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مقدمة

خدمات الصحة النفسية لذوي اإلعاقات والصعوبات الذهنية يف فلسطني والضفة الغربية

يواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا فيهــم ذوو اإلعاقــة والصعوبــات الذهنيــة فــي فلســطين وضعــًا ســيئًا بشــكل خــاص، نظــرًا للوصمــة 
االجتماعيــة التــي ُتربــط باإلعاقــة باإلضافــة تبعــات االحتــالل اإلســرائيلي المحيــط بهــم والــذي دمــر البنيــة التحتيــة، وهــدم االقتصــاد، 
وأضــاف عبئــًا علــى  مــزودي الخدمــات الصحيــة والتأهيليــة )UNICEF_ODI, 2016 (.1 ويمــر النظــام الصحــي فــي فلســطين بمرحلــة 
انتقاليــة ويواجــه تحديــات عــدة جعلــت نظــام الرعايــة الصحيــة عامــة والصحــة النفســية خاصــة يمــر بحالــة عــدم اســتقرار، هــذا ويتــم 
ــة فلســطين )حكومــي(،  توفيــر خدمــات الصحــة العامــة األساســية والرعايــة األوليــة فــي فلســطين مــن خــالل أربعــة مرافــق رئيســية: دول
األمــم المتحــدة )وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين(، المنظمــات األهليــة )NGOs(، ومــزودي خدمــات 
الرعايــة الصحيــة فــي القطــاع الخــاص مثــل الصيدليــات، العيــادات ومراكــز التأهيــل وغيرهــا. وبحســب دراســة أجريــت عــام 2016 فــإن 
خدمــات الصحــة النفســية فــي الضفــة الغربيــة بالمعظــم متأخــرة وتشــكو مــن شــح المــوارد واألبحــاث والدعــم. حيــث تأثــر نظــام الصحــة 
 النفســية ســلبًا بســبب االحتــالل  القائــم، األمــر الــذي يزيــد مــن التحديــات التــي تواجــه العامليــن ومــزودي الخدمــات الصحيــة بشــكل يومــي 

2.)Marie, Hannigan, & Jones, 2016(

لألســف فإنــه ال يتوفــر دراســة حديثــة وشــاملة تعكــس صــورة خدمــات الصحــة النفســية فــي الضفــة الغربيــة أو تقــدم معلومــات حــول عــدد 
المختصيــن ومــزودي الخدمــات فــي هــذا المجــال، أو حتــى توضــح أعــداد األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي الضفــة 
الغربيــة والمســتفيدين مــن خدمــات الصحــة النفســية أو أولئــك الذيــن ال يزالــون موجوديــن علــى قوائــم االنتظــار، عكــس ذلــك فــإن المســح 
المتوفــر  صــادر مــن عــام )2011(، وهــو مســح أجــراه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة 
)PCBS، مســح األفراد ذوي اإلعاقة، 2011، تقرير النتائج الرئيســية(، والذي اســتهدف عينة من قرابة خمســة عشــر ألفًا من األســر. 

أمــا فيمــا يتعلــق بانتشــار اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية فقــد خلــص مســح الجهــاز المركــزي لالحصــاء )2011( إلــى نتيجتيــن، 
األولــى باالعتمــاد علــى التعريــف الموســع للشــخص ذو اإلعاقــة واألخــرى  بنــاًء علــى التعريــف الضيــق. وبالعــودة إلــى األولــى فإنــه تــم 
فيــه تعريــف  الشــخص ذو اإلعاقــة علــى أنــه الفــرد الــذي يعانــي مــن بعــض الصعوبــة، أو صعوبــة كبيــرة، أو ال يســتطيع مطلقــًا. ووفقــًا 
للتعريــف الموســع، فقــد بلغــت نســبة انتشــار اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية عــام )2011( حوالــي %7، وهــي النســبة ذاتهــا فــي كل 
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  أمــا بالنســبة  للتعريــف الضيــق  فقــد تــم تعريــف الشــخص ذو اإلعاقــة علــى أنــه الفــرد الــذي يعانــي مــن 
صعوبــة كبيــرة أو ال يســتطيع مطلقــًا، ووفقــًا للتعريــف الضيــق فقــد بلغــت النســبة فــي األراضــي الفلســطينية %2.7 ، %2.9 فــي الضفــة 
الغربيــة و%2.4 فــي قطــاع غــزة. أمــا بالنســبة للذكــور واإلنــاث فكانــت نســبة اإلعاقــة فــي األراضــي الفلســطينية %2.9 بيــن الذكــور 

.)PCBS, 2011( مقابــل %2.5 بيــن اإلنــاث

1. UNICEF (UN Children’s Fund) (2016) ‘Every child counts: understanding the needs and perspectives of children with disabilities in the State of Palestine’. 
UNICEF Report. https://www.unicef.org/oPt/ODI_Report_01-06-2017_FINAL.pdf

2. Marie M, Hannigan B, Jones A. (2016) Mental health needs and services in the West Bank, Palestine. International Journal of Mental Health Systems 10: 
23.
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ذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار أن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة عــام )2011( ناهــز ال 2.5 مليــون نســمة )PCBS( وباالعتمــاد علــى  واإ
مســح الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2011( فإننــا نتحــدث تقريبــًا عــن مــا ال يقــل عــن 100 ألــف حالــة إعاقــة ذهنيــة ونفســية. 
وهــو عــدد ال يســتهان بــه مــن األفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى احتياجــات وخدمــات خاصــة أو إضافيــة يتوجــب علــى الحكومــة الفلســطينية 
توفيرهــا. وباالشــارة إلــى نتائــج مســح الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام )2017(، بمــا يتعلــق بانتشــار اإلعاقــة فــي األراضــي 
الفلســطينية فقــد خلــص مســح الجهــاز المركــزي لالحصــاء أن عــدد ســكان الضفــة الغربيــة عــام )2017( ناهــز ال 2,881,687 
مليــون نســمة مــن بينــه 127,224 ألــف حالــة إعاقــة مــن مختلــف أنــواع الصعوبــات واإلعاقــات. ومــن هنــا نــرى أيضــًا أن عــدم توفــر 

اإلحصــاءات التفصيليــة المتخصصــة يضــع حجــارة عثــرة أمــام محــاوالت وضــع خطــط التطويــر والتحســين.

كمــا أســلفنا فإنــه مــن غيــر الممكــن التنبــؤ بواقــع خدمــات الصحــة النفســية الحالــي فــي الضفــة الغربيــة، والمعلومــات المتوفــرة المتعلقــة 
بخدمــات الصحــة النفســية أو عــدد المختصيــن ومــزودي الخدمــات فــي هــذا المجــال، هــي معلومــات بمعظمهــا جزئيــة أو غيــر منهجيــة،  
هــذا وتشــير  المعلومــات هــذه لمســؤولية وزارة الصحــة الفلســطينية فــي توفيــر الخدمــات األساســية ضمــن واقــع ال يوجــد بــه ســوى  ثالثــة 
عشــرة عيــادة ومركــز للصحــة النفســية المجتمعيــة فــي الضفــة الغربيــة، باإلضافــة إلــى مستشــفى األمــراض النفســية فــي محافظــة بيــت لحــم. 
وقــد أبلغنــا فريــق البحــث خــالل زيارتــه  لــوزارة الصحــة الفلســطينية  بــأن عــدد األطبــاء النفســيين يبلــغ  ثالثــة عشــرة  طبيبــًا، وال يوجــد 
لــدى الــوزارة معطيــات موثوقــة حــول األعــداد الفعليــة  للمختصيــن  ومــزودي الخدمــات أو عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــات والصعوبــات 

الذهنيــة.3 

وبالعــودة إلــى مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة )PCBS, 2011( نالحــظ عــددًا مــن  المعطيــات الهامــة التــي تعكــس واقــع صعــب لألفــراد ذوي 
اإلعاقــة واحتياجاتهــم غيــر الملبــاة. وعلــى الرغــم مــن أن المســح تحــدث عــن األفــراد  ذوي اإلعاقــة الذيــن هــم فــي ســن 15 ســنة فأكثــر، 
فإنــه باإلمــكان أيضــًا التعــرف علــى وضــع األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة. مثــال ذلــك فــإن أكثــر مــن ثلــث األفــراد ذوي 
اإلعاقــة )%35.5 فــي الضفــة الغربيــة( لــم يلتحقــوا ابــدًا بالتعليــم أو التحقــوا بــه وتســربوا منــه لذلــك فــإن نســبة األميــة بلغــت )%37 فــي 

الضفــة الغربيــة(، وأكثــر مــن نصفهــم أميــون )5  

أمــا فيمــا يتعلــق بتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فقــد أوضــح المســح أن أكثــر مــن ثلــث األشــخاص ذوي إعاقــات التواصــل فــي 
فلســطين أي مــا يقــارب )%38.8( هــم  بحاجــة إلــى عــالج نطق/لغــوي، و )%32.6( هــم  بحاجــة إلــى أجهــزة مســاعدة ســمع ونطــق 
مختلفــة مثــال: )BIGmack( وهــو جهــاز مخصــص لتســجيل األصــوات، يحتــوي علــى أزرار كبيــرة يســتخدم للتواصــل لتلبيــة االحتياجــات 
األساســية لألشــخاص الذيــن لديهــم مشــكالت نطقيــة، و)%20.5( بحاجــة إلــى كمبيوتــر، و)%13.7( بحاجــة إلــى األجهــزة اللوحيــة 
الذكيــة  و)%12.5( بحاجــة إلــى مترجــم لغــة إشــارة. أمــا األشــخاص ذوي إعاقــة التذكــر والتركيــز فيفتقــر أكثــر مــن ثلثهــم )%32.5( إلــى 
األدويــة، و)%20.4( منهــم بحاجــة إلــى تقنيــات تســاعدهم علــى التذكــر، و)%15.4( بحاجــة إلــى تقنيــات تســاعد علــى التواصــل مثــال 
ذلــك مــا يســمى  بطاقــة التعريــف. وذلــك اعتمــادًا علــى تعريــف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلعاقــة التواصــل وهــو »عــدم قــدرة 
الشــخص علــى تبــادل المعلومــات واألفــكار مــع اآلخريــن والتعامــل معهــم مــن خــالل اســتخدام النطــق، أو اإلشــارة أو الحركــة أو الكتابــة 
للمعلومــات التــي يرغبــون بتبادلهــا مــع اآلخريــن، وقــد يكــون ذلــك ناتجــًا عــن عجــز فــي الســمع أو الــكالم، أو عــدم القــدرة الذهنيــة بتفســير 

دراك مــا يقولــه اآلخريــن مــن إشــارات وكلمــات وحــركات«4 واإ

ويــزداد األمــر جديــة إذا مــا نظرنــا إلــى األشــخاص ذوي صعوبــات التعلــم وذوي اإلعاقــات النفســية، حيــث تعكــس األرقــام واإلحصــاءات 
عــدم قــدرة وزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة الفلســطينية والــوزارات األخــرى المعنيــة علــى تلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي 
االعاقــات، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر )%39.9( مــن األفــراد الذيــن يعانــون مــن بــطء التعلــم هــم بحاجــة إلــى خدمــات دعــم نفســي، 

مقابلة مع وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة، رام اهلل 19.07.2018.. 3
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وزارة الشــؤون االجتماعيــة، مســح األفــراد ذوي اإلعاقــة، تقريــر النتائــج الرئيســية، . 4
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و )%37( منهــم بحاجــة إلــى برنامــج التعليــم المتخصــص، و%35.8 بحاجــة إلــى خدمــات عــالج وظيفــي، )%31.1( بحاجــة إلــى 
خدمــات عــالج نطقــي، و)%28.5( بحاجــة إلــى خدمــات عــالج طبيعــي. أمــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة النفســية فأظهــرت النتائــج أن 
)%38.2( منهــم بحاجــة إلــى خدمــات تقــدم مــن طبيــب نفســي، و)%34.7( بحاجــة إلــى دعــم ومســاندة تقــدم مــن مراكــز متخصصــة، 

و)%30.3( بحاجــة إلــى أدويــة، و)%30( بحاجــة إلــى خدمــات طبيــة، و )%27.5( بحاجــة إلــى خدمــات اجتماعيــة.

كل مــا ســبق يعكــس واقــع أليــم يــزداد ســوءًا إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار معطيــات أخــرى مثــل كــون األشــخاص ذوي إعاقــات التواصــل 
هــم األكثــر معانــاة يليهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــات الحركيــة فــي الحصــول علــى الخدمــات العامــة، إضافــة إلــى الــدور الســلبي الــذي 
يلعبــه  الواقــع السياســي والديموغرافــي الراهــن فــي الضفــة الغربيــة. كذلــك  قضايــا الحــق فــي الوصــول والحصــول علــى خدمــات المواءمــة 
مثــل مواءمــة المــدارس والمبانــي ودورات الميــاة العموميــة، أو توفيــر المواصــالت الموائمــة للوصــول إليــه أو أماكــن العــالج والتأهيــل، أو 

توفيــر األدوات والخدمــات المســاندة وتأهيــل الطواقــم ومــزودي الخدمــات. 

إضافــة إلــى مــا ســبق هنــاك إشــكالية تطبيــق القوانيــن القائمــة ونقلهــا مــن الحيــز النظــري إلــى التنفــذ علــى أرض الواقــع ، فمثــاًل وبالرغــم مــن 
أن قانــون حقــوق األشــخاص المعوقيــن الفلســطينيين رقــم )4( للعــام 1999 يحفــظ حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى تعليــم 
مناســب )الســلطة الفلســطينية 1999(، فــإن العديــد مــن األطفــال ذوي اإلعاقــات فــي فلســطين وكمــا أســلفنا ال يحصلــون علــى فرصتهــم 
فــي  التعليــم )Farrell, 2007, PCBS 2011(،  ال شــك أن  هنــاك نيــة واضحــة لدمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة ولكــن القــدرة علــى 
فعــل ذلــك غيــر متوفــرة، بالــذات بمــا يتعلــق بتأهيــل الطواقــم وخاصــة التعليميــة ونقــص برامــج التعليــم المســتمر المهنــي لتعزيــز معرفتهــم 

.)Opdal, 2001( وتطويــر أدواتهــم

وبالرغــم مــن الواقــع المتــردي الــذي تعكســه نتائــج المســح والمعطيــات الميدانيــة األخــرى فقــد المســنا لــدى الطواقــم العاملــة فــي المراكــز 
والمؤسســات التــي تعنــى باألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة كمــا هــو األمــر لــدى المســؤولين الحكومييــن رغبــة بتغييــر الوضــع 
الراهــن وتعطشــًا لبرامــج التدريــب والتأهيــل التــي قــد تكــون فرصــة تحســن جزئيــة فــي  واقــع وجــودة الخدمــات المقدمــة لهــؤالء األطفــال، 
هــذا األمــر عززتــه  دراســات ســابقة تحدثــت مثــاًل عــن اهتمــام متزايــد باألطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وكيــف أنــه اهتمــام غيــر 
مفهــوم يجــب التوقــف عنــده وال يمكــن اعتبــاره امــرًا مســلمًا بــه )Ashbee, 2015(. وكيــف ذلــك علــى الرغــم مــن العقبــات الكثيــرة التــي 
يواجههــا األطفــال ذوي اإلعاقــة وأوليــاء أمورهــم والمختصــون فــإن هنــاك قــوة دافعــة باتجــاة التغييــر تنبــع مــن عقيــدة ثابتــة تؤمــن بقيمــة 
يمــان الفلســطينيون  التعليــم وتناصــر حقــوق اإلنســان )Farrell, 2007(. أو عــن اإلنجــازات المهمــة فــي مجــال توفيــر التعليــم لألطفــال واإ
بأهميــة التعليــم كوســيلة لالســتقالل السياســي واالســتقرار االجتماعــي بالرغــم مــن األوضــاع السياســية واإلنســانية المأســاوية علــى مــدى 

 .)Gumpel & Awartani, 2003 ; Nicolai 2007(  عقــود مــن التهجيــر واالحتــالل

فــي هــذا اإلطــار بقــي أن نطــرح الســؤال، إلــى أي مــدى تســتطيع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تلبيــة احتياجــات هــذه الفئــة مــن األطفــال فــي 
ظــل الوضــع الراهــن؟ ومــا الــذي باإلمــكان فعلــه لدعــم الــوزارات والمؤسســات المعنيــة لتأهيــل المــوارد البشــرية وتطويــر الخدمــات المقدمــة  

لتحســين جــودة حيــاة األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي فلســطين؟ 
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تخشيص وتقيمي األطفال ذوي اإلعاقات والصعوبات الذهنية

