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ّ
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اإلشراف األكاديميّ  :د .داليا زاكش ،ود .عماليا ساعر
أطروحة نهائية لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة حيفا
2013

(الرقم في الكتالوج)578:

الخلفية ومنطلقات البحث
ّ

إدخال األفراد ذوي المحدوديةة العلييةة إلةل المؤسسةا

الداخييةة فةي المجتمة العريةي فةي إسةرائيل يحمةل فةي

طياتةةم ممي ة از خاص ةة .مةةن ناحيةةة ،يةةدور الحةةدير عةةن ةةةابرة حدي ةةة نسةةييا ،يةةدأ
اللرن السايق ،وتحصل (عيل ٍ
نحو يحمل يعض المفارقةة فةي الفتةرة التةي تنامة

في الدول المتطورة يعد -الصناعية (واسةرائيل مةن يينهةا  ،ومةا ازلة

تحديةةدا فةةي سةةيعينيا

فيهةا حركةة الةا -مأسسةة

تشةهد مزيةدا مةن التنةامي .مةن الناحيةة

األخرى ،يجري الحدير عن ةابرة غير مليولة من الناحيةة اججتماعيةة؛ إذ عيةل الةرغم مةن النسةع العاليةة

لةةذوي المحدوديةةة العلييةةة فةةي المجتمة العريةةي ،ج يشةةكل بةةؤجس سةةوى  %14مةةن مجمةل قةةاطني المؤسسةةا

الداخيية في الياد .يستدل من بذه الييانا

أن بذه الةابرة مركية ،وبو ما يعزز ضرورة إماطة الي ام عن

العوامل التي تؤ ر عيل حصولها ،والتعمق في فهمها .تشدد الييانا
تتينل ميدأ مراعاة الخصوصيا
إليها.

ال لافية ،وتمكن من تناول اجحتياجا

تشهد العلود الخمسة األخيرة تحوج

كذلك عيل أبمية تطوير يرامج تدخل

الحليلية لهذه الشريحة ،واجستجاية

دراماتيكية في مجال الصحة والرفاه في إسرائيل والعالم ،تشمل انتلةاج

مةن مفهةوم الصةحة كغيةاع ليمةرض إلةةل النةةرة الشةمولية ليصةحة كحالةة مةةن الرفةاه تمةن حية از أكيةر لوكالةةة
المرضل ،األمر الذي تطيع من األطر والمهن العاجية وتيك التي تتخصص فةي إعةادة التأبيةل (يمةا فةي
ذلك العاج الوةيفي توفير خدما
عيةةل الةةرغم مةةن األفضةةييا

تتمحور في العائية ،وتوفر لها مجاج ليتداخل والمشاركة.

الك يةرة ليتةةداخل العةةائيي فةةي المؤسسةةا

جةةودة حيةةاة اللةةاطنين وعةةائاتهم ،وتحسةةين الخةةدما

التي تناول

الداخييةةة ومسةةابمتم المحتميةةة فةةي رفة

فةةي الميجةةأ ،عيةةل الةةرغم مةةن ذلةةك ،قيييةةة بةةي األيحةةار

بذه المسألة ،وبذه تتمحور -في األسةا  -فةي توصةيف سةيل ووتيةرة التةداخل ،والعوامةل التةي

تةةؤ ر عييةةم ،لكنهةةا ج تيتفة

التداخل.

