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 خلفية

ع 2012في شهر أيلول من العام  ّّ ت إسرائيل على معاهدة األممم المّتدمدة دمول دقموق األفمراد  و  وّق
(. تستوجب ه ه المعاهدة اتخا  خطوات عملّيمة للميمّي قمدما بدقموق  و  المددوديمة 2006المددودّية )

ندممو المسمماواة واانخممراط فممي المجتمممذ. تبّنممي همم ه المعاهممدة يعكممل تغييممرا فممي التعامممل مممذ دقمموق  و  
تعلمق بمكمانتهم داخمل المجتممذ، واإلدراض أييما  أّن جمودة ديماتهم سمتتبثر إيجابّيما ممن المددودّية بكمّل مما ي

علمية اادتواء والدمج ااجتماعّي. على خلفية ه ا المسمار يجمر  تطبيمق سياسمة ت شمّجذ  و  المددوديمة 
الل العقلية علمى السمكن داخمل المجتممذ المدلمي بعاّممة، وفمي إطمار المسماكن المجتمعيمة بخا مة، وممن خم

مرافقة يد لون عليها من قبل طاقم داعم يقود علمية الدمج المجتمعي في تنويعة من المجاات، بالتعاون 
مذ أشخاص من  و  المددودّية العقلّية وأبناء عائالتهم. إلى  لض، فممن المعمروف أّن لمدأل األفمراد الم ين 

(  ادتياجات خا ة إيمافية خيعوا لتشخيص مزدوج )مددودّية عقلية ومشكلة سلوكية، أو مرض نفسي
تفرض الكثير من ال عوبات على علمية اانخراط المجتمعي. تناولت أبداث مختلفة مواقف أفراد الطاقم 
تجاه الدمج المجتمعّي، لكن التناول البدثّي للعالقة بين ه ه المواقف وبين تنفي  خطوات ممن شمبنها تعزيمز 

لم ُتفدص مسبلة تنفي  أنشطة ُتعمّزز المدمج المجتمعمي ممن  الدمج المجتمعّي شديح للغاية. عالوة على  لض
خممالل المقارنممة بممين األفممراد  و  المددوديممة العقليممة واألفممراد  و  التشممخيص المممزدوج. إلممى  لممض فثّمممة 
عوامممل ديمغرافّيممة وتشممغيلّية إيممافية تممرتبط بدجممم وعمممق الممدمج المجتمعممّي ألفممراد مممن  و  المددوديممة 

 العقلية. 

الدالي تقّ ي أثر العواممل التمي تمرتبط بتنفيم  نشماط ُيعمّزز المدمج المجتمعمّي ممن قبمل أفمراد  ابتغى البدث
الطاقم الداعم في أطر اإلسكان المجتمعّي. جرأل فدص الروابط بين تنفي  أنشمطة ُتعمّزز المدمج المجتمعمي 

ديموغرافّيمة وتشمغيلّية.  ل و  المددودّية العقلّية مذ مواقف أفراد الطاقم تجاه الدمج المجتمعمّي، وممّيمزات
تناولت المتغّيرات الديموغرافية ِجْنِدَر وسّن وسنوات دراسة أفراد الطاقم، أما الممّيزات التشغيلية فتناولت 
دجم إطار السكن، والتبهيل، والدراية بمبادئ الدمج المجتمعي، ومستوأل التفتيش ) المراقبة( في اإلطار. 

بدجم النشاط ال   ينفّ ه أفراد الطاقم لتمدعيم المدمج المجتمعمي،  جرأل فدص عامل مركزّ  إيافي يتعلّق
 هو وجود تشخيص مزدوج في  فوف القاطنين في المسكن.  

 

 

 فرضيات البحث



 

 

الفريية المركزية التي طردها البدث هي أنه سيتّم العثور على ارتباط إيجابي بمين مواقمف الطماقم تجماه 
دّعم الدمج المجتمعي، بديث يقوم أفراد الطماقم الم ين يتبّنمون مواقمف الدمج المجتمعّي وبين تنفي  َمهّمات تُ 

أكثر إيجابّية تجاه الدمج المجتمعّي بتنفي  مزيد من الَمهمات التمي تعمّزز المدمج المجتمعمي. نّ مت فريمية 
 مركزية إيافية على إيجاد فرق في المواقف التي يتبّناها الطاقم تجماه المدمج المجتمعمي، وفمي دجمم تنفيم 
مهّمات دمج مجتمعي بالنسبة ألفراد  و  تشخيص مزدوج، بديث تكون المواقمف تجماه دممج شمخص    
مددودية عقلّية أكثر إيجابية من المواقف تجاه  المدمج المجتمعمي لشمخص    تشمخيص ممزدوج. تناولمت 

الممدمج فريمميات البدممث الثانويممة العالقممات بممين ممّيممزات ديموغرافيممة وتشممغيلية وتنفيمم  مهمممات ُتّعممزز 
 المجتمعي. 

