ىذه الخدمات في تحقيؽ تنمية المعاقيف أك دكر البرامج كفؽ فمسفة عمميا ؼ

كاف معظميا أخذت مف منظكر فئة كاحدة، حيث ال تكجد دراسة تطرقت ألثر البرامج، سكاء مف 
. العامميف في البرامج، أك  المستفيديف، كالمؤسسات المساندة

 
كمف جميع ما تقدـ عرضو مف دراسات سابقة عربية كأجنبية كمراجعتيا كاالطالع عمى أىدافيا كطرؽ 

.  مجمكعة التكصيات التي قدمتيا كؿ دراسةلإجرائيا كالنتائج التي خرجت بيا إضافة غاؿ
خمص الباحث إلى أف ىناؾ تفاكت في الخدمات التي تقدميا المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في 

كىذا ما قد يميز . مخيمات شماؿ الضفة الغربية ،كعدـ كجكد تكامؿ بيف الخدمات المقدمة لممعاقيف
ىذه الدراسة كذلؾ مف خالؿ تحديد المنيجية كاألدكات التي سكؼ تستخدـ إلجراء ىذه الدراسة، كما 

سكؼ يخرج عف ىذه الدراسة مف نتائج يساعد في تطكير خدمات التأىيؿ المقدمة مف المجاف المحمية 
.  لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية
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الفصل الرابع  
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  الدراسة منهجية
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 المقدمة  1.4
 

 كيتبع اختيار ،إف أم دراسة يعتمد نجاحيا عمى اختيار المنيج العممي المناسب ليا كالذم يالئميا
كفي ىذا الفصؿ سنستعرض المنيج المستخدـ . المنيج المالئـ اختيار األداة المناسبة لجمع المعمكمات

في الدراسة كأداتو التي اختارىا الباحث بما يتالءـ مع الدراسة، كمجتمع الدراسة الذم ستؤخذ منو العينة 
 كالمكانية كحدكدىا الزمنيةكسنكضح أيضان في ىذا الفصؿ، أبعاد الدراسة . كطريقة اختيارىا

جراءات الدراسة ككيفية تحميؿ المعمكمات التي تـ الحصكؿ  كسنستعرض مدل صدؽ األداة كثباتيا كا 
.  عمييا كجمعيا

  
  المنهج المستخدم2.4 

 
برعاية  ا كعالقتودكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربيةإف مكضكع 

 مكضكع ميـ لمغاية كيحتاج إلى دراسة مستفيضة مف الناحية الكمية كالنكعية، كلغايات كتأىيؿ المعاقيف
جمع المعمكمات المطمكبة حكؿ جكانب المشكمة كحكؿ العكامؿ كالمتغيرات التي تتعمؽ بالدراسة فقد تـ 

استخداـ منيجية مناسبة لمكضكع الدراسة، كلذلؾ اختار الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمتعرؼ عمى 
. دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

 
 أداة الدراسة 3.4  
 

 كالتي صممت ، كأداة لمدراسةاالستبانةلجمع البيانات كالمعمكمات مف أفراد العينة استخدـ الباحث 
 ،(1991ميخائيؿ، ) كاستخدـ الباحث مقياس ليكرت لمحصكؿ عمى إجابات المبحكثيف ألغراض دراستو

 : فقرة ككزع ضمف قسميف كالتالي (62 )االستبانةكضـ 
 

 القسـ األكؿ يشمؿ معمكمات عامة عف المبحكث كىي : 
o مكاف تمقي خدمات التأىيؿ. 

o  (، أنثىذكر)الجنس .  

o  (، متزكج، مطمؽ، أرمؿأعزب)االجتماعية الحالة .  

o  (خمقي، كراثي، مرضي، إصابة )سبب اإلعاقة. 

o  (بسيطة، متكسطة، شديدة )درجة صعكبة اإلعاقة . 
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o 30سنة،18-30 سنة، 6-17 سنكات، 5أقؿ مف : عمر اإلصابة باإلعاقة في السنكات 
  (فما فكؽ 

o  (حركية، عقمية، سمعيو،  بصريو، أخرل)نكع اإلعاقة . 

 

  عمى مجاالت المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيفسؤاالن تبيف تأثير  (55)القسـ الثاني فيشمؿ 
 التأىيؿ التعميمي، كالتأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ الميني، التأىيؿ النفسي، التأىيؿ الصحي، 

.  كفي كؿ مجاؿ عدة فقرات.التأىيؿ البيئي
 

  مجتمع الدراسة 4.4
 

الذيف يتمقكف خدمات الرعاية كالتأىيؿ مف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في  المعاقيفيشمؿ جميع 
.  مخيمات شماؿ الضفة الغربية

 

. يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس: أ-4.2جدكؿ 
 

أنثى ذكر المخيمات 
النسبة التكرار النسبة التكرار 

 6.3 59 13.2 201مخيـ عسكر 
 32.7 304 30.7 466مخيـ بالطة 

. يكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس: ب-4.2
 

أنثى ذكر المخيمات 
النسبة التكرار النسبة التكرار 

 23.6 220 20.7 315مخيـ جنيف 
 9.5 88 8.4 128مخيـ الفارعة 
 5.9 55 6.5 98مخيـ طكلكـر 
 5.9 55 6.5 99مخيـ نكر شمس 

 16.1 150 14.0 212( 1رقـ )مخيـ العيف 
 100.0 931 100.0 1519المجمكع 
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  عينة الدراسة 5.4
 

 10% مف مجتمع الدراسة، كالتي شكمت معاقا( 245)تـ اختيار معاؽ، ك (2450)بمغ مجتمع الدراسة 
معاؽ يتمقى الخدمات تسمح أف يتمتع كؿ  العشكائيةالعينة الطبقية منو كتـ اختيار ىذه العينة بطريقة 

 بنفس فرصة االختيار  مخيمات شماؿ الضفة الغربية فيالتأىيمية مف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف
 كاإلناث كذلؾ …00,01,02,03 إعطاء المعاقيف مف الذككر أرقاـ  ليككف مكضع التحميؿ، حيث تـ 

 .كفيما يمي خصائص ىذه العينة ( .2007القدس المفتكحة، مبادئ اإلحصاء، )
 

. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير مكاف تمقي خدمات التأىيؿ: 5.2جدكؿ 
 

النسبة التكرار المخيمات 
 0.22 54مخيـ جنيف 
 9.0 22مخيـ الفارعة 
 31.4 77مخيـ بالطة 
 10.6 26مخيـ عسكر 
 14.7 36مخيـ العيف 

 6.1 15مخيـ نكر شمس 
 6.1 15مخيـ طكلكـر 

 100.0 245 المجمكع

. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: 6.2جدكؿ 
 

النسبة التكرار الجنس 
 62.4 153ذكر 
 37.6 92أنثى 
 100.0 245 المجمكع

 
. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية:  7.2جدكؿ

 
النسبة التكرار الحالة االجتماعية 

 23.7 58متزكج 
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 58.0 142أعزب 
 11.4 28مطمؽ 
 6.9 17أرمؿ 

 100.0 245المجمكع 

 
. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير سبب اإلعاقة: 8.2جدكؿ 

 
النسبة التكرار سبب اإلعاقة 

 23.7 58خمقي 
 5.3 13كراثي 
 33.1 81مرضي 
 38.0 93إصابة 
 100.0 245 المجمكع

 
. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير درجة صعكبة اإلعاقة: أ -9.2جدكؿ 

 
النسبة التكرار درجة صعكبة اإلعاقة 

 17.6 43بسيطة 
. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير درجة صعكبة اإلعاقة: ب -9.2جدكؿ 

 
النسبة التكرار درجة صعكبة اإلعاقة 

 68.6 168متكسطة 
 13.9 24شديدة 
 100.0 245 المجمكع

 
. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير عمر اإلصابة باإلعاقة: 10.2جدكؿ 

 
النسبة التكرار عمر اإلصابة باإلعاقة 

 45.3 111 سنكات فما دكف 5
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 20.8 51 سنة 6-17
 18.4 45 سنة 18-30

 15.5 38 سنة 30أكثر مف 
 100.0 245 المجمكع

 
 

. تكزيع عينة الدراسة حسب متغير نكع اإلعاقة: 11.2جدكؿ 
 

النسبة التكرار نكع اإلعاقة 
 26.9 66حركية 
 17.1 42عقمية 
 6.1 15سمعية 
 11.0 27بصرية 
 38.3 95أخرل 
المجمكع 

 

245 100.0 

 

 

 

  الدراسة داتحدم6.4 
 

: اعتمد الباحث المنيج العممي المستخدـ في محددات الدراسة ككانت كاآلتي
 

  تماميا في أربعة فصكؿ دراسية كقعت في ىذه الدراسة كتنفيذ تـ إجراء : العامؿ الزمني كا 
 .ـ 2008/  شباط– 2006شباط / الفترة الزمنية الممتدة مف شير 

 ىذه الدراسة عمى دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات اقتصرت  :المكاني العامؿ
  .شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

 المعاقيف الذيف يتمقكف خدمات التأىيؿ مف المجاف  عمى  ىذه الدراسة اقتصرت : البشرمالعامؿ
 . المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية

 
  ثبات أداة الدراسة7.4 



48 

 
كقد عمى أداة الدراسة ككؿ،  (0.83) ت  لقياس ثبات األداة تـ استخداـ معامؿ كركنباخ ألفا حيث بمغ

، التأىيؿ ( 0.97)، التأىيؿ االجتماعي ( 0.75)التأىيؿ التعميمي بمغ معامؿ كركنباخ ألفا لمجاؿ 
ذه كه، (0.87)، التأىيؿ البيئي (0.73)، التأىيؿ الطبي ( 086)، التأىيؿ النفسي (0.83)الميني 

 . لعمـك اإلنسانية في مجاؿ اقنتيجة جيد
 

 صدق أداة الدراسة 8.4 
 

بعد االطالع عمى عدد مف الدراسات الخاصة كاألبحاث كالكتب التي تخص المكضكع تـ تصميـ 
فقرة، كقاـ الباحث بمراجعتيا بصكرة متأنية بيدؼ التحقؽ مف  (55) حيث ضمت االستمارة االستبانة،
 لألغراض الخاصة باالستبانة كتمثيميا لممجاالت التي تيدؼ إلى قياسيا، كمف أجؿ التأكد مف مالئمتيا

 كما تـ عرضيا عمى مجمكعة مف ، كتـ إقرارىا،صدؽ األداة تـ عرضيا عمى مشرؼ المشركع
محكميف مف أساتذة العمـك  (6) حيث عرضت عمى االستبانة،المحكميف ممف ليـ صمة كدراية بتطكير 

كعمـ االجتماع، كقد أسيـ اطالعيـ عمى األغراض الخاصة المرسكمة لالستبانة كالمجاالت التربكية 
 لمبيانات االستبانةالتي تسعى لتغطيتيا كالفقرات الخاصة بكؿ مجاؿ، في التحقؽ مف تمثيؿ عناصر 

المطمكبة كمالئمة األسئمة المطركحة لكؿ مؤشر، كما أسيـ في تأسيس صدؽ المحتكل أك ما يسمى 
الصدؽ المنطقي لالستبانة، كلقد أخذت المالحظات التي قدميا المختصكف كالمشرؼ بعيف االعتبار، 

 كرفع مستكل صالحيتيا كلمتثبت مف قدرة األسئمة عمى قياس ما االستبانةمما كاف لو الدكر في تطكير 
خضاعيا لمتحميؿ المنطقي مف قبؿ . يراد قياسو كبعد االنتياء مف إعداد األسئمة بصكرتيا األكلية كا 

 قاـ الباحث بتجريب أكلي لالستبانة كدراسة ،مجمكعة المحكميف كتعديميا في ضكء ىذا التحميؿ
 كعمى ضكء معاؽ( 50) حيث تـ اختيار عينة مف مجتمع الدراسة مككنة مف ،استطالعية أكلية

 كما ألغيت األسئمة ، التي تبيف أنيا تعاني مف الغمكض،إجابات ىذه العينة تمت إعادة صياغة األسئمة
 . غير الضركرية كأضيفت أسئمة جديدة أظيرت الدراسة االستطالعية ضركرة تضمينيا استبانو الدراسة

 
  إجراءات الدراسة9.4 

 
دكر الجاف المحمية لتأىيؿ  لمعرفة العالقة بيف االستبانةبعد اإلطالع عمى األدبيات السابقة تـ تصميـ 

 بصكرتيا االستبانةكبعد تصميـ . كرعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية
النيائية تـ تكزيعا عمى أفراد العينة بطريقة المقابمة الشخصية، كعمى ىذا تككف الدراسة قد مرت 

 :بالمراحؿ التالية
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 جمع المعمكمات كالبيانات التي تساعد في تحديد مشكمة الدراسة . 

  مجمكعة تحديد مشكمة الدراسة مف قبؿ الباحث التي أراد معالجتيا كقاـ بصياغتيا عمى شكؿ
 . أسئمة كفرضيات

  قاـ الباحث بتحديد مجتمع الدراسة كاختيار العينة مف ىذا المجتمع كقاـ بتكضيح حجـ العينة
 . كأسمكب اختيارىا

  االستبانةقاـ الباحث بجمع البيانات المطمكبة مف المبحكثيف بكاسطة. 

  كعددىا تاالستبيانابعد جمع البيانات قاـ الباحث بإدخاؿ ما جمع مف معمكمات بكاسطة 
إلى الحاسكب كترميزىا لمعالجيا إحصائيا، كبعد التحميؿ قاـ الباحث بتفسير النتائج  (245)

 .  كمف ثـ استخمص التعميمات كاالستنتاجات كالتكصيات منيا،كالتعميؽ عمييا

 

 طرق تحميل البيانات في الدراسة 10.4
 

 اإلحصائية في تحميؿ البيانات، كقد اعتمدت في التحميؿ عمى SPSSاستخدـ الباحث حزمة 
 كقد تـ فحص فرضيات الدراسة عند .(التكرارات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية)

. (R² المعامالت كممخص النمكذج)عف طريؽ االختبارات اإلحصائية مثؿ اختبار (  0.05  )المستكل
  خالصة 11.4  

 
:  بناءان عمى ما ذكر سابقا تككف الدراسة قد مرت بمرحمتيف أساسيتيف ىما

 
 دكر المجاف المحمية لتأىيؿ  حيث ىدفت إلى استكشاؼ كتكضيح ،مرحمة البحث الكصفي

 كجمع المعمكمات برعاية كتأىيؿ المعاقيف كعالقتيا ات شماؿ الضفة الغربية في مخيـالمعاقيف
 .كالبيانات عنيا ككانت ميمة الكصؼ ىنا تمييدا لممرحمة الثانية

 

 حيث سعت ىذه المرحمة إلى استخالص النتائج كالتعميمات ،مرحمة البحث التفسيرم 
 ات شماؿ الضفة الغربية في مخيـدكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيفكالتكصيات حكؿ 

 كثيقة إذ مف الصعب المتغيريفكىنا يتضح أف العالقة بيف . برعاية كتأىيؿ المعاقيفكعالقتيا 
عمى أم باحث صياغة أسئمتو كفركضو دكف أف تككف لديو صكرة منظمة ككاضحة عف 

 كبذلؾ تؤسس عممية التفسير كالتحميؿ عمى المرحمة األكلى كىي ،الظاىرة التي يريد تفسيرىا
 (.1980محمد، ) عممية الكصؼ الدقيؽ المتكامؿ
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الفصل الخامس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عرض وتحميل نتائج الدراسة 
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج ىذه الدراسة، التي ترمي إلى التعرؼ عمى دكر المجاف المحمية 
لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف، كسيتـ عرض النتائج 

 :التي تكصمت إلييا الدراسة  كاآلتي
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 دور المجان المحمية لتأهيل المعاقين في رعاية وتأهيل المعاقين  1.5
 

ما دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ : " نص السؤاؿ األكؿ في ىذه الدراسة عمى
الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف مف كجية نظر المعاقيف؟ 

 
لإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ مف أسئمة الدراسة، فقد تـ حساب المتكسطات الحسابية لجميع الفقرات 

. كلمدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة، مف كجية نظر المعاقيف أنفسيـ
 

: نتائج الدراسة. 1.1.5
 

: مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل التعميمي لممعاقين. 2.1.5
 
 
 

المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ    : 1.5جدكؿ
.                                                                                         التعميمي لممعاقيف

 
المتكسط الفقرة الرقـ 

الحسابي 
درجة التعديؿ 

عالية جدا  4.26 . إعادة دمجي مع أسرتي دكف عكائؽفي 1
تعزيز فرص التحاؽ المعاقيف حركيا بالتعميـ  2

اإللزامي 
عالية جدا  4.39

في تكسيع فرص التحاؽ المعاقيف حركيا بالتعميـ  3
الجامعي 

عالية جدان  4.33

تكفير برامج تدريب مالئمة لممعاقيف في مرحمة ما  4
بعد التعميـ اإللزامي 

عالية  4.16

في تكفير الكسائؿ التعميمية المالئمة لممعاقيف  5
بكافة اإلعاقات 

عالية جدا  4.32
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عالية  4.14 .تكفير فرصة عمؿ  لممعاقيففي  6
في تكفير فرصة عمؿ لممعاقيف ال تحتاج إلى  7

 .ميارات فنية

عالية جدا  4.26

في تسييؿ تحقيؽ فرصة التعميـ الجامعي لي  8
 .بحرية

عالية  4.20

في التحاؽ بالمعاىد المينية لتعميـ الميف  9
 .  الصناعية

عالية جدا  4.40

عالية جدا  4.27المجاؿ الكمي  
 

أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة  (1.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف  في مجاؿ التأىيؿ التعميمي، كانت عالية جدان عمى الفقرات 

، في الكقت التي كانت فيو (4.26-4.40)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (9,7,5,3,2,1)
-4.20)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (8,6,4)تمؾ المتكسطات عالية عمى الفقرات 

(. 4.27)، كما بمغت متكسط االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ (4.14
 

كىذه النتائج تشير إلى أف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
مف خالؿ خدمات التأىيؿ التعميمي التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة عالية جدا،  استطاعت
مف خالؿ المساىمة في تكفير برامج تدريب ككسائؿ تعميمية مالئمة لممعاقيف كتسييؿ  (4.27)كبمغت 

. التحاقيـ  بالمدارس كرياض األطفاؿ  كالمعاىد كالجامعات
 

مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل االجتماعي لممعاقين :  3.1.5
 

المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ : 2.5جدكؿ
. االجتماعي لممعاقيف

 

المتكسط الفقرة الرقـ 
الحسابي 

درجة التعديؿ 

عالية  3.99 .في رفع مستكل مشاركة في أنشطة  المجتمع 1
 في تمكينيـ مف  بناء عالقات اجتماعية ناجحة عمى  2

 مستكل مجتمع الحي  

عالية  3.94
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عالية  4.20في تنظيـ برامج ترفييية يشارؾ فييا المعاقيف أنفسيـ  3
في رفع مستكل مشاركة المعاقيف حركيا في الناشطة  4

الرياضية 
عالية  3.96

في  الضغط عمى المجمس التشريعي لسف تشريعات  5
 .تتعمؽ  بحقكقيـ

عالية  3.99

في خمؽ أجكاء ديمقراطية بيف صفكؼ المعاقيف  6
 .كاقرأنيـ األسكياء داخؿ العمؿ

عالية  3.97

في التخمص مف العزلة أالجتماعية داخؿ مجتمع  7
 الحي السكني

عالية  4.05

في تعديؿ اتجاىات األسر نحك النظرة التقميدية  8
 .  لمزكاج

عالية  4.13

عالية  4.03المجاؿ الكمي 
 

 
، أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة ( 2.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 

  الفقرات عالغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف في مجاؿ التأىيؿ االجتماعي، كانت عالية عمى جمي
، كما بمغ متكسط ( 4.94-4.20)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (,8,7,6,5,4,3,2,1)

(. 4.03)االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ 
 

كىذه النتائج تشير إلى أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
مف خالؿ خدمات التأىيؿ االجتماعي التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة عالية،  استطاعت
مف خالؿ الدمج االجتماعي لممعاقيف الذم حقؽ ليـ المشاركة االجتماعية الكاممة  (4.03)كبمغت 

كشمؿ ىذا الدمج في -  االنتماء–مقارنة بأقرانيـ العادييف كمكاطنيف متساكييف في الحقكؽ كالكاجبات 
.  األنشطة كالبرامج الترفييية كالرياضية كغيره مف الخدمات كليس بمعزؿ عف باقي المكاطنيف

 
:  مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل المهني لممعاقين.4.1.5

 
المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ : أ-3.5  جدكؿ

. الميني لممعاقيف
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المتكسط الفقرة الرقـ 
الحسابي 

درجة 
التعديؿ 

متكسط  3.07 .في تعريؼ المعاقيف بحقكقيـ الكظيفية عمى صعيد المينة 1
متكسط  2.89في تكسيع فرص حصكؿ المعاقيف حركيا عمى اإلرشاد الميني  2
متكسط  3.02في زيادة فرص حصكؿ المعاؽ عمى عمؿ بديؿ لممينة السابقة  3
متكسطة  3.36في تعزيز الفرص أماـ المعاؽ لمحصكؿ عمى عمؿ حر  4
متكسطة  3.38فرص عمؿ لممعاقيف تتناسب كقدرتيـ البدنية  في تكفير 5
متكسطة  3.04في تعزيز فرص عكدة الشخص المعاؽ حركيا إلى عممو السابؽ  6
متكسط  2.91 مؤسسات تعاكنية مفي تشغيؿ العديد مف المعاقيف حركيا ؼ 7
 التحاؽ المعاقيف مف مختمؼ الفئات بالتعميـ صفي تعزيز فر 8

الميني 
متكسط  2.85

منخفض  2.51 .في رفع مستكل تكيفي مع بيئة  العمؿ 9
المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ : ب-3.5  جدكؿ

. التأىيؿ الميني لممعاقيف
 

المتكسط الفقرة الرقـ 
الحسابي 

درجة 
التعديؿ 

متكسط  2.73 .النشرات المينية التي ترفع مف مستكاىـ الميني عمى تكفير 10
عالية  3.81 .في بناء عالقات مينية متينة مع زمالء العمؿ اآلخريف 11
في تعزيز عمميـ كمعاقيف مؤىميف بمجاالت تتناسب مع  12

 .شركط السالمة المينية

عالية  3.87

متكسط  3.12المجاؿ الكمي 
 

، أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة ( 3.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف  في مجاؿ التأىيؿ االجتماعي، كانت عالية عمى الفقرات 

، ككانت المتكسطات الحسابية (3.87-3.81)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (12,11)
-2.73)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (10,8,7,6,5,4,3,2,1)متكسطة عمى الفقرات 

، حيث كانت المتكسط الحسابي (9)، ككانت المتكسطات الحسابية منخفضة عمى ألفقره (3.38
(. 3.12)، كما بمغت متكسط االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ (2.51)
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كىذه النتائج تشير إلى أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
استطاعت مف خالؿ خدمات التأىيؿ الميني، التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة متكسطة، 

كذلؾ ألف المجاف المحمية تعمؿ ضمف فمسفتيا كأىدافيا في إطار المجتمع كتنطمؽ  (3.12)كبمغت 
ضمف المفيكـ االجتماعي لإلعاقة لرعاية كتأىيؿ المعاقيف، كىذا جعؿ منيا تجارب مجتمعية أكثر مف 
ككنيا برامج تأىيؿ طبية كمينية كلضعؼ برامج التأىيؿ الميني كقمة األخصائييف العامميف في مجاؿ 

.  التأىيؿ الميني لممعاقيف
 

 :مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل النفسي لممعاقين. 5.1.5
 
 

المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ : 4.5جدكؿ
. النفسي لممعاقيف

   
المتكسط الفقرة الرقـ 

الحسابي 
درجة التعديؿ 

عالية  4.00  .في التخفيؼ مف مستكل شعكرىـ بالكآبة 1
عالية  3.93 .في رفع مف مستكل االتزاف النفسي لدييـ 2
عالية  3.90 . في الحد مف شعكرىـ بالعزلة 3
عالية  3.85. في رفع الركح المعنكية لدييـ بالعكدة لمعمؿ 4
عالية  3.96 .في الحد مف تفاقـ القمؽ لدييـ عمى مستقبميـ 5
عالية  3.97 .في رفع مف مستكل  ثقتيـ بنفسيـ 6
عالية  3.82 .عمى مساعدتيـ كمعاقيف لمتخمص مف مشاعر العدائية 7

عالية  3.92المجاؿ الكمي 
 

أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة  (4.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
، 1)  الفقرات عالغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف  في مجاؿ التأىيؿ االجتماعي كانت عالية عمى جمي

، كما بمغت متكسط (4.00-3.82)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (7، 6، 5، 4، 3، 2
( . 3.92)االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ 
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كىذه النتائج تشير إلى أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
مف خالؿ خدمات التأىيؿ النفسي التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة عالية، كبمغت  استطاعت

مف خالؿ االىتماـ بأنشطة الدعـ النفسي االجتماعي كالتدخؿ في أكقات األزمات جراء  (3.92)
انتفاضة األقصى كتأثيرىا عمى المكاطنيف بما فييـ المعاقيف، حيث ساىمت نقابة األخصائييف النفسييف 

 ةكاالجتماعييف كالمؤسسات المجتمعية التي تعنى بالخدمات في تنظيـ العديد مف الدكرات التدريبي
كاألنشطة المجتمعية التي تتعمؽ بالدعـ النفسي االجتماعي كالتدخؿ في األزمات لتطكير قدرات 

. األخصائييف كتعزيز ثقة المعاقيف بمجتمعاتيـ المحمية
 

: مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل الصحي لممعاقين. 6.1.5
 

المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ  : 5.5جدكؿ
. الصحي لممعاقيف

 
المتكسط الفقرة الرقـ 

الحسابي 
درجة التعديؿ 

عالية  3.98 . في تكفير األجيزة المساعدة الطبية ليـ 1
عالية جدا  4.30 .خدمات التاميف الصحي المناسب لغالبيتيـ عمى تكفير 2
عالية  3.92 في زيادة نسبة الكشؼ المبكر عف حاالت اإلعاقة الحركية   3
منخفضة  2.05 .في تكفير نظاـ صحي شامؿ يضمف حياة أفضؿ ليـ 4
منخفضة  2.14 .في تكفير خدمات المتابعة الصحية المنزلية ليـ 5
منخفضة  2.16في تسييؿ إجراءات التحكيالت الطبية لممعاقيف خارج الكطف  6
عالية  3.93في دعـ خدمات العالج الطبيعي المقدمة  7
عالية  3.88مف رفع مستكل تقديـ خدمات العالج الكظيفي   8
في تعريؼ المعاقيف بمصادر تقديـ الخدمات الطبية التي  9

تخصيـ  
عالية  3.67

متكسطو  3.34المجاؿ الكمي 
 

، أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة ( 5.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
، حيث (2)الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف  في مجاؿ التأىيؿ الصحي، كانت عالية جدا عمى الفقرة 
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، (9، 8، 7، 3، 1)، ككانت المتكسطات الحسابية عالية عمى الفقرات (4.30)كاف المتكسط الحسابي 
، ككانت المتكسطات الحسابية منخفضة عمى (3.98-3.67)حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف 

، كما بمغت متكسط (2.16- 2.05)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (6، 5، 4)الفقرات 
(. 3.34)االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ 

 
كىذه النتائج تشير إلى أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
استطاعت مف خالؿ خدمات التأىيؿ الصحي التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة متكسطو، 

كذلؾ أف المجاف المحمية تعمؿ ضمف فمسفتيا كأىدافيا في إطار المجتمع كتنطمؽ  (3.34)كبمغت 
ضمف المفيكـ االجتماعي لإلعاقة لرعاية كتأىيؿ المعاقيف، كىذا جعؿ منيا تجارب مجتمعية أكثر مف 
ككنيا برامج تأىيؿ صحية كمينية كلتمركز خدمات التأىيؿ الطبي في مناطؽ كسط كجنكب الضفة 
الغربية، عدا عف ارتفاع تكاليؼ العالج الطبي كالتي ال تستطيع المجاف المحمية ضمف إمكانياتيا 

.  تغطيتيا
 

: مساهمة المجان المحمية في مجال التأهيل البيئي لممعاقين.7.1.5
  

المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لمجاؿ مساىمة المجاف المحمية في مجاؿ التأىيؿ : 6.5جدكؿ
. البيئي لممعاقيف

 
المتكسط الفقرة الرقـ 

الحسابي 
درجة 
التعديؿ 

في إجراء تعديالت في منازؿ المعاقيف حركيا لتتالءـ  1
. كاحتياجاتيـ الخاصة

عالية  3.83

عمى المساىمة في تعديؿ المنازؿ لتسييؿ عممية دخكؿ كخركج  2
. المعاقيف حركيا

عالية  3.56

عالية   3.47. في تعديؿ المرافؽ الخاصة بالمعاؽ داخؿ منازليـ 3
عالية  3.84. في تكفير كسائؿ الحماية كالسالمة داخؿ منازليـ 4
عالية  3.88. بتعديؿ الساحات الخارجية لممنازؿ لتتكافؽ كمتطمباتيـ 5
عالية  3.52في تعديؿ المرافؽ المدرسية لممعاقيف حركيا  6
عالية  4.00في تعديؿ بيئة العمؿ لمشخص المعاؽ حركيا  7
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تعديؿ العديد مف مكاقؼ السيارات الخاصة بالمعاقيف بما  8
يتناسب كقدراتيـ  

متكسطو  3.04

 المؤسسات لتتناسب كاحتياجات ؿفي إجراء تعديالت عمى مداخ 9
المعاقيف حركيا 

عالية  3.86

في إجراء تعديالت في العديد مف الممرات العامة لتناسب  10
 المعاقيف

متكسطو  3.08

عالية  3.61المجاؿ الكمي  
عالية  3.72المجاؿ الكمي لممجاالت الستة  

 
، أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة ( 6.5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ 

، 4، 3، 2، 1)الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف  في مجاؿ التأىيؿ البيئي، كانت عالية عمى الفقرات 

، ككانت المتكسطات الحسابية (4.00-3.47)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (9، 7، 6، 5
 كما بمغ ،(3.08-3.04)، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (10، 8)متكسطو عمى الفقرات 

(. 3.61)متكسط االستجابة عمى الدرجة الكمية لممجاؿ 
 

كىذه النتائج تشير إلى أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
مف خالؿ خدمات التأىيؿ البيئي التأثير عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف بدرجة متكسطة الى  استطاعت

مف خالؿ برامج التعديؿ المنزلي كالمؤسساتي فييا كىي برامج أساسية عاممة  (3.72)عالية، كبمغت 
في المجاف المحمية منذ سنكات تأسيسيا كلدييا الككادر المختصة في مجاؿ التأىيؿ البيئي، كتضـ 

 ككظيفييف كباحثيف اجتماعييف كعماؿ تأىيؿ، زيادة عمى أف ككالة الغكث فميندسيف كمعالجيف طبيعيي
كالعديد مف الجيات المانحة كفرت المنح المالية لمجاف المحمية لممساىمة في التعديؿ البيئي لصالح 

. األشخاص المعكقيف في المخيمات الفمسطينية
 

: التباين في دور المجان المحمية لتأهيل المعاقين في مستوى تقديم الخدمات.2.1.4
 

ىناؾ تبايف كاختالؼ في مستكل تقديـ خدمات التأىيؿ  ىؿ: "نص السؤاؿ الثاني في ىذه الدراسة عمى
، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ الميني)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)في المجاالت التالية 

مف كجو نظر المعاقيف؟ " (التأىيؿ البيئي)، (التأىيؿ الصحي)
 

. المتكسطات الحسابية كدرجة التعديؿ لجميع المحاالت: 7.5جدكؿ 
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درجة التعديؿ المتكسط الحسابي المجاؿ الرقـ 

