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Abstract:  

 The aim of the study was to identify the satisfaction of parents with 

the reality of the rehabilitation services and programs provided by 

the Children's Care Center in Jerusalem for their children with 

special needs, and the problem of the study was identified by the 

main question of the study: How can I contribute to improving the 

reality of the services provided to children benefiting from the 
services of the Child Welfare Center from the point of view of 

mothers? To achieve these objectives, the procedural approach has 

been used.  

To achieve the objectives of the study, the study tools were identified 

by similar interviews organized, so the researcher conducted face-to-
face interviews with a sample of seventeen mothers whose children 

benefited from the center's services, who in turn volunteered to 

participate in the current study. 

The results indicated that the satisfaction of these mothers, whose 

children benefited from the reality of rehabilitation centre services, 

was relatively acceptable, as they felt that there were weaknesses 
and deficiencies in the rehabilitation services provided to their 

children, as these weaknesses were reflected in three concepts: a 

lack of specialized competencies in the skills of dealing with children 

with special needs, high rehabilitation costs for children with special 

needs, and a lack of medical equipment and services for children 
with special needs. 

The results also indicated that the needs of these children based on 

the recommendations of their mothers were reflected in five basic 

aspects: the provision of rehabilitation services by the foundation 

free of charge, the need to provide escorts for their children to be 

integrated into public education, the need to provide educational and 
educational games for children and other requirements of child 

support devices, the need to hold training courses to raise 

community awareness on how to deal and accept children, and 

finally the need to hold training courses for parents on how to deal 

and accept their child in special need. 

Key words: People with Special Needs, Care Centers, Rehabilitation 

Operation. 
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ن الخدمات المقدمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة المستفيدين من مركز رعاية األطفال  تحسي 
قية ي القدس الشر

ن
دراسة حالة :ف  

  
 2 سياج وائل روان

 
 الملخص

األهالي عن واقع خدمات وبرامج التأهيل المقدمة هدفت الدراسة التعرف عىل مدى رضا 
ي مدينة القدس ألطفالهم من ذوي االحتياجات الخاصة، 

 
من قبل مركز رعاية األطفال ف

ي 
 
ي أن أساهم ف

: كيف يمكنن  ي
وتم تحديد مشكلة الدراسة بسؤال الدراسة الرئيسي اآلت 

رعاية األطفال من  تحسي   واقع الخدمات المقدمة لألطفال المستفيدين من خدمات مركز 
ي 
  .وجهة نظر األمهات؟ ولبلوغ هذه األهداف استخدمت المنهج اإلجرات 

ولتحقيق أهداف الدراسة، تحددت أدوات الدراسة بالمقابالت الشبه منظمة، وعليه 
ي 
ة مع عينة تكونت من سبعة عشر أم من اللوات  قامت الباحثة بإجراء المقابالت المباشر

اك بالدراسة أطفالهن مستفيدين من خدم ات المركز، إذ وبدورهن تقدمن تطوعيا لالشت 
 .الحالية

ي أطفالهن مستفيدين من واقع 
وأشارت النتائج إل أن مدى رضا هؤالء األمهات اللوات 

ي 
 
خدمات مركز التأهيل مقبولة نسبًيا، كون أنهن يشعرن بأن هناك جوانب ضعف ونقص ف

ي ثالثة واقع الخدمات التأهيلية المقدمة ألطفالهن، 
 
إذ وتجسدت جوانب هذا الضعف ف

ي مهارات التعامل مع األطفال من ذوي 
 
: نقص الكفاءات المتخصصة ف مفاهيم وهي

االحتياجات الخاصة، وارتفاع التكاليف التأهيلية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، 
كما ونقص المعدات والخدمات الطبية المقدمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.  

وأشارت النتائج إل أن احتياجات هؤالء األطفال بناء عىل توصيات أمهاتهن قد تجسدت 
ا، 
ً
: تقديم الخدمات التأهيلية من قبل المؤسسة مجان ي خمس جوانب أساسية وهي

 
ف

ورة توفت  األلعاب  ورة تأمي   مرافقي   ألطفالهن ليتم دمجهم بالتعليم العام، وض  وض 
بوية ألطف ورة التعليمية والت  ها من مستلزمات األجهزة المساندة لألطفال، وض  ال وغت 

عقد دورات تدريبية لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل وتقبل أطفال، 
ورة عقد دورات تدريبية لألهالي حول كيفية التعامل وتقبل طفلهم ذي االحتياج 

ا ض  وأخت 
 .الخاص

 .برامج التأهيل، مركز رعاية، ت الخاصةأطفال ذوي االحتياجا: الكلمات المفتاحية
 

 : المقدمة
مرحلة الطفولة ورعاية األطفال وإعدادهم من  بهتمام تعد مرحلة الطفولة أكتر المراحل العمرية حساسية وأهمية، فاال

ي بناء وتكوين
 
ي غاية األهمية، كونها تعتتر عنرصا أساسيا وتلعب دورا حيويا ف

 
 شخصية الطفل.  كافة الجوانب هي ف
ي هو يحة  حتياجات الخاصةالمحور األساسي لتطوير وتقدم جميع المجتمعات، واألفراد من ذوي اال  فالعنرص البشر شر

ائح أي مجتمع، فهم جزء ال يتجزأ من هذه المجتمعات، وال بد من أن يكون لهم دورا معينا فيه. لذا بات اال هتمام من شر
ورة ملحة،  ي رعاية هذه الفئة من األطفال ض 

 
امج العالجية المناسبة ف سعيا وراء توفت  أفضل الخدمات التأهيلية والتر

ي شن  المجاالت المختلفة
 
 .لقدراتهم وبجودة عالية ف

ي مجال اال
 
حتياجات الخاصة، وبدورها طورت الكثت  من ال هتمام بفئة األطفال من ذوي افاليوم حصل تطور هائل ف

ي  (بما فيها الدول النامية)الدول 
 
ستجابة الفعالة لرعاية وتأهيل هذه الفئة من األطفال مجال، سعيا وراء اال هذا برامجها ف