إلةةل عةةرض اتجابةةا ٍ أو أنموذجةةا

(مةةوديا

نةريةةة وتطييليةةة لتك يةةف بةةذا

عةةاوة عيةةل ذلةةك ،مةةة نلةةص ( )lacunaيةةارز يتم ةل فةةي أن غالييةة المعةةارف اللائمةةة فةةي حلةةل المحدوديةةة
العلييةةة يعامةة ،وفةةي مجةةال اإلدراج فةةي الماجةةا يخاصةة ،ترتكةةز إلةةل أيحةةار أجرية
صة ةةناعية ،مم ة ةا أدى إلة ةةل وجدة أنموذج ة ةا

والمعتلدا

فةةي مجتمعةةا

يعةةد-

نةرية ةةة وتطييلي ة ةة تضة ةةرع جة ةةذوربا داخة ةةل منةومة ةةة المفة ةةابيم

والليم األورويية -األمريكية ،وبذه تعك

يدوربا تطو ار تاريخيا ،واجتماعيا -حضةاريا ،وسياسةيا

اقتصةةاديا معين ةا .م ةة ش ة فةةي المعةةارف حةةول مجةةال المحدوديةةة العلييةةة يعام ةة ،وحةةول ةةةابرة اإلدراج فةةي
يخاص ةة فةةي صةةفوف مجموع ةا

المؤسسةةا

إسرائيل .من بنا تولد

لافيةةة وسةةياقا

أخةةرى كتيةةك المرتيطةةة يةةالمجتم العريةةي فةةي

الحاجة إلل إجراس اليحر الحالي الةذي ارتكةز إلةل نةريةا

العيوم اججتماعية ،ج سيما في مجال العاج الوةيفي وأن رويولوجية ال لافة والهوية.

وأنموذجةا

حدي ةة فةي

أهداف البحث:
 .1تشةةخيص المةةدلوج

والمسةةييا

المجتم العريي في إسرائيل.

التةةي تصةةود ةةةابرة اإلدراج فةةي الماجةةا ألف ةراد ذوي محدوديةةة علييةةة فةةي

 .2تطةةوير وتطييةةق وتليةةيم أنمةةوذج نةةةري وتطييلةةي ذي عائلي ةة لافيةةة ،وموجةةم لتعزيةةز التةةداخل العةةائيي فةةي
المؤسسا

في صفوف بذه الشريحة السكانية.

أسئلة البحث:
 .1مةا بةةو مةةدلول اإلدراج فةةي المؤسسةة الداخييةةة يالنسةةية لوالةةدي ذوي المحدوديةةة العلييةةة فةةي المجتمة العريةةي
وما بي العوامل التي تؤ ر عيل قراربما إدخال اينهما إلل مؤسسة داخيية

 .2ماذا يعني التداخل العائيي يعد مرحية اإلدراج وما بي العوامل التي تمكن أو تعيق تحللم
وفرضياته:
متغيرات البحث
ّ
ّ
جرى فحص يرنامج تعزيز التداخل العةائيي الةذي طةور وطيةق فةي اليحةر الحةالي يواسةطة أريعةة متغية ار :
التداخل العائيي ،وتصور الوالةدين ليخةدما

فةي المؤسسةة الداخييةة كتيةك التةي تتمحةور فةي العائيةة ،ودرجةة

التوتر التي يعايشها األبةل ،ونةةرة المهنيةين ليخةدما
أرية فرضةيا

لييحةةر وجةرى فحصةها يواسةةطة منهجيةا

فةي الميجةأ كتيةك التةي تتمحةور فةي العائيةة .وضةع

يحةر كميةةة .افتةرض اليحةر وجةةود فةروق حاسةةمة

فةي مؤشة ار النتيجةةة (التةةي جةةرى انتلاؤبةةا ألغةراض اليحةر  ،فةةي صةةفوف المشةةاركين فةةي اليرنةةامج (األبةةل

والمهنيةةين  ،يةةين يدايةةة تنفيةةذ اليرنةةامج ونهايتةةم .افتةةرض اليحةةر كةةذلك أن تكةةون مةةة فةةروق حاسةةمة (مةةن

الناحية اإلحصائية في درجة التغيير الذي ط أر عيل مؤش ار اليحر يين مجموعة المشاركين في اليرنامج

(األبل والمهنيين ومجموعة الرقاية ،في نهاية تنفيذ اليرنامج.

