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 ة ومنطلقات البحثالخلفيّ 

المجتمة  العريةي  فةي إسةرائيل يحمةل فةي  مؤس سةا  الداخييةة فةيإدخال األفراد ذوي المحدودي ةة العليي ةة إلةل ال
ةة ا  ا فةةي سةةيعيني  ا، يةةدأ  تحديةةد  ة. مةةن ناحيةةة، يةةدور الحةةدير عةةن ةةةابرة حدي ةةة نسةةيي  طي اتةةم مم يةةزا  خاص 

سسةة أ  م   -اللرن السايق، وتحصل )عيل نحٍو يحمل يعض المفارقةة  فةي الفتةرة التةي تنامة  فيهةا حركةة الةا
سةرائيل مةن يينهةا ، ومةا زالة  تشةهد مزيةد   -في الدول المتطو رة يعد ا مةن التنةامي. مةن الناحيةة الصناعي ة )وا 

ة؛ إذ عيةل الةرغم مةن النسةع العاليةة األخرى، يجري الحدير عن ةابرة غير مليولة من الناحيةة اججتماعي ة
، ج يشةةك   ةةج  % مةةن م  14ل بةةؤجس سةةوى لةةذوي المحدودي ةةة العليي ةةة فةةي المجتمةة  العريةةي   ؤس سةةا ل قةةاطني المم 

ز ضرورة إماطة الي ام عن  ل  من بذه الييانا  أن  ستد  الداخيي ة في الياد. ي   بذه الةابرة مرك ية، وبو ما يعز 
ل ة تطوير يرامج تدخ  ي  د الييانا  كذلك عيل أبم  حصولها، والتعم ق في فهمها. تشد   ر عيلالعوامل التي تؤ   

ن من تناول اجحتياجا  الحليلية لهذه الشريحة، واجستجاية ل ميدأ مراعاة الخصوصي ا  ال لافي ة، وتمك  تتين  
 إليها.      

 والرفاه في إسرائيل والعالم، تشمل انتلةاج   ةة في مجال الصح  ج  دراماتيكي  تشهد العلود الخمسة األخيرة تحو  
كيةر لوكالةةة أا ز  ة كحالةة مةةن الرفةاه تمةن  حي ةة ليصةح  ة كغيةاع ليمةرض إلةةل النةةرة الشةمولي  مةن مفهةوم الصةح  

ل، األمر الذي تطي ع من األ ط ر والمهن العاجي ة وتيك التي تتخص ص فةي إعةادة التأبيةل )يمةا فةي المرض
 فير  خدما  تتمحور في العائية، وتوف ر  لها مجاج  ليتداخل والمشاركة.   تو الوةيفيذلك العاج 

الداخيي ةةة ومسةةابمتم المحتميةةة فةةي رفةة   مؤس سةةا الا  الك يةةرة ليتةةداخل العةةائيي  فةةي عيةةل الةةرغم مةةن األفضةةيي  
ر جةةودة حيةةاة اللةةاطنين وعةةائاتهم، وتحسةةين الخةةدما  فةةي الميجةةأ، عيةةل الةةرغم مةةن ذلةةك، قيييةةة بةةي األيحةةا

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



 

 

جابةةاٍ  أو أنموذجةةا  )مةةوديا   نةري ةةة وتطييلي ةةة لتك يةةف بةةذا هةةا ج تيتفةة  إلةةل عةةرض ات  تةةؤ  ر عييةةم، لكن  
 التداخل.

ةةة نلةةص ) عةةاوة  عيةةل ة المعةةارف اللائمةةة فةةي حلةةل المحدودي ةةة ي ةةغالي ل فةةي أن  يتم  ةة يةةارز (lacunaذلةةك،  م 
ةة ةةفةةي مجةةال و  ،ةالعليي ةةة يعام   -فةةي مجتمعةةا  يعةةد    ي ةةر  ج  ، ترتكةةز إلةةل أيحةةار أ  ةاإلدراج فةةي الماجةةا يخاص 