 (.2010)القمش ومعاطية، بهذه المشكلة من كافة الجوانب المتعلقة 
امج والملفات الخاصة بأطفالهم، وحق حتياجات الخاصة حق اال أصبح ألهالي األطفال من ذوي اال و  كما طالع عىل التر

ي تطوير الخطط والخدمات التأهيلية المقدمة ألبنائهم،  متابعة تقدم أطفالهم
 
تعد و بشكل مستمر، وحق المشاركة ف
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ي 
 
اك األهالي وإتاحة الفرص المناسبة لهم للمشاركة ف

اتيجيات آتخاذ القرارات والتعبت  عن اعملية إشر ي اإلست 
 
رائهم ف

ي التعامل مع أبنائهم، لها العديد من اواألساليب المفضل 
 
ات والنتائج اإليجابية )نرصهللاستخدامها ف   (. 2011، الممت  

 
 النظري    دباأل 

ي تبنتها و ولعل من أبرز تطرقت العديد من نظريات علم النفس إل مجال نمو األطفال 
عليها  استندتهذه النظريات الن 

ي الحالية هي النظرية البنائية اال 
ي قادها فيجوتسكي  (Social Constructivism Theory )جتماعية دراسن 

، وقدم أفكاره الن 
ي تواجه هؤالء األطفال وتمنعهم 

المتعلقة باألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بهدف معالجة المشاكل االجتماعية الن 
ي االجتماعي مهم جدا العامل من الحصول عىل تعلم فعال، كون أن فيجوتسكي يرى بأن 

 
هذه الفئة  وتطوير نمو عملية ف

ها  االجتماعي اإلعاقة بإطارها  ربطوبدوره  ،ألطفالمن ا ي وثانيهما  واعتتر ، أولهما بيولوجر فمن . اجتماعي تنقسم إل جزئي  
، يتأثر  ي نموه بالعمليات  الفردوجهة نظر فيجوتسكي

 
كونها تلعب  والثقافية أكتر من العمليات الطبيعية، االجتماعيةف

ي مساعدتهم عىل تطوير إمكانياتهم 
 
كة  و التعلم بالنسبة لفيجوتسكي ه. فالمعرفية وأدائهم العقىلي دورا حيويا ف عملية مشت 
ي سياق 

 
 كفاءة بكثت  عندما تقدم لهم المساعدة االجتماعية االستجابةف

، وهذه الفئة من األطفال قادرون عىل أداء أكتر
المهم جدا عند فحص الطفل فمن  ا مع اآلخرين. لذ االجتماعي من قبل البالغي   خالل تفاعلهم  ناسبةالم (االستقامة)

 Zone of Proximal  المركزية القريبة النمو تحديد ما هي منطقة ، ليتمالفحص دقيقا وشامال  هذا  أن يكون، شيريا 

Development   1999تنميتها  وذلك من أجلالخاص  االحتياجذي الطفل لدى) (Gindis, . 
، فهو يشت  إل أن للمجتمع ي  قوي وميش فعالة وسيلةدور و  وانطالقا من نظرة فيجوتسكي

 
 أعىل نفسية وظيفة تشكيل ف

ي 
 
تأهيل ل الواعدة العالجية القدرةلدى المجتمع  أنيعتقد ب فيجوتسكي  كون أن. االحتياجات الخاصة ذوي من األطفال ف
قدرات وإمكانيات هؤالء األطفال  تنميةالمناسب ل عاملمن ذوي االحتياجات الخاصة، باعتبار أن المجتمع هو ال لاطفأل ا

ي قيامها ببناء ووضع الخطط التعليمية المناسبة والمالئمة لقدرات 
 
وذلك من خالل المراكز المتخصصة المتمثل دورها ف

ي تعيق تعلمهم الفعال، 
ي معالجة القضايا االجتماعية الن 

 
واحتياجات هؤالء األطفال، كذلك من خالل مساهمتها الفعالة ف

ها عىل نقاط ضعفه، أيضا من خالل دورها وتأكيدها ع ىل الصفات اإليجابية للطفل ذي االحتياج الخاص بدال من تركت  
ي تثقيف المعلمي   وأولياء األمور 

 
 .(Gita Vygotskaya,1999)الفعال ف

ي تأهيل ورعاية فئة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة م وباإلشارة إل دور
 
ن المجتمع ومؤسساته المتخصصة ف

 ، ي ي سياقها  لإ Gindis(1999) يشت  وجهة نظر الفلسفة البنائية االجتماعية لصاحبها فيجوتسكن 
 
ورة فهم اإلعاقة ف ض 

ن فهم طبيعة اإلعاقة وسبل التعويض عنها تشكل إ إذ ،لإلعاقة االجتماعيةمن خالل  فهم الجوانب الثقافية الطبيعي 
،أو برنامج تربوي  ألي تدخل األساسي المحور  فيجوتسكي لم ينظر لإلعاقة بوصفها خلال بيولوجيا له كون أن   تأهيىلي

العجز األولي واإلعاقة كعرض مفاهيم أساسية  وبدوره قام ب اجتماعية،مضاعفات نفسية، بل كظاهرة نمائية ثقافية 
ي بدورها الثانوية. فالعجز األولي هو التلف العضوي بسبب العوامل البيولوجية، 

من االحتياج الخاص  ذيتمنع الطفل الن 
أما اإلعاقة  ،المعرفة بمعدل مناسب وبشكل مقبول اكتساب، كما وتمنعه من االجتماعيةإتقان بعض أو معظم المهارات 

ي تصيب الوظائف النفسية العليا بسبب العوامل 
أن الوسط إذ ، االجتماعيةالثانوية فهي تشت  إل التشوهات الن 

المشكلة األساسية ومن وجهة نظره هذه،  ر. يؤدي إل إصابته بالتشوهات والتأخعىل نموه و  للطفل يؤثر االجتماعي 
ي حد ذاته