استخدم اليحر الحةالي منهجيةة "اليحةر المتةداخل" ( ، Participatory Action Researchالتةي شةمي
مدمجة -يعض منهةا كميةة وأخةرى نوعيةة .اليحةر النةوعي  qualitative researchتمحةور فةي

منهجيا

تعميق فهم تصور األبل لةابرة إدخال أينائهم ذوي المحدودية العليية إلل المؤسسة ،أما اليحر الكمي فلد

استخدم يغية تلييم يرنامج التداخل.
فئة البحث عائا

أفراد ذوي محدوديةة علييةة ،ومهنيةين يعميةون معهةم فةي مؤسسةتين داخييتةين مةن

شمي

اللطاع الخاص في ييدا

المؤسسةة األولةل مجموعةة اليحةر ،حيةر

عرييةة تلة فةي منطلةة الجييةل :شةكي

ين ةي ونف ةذ فيه ةا يرنةةامج التةةدخل ،أم ةا المؤسسةةة ال اني ةة فلةةد اسةةتخدم

كمجموعةةة رقايةةة .نفةةذ اليحةةر النةةوعي
مةةن مجموعةةة

يمشةةاركة مةةاني عش ةرة ( 18عائيةةة أجري ة معهةةا ملةةايا شخصةةية معملةةة (عشةةر عةةائا
اليحر ،وتس من مجموعة الرقاية  .شارك في تطةوير يرنةامج التةداخل  4أب ٍ
ةال و  4مهنيةين مةن مجموعةة

التداخل .ضم

عينة تلييم فاعييةة اليرنةامج سةتا وأريعةين ( 46عائيةة ( 23منهةا فةي مجموعةة التةداخل ،و

 23فةةي مجموعةةة الرقايةةة  ،و  34مةةن المهنيةةين ( 18مةةن مجموعةةة التةةداخل ،و  18مةةن مجموعةةة الرقايةةة ،
وشارك بؤجس في تعيئة استييانا

قيل تطييق اليرنامج ويعد مرحية التطييق.

أدوات التقييم :استخدمنا في اليحر النوعي ملايا

عميلة مينية جزئيا .فحص

اليحر يواسطة

فرضيا

أريعة استييانا  :استييان التداخل العائيي؛ استييان تلييم سةيرو ار العةاج المعةد لألبةل ()MPOC-20؛

اس ةتييان الم ةوارد والتةةوتر ()QRS-F؛ اسةةتييان تليةةيم سةةيرو ار العةةاج المع ةد ليمهني ةين (.)MPOC-SP
ق ةةام األب ةةل يتعيئ ةةة اجس ةةتييانا
اجستييانا

ال ا ةةة األول ةةل ،وق ةةام المهنية ةون يتعيئ ةةة اجس ةةتييان ال ارية ة  .ترجمة ة

إلل اليغة العريية ،وجر ماسمتها ليسياق اججتماعي ال لافي لجمهور الهدف.

جمية ة

جرى تنفيذ البحث في العامين  ،2011 -2010واستمر تنفيذه مدة عام وأحد عشر شهرا ،وشمل عددا من
الم ارحةةل :يدايةةة ،قةةام المشةةاركون فةةي اليحةةر مةةن المؤسسةةتين يتعيئةةة اجسةةتييانا  ،وأجري ة

يعةةدبا ملةةايا

معملةةة م ة األبةةالي .جةةرى جحلةةا تطةةوير يرنةةامج التةةداخل ،ةةم طيةةق فةةي إحةةدى المؤسسةةتين .يعةةد انتهةةاس
اليحر ،قام المشاركون من مجموعة التداخل ومجموعة الرقاية يتعيئة اجستييانا

تحليل البيانات :نفذ تحييل مضةامين الملةايا
في قوالع ومواضي  ،والع ور عيل عاقا

مرة أخرى.