 107يمت أدوات البدث استطالعا جرأل تنفي ه من خالل استبيانات من  يغتين جرت تعبئتها من قبمل 

من أفراد الطواقم التي تعمل في  تقديم الدعم المباشمر لم و  المددودّيمة العقلّيمة والتشمخيص الممزدوج فمي 
نّية مركزية ُتدار من قبمل جمعيمة كأكميمك إطار اإلسكان المجتمعّي. جرت عملية اخيار عّينات من أطر سك

في المدن الكبرأل في البالد. وقمذ ااختيمار علمى جمعيمة كأكميمك لكونهما تعممل بدسمب توجيهمات وإشمراف 
شعبة رعاية الفرد    المددودّية في وزارة الرفاه، وتعتبر ممن أكبمر ممزّود  خمدمات السمكن المجتمعمّي، 

معّي. يشار أن البادث يعمل في إطار اإلسكان كأكيمك تل أبيب، وتوفر جميذ أنواع خدمات اإلسكان المجت
ل ا فلديه قمدرة علمى الو مول إلمى الفئمة السمكانّية التمي أُخيمعت للبدمث.  أجماب ن مف المشماركين علمى 
 مميغة تناولممت المددوديممة العقلّيممة، وأجمماب الن ممف اةخممر علممى   مميغة تناولممت التشممخيص المممزدوج. 

الشممكل باسممتثناء اسممتبدال ك المددوديممة العقليممةك فممي ال مميغة ااولممى بمم ك  ال مميغتان متشممابهتان مممن ديممت
 التشخيص المزدوجك في ال يغة الثانية.   

 يّم استبيان البدث أربعة أجزاء وهي:

  .تطّرق القسم األول لتفا يل المشاركين الديموغرافية والتشغيلية 
  ممذ مددودّيمة عقليمة وتشمخيص ممزدوج، كمما تطّرق القسمم الثماني لمواقمف تجماه المدمج المجتمعمّي ألفمراد

جممرأل قياسممه بواسممطة اسممتبيان المواقممف تجمماه الممدمج المجتمعممي المم   يعممرض أربممذ سمماللم قيممال تتنمماول 
 مواييذ التمكين، واإلق اء، والدماية والتشابه.

 .راجَذ القسم الثالث  األسبقية الممنودة لتنفي  َمهّمات الدمج المجتمعي 
 التطّرق لمواييذ تتعلق بالدمج المجتمعي. مّكن القسم الرابذ من 

 

بدسب التقييم األّولي، فقد ُعثر فمي جميمذ األطمر علمى قماطنين جمرأل تشخي مهم كم و  مددوديمة عقليمة، 
وعلممى قمماطنين جممرأل تشخي ممهم كمم و  تشممخيص مممزدوج: مددودّيممة عقليممة ومممرض نفسممي أو مشمماكل 

 لفئتين السكاّنيتين.سلوكية، ل ا ساد ااعتقاد أن لمجمل المرشدين دراية با

 نتائج

لممم ت ممادق النتممائج علممى الفريممية ااولممى التممي ادعممت أننمما سممنعثر علممى مواقممف أكثممر إيجابّيممة تجمماه  و  
المددودّية العقلية مقابل  أشخاص من  و  التشمخيص الممزدوج، وسمُتنفّ  نشماطات أكثمر ت مبع فمي دعمم 

اسم )من النادية اإلد ائية( بين المجمموعتين. الدمج المجتمعي للمجموعة األولى، ولم يعثر على فرق د
قيست مواقف إيجابّية ألعياء الطاقم تجاه دمج مجتمعي في مجاات الّتمكين واإلق اء والتشابه. بالنسبة 
لمجال الدماية فقد ُسّجلت مواقف سلبية، إ  مال أعياء الطاقم لتبّني مواقف تتمّثل في أّن األشمخاص ممن 