 
تب عليها ولكن اآلثار  ا لإلعاقة هي ليست التلف العضوي ف ، وذلك ألن المجتمع يتعامل مع االجتماعية المت 

ي السلوك 
 
. اإلعاقة كأنها شذوذ ف  االجتماعي

ي تأهيل ودعم هؤالء األطفال من من هنا، نالحظ بأن النظرية البنائية 
 
االجتماعية تركز عىل دور المراكز المتخصصة ف

ي بدورها تتيح وتوفر 
ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك من خالل برامجها وخططها التعليمية وخدماتها التأهيلية، الن 

أن تسع المراكز المتخصصة فرصة التأهيل المناسبة والتعويض االجتماعي والنفسي لهذه الفئة من األطفال. لذا يجب 
بهذا المجال إل تطوير واقع خدماتها وبرامجها التأهيلية واالرتقاء بمستوى أدائها كي تحدث التغيت  والتأهيل المناسب 

 والمطلوب بما يتالءم مع قدرات واحتياجات هؤالء األطفال لتسهيل عملية تفاعلهم مع اآلخرين من حولهم. 
 

 مشكلة الدراسة: 
المقدمة لفئة األطفال من  التأهيلية واقع خدماتنا مدى رضا األهالي عن الحالية للتعرف والكشف عن  راسةالدجاءت 
من الناحيتي    ئها بمستوى أدا واالرتقاء ا وراء تطويرها سعيً من قبل مؤسسة رعاية الطفل حتياجات الخاصة ذوي اال 

  ةبحثيالمشكلة الوبالتالي تم تحديد  .وجهة نظر أهاليهم منهؤالء األطفال  احتياجاتمع  يتالءمبما  اإلدارية والمهنية
 : ي
 كاآلت 

ي تحسي   
 
ي أن أساهم ف

 الطفلرعاية دين من خدمات مركز يالمستف المقدمة لألطفال الخدماتواقع كيف يمكنن 
ي من وجهة نظر األمهات

 ؟الفلسطين 
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 :كما يىلي هي  عن هذا السؤال  اآلتيةوقد تفرعت األسئلة 
؟ رعاية ما مدى رضا األهالي عن واقع الخدمات التأهيلية المقدمة ألطفالهم من قبل مركز  .1 ي

 الطفل  الفلسطين 

ي من وجهة نظر  الطفلرعاية األطفال من الخدمات التأهيلية المقدمة من قبل مركز  احتياجاتما هي  .2
الفلسطين 

؟  األهالي

 
 أهمية وأهداف الدراسة: 

ي انطالقا 
ي بجملة من المبادئ اإلنسانية الـسامية التـي أقرتها مواثيق حقوق اإلنسان كالمساواة،  منتنبع أهمية دراسن 

إيمات 
ي كباحثة 

ي تسمح بها قدراته وإمكانياته، فإنن 
ي نيل نصيبه من التعليم ضمن الحدود الن 

 
وتكافؤ الفرص، وحق كل إنسان ف
اد إنسانيون يستحقون أن نبذل المزيد من العناية بهم، حتياجات الخاصة عىل أنهم أفر أنظر إل فئة األطفال من ذوي اال 

بيتهم وتعليمهم ضمن قدراتهم حن  يتسن  لهم واال متالك القدرة الكافية عىل التكيف مع مطالب الحياة، وشق اهتمام بت 
ي تسمح بها إمكاناتهم وطاقاتهم

 .طريقهم فيها ضمن الحدود الن 
ي  

ي إل تحقيق الطفلرعاية  يسع مركزوعليه، تتمثل أهم األهداف الن 
: الفلسطين   ها كما يىلي

  قلية. عتعليمية وصحية ونفسية و ذوي االحتياجات الخاصة من خدمات األطفال  هاحتياجاتتلبية 

  ي تسهيل
تأهيل وتمكي   فئة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تقديم الخدمات المالئمة والمناسبة الن 

  .  عملية دمجهم بالمدارس العادية مع أقرانهم من األطفال العاديي  

   ة،  الخاص االحتياجاتألطفال من ذوي ا والمالئمة لفئة التشخيص والخدمات الالزمةوطرق  أفضل أساليبتوفت
ي التعلم، أو ك

 
والتواصل،  ، االتصالالنطقو  السمعاكل بمن مشيعانون األطفال الذين يعانون من صعوبات ف

ها. ، السلوكية ،العاطفية، الحسية االضطرابات  النفسية وغت 

  أفضل لكشف المبكر عن مشكالت األطفال والتعرف عىل حول أهمية االوعي األشي والمجتمعي مستوى رفع
 .مالئمةة الالوقاي وسائل

  تقديم أمهات األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بشكل رئيسي من خالل باألخص و  أولياء األمور تمكي   دعم و
ي توفر لهم وألطفالهم حياة  ساليباأل أفضل يجاد إ، وتقديم الخدمات المهنية، و لهم الدعم الالزم

والفرص الن 
 .أفضل

: وعىل ضوء ذلك، تتمثل أهم الخدمات التأهيلية  ي كما يىلي
ي يقدمها مركز الطفل السعيد الفلسطين 

 الن 

 ي ل كلينيكي اإل صفحال
ي ذلك الكشف المبكر عن فئة االروتين 

 
ي سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة، بما ف

 
ألطفال ف
ي تنشأ منذ الوالدة. 