العميلةة لغةرض تشةخيص وترميةز فئةا

التي استخيص

من اجسةتييانا

األول ةةي أن متغية ة ار اليح ةةر ج تت ةةوزع توزع ةةا احتمالية ةا طييعية ةا .ج ةةرى اس ةةتخدام اختي ةةار

Wilcoxon

جرى تحيييهةا يواسةطة امتحانةا

تيادلية في ما يينها .الييانا

دجج  ،وتنةيمهةا

إحصةائية ج -يارامتريةة ( non- parametricيعةد أن تيةين فةي الفحةص

Testلتحييةةل الييانةةا

يغيةةة فحةةص الفةةروق فةةي متغية ار اليحةةر داخةةل مجموعةةة التةةدخل ومجموعةةة الرقايةةة.

في نهاية اليحر ،جرى اسةتخدام اختيةار  Mann-Whitney Testلتحييةل الييانةا

اللائمة يين مجموعة اليحر ومجموعة الرقاية في حجم التغيير في المتغي ار .

ايتغةاس فحةص الفةروق

النتائج
وجةةود ا ةةة موضةةوعا

النوعيااة :أةهةةر تحييةةل الملةةايا
النتااائج
ّ
كحل يتسيع في أقل درجة من األسل؛ تراكم الصعويا

مركزيةةة :اختيةةار اإلدراج فةةي المؤسسةةة

يسيع الش في مصادر الةدعم؛ مجهةود متواصةل

لتحليةةق الوالديةةة الجيةةدة .فةةي الموضةةوعة األولةةل ،اسةةتعرض األبةةل عمييةةة اجنتلةةال مةةن التعامةةل مة اإلدراج
ةر عيةةل أنةةم اليةةديل الوحيةةد الةةذي يتسةةيع فةةي أقةةل ألةٍةم
كنةةوع مةةن اإلبمةةال والهجةةر ألينةةائهم ،عيةةر اختيةةاره قسة ا
ممكةةن ،وصةةوج إلةةل تليةةل اإلدراج كحةةل اي ة
والفلدان والذنع ،واألحاسي

-لكةةن لةةي

العميلة المتضارية.

األم ةةل يالضةةرورة -يت ارفةةق م ة مشةةاعر األسةةل

تعرض الموضوعة ال انية العوامل التي أ ر عيل اتخاذ اللرار ،والتي تييور عيل ضوس تراكم الصعويا

في تريية األفراد ذوي المحدودية في اإلطار المنزلي .فكيما كيةر بةؤجس ،طة أر تفةاقم فةي صةعوياتهم األدائيةة،
وتاش

ياجلت ازمةا

تدريجيا اآلمال في شفائهم ،ووجد األبل صعويا

في تييية احتياجاتهم اليوميةة ،فةي ملايةل الوفةاس

الوالديةة والعائييةةة األخةرى .طةرل األبةةل كةذلك الخةوف مةةن إلحةاق الضةرر ياألينةةاس اآلخةرين فةةي

العائيةةة ،يسةةيع صةةع غالييةةة طاقةةاتهم فةةي العنايةةة يالولةةد ذي المحدوديةةة ،ويسةةيع العنةةف الةةذي يمارسةةم بةةذا
األخير تجاه أفراد العائية اآلخرين .الصعويا

التي يواجهها األبل تكشف النلاع عن السياق اججتماعي-

ال لافي الذي يتميز يةنلص شةديد فةي المةوارد والخةدما  ،وشة فةي الةدعم العةائيي ،فةي التعامةل اججتمةاعي

السييي الواصم.