عالية  4.27التأىيؿ التعميمي  1
عالية  4.02التأىيؿ االجتماعي  2
متكسطة  3.12التأىيؿ الميني  3
عالية  3.92التأىيؿ النفسي  4
متكسطة  3.34التأىيؿ الصحي  5
عالية  3.61التأىيؿ البيئي  6

، أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة (7.5)يتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف، كانت عالية عمى المجاالت حسب األفضمية كعمى الترتيب 

، ككانت متكسطة عمى (التأىيؿ التعميمي، التأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ النفسي، التأىيؿ البيئي)
، كتفسير ذلؾ قد يعكد إلى (التأىيؿ الصحي، التأىيؿ الميني)المجاليف حسب األفضمية عمى الترتيب 

أف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية عممت عمى ايالء االىتماـ بدرجة 
كبيرة مف خالؿ خططيا التنفيذية عمى رعاية كتأىيؿ المعاقيف، كذلؾ مف خالؿ االىتماـ مف قبؿ 

المجاف المحمية كالمؤسسات المانحة في التأىيؿ التعميمي عبر دعـ برامج التعميـ كاألنشطة المنفذة في 
 داخؿ المخيـ كاىتماـ المجاف بالجانب التعميمي لما يحقؽ ذلؾ مف العديد مف الفرص عمصادر المجتـ

لدمج المعاؽ في المجتمع، كعكس ذلؾ عمى التأىيؿ االجتماعي الذم كاف لو األثر الثاني مف خالؿ 
األنشطة كالبرامج الترفييية التي نفذت كدعمت كاستفاد منيا المعاقيف عبر المجاف مف خالؿ االىتماـ 
بمشاركة المعاقيف كدمجيـ اجتماعيا في مجتمعاتيـ، كالبد أف يككف لذلؾ اثر كاضح عمى التأىيؿ 
البيئي الذم كاف مف اىتمامات المجاف المحمية في المخيمات، لتسييؿ كصكؿ المعاؽ ليذه المرافؽ 
كالمشاركة في األنشطة المنفذة كتسييؿ عممية الدمج، كحتى يتحقؽ ذلؾ عمدت المجاف المحمية عبر 

نشاطاتيا عمى تكفير الرعاية النفسية لممعاؽ حتى يثؽ بنفسو كمجتمعو كينيض بقدراتو كباقي 
المكاطنيف كيشارؾ في أداء مسؤكلياتو كالحصكؿ عمى حقكقو مف خالؿ احتياجاتو الخاصة بو في 

المجتمع المحمي، جميع ذلؾ كاف لو األفضمية عمى حساب التأىيؿ الطبي كالميني الذم عانى مف قمة 
إف المجاف المحمية تعمؿ ضمف فمسفتيا كأىدافيا في إطار المجتمع . االىتماـ في برامج المجاف المحمية

كتنطمؽ ضمف المفيكـ االجتماعي لإلعاقة لرعاية كتأىيؿ المعاقيف، كىذا جعؿ منيا تجارب مجتمعية 
. أكثر مف ككنيا برامج تأىيؿ طبية كمينية

 
: العوامل المؤثرة في العالقة بين خدمات التأهيل. 3.1.4
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العكامؿ المؤثرة في العالقة بيف خدمات التأىيؿ المقدمة : " نص السؤاؿ الثالث في ىذه الدراسة عمى

 مف كجو نظر المعاقيف؟ " في مخيمات شماؿ الضفة الغربية كالمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف فييا
 

. أ المتكسطات الحسابية لمخيمات شماؿ الضفة الغربية كمجاالت الدراسة- 8.5جدكؿ
  

التأىيؿ المخيمات الرقـ 
التعميمي 

التأىيؿ 
االجتماعي 

التأىيؿ 
الميني 

التأىيؿ 
النفسي 

التأىيؿ  
الطبي 

التأىيؿ 
البيئي 

الدرجة 
الكمية 

 3.80 3.55 3.36 4.01 319 4.15 4.52مخيـ جنيف  1
. ب المتكسطات الحسابية لمخيمات شماؿ الضفة الغربية كمجاالت الدراسة- 8.5جدكؿ

 
التأىيؿ المخيمات الرقـ 

التعميمي 
التأىيؿ 

االجتماعي 
التأىيؿ 
الميني 

التأىيؿ 
النفسي 

التأىيؿ  
الطبي 

التأىيؿ 
البيئي 

الدرجة 
الكمية 

 3.66 3.58 3.33 3.87 2.92 3.98 4.29مخيـ الفارعة  2
 3.76 3.60 3.39 3.98 3.30 4.07 4.25مخيـ بالطة  3
 3.68 3.78 3.92 3.90 2.98 4.02 4.13مخيـ عسكر  4
 3.69 3.52 3.31 3.87 3.18 3.95 4.29مخيـ العيف  5
مخيـ نكر  6

شمس 
4.22 3.97 3.05 3.48 3.33 3.70 3.69 

 3.69 3.63 3.22 4.00 2.99 4.08 4.24مخيـ طكلكـر  7
المتكسط الكمي لكؿ 

مجاؿ 
4.27 4.03 3.12 3.92 3.34 3.61 3.72 

 
، أف جميع مخيمات شماؿ الضفة الغربية كانت المتكسطات الحسابية (8.5)يتبيف مف الجدكؿ السابؽ 

كذلؾ ألف . فييا لجميع المجاالت متماثمة، حيث أف أعالىا التأىيؿ التعميمي كأدناىا التأىيؿ الميني
المجاف المحمية عممت عمى تحقيؽ الدمج التعميمي لألطفاؿ المعاقيف في رياض األطفاؿ كالمدارس 
اعتقادا منيا بأف ذلؾ ىك أساس الدمج االجتماعي لممعاقيف، كقد احتؿ أكلكية قصكل لدل المجاف 

المحمية لتأىيؿ المعاقيف كاستطاعت التأثير في سياسات برامج التعميـ التابعة لككالة الغكث في المكافقة 
عمى قبكؿ إدخاؿ األطفاؿ المعاقيف إلى المدارس، كالضغط عمييا لتكظيؼ ككادر متخصصة لمعمؿ في 
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مدارسيا لممساىمة في عممية الدمج المدرسي لممعاقيف، كىذا بدكره ساىـ في رفع جانب التأىيؿ 
التعميمي، أما بالنسبة لمتأىيؿ الميني فيك أدنى المجاالت مف حيث المتكسطات الحسابية لجميع 

المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية بسبب غياب طكاقـ التأىيؿ الميني 
العاممة في المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، كعدـ تكفر الميزانيات 
في المجاف المحمية لتأسيس برامج تأىيؿ ميني لصالح المعاقيف في سف العمؿ كالمينة، مما انعكس 
بصكره كاضحة ككنو أقؿ المجاالت، حيث أف ىناؾ جكانب أكثر أىميو لدل المجاف المحمية لتأىيؿ 
المعاقيف مف التأىيؿ الميني، حيث سعت المجاف المحمية إلى تكظيؼ إمكانياتيا لصالح خدمات 

 كاألدكات المساعدة كالتعديؿ السكني كالمؤسساتي كبرامج خاصة مالتأىيؿ كالعالج الطبيعي كالكظيؼ
. بفئات صعكبة التعمـ كاإلعاقة الحركية

 
: أما بالنسبة لكؿ مجاؿ مف المجاالت كانت المتكسطات الحسابية كالتالي

 
  ،مجاؿ التأىيؿ التعميمي كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ جنيف كأقؿ في مخيـ عسكر

ككف المجنة المحمية في مخيـ جنيف ىي أقدـ المجاف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية، 
كعممت في تكظيؼ طاقاتيا المينية كالبشرية في تجنيد الدعـ المجتمعي كالمؤسساتي لصالح 
دمج المعاقيف في مراحؿ التعميـ المختمفة منذ بداية تأسيس المجنة المحمية مخيـ جنيف في 

أما بالنسبة لمخيـ عسكر ككنيا أقؿ المخيمات قد يعكد السبب إلى أف المجنة . ـ1991العاـ 
المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ عسكر اعتمدت عمى البرامج الخاصة بتأىيؿ المعاقيف مف 
ناحية التأىيؿ البيئي كتركيزىا عمى ىذا الجانب بشكؿ اكبر مف المجاالت األخرل، حيث 

 .كانت مف أكثر المجاف بيذا الجانب

 

 مجاؿ التأىيؿ االجتماعي كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ جنيف كأقؿ في مخيـ العيف .
كقد يعكد السبب إلى أف المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف ساىمت في تكظيؼ 

كتنظيـ األنشطة المجتمعية مف كرش عمؿ كندكات كمحاضرات كمؤتمرات ساىمت في تكعية 
المعاقيف كأسرىـ كعززت مشاركتيـ االجتماعية في أنشطة األسرة كالمجتمع، كأف أنشطة 
التأىيؿ االجتماعي احتمت مساحة كبيرة في جميع برامج كمشاريع المجنة المحمية لتأىيؿ 

قد يعكد السبب إلى أف المجنة المحمية  (1رقـ )أما بالنسبة لمخيـ العيف . المعاقيف مخيـ جنيف
 .ـ كىي حديثة العيد2004لتأىيؿ المعاقيف تأسست في عاـ 
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  ،مجاؿ التأىيؿ الميني كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ بالطة كأقؿ في مخيـ الفارعة
كقد يعكد السبب في ذلؾ لقرب المخيـ مف مراكز التأىيؿ المنتشرة في مدينة نابمس كسيكلة 
كصكؿ المعاقيف إلييا، كذلؾ بخالؼ المخيمات األخرل، كمف ىذه المراكز اليالؿ األحمر 
الفمسطيني، كمركز الشيخ خميفة، كجميعيا ساىمت في تطكير ىذا المجاؿ بالنسبة لمجنة 

أما بالنسبة لمجنة تأىيؿ المعاقيف في مخيـ الفارعة . المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيـ بالطة
فقد يعكد السبب إلى مكقعيا في منطقة ميمشة في المجتمع الفمسطيني، حيث تعاني معظـ 

 .المؤسسات في تمؾ المنطقة مف ضعؼ بشكؿ عاـ

 
  مجاؿ التأىيؿ النفسي كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ جنيف، كأقؿ في مخيـ نكر

كقد يعكد السبب إلى أف المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيـ جنيف منذ بداية . شمس
عمميا تعاكنت مع مؤسسات محمية لتكفير الدعـ النفسي لممعاقيف كعممت عمى تكظيؼ 

ـ ساىمت في تجنيد أخصائييف 2001أخصائييف نفسييف، كأف أحداث مخيـ جنيف في العاـ 
نفسييف مف مؤسسات كثيرة استفادة منيا المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف، كذلؾ 
بعكس المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ نكر شمس التي عانت مف ضعؼ في برامجيا 
عمى صعيد التأىيؿ النفسي كقمة االىتماـ بيا مف قبؿ المؤسسات المحمية عمى ىذا الصعيد، 

 .مف حيث دعـ برنامج التأىيؿ النفسي لممعاقيف

 
  ، مجاؿ التأىيؿ الصحي، كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ بالطة كأقؿ في مخيـ طكلكـر

كقد يعكد السبب لمقرب مف المراكز الطبية المتخصصة في مدينة نابمس مما ساىـ في تعزيز 
خدمات التأىيؿ الطبي لممعاقيف كاىتماـ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف بالتأىيؿ الطبي لحاجة 

أما بالنسبة لمجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف . المعاقيف كتكفر الدعـ ليذا البرامج مف المحيط
، فقد كاف متكسط مف حيث خدمات التأىيؿ المقدمة كلديو ضعؼ في التأىيؿ  مخيـ طكلكـر

 .  الطبي الىتمامو بتقكية الجكانب التأىيمية األخرل

 
  ،مجاؿ التأىيؿ البيئي، كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ عسكر كأقؿ في مخيـ  العيف

فقد يعكد السبب الىتماـ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيـ عسكر بالتأىيؿ البيئي بشكؿ 
كاضح ككبير منذ بداية تأسيسيا، مما ساعد في نيكض كتقكية ىذا الجانب عمى الجكانب 

 . التأىيمية األخرل
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  الدرجة الكمية كاف المتكسط الحسابي أعمى في مخيـ جنيف كأقؿ في مخيـ الفارعة، كقد يعكد
السبب إلى أف المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ جنيف ىي أقدـ المجاف في مخيمات 

الشماؿ كاف لدييا برامج تأىيؿ ثابتة كمستمرة قادرة عمى تقديـ خدمات تأىيؿ مميزة مف خالؿ 
طكاقـ مينيو متكاممة، كضعؼ المؤسسات األخرل داخؿ المخيـ ساىـ في تركيز دعـ  

المجتمع المحمي لمجنة المحمية، مف خالؿ تجنيد كافة الحمفاء كاإلمكانيات داخؿ المخيـ لدعـ 
برامج المجنة المحمية، أما بالنسبة لمجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف مخيـ الفارعة قد يعكد السبب 
إلى أف المخيـ مكجكد في منطقو زراعية ميمشة كمحركمة مقارنة بباقي مخيمات شماؿ الضفة 

. الغربية، مما عكس ذلؾ عمى المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف
 

الفروق في دور المجان المحمية لتأهيل المعاقين في سد االحتياجات التأهيمية لممعاقين تبعا . 4.1.4
: لممتغيرات الدراسة

 
ىؿ ىناؾ فركؽ في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في : "نص السؤاؿ الرابع في ىذه الدراسة عمى

مكاف تمقى خدمات التأىيؿ، الجنس، الحالة االجتماعية، )سد االحتياجات التأىيمية لممعاقيف تبعان لمتغير
 ؟(سبب اإلعاقة، درجة صعكبة اإلعاقة، عمر اإلصابة باإلعاقة، نكع اإلعاقة  

 

كلإلجابة عمى السؤاؿ الرابع الذم يتعمؽ بالمتغيرات المستقمة لمدراسة سيتـ مناقشة السؤاؿ الرابع مف 
: خالؿ فرضيات الدراسة كالمكضحة كاألتي

 
 المتعمقة بفرضيات الدراسة  النتائج 2.3

 
: النتائج المتعمقة بالفرضية األولى من فرضيات الدراسة. 1.2.3

 
ات مخيـ   فيالمعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر حكؿعاقيف الـ نظرة في فرؽ يكجد ال"كتنص عمى 

مكاف  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
. تمقي خدمات التأىيؿ

 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير مكاف تمقي خدمات : أ -9.5جدكؿ 

. التأىيؿ
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مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل الداللة ؼ 

  0.334 6 2.002بيف المجمكعات التأىيؿ التعميمي 
1.336 

 
 0.250 238 59.44داخؿ المجمكعات  0.242

  244 61.442المجمكع 
التأىيؿ 

االجتماعي  
  0.136 6 0.814بيف المجمكعات 

0.673 
 

 0.202 238 47.971داخؿ المجمكعات  0.671
  244 48.785المجمكع 

 
نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير مكاف تمقي خدمات  : ب -9.5جدكؿ 

. التأىيؿ
 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل الداللة ؼ 

  0.970 6 5.822بيف المجمكعات التأىيؿ الميني 
2.866 

 
0.010 *

 
داخؿ 

المجمكعات 
80.570 238 0.339 

 0.154 6 0.926المجمكع 
  0.143 238 33.994بيف المجمكعات التأىيؿ النفسي 

1.081 
 

داخؿ  0.374
المجمكعات 

34.920 244  

 0.154 6 0.926المجمكع 
   6 0.495بيف المجمكعات التأىيؿ الصحي 

0.542 
 

داخؿ  0.776
المجمكعات 

36.229 238 0.152 

 0.083 244 36.724المجمكع 
  0.216 6 1.296بيف المجمكعات التأىيؿ البيئي 

0.872 
 

 
0.516 

 
داخؿ 

المجمكعات 
58.905 238 0.248 

  244 60.201المجمكع 
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  0.096  0.577بيف المجمكعات المجاؿ الكمي 
0.917 

 
داخؿ  0.483

المجمكعات 
24.944  0.105 

   25.521المجمكع 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا. 