إن لخدمات التشخيص والتقييم لإلعاقات والصعوبات الذهنية دور محوري في تحديد نوع ودرجة اإلعاقة أو الصعوبة، ومسح القدرات 
والتشــخيص، ووضــع التوصيــات وبنــاء الخطــة العالجيــة والتأهيليــة. حيــث يســتخدم التشــخيص والتقييــم ألهــداف شــتى، كإســتيضاح نــوع 
ودرجــة اإلعاقــة أو الصعوبــة، تحديــد أو نفــي وجــود إعاقــات أو صعوبــات ذهنيــة، التأكــد مــن طبيعــة اإلعاقــة أو الصعوبــات الفعليــة 
وعــدم خلطهــا بأعــراض أخــرى قــد تكــون شــبيهه، باإلضافــة إلــى التحقــق مــن عــدم وجــود معيقــات أخــرى قــد تفاقــم الوضــع. عــالوة علــى 
مــا ذكــر فــإن خدمــات التشــخيص والتقييــم ضروريــة  لتحديــد نقــاط الصعوبــة التــي يجــب التغلــب عليهــا مقابــل تحديــد نقــاط القــوة التــي 
باإلمــكان االرتــكاز عليهــا واالســتعانة بهــا إلنجــاح خطــة العــالج أو التأهيــل. كمــا تشــكل خدمــات التشــخيص والتقييــم األســاس لوضــع 
مســتند التشــخيص الــذي هــو المســتند الرســمي األول والمعتمــد قانونيــًا. لذلــك  فــإن خدمــات التشــخيص والتقييــم لإلعاقــات والصعوبــات 
الذهنيــة هــي مصــدر اســتنباط التوصيــات العالجيــة، والتعديــالت، وعمــل اختبــارات الحقــة بحســب الحاجــة. ولهــذا فــإن توفــر خدمــات 
التشــخيص والتقييــم لإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة هــو ركيــزة محوريــة لتحســين جــودة حيــاة األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة. 
وال يخفــى علــى أحــد أن هــذه الفئــة هــي مــن أكثــر فئــات األطفــال تهميشــًا واســتبعادًا. هــم الذيــن  يتــم تعريفهــم والحكــم عليهــم بنــاًء علــى 
مــا ينقصهــم وليــس علــى مــا لديهــم. لــذا فإنهــم معرضــون النتهــاكات واســعة النطــاق لحقوقهــم ال تنجــم بالضــرورة عــن الطبيعــة الجوهريــة 

5.)UNICEF, 2013( إلعاقتهــم بــل عــن اإلقصــاء االجتماعــي الناتــج عنهــا

بشــكل عــام يجــري تقييــم األداء الذهنــي لألطفــال ألغــراض عــدة منهــا: تحديــد قدرتهــم لالنتســاب  لخدمــات التعليــم الخــاص، البرامــج 
الموهوبيــن والمتفوقيــن، اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالتدخــل، المســاعدة فــي تطويــر برامــج التعليــم الفــردي، تحديــد ســن األطفــال المعرضــون 
 7،6)Bagnato, 2007; Lichtenberger,2005( للخطر الذين هم في مرحلة ما قبل المدرسة وتصميم تدخالت تناسب احتياجاتهم
وإلنجــاز مــا ســبق وتحقيــق هــذه األهــداف، يجــب أن يتــم دمــج تقييــم األداء الذهنــي مــع تقييــم التحصيــل الدراســي. ويبقــى تقييــم الــذكاء العــام 

 8.)Willis, Dumont, & Kaufman, 2013( أو القــدرة العقليــة الشــاملة جانبــًا مهمــًا مــن التقييــم اإلداركــي لألطفــال

عــادة هيكلــة العديــد مــن  مــع ذلــك، فلــم يعــد الباحثــون المعاصــرون يولــون األهميــة لتقييــم عامــل الــذكاء العــام )g( بــل اتجهــوا لتطويــر واإ
أدوات قيــاس القــدرات الذهنيــة الحديثــة لألطفــال بطــرق أخــرى ال تحتســب فقــط مجمــوع الدرجــات )بــل تعطــي عالمــة إجماليــة مماثلــة 
لدرجــة عامــل الــذكاء العــام g(، بــل تعكــس أيضــًا التغييــر فــي وضــع مفاهيــم معــدل الــذكاء )IQ( مــن الــذكاء العــام الوحــدوي لمؤشــرات 

 9.)Hale & Fiorello, 2001( متعــددة  وتعكــس مســتويات مختلفــة مــن العمليــات الذهنيــة

فيمــا يلــي عــرض لبعــض أدوات قيــاس القــدرات العقليــة لألطفــال، والمبنيــة علــى أســاس قيــاس درجــات الــذكاء بحســب تحليــل العمليــات 
العقليــة المختلفــة:

1 ..)WISC- IV;Wechsler,2003( ،الطبعة الرابعة WISC

2 ..)DAS-II,Elliott;2007a( ،مقاييس القدرة التفاضلية، الطبعة الثانية

5.  UNICEF (UN Children’s Fund) (2013a) ‘Children and young people with disabilities’. Fact Sheet. New York: UNICEF.
6. Bagnato, S. J. (2007). Authentic assessment for early childhood intervention: Best practices. New York, NY: Guilford Press. 

Lichtenberger, E. O. (2005). General measures of cognition for the preschool child. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 11, 197–208.
7.  Bradley-Johnson, S. (2001). Cognitive assessment for the youngest children: A critical review of tests. Journal of Psychoeducational Assessment, 19, 

19–44. doi:10.1177/073428290101900102
Brassard, M. R., & Boehm, A. E. (2007). Preschool assessment. New York, NY: Guilford Press.
Epstein, A. (2004). Preschool assessment: What’s right for four-year-olds? High/Scope Resource, 23(1).

8. Willis, J. O., Dumont, R., & Kaufman, A. S. (2013). Assessment of intellectual functioning in children. In K. F. Geisinger, B. A. Bracken, J. F. Carlson, J.-I. 
C. Hansen, N. R. Kuncel, S. P. Reise, & M. C. Rodriguez (Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of testing and assessment in psychology, 
Vol. 3. Testing and assessment in school psychology and education(pp. 39-70). Washington, DC, US: American Psychological Association.

9. Hale, J. B., & Fiorello, C. A. (2001). Beyond the academic rhetoric of “g”: Intelligence testing guidelines for practitioners. School Psychologist, 55, 
113–117, 131–135, 138–139.
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3 .. )KABC - ;IIKaufman & Kaufman,2004a( ،بطارية كوفمان لألطفال، الطبعة الثانية

4 ..)SB5;Roid, 2003( ،جداول ستنافورد بينيه العقلية، الطبعة الخامسة

وبالحديــث عــن التعليــم فــإن التقييــم فــي  إطــار المدرســة، غالبــًا مــا يكــون وســيلة لتحقيــق غايــة، أو طريقــة لتزويــد األطفــال المنخرطيــن 
فــي التعليــم مــع وجــود صعوبــات تعليميــة أو غيرهــا فــي برامــج التدخــل ضمــن  خدمــات التعليــم الخــاص التــي تجيــب علــى احتياجاتهــم ، 
صــدار حكــم، فــإن االختبــار هــو طريقــة منهجيــة لجمــع عينــة مــن الســلوك  وفــي حيــن أن التقييــم هــو عمليــة جمــع المعلومــات وتفســيرها واإ

10.)Airasian, 2002( ومــن ثــم اســتخدام تلــك المعلومــات إلجــراء تعميمــات حــول األداء أو الســلوكيات المشــابهة

هــذا ويعتبــر تقييــم األطفــال، بعكــس البالغيــن، خاللــه  ينبغــي علــى األشــخاص الذيــن تشــملهم عمليــة التقييــم  أن يكونــوا علــى درايــة تامــة 
بالعديــد مــن االعتبــارات واإلشــكاليات الخاصــة. وتشــمل هــذه القضايــا اختيــار االختبــارات، تحديــات خاصــة، قضايــا التنــوع الســكاني،  
مخــاوف تتعلــق باألطفــال الصغــار، قضايــا قانونيــة واعتبــارات نظريــة، وأخــرى مثــل جلســات االختبــار، تكّيــف ومواءمــة، تقييــدات ، 

11.)Willis, Dumont, & Kaufman, 2013( وتوصيــات فــي تقاريــر التقييــم

بشــكل عــام، مــن المرجــح أن يكــون لــدى األطفــال المحاليــن للتقييــم خصائــص معينــه، كقصــر مــدى اإلنتبــاه، درجــة عاليــة مــن التشــتت، 
تحمــل منخفــض لإلحبــاط، مســتوى مــن عــدم الراحــة مــع البالغيــن األغــراب، وأداء متبايــن فــي األوضــاع الغيــر مألوفــة. وكل هــذا قــد يــؤدي 

12.)Bracken & Walker, 1997; Cole & Cole, 1996; Valdivia, 1999 ،( إلى تقييم متباين

إضافــة لذلــك، فــإن األطفــال الصغــار يميلــون إلــى االمتنــاع عــن األنشــطة الموجهــة مــن البالغيــن، لــذا قــد ال يشــاركوا بشــكل كامــل فــي 
خطــوات االختبــار أو يتعاونــوا مــع الممتحنيــن، بالــذات إذا لــم تحتــوي هــذه االختبــارات والتقييمــات علــى أنشــطة لعــب، كمــا أنــه مــن الممكــن 

13.)Valdivia, 1999( أن ال  يســتجيبوا للبنود الشــفوية

بنــاًء علــى مــا تقــدم فــإن مــن الضــروري أن يكــون هنــاك اختيــار ألداة التقييــم بعنايــة شــديدة وبطريقــة تعكــس بأمانــة تصــور المقّيــم لــألداء 
الذهنــي لكــن، فــي حــاالت اإلعاقــة الجســدية أو الذهنيــة قــد يحــدث أن يشــعر المقّيــم بــأن تعريفــه لــألداء الذهنــي، وأداة التقييــم التــي 
اختيــرت لتعكــس ذلــك التعريــف ال تنصــف الطفــل الــذي يعانــي مــن إعاقــة. فعلــى ســبيل المثــال كيــف يمكــن ألداة تقييــم لفظيــة للــذكاء 
مبنيــة باللغــة اإلنجليزيــة أن تكــون أداة ناجعــة للتقييــم مــع طفــل لــم يتعــرض للغــة اإلنجليزيــة المحكيــة، أو طفــل آخــر أصــم ال يمكنــه 

التفاعــل مــع مثــل هــذه األداة. 

10. Airasian, P. (2002). Assessment in the classroom. New York, NY: McGraw-Hill. 
11. Willis, J. O., Dumont, R., & Kaufman, A. S. (2013). Assessment of intellectual functioning in children. In K. F. Geisinger, B. A. Bracken, J. F. Carlson, J.-I. 

C. Hansen, N. R. Kuncel, S. P. Reise, & M. C. Rodriguez (Eds.), APA handbooks in psychology. APA handbook of testing and assessment in psychology, 
Vol. 3. Testing and assessment in school psychology and education(pp. 39-70). Washington, DC, US: American Psychological Association.

12.  Bracken, B. A., & Walker, K. C. (1997). The utility of intelligence tests for preschool children. In D. P. Flanagan, J. L. Genshaft, & P. L. Harrison (Eds.), 
Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (pp. 484 502). New York, NY: Guilford Press.
Cole, M., & Cole, S. R. (1996). The development of children (3rd ed.). New York, NY: Freeman.
Valdivia, R. (1999). The implications of culture on developmental delay (ED438663). Retrieved from http://www.ericdigests.org/2000-4/delay.htm

13. Valdivia, R. (1999). The implications of culture on developmental delay (ED438663). Retrieved from http://www.ericdigests.org/2000-4/delay.htm



9

البحث امليداين ومجع البيانات

تكــون فريــق البحــث مــن أربعــة خبــراء وباحثيــن، بينهــم أخصائيــون فــي مجــال علــم النفــس والعــالج الوظيفــي، تعاونــوا علــى إجــراء دراســة 
منهجيــة واســعة حــول خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي الضفــة الغربيــة. شــملت  

الدراســة الخطــوات  الرئيســية التاليــة: 

استطالع•للمصادر•والخدمات•املتاحة•لإلعاقات•الذهنية.••

رصد•للمراكز•واملؤسسات•املزودة•لخدمات•الصحة•النفسية•والتأهيل.••

إجراء•استبيان•ومقابالت•شبه•منظمة•)شبه•ممنهجة(.•••

جمــع•وتحليــل•بيانــات•تتعلــق•بخدمــات•التشــخيص•والتقييــم•املتوفــرة•لألطفــال•ذوي•اإلعاقــات•والصعوبــات•الذهنيــة•فــي•الضفــة•••
الغربيــة•ومقارنــة•النتائــج•املوجــودة•بتلــك•املرجــوة.•

وضع•توصيات•وباالعتماد•على•نتائج•البحث•امليداني•لخطط•عمل•مستقبلية•ستعرض•في•هذا•املجال.••

فــي المرحلــة األولــى مــا قبــل البــدء فــي البحــث الميدانــي لجمــع البيانــات تــم إعــداد اســتمارة بحثيــة مــن قبــل فريــق البحــث وتــم توزيعهــا 
علــى 68 مركــز ومؤسســة مــن علــى شــكل اســتمارة إلكترونيــة ومشــاركتها بواســطة Google Forms والبريــد اإللكترونــي والفاكــس. وتــم 
التواصــل مــع مــدراء جميــع المراكــز والمؤسســات بصــورة مباشــرة لترتيــب اللقــاءات مــع فريــق البحــث عنــد الحاجــة أو المســاعدة بتعبئــة 

االســتمارة.

ُأرفقــت االســتمارة بخطــاب معنــون مــن مؤسســة قــادر للتنميــة المجتعيــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ووزارة 
الصحــة، يحــث المراكــز والمؤسســات علــى المشــاركة والتعــاون مــع الفريــق االستشــاري المكلــف بإجــراء هــذه الدراســة. كمــا تطــرق الخطــاب 
إلــى أهــداف الدراســة المتمثلــة بالتعــرف علــى واقــع الخدمــات المتوفــرة لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة وطبيعــة المنهجيــات واألدوات المســتخدمة 
وكيفيــة تطبيقهــا، ضمــن مســاع لتحديــد الفجــوات والمشــكالت الموجــودة فــي هــذا القطــاع والســعي مــع الــوزارات الشــريكة والجهــات المعنيــة 
األخــرى إلــى معالجتهــا وفــق رؤيــة وطنيــة ســيتم بلورتهــا مــا بيــن كافــة الجهــات ذات العالقــة. شــارك فــي اســتكمال هــذه المســح )39( 
مؤسســة ومركــز وجهــة رســمية. وقامــت وزارة الصحــة الفلســطينية ممثلــة بقســم الصحــة النفســية بتعبئــة االســتمارة نيابــة عــن )14( مركــز 
صحــة نفســية. وعلــى الرغــم مــن تواصلنــا مــع كافــة المراكــز والمؤسســات ال )68( إال أن نســبة االســتجابة والمشــاركة وصلــت الــى 
%57 فقــط. ويعــزى ذلــك أحيانــًا كثيــرة إلــى انعــدام وجــود آليــات عمــل واضحــة حيــث كان هنــاك مؤسســات أظهــرت رغبتهــا المبدئيــة فــي 
المشــاركة ثــم تراجعــت بعــد تســلمها اســتمارة البحــث منعــًا لإلحــراج. باإلضافــة كان هنــاك مؤسســات ومراكــز تجاهلــت توجهاتنــا المتكــررة 
لهــا دون ذكــر أســباب، وأخــرى أجابــت بأنــه ال يمكنهــا مشــاركتنا المعطيــات. وكانــت هنــاك حالــة مــع اللجنــة المحليــة لتأهيــل المعاقيــن 
فــي مدينــة نابلــس فوجئنــا فيهــا بــأن المركــز مغلــق منــذ أربعــة أشــهر، األمــر الــذي يطــرح مجــددًا ضــرورة أن تكــون هنــاك قاعــدة بيانــات 

مســتوفاة يتــم تحديثهــا دوريــًا وبشــكل مســتمر. 
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املؤسسات واملراكز املشاركة يف املسح

النسبة المئويةعدد الفروعاسم المؤسسة#

%1435.90وزارة الصحة - قسم الصحة النفسية يعبر عن 14 مركز صحة نفسية.1

%12.564مركز بلدية إذنا المجتمعي / بلدية إذنا.2

%12.564مؤسسة األميرة بسمة / القدس3

%12.564بيت الرجاء للمكفوفين والمعاقين عقليًا / بيت لحم4

%12.564جمعية الملجأ الخيري األرثوذكسي العربي/ العيزرية5

%12.564جمعية النهضة النسائية / رام اهلل6

%820.51جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 7

%12.564جمعية الياسمين / رام اهلل8

%12.564جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / بيت لحم9

%12.564جمعية رعاية الطفل الخيرية / الخضر – بيت لحم10

%12.564جمعية نابلس للعمل النسائي / نابلس11

%12.564جمعية اإلحسان الخيرية / الخليل12

%12.564مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني / نابلس13

%12.564مركز بلدية يطا المجتمعي / بلدية يطا14

%12.564مركز جبل النجمة / رام اهلل15

%12.564مركز حلحول للصحة النفسية المجتمعية لألطفال والمراهقين / الخليل16

%12.564جمعية روان / رام اهلل17

%12.564مركز الدار البيضاء / سلفيت18

%12.564مركز بلدية أريحا المجتمعي / بلدية أريحا19

%39100.00المجموع
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باإلضافــة إلــى اســتمارات البحــث تــم التعــاون خــالل الدراســة مــع اإلدارة العامــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى دائــرة التربيــة الخاصــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ووحــدة الصحــة النفســية فــي وزارة الصحــة. وقــد أشــارت الــوزارات 
الثــالث إلــى أن مواجهتهــا لتحديــات مختلفــة أثــر علــى واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات 
الذهنيــة فــي الضفــة الغربيــة، هــذا وأشــارت الجهــات إلــى ضــرورة العمــل المشــترك بيــن المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

المختلفــة لتحســين واقــع األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة  فــي فلســطين ورفــع جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم. 