الموضوعة ال ال ة تعير عن النحو الذي يتصةور فيةم األبةل دوربةم الوالةدي ومحدوديةة ايةنهم ،وتأ يربةا عيةل

قةةدرة األبةةل عيةةل اتخةةاذ ق ةرار إدخالةةم إلةةل المؤسسةةة ،والمحافةةةة عيةةل اسةةتم اررية تةةداخيهم فةةي حياتةةم يعةةد
اإلدراج .يحسةع مةا يلةول األبةل ،إن العوائةق التةي وضةع

صةعويا

أمةام تةداخيهم اقترنة

يالعائيةة ويييئةة

المؤسسة المادية واججتماعية والتنةيمية .بذه الموضوعة تشدد عيل أبمية تعزير منهج "العائية فةي مركةز
المؤسسة".

التةةي استخيصة

مةةن اجسةةتييانا

التةةي عيئة

فةةي يدايةةة اليرنةةامج ونهايتةةم

الكم ّيااة :تحييةةل الييانةةا
النتااائج ّ
ي ي الفرضيا عيل ٍ
نحو جزئي .في ملايل انعدام التغيير الحاسم في مجموعة الرقاية في جمي مؤشة ار
ٍ
النتيجة ،قام اليرنامج عيل ن ٍ
حاسم (من الناحية اإلحصائية يتطوير مفهوم األبةل فةي مجموعةة التةدخل
حو

لدرجة مشاركتهم في اتخاذ الل ار ار المتعيلة يأينائهم .فضا عن ذلك ،ع رنا عيل نزعة لت يي

فةي جةزس مةن دجئةل مؤشة ار تليةيم عمييةا

فجوا

العةاج ( )MPOC, MPOC-SPفةي مجموعةة التةدخل ،مة

يين األبل والمهنيين .أفاد األبل يحصول تعزز لتصةوربم ليخةدما

األوجد والعائيةةة اجحتةرام وتةةاسم جحتياجةةاتهم .عيةةل العكة

تصةةوربم ليخةةدما

كتيةةك التةةي تةةوفر معيومةةا

(إحصةائي

فةي المؤسسةة كتيةك التةي تةولي

مةةن األبةةل ،أفةةاد المهنيةةون يحصةةول تحسةةن فةةي

عينيةةة لألبةةل حةةول أينةةائهم .بةةذا التحسةةين ةهةةر عيةةل نحة ٍةو

حاسم (مةن الناحيةة اإلحصةائية كةذلك عنةد الملارنةة يةين المهنيةين فةي مجموعةة التةدخل ومجموعةة الرقايةة.
عيةل الةةرغم مةةن ذلةك ،لةةم نع ةةر عيةل فةةروق حاسةةمة (مةن الناحيةةة اإلحصةةائية فةي متغية ار اليحةةر األخةةرى
يين يداية اليرنامج ونهايتم ،ولم نع ر عيل فروق في تغير المؤش ار المختيفةة يةين المجموعةا

يرنامج التدخل.

يعةد انتهةاس

نقاش واستنتاجات
ةار معلةدا ومتواصةةا
أةهةر نتةائج اليحةر أن إدراج األوجد ذوي المحدوديةة العلييةة فةي المؤسسةة يشةكل مس ا

مةن المواجهةة الوالديةة ،ييةدأ قيةل مةدة طوييةة مةةن اتخةاذ اللةرار ،وج ينتهةي يعةد اإلدراج .تةهةر النتةائج كةةذلك
فةي حيةاة أينائهةا الةذين يلطنةون فةي المؤسسةا

إمكانية تعزيةز تةداخل العةائا

التةي تتية نةةام "الداخييةة"،

من خال يرنامج تدخل مائم.