ةةةةة داخةةةةةل منةومةةةةةة المفةةةةةابيم  تضةةةةةرع جةةةةةذورباة ا  نةري ةةةةةة وتطييلي ةةةةةجةةةةةى إلةةةةةل وجدة أنموذد  أا صةةةةةناعي ة، مم 
ا ا، وسياسةي  حضةاري   -ااجتماعي  و ا، ا تاريخي    يدوربا تطو ر  كتع بذهة، و ريكي  األم -ةوالمعتلدا  والليم األورويي  

ةةا معي ن ةةاقتصةةادي   ةة لفةةي المعةةارف حةةو     ة ش ةةا.  م  ةةةابرة اإلدراج فةةي حةةول ة، و مجةةال المحدودي ةةة العليي ةةة يعام 
ةة مؤس سةةا ال لعريةةي  فةةي خةةرى كتيةةك المرتيطةةة يةةالمجتم  اأ لافي ةةة وسةةياقا   ا ة فةةي صةةفوف مجموعةةيخاص 

. من بنا تول د  الحاجة إلل إجراس اليحر الحالي  الةذي ارتكةز إلةل نةري ةا  وأنموذجةا  حدي ةة فةي إسرائيل
    وأن رويولوجي ة ال لافة واله وي ة. الوةيفيالعيوم اججتماعي ة، ج سي ما في مجال العاج 

  أهداف البحث:
راج فةةي الماجةةا ألفةةراد ذوي محدودي ةةة عليي ةةة فةةي تشةةخيص المةةدلوج  والمسةةي يا  التةةي تصةةود ةةةابرة اإلد .1

 المجتم  العريي  في إسرائيل.
ةةم لتعزيةةز التةةداخل العةةائيي  فةةيذي عائلي ةة تطةةوير وتطييةةق وتليةةيم أنمةةوذج نةةةري  وتطييلةةي   .2  ة  لافي ةةة، وموج 

 في صفوف بذه الشريحة السك اني ة. مؤس سا ال

 أسئلة البحث:
 ذوي المحدودي ةةة العليي ةةة فةةي المجتمةة  العريةةي   ييالنسةةية لوالةةد ة الداخيي ةةةمؤس سةةالمةا بةةو مةةدلول اإلدراج فةةي  .1

  ةداخيي   ؤس سةوما بي العوامل التي تؤ  ر عيل قراربما إدخال اينهما إلل م

 لم  ماذا يعني التداخل العائيي  يعد مرحية اإلدراج  وما بي العوامل التي تمك ن أو تعيق تحل   .2

 :اتهمتغّيرات البحث وفرضيّ 
ر وط ي ةق فةي اليحةر الحةالي  يواسةطة أريعةة متغي ةرا : و  جرى فحص يرنامج تعزيز التداخل العةائيي  الةذي ط ة
، وتصو ر الوالةدين ليخةدما  فةي الم كتيةك التةي تتمحةور فةي العائيةة، ودرجةة  ؤس سةة الداخيي ةةالتداخل العائيي 

ةع  التوت ر التي يعايشها األبةل، ونةةرة المهني ةين ليخةدما  فةي ال ميجةأ كتيةك التةي تتمحةور فةي العائيةة. وض 
أرية  فرضةي ا  لييحةةر وجةرى فحصةها يواسةةطة منهجي ةا  يحةر كم ي ةةة. افتةرض اليحةر وجةةود فةروق حاسةةمة 
فةي مؤش ةةرا  النتيجةةة )التةةي جةةرى انتلاؤبةةا ألغةةراض اليحةر ، فةةي صةةفوف المشةةاركين فةةي اليرنةةامج )األبةةل 

ةةةة فةةةروق حاسةةةمة )مةةةن والمهني ةةةين ، يةةةين يدايةةةة تنفيةةةذ اليرنةةةامج ون هايتةةةم. افتةةةرض اليحةةةر كةةةذلك أن تكةةةون  م 



 

 

الناحية اإلحصائي ة  في درجة التغيير الذي طرأ عيل مؤش را  اليحر يين مجموعة المشاركين في اليرنامج 
 )األبل والمهني ين  ومجموعة الرقاية، في نهاية تنفيذ اليرنامج.