 اإلعاقات، وخاصة تلك الن 

  ي الوقت سعيا وراء الفعال المبكر و التشخيص
 
  .المناسبالتدخل المبكر وف

  ي المناسب والمكيف بشكل شخصي لمالءمة
ي ذلك  االحتياجات والفروقالدعم المهن 

 
الفردية لألطفال، بما ف

 التدخل والتأهيل. برامج 

 التدخل وتأهيل فئةرعاية األطفال حول كيفية تأهيل و عىل  كوادر العاملةالتثقيف والدعم والتدريب لألهالي وال 
ل والمدرسةحول كيفية لخاصة و ا االحتياجاتذوي من األطفال  ي المت  

 
 التعامل معهم ف

، ي
 (.1994) مركزرعاية الطفل الفلسطين 

 
 الدراسات السابقة 
اكة الخاصة إل حد كبت  عىل دور األشة وذلك عن طريق بناء  االحتياجاتاألطفال من ذوي فئة تعتمد رعاية وتأهيل  شر

بي   األشة والكوادر المتخصصة بهذا الحقل، قائمة عىل التعاون البناء واالستماع إل رأي أولياء األمور حول مدى رضاهم 
عن واقع ومستوى الخدمات التأهيلية المقدمة ألطفالهم من قبل المراكز المتخصصة، كمرجعية أساسية لرسم 

اتيجيات المتعلقة  امج، وراء تالسياسات ووضع اإلست  امج التأهيلية حقيق جودة هذه التر وتطوير واقع الخدمات والتر
 االحتياجاتمن ذوي  طفالبما يخدم مصلحة هؤالء األ المقدمة ألبنائهم، ورفع مستوى فعاليتها وتنفيذها بكفاءة 

 إليه. الخاصة وأشهم والمجتمع المحىلي الذي ينتمون 
بوي الخاص بموض ي سأقوم باستعراض بعض من الدراسات المحلية والعربية وبعد أن قمت بمراجعة األدب الت 

وع دراسن 
ي يهدف إل التعرف والكشف عن مدى رضا 

، كون أن المحور األول لدراسن  ي
واألجنبية األقرب واألكتر صلة بمحاور دراسن 

اكز األهالي عن مستوى فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة ألطفالهم من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل المر 
ي تطرقت لذلك دراسة )شبيطة وعويد، 

ي بدورها هدفت إل 2012المتخصصة وإحدى هذه الدراسات المحلية الن 
( الن 

التعرف عىل واقع الخدمات التأهيلية )المهنية، والنفسية، والطبية، واالجتماعية( المقدمة لألفراد من ذوي االحتياجات 



241 Rawan Weal SIAJ 

 

 September 2021, Volume 3, Issue 7  
 p. 237-246 

ي كل من محافظة نابلس وسلفيت وقلقيلي
 
ي ضوء مدى رضا الشخص ذي االحتياج الخاص وأولياء أمورهم، الخاصة ف

 
ة ف

ي من )
ت بشكل عشوات  ي اختت 

ي وتكونت عينة الدراسة الن 
( شخص ذي 357حيث استخدم الباحثان المنهج الوصف 

ي تقدم من قبل185احتياج خاص و)
 ( من أولياء أمورهم، وتحددت أدواتها باستبانة لقياس واقع الخدمات التأهيلية الن 

المراكز التأهيلية. وقد أظهرت النتائج بأن واقع الخدمات التأهيلية لم تحظ  بالرضا العام من قبل األشخاص ذوي 
ي حي   أظهرت هذه 

 
، ف ي

 
ي احتياجاتهم بشكل كاف االحتياجات الخاصة، إذ بدورهم يرون أن المراكز المتخصصة ال تلنر

مات المقدمة ألبنائهم كانت مقبولة إل حد ما. وعليه، أوصت النتائج بأن مدى رضا أولياء أمورهم عن واقع هذه الخد
ورة توسيع وتطوير واقع الخدمات التأهيلية )االجتماعية والمهنية والنفسية والطبية( المقدمة لفئة  هذه الدراسة برص 

غلبيتهم، كما ذوي االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم، كون أن نتائج هذه الدراسة أظهرت بعدم توفر هذه الخدمات أل 
ورة دعم األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة وأشهم.      وأوصت هذه الدراسة برص 

 ، ي
ي تناولت هذا المحور دراسة )حنف 

ي بدورها هدفت إل قياس مدى رضا كل من 2017ومن الدراسات العربية الن 
( الن 

عن واقع الخدمات التأهيلية المقدمة التعرف والكشف كما وهدفت إل   اآلباء والمعلمي   عن واقع هذه الخدمات،
ي وتكونت عينة دراسته من ) استخدملألطفال الذين يعانون من ضعف بالسمع، حيث 

( 310الباحث المنهج الوصف 
أظهرت نتائج قد لقياس واقع هذه الخدمات. و  باستبانةأدواتها تحددت معلم وآباء ألطفال يعانون من فقدان بالسمع، و 

رضا كل من المعلمي   واآلباء حول واقع هذه الخدمات كانت جيدة بشكل عام، إذ بدورها لم أن درجة  هذه الدراسة
أن كل من الخدمات الصحية/ الطبية والخدمات التأهيلية هما من أكتر  ، كما وأظهرت هذه النتائجتحظ  بالرضا العام

ي حي   أن كل من الخحتياًج االخدمات 
 
ي من فقدان بالسمع، ف

دمات التأهيلية/ التواصلية والخدمات ا للطفل الذي يعات 
إل كون أن كل من األطفال من هذه النتائج  أيضا أظهرتألش هؤالء األطفال، احتياًجا المجتمعية هما من أكتر الخدمات 

 وأشهم هم األكتر حاجة إل هذه الخدمات،  
ً
ورة توفت  ال كذلك أظهرت هذهالمرحلة العمرية األصغر سنا نتائج ض 

بية الخاصة أو من خالل المدارس بعد أن يتم دمجهم وتقديم ال خدمات التأهيلية لهؤالء األطفال سواء من قبل مراكز الت 
 لحاسة السمع.  همبالتعليم، وذلك سعيا وراء التغلب عىل اآلثار الناجمة عن فقدان

تسون  -ومن الدراسات األجنبية دراسة رول وبدورها هدفت هذه الدراسة إل التعرف عىل  (Roll-Pettersson,2014)بت 
امج المقدمة ألطفالهم من ذوي االحتياجات الخاصة، وهل درجة الرضا  درجة الرضا األشي عن واقع الخدمات والتر
، وقام  ي