ة يدتاجون لدماية كبيرة أممام مخماطر تكممن فمي الديماة داخمل المجتمعمات المدلّيمة.  و  المددودّية العقليّ 



 

 

على عكل فريّيات البدمث، لمم ُيعثمر علمى عالقمة بمين المواقمف اإليجابيمة وتنفيم  نشماطات ُتعمّزز المدمج 
 المجتمعي. فعليا لم يتواجد سوأل سلم التشابه بعالقة سلبّية مذ تنفي  َمهمات الدمج المجتمعي.

ثر على نموعين مركمزّيين ممن المهممات التمي ُتعمزز المدمج المجتمعمي. المجموعمة األولمى ممن الَمهّممات عُ 
تتمدور في السماكنين، وفيهما ُيموفّر أفمراد الطماقم دعمما بسميطا نسمبيا لنشماطات تعمّزز اانمدماج المجتمعمي 

في الطاقم وتتمّيز بَمهّممات والتي ُيطلب من القاطنين تنفي ها مباشرة. مجموعة ثانية من المهّمات تتمدور 
اكثر تعقيدا وتتطلّب مبمادرة وتمداخال، وُيطلمب ممن عيمو الطماقم القيمام بهما بغيمة تمدعيم المدمج المجتمعمّي 
للقاطنين. ُسّجل معدل تنفي  مهّمات دمج مجتمعي بين متوسط ومرتفذ في  فوف أفراد الطاقم، من خالل 

ة المتمدورة في الطاقم على ندو أقمل. أظهمرت نتمائج البدمث نزعة داسمة إد ائيا لتنفي  المهّمات المعقّد
أييا أّن دجم اإلطار السكنّي والدراية في  مويوع المدمج المجتمعمي وسملّم التشمابه ممن متغّيمر المواقمف 

% من التباين في متغّير تنفي  مهمات دمج تتمدور في القاطنين. متغيرات السمن والدرايمة ال اتيمة 20تتنبب 

% ممن التبماين فمي متغّيمر تنفيم  َمهّممات دممج تتمدمور فمي 36مجتمعي تنّبئت بدسب النتائج دول الدمج ال

 الطاقم.    

 نقاش

تظهر نتائج البدث أن تدسين فرص  و  المددودّية العقلية ال ين يقطنون في أطمر مجتمعّيمة  فمي مسمبلة 
ل في مستويات عّدة. ثممة داجمة الدمج المجتمعّي بواسطة أفراد الطاقم الداعم، ه ا التدسين يستوجب العم

في البداية ابتكار تعريمف موّدمد فمي  مفوف الشمركاء فمي العمليمة دمول مبمادئ المدمج المجتمعمّي وسمبل 
تطبيقها. ثانيا، يجب إجراء تدريبات ق يرة األمد للطواقم المباشرة، على أن تتمدور دول المعارف  ات 

 لض في مويوع تشخيص ادتياجات األشمخاص  و  ال لة بمبادئ الدمج المجتمعي وطريقة تطبيقه، وك
التشممخيص المممزدوج، وبنمماء بممرامج مالئمممة ل ممالدهم فممي مدمميطهم المجتمعممّي. دممر   بهمم ه التممدريبات أن 
تتناول التيارب القائم في أطر السكن المجتمعّي بين قيم ااستقاللّية وبين يمرورة المدافظمة علمى أممان 

يجب التمدور في إجراء تدريبات للطواقم التي تعمل في أطر كبيرة  السكان في المجتمذ المدلي. إلى  لض
تقممل فيهمما أدجممام الممدمج المجتمعممّي، وكمم لض تطمموير سياسممات وممارسممات ُتممدّعم السممكن فممي أطممر مجتمعّيممة 
 غيرة  ات طابذ فرد . ثمة يمرورة لتعزيمز  المواقمف اإليجابيمة التمي يعبمر عنهما الطماقم  تجماه المدمج 

على زيادة انخراط مفّتشي ومدير  ااطر في عملّيمة المدمج المجتمعمّي وتوجيههما. إلمى  المجتمعي والعمل
  لض تجب موا لة تطوير البدث في مويوع الدمج المجتمعّي ألفراد  و  تشخيص مزدوج. 

 
 