اي تو ةةق
أفضةةل اليحةةر إلةةل عةةدد مةةن اجستيصةةا ار النةريةةة واإلميريليةةة المهمةةة :علااا المسااتو اإلمبيريقا ّ
النتائج التعامل م اإلدراج في المؤسسا الداخيية كةابرة غير معيارية في المجتم العريي والتي تختيف
عةةن المفةةابيم المو لةةة فةةي المجتمعةةا

اجدعةةاسا

عيةةل العك ة

اللائمةةة حةةول أبميةة اليية

مةةا يعةةد الصةةناعية .عيةةل المسةةتوى النةةةري ،يعةةزز اليحةةر الحةةالي

كحيةةز أم ةل لةةألوجد ذوي المحدوديةةة العلييةةة ،لكةةن يوجةةود فةةرق مهةةم:

مةةن التمحةةور الةةدارج فةةي صةةفوف حركةةة الةةا -مأسسةةة فةةي الولةةد ذي المحدوديةةة كفةةرد (قةةائم

يذاتم  ،يشدد اليحر عيل الفةرد (يمةن فةي ذلةك الولةد ذو المحدوديةة كجةزس مةن الوحةدة العائييةة ،يمةا يحميةم

األمر من التزاما

أخاقية و لافية من قيل الوالدين ليمحافةة عيل بذه الوحدة المتكامية.

إضافة إلل ذلك ،العاقة يين المواقف تجاه المؤسسا
المحيي ،بذه العاقة تحمل إسلاطا

النزعةةة اللائمةةة فةةي األدييةةا

الداخيية ومفهةوم الةذا

كجةزس مةن العائيةة والمجتمة

عامة أك ةر عيةل المفةابيم المتعيلةة يمسةألة الرفةاه .وعيةل العكة

اليح يةةة ليتعييةةر عةةن بةةذه المفةةابيم يمفةةردا

كونيةةة وفردانيةةة ،يةهةةر اليحةةر

الحةةالي أن بةةذه المفةةابيم مترسةةخة فةةي المةةدلول الجمعةةاني ليهويةةة والةةوجس .فةةي الوق ة

عامةةا

سةةيوكيا

اسةةتفهام حةةول ادعةةاسا

جوبراني ةة تةةرى أن بويةةا

سةةاكنة ومحةةددة سةةيفا ،إذ تةهةةر النتةةائج أن سةةيوكيا

مةن

ذاتةةم ،يطةةرل اليحةةر

ذوي التوجةةم الجمعةةاني تشةةج عيةةل ممارسةةة
األبةةل ومفةةابيمهم كان ة

ديناميةةة ،واقترن ة

طييعتها يالسياق والحالة والعاقا  ،األمر الذي يرمز إلل حليلة أن النزعة الجمعانية ج تنفي وجود أسا

في قاعدتها .عند اختياربم حا غير مليول من الناحية اججتماعية ،عير األبل عن وكالة

متضارع اي

فاعية فردانية ،لكنهم في الوق

ذاتةم قةاموا يةذلك لةدواف جماعيةة تشةدد عيةل قةيم مركزيةة فةي المجتمة تؤكةد

أن العائية أبم وأك ر قيمة من احتياجا
عيل العك

جزس من أعضائها.

من التمحور اللائم في األدييةا

اليح يةة فةي العوامةل السةيكولوجية الفرديةة التةي تلةف مةن وراس

اللةرار (ريمرمةةان ، 1997 ،يلتةةرل اليحةةر الحةةالي أنموذجةةا نةريةةا متعةةدد األيعةةاد لتحييةةل مسةةتوى تعليةةد قةرار

األبةةل وتعةةاميهم الميةةيس يةةالتردد والتخةةيط .تةهةةر النتةةائج صةةورة مركيةةة يحسةةيها تعامةةل الوالةةدان م ة ق ةراربم
كنوع من المسؤولية واللدرة الوالدية ،في موازاة اإلحسةا

ياإلخفةاق كوالةدين .تيةين أن قةرار إدراج اجيةن فةي

المؤسس ةةة كة ةةان موجعة ةةا ،لكنة ةةم اللة ةرار األك ة ةةر علانية ةةة -إذا اخة ةةذنا يع ةةين اجعتية ةةار الواق ة ة الة ةةذي عايشة ةةاه،
والت ازمةاتهم تجةاه سةائر أفةراد العائيةة .-يعيةارة أخةةرى :اختةار األبةل اإلدراج تيعةا إلدراكهةم الشةامل والشةةمولي
ليدور الوالدي ،عيل الرغم من شعوربم ياأللم والذنعّ .