األشي تختلف باختالف عمر الطفل، ودرجة اإلصابة، ومكان السكن، حيث استخدم الباحث المنهج الوصف 
ي توصلت إليها هذه الدراسة أن هناك ارتباط بي   100 )بتطبيق دراسته عىل

( من أهالي هؤالء األطفال. أهم النتائج الن 
ي إلحاقه 

 
درجة رضا األهالي وعمر الطفل ، إذ أنه كلما زاد عمر الطفل ذي االحتياج الخاص كلما كانت رغبة أشته أكتر ف

بية الخاصة، امج والخدمات المقدمة من قبل مراكز الت  كما وأظهرت النتائج بأن هناك ارتباط بي   درجة الرضا األشي   بالتر
ودرجة اإلصابة، إذ أنه كلما زادت درجة إصابة الطفل كلما قلت درجة الرضا األشي عن واقع الخدمات المقدمة لطفلهم 

أعىل عند األهالي من قبل المراكز المتخصصة، أيضا أظهرت النتائج أن درجة الرضا األشي عن واقع الخدمات التأهيلية 
 الذين تم دمج أطفالهم بالمدارس من درجة رضا األهالي الذين لم يتم دمج أطفالهم بالمدارس. 

ي تطرقت إل واقع الخدمات التأهيلية المقدمة من قبل المجتمع لألطفال من ذوي 
ومن الدراسات األجنبية الن 

ي (Tran,2016) االحتياجات الخاصة دراسة تران 
بدورها هدفت إل تقييم مستوى الخدمات التأهيلية المقدمة  الن 

ي كون 
 
ي والية لوس أنجلوس. وعليه، فإن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة  من نتائج تتمثل ف

 
لألطفال الصم وأشهم ف

ي 
 الرعاية أن هؤالء األطفال ال يتلقون الخدمات التأهيلية الكافية، كما وأظهرت النتائج أنه يوجد حاجز بي   أخصات 

ي 
ات والمعلومات الن  ي ذلك  إل نقص وقلة الختر

 
االجتماعية وأش األطفال الصم، وبدورها عزت هذه الدراسة السبب ف

ي تعن  وتقدم 
ها ألش هؤالء األطفال من قبل المجتمع حول آلية وطبيعة عمل المراكز والمؤسسات الن  يتم توفت 

ي تحث وتشجع عىل التعاون والتنسيق ما الخدمات التأهيلية ألبنائهم، هذا باإلضافة 
امج الن  إل عدم وجود األنشطة والتر

ي هذه المؤسسات وأش األطفال الصم. 
 
 بي   الكوادر العاملة ف

 
 منهجية الدراسة 

ي  
ي يسع البحث لطبيعة  وذلك لمالئمتهاتبعت الدراسة الحالية منهج البحث اإلجرات 

البحث ولنوعية البيانات الن 
والكشف عن مدى رضا األهالي عن واقع خدماتنا وبرامجنا التأهيلية  تهدف إل التعرف الدراسة الحاليةأن كون لجمعها،  

المقدمة ألطفالهم من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل المؤسسة سعًيا وراء تطوير هذه الخدمات لألفضل بما يتالءم 
 مع احتياجات هؤالء األطفال من وجهة نظر عدد من أمهاتهن. 
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 مجتمع الدراسة  
ي أطفالهن ا

ي  الطفلرعاية ( بمركز 2019) عام لتحقوا بدايةتكون مجتمع الدراسة من جميع األمهات اللوات 
الفلسطين 

عىل أهداف تم االطالع لقاء صغت  يجمع جميع أمهات هؤالء األطفال، و ل تم تحديد موعد ،أما ( 17والبالغ عددهم )
ا  ،وعية المقابلة، ونوعية األسئلةفكرة عن ن وتم اعطائهن، كما ةدراسال

ً
ختياري اهو أمر ة مشاركالأعلمتهن بأن أيض

 وشيتها. المقدمة  ةالمعلومات الشخصي والعمل عىل الحفاظ عىلوشي، 
 

 عينة الدراسة
ي أطفالهن ذوي االحتياجات الخاصة المستفيدين من 

تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع؛ من أمهات اللوات 
 . ي
 خدمات مركز رعاية الطفل الفلسطين 

 
 أدوات الدراسة         
ي المطلوبة  

بالمقابلة شبه المنظمة، كون أن  أدواتها  تحديدب قمت ،الحالية ةدراسال أهداف تحقيق أجل منلجمع بيانات 
ة )وجًها لوجه( مع هؤالء األمهات هي األكتر مالئمة للطبيعة البحثية ولنوعية البيانات  إجراء المقابلة المباشر
احاتهن كي أستطيع اإلجابة عىل سؤال 

والمعلومات، إذ بدورها ستتيح لهن فرصة التعبت  عن معاناتهن وتقديم اقت 
. و  وقمت بتدوين الكثت  من تعابت  وجوههن  قمت بإجراء المقابالت مع هؤالء األمهات، ء ذلك،ىل ضو عالدراسة الرئيسي

ي إحدى غرف و  أثناء هذه المقابالت وحديثهن عن تجاربــهن ومعاناتهن،
 
ي تمت ف

قرابة  واستمرت مدة المقابلة كزمر الالن 
: إذ وتمركزت المقابالت حول سؤ  ( دقيقة مع كل أم مشاركة عىل حدا. 60) ي

 الي   رئيسيي   هما كاآلت 
ي الطفل ال رعاية الخاصة بالخدمات التأهيلية المقدمة من مركز  االحتياجاتما رأيك كأم لطفل من ذوي . 1

 ؟فلسطين 
حتياجات الخاصة، كي تشعري أنك راضية عن الخدمات المقدمة من قبل كأم لطفل من ذوي اال   ك احتياجاتما هي . 2

؟  الطفل رعاية مركز  ي
 ولماذا؟الفلسطين 

 مدعوم ببعض األسئلة الفرعية )ما هو تشخيص طفلك؟ عمر طفلك اليوم؟ من قام بتشخيص طفلك(. 
 