 ، التةي شةمي  Participatory Action Researchة "اليحةر المتةداخل" )استخدم اليحر الحةالي  منهجي ة
ةم  ت   qualitative research ة وأخةرى نوعي ةة. اليحةر النةوعي  ي ةيعض منهةا كم   -جةمنهجي ا  مدم   فةي  ر  و  ح 

فلد  ي  ا اليحر الكم  ، أم  ؤس سةر األبل لةابرة إدخال أينائهم ذوي المحدودي ة العليي ة إلل المتعميق فهم تصو  
 تلييم يرنامج التداخل.است خدم يغية 

ين مةن ت ةداخيي مؤس سةتينعائا  أفراد ذوي محدودي ةة عليي ةة، ومهني ةين يعميةون معهةم فةي  فئة البحثشمي  
مجموعةة اليحةر، حيةر  ولةلاأل ؤس سةةالم  اللطاع الخاص في ييدا  عريي ةة تلة  فةي منطلةة الجييةل: شةك ي

ةةيرنةةامج التةةدخ   اذ فيهةةف ةةون   ي  ن ةةي   كمجموعةةة رقايةةة. ن ف ةةذ اليحةةر النةةوعي    فلةةد اسةةت خدم ةال انيةة ؤس سةةةا المل، أم 
ر ي ةة   معهةةا ملةةايا  شخصةةي ة م عم لةةة )ع شةةر عةةائا  مةةن مجموعةةة 18يمشةةاركة  مةةاني عشةةرة )   عائيةةة أ ج 

مهني ةين مةن مجموعةة  4أبةاٍل و   4اليحر، وتس  من مجموعة الرقاية . شارك في تطةوير يرنةامج التةداخل 
منهةا فةي مجموعةة التةداخل، و   23  عائيةة )46ي نة تلييم فاعيي ةة اليرنةامج سةت ا وأريعةين )التداخل. ضم   ع

مةةن مجموعةةة الرقايةةة ،  18مةةن مجموعةةة التةةداخل، و   18مةةن المهن يةةين ) 34فةةي مجموعةةة الرقايةةة ، و   23
 وشارك بؤجس في تعيئة استييانا  قيل تطييق اليرنامج ويعد مرحية التطييق.

ا  اليحر يواسطة حص  فرضي  ا. ف  ة جزئي  ملايا  عميلة ميني   استخدمنا في اليحر النوعي   يم:التقي واتأد
؛ استييان تلييم سةيرورا  العةاج الم  أ ؛ (MPOC-20) بةللأل د  ع ةريعة استييانا : استييان التداخل العائيي 

. (MPOC-SP)ين ليمهني ةة د  ع ةة؛ اسةةتييان تليةةيم سةةيرورا  العةةاج الم  (QRS-F)ر ييان المةةوارد والتةةوت  تاسةة
ون يتعيئةةةة اجسةةةتييان الرايةةة . ت رجمةةة  جميةةة  بةةةل يتعيئةةةة اجسةةةتييانا  ال ا ةةةة األولةةةل، وقةةةام المهني ةةةقةةةام األ

 متها ليسياق اججتماعي  ال لافي  لجمهور الهدف. ليغة العريي ة، وجر  ماس  إلل ا اجستييانا 
 

تنفيذه مد ة عام وأحد عشر شهر ا، وشمل عدد ا من  ، واستمر  2011 -2010في العامين تنفيذ البحث  جرى
يتعيئةةة اجسةةتييانا ، وأ جريةة  يعةةدبا ملةةايا   ؤس سةةتينالمراحةةل: يدايةةة، قةةام المشةةاركون فةةي اليحةةر مةةن الم

. يعةةةد انتهةةةاس ؤس سةةةتينالم ىحةةةدإمعم لةةةة مةةة  األبةةةالي. جةةةرى جحل ةةةا تطةةةوير يرنةةةامج التةةةداخل،  ةةةم  ط ي ةةةق فةةةي 
  ن مجموعة التداخل ومجموعة الرقاية يتعيئة اجستييانا  مر ة أخرى.اليحر، قام المشاركون م

مضةامين الملةايا  العميلةة لغةرض تشةخيص وترميةز فئةا  دجج ، وتنةيمهةا  ن ف ذ تحييلتحليل البيانات: 
ة في ما يينها. الييانا  التي است خيص  من اجسةتييانا  في قوالع ومواضي ، والع ور عيل عاقا  تيادلي  