 
، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (9.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 

 في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر حكؿ
مكاف تمقي خدمات التأىيؿ عمى جميع المجاالت كالدرجة  لمتغير تبعان  0.05= الفا الداللة مستكل عند

التأىيؿ )، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)الكمية 
(.  0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف  (البيئي

 
 مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ دكر

 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا
التأىيؿ ) التالي المجاؿ لمكاف تمقي خدمات التأىيؿ عؿ لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل
بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عميو أقؿ مف (الميني

في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر حكؿإحصائية 
 كؿ لمكاف تمقي خدمات التأىيؿ  عؿ لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند كتأىيؿ المعاقيف

، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي): مف المجاالت التالية
(. 0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف (الدرجة الكمية )، (التأىيؿ البيئي)
 

 الصفرية المتعمقة بمتغير مكاف تمقي خدمات التأىيؿ، كلتحديد  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني
حسب متغير مكاف تمقي خدمات التأىيؿ، فقد استخدـ  (التأىيؿ الميني)مصدر الفركؽ في مجاؿ 

: يكضح ذلؾ (9.5)لممقارنات البعدية، كنتائج جدكؿ  (شيفية )الباحث اختبار 
 

  مكاف تمقي لمتغير  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني: أ-10.5جدكؿ 
 .  خدمات التأىيؿ                 

 
مخيـ المستكل المجاؿ 

جنيف 
مخيـ 
الفارعة 

مخيـ 
بالطة 

مخيـ 
عسكر 

مخيـ 
العيف 

مخيـ 
نكر 

مخيـ 
طكلكـر 
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شمس 
مكاف 
تمقي 

خدمات 
التأىيؿ   

 0.20 0.14 0.01 0.21- 0.11 0.27- مخيـ جنيف 
- 0.07- 0.13- 0.26- 0.06- 0.38*-  مخيـ الفارعة 
 0.31 0.25 0.13 0.33-   مخيـ بالطة 
- 0.0.1- 0.07- 0.20-    مخيـ عسكر 
 0.19 0.13-     مخيـ العيف 

  مكاف لمتغير  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني:  ب10.5-جدكؿ  
 .  خدمات التأىيؿ تمقي                     

 
مخيـ المستكل المجاؿ 

جنيف 
مخيـ 
الفارعة 

مخيـ 
بالطة 

مخيـ 
عسكر 

مخيـ 
العيف 

مخيـ 
نكر 
شمس 

مخيـ 
طكلكـر 

مكاف 
تمقي 

خدمات 
التأىيؿ   

مخيـ نكر 
شمس 

      -0.0.6 

-       مخيـ طكلكـر 

 
في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا أف ىناؾ فركقان في دكر (10.5)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

 لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
: مكاف تمقي خدمات التأىيؿ في مجاؿ التأىيؿ الميني، ككانت الفركؽ كما يمي

  
كجدت فركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني  بيف المعاقيف الذيف يتمقكف خدمات التأىيؿ في مخيـ الفارعة 

ككانت لصالح المعاقيف   (3.30)كمخيـ بالطة ذات متكسط حسابي  (2.92)ذات متكسط حسابي 
. الذيف يتمقكف خدمات التأىيؿ في مخيـ بالطة

 
: النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية من فرضيات الدراسة. 2.2.3 

 
في مخيمات  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا عاقيف في دكرالـ نظرة في فرؽ يكجد ال" كتنص عمى

 .الجنس لمتغير تبعان  0.05=الفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
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. تبعان لمتغير الجنس (ت)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار : أ - 11.5جدكؿ 

 
درجة (  92)عدد اإلناث(  153)عدد الذككر المجاالت 

الحرية 
مستكل ت 

الداللة  المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.145 1.462- 243 0.44 4.33 0.54 4.24التأىيؿ التعميمي 
. تبعان لمتغير الجنس (ت)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار : ب-11.5جدكؿ 

 
درجة (  92)عدد اإلناث(  153)عدد الذككر المجاالت 

الحرية 
مستكل ت 

الداللة  المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.145 1.462- 243 0.44 4.33 0.54 4.24التأىيؿ التعميمي 
التأىيؿ 

االجتماعي 
4.00 0.50 4.07 0.33 243 -1.226 0.221 

 0.567 0.573- 243 0.55 3.14 0.62 3.10التأىيؿ الميني 
 0.157 1.420- 243 0.32 3.97 0.41 3.90التأىيؿ النفسي 
 0.166 1.577- 243 0.38 3.39 0.39 3.31التأىيؿ الصحي 
 0.763 0.301- 243 53..0 3.62 0.48 3.60التأىيؿ البيئي 
 0.133 1.507- 243 0.28 3.76 0.35 3.69الدرجة الكمية 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفا  

 
نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (11.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 

 في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا في دكر
التأىيؿ )الجنس عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية  لمتغير تبعان  0.05 = الفا الداللة مستكل عند

التأىيؿ )، (التأىيؿ الصحي)،( التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ الميني)، (التأىيؿ االجتماعي)،(التعميمي
.  (0.05)فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف  (البيئي

 
:  النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة 3.2.3 
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في مخيمات  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا مف عاقيف دكرالـ نظرة في فرؽ يكجد ال" ك تنص عمى 
الحالة  لمتغير تبعان  0.05=الفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

. االجتماعية
 
 
 
 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير الحالة االجتماعية : 12.5جدكؿ
 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

  5.051 3 0.153بيف المجمكعات التأىيؿ التعميمي 
0.200 

 

 
 0.254 241 61.289داخؿ المجمكعات  0.896

  244 61.442المجمكع 
  0.296 3 0.887بيف المجمكعات التأىيؿ االجتماعي  

1.488 
 

 0.199 241 47.898داخؿ المجمكعات  0.218
  244 48.785المجمكع 

  1.048 3 3.145بيف المجمكعات التأىيؿ الميني 
3.035 

 
0.030 *  0.345 241 83.247داخؿ المجمكعات 

  244 86.392المجمكع 
  0.353 3 1.060بيف المجمكعات التأىيؿ النفسي 

2.515 
 

 0.140 241 33.860داخؿ المجمكعات  0.059
  244 34.920المجمكع 

  0.036 3 0.109بيف المجمكعات التأىيؿ الصحي 
0.238 

 
 0.152 241 36.616داخؿ المجمكعات  0.870

  244 36.724المجمكع 
  0.303 3 0.908بيف المجمكعات التأىيؿ البيئي 

1.231 
 

 0.246 241 59.292داخؿ المجمكعات  0.299
  244 60.201المجمكع 

 
المجاؿ الكمي 

  0.170 3 0.509بيف المجمكعات 
1.634 

 
 0.104 241 25.012داخؿ المجمكعات  0.182
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  244 25.521المجمكع 

 
، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (12.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 

في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا إحصائية في دكر
الحالة االجتماعية عمى جميع المجاالت  لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند المعاقيف،

، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)كالدرجة الكمية 
( . 0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (التأىيؿ البيئي)

 مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر
 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا

، فقد (التأىيؿ الميني) التالي المجاؿ لالحالة االجتماعية عؿ لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل
 حكؿ، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (0.05)كانت قيـ مستكل الداللة عميو أقؿ مف 

في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا  المقدمة مفالتأىيمية الخدمات
 كؿ مف لالحالة االجتماعية عؿ لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند رعاية كتأىيؿ المعاقيف

، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي): المجاالت التالية
(. 0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف (الدرجة الكمية )، (التأىيؿ البيئي)
 

 الصفرية المتعمقة بمتغير الحالة االجتماعية، كلتحديد مصدر الفركؽ  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني
 (شيفية)حسب متغير الحالة االجتماعية، فقد استخدـ الباحث اختبار  (التأىيؿ الميني)في مجاؿ 

: يكضح ذلؾ (12.5)لممقارنات البعدية، كنتائج جدكؿ 
 

 الحالة لمتغير  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني: 13.5الجدكؿ 
. االجتماعية

 
أرمؿ مطمؽ أعزب متزكج المستكل المجاؿ 
 

 الحالة االجتماعية
 

- 0.04- 0.20- 0.26*- متزكج 
 0.22 0.05-  أعزب 
 0.17-   مطمؽ 
-    أرمؿ 
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 المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا  دكرحكؿأف ىناؾ فركقان  (13.5)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 
 تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

كجدت فركقان في مجاؿ : الحالة االجتماعية في  مجاؿ التأىيؿ الميني  كانت الفركؽ كما يمي لمتغير
التأىيؿ الميني  بيف المعاقيف الذيف يتمقكف خدمات التأىيؿ الذيف حالتيـ االجتماعية متزكج  ذات 

ككانت لصالح  (3.20)الذيف حالتيـ االجتماعية أعزب ذات متكسط حسابي  (2.94)متكسط حسابي 
 .األعزب

 
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة من فرضيات الدراسة.4.2.3 
 

في مخيمات  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا عاقيف حكؿ دكرالـ نظرة في فرؽ يكجد ال" كتنص عمى
سبب  لمتغير تبعان  0.05 = ألفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

. اإلعاقة
 

. نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير سبب اإلعاقة:  أ– 14.5جدكؿ 
 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

التأىيؿ 
التعميمي 

  0.610 3 1.829بيف المجمكعات 
2.465 

 
 0.247 241 59.613داخؿ المجمكعات  0.063

 244 61.442المجمكع 
 

 

التأىيؿ 
االجتماعي  

  0.168 3 0.503بيف المجمكعات 
0.838 

 
 0.200 241 48.282داخؿ المجمكعات  0.474

  244 48.785المجمكع 
التأىيؿ 
الميني 

  1.420 3 4.259بيف المجمكعات 
4.165 

 
0.007 *  0.341 241 82.134داخؿ المجمكعات 

 244 86.392المجمكع 
 

 

   0.271 3 0.813بيف المجمكعات التأىيؿ 
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 0.128 1.915 0.142 241 34.107داخؿ المجمكعات النفسي 
 244 34.920المجمكع 

 
 

التأىيؿ 
الصحي 

  0.149 3 0.448بيف المجمكعات 
0.992 

 
 0.151 241 36.276داخؿ المجمكعات  0.397

المجمكع 
 

36.724 244  

 
. نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير سبب اإلعاقة:  ب– 14.5جدكؿ 
 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

التأىيؿ 
البيئي 

  0.078 3 0.236بيف المجمكعات 
0.316 

 
 0.249 241 59.965داخؿ المجمكعات  0.814

  244 60.201المجمكع 
 

المجاؿ 
الكمي 

  0.213 3 0.638بيف المجمكعات 
2.058 

 
 0.103 241 24.883داخؿ المجمكعات  0.106

  244 25.521المجمكع 

  0.05= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ألفا 

 
، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (14.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 

في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا إحصائية في دكر
عمى جميع المجاالت كالدرجة  سبب اإلعاقة لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند المعاقيف
التأىيؿ )، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)الكمية 
(. 0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (البيئي

  
 مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر

 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا
، فقد (التأىيؿ الميني) التالي المجاؿ لسبب اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل

، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في (0.05)كانت قيـ مستكل الداللة عميو أقؿ مف 
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 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر
التأىيؿ ):  كؿ مف المجاالت التاليةلسبب اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل
الدرجة )، (التأىيؿ البيئي)،  (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التعميمي
. (0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف (الكمية 

 
 الصفرية المتعمقة بمتغير سبب اإلعاقة كلتحديد مصدر الفركؽ في  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني

لممقارنات  (شيفية )حسب متغير سبب اإلعاقة فقد استخدـ الباحث اختبار  (التأىيؿ الميني)مجاؿ 
: يكضح ذلؾ ( 14.5)البعدية، كنتائج جدكؿ 

.  سبب اإلعاقةلمتغير  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني: 15.5جدكؿ 
 

إصابة مرضي كراثي خمقي المستكل المجاؿ 
 

سبب اإلعاقة   
- 0.41 - 0.61*- 0.80- خمقي 
- 0.32- 0.53-  كراثي 
- 0.04-   مرضي 
-    إصابة 

 
في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا ، أف ىناؾ فركقان في دكر(15.5)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

 تبعان   (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
 : سبب اإلعاقة في مجاؿ التأىيؿ الميني، ككانت الفركؽ كما يمي لمتغير

 
كجدت فركقان في مجاؿ التأىيؿ الميني  بيف المعاقيف الذيف  سبب اإلعاقة لدييـ خمقي ذات متكسط *

، ككانت (3.27)المعاقيف الذيف  سبب اإلعاقة لدييـ  مرضي ذات متكسط حسابي  (2.94)حسابي 
 .لصالح المعاقيف الذيف إعاقتيـ مرضي

 
: النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة من فرضيات الدراسة5.2.3 

 
في مخيمات  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا عاقيف في دكرالـ نظرة في فرؽ يكجد ال"  كتنص عمى

درجة  لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
. صعكبة اإلعاقة
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. نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لتغير صعكبة اإلعاقة: أ- 16.5جدكؿ 

 
مجمكع مصدر التبايف المجاالت 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

التأىيؿ 
التعميمي 

  0.1726 2 0.03453بيف المجمكعات 
0.068 

 
 0.254 242 61.407داخؿ المجمكعات  0.934

  244 61.442المجمكع 
. نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لتغير صعكبة اإلعاقة:ب-16.5جدكؿ 

 
مجمكع مصدر التبايف المجاالت 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل الداللة ؼ 

  0.334 6 2.002بيف المجمكعات التأىيؿ التعميمي 
1.336 

 
 0.250 238 59.44داخؿ المجمكعات  0.242

  244 61.442المجمكع 
التأىيؿ 

االجتماعي  
  0.177 2 0.354بيف المجمكعات 

0.885 
 
 0.200 242 48.431داخؿ المجمكعات  0.414

  244 48.785المجمكع 
  1.412 2 2.824بيف المجمكعات التأىيؿ الميني 

4.089 
 

0.018 *  0.345 242 83.568داخؿ المجمكعات 
  244 86.392المجمكع 

  0.174 2 0.349بيف المجمكعات التأىيؿ النفسي 
1.221 

 
 0.143 242 34.571داخؿ المجمكعات  0.297

  244 34.920المجمكع 
  0.152 2 0.304بيف المجمكعات التأىيؿ الصحي 

1.010 
 
 0.150 242 36.420داخؿ المجمكعات  0.366

  244 36.724المجمكع 
  0.555 2 0.111بيف المجمكعات التأىيؿ البيئي 

0.224 
 
 0.248 242 60.090داخؿ المجمكعات  0.800

  244 60.201المجمكع 
   0.198 2 0.397بيف المجمكعات  
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 0.150 1.911 0.104 242 25.124داخؿ المجمكعات المجاؿ الكمي 
  244 25.521المجمكع 

  (0.05)= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ألفا. 