 األدواتوثبات صدق 

:  قمت بدوري  ي
ي الحالية كاآلت 

 بالتحقق من صدق وثبات أدوات دراسن 
 صدق األداة: 

أساتذة تربويي   ومناقشتها مع كل من  بعرض أسئلة المقابلةقيام ال تم التحقق من صدق أداة الدراسة وذلك من خالل
، ي
ي المركز، وبناء عىل توجيهاتهعىل  أسئلة هذه المقابلة عرضقيامي بأيضا من خالل  وزمالت 

 
بوي ف ف الت   مالمشر

احاتهم  أجريت التعديالت الالزمة.  المجدية واقت 
 ثبات األدوات: 

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة وذلك من خالل عرض إجابات األمهات لهن كل عىل حدا بعد أن القيام بتفريغها وأخذ  
 موافقاتهن عىل صحة ما ورد فيها. 

ي   الثبات الخارج 
ي من خالل االتفاق مسبقا مع إحدى الزميالت عىل أن نقوم بتبادل البيانات والمعلوم ي تم التأكد من الثبات الخارجر

ات الن 
قامت كل منا بجمعها من خالل إجراء المقابالت مع العينة الممثلة لدراستها، والعمل عىل حساب نسبة التوافق 

 بالتحليل، وفقا للمعادلة اآلتية: 

=        نسبة التوافق
ي  إتفق عليها

 عدد الوحدات الن 

 عدد   الوحدات الكلية 
 × 100    % 

      =  وكانت النتيجة  
6

8
  × 100 = %75 % 

 
 البيانات تحليل

ي ضوء ما قدمه منهج التحليل المفاهيمي ) تم 
 
هذا المنهج يقوم إذ أن ،  (Thematic analysisتحليل البيانات وتبويبها ف

ي بدورها تعد هامة لوصف 
ي جمعت خالل الدراسة والن 

عىل تحديد وتحليل وإعداد األنماط عتر مجموعات البيانات الن 
ها عتر الجوانب المختلفة لموضوع البحث)الظاهرة   (.Braun and Clarke, 2006, p.79المدروسة وتفست 
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 عرض النتائج ومناقشتها 
ا ل الفصل هذا تضمني

ً
ي ال الدراسة الحالية نتائجعرض

ة(  خالل من هايلإ توصلت ن  إجراء المقابالت شبه المنظمة )المباشر
ي أطفالهن مستفيدين من واقع خدماتنا التأهيلية المقدمة من قبل مركز رعاية الطفل 

مع عينة تطوعية من األمهات اللوات 
 . ي
 الفلسطين 
كز رعاية ما مدى رضا األهالي عن واقع الخدمات التأهيلية المقدمة ألطفالهم من قبل مر  السؤال األول:  نلإلجابة ع

ي 
 ؟الطفل الفلسطين 

ي ضوء ما قدمه منهج التحليل المفاهيمي تم جمع البيانات و 
 
تبي   مدى رضا هؤالء ، التحليل وعىل ضوء ذلك. تبويبها ف

األمهات المشاركات بالدراسة عن واقع خدماتنا التأهيلية المقدمة ألطفالهن حيث كانت مقبولة نسبًيا، كون أن هؤالء 
ي واقع هذه الخدمات. األمهات يشعرن بأن 

 
 هناك جوانب نقص وضعف ف

ي واقع خدماتنا التأهيلية تجسدت و 
 
ي ثالثة مفاهيم هي كجوانب هذا النقص والضعف ف

 
 :ما يىلي ف

ي مهارات التعامل مع  .1
 
 .الخاصة االحتياجاتذوي األطفال من نقص الكفاءات المتخصصة ف

 .الخاصة حتياجاتألطفال من ذوي اال المقدمة من قبل المركز ل التكاليف التأهيلية ارتفاع .2

المقدمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل مركز رعاية الطفل  الطبية خدماتوال معداتنقص ال .3
 . ي
 الفلسطين 

 
ً
ي مهارات التعامل مع أول

 
 .حتياجات الخاصةذوي اال األطفال من : نقص الكفاءات المتخصصة ف

ي واقع خدماتنا  وضعفمهات أن هناك نقص األ  معظمأجمعت 
 
ل الطفرعاية  المقدمة ألطفالهن من قبل مركز  التأهيلية ف

 ، ي
ي مهارات التعامل مع األطفال من ذوي مواطن هذا الضعف يتمثل إذ الفلسطين 

 
بنقص بعض الكفاءات المتخصصة ف

ي صعوبات تعلم(اال 
ي سمعيات، أخصات 

ي توحد، أخصات 
  .حتياجات الخاصة )كأخصات 

ي رتفاع التكاليف التأهيلية اا: ثانيً 
 .الخاصة جاتحتيالألطفال من ذوي اال  المقدمة من قبل مركز رعاية الطفل الفلسطين 

تبة  ي  ذي احتياج خاصتأهيل طفل وراء أجمعت األمهات أن التكاليف التأهيلية المت 
 
  مركزالف

ً
ا، فهم ال مرتفعة جد

تب عليه، مقارنة العبءيستطيعون تحمل هذا  الراهن وباألخص بأن هذا العالج طويل  االقتصاديبالوضع  المادي المت 
ي هذه الخدمات التأهيلية وبالتالي دفع  من مدن بعيدةاألمد، وإل كونهم يضطرون الحضور إل 

واصالت تكاليف الملتلف 
،ا وإيابً ذهابً   الخاصة جميع الخدمات التأهيلية مجا االحتياجاتآملي   أن يتلف  أي طفل من ذوي  ا لشخصي  

ً
ا، كون أن ن

 هذا حق من حقوقهم. 
 