يعةد أن تيةي ن فةي الفحةص   non- parametricة )يارامتري ة -ى تحيييهةا يواسةطة امتحانةا  إحصةائي ة ججر 
ةةةا احتمالي ةةةع توز  لةةةي  أن  متغي ةةةرا  اليحةةةر ج تتةةةوز  األو    Wilcoxon ا. جةةةرى اسةةةتخدام اختيةةةار ا طييعي ةةةع 



 

 

Testل ومجموعةةة الرقايةةة. خ  فحةةص الفةةروق فةةي متغي ةةرا  اليحةةر داخةةل مجموعةةة التةةد يةةةلتحييةةل الييانةةا  يغ
لتحييةل الييانةا  ايتغةاس  فحةص الفةروق  Mann-Whitney Testفي نهاية اليحر، جرى اسةتخدام اختيةار 

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

 النتائج
 ؤس سةةة: اختيةةار اإلدراج فةةي المأةهةةر تحييةةل الملةةايا  وجةةود  ا ةةة موضةةوعا  مركزي ةةةالنتااائج النوعّيااة: 

ع في أقل  درجة من األسل؛ تراكم الصعويا  يسيع الش   في مصادر الةدعم؛ مجهةود متواصةل يتسي   كحل  
لتحليةةق الوالدي ةةة الجي ةةدة. فةةي الموضةةوعة األولةةل، اسةةتعرض األبةةل عميي ةةة اجنتلةةال مةةن التعامةةل مةة  اإلدراج 

ي ةةر   اختيةةاره قسةةر ا عيةةل أن ةةم اليةةديل الوحيةةد الةةذي يتسةةي ع فةةي أقةةل  ألةةٍم كنةةوع مةةن اإلبمةةال والهجةةر ألينةةائهم، ع 
يترافةةق مةة  مشةةاعر األسةةل  -لكةةن لةةي  األم ةةل يالضةةرورة-ممكةةن، وصةةوج  إلةةل تلي ةةل اإلدراج كحةةل   ايةة  

 والفلدان والذن ع، واألحاسي  العميلة المتضارية. 
ار، والتي تييور  عيل ضوس تراكم الصعويا  خاذ اللر تعرض الموضوعة ال انية العوامل التي أ  ر  عيل ات  
. فكي ما كي ةر بةؤجس، طةرأ تفةاقم فةي صةعوياتهم األدائي ةة، في تريية األفراد ذوي المحدودي ة في اإلطار المنزلي  

وتاش  تدريجي ا اآلمال في شفائهم، ووجد األبل صعويا  في تييية احتياجاتهم اليومي ةة، فةي ملايةل الوفةاس 
لوالدي ةة والعائيي ةةة األخةرى. طةرل األبةةل كةذلك الخةوف مةةن إلحةاق الضةرر ياألينةةاس اآلخةرين فةةي ياجلتزامةا  ا

العائيةةة، يسةةيع صةةع  غاليي ةةة طاقةةاتهم فةةي العنايةةة يالولةةد ذي المحدودي ةةة، ويسةةيع العنةةف الةةذي يمارسةةم بةةذا 
 -السياق اججتماعي   األخير تجاه أفراد العائية اآلخرين. الصعويا  التي يواجهها األبل تكشف النلاع عن

، فةي التعامةل اججتمةاعي   ال لافي  الذي يتمي ز يةنلص شةديد فةي المةوارد والخةدما ، وشة   فةي الةدعم العةائيي 
م.   السييي  الواص 

بةم الوالةدي  ومحدودي ةة ايةنهم، وتأ يربةا عيةل ر  و  ر فيةم األبةل د  الموضوعة ال ال ة تعي ر عن النحو الذي يتصةو  
ة تةةةداخيهم فةةةي حياتةةةم يعةةةد ، والمحافةةةةة عيةةةل اسةةةتمراري  ؤس سةةةةخةةةاذ قةةةرار إدخالةةةم إلةةةل المقةةةدرة األبةةةل عيةةةل ات  

