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  إلهداءا

  

  اهدي هذه الدراسة إلى كل الجئي فلسطين المشتتين

  

  لى كل مخيمات فلسطين دون استثناءإ

  

  أهديها إلى كل شهداء فلسطين والى كل أسير بزنازين االحتالل

  

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

  مضيئة يا رب العالمين

  

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

   حبيب الشعب الفلسطيني أبو عماروالماضي والمستقبل

  

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

  عامر سالمة

  

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

 االجتماعية منطقة طولكرم دون استثناء

 

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

  

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

  بجميع الفئات واالعمار

  

  الل محمد حسن رضواند



 أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقرار
  

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

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

  

  ..................التوقيع 

  

  دالل محمد حسن رضوان

  

  ................: التاريخ



 ب  

  شكر وتقدير
  

  ي وفقني بإتمام هذه الرسالة الحمد هللا العالمين الذ

  

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

  

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

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

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

  

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

  

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

  جزئا من وقتهم لإلجابة على فقرات االستبانة 

  

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

  كل خير                     

  

  دالل محمد حسن رضوان



 ج  

  الدراسةمصطلحات 
  

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

  

  ذوي الحاجات الخاصة

  

المعوقون حيث يذكر ان هناك اتجاهات تربوية حديثة الستخدام مسمى  :

ذوي االحتياجات الخاصة بدال من مصطلح المعوقين الن هذا 

نفسية سلبية على  المصطلح يعبر عن الوصم باإلعاقة ومالها من أثار

   ).1999،الخطيب( الفرد

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

النتائج التي تحققت بسبب التدخل او الخدمة التي تم تقديمها أوال 

ومناهج وطرق تقييم النتائج تتراوح بين االجتهاد الموضوعي الذي يتم 

قومون بدراسات عن طريق المنتفعين والعاملين وبين هؤالء الذين ي

  ).2000السكري،(تجريبية 

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

الخدمات اإلنسانية بما يشمل األخصائيين االجتماعيين وأعضاء أخرى 

جانب المتخصصين بمهن مساعده وهذه المؤسسات تقدم الخدمات 

لتقليدية التي ال تهدف الى الربح التي تقدمها المؤسسات ا

  ).2000السكري،(

أنشطة األخصائيين االجتماعيين ومهنيين آخرون لمـساعدة النـاس علـى  :  الخدمات االجتماعية

تقوية قـدراتهم الذاتيـة وتقويـة العالقـات األسـرية ومـساعدة األفـراد واألسـر 

ة وهـي والجماعات والمجتمعات علـى األداء النـاجح لوظـائفهم االجتماعيـ

أنـواع محـددة مــن الخـدمات االجتماعيــة تـشمل مــساعدة النـاس للحــصول 

علــى مــوارد ماليــة المناســبة الحتيــاطهم وتقيــيم قــدرات النــاس علــى رعايــة 

  ).2000السكري ،( أطفالهم او ما يعولهم

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

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

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

الخدمات والرعاية وعمليات تأهيلية خاصة ،لتمكينه من تحقيق  أقصى 

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

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



 د  

المؤســــسات الحكوميــــة واألهليــــة واألقليميــــة والدوليــــة والتــــي تهــــدف ألــــى 

مـــساعدة األفـــراد والجماعـــات والـــنظم االجتمـــاعي علـــى القيـــام بوظـــائفهم 

واشباع حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل االيجابي مع مجـتمعهم ودلـك 

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

دوائر الشؤون 

  االجتماعية

وهـــي مـــن أكثـــر المـــدركين لألوضـــاع االجتماعيـــة والحـــاالت االجتماعيـــة  :

التــــي تحتــــاج إلــــى الرعايــــة المؤســــسية، ألنهــــا تتمتــــع بقــــدرة متخصــــصة، 

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

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

وزارة الشؤون االجتماعية، (وقناعة الدائرة بالمؤسسة المناسبة لتلك الحالة

2007.(  



 ه  

  الدراسةملخص 
  

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

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

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

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

  .شمال الضفة الغربية

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

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

  التأهيل المهني ، الخدمات الصحية 

  

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

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

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



 و  

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

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

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

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

  ). سنوات10 -5(

  

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

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

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

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

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

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

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

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



 ح  

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

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  
 المقدمة 1.1

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

   ). 2009هالل، (

  

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

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

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

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

  ).2004منشورات جامعة القدس المفتوحه ،.(

  

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

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

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

  

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

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

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

  .م2008آثار الحرب على غزة في نهايات العام 

  

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

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

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

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

  .تختلف عن أقرانهم الذين يعيشون مع أسرهم األصلية

  

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

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

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

  :مهمة وضرورية من عدة جوانب 

  

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

  .والمخرجات المرجوة

  . ضرورية إلدارة المؤسساتييمتعتبر البيانات الناتجة عن التق •

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

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

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

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

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

  

   أهداف الدراسة3.1

  

  :هدفت هذه الدراسة إلى

  

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

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

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

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

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

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

  

   أهمية الدراسة4.1

 

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

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

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

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

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

بـذل قـصارى الجهـود لتقويـة  ومـضاعفة  الخـدمات المقدمـة بشكل مباشر  لذا  تريد الباحثة لفت النظر ل