اقتتصاادية لةةابرة اإلد ارج
السياساية و
ياإلضافة إلل المدلول الوالدي وال لافي ،تشةدد النتةائج عيةل األيعةاد
ّ
ّ
في المؤسسا ؛ إذ ةهر ارتياطها يالنلص في الموارد والخدما داخل المجتم المحيي .أحةد اجسةتنتاجا
التةةي توصةةل إليهةةا اليحةةر بةةو أن تطةةور حركةةة الةةا -مأسسةةة فةةي الةةدول مةةا يعةةد الصةةناعية ج يتعيةةق يةةالليم
التةةي تشةةدد عيةةل أبميةةة العائيةةة وموقعهةةا المركةةزي فحسةةع ،وانمةةا كةةذلك (وريمةةا فةةي األسةةا

ومتناولية خدما

الدعم المجتمعي ليعائا .

عاوة عيل ذلك ،تةهر النتةائج حصةول عمييةة إدراج متفةردة تةنعك

يدرجةةة وف ةرة

فةي اتخةاذ قةرار فجةائي وتطييلةم عيةل

نحة ٍةو خةةاطف ،دون المةةرور فةةي مرحيةةة يينيةةة ،ويعةةد زيةةارة واحةةدة فةةي مؤسسةةة داخييةة واحةد .تختيةةف ممية از
بذه السيرورة عن األنموذجا
األحيةةان سةةنوا

اللائمة.

اللائمة التي تصةف اتخةاذ اللةرار وتطييلةم كسةيرورة تدريجيةة تمتةد فةي يعةض

عديةةدة ،وتضةةم عةةدة م ارحةةل (التفكيةةر؛ النيةةة؛ اللةرار  ،وتشةةمل تخيطةةا

حةةول يةةدائل السةةكن

اقتةرن تطييةق اللةرار يمشةاعر األسةةل والفلةدان والشةعور يالةذنع ،وبةي مشةةاعر حةاول األبةل مواجهتهةا يغيةةة
التصةةال م ة واق ة اإلدراج .يمكةةن لهةةذه السةةيرورة أن تكةةون متواصةةية ،عنةةدما يت ةوافر ليمؤسسةةة حيةةز واس ة

لمس ةةاعدة األب ةةل ،ج س ةةيما عي ةةر ف ةةت مس ةةا ار فاعي ةةة لتعزي ةةز الت ةةداخل الع ةةائيي .يع ةةرض األنم ةةوذج الح ةةالي

تعيير عن الطريلة الذي ينةر فيهةا األبةل إلةل المسةؤولية الوالديةة
ا
أنموذجا ديناميا يرى في التداخل العائيي
يعد عميية اإلدراج .يحسةع بةذا األنمةوذج ،تشةكل المشةاركة نتاجةا ليتفاعةل المتيةادل يةين العائيةة ،والسةكان،

والمؤسسة.

التطبيقاي يعةرض اليحةر الحةالي أنموذجةا لتعزيةز التةداخل العةائيي عيةر تحسةين جةودة ووتيةرة
في المنحاا
ّ
التفاعةةل يةةين العائيةةة والمؤسسةةة ،مةةن جهةةة ،والعائيةةة والسةةكان ،مةةن جهةةة أخةةرى .النتةةائج التةةي تشةةير إلةةل
المسابمة الجزئية التي قدمها اليرنامج تعزز الحاجة إلةل تنفيةذ تةدخا

الفيزيائية واججتماعية والتنةيمية .من شأن تدخا

طوييةة األمةد تةاسم لييئةة المؤسسةة

من بذا النوع أن تعزز العاقة العائيية وتشج تداخل

األبل في اتخاذ الل ار ار المتعيلة يأينائهم .أضف إلل ذلك أن الفجوة التي ع ر عييها يين األبل والمهنيين
في النةرة إلل الخدما

اللائمة في المؤسسة ،تسيط الضوس عيةل ضةرورة الميةادرة إلةل التةدخا

شأنها تعزيز وعي الطاقم المهني وادارة المؤسسة جحتياجا

التةي مةن

العائا  ،وتحسين كفاساتهم في العمل معها.