ولعــل مــن أبــرز التحديــات التــي ورد ذكرهــا والتــي لهــا األثــر األكبــر علــى الخدمــات المتوفــرة والمقدمــة حاليــًا هــي شــح الميزانيــات والمــوارد 
الماديــة التــي مــن شــأنها تمويــل مشــاريع خدماتيــة وتأهيليــة تواكــب المعاييــر العالميــة. فمثــاًل وبالرغــم مــن رغبــة وزارة التنميــة االجتماعيــة 
توفيــر خدمــات التشــخيص لجميــع المنتفعيــن مجانــًا، فإنهــا وبســبب محدوديــة الميزانيــات تقــدم الدعــم بنــاًء علــى الحالــة االقتصاديــة. وتقــر 
بــأن هنــاك حــاالت يكــون فيهــا التشــخيص غيــر نهائــي أو معتمــد، لكــن لألســف  ميزانيــة الــوزارة ال تســمح بأكثــر مــن هــذا، أمــا  فــي 
حــاالت القادريــن ماديــًا يتــم تحويلهــم إلــى القــدس أو لمراكــز محــددة قــادرة علــى تزويدهــم بتشــخيص أكثــر مهنيــة، ويبقــى األشــخاص غيــر 
القادريــن ماديــًا ضحيــة لألمــر الواقــع. وفــي ظــل هــذا الواقــع الــذي يشــهد تضييــق سياســي ومــادي علــى الحكومــة الفلســطينية، التراجــع 
الحــاد فــي قيمــة المســاعدات الخارجيــة الممنوحــة للحكومــة فــي الســنوات األخيــرة، التــي تشــكل قرابــة ربــع ميزانيــة الحكومــة، األمــر الــذي 
أدى  إلــى رفــع فاتــورة الديــن العــام، ممــا جعــل الــوزارات تناشــد الجهــات المعنيــة كالجمعيــات والمؤسســات غيــر الربحيــة بالتكاتــف ســويًا 
مــع الــوزارات لبنــاء آليــة عمــل مشــتركة تســاعد علــى تقنيــن التكلفــة وزيــادة فاعليــة الــدور الريــادي الــذي تلعبــه المؤسســات والمراكــز غيــر 

الحكوميــة فــي تقديــم الخدمــات لألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة.

تحــد آخــر يشــكل حجــر عثــره أمــام الــوزارات للمضــي قدمــًا لتحســين خدمــات التشــخيص هــو عــدم توفــر أي إحصائيــات أو مســح شــامل 
حــول مــدى انتشــار اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي فلســطين، وال حتــى طبيعــة وكــم الخدمــات المتوفــرة لتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــة 
مــن األطفــال. وبالتالــي يســتحيل وضــع خطــة تطويــر وتحســين للخدمــات مــا دامــت هــذه المعطيــات غيــر موجــوده، وهنــا قــد يكــون للمراكــز 

البحثيــة والجامعــات دور فــي إجــراء مثــل هــذا المســح ومحاولــة تجنيــد المــوارد الالزمــة لــه مــن مصــادر تمويــل أكاديميــة خارجيــة.  

مــع انعــدام هــذه البيانــات فإنــه ال يمكــن الحديــث عــن وجــود أدوات تقييــم أو نظــام تشــخيص رســمية معتمــد فــي الضفــة الغربيــة. ناهيــك 
عــن وجــود معاييــر عمــل موحــدة وملزمــة لألخصائييــن والطاقــم التأهيلــي. وهــو األمــر الــذي أكدتــه الــوزارات المختلفــه، وعزتــه ألــى شــح 
المــوارد والوضــع الســيء الــذي يعانــي منــه قطــاع الصحــة النفســية فــي فلســطين عامــة. وهــو أيضــًا األمــر الــذي ترغــب الــوزارة فــي وضــع 
حــد لــه وتنظيمــه حتــى ال نصــل إلــى حــد الفوضــى واالنفــالت، وتصبــح خدمــات التقييــم والتشــخيص ال تتعــدى كونهــا انطباعــات اعتباطيــة 
تعــود بالضــرر علــى ســير العمليــة العالجيــة أو التأهيليــة لهــذه الفئــة مــن األطفــال. وبالححديــث عــن ذلــك فقــد المســنا رغبــة حقيقيــة 
لــدى الــوزارات لتغييــر الوضــع الراهــن، ونيــة للتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمراكــز الغيــر حكوميــة لوضــع وتطبيــق خطــة 
صــالح شــاملة مبنيــة علــى النمــاذج والمعاييــر المعتمــدة عالميــًا. ويبــدأ األمــر مــن النيــة للتعلــم وزيــادة المعرفــة بشــأن اإلعاقــات  بنــاء واإ
والصعوبــات الذهنيــة، بمــا فيهــا زيــادة الوعــي المجتمعــي للموضــوع واالنفتــاح علــى تجــارب عالميــة مشــابهه واالســتفادة مــن تجاربهــا، وتعلــم 
المفــردات الســليمة والصحيحــة والحــث علــى اســتخدامها علنــًا واســتبدال المفــردات والمفاهيــم المغلوطــة والمنتشــرة مجتمعيــًا وحتــى رســميًا. 
ولهــذا يجــب أن تقــام ورشــات عمــل ودورات تعليميــة وتأهيليــة ودورات اســتكمال للمهنييــن ومــزودي الخدمــات، وألوليــاء األمــور والعامــة.

وفــي ظــل األوضــاع السياســية واالقتصاديــة الحاليــة وتعويــل الــوزارات علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات األهليــة لتحســين 
الوضــع الحالــي، تأمــل مــن الــوزارات أن تراعــى وُتعتمــد المعاييــر العالميــة الحديثــة فــي خدمــات التشــخيص حتــى تســتطيع الــوزارات المعنيــة 

شــراء تلــك الخدمــات وهــي واثقــة مــن فاعليتهــا.
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حتليل بيانات ونتاجئ الدراسة

معطيات ومعلومات إدارية

1. جھة التسجیل/الترخیص:

كانــت نســبة المراكــز المســجلة فــي وزارة الصحــة هــي األعلــى بمــا يمثــل نســبة )%42( مــن مجمــوع المشــاركين فــي هــذا المســح، تلتهــا 
وزارة التنمية الفلســطينية نســبة )%18( باســتثناء مراكز مؤسســة الهالل األحمر الفلســطيني التي أفادت بأن ترخيصها يأتي من منظمة 
التحريــر الفلســطينية وليــس الحكومــة الفلســطينية، تبيــن مــن المســح بــأن المراكــز تحصــل علــى ترخيصهــا مــن أكثــر مــن جهــة حكوميــة 
واحــدة خصوصــًا فــي حــال كــون المركــز جمعيــة مســجلة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي )هنــاك بعــض المؤسســات التــي لديهــا 

تســجيل مــزدوج أو ثالثــي بحســب مجــاالت عملهــا:

النسبة المئويةالعددجھة التسجيل/الترخيص

%1942.00وزارة الصحة 

%818.00وزارة التنمية 

%613.00وزارة الداخلية

%12.00وزارة التربية والتعليم   

%37.00وزارة الحكم المحلي 

%818.00جهات أخرى: منظمة التحرير الفلسطينية 

%45100.00المجموع

وبمــا أن الجهــة المخولــة بإعطــاء التراخيــص بغالبيتهــا العظمــى هــي الحكومــة الفلســطينية، ال بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة الــدور الرقابــي 
الــذي يتوجــب أن تؤديــه الجهــات الحكوميــة الرســمية المخولــة بمنــح هــذه التراخيــص، ودورهــا المحــوري فــي خلــق وترســيخ آليــات ومعاييــر 
عمــل موحــدة محــددة وملزمــة لجميــع المراكــز والمؤسســات التأهيليــة والتعليميــة الخاصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات 
التعلــم. كمــا يجــب أن ال يتوقــف دور هــذه الجهــات الحكوميــة الرســمية عنــد منــح التراخيــص فحســب بــل يتعداهــا إلــى اعتمــاد نظــام رقابــي 
دوري ملــزم يقــوم بمراجعــه طــرق العمــل المتبعــة داخــل هــذه المراكــز والمؤسســات والتأكــد مــن االلتــزام بالمعاييــر حتــى بعــد منــح التراخيــص، 
ويجــب أن تكــون للدولــة ولهــا فقــط اليــد العليــا فــي كل مــا يتعلــق بــإدارة ومراقبــة هــذه المراكــز وســحب التراخيــص أو عــدم تجديدهــا فــي 
حــال وجــود أي خروقــات. ولكــي يتحقــق ذلــك يجــب أن تتشــكل لجــان مختصــة فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة الرســمية ذات العالقــة 
تتضمــن أخصائييــن مؤهليــن ومواكبيــن للتطــورات التأهيليــة والعالجيــة محليــًا وعالميــًا، وأن تعكــف هــذه اللجــان أوال علــى وضــع معاييــر 
تشــخيص موحــدة وملزمــة خاصــة بدولــة فلســطين تأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات الواقــع الفلســطيني وخصوصيتــه. وليــس بالضــرورة أن 
تتبنــى هــذه اللجــان نظامــًا متبعــًا فــي دولــة أخــرى قــد ال يتناســب مــع احتياجــات وواقــع فلســطين، إنمــا األهــم هــو وضــع نظــام ومعاييــر 

مهنيــة واضحــة وعــدم تــرك األمــر دون ضوابــط ملزمــة.   
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2. توزيع املؤسسات حبسب التصنيف:

بحســب المســح فــإن النســبة األعلــى هــي للمؤسســات التــي تعمــل تحــت مظلــة حكوميــة، حيــث شــكلت هــذه مــا نســبته )%46.00( مــن 
عــدد المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

النسبة المئويةالعددالتصنيف

%1846.00حكومية 

%1128.00أھلية 

%12.50قطاع خاص 

%12.50مؤسسات أجنبية 

%00.00وكالة الغوث

%821.00بدون تحديد )الهالل األحمر الفلسطيني(

%39100.00المجموع 

وهــذا مــا يؤكــد علــى ضــرورة أن تأخــذ الحكومــة دورًا محوريــًا فــي بنــاء سياســات عمــل خاصــة بالدولــة بحســب معاييــر مقبولــة عالميــًا يتــم 
تبنــي المناســب منهــا للواقــع الفلســطيني، وتكــون ملزمــة لجميــع المراكــز وخاضعــة لرقابــة دوريــة. 

3. توزيع ختصصات الطوامق العاملة يف املؤسسات :

كان تخصــص الخدمــة االجتماعيــة األكثــر وجــودًا ضمــن الطواقــم والتخصصــات العاملــة فــي المؤسســات بمــا يعــادل )%15.00( مــن 
مجمــوع التخصصــات العاملــة، وكان تخصصــا التمريــض واإلرشــاد النفســي مــن ظاقــل التخصصــات العاملــة فــي المؤسســات، بمــا نســبته 

)%1.00( لــكل منهمــا.

النسبة المئويةالعددالتخصصات

%135.80أخصائي/ة نفسي/ة تربوي/ة 

%2611.65أخصائي /ة نفسي/ة

%104.50طبيب/ة أمراض نفسية وعصبية 

%156.70مرشد/ة تربوي/ة 

%188.00أخصائي/ة تربية خاصة

%209.00معلم/ة تربية خاصة 
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النسبة المئويةالعددالتخصصات

%21.00ممرض/ة 

%73.00أخصائي/ة نفسي/ة عيادي

%21.00طبيب/ة مخ وأعصاب 

%3415.00أخصائي/ة اجتماعي/ة

%21.00مرشد/ة نفسي/ة

%188.00أخصائي/ة السمع والنطق واضطرابات التواصل 

%115.00معلم/ة 

%3013.40أخصائي/ة عالج وظيفي

%21.00عالج بالتشغيل

%73.00عالج طبيعي 

%10.50تأهيل بصري

%10.50طبيب نفسي لألطفال

%10.50أطراف صناعية

%10.50علم اجتماع

%10.50خدمة اجتماعية

%10.50إدارة عامة وحسابات

%223100.00المجموع

تعكــس النتائــج فــي الجــدول صــورة مغايــرة عمــا يجــب أن يكــون عليــه حــال الطواقــم العاملــة فــي المؤسســات التــي تعنــى باألطفــال ذوي 
اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم مــن حيــث التنــوع فــي التخصصــات، وال تتــالءم مــع المتبــع عالميــًا فــي مثــل هــذه الحــاالت. فعلــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر مــن الضــروري والمتبــع أن يتواجــد فــي المراكــز التأهيليــة أخصائــي نفســي متخصــص، كونــه المؤهــل للقيــام 
بمهمــة التشــخيص والتقييــم، باإلضافــة إلــى المعالــج الوظيفــي ومعالــج مشــكالت التواصــل والنطــق، هــذا األمــر الــذي ال يتوفــر فــي كثيــر 
مــن المؤسســات المشــاركة فــي المســح مــع أن نســبة األخصائييــن النفســيين مجتمعــة )النفســي غيــر المتخصــص، النفســي التربــوي، 
والنفســي العيــادي( تشــكل )%20( مــن مجمــوع الطواقــم والتخصصــات العاملــة فــي المؤسســات، إال أن هنــاك نقــص حــاد فــي نســبة 
األخصائييــن النفســيين المتخصصيــن المطلوبيــن إلجــراء التشــخيص والتقييــم والتــي لــم تتعــدى )%9.00( مــن مجمــوع التخصصــات. 
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وهــي نســبة قليلــة جــدًا بالمطلــق وأيضــًا إذا مــا قورنــت مــع نســبة األخصائييــن االجتماعييــن فــي هــذه المؤسســات والتــي بلغــت)15.00%(. 
ومن مالحظاتنا  ميدانيًا أيضًا أن هنالك توســيع لصالحيات األخصائيين االجتماعيين في هذه المؤسســات على حســاب التخصصات 
األخــرى الحيويــة والضروريــة فــي هــذا المجــال والتــي ينبغــي أن يكــون لهــا دور أكثــر فاعليــة. لــذا ال بــد مــن االلتفــات إلــى هــذه النتائــج 
والحــرص علــى اعــادة توزيــع الحصــص الوظيفيــة وزيــادة عــدد التخصصــات الالزمــة بمــا يتــالءم واحتياجــات كل مؤسســة ووفًقــا للمعاييــر 
العالمية المتبعة. وال بد أن تصاغ وثيقة تعرف بأصحاب التخصصات المختلفة، وترســم حدود صالحيات كل تخصص والمســؤوليات 

الملقــاة علــى عاتقــه، وتنظــم العالقــة مــا بيــن التخصصــات المختلفــة فــي المؤسســة الواحــدة.

4. الفائت العمریة املســتفيدة مــن اخلدمــات توزيــع النــوع االجمتــايع لملســتفيدين من خدمات املؤسســات 

املشــاركة يف البحث: 

كانــت الفئــة العمريــة مــا بيــن )0 الــى 6( ســنوات أكثــر الفئات المســتفيدة مــن الخدمــات بمــا نســبته )%37(، وأقــل نســبة هــي الفئــات 
العمريــة األكثــر عمــرًا، مثــال الفئــة مــا بيــن )15 الــى 35( ســنة بمــا نســبته )1.5%(.

النسبة المئويةالعددالفئات سنوات

6-02637.00%

12-62130.00%

18-121927.00%

فئات أخرى

18-1.511.50%

%111.50 يوم – 15 سنة 

12-311.50%

35-1511.50%

%100.00المجموع

إن وجــود هــذه النســبة الكبيــرة مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن )0 الــى 6( ســنوات تنبــه إلــى وجــوب وضــع سياســة طــرق تدخــل مبكــر موازيــة 
لتلــك المتبعــة عالمّيــًا، وضــرورة توفيــر الخدمــات التشــخيصية والتأهيليــة والعالجيــة المناســبة فــي هــذه الفتــرة العمريــة الحرجــة )نافــذة 
الفرصــة – window of opportunity( التــي قــد تكــون الفاصــل مــا بيــن تأهيــل الطفــل وتقدمــه مــن عدمــه. فمثــاًل فــي دول الجــوار 
يتــم إلحــاق أطفــال التوحــد مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن )3 الــى 6( ســنوات ببرنامــج رعايــة صحيــة تعزيزيــة يتضمــن 16 ســاعة عالجيــة 

أســبوعية  مــع متخصصيــن مؤهليــن.

