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 (88 :الرقم يف الكاتالوج)
ألطفال ذوي احتياجات خاّصة يف  ني وأهال  لربنامج "بناء شراكة بني املهنيّ  يعرض التقرير التايل نتائج حبث تقييميّ 

، ة القدس، وصندوق شاليمذته منّظمة "كيشر" بالتعاون مع جوينت أشاليم، َو "ميدا"، وبلديّ ة" الذي نفّ القدس الشرقيّ 
وصندوق القدس. متثّلت أهداف هذا الربنامج يف تطوير الوعي وتغيري املواقف يف صفوف املهنّيني يف ما يتعّلق بدور 
ومكانة األهل والعائلة، وجتاه األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاّصة؛ وتوفري أدوات ومهارات للمهنّيني يف سبيل بناء 

ة إلدارة عالقات تستند إىل الشراكة احلقيقّية، وإثراء املهنّيني بأدوات ذات شراكة مع األهل؛ وإكساب أسس نظريّة وعمليّ 
 عالقة بعملهم اليومّي مقابل األهل. 

ا يعملون مهني   15ا شارك فيه ا سنوي  ا تعليمي  متّثل هدف البحث يف تقييم عملّية ومسار تطبيق الربنامج الذي مشل مساق  
 ة.يف جماالت تربويّة وعالجّية يف القدس الشرقيّ  مع أوالد من ذوي االحتياجات اخلاّصة

 

مشل البحث إجراء مقابالت مع عدد من أعضاء اللجنة التوجيهّية للربنامج، واستبيانات عّبأها املشاركون قبل بداية خطّة 
روض شرائح ل وبعد إمتامها، ومقابالت تغذية راجعة مع املشاركني، وحتليل مستندات خمتلفة )منهاج التدريس، وعالتدخّ 

 للمساق، وملّخصات احملاضرات(.
 

مة بني ة وأهداف املساق؛ املواءَ مة بني االحتياجات امليدانيّ يشمل التقرير أربعة فصول تلّخص النتائج، وهي: املواءَ 
عروض(؛ جودة تنفيذ املساق )رأي  -مة بني ختطيط املساق وتنفيذه )برنامجاألهداف وبرنامج )منهاج( املساق؛ املواءَ 

 لني(.املستكم  



 

 

ُتظهر النتائج املركزيّة للتقييم وجود مواَءمة بني االحتياجات  اليت شّخصتها ورمستها اللجنة التوجيهّية، واألهداف  اليت 
ُحدِّدت يف مستندات الربنامج: بدا واضح ا وجود مواَءمة بني أهداف  املساق والتخطيط  الذي جتّسد يف وثيقة خمطَّط 

َ املقرَّر التدريسيّ  أّن عدد املشاركني كان أقّل من املتوّقع )لصعوبات غري متوقّعة(، لكن تركيبة اجملموعة  -يف املقابل-؛ تَبنيَّ
من حيث متثيل املهن املختلفة جاء متماشي ا مع التوقّعات؛ بدا واضح ا كذلك أّن مثّة ارتياح ا من املستوى املهيّن للمساق 

رات )وهو شعور ما انفّك يتعا ظم خالل املساق(؛ سامهت املشاريع على حنو  مهّم يف تعزيز املواقف اإلجيابّية جتاه واحملاض 
أهايل األوالد ذوي االحتياجات اخلاّصة، وتَ َفهُّم مدلوالت الشراكة مع األهل، وكذلك حمدوديّاهتا؛ واستفاد املشاركون من 

املستكملني قاموا بتطبيق ما تعّلموه يف أماكن  املهيّن كذلك. وتبنّي كذلك أّن بعض -الربنامج على املستوى الشخصيّ 
عملهم، لكن مرحلة التطبيق قصرية للغاية ومل متكِّن املشاركني من خوض جتربة عميقة وتلّقي تغذية راجعة؛ أّما بالنسبة 

عاجل موضوع لرتكيبة اللجنة التوجيهّية، فقد عكست جمهود ا للربط بني أطراف خمتلفة من جهاز الشؤون االجتماعّية اليت ت
األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة. عملت اللجنة على حنو  سليم، لكّن غياب األهل كشركاء يف اللجنة التوجيهّية كان 

 بارز ا للع يان.    

يشمل التقرير مجلة  من التوصيات يف املواضيع الّتالية: بْنية املساق ومّدته، وإشراك األهل يف جلنة التوجيه ويف املساق 
ريسّي من خالل تكثيف املرحلة التطبيقية وإشراك عدد من أفراد طاقم من مؤّسسة واحدة لغرض زيادة فاعلّية علمّية التد

 التغيري؛ مواصلة التوثيق واملتباعة؛ إجراء مساق متّمم، وتغيري اسم املساق احلايّل إىل "يف الطريق إىل الشراكة مع األهل".
 
 

 

 