اإلدراج. يحسةع مةا يلةول األبةل، إن  العوائةق التةي وضةع  صةعويا  أمةام تةداخيهم اقترنة  يالعائيةة ويييئةة 
"العائية فةي مركةز الماد ي ة واججتماعي ة والتنةيمي ة. بذه الموضوعة تشد د عيل أبمي ة تعزير منهج  ؤس سةالم
  ".ؤس سةالم

  
ئةة  فةةي يدايةةة اليرنةةامج ونهايتةةم خيصةة  مةةن اجسةةتييانا  التةةي ع ي  تحييةةل الييانةةا  التةةي است   النتااائج الكّمّيااة:

. في ملايل انعدام التغيير الحاسم في مجموعة الرقاية في جمي  مؤش ة را  ي  ي   الفرضي ا  عيل نحٍو جزئي 
حاسٍم )من الناحية اإلحصائي ة  يتطوير مفهوم األبةل فةي مجموعةة التةدخ ل  حوٍ النتيجة، قام اليرنامج عيل ن



 

 

لدرجة مشاركتهم في ات خاذ اللرارا  المتعي لة يأينائهم. فضا  عن ذلك، ع رنا عيل نزعة لت يي  )إحصةائي   
فةي مجموعةة التةدخ ل، مة   (MPOC, MPOC-SP)فةي جةزس مةن دجئةل مؤش ةرا  تليةيم عميي ةا  العةاج 

ز لتصةو ربم ليخةدما  فةي المفج كتيةك التةي تةولي  ؤس سةةوا  يين األبل والمهني ين. أفاد األبل يحصول تعز 
األوجد  والعائيةةة  اجحتةةرام  وتةةاس م جحتياجةةاتهم. عيةةل العكةة  مةةن األبةةل، أفةةاد المهني ةةون يحصةةول تحس ةةن فةةي 

نةةائهم. بةةذا التحسةةين ةهةةر عيةةل نحةةٍو تصةةو ربم ليخةةدما  كتيةةك التةةي تةةوف ر معيومةةا  عيني ةةة لألبةةل حةةول أي
حاسم )مةن الناحيةة اإلحصةائي ة  كةذلك عنةد الملارنةة يةين المهني ةين فةي مجموعةة التةدخ ل ومجموعةة الرقايةة. 
عيةل الةةرغم مةةن ذلةك، لةةم نع ةةر عيةل فةةروق حاسةةمة )مةن الناحيةةة اإلحصةةائي ة  فةي متغي ةةرا  اليحةةر األخةةرى 

يل فروق في تغي ر المؤش را  المختيفةة يةين المجموعةا  يعةد انتهةاس يين يداية اليرنامج ونهايتم، ولم نع ر ع
  يرنامج التدخ ل.

 
 نقاش واستنتاجات

 ا ومتواصةةا  د  ا معل ةل مسةار  يشةك   ؤس سةةإدراج األوجد ذوي المحدودي ةة العليي ةة فةي الم أةهةر  نتةائج اليحةر أن  
ه ةر النتةائج كةةذلك ، وج ينتهةي يعةد اإلدراج. ت ةارقيةل مةد ة طوييةة مةةن ات خةاذ اللةر  مةن المواجهةة الوالدي ةة، ييةدأ

التةي تت ية  نةةام "الداخيي ةة"،  ؤس سةا تةداخل العةائا  فةي حيةاة أينائهةا الةذين يلطنةون فةي المإمكاني ة تعزيةز 
 من خال يرنامج تدخ ل مائم.  

ةةة:  تو  ةةق  إلمبيريقاايّ علااا المسااتو  اأفضةةل اليحةةر إلةةل عةةدد مةةن اجستيصةةارا  النةري ةةة واإلميريلي ةةة المهم 
التي تختيف و كةابرة غير معياري ة في المجتم  العريي   ؤس سا  الداخيي ةالنتائج التعامل م  اإلدراج في الم

، يعةةةز   ز اليحةةةر الحةةةالي  عةةةن المفةةةابيم المو  لةةةة فةةةي المجتمعةةةا  مةةةا يعةةةد الصةةةناعي ة. عيةةةل المسةةةتوى النةةةةري 
ل لةةألوجد ذوي المحدودي ةةة العليي ةةة، لكةةن يوجةةود فةةرق مهةةم :   ةةة الييةة  كحي ةةز أمي ةةاجد عةةاسا  اللائمةةة حةةول أبم  