في بذا السياق ،نذكر أن المعالجين الوةيفيين ( يمةا يحميةون مةن فهةم ليفيسةفة التةي تلةف يرتكةز إليهةا تنفيةذ
العاج المتمركز في العائية  ،يتيوأون مكانة مركزية فةي تطةوير وتطييةق تةدخا
أمام التداخل العائيي ،وتحسين األداس الوالدي في بذا السياق من المؤسسا

تزيةل العوائةق التةي تلةف

الداخيية.

فااي المنحااا الميلودولااوجيّ ،تتم ةةل مسةةابمة اليحةةر الحةةالي فةةي اسةةتخدام منهجيةةة اليحةةر التةةداخيي التةةي
تعتيةةر منهجيةةة تطييليةةة ،وذا

صةةية يالمجةةال الصةةحي ،وتائةةم الميةةاد األساسةةية لمهنةةة العةةاج الةةوةيفي،

ويملدوربا الدف قدما يالعمل الذي يرتكز عيل توجم "العائية في المركز" .اعتمد يرنامج التةدخل فةي اليحةر

الحةةالي عيةةل نتةةائج تحييةةل ملةةايا

معملةةة أجرية

مة األبةةل وينتهةةا مجموعةةل مةةن األبةةل والمهنيةةين الةةذين

قةاموا يتحديةةد اجحتياجةا  ،وطةةوروا اليرنةامج وشةةاركوا فةةي تطييلةم .يهةةذا المفهةوم مكةةن اليحةر التةةداخيي مةةن
تطييةةق مسةةار متميةةز قوامةةم التمحةةور فةةي مشةةاكل األبةةل واحتياجةةاتهم ،وتشةةجيعهم عيةةل أخةةذ دور فاعةةل فةةي

تحسةةين جةةودة حيةةاتهم كعائيةةة ،وحيةةاة أينةةائهم ذوي المحدوديةةة .مةةن ناحيةةة أخةةرى ،مكةةن اسةةتخدام منهجيةةا
اليحةةر الكميةةة مةةن أجةةل تليةةيم فاعييةةة اليرنةةامج ،مكةةن مةةن ملارنةةة الييانةةا
النتائج وتعميمها.

المتلاطعةةة ،وسةةابم فةةي تعزيةةز

مصداقية اليحر وت يي
ّ
عةةانل اليحةةر مةةن عةةدد مةةن الصةةعويا  ،نحةةو :حجةةم العينةةة ،واجعتمةةاد عيةةل تلةةارير اسةةترجاعية مةةن قيةةل
األبل ،والتوزيعة الجغرافية ليجمهور العريي في إسرائيل ،والفجوا

ليمشاركين فيم .نلترل مواصية يحر الةابرة في صفوف مجموعا

الزمنية في قيا

في مناطق مختيفة من الياد ،عيل أن تشمل العينة سةاكني مؤسسةا

لافية أخرى ،ذا

ما سابم فيةم اليرنةامج

داخييةة وعةائا

محدوديا

تريةي أيناسبةا ذوي

المحدودية في اليي  .فضا عن بذا ،نلترل إجراس أيحار طوييةة األمةد لفحةص فاعييةة التةدخا

لتعزيةةز المشةةاركة العائييةةة ،يحيةةر تتضةةمن بةةذه األيحةةار اسةةتخدام منهجيةةا
كالمشابدة المياشرة (عيل سييل الم ال .

مغةايرة،

الموجهةة

يدييةةة لتجمي ة المعيومةةا

-