ً
المقدمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل مركز رعاية الطفل الطبية  خدماتوال معداتنقص ال ا: ثالث

 . ي
 الفلسطين 
ي واقع بعض األ  أجمعت

 
 ةمؤسسالالمقدمة من قبل التأهيلية خدمات المهات أن إحدى مواطن النقص والضعف ف

ي 
 
، السماعات، األطراف المتحركة الكراسي ك)ن الطبية المساندة ألطفاله خدماتاألجهزة وال توفت  ر لفتقااالتتمثل ف
ي بدورها تساعد و  ،الصناعية(

ي الن 
 
إل والعالجية حتياجاتهن التأهيلية اأبنائهن وتلبية  وإمكانيات تنمية قدراتوتساهم ف

ا  ي كثت  من األحيان يصعب عىل األهل شر
 
، إذ ف  رتفاع أسعارها. ال عدات الطبيةء هذه المحد كبت 
:  نلإلجابة ع ي

ما هي احتياجات األطفال من الخدمات التأهيلية المقدمة من قبل مركز رعاية الطفل السؤال الثات 
ي من وجهة نظر األهالي 

 ؟الفلسطين 

ي تم  هذا السؤال نلإلجابة ع
ي أطفالهن خالل المقابالت مع اجمعها من تم  تحليل البيانات الن 

مستفيدين ألمهات اللوات 
ي ضوء ما قدمه منهج التحليل المفاهيمي من واقع خدمات مؤسستنا التأهيلية

 
  .(Thematic analysis) ، وتبويبها ف

احتياجات هؤالء األطفال من واقع الخدمات التأهيلية المقدمة من قبل المركز بناء ، تجسدت التحليل وعىل ضوء ذلك
ي خمس  عىل توصيات أمهاتهن
 
 :أساسية هي كما يىلي  جوانبف

ي مجانا :أوال
 .تقديم الخدمات التأهيلية من قبل مركز الطفل السعيد الفلسطين 

بوية لألطفال المستفاأللعاب و ثانيا: توفت   ي  الطفل رعاية دين من خدمات مركز يالوسائل التعليمية والت 
 .الفلسطين 

ورة تأمي   مرافقي   ل ي التعليم العام. ال من ذوي ا دمج األطفاليتسن  ثالثا: ض 
 
 حتياجات الخاصة ف

 الخاصة االحتياجاترابعا: رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أسباب اإلعاقة وتقبل األطفال من ذوي 

ورة عقد دورات تدريبية ألهالي األطفال حول كيفية التعامل وتقبل أطفالهم ذوي  خامسا: 
 الخاصة.  االحتياجاتض 

 
ً
  الطفل رعاية الخدمات التأهيلية من قبل مركز تقديم  : أول

 
ي مجان

 .االفلسطينن
ورة تقديم الخدمات التأهيلية من قبل ت عىل مهااأل  معظمأجمعت  ، وبالتالي أن تتكلف  المركز ض  ي

بشكل مجات 
ي 
تبة عىل عالج وتأهيل هؤالءالمؤسسة بتغطية عالج وتأهيل هؤالء األطفال بشكل مجات  األطفال  ، كون أن التكاليف المت 

  مرتفع جدا مقارنة بالوضع االقتصادي الراهن وإل كون أن هذا العالج طويل األمد. 
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بوية لألطفال المستفوالوسائل ثانيا: توفي  األلعاب  ي  الطفل رعاية دين من خدمات مركز يالتعليمية والير
 .الفلسطينن

ورة أن معظم األمهات عىل أجمعت  بوية ألطفالهنوالوسائل األلعاب وتأمي   توفت  عىل  ؤسسةمكقوم  نض   التعليمية والت 
غت  متوفرة هذه الوسائل  غالية الثمن وبعض من ، كون أن معظم هذه األلعابالمستفيدين من واقع خدماتنا التأهيلية

ح إحدى األمهات ذلك بقولها   :ببلدنا، إذ تقت 
 
 
ن ل ا: ثالث ن مرافقي  ورة تأمي  ي التعليم العام. حتياجدمج األطفال من ذوي اال يتسنن ضن

ن
 ات الخاصة ف

 ألطفالهن، كي يتمكنوا من االعىل مهات األ  بعضأجمعت 
ورة أن نقوم كمؤسسة بتأمي   مرافقي   لتحاق بالتعليم العام ،  ض 

أحد أهداف المركز تسهيل عملية دمج فئة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم العام ، كحق من  كون أن
ستعداد اال  حقوقهم بالحصول عىل الخدمات التعليمية المناسبة، انطالقا من إيماننا كمؤسسة بأن هؤالء األطفال لديهم

ط ، وبما أنقابلية للتعلمالو  حتياجات وجود مرافقة مع  بعض األطفال من ذوي اال  هناك الكثت  من المدارس تشت 
" ألبنائهن بدمجهم بالمدارس أو برياض األطفال، وبالتالي عدم قدرة االهالي عىل تأمي   مرافقي   "مدر يتم الخاصة كي  ي  

افقهن بمدارسهم تعيق   لتحاقهم بالتعليم العام. عملية الت 
 حتياجات الخاصةعاقة وتقبل األطفال من ذوي اال أسباب ال  حولا: رفع مستوى الوعي المجتمعي رابع  

ورةعىل  أجمعت األمهات ي  مساهمة ض 
ي نشر ورفع  الطاقم اإلداري والمهن 

 
ي المجتمع المحىلي مستوى ف

 
حول  الوعي ف

الحالية يعانون من كون أن أشهم والمجتمع  ةدراسالاألسباب الكامنة وراء اإلعاقات، إذ أن جميع األمهات المشاركات ب
حتياج خاص، كما ويعانوا بعض من االمحىلي من حولهم يحملهن عبء الذنب والمسؤولية الكاملة وراء والدة طفل ذي 

              حتياجات الخاصة. هؤالء األمهات من رفض وعدم تقبل المجتمع المحىلي ألبنائهن من ذوي اال 
 
ً
ورة عقد  :خامسا  حتياجات الخاصة. أطفالهم من ذوي اال وتقبل ألهالي األطفال حول كيفية التعامل  بيةرات تدريدو ض 

ورة أن  مهاتاأل  بعضأجمعت   ي قوم يعىل ض 
ي أطفالهن من  مهاتلأل  ةتدريبيوورش دورات  عقد بالطاقم المهن 

اللوات 
والمناسبة حول كيفية تقبل ت الصحيحة اإلرشادان، وإعطائهم مع أطفاله آلية التعامل حول ذوي االحتياجات الخاصة

 . مع حاالت أطفالهن نكيف يتعامل  نن ال يعرفييقفن عاجز من هؤالء األمهات ، كون أن بعض أطفالهن
ي توصلت إليها الدراسة الحالية مع أعضاء مجلس إدارة المركز. 