 
، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (16.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 

في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا إحصائية في دكر
 جميع المجاالت كالدرجة لصعكبة اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند المعاقيف
التأىيؿ )،  (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)الكمية 
(. 0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (البيئي

 
 مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر

 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا
، فقد (التأىيؿ الميني) التالي المجاؿ لصعكبة اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل

، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في (0.05)كانت قيـ مستكل الداللة عميو أقؿ مف 
 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر

التأىيؿ ):  كؿ مف المجاالت التاليةلصعكبة اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل
الدرجة )، (التأىيؿ البيئي)، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التعميمي
. (0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف (الكمية 

 
 الصفرية المتعمقة بمتغير صعكبة اإلعاقة، كلتحديد مصدر الفركؽ  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني

 (شيفية)حسب متغير صعكبة اإلعاقة، فقد استخدـ الباحث اختبار  (التأىيؿ الميني)في مجاؿ 
: تكضح ذلؾ (16.5)لممقارنات البعدية، كنتائج جدكؿ 

 
 ةلمتغير صعكب  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني: 17.5جدكؿ 

 .اإلعاقة
 

شديدة متكسطة بسيطة المستكل المجاؿ 
 

صعكبة اإلعاقة 
- 0.19- 0.28*- بسيطة 

- 0.10-  متكسطة  
-   شديدة 
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في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا ، أف ىناؾ فركقان في دكر(17.5)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

 تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
 : صعكبة اإلعاقة في مجاؿ التأىيؿ الميني، ككانت الفركؽ كما يمي لمتغير

 
كجدت فركقان في مجاؿ التأىيؿ الميني  بيف المعاقيف الذيف إعاقتيـ بسيطة ذات متكسط حسابي *
، ككانت لصالح المعاقيف (3.18)كبيف المعاقيف الذيف إعاقتيـ متكسطة ذات متكسط حسابي  (2.90)

 .الذيف إعاقتيـ متكسطة

 
:  النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة من فرضيات الدراسة. 6.2.3 

 
في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا عاقيف في دكر مفالـ نظرة في فرؽ يكجد ال" كالتي تنص عمى 

 تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
.  عمر اإلصابة باإلعاقةلمتغير

 
 اإلصابة باإلعاقة رنتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير عـ: أ-18.5جدكؿ

 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

 0.969 0.084 0.021 3 0.064بيف المجمكعات التأىيؿ التعميمي 
 0.255 241 61.378داخؿ المجمكعات 

  244 61.442المجمكع 
 0.696 0.520 0.105 3 0.314بيف المجمكعات التأىيؿ االجتماعي  

 0.201 241 48.471داخؿ المجمكعات 
  244 48.785المجمكع 

 0.929 0.152 0.054 3 0.163بيف المجمكعات التأىيؿ الميني 
 0.358 241 86.230داخؿ المجمكعات 

  244 86.392المجمكع 
 0.735 0.425 0.061 3 0.184بيف المجمكعات التأىيؿ النفسي 

 0.144 241 34.736داخؿ المجمكعات 
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  244 34.920المجمكع 
 اإلصابة رنتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير عـ: ب- 18.5جدكؿ

. باإلعاقة
 

مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

 0.407 0.971 0.146 3 0.438بيف المجمكعات التأىيؿ الصحي 
 0.151 241 36.286داخؿ المجمكعات 

  244 36.724المجمكع 
 0.544 0.715 0.177 3 0.531بيف المجمكعات التأىيؿ البيئي 

 0.248 241 59.670داخؿ المجمكعات 
  244 60.201المجمكع 

 
المجاؿ الكمي 

 0.993 0.030 0.003 3 0.010بيف المجمكعات 
 0.106 241 25.511داخؿ المجمكعات 

  244 25.521المجمكع 

  (0.05)= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ألفا .
 

، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (18.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 
في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا إحصائية في دكر

عمر اإلصابة باإلعاقة عمى جميع المجاالت  لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند المعاقيف
، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ الميني)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)كالدرجة الكمية 

(.  0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (التأىيؿ البيئي)، (التأىيؿ الصحي)
 

: النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة من فرضيات الدراسة.7.2.3
 

في مخيمات  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا عاقيف في دكرالـ نظرة في فرؽ يكجد ال" تنص عمى
نكع  لمتغير تبعان  (0.05)=ألفا الداللة مستكل عند شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

. اإلعاقة
.  أ نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير نكع اإلعاقة-19.5الجدكؿ 
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مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متكسط 
المربعات 

مستكل ؼ 
الداللة 

التأىيؿ 
التعميمي 

  0.206 4 0.825بيف المجمكعات 
0.817 

 
داخؿ  0.516

المجمكعات 
60.617 240 0.253 

  244 61.442المجمكع 
التأىيؿ 

االجتماعي  
  0.6675 4 0.267بيف المجمكعات 

0.330 
 

داخؿ  0.858
المجمكعات 

48.518 240 0.202 

  244 48.785المجمكع 
التأىيؿ 
الميني 

  1.086 4 4.343بيف المجمكعات 
3.176 

 
0.014 * داخؿ 

المجمكعات 
82.049 240 0.342 

  244 86.392المجمكع 
التأىيؿ 
النفسي 

  0.153 4 0.611بيف المجمكعات 
1.069 

 
داخؿ  0.372

المجمكعات 
34.309 240 0.143 

  244 34.920المجمكع 
التأىيؿ 
الصحي 

  0.185 4 0.740بيف المجمكعات 
1.234 

 
داخؿ  0.297

المجمكعات 
35.984 240 0.150 

  244 36.724المجمكع 
  0.107 4 0.430بيف المجمكعات التأىيؿ البيئي 

0.431 
 

داخؿ  0.786
المجمكعات 

95.771 240 0.249 

  244 60.201المجمكع 
 

.  ب نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ الفردية تعبان لمتغير نكع اإلعاقة-19.5الجدكؿ 
مستكل الداللة ؼ متكسط درجات مجمكع مصدر التبايف المجاالت 
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المربعات الحرية المربعات 
 

المجاؿ الكمي 
  0.113 4 0.454بيف المجمكعات 

1.087 
 

داخؿ  0.364
المجمكعات 

25.067 240 0.104 

  244 25.521المجمكع 
  (0.05)= ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ألفا. 
 

، نالحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (19.5)مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ 
في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا إحصائية في دكر

نكع اإلعاقة عمى جميع المجاالت كالدرجة  لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند المعاقيف
التأىيؿ )، (الصحيالتأىيؿ )، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التأىيؿ التعميمي)الكمية 
(.  0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (البيئي

 
 مف خالؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نالحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر

 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا
، فقد (التأىيؿ الميني) التالي المجاؿ لنكع اإلعاقة  عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل

، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في (0.05)كانت قيـ مستكل الداللة عميو أقؿ مف 
 عند في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا دكر

التأىيؿ ):  كؿ مف المجاالت التاليةلنكع اإلعاقة عؿ لمتغير تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل
الدرجة )، (التأىيؿ البيئي)، (التأىيؿ الصحي)، (التأىيؿ النفسي)، (التأىيؿ االجتماعي)، (التعميمي
(. 0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف (الكمية 

 
 الصفرية المتعمقة بمتغير نكع اإلعاقة كلتحديد مصدر الفركؽ في  رفض الفرضيةكىذه النتيجة تعني

 (شيفية)حسب متغير نكع اإلعاقة التي لديؾ فقد استخدـ الباحث اختبار  (التأىيؿ الميني)مجاؿ 
: يكضح ذلؾ (19.5)لممقارنات البعدية، كنتائج جدكؿ 

 
 
 

.  اإلعاقةعلمتغير نك  تبعان نتائج اختبار شيفيو لتحديد الفركؽ في مجاؿ التأىيؿ الميني: 20.5جدكؿ
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 أخرل بصرية سمعية عقمية حركيةالمستوى المجال 
نكع اإلعاقة التي 

لديؾ 
 0.23 0.35* 0.01 0.27- (  3.33)حركية 
- 0.04 0.08- 0.26-  (  3.06)عقمية  
 0.22 0.34*-   (  3.32)سمعية 
- 0.12-    (  2.98)بصرية
-     (  3.10)أخرل 

 
في  المعاقيف لتأىيؿ المحمية فالمجا ، أف ىناؾ فركقان في دكر(20.5)نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ 

 تبعان  (0.05) = ألفا الداللة مستكل عند مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف
:  نكع اإلعاقة في مجاؿ التأىيؿ الميني كانت الفركؽ كما يمي لمتغير

 
ذات متكسط حسابي  (سمعية كحركية)كجدت فركقان في مجاؿ التأىيؿ الميني  بيف المعاقيف *
، ككانت لصالح المعاقيف سمعيا (2.98)كالمعاقيف بصريا ذات متكسط حسابي  (3.32)، (3.33)

 .كحركيا

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 
 
 
 
لفصل السادس  ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  االستنتاجات والتوصيات

 
  مقدمة 1.6
 

يمكف ألف التنمية المجتمعية تنطمؽ مف المعرفة أكال، كالمعرفة تصنع بأدكات البحث العممي كطرقو، 
القكؿ أف مف يمتمككف المعرفة قادركف باستمرار عمى الفعؿ في التنمية كفؽ أىدافيـ كاستراتيجياتيـ 

نيـ قادركف باستمرار عمى تغيير استراتيجياتيا كتحكيؿ كجيتيا إلى حيث  الفردية كالجماعية، كا 
دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مف خالؿ اإلطار النظرم الذم تناكؿ فيو الباحث . يطمحكف

، كمف خالؿ المعمكمات التي تـ جمعيا مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية تأىيؿ المعاقيف
 كىي األداة البحثية في ىذه الدراسة، التي استخدمت المنيج الكصفي، كبعد التكصؿ االستبانة،بكاسطة 

إلى النتائج اإلحصائية في ىذه الدراسة مف خالؿ تحميؿ البيانات كعرض ىذه النتائج كمناقشتيا، ال بد 
.  لمباحث في ىذا الفصؿ مف استعراض بعض االستنتاجات كالتكصيات التي تكصؿ إلييا

 

 االستنتاجات  2.6
 

مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة، كفي ضكء تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا في ىذه الدراسة، خمص 
: الباحث إلى جممة مف االستنتاجات التالية

 
  بركز دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في مخيمات شماؿ

الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، بشكؿ رئيسي في المجاؿ التعميمي،  كاالجتماعي، 
كما تبيف أف ىناؾ فركقا بيف استجابات المعاقيف لدكر المجاف المحمية في رعاية . كالنفسي، كالبيئي

 .، كعمر اإلصابة باإلعاقةسكتأىيؿ المعاقيف تبعا لممتغيرات المستقمة باستثناء الجف
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  ىناؾ قصكر في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف، في
في )مخيمات شماؿ الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، في مجاؿ التأىيؿ الميني، أم 

لتمكيف المعاؽ مف االنخراط في المجتمع كحصكلة عمى مينو  (تكفير فرص تدريب كتأىيؿ لمعمؿ
 .تساعده عمى اخذ دكره في البناء المجتمعي أك العكدة إلى عممو السابؽ

 

  ىناؾ ضعؼ في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في
مخيمات شماؿ الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، في المجاؿ الصحي، مف خالؿ تكفير 

 .العالجات الطبية كالكقائية التي تساىـ في الحد مف اإلعاقة أك تطكرىا

 

  تبيف أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في مخيمات 
شماؿ الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، في المجاؿ التأىيؿ التعميمي، كاالجتماعي، كانت 

 .األعمى في مخيـ جنيف بيف مخيمات شماؿ الضفة الغربية

 

  كاف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في مخيمات شماؿ
التأىيؿ التعميمي، )الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، لمدرجة الكمية عمى جميع المجاالت 

، ككانت (التأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ النفسي، التأىيؿ الميني، التأىيؿ الصحي، التأىيؿ البيئي
. األعمى في مخيـ جنيف كاألقؿ في مخيـ الفارعة

 

  إف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في مخيمات شماؿ
الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، في المجاؿ الميني، كانت أعمى لدل المعاقيف الذيف 

. يتمقكف الخدمات في مخيـ بالطة، كاقؿ في مخيـ الفارعة
 
  تبيف أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في تحقيؽ الرعاية كالتأىيؿ لممعاقيف في مخيمات

شماؿ الضفة الغربية، حسب استجابات المعاقيف، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا 
التأىيؿ التعميمي، التأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ )لمتغير الجنس عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية 

، كقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة (الميني، التأىيؿ النفسي، التأىيؿ الصحي، التأىيؿ البيئي
 (. 0،05)اكبر مف 

 

  تبيف أف دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ
المعاقيف تبعا لمتغير الحالة االجتماعية عمى المجاؿ الميني، كانت الفركؽ بيف المعاقيف حالتيـ 
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كالذيف حالتيـ االجتماعية أعزب ذات متكسط  (2،94)االجتماعية متزكج ذات متكسط حسابي 
 .ككانت لصالح الذيف حالتيـ االجتماعية أعزب (3،20)حسابي 

 

  كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ
الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف تبعا لمتغير سبب اإلعاقة عمى المجاؿ الميني، كانت 

كالذيف سبب  (2،94)الفركؽ بيف المعاقيف الذيف سبب اإلعاقة لدييـ خمقي ذات متكسط حسابي 
 .، ككانت لصالح الذيف إعاقتيـ مرضي(3،27)اإلعاقة لدييـ مرضي ذات متكسط حسابي 

 

  كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ
الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف تبعا لمتغير صعكبة اإلعاقة عمى المجاؿ الميني، كانت 

كالذيف إعاقتيـ متكسطو  (2،90)الفركؽ بيف المعاقيف الذيف إعاقتيـ بسيطة ذات متكسط حسابي 
 .، ككانت لصالح الذيف إعاقتيـ متكسطة(3،18)ذات متكسط حسابي 

 

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ
الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف تبعا لمتغير عمر اإلصابة باإلعاقة عمى جميع المجاالت 

التأىيؿ التعميمي، التأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ الميني، التأىيؿ النفسي، التأىيؿ )كالدرجة الكمية 
 (.0،05)، كقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (الصحي، التأىيؿ البيئي

 

  كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ
الضفة الغربية في رعاية كتأىيؿ المعاقيف تبعا لمتغير نكع اإلعاقة عمى المجاؿ الميني، كانت 

(  3،32)، (3،33)ذات متكسط حسابي  (سمعية كحركية)الفركؽ بيف المعاقيف الذيف إعاقتيـ 
. ككانت لصالح المعاقيف سمعيا كحركيا (2،98)كالمعاقيف بصريا ذات متكسط حسابي 

 
 التوصيات   3.6

 
ككالة الغكث  يكصي لمجيات المعنية كىي أكال ،تأسيسا عمى االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الباحث

 بما ةكالسمطة الكطنية الفمسطيني  التنسيقية العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف،ة المجف كمف ثـالدكلية،
:  يمي

 
: خاصة لوكالة الغوث الدوليةتوصيات  1.3.6.
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اإلعاقة في  في معالجة آثار ككالة الغكث الدكليةيرل الباحث أف ىناؾ دكرا محكريا يجب أف تمعبو 
نكعية حياتيـ داخؿ ؤثر بشكؿ مباشر كعكسي عمى ت كالذم .فمخيمات الالجئيف الفمسطينيي

 : ، كذلؾ مف خالؿالمخيمات
 

  العمؿ عمى االستمرار في تكفير برامج تدريب ككسائؿ تعميمية مالئمة لممعاقيف كتسييؿ
 .التحاقيـ  بالمدارس كرياض األطفاؿ  كالمعاىد كالجامعات

  العمؿ عمى االستمرار برنامج الدعـ النفسي المنفذ مف قبؿ ككالة الغكث بالتعاكف مع المجاف
 .  المحمية لتأىيؿ المعاقيف كزيادة حجـ المكازنة المالية كالخبرات كالكرش التدريبية لممعاقيف

  رفع مساىمة الككالة في برامج التدريب الميني لممعاقيف مف خالؿ عمؿ كرش تدريبو في
، كتدريب كادر متخصص بيذا المجاؿ بالتعاكف كالشراكة مع الجاف ةالمخيمات الفمسطيني

 .  المحمية لتأىيؿ المعاقيف

  تطكير نظاـ الرعاية الصحية كالخدمات الطبية مف قبؿ ككالة الغكث كتزكيد المجاف المحمية
 .بكادر متخصص في ىذا المجاؿ

  العمؿ عمى استمرار برنامج التأىيؿ البيئي كتطكير آليات عممو مف خالؿ المجاف المحمية 
.   ألنيا أكثر التصاؽ بالمعاقيف

  ،ضركرة استمرار ككالة الغكث في دعـ برامج المجاف المحمية حتى تتمكف مف تقديـ  خدماتيا
 .لما لذلؾ مف اثر كاضح في  تقدـ المجاف المحمية نحك تقديـ خدمات أفضؿ

  أعادة النظر في الخدمات المتعمقة في المجاؿ الميني كالصحي، كذلؾ مف خالؿ تقديـ
 .خدمات مينية كصحية متقدمة لممعاقيف بالشراكة مع المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف

  تحسيف ظركؼ العمؿ أماـ المعاقيف في مختمؼ الميف كالمجاالت كذلؾ عف طريؽ تكفير
 كتكسيع مجاالت العمؿ عمؿ كميف ليـ تحفظ حقكقيـ كتساعدىـ عمى تمبية متطمباتيـ،

المختمفة أماميـ مف اجؿ تحقيؽ ذكاتيـ مف خالؿ برنامج التشغيؿ في ككالة الغكث كبالتعاكف 
. مع المجاف المحمية

 
: بالمجنة التنسيقية العميا لمجان المحمية لتأهيل المعاقينتوصيات .2.3.6

 
 يجب أف تعمؿ عمى دعـ المجنة التنسيقية العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيفيرل الباحث أف 

 :كذلؾ مف خالؿ كالتنسيؽ كالتشبيؾ بيف المجاف المحمية في المخيمات الفمسطينية 
   كضع خطة إستراتيجية لعمؿ لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف لتنظيـ الخدمات المقدمة

 .(منيجية العمؿ)لممعاقيف في مخيمات الالجئيف 
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 عمى تحقيؽ التكاممية في  أف تعمؿ المجنة التنسيقية العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف
الخدمات بيف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المخيمات الفمسطينية مف خالؿ تبادؿ 

جراء التسييالت المناسبة لبعضيا  .الخبرات كبناء القدرات كا 

  أف تكظؼ المجنة التنسيقية العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف جيكدىا لتدريب أخصائييف
 . مينييف لمعمؿ في المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف قادريف عمى تدريب المعاقيف مينيا

  ضركرة البحث عف مكارد محمية لتمكيؿ برامج المجاف المحمية، كعدـ االعتماد عمى التمكيؿ
 في تقديـ خدماتيا لممعاقيف كىذا يتطمب مف المجاف فالخارجي، كذلؾ ضمانا الستمرارية المجا

 .المحمية تكفير التمكيؿ الالـز مف ميزانيتيا كعدـ االعتماد عمى التمكيؿ الخارجي فقط

 المحمية لضماف استمرار تكفير المكارد المالية فالعمؿ عمى إنشاء مشاريع استثمارية تابعة لمجا 
 حتى تستمر في تقديـ خدماتيا كتشغيؿ المعاقيف في ىذه المشاريع كنكع مف االالزمة لبرامجو

 .مساعدتيـ في الحصكؿ عمى عمؿ يساعدىـ في االندماج المجتمعي

  العمؿ عمى رفع كفاءة المدربيف المؤىميف كذلؾ بإيفادىـ إلى الخارج بحيث يتمكنكف مف إفادة
 .المعاقيف عمى مستكل عاؿ

 

: خاصة بالسمطة الوطنيةتوصيات . 3.3.6
 

المجاف المحمية في المخيمات  يجب أف تعمؿ عمى دعـ السمطة الفمسطينية يرل الباحث أف 
 :كذلؾ مف خالؿ الفمسطينية،

 
  رفع درجة مساىمة السمطة المادية لبرامج التدريب المينية الخاصة بالمعاقيف كخاصة في

 . المخيمات الفمسطينية

 عمى أساس المؤىؿ كالكفاءة في المعاقيف كاألشخاص العادييف  مبدأ المساكاة بيف يجب اعتماد
التعييف كالترقية، كالسعي العتماد مبدأ التمييز االيجابي ككسيمة عممية لإلسراع في القضاء 

 كلجاف الخدمات في الكزارات في كؿ مف ـكلزيادة نسبة تمثيموالمعاقيف عمى التمييز ضد 
 .المخيمات كفي النقابات المينية كالعمالية

  بحقكؽ يجب العمؿ مف قبؿ الجيات الرسمية عمى تطبيؽ القكانيف كالتشريعات المتعمقة
 كعمى رأسيا المشاركة السياسية كالعمؿ عمى نشر الكعي القانكني الذم مف شأنو أف المعاقيف

 . في المجاف المحمية كتطكير القكانيف المكجكدة ،يؤدم إلى سف قكانيف جديدة تخدـ ىذا الغرض
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   العمؿ عمى دعـ المعاقيف كذلؾ بإتاحة الفرصة أماميـ الستكماؿ دراستيـ الجامعية مف خالؿ
المساىمة بشكؿ اكبر في دفع رسـك الساعات المعتمدة بشكؿ كمي، إضافة الثماف الكتب 

 .كأجكر المكاصالت  مف خالؿ السمطة الكطنية كالمجاف المحمية

  ضركرة تطكير الخدمات التي تقدميا كزارات السمطة ذات العالقة بالمعاقيف بحيث تمبى
متطمبات المعاؽ الحقيقية، كي تككف عامالن أساسيان في تحقيؽ الدمج المجتمعي كالمساىمة 

 . بالتنمية

 
 خالصة  4.6

 
في ىذا الفصؿ الذم يشكؿ آخر فصكؿ الدراسة استعرض الباحث ما تكصؿ إليو كارتآه مف استنتاجات 

، برعاية كتأىيؿ المعاقيف المجاف المحميةكتكصيات لمكضكع الدراسة الذم تمثؿ في البحث عف عالقة 
. كمحاكلة كصفيا كتفسيرىا

  
، ا كمعالجة اآلثار المترتبة عميوقضايا اإلعاقةكرغـ عدـ القدرة عمى تكفير كصفة جاىزة لمكاجية 

 اإلعاقة داخؿ المخيمات الفمسطينية  لمحد مف إستراتيجية ظاىرة اجتماعية معقدة، فإف أم فاإلعاقة
كتكسيع خياراتيـ، كتمكينيـ مف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف، يجب أف تنطمؽ مف تعزيز قدرات 

 أساسيان في المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيفكيُتعتبر دكر . ضماف استمرارىا لمكاجية آثار اإلعاقة
تحسيف نكعية حياة  التأىيمية لممعاقيف في عممية اؿكمف جكىر ت، حيث ا كالحد منومكاجية أثار اإلعاقة

األشخاص المعاقيف  كصكال بيـ نحك الدمج االجتماعي في بيئاتيـ المحمية مف خالؿ مشاركتيـ 
.  الكاممة في عممية التأىيؿ برمتيا

 
، ىي التي تضطمع بالدكر الرئيس في كضع أالستراتيجيو المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيفكمع أف 

اثأر اإلعاقة في المخيمات الفمسطينية عمييا أف تحقؽ المناصرة كالضغط كالتأثير في الالزمة لمكاجية 
السياسات العامة لمجتمعات المخيمات المدنية، كتحقيؽ قدر اكبر لإلفراد مف الثقافة المدنية نحك 

  المعاقيفكتعزيز فرصحقكؽ المعاقيف، كاف تضمف تحقيؽ المسالة كالمحاسبة كالشفافية في برامجيا، 
الحد مف آثار اإلعاقة كدعـ عمميات في العيش الكريـ كالمشاركة، ىك الذم سيؤدم في النياية إلى 

. التأىيؿ كالرعاية السميمة لممعاقيف في مجتمعاتيـ
 

المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف  فّعالة، ينبغي أف تُتعطى الحد مف آثار اإلعاقةكلكي تككف إستراتيجية 
 ك ينبغي أف ينظر إلييا في أكساط مجتمع المخيمات الفمسطينية عمكديا كأفقيا مساحة كاسعة لمعمؿ 
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يمكف أف تمثؿ تجربة مجتمع محمي في مجاؿ تأىيؿ المعاقيف كمكاطنيف، كعمى أنيا شريؾ أساسي 
في التنمية باعتبارىا تعمؿ مف خالؿ  المجتمعية يككف ليا ميزة نسبية في تعزيز أساليب المشاركة

 اليادؼ إلى رعاية كتأىيؿ المعاقيف نحك االتصاؿ الكثيؽ مع الفئات االجتماعية المستفيدة مف نشاطيا
  .الدمج االجتماعي الكامؿ في مجتمعاتيـ

 
 : كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف

 
آثار اإلعاقة في مخيمات مكاجية التحديات التي تفرضيا المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف ستطيع ت ىؿ

 في فاإلعاقة كالعجز ستبقى المشكمة الرئيسة لالجئيف الفمسطينيي؟ أـ أف شماؿ الضفة الغربية
؟ المخيمات الفمسطينية

 
مكاجية  كاف استطعنا ،التنمية المجتمعية احد أسس ىيالتأىيؿ كالرعاية لممعاقيف أف " يرل الباحث 

كباقي إفراد  مجتمعيو يشارؾ فييا المعاقيفسنحقؽ تنمية آثار اإلعاقة مف خالؿ الرعاية كالتأىيؿ 
. إشراؾ كدمج المعاؽ الفمسطيني في بيئتو المحمية كىذا ما نتطمع إليوتقكدنا إلى المجتمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 
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إحصائيات ككالة الغكث الدكلية لنسبة اإلعاقة في المخيمات الفمسطينية    : 3.2ممحؽ 
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 Both Sexesكال الجنسيف   Femalاناث    Maleذككر المخيـ 

العدد 
No 

النسبة 
% 

العدد 
No 

النسبة 
 %

العدد 
No 

النسبة 
 %

 7.3 260 4.4 59 9.2 201عسكر 
 21.7 770 22.5 304 21.2 466بالطة 
 15.1 535 16.3 220 14.3 315جنيف 
 6.1 216 6.5 88 5.8 128الفارعة 
 4.3 153 4.1 55 4.5 98طكلكـر 
 4.3 154 4.5 55 4.5 99نكر شمس 

 3.7 132 2.8 38 4.3 94قمنديا 

 3.2 113 3.3 44 3.1 69الجمزكف 

 2.9 103 3.5 47 2.6 56دير عمار 

 3.5 123 3.9 53 3.2 70االمعرم 

 2.5 90 2.2 30 2.7 60شعفاط 

 1.2 43 1.6 22 1.0 21عقبة جبر 

 0.4 15 0.4 5 0.5 10عيف السمطاف 

 2.6 94 2.6 35 2.7 59العركب 

 3.7 130 3.8 52 3.6 78الفكار 
 5.3 187 5.5 75 5.1 112الدىيشة 

 1.1 39 0.7 9 1.4 30عايدة 

 0.8 30 0.9 12 0.8 18العزة 

 10.2 362 11.1 150 9.7 212(  1)مخيـ رقـ 

 100.0 3549 100.0 1353 100.0 2196المجمكع 

 
 
 

 

تاريخ  إنشاء المجاف المحمية في المخيمات الفمسطينية  :4.2ممحؽ 
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 1988بيت لحـ الدىيشة  1
 1990الخميؿ الفكار  2
 1991جنيف جنيف  3
 1992راـ اهلل قمنديا  4
 1993راـ اهلل الجمزكف  5
 1993القدس شعفاط  6
 1993نابمس بالطة  7
 1993نابمس عسكر  8
 1994طكلكـر طكلكـر  9
 1997طكلكـر نكر شمس  10
 1997جنيف الفارعة  11
 1998راـ اهلل دير عمار  12
 1999راـ اهلل االمعرم  13
 2002الخميؿ العركب  14
 2004نابمس (  1)رقـ  15
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استمارة االستبياف : 5.2ممحؽ 
.  اإلستبانة"                    

 
  

 ...أختي المكاطنة/ أخي المكاطف 

 

 : تحية طيبة كبعد 
 

دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ 
، كقد كقع عميؾ االختيار لتككف ضمف عينة الدراسة، كاف اىتمامؾ باإلجابة في رعاية كتأىيؿ المعاقيف

الصريحة كالدقيقة عمى األسئمة الكاردة في ىذه اإلستبانة يتكقؼ عميو انجاز ىذه الدراسة كالتكصؿ إلى 
لذا أرجك منؾ التعاكف معنا بتعبئة ىذه اإلستبانة، كاإلجابة عمى جميع أسئمتيا . نتائج كاقعية كمفيدة

 كعميو سيتـ استخداـ أجكبة األسئمة في ىذه اإلستبانة بعد تحميميا لغايات البحث العممي فقط، 
 

شاكريف لكـ سمفا حسف تعاكنكـ 
                                                                                 الباحث 

عبد السالـ جرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
البيانات األساسية : القسـ األكؿ
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 في المربع المخصص لإلجابة التي تراىا مناسبة (×)يرجى مف حضرتكـ كضع إشارة  
 
:........................... مكاف لتقي خدمات التأىيؿ.1

 

 أنثى  .2 ذكر          1     :الجنس.2

 أرمؿ.4           مطمؽ .          3اعزب  .            2متزكج 1.:  الحالة االجتماعية.3

اصابة . 4      مرضي     .        3كراثي     . 2خمقي        . 1:   سبب اإلعاقة.4

شديدة   . 3      متكسطو      . 2      بسيطة           . 1:   درجة صعكبة اإلعاقة.5

 : عمر اإلصابة باإلعاقة في السنكات .6

 فما فكؽ 30.  4  سنة      30-18.   3         سنة  17-6. 2 سنكات          5أقؿ مف .1 
بصرية  . 4سمعيو          . 3عقمية        . 2حركية              . 1: نكع اإلعاقة  .7

:......................                            اخرل اذكرىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القسم الثاني
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دكر المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في مخيمات شماؿ الضفة الغربية كيشمؿ ىذا القسـ فقرات تبيف 
التأىيؿ ، التأىيؿ الميني، التأىيؿ االجتماعي، التأىيؿ التعميمي كىي في رعاية كتأىيؿ المعاقيف 

كفي كؿ مجاؿ عدة فقرات، أرجك مف حضرتكـ كضع إشارة  . التأىيؿ البيئي، التأىيؿ الصحي، النفسي
(x) مقابؿ اإلجابة الصحيحة . 

 الرقـ

 
الفقرات 

شدة ساىـ التأىيؿ التعميمي
ؽ ب

مكاف
 

فؽ
مكا

 

حايد
م

 

ض
عار

م
شدة 

ض ب
عار

م
 

      . إعادة دمجي مع أسرتي دكف عكائؽفي 1

     . تعزيز فرص التحاؽ المعاقيف حركيا بالتعميـ اإللزامي 2

     . في تكسيع فرص التحاؽ المعاقيف حركيا بالتعميـ الجامعي 3

4 
تكفير برامج تدريب مالئمة لممعاقيف في مرحمة ما بعد التعميـ 

. اإللزامي
     

     . في تكفير الكسائؿ التعميمية المالئمة لممعاقيف بكافة االعاقات 5

      .تكفير فرصة عمؿ  لممعاقيف في  6

      .في تكفير فرصة عمؿ لممعاقيف ال تحتاج إلى ميارات فنية  7

      .في تسييؿ تحقيؽ فرصة التعميـ الجامعي لي بحرية  8

      .  في التحاؽ بالمعاىد المينية لتعميـ الميف الصناعية 9

      ساهم التأهيل االجتماعي 

      .في رفع مستكل مشاركة في أنشطة  المجتمع 10

11 
 في تمكينيـ مف  بناء عالقات اجتماعية ناجحة عمى مستكل 

 . مجتمع الحي

     

     . في تنظيـ برامج ترفييية يشارؾ فييا المعاقيف انفسيـ 12

     . في رفع مستكل مشاركة المعاقيف حركيا في االنشطة الرياضية 13

14 
في  الضغط عمى المجمس التشريعي لسف تشريعات تتعمؽ  

 .بحقكقيـ

     

15 
في خمؽ أجكاء ديمقراطية بيف صفكؼ المعاقيف كاقرانيـ االسكياء 

 .داخؿ العمؿ

     

      .في التخمص مف العزلة أإلجتماعية داخؿ مجتمع الحي السكني 16

 .  في تعديؿ اتجاىات االسر نحك النظره التقميديو لمزكاج 17
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 الرقـ

 
الفقرات 

شدة ساىـ التأىيؿ الميني
ؽ ب

مكاف
 

فؽ
مكا

 

حايد
م

 