كان اختيــار الجنســين معــًا األعلــى بمــا نســبته )%97.5( مــن بيــن مجمــوع المؤسســات المشــاركة فــي المســح. ومــن بيــن مجمــوع 
المؤسســات المشــاركة فــي المســح لــم تتواجــد أي مؤسســة تقــدم خدماتهــا لإلنــاث بشــكل حصــري كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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النسبة المئويةالعددالنوع االجتماعي

%00.00إناث 

%12.50ذكور 

%3897.50الجنسين 

%39100.00المجموع 

5. املناطق اجلغرافية اليت تمشلها خدمات املؤسسات: 

يوضــح الجــدول التالــي أســماء المحافظــات الفلســطينية التــي تقــع ضمــن نطــاق عمــل المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالمســح، حيــث 
يمكــن لمواطنــي هــذه المحافظــات االســتفادة مــن خدمــات هــذه المراكــز والمؤسســات. وحصلــت محافظــة القــدس ونابلــس علــى النســبة 
األعلــى مــن بيــن المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح بمــا يقــارب )%17.10( لمحافظــة القــدس تلتهــا محافظــة نابلــس بمــا نســبته 
)%16.60(، وهنــا ال بــد مــن التنويــه بــأن عمــل المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح يغطــي نطــاق أكثــر مــن محافظــة واحــدة. 

يعتبــر هــذا المســح مســح أولــي، وينصــح بإجــراء مســح مســتقبلي أكثــر شــمواًل  يتــم فيــه إحصــاء نوعيــة الخدمــات المقدمــة فــي كل محافظــة 
مــن المحافظــات والتعــرف علــى طبيعتهــا وذلــك بهــدف فهــم الواقــع المحلــي ودراســة النواقــص واالحتياجــات وتطويــر الخدمــات المقدمــة 

لألطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم.

النسبة المئويةالعددالمحافظة

%3117.10محافظة القدس

%3016.60 محافظة نابلس

%2715.00محافظة طوباس

%2011.00محافظة بيت لحم

%2815.50محافظة سلفيت

%2111.70محافظة جنين

%42.10محافظة الخليل

%42.10محافظة قلقيلية

%31.70محافظة طولكرم
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النسبة المئويةالعددالمحافظة

%42.10محافظة رام هلل والبيرة

%31.70محافظة أريحا واألغوار

%31.70محافظة يطا والمسافر 

%31.70أماكن أخرى 

%100.00المجموع 

نسبتهاعدد المؤسساتالمؤسسات الموجودة في داخل المحافظةالمحافظة

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة القدس

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

مؤسسة األميرة بسمة

جمعية الملجأ الخيري األرثوذكسي العربي

410.25%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة نابلس

مركز الصحة النفسية لألطفال وزارة الصحة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

جمعية نابلس للعمل النسائي

مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني

512.80%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة طوباس

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

25.13%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة بيت لحم

بيت الرجاء للمكفوفين والمعاقين عقليًا

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

جمعية رعاية الطفل الخيرية

410.26%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة سلفيت

مركز الدار البيضاء

25.13%
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نسبتهاعدد المؤسساتالمؤسسات الموجودة في داخل المحافظةالمحافظة

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة جنين

الهالل األحمر الفلسطيني

25.13%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة الخليل

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

مركز بلدية إذنا المجتمعي

جمعية اإلحسان الخيرية

مركز حلحول للصحة النفسية المجتمعية لألطفال 
والمراهقين

615.39%

%12.56مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة قلقيلية

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة طولكرم

الهالل األحمر الفلسطيني

25.13%

مركز الصحة النفسية المجتمعية وزارة الصحةمحافظة رام هلل والبيرة

الهالل األحمر الفلسطيني

جمعية النهضة النسائية

جمعية الياسمين

مركز جبل النجمة

جمعية روان

615.39%

وزارة الصحةمحافظة أريحا واألغوار

الهالل األحمر الفلسطيني

مركز بلدية أريحا المجتمعي

37.70%

وزارة الصحةمحافظة يطا والمسافر 

مركز بلدية يطا المجتمعي

25.13%

%39100.00المجموع

يبيــن الجــدول أعــاله تقســيم المؤسســات وتواجدهــا فــي المحافظــات المختلفــة، ممــا يعكــس ضــرورة إلقامــة مؤسســات ومراكــز أخــرى تقــدم 
الخدمــات المتنوعــة، حيــث أنــه إذا قارنــا هــذه النتائــج بالمناطــق الجفرافيــة التــي تشــملها الخدمــة، فنــرى أن العديــد مــن الخدمــات يتــم تقديمهــا 
بفضــل برامــج الوصــول الخارجيــة outreach والتــي تبــادر إليــه قســم مــن المؤسســات، مــع العلــم بأنــه هنــاك العديــد مــن األشــخاض الذيــن 

ال يســتطيعون الحصــول علــى العديــد مــن الخدمــات.
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طبيعة اإلعاقات / الصعوبات الذهنية ونسبهتا يف املؤسسات املشاركة بالبحث

1. شدة اإلعاقة / الصعوبة الذهنية ونسبهتا يف املؤسسات واملراكز املشاركة يف املسح

يبيــن الجــدول التالــي طبيعة اإلعاقة/ الصعوبة الذهنيــة )مــن ناحيــة الشــدة( وُيظهــر أن غالبيــة المؤسســات تعمــل مــع أكثــر مــن فئــة مــن 
الصعوبــات الذهنيــة، ابتــداًء بالبســيطة وانتهــاًء باإلعاقــة/ الصعوبــة الذهنيــة الشــديدة. %68 مــن المؤسســات والمراكــز المشــاركة تخــدم 

األطفــال ذوي إعاقــات ذهنيــة بســيطة ومتوســطة، و %32 تخــدم األطفــال ذوي إعاقــة ذهنيــة شــديدة.

النسبة المئويةالعددإعاقة عقلية

%3234.00بسيطة 

%3234.00متوسطة 

%3132.00شديدة 

%95100.00المجموع

بنــاًء علــى مــا تقــدم هنــاك حاجــة ملحــة لــورش عمــل مكثفــة لتمكيــن الطواقــم العاملــة وتطويــر خبرتهــم فــي مجــال تأهيــل اإلعاقــات 
والصعوبــات الذهنيــة بأنواعهــا المختلفــة بــل مــن المهــم أيضــًا تحديــد أقســام ومراكــز تضــم كل واحــدة مــن الفئــات الثالثــة علــى حــدة بحيــث 
أنهــا تقــدم لهــا الخدمــات الالزمــة والمناســبة لشــدة اإلعاقــة. كمــا أن هنالــك ضــرورة إلعــادة هيكلــة المؤسســات بحيــث تخصــص مؤسســات 
منفــردة لــكل مــن الفئــات المذكــورة أعــاله أو تجــرى تعديــالت داخليــة تكفــل توفيــر الخدمــات التأهيليــة والعالجيــة لــكل فئــة علــى حــدة.  

2. طبيعة اإلعاقة / الصعوبة الذهنية ونسبهتا يف املؤسسات واملراكز املشاركة يف املسح 

الجــدول التالــي يبيــن طبيعة اإلعاقة أو الصعوبة الذهنيــة التــي تــم اختيارهــا مــن قبــل المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح ويالحــظ 
أن اضطــراب التعلــم الغيــر لفظــي Nonverbal Learning Disability - NVLD( 14( قــد حصــل علــى أقــل نســبة، بواقــع )2.2%(. 
ويحتــاج هــذا المعطــى إلــى إعــادة نظــر وتوضيــح مــا إذا كانــت هــذه النســبة تعــود إلــى عــدم المعرفــة أو اإللمــام بهــذه الصعوبــة الذھنيــة أو 
أن نســبة اضطــراب التعلــم الغيــر اللفظــي ھــي منخفضــة فعليــاً. وھنــا أيضــاً نعــود ونؤكــد علــى ضــرورة إقامــة دورات تثقيفيــة وورشــات عمــل 

تأھيليــة تمكــن الطواقــم العاملــة مــن التمييــز مــا بيــن أنــواع اإلعاقــات والصعوبــات المختلفــة وتزودھــم بــأدوات التشــخيص والتأھيــل المناســبة.

النسبة المئويةالعددالصعوبات الذهنية

%3414.80إعاقة ذھنية 

 Learning( إعاقة تعلمية عسر التعلم/ صعوبات التعلم
)Disabilities3515.30%

 ))ADHD 3214.10اضطراب قصور االنتباه والتركيز وفرط الحركة%

ــر اللفظيــة . 14 ــاجت عــن خلــل فــي وظائــف اجلانــب األميــن مــن املــخ املســؤول عــن معاجلــة املعلومــات غي  اضطــراب عصبــي تطــوري متــازم متعــدد األعــراض ن
(Molenaar – Klumper, 2002(. ال تشــبه صعوبــات التعلــم غيــر اللفظيــة صعوبــات التعلــم الشــا~عة. فبكثيــر مــن احلــاالت ميتــع ذوي صعوبــات التعلــم غيــر 
اللفظيــة بقــدرة جيــدة عــآ القــراءة والكتابــة ولكنهــم يواجهــون صعوبــات فــي حتليــل املعلومــات اخلاصــة بالفــراغ، املعلومــات البصريــة، البداهــة، التنظيــم 

.(Burger, 2004( ــل والتخي
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النسبة المئويةالعددالصعوبات الذهنية

)ADD( 3113.50اضطراب قصور االنتباه والتركيز%

)NVLD( 52.20اضطراب التعلم غير اللفظي%

)PDD( 2711.80التوحد وطيف التوحد%

%3515.20  إعاقة مركبة 

إعاقة أو صعوبة أخرى:

عصبية ) جهاز األعصاب(

حركية 

صرع 

بصرية 

سمعية 

مركبه سمعية بصرية 

3013.10%

%229100.00المجموع 

طبيعة اإلعاقة / الصعوبة الذهنية ونسبتها في المؤسسات والمراكز المشاركة في المسح

 إعاقة ذهنية 
15%

إعاقة أخرى: 
عصبية، حركية، 
صرع، بصرية، 
سمعية، مكبة 
 )بصرية سمعية(

13%

إعاقة تعلمية عسر التعلم/ 
 صعوبات التعلم

)Learning Disabilities(  
15%

   إعاقة مركبة 
15%

اضطراب قصور االنتباه والتركيز 
 )ADHD( وفرط الحركة 

14%

)PDD( التوحد وطيف التوحد 
12%

)NVLD( اضطراب التعلم غير اللفظي 
2%

اضطراب قصور االنتباه 
)ADD( والتركيز 

14%
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معايري القبول يف املؤسسات

1. وجود معايري قبول واحضة ومعمتدة 

يوضــح الجــدول التالــي إجابــة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح حــول مــا إذا كانــت لديهــم معاييــر قبــول واضحــة لألطفــال ذوي 
اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم تؤهلهــم لالنتســاب للمركــز. وقــد وصرحــت الغالبيــة العظمــى مــن المراكــز والمؤسســات المشــاركة أي 
مــا نســبته )%97.5( بــأن لديهــا معاييــر قبــول واضحــة ومعتمــدة. وتعــددت هــذه المعاييــر لتشــمل العمــر، شــدة اإلعاقــة، الوضــع الصحــي، 
وجــود مرافــق مخصصــة، التعــاون، االســتقاللية، مــدة العــالج، والتغطيــة الماليــة. ولكــن لــم يتــم التحقــق لــدى الجهــات الرســمية مــن اعتمــاد 
هــذه المؤسســات لتلــك المعاييــر. ويبقــى الســؤال بضــرورة وجــود معاييــر واحــدة وموحــدة تقــوم الجهــات الحكوميــة وبوضعهــا وتعديلهــا مــن 
فتــرة إلــى أخــرى بمــا يتماشــى مــع منهجيــات العمــل العالميــة علــى ســبيل المثــال: هنــاك حاجــة لتحديــد أدوات تشــخيص محــددة وملزمــة 
الســتخدامها فــي تشــخيص االضطرابــات المختلفــة، ويكــون اســتخدامها فيمــا بعــد ملــزم عنــد تنســيب المنتفعيــن. باإلضافــة لذلــك، يمكــن 

تكويــن لجــان قانونيــة حكوميــة تقــوم علــى وضــع وتنســيب الحــاالت المختلفــة للمؤسســات كل بحســب اختصاصــه.

النسبة المئويةالعددهل هناك معايير قبول واضحة معتمدة؟

%3897.50نعم  

%12.50ال 

%39100.00المجموع 

معايير القبول المختلفة المعتمدة في داخل المؤسسات :

الجــدول التالــي يتضمــن تلخيــص لمعاييــر القبــول المعتمــدة التــي ذكرتهــا المراكــز والمؤسســات المشــاركة فــي المســح حيــن طلــب منهــا أن 
تأتــي علــى ذكــر معاييــر القبــول المعتمــدة فــي حــال وجــدت )كســؤال مفتــوح(. 

المعيار المعتمد داخل المؤسسات#

عمر المستفيد/ة1

شدة اإلعاقة ونوعها2

الوضع الصحي3

استقاللية المنتفع/ة ومدى حاجته/ا لمرافق4

المدة الزمنية للعالج5

جهة التغطية المالية6

كمــا هــو واضــح فــي الجــدول أعــاله فــإن معاييــر القبــول تنوعــت مــا بيــن: العمــر، شــدة اإلعاقــة، الوضــع الصحــي، وجــود مرافــق، التعــاون، 
ذا مــا نظرنــا إلــى هــذه المعاييــر وقارناهــا بمعاييــر القبــول العالميــة المعتمــدة نجــد أن األخيــرة هــي  االســتقاللية، مــدة العــالج، والتغطيــة. واإ
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معاييــر مبنيــة علــى التشــخيص والتقييــم األولــي لإلعاقــة أو الصعوبــة باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى لهــا عالقــة بالفحوصــات الطبيــة 
ومــدى مالئمــة المركــز أو المؤسســة لقــرار لجــان التنســيب الفنيــة يتــم تعيينهــا بحســب القانــون بهــدف تنســيب الحــاالت وتوزيعهــا بصــورة 
مناســبة علــى المراكــز. أمــا األســباب التــي ذكرتهــا المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالمســح فهــي بغالبيتهــا ليــس لهــا عالقــة مباشــرة بقبــول 
الطفــل مــن عدمــه. وعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن المراكــز والمؤسســات المشــاركة بالمســح أجابــت بنعــم علــى الســؤال المتعلــق 
بوجــود معاييــر قبــول واضحــة إال أننــا علــى الغالــب لــم نجــد باإلجابــات معاييــر واضحــة للقبــول ذات عالقــة مباشــرة بطبيعــة اإلعاقــة أو 
االضطرابــات. كمــا لــم تــأِت اإلجابــات مثــاًل علــى ذكــر أهميــة وجــود أوراق تشــخيص طبيــة معتمــدة مــن اختصاصيــن أو جهــات مختصــة 
ومؤهلــة. األمــر الــذي يعكــس جليــًا عــدم وجــود سياســة تشــخيص واضحــة وملزمــة تتضمــن قائمــة بأصحــاب االختصــاص المؤهليــن 
إلجــراء التشــخيص أو التقييــم أو حتــى قائمــة باالمتحانــات التشــخيصية المعتمــدة كمــا هــو الحــال مثــاًل فــي الــدول المجــاورة، حيــث تنظــم 
خدمــات التشــخيص والتقييــم بواســطة مســتند حكومــي وقانونــي ملــزم يوضــح آليــات التقييــم والتشــخيص والتخصصــات التــي يســمح لهــا 
بإجــراء التشــخيص. وهــذه المقارنــة ال ترمــي بالضــرورة إلــى نســخ آليــات العمــل المتبعــة فــي دول الجــوار إنمــا فقــط إلــى لفــت نظــر الجهــات 
الرســمية وحثهــا علــى تنظيــم خدمــات التشــخيص والتقييــم المقدمــة لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم وتوضيــح مــن هــو المخــول 
بإجــراء هــذه التشــخيصات ونوعيــة األدوات التــي يجــب اســتخدامها فــي التشــخيص. إن ترخيــص وتقنيــن خدمــات التقييــم والتشــخيص 
ســيؤدي بالضــرورة إلــى حفــظ حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم وتعزيــز إمكانيــات تقديــم العــالج والتأهيــل الناجــع 

لهــم حيــث أن انعــدام التنظيــم فــي هــذا المنحــى يفتــح المجــال للفوضــى وعــدم المهنيــة وأحيانــا االســتغالل.
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أرقام وحقائق

1. معدل عدد األطفال املستفيدين هشريًا من خدمات املؤسسة التخشيصية باألرقام:

غالبيــة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح لــم تعــط أرقــام محــددة تعكــس معــدل عــدد األطفــال المســتفيدين شــهريًا مــن خدمــات 
المؤسســة التشــخيصية باألرقام، وهذا يشــمل ال )14( مركز التابع لوزارة الصحة - قســم الصحة النفســية كما هو موضح في الجدول.

العدد اسم المؤسسة

لم يتم تحديد عددوزارة الصحة - قسم الصحة النفسية يعبر عن 14 مركز صحة نفسية.

25مركز بلدية إذنا المجتمعي / بلدية إذنا.

لم يتم تحديد عددمؤسسة األميرة بسمة / القدس

لم يتم تحديد عددبيت الرجاء للمكفوفين والمعاقين عقليًا.