 مناقشة النتائج الن 
ي مهارات    

 
ي نقص الكفاءات المتخصصة ف

 
: فيما يتعلق ف

ً
التعامل مع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة فقد أوال

 توصلنا إل الحلول اآلتية: 

  توظيف أخصائية صعوبات تعلم، تم االتفاق عىل أن يقوم بتوظيف أخصائية صعوبات تعلم بوظيفة جزئية بواقع
 ( ساعة باألسبوع. 16أربــع أيام باألسبوع، أي ما يقارب )

  ي السمعيات المعتمد من قبل
ي سمعيات، تم االتفاق عىل عقد اتفاقية تعاون مع أخصات 

فيما يتعلق بتوظيف أخصات 
ي العديد من السفريات إل قطر وهناك تم توفت  جهاز متطورة لفحص السمع 

 
المؤسسة والذي بدوره شارك سابقا ف

بدى كامل استعداده أن يقوم بإجراء فحوصات من قبل إحدى الداعمي   للمؤسسة. والحقا تم االتصال به، وإذ أ
السمع لألطفال المستفيدين من خدماتنا التأهيلية بأسعار رمزية، كما وتم االتفاق معه أن يقوم بتوفت  السماعات 

 والبطاريات لهؤالء األطفال بأسعار منخفضة.  

  ي التو
ي التوحد، لألسف المؤسسة تفتقر ألخصات 

حد، لعدم توفر كوادر عاملة تحمل أما فيما يتعلق بتوظيف أخصات 
ي جميع الجامعات الفلسطينية حن  أيامنا هذه. 

 
 شهادة تخصص التوحد، كون أن هذا التخصص مازال غت  متوفر ف

ثانًيا: فيما يتعلق بالحلول المطروحة حول ارتفاع التكاليف التأهيلية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة فكانت  
 : ي
 كاآلت 

ن تقوم المؤسسة بتخفيض أسعار )تكاليف( الجلسات التأهيلية، بحيث تقوم أشة كل طفل مستفيد من تم االتفاق، بأ
ي هذه الجلسات مجانية. أيضا تم 

 
 من جلستي   باألسبوع تكون باف

خدماتنا بدفع مبلغ رمزي، وإذا كان الطفل يأخد أكتر
ن ال يوجد لهم معيل لألشة مثال أحد الوالدين االتفاق بأن تتكلف المؤسسة بتغطية تكاليف عالج جميع األطفال الذي

 . ي
، أو الطالق، األب معتقل، وبالتالي يستفيد هذا الطفل من الخدمات التأهيلية بشكل مجات  ي

 
 متوف

ا: أما فيما يخص البند المتعلق
ً
 المقدمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة: الطبية  خدماتوال المعدات بنقص ثالث

أجهزة السماعات لألطفال الذين يعانون من فقدان بالسمع، إذ ذكرت سابقا بأنه تم االتفاق مع  فيما يتعلق بتوفت  
تب عليها  ويد األطفال المحتاجي   لهذه األجهزة وما يت   

ي السمعيات المعتمد من قبل المؤسسة عىل أن يقوم بت 
أخصات 

انحة للمؤسسة بتغطية تكاليف زراعة من تغيت  للقطع والبطاريات بأسعار مخفضة، حيث قامت إحدى الجهات الم
ي دولة قطر وما ترتب عليها من إقامة وتأهيل وتدريب للطاقم 

 
القوقعة لخمسة أطفال مستفيدين من الخدمات ف

 .  التأهيىلي
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 التوصيات 
ي خرجت بها الدراسة الحالية: 

 من أبرز التوصيات الن 

 ورة تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة من ق ي لفئة األطفال من ض 
بل مركز رعاية الطفل الفلسطين 

 ذوي االحتياجات الخاصة سعيا وراء توفت  هذه الخدمات لعدد أكتر من هؤالء األطفال. 

 ورة زيادة الخدمات ال ي أطفالهن مستفيدين من واقع خدمات مركز  مهاتأل المقدمة ل وبرامج الدعم تدريبيةض 
اللوات 

ي سعًيا وراء توفت  
ورة زيادة برامج التوعية المجتمعية فضل اجتماعي أدعم رعاية الطفل الفلسطين  لهؤالء األمهات. ض 

ي حول أهمية دمج هذه الفئة من األطفال بالمجتمع المحىلي كون أن ذلك 
المقدمة من مركز رعاية الطفل الفلسطين 

 .ن حقوقهمحق م

  ورة طفال من ذوي فئة األ العالجية المقدمة لو  التكاليف الـتأهيلية تنا الفلسطينية كافةتحمل حكومأن تض 
 اال 

ً
 .احتياجات الخاصة، بحيث تقدم هذه الخدمات مجان

 اتيج ورة توفت  رؤية وإست  ل وآلية التعامل مع فئة األطفاالتدخل كيفية  حولة حكومية وأهلية واضحة ومحددة يض 
 حتياجات الخاصة. ذوي اال من 

  ورة األخذ بعي   االعتبار اعتماد ي لرص 
التوجه والتواصل مع الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والجودة الفلسطين 

ي كليات 
 
ي اضطراب التوحد ف ي الكليات الجامعية الفلسطينية، بطرح تخصص معالجر

 
برامج وتخصصات حديثة ف

 المهن الصحية. 
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