
 

 

 

 

 

  אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית באוכלוסייה הערבית בישראל: עמדות : המחקרשם

 וסיכויי ההשתלבות בחברה.

 :اشخاص ذوي محدودية ذهنية وتطورية في المجتمع العربي في إسرائيل: مواقف  اسم البحث

 واحتمال االندماج في المجتمع

 1024: שנה 

 1024 :السنة 

 220: מס' קטלוגי 

 111 :برقم الترتي 

 מכללה  –ד"ר ח'אלד אבו עסבה, מוחמד אבו נסרה. מכללת אלקאסמי : חוקריםה מותש

 אקדמית לחינוך.

 الكلية االكاديمية للتربية. -د. خالد أبو عصبة، محمد أبو نصره. كلية القاسمي :أسماء الباحثين 

 

 ُملَخَّص

تماعي في المجتمع العربي في أبحاث قليلة تناولت موضوع محدودي الذهنية التطورية ووضعهم االج  

إسرائيل. وهذا ناتج عن النقص في الموارد والخدمات العالجية لهذه الفئة السكانية، وتجاهل الخدمات 

االجتماعية الحتياجاتهم، وانعدام الوعي في المجتمع العربي لالحتياجات الخاصة لهذه الفئة وعالجها، 

االجتماعية السلبية. هذا البحث هو بحث رائد يفحص مواقف واخفائها عن أعين المجتمع وذلك بسبب الوصمة 

 المجتمع العربي في إسرائيل من محدودي الذهنية التطورية، ومن عائالتهم واماكنية دمجهم في المجتمع.

أسرة ألوالد محدودي الذهنية التطورية  161أسرة عربية من شمال ومركز البالد:  413شمل البحث    

َر من  أسرة ألوالد من 154و غير محدودي الذهنية التطورية. اعتمدت الدراسة على استبيان كّمي الذي طُوِّ

 -A.T.D.P )أجل هذا البحث، وقد تضّمن المتغيرات التالية: مواقف اتجاه محدودي الذهنية التطورية 

Attitude Toward Disabled Persons Scale) مواقف من دمج محدودي العقلية الذهنية في،

 Attitude Scale, Mental Retardation Form CLAS-MR- The Community)المجتمع

Living)  مواقف اتجاه أسر مع محدودية ذهنية تطورية، ومتغيرات ديموغرافية )الجنس، العمر، أطفال ،

 االقتصادي، ومستوى التدين(.-ذوي محدودية ذهنية تطورية، التعليم، الوضع االجتماعي

دى المجتمع العربي مواقف إيجابية متوسطة اتجاه محدودي الذهنية التطورية. أظهرت نتائج البحث بأن ل

المجتمع العربي يدعم بصورة متوسطة ممارسة ذوي المحدودية الذهنية التطورية حقهم في مجاالت الحياة 

خالل المختلفة وحقهم في التعبير عن رأيهم في اتخاذ القرارات وتحديد السياسة التي تؤثر على حياتهم؛ من 

معارضة استبعادهم عن المجتمع. مع ذلك، فإن المجتمع العربي يدعم بدرجة كبيرة ضرورة االعتناء 



 

 

 

 

 

بمحدودي الذهنية التطورية وحمايتهم في الحياة اليومية. عالوة على ذلك، أظهرت نتائج البحث بأن المجتمع 

أسر أطفال محدودي الذهنية التطورية. تشير النتائج إلى دعم  العربي لديه مواقف إيجابية متوسطة من

عال بممارسة أسر األطفال محدودي الذهنية التطورية حقوقهم في مجاالت الحياة المختلفة، دعم قليل  -متوسط

 في الرغبة باالبتعاد وعدم التواصل مع هذه العائالت وابعادهم عن المجتمع.

لبحث ان أسر األطفال محدودي الذهنية التطورية تتمسك بمواقف إيجابية باإلضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج ا

من ذوي المحدودية الذهنية التطورية أكثر من أسر األطفال غير محدودي الذهنية التطورية. أسر ألطفال 

غير محدودي الذهنية تمتنع من التواصل مع أسر ألطفال محدودي الذهنية التطورية أكثر من أسر أطفال 

ي الذهنية التطورية. رغم ذلك، أسر األطفال غير محدودي الذهنية التطورية تدعم ممارسة أسر محدود

 األطفال محدودي الذهنية التطورية لحقوقهم أكثر من أسر األطفال محدودي الذهنية التطورية.

ساء اقتصادي عال، والن-عالوة على ذلك، أظهرت نتائج البحث بأن األسر المتعلمة، ذات وضع اجتماعي

 لديهم مواقف إيجابية من محدودي الذهنية التطورية ودمجهم في المجتمع.

للتلخيص، مقارنة نتائج البحث مع نتائج أبحاث سابقة تشير إلى وجود تغيير في مواقف المواطنين العرب 

ابي، متوسطة. رغم هذا التغيير اإليج-اتجاه محدودي الذهنية التطورية من مواقف سلبية إلى مواقف إيجابية

إاّل انه غير كاف، ويجب السعي لرفع هذا الموضوع للنقاش الجماهيري في المجتمع العربي، والعمل من أجل 

تطوير المكانة االجتماعية لمحدودي الذهنية التطورية وعائالتهم ودمجهم في المجتمع. نأمل بأن تعمل نتائج 

الموضوع وتوفير األدوات واالستراتيجيات البحث وتوصياته في تحفيز النقاش الجماهيري الواعي حول هذا 

لواضعي السياسة والعاملين في مهنة الرعاية المشاركة في صنع السياسة وتطوير األدوات لدعم محدودي 

 الذهنية التطورية والمساعدة بدمجهم في المجتمع.

 

 

                                                  `    
 للبحث الكامل 

 למחקר המלא  

  شلم قرنلبيانات أالبحاث في 

  למאגר המחקרים של קרן שלם 

 لبيانات اليات البحث في قرن شلم 

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן 
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