ض
عار

م
شدة 

ض ب
عار

م
 

      .في تعريؼ المعاقيف بحقكقيـ الكظيفية عمى صعيد المينة 18

     في تكسيع فرص حصكؿ المعاقيف حركيا عمى االرشاد الميني  19

     في زيادة فرص حصكؿ المعاؽ عمى عمؿ بديؿ لممينة السابقو  20

     في تعزيز الفرص اماـ المعاؽ لمحصكؿ عمى عمؿ حر  21

     فرص عمؿ لممعاقيف تتناسب كقدرتيـ البدنية  في تكفير 22

     في تعزيز فرص عكدة الشخص المعاؽ حركيا الى عممو السابؽ  23

      مؤسسات تعاكنية مفي تشغيؿ العديد مف المعاقيف حركيا ؼ 24

     في تعزيزفرص التحاؽ المعاقيف مف مختمؼ الفئات بالتعميـ الميني  25

      .في رفع مستكل تكيفي مع بيئة  العمؿ 26

      .النشرات المينيو التي ترفع مف مستكاىـ الميني عمى تكفير 27

      .في بناء عالقات مينية متينة مع زمالء العمؿ اآلخريف 28

29 
في تعزيز عمميـ كمعاقيف مؤىميف بمجاالت تتناسب مع شركط 

 .السالمة المينية

     

 
الفقرات 

 ساهم التأهيل النفسي

     

      .في التخفيؼ مف مستكل شعكرىـ بالكآبة  30

      .في رفع مف مستكل االتزاف النفسي لدييـ  31

      .في الحد مف شعكرىـ بالعزلة  32

     . في رفع الركح المعنكية لدييـ بالعكدة لمعمؿ  33

      .في الحد مف تفاقـ القمؽ لدييـ عمى مستقبميـ  34

      .في رفع مف مستكل  ثقتيـ بنفسيـ  35

      .عمى مساعدتيـ كمعاقيف لمتخمص مف مشاعر العدائية 36

 
 
 
 
 



100 

 الرقـ

 
الفقرات 

شدة ساىـ التأىيؿ الصحي
ؽ ب

مكاف
 

فؽ
مكا

 

حايد
م

 

ض
عار

م
شدة 

ض ب
عار

م
 

      . في تكفير األجيزة المساعدة الطبيو ليـ 37

      .خدمات التاميف الصحي المناسب لغالبيتيـ عمى تكفير 38

      .في زيادة نسبة الكشؼ المبكر عف حاالت االعاقة الحركية   39

      .في تكفير نظاـ صحي شامؿ يضمف حياة أفضؿ ليـ 40

      .في تكفير خدمات المتابعة الصحية المنزلية ليـ  41

     في تسييؿ اجراءات التحكيالت الطبيو لممعاقيف خارج الكطف  42

     في دعـ خدمات العالج الطبيعي المقدمة  43

     مف رفع مستكل تقديـ خدمات العالج الكظيفي   44

     في تعريؼ المعاقيف بمصادر تقديـ الخدمات الطبية التي تخصيـ   45

 
الفقرات 

 ساهم التأهيل البيئي

     

     في اجراء تعديالت في منازؿ المعاقيف حركيا لتتالئـ كاحتياجاتيـ الخاصة  46

47 
عمى المساىمة في تعديؿ المنازؿ لتسييؿ عممية دخكؿ كخركج المعاقيف 

حركيا 
     

     . في تعديؿ المرافؽ الخاصة بالمعاؽ داخؿ منازليـ 48

     . في تكفير كسائؿ الحماية كالسالمة داخؿ منازليـ 49

     . بتعديؿ الساحات الخارجية لممنازؿ لتتكافؽ كمتطمباتيـ  50

     في تعديؿ المرافؽ المدرسية لممعاقيف حركيا  51

     في تعديؿ بيئة العمؿ لمشخص المعاؽ حركيا  52

     تعديؿ العديد مف مكاقؼ السيارات الخاصة بالمعاقيف بما يتناسب كقدراتيـ   53

54 
 المؤسسات لتتناسب كاحتياجات المعاقيف ؿفي اجراء تعديالت عمى مداخ

حركيا 
     

      في اجراء تعديالت في العديد مف الممرات العامة لتناسب المعاقيف 55
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رسالة التحكيـ : 6.2ممحؽ  
.  رسالة تحكيـ اإلستبانة

تحكيـ استبانو : المكضكع
 تحية طيبة كبعد، 

أتقدـ لحضرتكـ بأحر التحيات كأتمنى لكـ مكفكر الصحة كالعافية، كأدامكـ اهلل لخدمة العمـ كأىمو، أرجك 
مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذه االستبانة التي سيتـ استخداميا كأداة بحث في دراستي الحالية كىي 

: بعنكاف 
دور المجان المحمية لتأهيل المعاقين في مخيمات شمال الضفة الغربية في رعاية وتأهيل 

 المعاقين 

بناء مؤسسات / كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة
.  ديس أبك/ جامعة القدس / 

: محاكر التحكيـ
  مدل قياس الفقرات لممكضكع المراد قياسو، كمدل مالئمة الفقرات مف حيث الطكؿ كالقصر

كالكضكح كالغمكض، كمدل مالئمة الفقرات لمفئة المستيدفة، كمدل انتماء الفقرة لمبعد الذم 
تقيسو، كمف حيث احتماؿ الفقرة الكاحدة ألكثر مف معنى، كمف حيث سالمة المغة المستخدمة 

ضافة أم فقرات تركنيا مناسبة، الفقرات المقترح حذفيا . في الفقرات، كا 
احترامي 
نسخة  
 جامعة النجاح الكطنية:   عمي حبايب     :د 
 جامعة النجاح الكطنية : عبد عساؼ     :د 
 جامعة النجاح الكطنية   :  صالح ياسيف:د 
 جامعة النجاح الكطنية :  سكزاف عرفات:د 
 جامعة النجاح الكطنية : حسف تيـ       :د 

 خبير تأىيؿ مجتمعي : جماؿ ابك العز  . أ 

  محمؿ إحصائي جامعة القدس المفتكحة : عالء فايد     . أ 
عبد السالـ جرار : الباحث
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 النظاـ الداخمي لمجنة التنسيؽ العميا لمجاف المحمية لمتأىيؿ في المخيمات الفمسطينية: 7.2ممحؽ  
 

مقدمة بدأت فكرة االىتماـ بالمعاقيف في المخيمات الفمسطينية بالضفة الغربية مع نياية الثمانينات ، 
كذلؾ لمحاجة الماسة لرعاية ىذه الشريحة مف ابناء مجتمعنا ، حيث زادت نسبة اإلعاقة بسبب 

ـ في 1988الظركؼ السياسية التي نعيشيا ، كتشكمت اكلى المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف سنة 
مخيـ الدىيشة ، كتالىا تشكيؿ المجاف المحمية في المخيمات الفمسطينية ،اذ كصؿ عدد ىذه المجاف 

اثنى عشر لجنة في اثنى عشر مخيما فمسطينيا، باإلضافة الى عدد مف المجاف التي تشكمت في القرل 
كاألرياؼ الفمسطينية ، كقد تبنت ىذه المجاف في عمميا مفيـك التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي 

(CBR)  بكؿ جكانبو، كبعد الدراسة المستفيضة عممت المجاف المحمية عمى تنظيـ عدة برامج تكصمت
لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيا برامج كانشطة مجتمعية ،كبرامج تقدـ لممجتمع عامة كالمعاؽ خاصة مف 

خالؿ التأىيؿ المجتمعي التابع ليذه المجنة ،كباجتماع دكرم لمجاف المحمية لمتأىيؿ ، كمف اجؿ كحدة 
المجاف المذككرة ، كعدـ التضارب كاالزدكاجية بأعماليا كانت الحاجة لكجكد لجنة تنسيؽ عميا لخدمة 

اليدؼ المشترؾ لمجاف المحمية كلمعمؿ في التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي ،كدمج المعاؽ 
. بالمجتمع دمجا كامال

 
الفصل األول 

 
: المادة األكلى 

 
ـ في االجتماع الذم 2/9/1994تأسست لجنة التنسيؽ العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف بتاريخ 

. عقد في مقر المجنة المحميةلتاىيؿ المعاقيف في مخيـ قمنديا 
 

: المؤسسيف 
 
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ جنيف - 1
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ عسكر - 2
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ بالطة - 3
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ قمنديا - 4
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ شعفاط - 5
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ الدىيشة - 6
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المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ الفكار - 7
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ اريحا - 8
المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف           مخيـ الخضر - 9
 

: تعريفات : المادة الثانية 
 

: يككف لمكمات كالعبارات التالية الكاردة في ىذا النظاـ المعاني المحددة أدناه 
 

  لجنة التنسيؽ العميا لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المحفظات الشمالية : لجنة التنسيؽ. 

  المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف : المجنة المحمية لمتأىيؿ. 

  النظاـ الداخمي لمجنة التنسيؽ العميا لمجاف المحمية لمتأىيؿ في المحافظات : النظاـ الداخمي
 .الشمالية 

  لمجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف األعضاء في لجنة التنسيؽ: الييئة العامة. 

  األعضاء ممثمي المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف المنتخبيف لمييئة اإلدارية: الييئة اإلدارية  .
: المادة الثالثة 

تتخذ لجنة التنسيؽ لمجاـ المحمية مقرا مؤقتا ليا في محافظة راـ اهلل كتعمؿ في كافة المحافظات 
. الشمالية 

 
: الغايات كاألىداؼ : المادة الرابعة 

 
. ضماف الحياة الكريمة لممعاقيف بمختمؼ إعاقاتيـ  -1
 .العمؿ عمى الدمج الكامؿ لممعاقيف بمختمؼ إعاقاتيـ في كافة مجاالت الحياة  -2

 .ضماف حؽ المساكاة لممعاقيف بمختمؼ إعاقاتيـ في كافة مجاالت الحياة  -3

 

:  األىداؼ 
 
 . ةالعمؿ عمى تشكيؿ جسـ يمثؿ المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف في المحافظات الشمالي -1
 .العمؿ عمى تعزيز الركابط كالعالقات بيف المجاف المحمية  -2

العمؿ عمى تشكيؿ لجاف محمية في التجمعات السكانية التي ال يكجد بيا لجاف ، كذلؾ بيدؼ  -3
 .خدمة المعاقيف
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العمؿ عمى تكثيؽ كتعزيز عالقة المجاف المحمية بالمؤسسات كالمجاف العاممة في مجاؿ التأىيؿ  -4
 .داخؿ الكطف كخارجة 

 .المساىمة في رفع مستكل العامميف في برامج المجاف المحمية  -5

تنظيـ برامج مشتركة لمجاف المحمية لخدمة المعاقيف كالعمؿ عمى دمجيـ الكامؿ بالمجتمع  -6
 .المحمي كحصكليـ عمى حقكقيـ الكاممة أسكة بباقي أفراد المجتمع 

 :العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ برنامج المجاف المحمية في المجاالت التالية  -7

  في –اجتماعيا كمينيا ككظيفيا - العمؿ عمى تأىيؿ المعاقيف كدمجيـ في المجتمع المحمي 
. كافة مجاالت الحياة 

 تكعية المعاقيف لحقكقيـ ككاجباتيـ كتكعية المجتمع لحقكؽ كقضايا المعاقيف بشكؿ عاـ. 

  عادة تأىيميـ كضماف مشاركتيـ بفاعمية في تقديـ البرامج كالخدمات الالزمة لتأىيؿ المعاقيف كا 
 .كافة األنشطة التعميمية كاالقتصادية كالصحية كالترفييية كنشاطات أخرل

  القياـ بالبرامج كاألنشطة التي تسيـ في الكقاية مف اإلعاقة كالكشؼ المبكر عنيا. 

  تقديـ الدعـ كاإلرشاد لممعاقيف كأسرىـ ،كايالء المعاقيف مف األطفاؿ كالنساء اىتماما خاصة 

 عداد الككادر المطمكبة في مجاالت التأىيؿءرفع مستكل االدعا  .  الميني لممختصيف كتدريب كا 

  العمؿ عمى تكفير األجيزة كاألدكات المساعدة الالزمة لممعاقيف. 

 فتح قنكات اتصاؿ مع المؤسسات ذات العالقة عمى صعيديف المحمي كالخارجي. 

 
: المادة الخامسة 

 
مؤسسة مجتمعية غير حككمية تعمؿ كبشكؿ طكعي : لجنة التنسيؽ العميا لمجاف المحمية لمتأىيؿ 

ضمف أنظمة كقكانيف السمطة الكطنية الفمسطينية المحددة لعمؿ مثؿ ىذه المؤسسات ،كليس ليا أىداؼ 
. سياسية أك طائفية

 
الفصل الثاني 

 
: المادة السادسة 

 
  يعتبر مؤسسك لجنة التنسيؽ العميا أعضاء فييا مف تاريخ تسجيميا في الدكائر الرسمية

. المختمفة
  يحؽ لكؿ لجنة محمية تقديـ طمب انتساب لمجنة التنسيؽ العميا. 
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  كيجكز لمجنة المرفكضة ( ؽلجنة التنسي )لمييئة اإلدارية  (قبكؿ أك رفض)يترؾ قرار
 .االعتراض عمى الرفض في أكؿ اجتماع تعقده الييئة العامة 

 

:  المادة السابعة 
 

. شركط قبكا المجنة عضكا في لجنة التنسيؽ 
 )اف تعمؿ المجنة في برامج تأىيؿ المعاقيف كفؽ برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي -1

CBR .)
 .أف يككف ليذه المجنة نظاما داخميا يبيف أىدافيا كينظـ عمميا  -2

 .اف تتعيد المجنة بتنفيذ أحكاـ النظاـ الداخمي لمجنة التنسيؽ كقرارات لجنة التنسيؽ فيو -3

 .دينار بداية كؿ سنة مالية  (20)دفع االشتراؾ السنكم كىك -4

 :عمى المجنة المحمية التي يتـ المكافقة عمى طمبيا باالنضماـ لعضكية لجنة التنسيؽ أف  -5

  ترشح أحد أعضاء الييئة اإلدارية ليمثميا في لجنة التنسيؽ .
  تمتـز لقرارات لجنة التنسيؽ العميا كتعمؿ عمى تنفيذىا. 