4جمعية الملجأ الخيري األرثوذكسي العربي/ العيزرية

65جمعية النهضة النسائية / رام اهلل

لم يتم تحديد عددجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

20جمعية الياسمين / رام اهلل

40جمعية بيت لحم العربية للتأهيل / بيت لحم

لم يتم تحديد عددجمعية رعاية الطفل الخيرية / الخضر – بيت لحم  

10جمعية نابلس للعمل النسائي / نابلس

4جمعية اإلحسان الخيرية / الخليل

لم يتم تحديد عددمركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني / نابلس

لم يتم تحديد عددمركز بلدية يطا المجتمعي / بلدية يطا

لم يتم تحديد عددمركز جبل النجمة / رام اهلل

لم يتم تحديد عددمركز حلحول للصحة النفسية المجتمعية لألطفال والمراهقين / الخليل

15جمعية روان / رام اهلل

لم يتم تحديد عددمركز الدار البيضاء / سلفيت

35مركز بلدية أريحا المجتمعي / بلدية أريحا
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عــدم وجــود بيانــات وأعــداد واضحــة ودقيقــة لألطفــال المســتفيدين شــهريًا مــن خدمــات المراكــز والمؤسســات التشــخيصية يحــول دون التقييــم 
الدقيــق لواقــع الخدمــات المقدمــة ويحــد مــن إمكانيــة تطويــر الخدمــات وتوفيرهــا ألكبــر عــدد ممكــن مــن األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 
وصعوبــات التعلــم. ولعــل الســبب األرجــح لعــدم توفــر مثــل هــذه المعطيــات هــو عــدم اســتخدام المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالبحــث 
لبرامــج محوســبة متقدمــة قــادرة علــى إخــراج تقاريــر إحصائيــة ومعطيــات أخــرى وتطويــر جــودة الخدمــات المقدمــة. إضافــة إلــى  ذلــك عــدم 
اســتخدام أدوات التشــخيص العالميــة بالصــورة الصحيحــة وعــدم تمكــن المختصيــن مــن اســتعمال هــذه األدوات كمــا يجــب، األمــر الــذي 
يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتغراق مــدة زمنيــة أقــل فــي عمليــة التقييــم أو التشــخيص ممــا يولــد ثغــرة واضحــة بجــودة الخدمــة المقدمــة 
للمنتفعيــن، وبالتالــي تغلــب الكميــة علــى النوعيــة وهــو أمــر غيــر معقــول إذا تمــت مقارنتــه بباقــي دول العالــم. إن عمليــات التشــخيص 
والتقييــم هــي عمليــات مركبــة يســتغرق تنفيذهــا مــدة زمنيــة طويلــة باإلضافــة إلــى أوقــات التحليــل وكتابــة األهــداف وتحديدهــا. لذلــك ال بــد 
أن تكــون هنــاك معاييــر أوليــة ملزمــة للجميــع وتحــدد الفتــرة الزمنيــة الموجــب اســتغراقها لــكل تقييــم وتشــخص كــي ال تتغلــب الكميــة علــى 

النوعية.

2. مدة االنتظار لتليق اخلدمة:

فــي الســؤال المفتــوح حــول مــدة االنتظــار لتلقــي الخدمــة تراوحــت إجابــات المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح مــا بيــن أيــام بمــا 
نســبته %48.7، إلــى ســنوات بمــا نســبته %10.2 كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي )تتفــاوت مــدة االنتظــار داخــل المؤسســات، وتتعلــق 

بصــورة كبيــرة أيضــًا بنــوع الخدمــة المطلوبــة ممــا انعكــس علــى إجاباتهــم فــي اختيــار أكثــر مــن احتمــال(:

النسبة المئويةالعددمدة االنتظار

%1936.00أيام 

%2242.00أسابيع 

%48.00أشهر 

%48.00سنوات

%36.00أخرى 

%52100.00المجموع

3. معدل عدد األطفال عىل قامئة االنتظار:

كانــت اســتجابة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح علــى معــدل عــدد األطفــال علــى قائمــة االنتظــار مــن 1 إلــى 40 كحــد أقصــى، 
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

النسبة المئويةعدد المؤسسات التي لديها قائمة انتظارمعدل عدد األطفال على قائمة االنتظار

10 - 1746.70%

20 - 11426.65%
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النسبة المئويةعدد المؤسسات التي لديها قائمة انتظارمعدل عدد األطفال على قائمة االنتظار

40 - 21426.65%

%0.00ال يوجدأخرى 

%15100المجموع

4. متوسط مدة التأهيل/ العالج:

تراوحــت إجابــات المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول متوســط مــدة التأهيــل/ العــالج مــا بيــن عــدة أســابيع إلــى 
ســنوات، حيــث أجابــت الغالبيــة العظمــى بنســبة )%79.4( مــن المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح أن متوســط مــدة التأهيــل/ 

العــالج تصــل إلــى عــدة ســنوات وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:   

النسبة المئويةالعددمدة التأهيل/ العالج

%00.00أيام 

%1121.00أسابيع 

%917.00أشهر 

%3158.00سنوات

أخرى: 6 شهور

24 شهر
24.00%

%53100.00المجموع

عندمــا يــدور الحديــث عــن متوســط مــدة تأهيــل وعــالج طويلــة األمــد تصــل بمعظمهــا إلــى ســنوات عــده ال بــد أن يتــم اعتمــاد تقييمــات 
وأدوات تشــخيص مهنيــة ومقننــة تمكــن مقدمــي خدمــات التأهيــل والعــالج مــن بنــاء خطــة تأهيليــة طويلــة األمــد تمكــن األشــخاص ذوي 
ن افتقــار المؤسســات والمراكــز المشــاركة  اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم مــن االســتقالل بقــدر اإلمــكان كل بحســب قدراتــه. واإ
بالمســح بالمعظــم إلــى مثــل هــذه التقييمــات واألدوات يلقــي بأثــره علــى إمكانيــة التقــدم فــي العــالج ويحــول دون إمكانيــة مقارنــة أداء الطفــل 
واســتجابته للخطــة العالجيــة بســنوات ســابقة. وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إلــى عــدم تمكــن هــذه المراكــز مــن تقييــم الحــاالت بالصــورة الصحيحــة 
وفتــح المجــال أمــام حــاالت أخــرى للتقــدم والحصــول علــى الخدمــات ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف لحرمــان العديــد مــن األشــخاص 
للحصــول علــى فرصــة العــالج والتأهيــل. زد علــى ذلــك، فــإن عــدم توفــر أدوات التقييــم والتشــخيص المناســبة بداخــل المؤسســات يشــير 
إلــى وجــوب إعــادة هيكلــة الميزانيــة والصــرف داخــل هــذه المؤسســات مــع ضــرورة االلتفــات إلــى تخصيــص الميزانيــات الالزمــة لشــراء 

أدوات التقييــم والتشــخيص المناســبة. 
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تلكفة اخلدمات التأهيلية / التخشيصية وأنواعها 

1. تلكفة اخلدمة الواحدة او تلكفة املستفيد اللكية لملقميني يف املركز وملتليق اخلدمات غري املقميني:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح حــول تكلفــة الخدمــة الواحــدة أو التكلفــة مقابــل تقلــي المســتفيد 
للخدمــة فــي المركــز ولمتلقــي الخدمــات غيــر المقيميــن حيــث تراوحــت اإلجابــات مــا بيــن المجانــي الــى مبلــغ مالــي محــدد.

النسبة المئويةالعددالتكلفة

%1843.00مجانًا 

%1945.00مقابل مبلغ مادي زهيد/ رمزي 

%37.00مقابل مبلغ مادي محدد

%25.00 أخرى: تأمينات صحية بحسب الوضع المادي 

%42100.00المجموع

2. التلكفة املالية للخدمات اليت تقدمها املؤسسات:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول تكلفــة الخدمــة الواحــدة أو التكلفــة الكليــة مقابــل 
تلقــي المســتفيد للخدمــة الكليــة  فــي المركــز ولمتلقــي الخدمــات غيــر المقيميــن. حيــث طلــب مــن المؤسســات المشــاركة فــي حــال أجابــت أن 
التكلفــة »مقابــل مبلــغ مــادي محــدد« أن تحــدد قيمــة هــذا المبلــغ. وتراوحــت المبالــغ التــي حددتهــا المؤسســات مــا بيــن )50 إلــى 2000( 

شــيكل، ولــم تحــدد )%58.9( مــن المؤسســات والمراكــز قيمــة مبلــغ التكلفــة.

النسبة المئويةالعددمتوسط المبلغ المادي بالشيكل

200-50820.50%

300-20037.70%

500-30025.15%

1000-50025.15%

2000 -100012.55%

%2358.95ال يوجد رقم محدد

%39100.00المجموع 
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وبحســب مــا يظهــر فــي الجــدول أعــاله، فــإن التكلفــة الماليــة للخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات هــي تكلفــة منخفضــة فــي معظمهــا، وتؤثــر 
بصــورة مباشــرة علــى المختصيــن ذوي الخبــرة العامليــن فــي المراكــز المختلفــة، كمــا أنهــا تطــرح الســؤال حــول إمكانيــة توفيــر أدوات وآليــات 
تقييــم وتشــخيص فــي ظــل تلقــي مثــل هــذه المبالــغ الزهيــدة. وعليــه فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلــى البحــث عــن طــرق تمويــل أخــرى تمكــن 

هــذه المراكــز مــن تقديــم خدمــة ذات جــودة ونوعيــة أفضــل ترتقــي للممارســات العالميــة.

3. أنواع اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واملراكز:

يبيــن الجــدول أدنــاه اســتجابة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح حــول طبيعــة الخدمــات لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات 
التعلــم. وتشــكل خدمــات التشــخيص والعــالج والتأهيــل النســب األعلــى مــن الخدمــات المقدمــة فــي هــذه المؤسســات، ويالحــظ بــأن نســبها 
متقاربــه مــا بيــن )%21، %23.6، %24.4( األمــر الــذي يشــير إلــى أن غالبيــة المؤسســات القائمــة تقــدم خدماتهــا بــدًء بالتشــخيص 

مــرورًا بالعــالج والتأهيــل.

النسبة المئويةالعددطبيعة خدمات المؤسسات

%2821.40خدمات تشخيص

%3123.60خدمات عالج

%54.00إيواء/ إقامة

%1713.00تعليم خاص/ تربية خاصة

%3224.40خدمات تأهيل

%86.00صفوف مساندة

%302.2صفوف دمج

أخرى : خدمات نهارية، خدمات دمج، 
تدريب مهني، نفسي اجتماعي، تشغيل 

وأنشطة
75.40%

%131100.00المجموع

كمــا نــرى، فــإن هنــاك تنــوع فــي الخدمــات المقدمــة لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم وهــو أمــر إيجابــي يعكــس الوعــي الموجــود 
داخــل المجتمــع الفلســطيني والمؤسســات المعنيــة بضــرورة توفيــر هــذه الخدمــات، مــع ذلــك هنالــك حاجــه إلجــراء دراســة إحصائيــة 
مســتفيضة مســتقباًل توضــح طبيعــة الخدمــات المقدمــة ونســبتها مقارنــة بباقــي الخدمــات، ومــا إذا كانــت كافيــة لســد احتياجــات األشــخاص 

ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم، ومــا إذا كانــت هنالــك حاجــة إلضافــة خدمــات جديــدة لتلــك المتوفــرة حاليــًا.
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رشاء اخلدمات واستقدامها من قبل وزارة التمنية االجمتاعية

1. رشاء / استقدام خدمات املؤسسات / املراكز من قبل وزارة التمنية االجمتاعية:

يبيــن الجــدول التالــي مــا إذا كانــت وزارة التنميــة االجتماعيــة تقــوم بشــراء أو اســتقدام أي مــن خدمــات المؤسســات والمراكــز المشــاركة 
بالمســح، حيــث أجابــت )%51.30( مــن المؤسســات والمراكــز »ال« و)46.15 %( »نعــم«  كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ادنــاه:  

النسبة المئويةالعددشراء/ استقدام الخدمة من قبل الوزارة

%1846.15نعم  

%2051.30ال 

%12.55تم التقدم بطلب 

%39100.00المجموع 

ال بــد مــن التشــديد علــى ضــرورة وضــع الئحــة معاييــر وزاريــة ملزمــة للمراكــز والمؤسســات بمــا أن نســبة غيــر قليلــة مــن تلــك المؤسســات 
)تقــارب النصــف( تــزود وزارة التنميــة االجتماعيــة بخدماتهــا. لذلــك ال بــد أن تشــمل هــذه الالئحــة معاييــر مثــل: القــدرة علــى إجــراء التقييــم 
والتشــخيص المهنــي المعتــرف بــه، كفــاءة الطاقــم العامــل فــي هــذه المؤسســات والمراكــز، توفــر المــوارد الكافيــة، االلتــزام بــاألدوات وطــرق 
العمــل المهنيــة. ويجــب أن تســتخدم هــذه الالئحــة فــي تقييــم أداء المؤسســات والمراكــز المانحــة للخدمــات وأخــذ القــرار بشــأن اســتقدام 

خدماتهــا مــن عدمــه فــي حــال عــدم التزامهــا بهــذه المعاييــر.

2. نوع اخلدمات اليت تقوم برشاهئا وزارة التمنية االجمتاعية:

يبيــن الجــدول التالــي إجابــات المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح والتــي تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بشــراء خدماتهــا حيــث أن 
الجــدول يوضــح  نــوع الخدمــات التــي يغطيهــا شــراء الخدمــة، حيــث شــكلت خدمــات التأهيــل النســبة األعلــى أي مــا نســبته %21.3 مــن 

الخدمــات المقدمــة للــوزارة.

النسبة المئويةالعددنوع الخدمة

%36.40دعم مادي عام بدون تحديد الخدمة

%817.00 عالج طبيعي 

%48.50 تربية خاصة 

%1021.30خدمات تأهيل 

%714.90خدمات تعليم

%24.40تغطية تكاليف المواصالت للمركز
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النسبة المئويةالعددنوع الخدمة

%510.60جلسات عالجية 

%36.40برامج صعوبات التعلم 

%48.50إيواء

%12.00أدوات 

%47100.00المجموع

يبيــن الجــدول مــدى مســاهمة وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي خدمــة األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم، حيــث أنــه تمــت 
اإلشــارة مــن قبــل المؤسســات إلــى حصولهــم علــى دعــم لخدمــات مختلفــة مــن قبــل الــوزارة، وعليــه شــكلت خدمــات التأهيــل النســبة األعلــى 
فيهــا. بالمقابــل، لــم يكــن هنــاك معرفــة لــدى المؤسســات حــول المعاييــر التــي عليهــم توفيرهــا كــي يتــم الموافقــة علــى طلبــات الدعــم مــن قبــل 
الــوزارة. وهنــا نــرى ضــرورة أن يتــم توضيــح هــذه المعاييــر للمؤسســات الخدماتيــة والتــي تتضمــن معاييــر الجــودة والنوعيــة الشــمولية ذات 
العالقــة بمســتوى اإلمكانيــات الفيزيائيــة والمصــادر المتوفــرة وأيضــًا اإلمكانيــات الفنيــة ذات العالقــة بالمصــادر البشــرية والمنهجيــات ذات 
العالقــة بالتقييــم والتشــخيص والتأهيــل، كمــا ويجــب أن يكــون هنــاك نظــام للمتابعــة والتفتيــش الــدوري والمســتمر لهــذه الخدمــات لضمــان 
جودتهــا ونوعيتهــا وهــذا يعنــي وجــوب وضــع الــوزارة لشــروط ومعاييــر واضحــة للحصــول علــى التمويــل مــع الضــرورة إلــى إجــراء تفتيــش 

دوري علــى مســتوى الخدمــات التــي تحصــل علــى التمويــل والدعــم الــوزاري.

3. عدد األطفال املستفيدين من رشاء اخلدمة:

يبيــن الجــدول التالــي إجابــة المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح حــول عــدد األطفــال المســتفيدين مــن شــراء الخدمــة، حيــث شــكلت 
الفئــة بيــن 5 إلــى 10 مســتفيد/ة النســبة األكثــر تكــرارًا بيــن مجمــوع اإلجابــات وبلغــت 29%.

النسبة المئويةالعددعدد المستفيدين

5-113.00%

10-5 929.00%

15-10 825.00%

20-15412.50%

50-2039.00%

70-5039.00%

%412.50ال يوجد رقم محدد

%32100.00المجموع 
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عرض ومسح لألدوات واآلليات املستخدمة 

1. اآلليات / األدوات املستخدمة يف املؤسسات املختلفة لغرض التخشيص: 

بســؤال المؤسســات والمراكز المشــاركة في المســح عن اآلليات/ األدوات التي تســتخدمها لغرض التشــخيص تبين أن أدوات التشــخيص 
التربــوي )%25( تليهــا أدوات التشــخيص االجتماعــي )%22( هــي األكثــر اســتخدامًا لغــرض التشــخيص كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 

أدنــاه:

النسبة المئويةالعددأدوات التشخيص

%2119.00تشخيص طبي

%2725.00تشخيص تربوي

%22.00تشخيص عصبي

%2422.00تشخيص اجتماعي

%1716.00تشخيص سيكومتري/ نفسي

تشخيصات أخرى: تشخيصات مهنية أخرى لم يتم تحديدها من قبل المؤسسات 
%1716.00المشاركة

%108100المجموع 

يظهــر مــن المعطيــات أعــاله بــأن أدوات التشــخيص التربــوي أي مــا نســبته )%25( منهــا تليهــا أدوات التشــخيص االجتماعــي بنســبة 
)%22( هــي األكثــر اســتخدامًا فــي المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالمســح، وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت أدوات التشــخيص الوحيــدة 
المعتمــدة فــي هــذه المؤسســات، مــع أنهــا تلعــب دور بالتنبيــه لوجــود إعاقــة ذهنيــة، إال أنهــا قلمــا تفيــد فــي تشــخيص مــا إذا كان الطفــل 
مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم أم ال، أو ُتمّكــن مــن اإلحاطــة بنــوع اإلعاقــة أو الصعوبــة وبالتالــي المســاعدة فــي وضــع 
الخطــة العالجيــة والتأهيليــة المناســبة للطفــل. ومــرة أخــرى نــرى أن انعــدام وجــود معاييــر ملزمــة للتشــخيص يفتــح المجــال أمــام المؤسســات 

العتمــاد آليــات تشــخيص ليســت بالضــرورة تتناســب مــع الحالــة أو مــع تلــك المعتمــدة عالميــًا أو حتــى فــي دول الجــوار.