)قةةائم  كفةةردم أ س سةةة فةةي الولةةد ذي المحدودي ةةة  -عيةةل العكةة  مةةن التمحةةور الةةدارج فةةي صةةفوف حركةةة الةةا
يذاتم ، يشد د اليحر عيل الفةرد )يمةن فةي ذلةك الولةد ذو المحدودي ةة  كجةزس مةن الوحةدة العائيي ةة، يمةا يحميةم 

 لتزاما  أخاقي ة و لافي ة من ق ي ل الوالدين ليمحافةة عيل بذه الوحدة المتكامية.األمر من ا
الداخيي ة ومفهةوم  الةذا  كجةزس مةن العائيةة والمجتمة   ؤس سا إضافة إلل ذلك، العاقة يين المواقف  تجاه الم

، بذه العاقة تحمل إسلاطا  عام ة أك ةر عيةل المفةابيم المتعي لةة يمسةألة ا لرفةاه. وعيةل العكة  مةن المحي ي 
عييةةةر عةةةن بةةةذه المفةةةابيم يمفةةةردا  كوني ةةةة وفرداني ةةةة، ي ةهةةةر اليحةةةر النزعةةةة اللائمةةةة فةةةي األديي ةةةا  اليح ي ةةةة ليت  

معةةاني  ليه وي ةةة والةةوجس. فةةي الوقةة  ذاتةةم، يطةةرل اليحةةر  الحةةالي  أن  بةةذه المفةةابيم مترس ةةخة فةةي المةةدلول الج 
معةةةاني  تشةةةج   عيةةةل ممارسةةةة عامةةةا  اسةةةتفهام حةةةول اد عةةةاسا  جوبراني ةةة ةةةم الج  ة تةةةرى أن  ب وي ةةةا  ذوي التوج 

سةةيوكي ا  سةةاكنة ومحةةد دة سةةيف ا، إذ ت ةهةةر النتةةائج أن  سةةيوكي ا  األبةةل ومفةةابيمهم كانةة  دينامي ةةة، واقترنةة  



 

 

معاني ة ج تنفي وجود أ سا  طييعتها يالسياق والحالة والعاقا ، األمر الذي يرمز إلل حليلة أن  النزعة الج 
متضارع  اي  في قاعدتها. عند اختياربم حا  غير مليول من الناحية اججتماعي ة، عي ر األبل عن وكالة 
فاعية فرداني ة، لكن هم في الوق  ذاتةم قةاموا يةذلك لةدواف  جماعي ةة ت شةد د عيةل قةيم مركزي ةة فةي المجتمة  تؤك ةد 

 ها.أن  العائية أبم  وأك ر قيمة من احتياجا  جزس من أعضائ
عيل العك  من التمحور اللائم في األديي ةا  اليح ي ةة فةي العوامةل السةيكولوجي ة الفردي ةة التةي تلةف مةن وراس 

ةةا نةري ةةا متعةةد د األيعةةاد لتحييةةل مسةةتوى تعليةةد قةةرار 1997اللةةرار )ريمرمةةان،   ، يلتةةرل اليحةةر الحةةالي  أنموذج 
ةةل  الوالةةدان مةة  قةةراربم يةةالترد د والتخةةي ط. ت ةه ةةر الن ساألبةةل وتعةةام يهم الميةةي تةةائج صةةورة مرك يةةة يحسةةيها ت عام 

، في موازاة اإلحسةا  ياإلخفةاق كوالةدين. تيةي ن أن  قةرار إدراج اجيةن فةي المسؤولي ة واللدرة الوالدي ةكنوع من 
إذا اخةةةةذنا يعةةةةين اجعتيةةةةار الواقةةةة   الةةةةذي عايشةةةةاه، -كةةةةان موجع ةةةةا، لكن ةةةةم اللةةةةرار األك ةةةةر علاني ةةةةة  ؤس سةةةةةالم
. يعيةارة أخةةرى: اختةار األبةل اإلدراج تيع ةا إلدراكهةم الشةامل والشةةمولي  -زامةات هم تجةاه سةائر أفةراد العائيةةوالت