 
: المادة الثامنة

 
االنسحاب مف لجنة التنسيؽ ،كتككف عف طريؽ تقديـ إشعار خطي عف االنسحاب الى الييئة  -1

. يكما  (30)قبؿ  (لجنة التنسيؽ  )اإلدارية 
 .اذا حمت المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -2

اذا تبيف لمييئة اإلدارية لمجنة التنسيؽ أف المجنة المحمية ال تعمؿ كفؽ أىداؼ المجاف المحمية  -3
 .لتأىيؿ المعاقيف كال تمتـز بقراراتيا

اذا تكرر غياب ممثميا عف اجتماع الييئة العامة ثالث مرات متكررة خالؿ الدكرة الكاحدة  -4
 .بدكف عذر رسمي 

 .عدـ دفع االشتراؾ السنكم في مدة أقصاىا ىاـ  -5

 .اذا قامت المجنة بعمؿ مف شأنو أف يمحؽ الضرر الجسيـ المادم كالمعنكم بمجنة التنسيؽ  -6

 
المادة التاسعة  

يحؽ لمجنة تأىيؿ المعاقيف كالتي سقطت عضكيتيا بتقديـ طمب جديد لالنضماـ لمجنة التنسيؽ، حيث 
.  لجنة جديدة تقدمت بطمب عضكية لمجنة التنسيؽ ألكؿ مرة اتعامؿ كأنو
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الفصل الثالث 

 
: المادة العاشرة 

 
: تتككف الييئة العامة مف 

 
. الييئة التأسيسية -1
 .المجاف المحمية التي تقدمت بطمب االنضماـ لمجنة التنسيؽ كتـ قبكؿ طمبيا  -2

 .مدة الييئة التأسيسية سنتيف تبداء مف تاريخ تسجيميا لدل الدكائر الرسمية  -3

تعقد الييئة العامة اجتماعا سنكيا ألعضاء المجاف لمناقشة التقرير المالي كالخطة  -4
السنكية في السنكات الفردية ، كأما في السنكات الزكجية فتقـك بإجراء انتخابات لجنة 

 .التنسيؽ باإلضافة لمناقشة التقرير المالي كالخطة السنكية 

 

المادة الحادية عشر 
 

: الييئة العامة 
 

حيث أفرزت كؿ لجنة  )تتككف الييئة العامة لمجنة التنسيؽ العميا مف المجاف المحمية لتأىيؿ المعاقيف 
: التالية  (محمية ممثؿ عنيا في لجنة التنسيؽ 

 
الدىيشة / المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -1
 عسكر/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -2

 بالطة/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -3

 قمنديا/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -4

 شعفاط/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -5

 جنيف/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -6

 الفكار/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -7

 اريحا/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -8

 االمعرم/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف  -9
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 طكلكـر/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف -10

 الفارعة/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف -11

 نكرشمس/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف -12

 عايدة/ المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف -13

الجمزكف / المجنة المحمية لتأىيؿ المعاقيف -14
 

: عضكيتيا - الييئة اإلدارية
 

: أعضاء يمثمكف المجاف المحمية في فمسطيف عمى النحك التالي (9)عدد أعضاء الييئة اإلدارية 
 

 ثالثة أعضاء –منطقة الشماؿ  -1
  ثالثة أعضاء–منطقة الكسط  -2

  ثالثة أعضاء–منطقة الجنكب  -3

 

يتـ انتخابيـ باالقتراع السرم أك بالطريقة التي تراىا الييئة العامة مناسبة في حينو ، باإلضافة الى 
. ممثؿ عف برنامج التأىيؿ في ككالة الغكث بصفة عضك مراقب

 
: المادة الثانية عشر 

 
. اجتماع الييئة العامة  (ساعة كيـك  )تحدد الييئة اإلدارية مكاف كزماف 

 
: المادة الثالثة عشرة 

 
تنظر الييئة العامة في اجتماعيا العادم في األمكر التالية دكف الحاجة الى ذكرىا في الدعكة 

: المكجية لعقد االجتماع في السنكات الفردية 
 
. تقرير عف أعماؿ الييئة اإلدارية  -1
 .التقرير المالي  -2

 .المصادقة عمى التقريريف السابقيف في ىذا البند  -3
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في السنكات الزكجية تضاؼ فقرة رابعة عمى الفقرات الثالث السابقة كىي انتخاب ىيئة إدارية  -4
 .جديدة 

 .تدكيف المحاضر في كؿ الحاالت ،كيكقع عمييا الرئيس كأميف السر -5

 

: المادة الرابعة عشر 
 

ال يفتح اجتماع الييئة العامة ما لـ يحضر ثمثي أعضائيا ، كاذا حصؿ مثؿ ىذا النصاب  -1
 كحتى اف قؿ تلدل افتتاح االجتماع فيجكز لمييئة العامة االستمرار في مداكالتيا كاتخاذ القرارا

. عدد الحاضريف
اذا لـ يحصؿ النصاب المذككر خالؿ نصؼ ساعة مف الكقت المحدد مف الدعكة اعتبر  -2

االجتماع مؤجؿ الى مكعد اخر يتـ االتفاؽ كاإلعالف عنو ،كفي االجتماع المؤجؿ يجكز 
 .لمحاضريف النظر كاتخاذ القرارات ايا كاف عددىـ 

تنتخب الييئة العامة مف بيف أعضائيا رئيسا كسكرتيرا مف بيف الحضكر عمى اف ال يككنكا  -3
 .مف أعضاء الييئة اإلدارية 

 (.1+النصؼ )تتخذ الييئة العامة قراراتيا باألكثرية المطمقة  -4

ينظـ محضر في كؿ اجتماع تعقده الييئة العامة كيقـك سكرتير الييئة بتدكينو كيكقع عمييا  -5
دارتو فرئيسو، كعندئذ يكك  المحضر بينة أكلى عمى مضمكنو كعمى شرعية اجتماع الييئة كا 
 .كاتخاذ القرارات 

 
: المادة الخامسة عشر

 
تنظر الييئة العاـ في االجتماع االستثنائي غير العادم الى عدة أمكر عمى اف يحضر ىذا  - أ

 :االجتماع ثمثي أعضاء الييئة العامة كىي 

 
. تعديؿ أك تبديؿ في النظاـ الداخمي -1
 .سحب الثقة مف الييئة اإلدارية كانتخاب ىيئة جديدة  -2

 .حؿ لجنة التنسيؽ، ككيفية التصرؼ بأمكاليا كمجكداتيا -3

 .بحث األسباب التي انعقدت الييئة العامة مف أجميا -4

تككف قرارات الييئة العامة في االجتماع غير العادم صحيحة اذا حاز عمى مكافقة األغمبية  - ب
. المطمقة لمحضكر
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الفصل الرابع 

 
: اإلدارة

 
: المادة السادسة عشر

 
يتكلى إدارة لجنة التنسيؽ العميا ىيئة إدارية مككنة مف تسعة أعضاء يتـ انتخابيـ باالجتماع كؿ 

: سنتيف، كيكزعكف المياـ بينيـ باالقتراع السرم عمى النحك التالي 
 

الرئيس  -1
 أميف السر  -2

 امنيف الصندكؽ -3

 العالقات العامة  -4

 الناطؽ اإلعالمي  -5

 الباقكف أعضاء -6

 

: كيتمخص عمؿ الييئة اإلدارية باالتي 
 

إدارة إعماؿ لجنة التنسيؽ كالعمؿ عمى تحقيؽ اعرضيا كتنفيذ مقرراتيا ،كتعيف المكظفيف  -1
. الالزميف كتحديد أعماليـ كمرتباتيـ ،اذا لـز االمر

تمثيؿ لجنة التنسيؽ اماـ الجيات الرسمية كاألىمية كالدكلية كالمؤسسات العامة كالييئات  -2
 .القضائية

 .اعداد التقرير السنكم كمشاريع الميزانيات  -3

 
: المادة السابعة عشر

 
رئيسا، كأمينا لمصندكؽ،كأمينا لمسر،عضك عالقات عامة،كناطقا  ) مف أعضائيا ةتختار الييئة الرادارم

. كتحدد الالئحة الداخمية اختصاص كؿ منيـ (إعالميا
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: المادة الثامنة عشر
 

تجتمع الييئة اإلدارية مرة كاحدة في الشير عمى األقؿ ،كال يككف االنعقاد صحيحا اال اذا حضرة أكثر 
. مف نصؼ األعضاء ،كتؤخذ قراراتو باألغمبية المطمقة ،كعند التعادؿ يككف لمرئيس صكت الترجيح

 
: المادة التاسعة عشر 

 
يجكز لعضك الييئة اإلدارية االستقالة مف منصبة في كؿ كقت بإشعار خطي يقدـ الى الييئة اإلدارية 

 يجكز لمعضك تقديـ استقالت لمجنة التنسيؽ –،كينقطع العضك عف الخدمة اذا أعمف عف فقداف أىميتو 
التي عمييا أبالغ منطقتو لفرز ممثؿ اخر، عمى أف تفرز المنطقة ممثؿ خالؿ فترة شيريف مف تاريخ 

. تقديـ استقالتو
 

: المادة العشركف 
 

اذا شغر أحد أعضاء الييئة اإلدارية فيجكز لألعضاء المتبقيف تعييف عضك اخر مف أعضاء  -1
لجاف العمؿ كعضك إدارم لحيف اقرب اجتماع تعقده الييئة العامة ،كيجكز لألعضاء المتبقييف 

. مكاصمة العمؿ في اإلدارة حتى يتـ التعييف
اذا تعذر عمى عضك الييئة اإلدارية تأدية ميامو فيجكز لألعضاء المتبقيف تعييف أحد أعضاء  -2

 .المجاف المحمية ليحؿ محمو الى أف يعكد لتأدية ميامو

يترتب عمى العضك الييئة اإلدارية العمؿ لما فيو مصمحة لجنة التنسيؽ في نطاؽ غاياتيا  -3
،ركنقا لمنظاـ لمنظاـ الداخمي كقرارات لجنة التنسيؽ ، كعميو تأدية كافة الكاجبات المفركضة 

 .عمى المجنة ، بمقتضى نظاميا الداخمي 

يحؽ لمييئة اإلدارية المنتخبة إضافة عضك ليا كيحمؿ صفة الرئيس الفخرم لمجنة التنسيؽ  -4
 .العميا لمجاف المحمية ، كيتمتع ىذا الرئيس بصفة اعتبارية خاصة 

 

: المادة الحادية كالعشركف
: يترتب عمى أعضاء الييئة اإلدارية تنظيـ السجالت التالية 

 
. سجؿ أعضاء الييئة العامة  -1
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سجؿ أعضاء الييئة اإلدارية ، كيسجؿ فييا اسـ العضك كعنكانو كمينتو كرقـ اليكية كتاريخ  -2
 .الميالد ،كبدء الخدمة كانتيائيا ،ككؿ بياف اخر يتطمبو القانكف

 .سجؿ قرارات الييئة اإلدارية كمراسالتيا كتبميغاتيا  -3

سجؿ الكاردات كالمصركفات كنكعيا كمصدرىا كدفاترىا الحسابية ، كعمية إبراز ىذه السجالت  -4
 .لمجية المختصة في أم كقت تطمبيا كعمى اإلدارة تنظيـ محضر بجمساتيا كقراراتيا 

 

: المادة الثانية كالعشركف 
 
: يكقع أميف الصندكؽ كالرئيس عمى سندات الصرؼ كالشيكات ،كتتككف المجنة المالية مف  -1
  أميف الصندكؽ
 اميف السر 

 الرئيس 

 

. أميف الصندكؽ أساسي : عمى اف يككف 
 
يجكز لمييئة اإلدارية تفكيض اثنيف أك أكثر مف أعضائو لمتكقيع باسـ الييئة اإلدارية عمى  -2

السنكات التي تككف ممزمة ليا كالقياـ باسميا باإلعماؿ الداخمية في إطار صالحياتيا ، اذا 
 .تعذر الخيار األكؿ 

 

: مياـ أعضاء الييئة : المادة الثالثة كالعشركف 
 
 ةرئيس المجف -1

. يترأس كيدير جمسات الييئة اإلدارية ، الييئة العامة العادية كالطارئة  -
 .يتابع تنفيذ قرارات الييئة اإلدارية  -

يتابع التزامات أعضاء الييئة اإلدارية كالييئة العامة ، حضكر اجتماعات ، القياـ بالمياـ المككمة  -
 .الية 

 .التكقيع عمى آذنات الصرؼ بصفتو، عضك لجنة مالية  -

 .التكقيع عمى المراسالت الرسمية  -

 .يمثؿ المجنة اماـ المؤسسات الرسمية كالشعبية كالقضائية -

 

 : أميف السر  -2
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. يقكـ بمياـ رئيس المجنة في حالة غيابة أك اعتذاره  -
 .تدكيف محاضر االجتماعات ، الييئة اإلدارية كالعامة كغيرىا مف االجتماعات الرسمية  -

 .االحتفاظ بأكراؽ الييئة اإلدارية  -

كتابة الرسائؿ الصادرة مف المجنة كاستقباؿ الرسائؿ الكاردة كحفظيا بعد عرضيا عمى الييئة  -
 .اإلدارية 

 .يكقع عمى سندات الصرؼ كاألكراؽ المالية بصفتو عضك لجنة مالية -

 

  :ؽأميف الصندك -3

 
. كالتكقيع عمى سند القبض بذلؾ  (التبرعات )استالـ المبالغ الكاردة لمجنة  -
 .يكقع عمى آذنات الصرؼ بصفتو رئيس المجنة المالية  -

 .شيكؿ لممصاريؼ الجارية(500 )يحتفظ أميف الصندكؽ بمبمغ  -

 .إيداع أمكاؿ المجنة في البنؾ الذم تقرره الييئة اإلدارية  -

 .تقديـ تقرير مالي لمييئة اإلدارية مره كؿ اربعة شيكر -

بعد مشاكرة  )تقديـ الكشكفات المالية لممحاسب القانكني الذم تقره الييئة العامة سنكيا  -
  (اختصاصييف

 

 :منسؽ العالقات العامة  -4

 
. ربط عالقات المجنة مع المجتمع المحمي  -
 .التنسيؽ مع المؤسسات العامة في ىذا المجاؿ  -

 .تمثيؿ المجنة في المياـ المككمة اليو  -

 

:  الناطؽ اإلعالمي  -5
خبار لجنة التنسيؽ في الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ األخرل   - تغطية أنشطة كبرامج كا 
. االحتفاظ باألرشيؼ اإلعالمي  -
: األعضاء - 6
 

المشاركة في مناقشة برامج كخطط المجنة  - 
التصكيت عمى االقتراحات العامة  
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القياـ بالمياـ المككمة لمعضك مف قبؿ الييئة اإلدارية  
 

الفصل الخامس 
 

 مالية المجنة
 

: المادة الرابعة كالعشركف 
 

:  تتككف المجنة مف 
 

اشتركات األعضاء   -1
 التبرعات  -2

 اليبات  -3

 اإلعانات  -4

 ريع نشاطات لجنة التنسيؽ -5

المكارد التي يقررىا مجمس الدارة   -6
 

: المادة الخامسة كالعشركف 
 

تكدع أمكاؿ المجنة في احد المصارؼ المحمية كال يجكز سحب أم مبمغ اال بتكقيع رئيس  -1
. المجنة كأميف الصندكؽ أك مف يعتمدىـ مجمس اإلدارة 

 .ال يحؽ ألميف الصندكؽ االحتفاظ بأم مبمغ يزيد عف المبمغ الذم يقرره مجمس اإلدارة -2

 .مف نفس السنة  (31/12)مف كؿ سنة كتنتيي في  (1/1)تبدأ السنة المالية مف  -3

 :يتكلى مراقب الحسابات بمراجعة حسابات المجنة كلو الحؽ  -4

يصاالت الدفع كالصرؼ  - االطالع عمى جميع دفاتر الحسابات كمحاضر الجمسات كالقرارات كا 
. كالقبض 

 .يعد تقريرا سنكيا لعرضو عمى الييئة العامة لالجتماع العاـ -

 .خضكع المكارد المالية التابعة لمجنة لرقابة الجيات المختصة  -
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جميع أمكاؿ لجنة التنسيؽ مخصصة لتحقيؽ أغرضيا ،كال يجكز صرؼ أم مبمغ عمى أم  -5
. غرض مف غير أغراض المجنة 

عمى لجنة التنسيؽ تقديـ دفاترىا الحسابية كالتقرير المالي في كؿ سنة لمجيات المختصة في  -6
 .مف السنة المالية التي تمييا  (30/3)مكعد أقصاه 

 
الفصل السادس 

 
حل المجنة 

 
:  المادة السادسة كالعشركف 

 
إذا لـ تقـ المجنة بتحقيؽ أغرضيا أك عجزت عف ذلؾ لمجمس اإلدارة أك أعضاء الييئة العامة  -1

. الحؽ بطمب عقد اجتماع استثنائي لمييئة العامة لمنظر في حؿ المجنة كالتصرؼ في أمكاليا 
مف أعضاء الييئة العامة كيككف  (%75)يتخذ قرار حؿ لجنة التنسيؽ في اجتماع يحضره  -2

ذا لـ يكتمؿ العدد تجدد الدعكة لمكعد آخر يتفؽ عميو  (%65 )ةالقرار بمكافؽ مف الحضكر ، كا 
كيعمف عنو كيككف االجتماع المحدد صحيحا بحضكر أم عدد مف األعضاء ، كتككف قراراتو 

 .باألغمبية 

إذا بقيت لمجنة أمكاؿ بعد حميا كتسديد جميع ديكنيا فتحكؿ تمؾ األمكاؿ الى المجاف المحمية  -3
 .تقررىا الييئة العامة 

 

: المادة السابعة كالعشركف 
 

. يحؽ لمجنة التنسيؽ امتالؾ العقارات كاألراضي كالمعدات الالزمة -1
 .يحؽ لمجنة التنسيؽ فتح فركع ليا كتكسيع نطاؽ عمميا -2

 
 

 فهرس المالحق
 

اسـ الممحؽ رقـ الممحؽ 
 

الصفحة 
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