2. وصف األدوات املستخدمة مع ذكر النخسة املستخدمة وسنة اإلصدار:

طلــب مــن المؤسســات والمراكــز المشــاركة فــي المســح وصــف األدوات التــي تســتخدمها فــي التشــخيص مــع ذكــر النســخة المســتخدمة 
وســنة اإلصــدار، علــى ســبيل المثــال اختبــار )WISC-IVARB(. وأجابــت النســبة األعلــى أي )%36( إجابــة »ال يوجــد أداة مقننــة«، 
وأفــادت )%9( بأنــه ال يوجــد لديهــا أداة محــددة. أي أن مــا نســبته )%45( مــن المؤسســات المشــاركة صرحــت بأنــه ال يوجــد لديهــا 
أدوات للتشــخيص ســواء كانــت محــددة أو مقننــة علــى الرغــم مــن أنهــا مؤسســات ومراكــز تقــدم بالفعــل خدمــات تشــخيص وتأهيــل لــذوي 
اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم، وهــذا أمــر مقلــق. فكيــف مــن الممكــن أن تقــدم هــذه الخدمــات بانعــدام وجــود أدوات تشــخيص محــددة 
أو مقننــة؟ ومــا الــذي يمكــن أن نستشــفه مــن هــذا المعطــى عــن جــودة الخدمــات المقدمــة! وهنــا تنبــع المشــكلة الرئيســية، ففــي ظــل انعــدام 
وجــود أدوات وآليــات مقننــة للتشــخيص يصعــب التعــرف علــى نــوع االضطــراب أو اإلعاقــة وبالتالــي تزيــد احتماليــة وضــع تقييــم وخطــة 

عالجيــة خاطئــة تســبب فــي اســتفحال المشــكلة أو عــدم تداركهــا أو عالجهــا فــي الوقــت المناســب. 
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أمــا بالنســبة لباقــي المؤسســات والمراكــز المشــاركة  والتــي اختــارت أداة تشــخيص محددة/مقننــة أو أكثــر فينصــح بعمــل دراســة مســتقبلية 
تبحــث أســباب اختيــار األداة وكيفيــة اســتخدامها مــن قبــل المؤسســة، بمــا فــي ذلــك مؤهــالت وتخصصــات الطاقــم المخــول باســتخدامها 
داخــل المؤسســة، واختبــار مــا إذا كانــت األداة بالفعــل تناســب الحــاالت التــي تســتقبلها المؤسســة ومــدى مواكبتهــا للتطــور العلمــي 

والتحديثــات فــي هــذا المجــال.

النسبة المئويةالعدداسم األداة

%38.56ال يوجد أداة محددة

%1234.28ال يوجد أداة مقننة 

The Childhood Autism Rating Scale25.71%

The Snap – IV Teacher and Parent Rating Scale12.86%

 ABLLS – R: Assessment of Basic Language and Learning
 skills12.86%

ABAS« Adaptive Behavior Assessment12.86%

 Raven’s Progressive Matrics25.71%

 Color Cards Personality Assessemnt12.86%

Allinoi196412.86%

 Gilliam Autism Rating Scale12.86%

Wechsler Intelligence Scale for Children25.71%

Stanford – Binet Intelligence Scales12.86%

Functional Independce Measure12.86%

Gross Motor Function Measure12.86%

The ICF Assessment Sheet12.86%

Portage Early Education Programme25.71%

Valpar assessment product12.86%

Denver Developmental Screening Tests12.86%

%35100.00المجموع
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معلية حتويل األطفال لملؤسسات

1. اجلهة املخولة بتحويل األطفال لملؤسسة: 

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح للســؤال حــول »الجهــة المخولــة بتحويــل األطفــال 
للمؤسســة،«  إن األطبــاء بشــكل عــام هــم أصحــاب النســبة األعلــى فــي تحويــل األطفــال إلــى المؤسســات، بنســبة )%14( لطبيــب العائلــة 
يليــه طبيــب األطفــال بنســبة )%13(، وطبيــب األمــراض النفســية والعصبيــة )%10(. ويلعــب األخصائيــون النفســيون أيضــًا دورًا مركزيــًا 
فــي تحويــل األطفــال للمؤسســات المعنيــة بنســبة وصلــت إلــى )%12(، أيضــًا )%12( مــن المؤسســات األخصائــي االجتماعــي يعتبــر 

أيضــًا جهــة مخولــة بالتحويــل.

النسبة المئويةالعددجهات التحويل

%3214.00طبيب/ة عائلة

%3113.00طبيب/ة أطفال

%2410.00طبيب/ة أمراض نفسية وعصبية

%104.00طبيب/ة دماغ وأعصاب

%2812.00أخصائي/ة اجتماعي/ة

%2912.00أخصائي/ة نفسي/ة

%188.00أخصائي تربية خاصة

%188.00أخصائي عالج وظيفي

%188.00أخصائي عالج نطق

%21.00جهات أخرى: طب أطفال

%42.00تحويل ذاتي 

%31.50المدرسة 

%31.50األهل 

%20.375التربية والتعليم 

%20.375وكالة الغوث 

%94.00برنامج التأهيل المجتمعي

%10.25الروضة 

%234100.00المجموع
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هــذا وال بــد أن يكــون هنــاك هيكليــة لنظــام التحويــل للمؤسســات، بحيــث تحــدد هرميــة واضحــة بالنســبة لألطــراف المخولــة بالتحويــل 
وللجهــات التــي يمكــن التحويــل إليهــا ممــا يترتــب عليــه فــي نهايــة المطــاف صيــرورة واضحــة تعطــي الفــرد الفرصــة بلقــاء ذوي االختصــاص 

بالتشــخيص والتقييــم والذيــن يقومــون بدورهــم بتحويلــه الــى األطــر المناســبة.

2. مسار تقدمي اخلدمة:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة  مــع ســؤال حــول »مســار تقديــم الخدمــة« حيــث تــم ســؤال 
المؤسســات المشــاركة مــا إذا كان لديهــا مســار محــدد للخدمــة أم ال ؟ وأفــادت النســبة األعلــى مــن المؤسســات أي )%76.9( بــأن لديهــا 
مســار خدمــة محــدد تتبعــه. يشــمل فــي معظمهــا الخطــوات التاليــة: 1. تعبئــة اســتمارة أوليــة مــن قبــل األهــل 2. تحويــل الطفــل إلــى 
جهــة مختصــة للتشــخيص إذا لــم يكــن بحوزتــه تشــخيص / تشــخيصه فــي المركــز بحالــة تقديمــه لخدمــات التشــخيص 3. تعبئــة اســتمارة 

اجتماعيــة 4. تقييــم مــن قبــل الطاقــم المهنــي بمشــاركة األهــل 5. تعبئــة ملــف التقييــم 6. وضــع خطــة تدخــل 7. تقييــم ومتابعــة.

النسبة المئويةالعددالمسار

%923.10ال يوجد مسار محدد 

%3076.90يوجد مسار محدد 

%39100.00المجموع 

3. املستندات والوثائق اليت جيب عىل الطفل/ة الزتود هبا للحصول عىل خدمات املؤسسة:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » المســتندات والوثائــق التــي يجــب 
علــى الطفــل/ة التــزود بهــا للحصــول علــى خدمــات المؤسســة »حيــث تبيــن أن تقريــر تشــخيص/ توصيــات طبيــب/ة كانــت األعلــى نســبة  
بمقــدار )%26.00(، أمــا األقــل نســبة )%0.80( فــكان تقريــر نســبة العجــز. ومــن النتائــج الملفتــة أن األوراق الثبوتيــة تشــكل مســتند 

يجــب التــزود بــه للحصــول علــى خدمــات بمــا نســبته )%1.20( مــن المؤسســات فقــط. 

النسبة المئويةالعددالمستندات

%3126.00تقرير تشخيص/ توصيات طبيب/ة

%2622.00كتاب تحويل طبي

%108.00تقرير تشخيص نفسي

%1815.00تقرير تشخيص صعوبات/ بطء تعلم

%1815.00تقرير أخصائي/ة اجتماعي

%10.80تقرير نسبة العجز الصادر عن )وزارة الصحة(
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النسبة المئويةالعددالمستندات

%21.20وثائق ثبوتية

%1412.00تحويل ذاتي )األهل(

%120100.00المجموع

األهداف واألدوات املستخدمة داخل املؤسسات

1. اهلدف من إجراء معلية تقيمي/ تخشيص الطفل/ة يف املؤسسة/ امجلعية/ املركز/ املدرسة:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال »هــدف إجــراء عمليــة تقييــم/ تشــخيص 
الطفــل/ة فــي المؤسســة/ الجمعيــة/ المركــز/ المدرســة« حيــث تبيــن أن اإلجابــات »تحويــل الطفــل/ة لألطــر العالجيــة/ التعليميــة/ التأهيليــة 
المناســبة«، واالســتجابة »بنــاء خطــة عالجيــة«، واالســتجابة »تلقــي خدمــات متعــددة عالجيــة وتأهيليــة وتعليميــة« حصلــت علــى نســب 

متشــابهة، %21 فــي الثــالث حــاالت. أمــا أقــل نســبة هــي )%2.00( فكانــت »لتلقــي اســتحقاقات ماديــة«.

النسبة المئويةالعدداألهداف

%3221.00تحويل الطفل/ة لألطر العالجية/ التعليمية/ التأهيلية المناسبة

%3221.00بناء خطة عالجية

تقييم تطور وضع الطفل/ة ومدى استفادته/ها من األطر العالجية/ التعليمية/ التأهيلية 
المناسبة

3120.00%

%32.00تلقي استحقاقات مادية

%2315.00تلقي خدمات اجتماعية

%3221.00تلقي خدمات متعددة عالجية وتأهيلية وتعليمية

%00.00أخرى 

%153100.00المجموع

2. األدوات املستخدمة لتقيمي تطور وضع الطفل/ة ومدى استفادته/ها من األطر العالجية/ التعلميية/ 

التأهيلية املناسبة:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » األدوات المســتخدمة لتقييــم تطــور 
وضــع الطفــل/ة ومــدى اســتفادته/ها مــن األطــر العالجيــة/ التعليميــة/ التأهيليــة المناســبة« حيــث تبيــن أن االســتجابة فــي المجــال الطبــي 

هــي األعلــى بنســبة )22.00%( 
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النسبة المئويةالعدداألدوات المستخدمة في المجاالت المختلفة

%822.00في المجال الطبي 

%514.00في المجال التربوي التعليمي

%617.00في المجال النفسي

%514.00في المجال التشغيلي أو الوظيفي

%719.00في مجال اضطرابات السمع والنطق واضطرابات التواصل

%514.00أدوات أخرى: أدوات فحص مدى الرضى عن الخدمة 

%36100.00المجموع 

آراء، إنطباعات، وتوصيات الطوامق العاملة يف املؤسسات بشأن آليات التخشيص، استخداماهتا، والبدائل

1. انطباع طامق املؤسسة حول آليات التخشيص واألدوات املستخدمة يف املؤسسة/املركز:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال »مــا هــو رأيــك بآليــات التشــخيص 
واألدوات المســتخدمة فــي المؤسســة/المركز«، وهــو مــن األســئلة األكثــر جوهريــة فــي هــذا المســح ألنــه يســتطلع آراء المؤسســات فــي 
آليــات التشــخيص المعمــول بهــا واألدوات المســتخدمة فعليــًا فــي المؤسســة. أي أنــه يعكــس مــدى الرضــا مــن واقــع خدمــات التشــخيص 
المقدمــة فــي المؤسســات. وتبيــن مــن المســح أن )%51.00( مــن المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالبحــث تــرى أن آليــات التشــخيص 
واألدوات بحاجــة إلــى تحســين وتطويــر، و)%40.00( تــرى أنهــا مناســبة، )%2.00( فقــط تعتقــد بأنهــا مرضيــة و )%7.00( تعتقــد 

أنــه ال توجــد حاجــة إلــى تحســينها.

ومــن بيــن اآلراء المســتطلعة والمقترحــات بــرزت الحاجــة الملحــة ألدوات تشــخيص وتأهيــل وتقنيــات أكثــر تقدمــًا تتواكــب مــع التطــورات 
يجــاد أدوات تســاعد علــى  العالميــة ومتطلبــات المؤسســات والمنتفعيــن. كمــا ظهــر أن هنالــك  رغبــة ملحــة فــي تدريــب وتطويــر الكــوادر واإ

توحيــد اللغــة المشــتركة بيــن الطواقــم العاملــة، ســواء طبيــة، تمريضيــة، او تأهيليــة.

النسبة المئويةالعددرأيك باليات التشخيص واألدوات المستخدمة

%1940.00تناسب االحتياجات العالجية

%2451.00بحاجة إلى تحسين وتطوير 

%12.00مرضية مع إمكانية تحديثها

%37.00محايد

%47100.00المجموع 
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نتائــج المســح هــذه ال تــدع مجــال للشــك بــأن النســبة الكبــرى مــن األخصائييــن والعامليــن فــي المؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا لألطفــال 
ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وصعوبــات التعلــم فــي الضفــة الغربيــة تطمــح إلــى تحســين وتطويــر آليــات التشــخيص واألدوات المعمــول بهــا فــي 
ــًا عامــًا  مؤسســاتهم، وأن إدخــال أدوات تقييــم وتشــخيص مقننــة وتنظيــم العمــل فــي هــذا المجــال ســوف تضيــف تطــور هــام يلبــي مطلب

لغالبيــة المؤسســات القائمــة.

2. مدى الرضا عن آليات التخشيص واألدوات املستخدمة واملعمول هبا يف املؤسسة/ املركز؟

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال »إلــى أي مــدى أنــت راضــي/ة عــن 
آليــات التشــخيص واألدوات المســتخدمة والمعمــول بهــا فــي المؤسســة/ المركــز؟« وقــد تبيــن أن مــا نســبته )%87.20( مــن المؤسســات 
أجابــت بأنهــا »راضيــة بشــكل معتــدل«، و)%2.56( مــن المؤسســات فقــط أجابــت بأنهــا راضيــة جــدًا، و)%5.12( راضيــة للغايــة، وعليــه 
فــإن هــذا المعطــى يعــزز مــن االســتنتاج الســابق ويوضــح بــأن هنــاك مطلــب لهــذه المؤسســات بهــدف تحســين الوضــع القائــم وتطويــر 
آليــات التشــخيص واألدوات المعمــول بهــا، وبمــا أن غالبيــة المؤسســات تطمــح للحصــول علــى فــرص لتطويــر الــذات والتقــدم فــي المجــال. 
وهــو األمــر الــذي يطــرح مــرة أخــرى ضــرورة بنــاء منظومــة تقييــم وتشــخيص مقننــة وملزمــة وتعميمهــا علــى كافــة المؤسســات والمراكــز 
العاملــة فــي المجــال وتســخير المــوارد واالمكانيــات إلقامــة الــورش التعليميــة والتدريبيــة للتعريــف بهــذه األدوات وتأهيــل الطواقــم العاملــة 

بالمؤسســات للعمــل علــى اســتخدامها.