، عيل الرغم من شعوربم ياأللم والذنع.   ّليدور الوالدي 

، تشةد د النتةائج عيةل األيعةاد  ج لةةابرة اإلدرا السياساّية واقتتصاادّيةياإلضافة إلل المدلول الوالدي  وال لافي 
. أحةد اجسةتنتاجا  ؛ إذ ةهر ارتياطها يالن  ؤس سا في الم لص في الموارد والخدما  داخل المجتم  المحي ي 

ةةل إليهةةا اليحةةر بةةو أن  تطةةو ر حركةةة الةةا م أ س سةةة فةةي الةةدول مةةا يعةةد الصةةناعي ة ج يتعي ةةق يةةالليم  -التةةي توص 
ن   مةةا كةةذلك )وري مةةا فةةي األسةةا   يدرجةةة وفةةرة التةةي تشةةد د عيةةل أبم ي ةةة العائيةةة وموقعهةةا المركةةزي  فحسةةع، وا 

 وم تناولي ة خدما  الدعم المجتمعي  ليعائا .
وتطييلةم عيةل  خةاذ قةرار فجةائي  عاوة عيل ذلك، ت ةهر النتةائج حصةول عميي ةة إدراج متفةر دة تةنعك  فةي ات  

د. تختيةةف ممي ةةزا  واحةة ةداخيي ةةؤس سةةة خةةاطف، دون المةةرور فةةي مرحيةةة ي ي ني ةةة، ويعةةد زيةةارة واحةةدة فةةي م نحةةوٍ 
بذه السيرورة عن األنموذجا  اللائمة التي تصةف ات خةاذ اللةرار وتطييلةم كسةيرورة تدريجي ةة تمتةد  فةي يعةض 
األحيةةان سةةنوا  عديةةدة، وتضةةم  عةةد ة مراحةةل )التفكيةةر؛ الني ةةة؛ اللةةرار ، وتشةةمل تخي طةةا  حةةول يةةدائل السةةكن 

 اللائمة.  
لةدان والشةعور يالةذنع، وبةي مشةةاعر حةاول األبةل مواجهتهةا يغيةةة اقتةرن تطييةق اللةرار يمشةاعر األسةةل والف

حي ةةز واسةة   ؤس سةةةالتصةةال  مةة  واقةة  اإلدراج. يمكةةن لهةةذه السةةيرورة أن تكةةون متواصةةية، عنةةدما يتةةوافر ليم
. يعةةةرض األنمةةةوذج الحةةةالي   لمسةةةاعدة األبةةةل، ج سةةةي ما عيةةةر فةةةت  مسةةةارا  فاعيةةةة لتعزيةةةز التةةةداخل العةةةائيي 

ا دينامي   ا يرى في التداخل العائيي  تعيير ا عن الطريلة الذي ينةر فيهةا األبةل إلةل المسةؤولي ة الوالدي ةة أنموذج 
ةا ليتفاعةل المتيةادل يةين العائيةة، والسةك ان،  يعد عميي ة اإلدراج. يحسةع بةذا األنمةوذج، تشةك ل المشةاركة نتاج 

 ؤس سة.والم
 



 

 

ةا لفي المنحاا التطبيقاّي   تعزيةز التةداخل العةائيي  عيةر تحسةين جةودة ووتيةرة يعةرض اليحةر الحةالي  أنموذج 
، مةةةن جهةةةة، والعائيةةةة والسةةةك ان، مةةةن جهةةةة أخةةةرى. النتةةةائج التةةةي تشةةةير إلةةةل ؤس سةةةةالتفاعةةةل يةةةين العائيةةةة والم

ز الحاجة إلةل تنفيةذ تةدخ ا  طوييةة األمةد ت ةاس م لييئةة الم  ؤس سةةالمسابمة الجزئي ة التي قد مها اليرنامج ت عز 
ز العاقة العائيي ة وتشج   تداخل الفيزيائي ة  واججتماعي ة والتنةيمي ة. من شأن تدخ ا  من بذا النوع أن تعز 