النسبة المئويةالعددمدى رضاك عن آليات التشخيص واألدوات المستخدمة

%25.12راضي/ة للغاية 

%12.56راضي/ة جداً 

راضي/ة بشكل معتدل ) هناك حاجة لإلبقاء على بعضها والتدرب عليه 
ضافة أدوات تتناسب مع االحتياجات(. %3487.20باإلضافة لتجديد واإ

%12.56راضي/ة قلياًل 

%12.56غير راضي/ة بتاتًا 

%39100.00المجموع

3. نسبة اجلهات املشاركة باملسح اليت تنصح باستخدام آليات وأدوات تخشيص أخرى: 

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال »هــل تنصــح باســتخدام آليــات وأدوات 
تشــخيص أخــرى/ إضافيــة؟« حيــث تبيــن أن االســتجابة نعــم وصلــت نســبتها إلــى )%94.90( ممــا يــدل أن هنــاك حاجــة  فــي هــذه 
المؤسســات الســتخدام آليــات وأدوات تشــخيص مغايــرة أو إضافيــة لتلــك المســتخدمة بالفعــل، وعليــه فــإن هــذه النتيجــة ال تــدع مجــال 
للشــك بــأن المطلــب هــو مطلــب عــام، وأن المؤسســات والمراكــز العاملــة فــي هــذا المجــال تشــعر بــأن آليــات وأدوات التشــخيص المعمــول 
بهــا غيــر كافيــة ألداء المهمــة وأن هنــاك حاجــة ماســة ومطلــب ملــح لتطويــر آليــات العمــل للنهــوض بالخدمــات المقدمــة وتحســين فــرص 

التأهيــل وجــودة الحيــاة لألطفــال متلقــي الخدمــة.
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النسبة المئويةالعددالتوصية

%3794.90نعم  

%25.10ال 

%39100المجموع 

4. أدوات وآليات التخشيص أخرى / اضافية تتطلع  الطوامق الستخدامها:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز المشــاركة حــول الســؤال »فــي حــال كانــت اإلجابــة )نعــم(، مــا هــي هــذه األدوات 
حــدد/ي؟« وهــو ســؤال مفتــوح طلــب فيــه مــن المؤسســات ذكــر آليــات وأدوات تشــخيص إضافيــة ينصــح باســتخدامها باإلضافــة لتلــك 
المعمــول بهــا بالمؤسســة،  وبالرغــم مــن أن )%9.50(  فقــط مــن المؤسســات لــم تســتطع ذكــر أدوات التشــخيص اإلضافيــة المطلوبــة 
وأجابــت ب »ال أعــرف« فــان اإلجابــات األخــرى كانــت بمعظمهــا فضفاضــة مثــال ذلــك )فحوصــات خاصــة بالتوحــد، فحــص الــذكاء، 
أدوات تشــخيص عالميــة( أو تعكــس نوعــًا مــن عــدم اإللمــام أو مواكبــة التحديثــات فــي مجــال تشــخيص اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات 
التعلم كإدراج آليات لتشــخيص اإلعاقة الجســدية وليس الذهنية، أو ذكر برنامج بورتج )Portage( مثاًل الذي هو ليس أداة تشــخيص 

بــل برنامــج إرشــادي للتعامــل مــع أطفــال التوحــد فــي البيــوت ومــع األهــل وللعمــل البيتــي المكثــف وليــس للمراكــز التأهيليــة. 

النسبة المئويةالعدداألدوات

%49.50أدوات تحليل البيانات 

%512.00فحوصات خاصة بالتوحد 

%37.00فحص الذكاء 

%921.50أدوات تشخيص عالمية 

%921.50أدوات القياس السيكومترية 

%37.00تقييم القدرات 

%25.00مقياس دنفر 

%37.00البورتج 

%49.50ال اعرف 

%42100.00المجموع
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آليات / أدوات مرتمجة ومقننة لملجمتع الفلسطيين 

1. مدى استخدام آلیات / أدوات مترجمة ومقننة لملجمتع الفلسطيين :

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » ھل يتم استخدام آليات/ أدوات 
مترجمة ومقننة للمجتمع الفلســطيني ؟« حيث تبين أن )%43.50( من المؤسســات أجابت )نعم( و )56.50 %( منها أجابت )ال(. 
ال يســعنا هنــا إال أن نلفــت النظــر إلــى هــذه النتائــج نظــرًا لكوننــا لــم نتمكــن مــن إيجــاد آليــات وأدوات تشــخيص مترجمــة للعربيــة ومقننــة 
بشــكل يتناســب مــع المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة. وأدوات التشــخيص المترجمــة للعربيــة والمتاحــة والمســتخدمة عددهــا قليــل 

ومقننــة أمــا لمناطــق الداخــل الفلســطيني أو االردن.

النسبة المئويةالعددالتوصية

%1743.50نعم  

%2256.50ال 

%39100.00المجموع 

2. األدوات املرتمجة واملقننة املستخدمة، وأصحاب التخصصات الذین یسحم هلم بتمریرها واستخدامها:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة  حــول الســؤال » في حال كانت اإلجابة نعم ما ھي األدوات 
المستخدمة؟ ومن ھم اصحاب التخصصات الذين يسمح لهــم بتمريرهــا واستخدامهــا؟« حيــث تبيــن أن أدوات وكســلر، وبيئــة الــذكاء، 
ومقيــاس الســلوك هــي األدوات األكثــر اســتخدامًا بنســبة )%17.00(. وشــملت قائمــة األدوات المقننــة بحســب هــذه المؤسســات أيضــًا 
ذا مــا نظرنــا إلــى األدوات المذكــورة نجــد أنهــا أدوات بالمعظــم  برنامــج البورتــج )%4.00( وســناب 5 بنســبة )%2.00(، ومــرة أخــرى واإ
غيــر مترجمــه، وأن ترجمــت كإختبــار وكســلر مثــاًل  فهــي غيــر مقننــة للمجتمــع الفلســطيني فــي الداخــل، وقــد ال تكــون مناســبة أو مواءمــه 

للمجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة.

لكــن الملفــت هــو أن )%43.00( مــن المؤسســات التــي صرحــت بأنهــا تســتخدم أدوات مقننــة لــم تســتطع تحديــد هــذه األدوات. أيضــًا 
أنــه باســتثناء برنامــج البورتــج لــم يذكــر مــن هــم أصحــاب التخصصــات الذيــن يســمح لهــم بتمريــر أو اســتخدامه كأداة  والمؤسســتان 
اللتــان أدرجتــا البورتــج ذكرتــا أن االخصائــي النفســي هــو الــذي يســمح لــه بتمريــر واســتخدام هــذه األداة، لكــن برجوعنــا للموقــع اإللكترونــي  
لجمعيــة البورتــج الوطنيــة )NPA( وجدنــا أن الشــخص المخــول بتأهيــل األهــل ومقدمــي الرعايــة الســتخدام البورتــج واإلشــراف علــى خطــة 
العمــل يجــب أن يكــون عضــو فــي ال NPA ونقابتهــا المهنيــة وحاصــل علــى تدريــب معتمــد مــن ال NPA . ويشــير الموقــع بــأن مدربــي 
البورتــج المعتمــدون يجــب أن يقدمــوا ورشــات بورتــج بانتظــام للحفــاظ علــى ترخيصهــم، ويتــم مراجعــة عضويتهــم مــره كل ثالثــة ســنوات. 
إضافة لذلك، ال بد من التأكد من أن األدوات المســتخدمة ســواء في التشــخيص أو التأهيل هي بالفعل األداة المناســبة واألمثل للحالة. 
مثــال ذلــك فــي الفتــرة الحاليــة ال يوجــد ســوى القليــل جــدًا مــن األدلــة البحثيــة علــى اســتخدام برنامــج البورتــج مــع أطفــال طيــف التوحــد أو 
نجاعتــه فــي مثــل تلــك الحــاالت، وأمــا األبحــاث المتوفــرة فتعــزو نجــاح البرنامــج المذكــور مــع األطفــال دون ســن الدراســة الذيــن لديهــم 

احتياجــات تعليميــة خاصــة.15

15.  Portage and Autism (2017), Research Autism, improving the quality of life.
Available online: https://www.researchautism.net/interventions/167/portage-and-autism?print=1
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النسبة المئويةالعددالتخصصاألدوات 

%24.00اخصائي نفسيبرنامج البورتج 

%817.00اختبار وكسلر 

%817.00بيئة الذكاء 

%817.00مقياس السلوك

%12.00برنامج سناب 5 

%2043.00ال يوجد تحديد

%47100.00المجموع
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آليات ومعلية تقيمي ومراجعة اخلطة العالجية

1. مراجعة وتقییم الخطة التأهلية  / العالجیة / التربویة:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » ھل يتم مراجعة وتقييم الخطة 
التأھيلية / العالجية / التربوية؟« حيــث تبيــن أن االســتجابة نعــم كانــت نســبتها )97.50 %(.

النسبة المئويةالعددالتوصية

%3897.50نعم  

%12.50ال 

%39100.00المجموع 

2. التخصصات التي تقوم بمراجعة وتقييم الخطة التأھيلية/العالجية للطفل:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » من يقوم بمراجعة وتقييم الخطة 
التأھيلية/العالجية للطفل؟ حدد/ي التخصص« حيــث تبيــن أن االســتجابة الفريــق متعــدد التخصصــات كانــت بنســبة )58.50%(.

النسبة المئويةالعددالتخصص

%2458.50الفريق متعدد التخصصات 

%37.30 طاقم MOVE  ) طاقم متعدد التخصصات لإلعاقات الحركية الشديدة (

%1434.20المسؤول عن الحالة 

%41100.00المجموع

3. المدة الزمنیة للقیام باعادة التقییم للطفل:

يبيــن الجــدول التالــي اســتجابة المؤسســات والمراكــز والجهــات المشــاركة فــي المســح حــول الســؤال » ما ھي المدة الزمنية للقيام بإعادة 
التقييم للطفل« حيــث تبيــن أن االســتجابة أظهــرت أن المــدة هــي كل 6 أشــهر وهــي األكثــر تكــرارًا  بنســبة )52.00%(. 

النسبة المئويةالعددالمدة

%13.00أسبوعيًا 

%515.00 3 شهور 
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النسبة المئويةالعددالمدة

%61852.00 شهور 

%824.00فصلي 

%13.00سنويا 

%13.00حسب الحاجة

%34100.00المجموع
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خدمات التخشيص والتقيمي املتوفرة لألطفال ذوي اإلعاقات والصعوبات 
الذهنية - الواقع وحتليل النتاجئ 

بعــد مراجعــة نتائــج االســتبيان تبيــن أن %46 مــن المراكــز والمؤسســات المشــاركة بالبحــث والمــزودة للخدمــات لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة 
وصعوبات التعلم هي مراكز حكومية، أما باقي مراكز التأهيل فتتبع لجهات ال ربحية، أهلية أو مســتقلة. هذا األمر يبين أن مســؤولية 
توفيــر خدمــات العــالج والتأهيــل لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم فــي الضفــة الغربيــة ملقــاة بالمعظــم وخالفــًا للمتبــع عــادة علــى 
كاهــل المؤسســات األهليــة وغيــر الحكوميــة. ومــع تفهــم الواقــع السياســي القائــم وأثــرة علــى تــردي خدمــات الصحــة النفســية فــي الضفــة 
الغربيــة وتقييــم الــدور المركــزي الــذي تلعبــه هــذه المؤسســات الغيــر حكوميــة لدعــم األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعويــات التعلــم، إال 
أنــه ال بــد مــن التحذيــر بــأن هــذا الواقــع قــد يخلــق تبعيــة وتعلــق بهــذه المؤسســات التــي مــن البديهــي أن تخضــع لمعاييــر داخليــة خاصــة 
بهــا لتحديــد أولويــات وآليــات عملهــا. كمــا أنــه ال يمكــن بالضــرورة التعويــل علــى هــذه المؤسســات غيــر الحكوميــة لوضــع خطــة عمــل 
وطنيــة شــاملة تهــدف إلــى تزويــد الخدمــات لجميــع المتقدميــن أو توفيــر حــل جــذري الحتياجــات جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 
وصعوبــات التعلــم فــي الضفــة الغربيــة بصــرف النظــر عــن طبيعــة إعاقتهــم، عمرهــم، جنســهم، أو خلفيتهــم االقتصاديــة أو االجتماعيــة. 
ويبيــن البحــث أن هنــاك حاجــة لفهــم أفضــل لحقيقــة وطبيعــة الخدمــات المتوفــرة لألطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي الضفــة 
الغربيــة. حيــث أن معظــم الخدمــات تقــدم مــن قبــل مؤسســات غيــر حكوميــة تخضــع كمــا أســلفنا معاييــر داخليــة خاصــة بهــا لتحديــد 
أولويــات وآليــات عملهــا. ونتيجــة لهــذه الثغــرة فــي طبيعــة الخدمــات، وقــد وضــح مــن خــالل المشــاركين فــي االســتبيان أنــه ال يوجــد 
معلومــات محــددة حــول عــدد األطفــال المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز التأهيــل ومؤسســات التشــخيص، بالمقابــل، فقــد تمــت اإلشــارة إلــى 
أن نســبة قليلــة مــن األطفــال تتلقــى خدمــات علــى حســاب وزارة التنميــة االجتماعيــة، وعــادة مــا يتوجــه األشــخاص القــادرون علــى تحمــل 
التكاليــف الماليــة إلــى خدمــات تشــخيص أخــرى أكثــر مهنيــة. إن عــدم وجــود مثــل هــذه اإلحصائيــات والبيانــات يحــول دون التقييــم الدقيــق 
لواقــع الخدمــات المقدمــة ويحــد مــن إمكانيــة تطويــر الخدمــات وتوفيرهــا ألكبــر عــدد ممكــن مــن األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات 

التعلــم ويمــس بفــرص التأهيــل والعــالج.

باإلضافــة لمــا تقــدم، فقــد أشــار االســتبيان  أن األخصائيــون االجتماعيــون يشــكلون النســبة األكبــر أي )%15( مــن طاقــم العمــل المهنــي 
فــي المؤسســات والمراكــز المشــاركة بالمســح، يليهــم أخصائيــو العــالج الوظيفــي )%13.40(، واألخصائيــون النفســيون )11.65%(، 
تعتمــد  المراكــز والمؤسســات التأهيليــة معلمــي التربيــة الخاصــة )%9.00( وأخصائيــي التربيــة الخاصــة )%8.00( باإلضافــة إلــى 
أخصائيــي السمع والنطق واضطــرابات التواصل )%8.00( والمرشــدين التربوييــن )%6.70(. وبنــاًء علــى النســب المذكــورة يالحــظ قلــة 
تواجــد أطبــاء األمــراض النفســية والعصبيــة حيــث يشــكلون نســبة  )%4.50( واألمــر ذاتــه مــع  أطبــاء المــخ واألعصــاب الــذي يعتيــر 
وجودهــم نــادرًا حيــث شــكلوا نســبة )%1(، المرشــدين النفســيين )%1(، المعالجيــن بالتشــغيل )%1(، والممرضيــن )%1(. أمــا خدمــات 
التشــخيص والتقييــم لوحــظ أن هنــاك نقــص فــي نســبة األخصائييــن النفســيين المتخصصيــن المعتمديــن إلجــراء التشــخيص والتقييــم وبنســبة  
لــم تتعــدى )%9( مــن مجمــوع التخصصــات؛ أخصائي/ة نفسي/ة تربوي/ة  )%6.00(، أخصائي/ة نفسي/ة )%11.56(  أخصائــي 
عيــادي )%3.00(، وبوجــود هــذا النقــص و توســيع  دائــرة صالحيــات األخصائييــن االجتماعييــن علــى حســاب التخصصــات األخــرى، 
فإنــه ال بــد مــن  العمــل علــى ســد النقــص الموجــود لضمــان التــوازن الــالزم مــا بيــن التخصصــات،  والعمــل  ترســيم وتوضيــح حــدود 

صالحيــات كل تخصــص والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه، وتنظيــم العالقــة مــا بيــن التخصصــات المختلفــة فــي المؤسســة الواحــدة.

أكثــر مــن )%97.00( مــن المراكــز والمؤسســات صرحــت بــأن لديهــا معاييــر قبــول واضحــة ومعتمــدة تنوعــت مــا بيــن: العمــر، شــدة 
اإلعاقــة، الوضــع الصحــي، وجــود مرافــق، التعــاون، االســتقاللية، مــدة العــالج، والتغطيــة، باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى »مركبــة«.  لكننــا 
لــم نجــد باإلجابــات معاييــر واضحــة للقبــول ذات عالقــة مباشــرة بطبيعــة اإلعاقــة أو االضطرابــات بعكــس معاييــر القبــول العالميــة المعتمــدة 
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والتــي تبنــى علــى التشــخيص والتقييــم األولــي لإلعاقــة أو الصعوبــة باإلضافــة إلــى معاييــر أخــرى لهــا عالقــة بالفحوصــات الطبيــة ومــدى 
مالئمــة المركــز أو المؤسســة لقــرارات فــي الغالــب تكــون تكــون للجــان تنســيب حكوميــة فــي تلــك الــدول. 

فبعــد البحــث وجدنــا أنــه كثيــرًا مــا يتــم اســتخدام آليــات غيــر مهنيــة وغيــر مقننــة للتشــخيص والتقييــم، بحيــث يعتمــد التشــخيص علــى 
االنطباعــات أو يكتفــي بالتشــخيص الطبــي الســريري العالــم أو بالتقاريــر تعليميــة واجتماعيــة، وال يتعــدى كونــه مجــرد توصيــة غيــر ملزمــة. 
وبالرغــم مــن أن هنــاك مراكــز ومؤسســات أشــارت إلــى اســتخدامها أدوات تقييــم وتشــخيص مقننــة إال أننــا أوضحنــا ســابقًا اإلشــكالية 
المتعلقــة بهــذه األدوات والتــي تمحــورت فــي كونهــا إمــا غيــر مترجمــة أو غيــر مقننــة بمــا يتناســب مــع المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة 

الغربيــة، أو حتــى غيــر مالئمــة للحالــة.