األبل في ات خاذ اللرارا  المتعي لة يأينائهم. أضف إلل ذلك أن  الفجوة التي ع   ر عييها يين األبل والمهني ين 
يةل ضةرورة الميةادرة إلةل التةدخ ا  التةي مةن ، تسي ط الضوس عؤس سةفي النةرة إلل الخدما  اللائمة في الم

دارة الم جحتياجا  العائا ، وتحسين كفاساتهم في العمل معها.  ؤس سةشأنها تعزيز وعي الطاقم المهني  وا 
) يمةا يحميةون مةن فهةم ليفيسةفة التةي تلةف يرتكةز إليهةا تنفيةذ الوةيفيينفي بذا السياق، نذكر أن  المعالجين 

لعائية ، يتيو أون مكانة مركزي ة فةي تطةوير وتطييةق تةدخ ا  تزيةل العوائةق التةي تلةف العاج المتمركز في ا
، وتحسين األداس الوالدي  في بذا السياق من الم  الداخيي ة.    ؤس سا أمام التداخل العائيي 

 
، تتم  ةةل مسةةابمة اليحةةر الحةةالي  فةةي اسةةتخدام منهجي ةةة اليحةةر التةةداخيي  الفااي المنحااا الميلودولااوجي تةةي ّ 

، وتائةةم الميةةاد  األساسةةي ة لمهنةةة العةةاج  ، الةةوةيفي  ت عتيةةر منهجي ةةة تطييلي ةةة، وذا  صةةية يالمجةةال الصةةح ي 
م "العائية في المركز". اعتمد يرنامج التةدخ ل فةي اليحةر  ويملدوربا الدف  ق د م ا يالعمل الذي يرتكز عيل توج 

ر ي ةة   مةة  األبةةل وي ن ت هةةا مجموعةةةل مةةن األبةةل والمهني ةةين الةةذين الحةةالي  عيةةل نتةةائج تحييةةل ملةةاي ا  معم لةةة أ ج 
قةاموا يتحديةةد اجحتياجةا ، وطةةو روا اليرنةامج وشةةاركوا فةةي تطييلةم. يهةةذا المفهةوم مك ةةن اليحةر التةةداخيي  مةةن 
ةةو ر فةةي مشةةاكل األبةةل واحتياجةةاتهم، وتشةةجيعهم عيةةل أخةةذ دور فاعةةل فةةي  ةةم  التمح  تطييةةق مسةةار متمي ةةز ق وام 

حيةةاتهم كعائيةةة، وحيةةاة أينةةائهم ذوي المحدودي ةةة. مةةن ناحيةةة أخةةرى، مك ةةن اسةةتخدام منهجي ةةا  تحسةةين جةةودة 
اليحةةر الكم ي ةةة مةةن أجةةل تليةةيم فاعيي ةةة اليرنةةامج، مك ةةن مةةن ملارنةةة الييانةةا  المتلاطعةةة، وسةةابم فةةي تعزيةةز 

 مصداقي ة اليحر وت يي  النتائج وتعميمها.
ّ

جةةم العي نةةة، واجعتمةةاد عيةةل تلةةارير اسةةترجاعية مةةن ق ي ةةل عةةانل اليحةةر مةةن عةةدد مةةن الصةةعويا ، نحةةو: ح
األبل، والتوزيعة الجغرافي ة ليجمهور العريي  في إسرائيل، والفجوا  الزمني ة في قيا  ما سابم فيةم اليرنةامج 
ليمشاركين فيم. نلترل مواصية يحر الةابرة في صفوف مجموعا   لافي ة أخرى، ذا  محدودي ا  مغةايرة، 

وعةائا  تري ةي أيناسبةا ذوي  مؤسسةا  داخيي ةة سةاكنيمختيفة من الياد، عيل أن تشمل العي نة في مناطق 
هةة  المحدودي ة في اليي . فضا  عن بذا، نلترل إجراس أيحار طوييةة األمةد لفحةص فاعيي ةة التةدخ ا  الموج 

-ييةةة لتجميةة  المعيومةةا  لتعزيةةز المشةةاركة العائيي ةةة،  يحيةةر تتضةةم ن بةةذه األيحةةار  اسةةتخدام  منهجي ةةا  يد
 كالمشابدة المياشرة )عيل سييل الم ال .