وكمــا اتضــح مــن المســح فــإن هــذا هــو مطلــب الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات التــي تقــدم خدماتهــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنيــة 
دخــال  وصعوبــات التعلــم فــي الضفــة الغربيــة والتــي عبــرت عــن رغبتهــا فــي تحســين وتطويــر آليــات التشــخيص واألدوات المعمــول بهــا واإ
أدوات تقييــم وتشــخيص مقننــة وتنظيــم العمــل فــي هــذا المجــال. حيــث أن هنــاك عــدم رضــا عــن الوضــع القائــم بالــذات بمــا يتعلــق 
بــاألدوات والمــوارد المتاحــة لتقييــم ولتشــخيص األطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم والتــي هــي األســاس ألي خطــة عالجيــة 
أو تأهيليــة. وهنالــك مطلــب عــام مــن طواقــم العمــل وأصحــاب التخصصــات وحتــى المســؤولين بالــوزارات المعنيــة بتوفيــر برامــج للتدريــب 
حاطتهــم بالرعايــة الصحيــة والنفســية  والتأهيــل المهنــي واإلرشــاد حتــى يتســنى لمــزودي الخدمــات التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن األطفــال واإ
والمجتمعيــة التــي يســتحقونها. وكمــا ذكرنــا ولتحســين هــذا الواقــع ال بــد مــن وضــع آليــة عمــل رســمية تضــم منظومــة تقييــم وتشــخيص مقننــة 
وملزمــة تعمــم علــى كافــة المؤسســات والمراكــز العاملــة فــي المجــال وتخصيــص المــوارد واإلمكانيــات إلقامــة الــورش التعليميــة والتدريبيــة 
للتعريــف بهــذه األدوات وتأهيــل الطواقــم العاملــة بالمؤسســات للعمــل بهــا.  كمــا يفضــل تطويــر آليــة عمــل لــدى الــوزارات المختصــة تشــجع 
المهنييــن بــل وتلزمهــم أحيانــًا باالســتكمال المهنــي واالطــالع الدائــم علــى مســتجدات األبحــاث واألدوات المســتخدمه عالميــًا. وال بــأس 
مــن تبــادل الخبــرات أو االســتعانة بخبــراء ومختصيــن محلييــن وعالمييــن لضمــان تقديــم خدمــات أفضــل لألطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 

وتطويــر قطاعــات الصحــة النفســية، والتنميــة االجتماعيــة، والتربيــة والتعليــم فــي الضفــة الغربيــة وفلســطين عامــة.
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خدمات التخشيص والتقيمي املتوفرة لألطفال ذوي اإلعاقات والصعوبات 
الذهنية يف الضفة الغربية - التحديات

أثنــاء إجــراء هــذه الدراســة واجــه فريــق البحــث، خاصــة الذيــن عملــوا فــي الشــق الميدانــي وجمــع البيانــات، تحديــات ومعوقــات نبعــت 
باألســاس مــن ضعــف خدمــات الصحــة النفســية بشــكل عــام فــي الضفــة الغربيــة. حيــث كان هنــاك العديــد مــن الصعوبــات الصعوبــة 
األولــى: عــدم توفــر البيانــات ذات الصلــة والمعطيــات األوليــة الالزمــة لرصــد واقــع خدمــات التشــخيص والتقييــم المتوفــرة لألطفــال ذوي 
اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي الضفــة الغربيــة، الصعوبــة الثانيــة: هــي عــدم توفــر قاعــدة بيانــات حديثــة ومســتوفاة تضــم المراكــز 
والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات التشــخيص والتقييــم او حتــى العــالج والتأهيــل، ناهيــك عــن عــدم وجــود مثــل هــذه القاعــدة أيضــًا  لمــزودي 
الخدمــات والمتخصصيــن فــي مجــال الصحــة النفســية والتأهيــل الذهنــي، واألمــر تفســه تكــرر بعــدم وجــود  قائمــة مســتوفاة باألطبــاء 

واألخصائييــن النفســيين والعالجييــن.

نمــا أيضــًا أمــام المحــاوالت لوضــع  إن هــذا الواقــع ال بــد أنــه  يقــف حجــر عثــرة ليــس فقــط أمــام الراغبيــن فــي دراســة الوضــع الراهــن واإ
خطــة تطويريــة حقيقيــة قابلــة للتنفيــذ. فكيــف يمكــن بنــاء خطــة تطويريــة دون توفــر البيانــات األساســية أو حتــى معرفــة حجــم المشــكلة 
واالحتياجــات والنواقــص والمــوارد الماديــة والبشــرية المتوفــرة ؟ وكيــف يمكــن ضمــان تطبيــق أي خطــة تطويريــة بســرعة ونجاعــة فــي الوقــت 

الــذي يســتغرق مراكــز ومؤسســات كبيــرة أســابيع طويلــة للحصــول علــى أبســط المعطيــات والبيانــات الالزمــة؟

تحــٍد أخيــر واجــه فريــق العمــل تمثــل فــي عــدم إلمــام جــزء مــن الطواقــم العاملــة فــي هــذه المراكــز أو المؤسســات بكيفيــة العمــل أو اإلجــراءات 
المتبعــة. قــد يكــون الســبب هــو عــدم وجــود معاييــر وآليــات عمــل واضحــة ولكــن األكيــد أن هنالــك حاجــة كمــا أعربــت الــوزارات المختصــة 

لتأهيــل وتدريــب طواقــم العمــل وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة لزيــادة نجاعــة الخدمــات المقدمــة فــي هــذه المراكــز والمؤسســات.
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خدمات التخشيص والتقيمي املتوفرة لألطفال ذوي اإلعاقات والصعوبات 
الذهنية يف الضفة الغربية - التوصيات

تبيــن الدراســة أن هنــاك حاجــة ماســة لفهــم أفضــل لواقــع األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي فلســطين، وتشــير اســتنتاجات 
الدراســة إلــى المجــاالت التــي يعتقــد بوجــوب أخذهــا بعيــن االعتبــار مــن قبــل الجهــات ذات الصلــة فــي فلســطين. مــع ذلــك يــدرك الباحثيــن 

وجــود تحديــات كثيــرة يواجههــا صنــاع القــرار فــي فلســطين، ونضــع هنــا أمامكــم توصيــات ألخذهــا بعيــن االعتبــار:

هنــاك حاجــة ماســة إلجــراء مســح شــامل لواقــع خدمــات الصحــة النفســية )قبــل العمــل علــى وضــع خطــة تطويريــة منهجيــة( يشــمل . 1
إحصــاء األطفــال ذوي اإلعاقــات والصعوبــات الذهنيــة فــي فلســطين.

هنــاك ضــرورة  أن يشــمل المســح عــدد األطفــال المســتفيدين وطبيعــة الخدمــات المقدمــة فــي كل محافظــة مــن المحافظــات بهــدف . 2
فهــم الواقــع المحلــي ودراســة النواقــص واالحتياجــات وتطويــر الخدمــات المقدمــة لألطفــال ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم 

ومعرفــة مــا إذا كانــت هنالــك حاجــة لتوســيع دائــرة الخدمــات القائمــة أو إضافــة خدمــات جديــدة لتلــك المتوفــرة حاليــًا.

فلســطين . 3 فــي  الذهنيــة  اإلعاقــات والصعوبــات  لــذوي  المختلفــة  الخدمــات  تقــدم  التــي  للمراكــز والمؤسســات  شــامل  إجــراء مســح 
بالبدايــة.   يتــم بعدهــا بنــاء ســجل وقائمــة بيانــات ومعطيــات بالمراكــز والمؤسســات وتقســيمها بحســب نوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا 

: التشــخيصية، العالجيــة والتأهيليــة.

إجــراء مســح شــامل لألطبــاء واألخصائييــن ومــزودي الخدمــات التأهيليــة والعالجيــة فــي فلســطين، وتطويــر ســجل وقائمــة بيانــات . 4
ومعطيــات وتقســيمها بحســب التخصصــات المختلفــة وأنــواع الخدمــات التــي يقدمونهــا.

مســح  أماكــن تواجــد المؤسســات والمراكــز وتوزيعهــا علــى المحافظــات المختلفــة، ليتــم فيمــا بعــد تحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي . 5
فلســطين عــن طريــق توفيــر مراكــز متخصصــة فــي جميــع المحافظــات تقــدم الخدمــة لطالبيهــا دون الحاجــة إلــى الســفر للمحافظــات 

األخــرى كمــا هــو الحــال عليــه اليــوم.

ال بــد أن يتــم تجميــع نتائــج المســح لبنــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة محوســبة ومتاحــة )accessible( وفــي متنــاول الجميــع بحيــث تخــدم . 6
كافــة األطــراف المعنيــة، ســواء المختصيــن أو صانعــي القــرار، أو حتــى األفــراد العادييــن الباحثيــن عــن مــزودي خدمــات التأهيــل، 

التشــخيص والعــالج.

مــن الضــروري أن تكــون هــذه البيانــات والمعطيــات خاضعــة للرقابــة والمحاســبة العامــة لضمــان الوضــوح والشــفافية، وبعيــدة عــن . 7
المركزيــة )centralization( األمــر الــذي الحظــه  فريــق البحــث فــي أماكــن عــدة. حيــث تركــزت المعطيــات والمعلومــات أحيانــًا 
كثيــرة لــدى فــرد واحــد ولــم يتــم تشــاركها مــع آخريــن مــن طاقــم العمــل بالمؤسســة أو الــوزارة، علــى عكــس آليــات العمــل الســليمة التــي 
تتطلــب عمــاًل جماعيــًا شــفافًا يتشــارك خاللــه أفــراد الطاقــم الواحــد بالمعلومــات وأدوات العمــل لضمــان عــدم اســتغالل المنصــب 

ومحاربــة البيروقراطيــة.

 هنــاك حاجــة لتوفيــر برامــج التعلــم المســتمر وورشــات التطــور المهنــي فــي مجــاالت التشــخيص، التقييــم، التأهيــل والتعليــم التــي تمكــن . 8
الطواقــم مــن االطــالع علــى آخــر المســتجدات والتطــورات فــي مجــال اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم فــي العالــم.

إقامــة دورات تثقيفيــة وورشــات عمــل تأهيليــة تمكــن الطواقــم العاملــة مــن التمييــز مــا بيــن أنــواع اإلعاقــات المختلفــة وتزودهــم بآليــات . 9
التشــخيص، التقييــم والتأهيــل المناســبة.

ضــرورة أن تأخــذ الحكومــة دورًا محوريــًا فــي بنــاء سياســات عمــل خاصــة بالدولــة ووضــع نظــام ومعاييــر مهنيــة واضحــة وعــدم تــرك . 10
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األمــر دون ضوابــط ملزمــة. وكمــا ذكرنــا فــإن تنظيــم هــذا المجــال يتــم أواًل بتشــكيل لجــان مختصــة، تتضمــن أخصائييــن مؤهليــن 
ومواكبيــن للتطــورات التأهيليــة والعالجيــة محليــًا وعالميــًا، تعكــف علــى وضــع معاييــر تشــخيص موحــدة وملزمــة آخــذة بعيــن االعتبــار 
احتياجــات الواقــع الفلســطيني وخصوصيتــه. وال بــد أيضــًا مــن التأكيــد علــى أهميــة الــدور الرقابــي الــذي يتوجــب أن تؤديــه الجهــات 

الحكوميــة الرســمية المخولــة بمنــح هــذه التراخيــص وســحبها أو عــدم تجديدهــا فــي حــال وجــود خروقــات.

ننصــح بضــرورة اعتمــاد نظــام لجــان التنســيب الفنيــة كمــا هــو متبــع فــي عــدة دول بالعالــم. لجنــة التنســيب هــي لجنــة قانونيــة مخولــة . 11
قــرار حــق الطلبــة  ذوي اإلعاقــة أو الصعوبــة الذيــن هــم فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  )ســن 3-21( فــي  مــن قبــل الدولــة لتحديــد واإ

تلّقــي الخدمــات المالئمــة فــي اإلطــار المالئــم وحســب اإلمكانيــات. 

خلــق وترســيخ آليــات ومعاييــر عمــل موحــدة ومحــددة وملزمــة لجميــع المراكــز والمؤسســات التأهيليــة والتعليميــة الخاصــة باألطفــال . 12
ذوي اإلعاقــات الذهنيــة وصعوبــات التعلــم.

 وضــع آليــة عمــل واضحــة واعتمــاد أدوات تشــخيص ملزمــة تنظــم بواســطة مســتند قانونــي يوضــح آليــات التقييــم والتشــخيص . 13
والتخصصــات التــي يســمح لهــا بإجــراء التشــخيص، وأن يكــون المســتند ملــزم لجميــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

ينصــح بــأن تواكــب هــذه اآلليــة المعاييــر الدوليــة وتطبــق بواســطة لجــان قانونيــة وبمســاعدة جهــات رقابيــة رســمية تتحقــق مــن اعتمــاد . 14
المؤسســات للمعاييــر الصحيحــة.

تخصيــص المــوارد الالزمــة بمــا فيهــا الميزانيــات والمــوارد المهنيــة لترجمــة بعــض مــن أدوات التشــخيص وتقنينهــا بحيــث تتناســب مــع . 15
المجتمــع الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة.

تســخير المــوارد واإلمكانيــات إلقامــة الــورش التعليميــة والتدريبيــة للتعريــف بهــذه األدوات وتأهيــل الطواقــم العاملــة بالمؤسســات للعمــل . 16
بهــا. ففــي ظــل الظــروف الحاليــة نالحــظ أن جــزء كبيــر مــن أفــراد الطواقــم يفتقــرون إلــى المعرفــة المهنيــة بآليــات التقييــم والتشــخيص 
وينقصهــم االطــالع والتدريــب والتأهيــل. ومــع شــح المــوارد والبرامــج التأهيليــة التخصصيــة فــي الضفــة الغربيــة وفلســطين عامــة، يلجــأ 
هــؤالء فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى اإلنترنــت للتعــرف علــى أدوات تقييــم وتشــخيص بــل وال يتوانــى البعــض أحيانــًا مــن اســتخدامها 

دون أدنــى تأهيــل مهنــي أو تدريــب أو معرفــة بطريقــة التطبيــق أو العواقــب واآلثــار الســلبية التــي قــد تترتــب عليهــا.
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املالحق

ملحق رمق 1: منوذج حول اجلهات املهنية املؤهلة مبنح تخشيص مقبول لتحديد إعاقة الطالب يف 

اللجان املختلفة يف الرتبية اخلاصة مثل: جلان الوضع / التنسيب، جلان الدجم، جلان االستئناف

المصدر – موقع وزارة التربية والتعليم – دولة مجاورة

الجهة المهنية المؤهلة بمنح تشخيص مقبول لتحديد إعاقة الطالبوصف اإلعاقة

أخصائي نفسي تربوي / أخصائي نفسي تطوري / أخصائي نفسي سريريالذكاء المحدود

لجنة التشخيص لخدمة ذوي التخلف العقليالتخلف العقلي البسيط – رعاية

لجنة التشخيص لخدمة ذوي التخلف العقلي باإلضافة إلى جهة مهنية أخرى تخلف عقلي متوسط مركب
مؤهلة لمنح تشخيص مقبول لإلعاقة اإلضافية

اضطرابات سلوكية	 

اضطرابات عاطفية	 

اضطرابات قلة التركيز وفرط الحركة 	 
ADHD

أخصائي نفسي تربوي / أخصائي نفسي تطوري / أخصائي نفسي سريري / 	 
طبيب نفسي مختص باألطفال والشباب.

أخصائي نفسي تربوي / أخصائي نفسي تطوري / أخصائي نفسي سريري / 	 
طبيب نفسي مختص باألطفال واليافعين.

أخصائي نفسي مختص / طبيب أعصاب أطفال وتطور الطفل مختص / 	 
طبيب نفسي مختص باألطفال والشباب / طبيب أطفال مع خبرة 3 سنوات 

على األقل في مركز تطور الطفل.

ASD هذا النوع من االضطرابات يتم تشخيصه بواسطة جسمين : طبيب نفسي اضطراب طيف التوحد
مختص باألطفال واليافعين / طبيب أطفال مع خبرة 3 سنوات على األقل في 
مركز تطور الطفل / طبيب مختص باألعصاب وتطور الطفل: باإلضافة، 
وبالتوازي مع الفحوصات الطبية، تشخيص من قبل أخصائي نفسي سريري 

مختص في العالج السرير لألطفال /  أخصائي نفسي تطوري / أخصائي نفسي 
تأهيلي أو أخصائي نفسي تربوي ذو تدريب مثبت في مجال التوحد.

طبيب مختص بالطب النفسي لألطفال واليافعيناالضطرابات النفسية

ُعسر تعليمي	 

اضطرابات قلة التركيز وفرط الحركة 	 
ADHD

أخصائي نفسي تربوي / أخصائي نفسي مختص متدرب في موضوع عسر 	 
التعلم / أخصائي نفسي مختص ومقيم تعليمي متفقين في تشخيص واحد 

مشترك أو تشخيصين مشتركين.

أخصائي نفسي مختص / طبيب أعصاب أطفال مختص بتطور الطفل / 	 
طبيب مختص بالطب النفسي لألطفال واليافعين / طبيب أطفال مع خبرة 3 

سنوات على األقل في مركز تطور الطفل.
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الجهة المهنية المؤهلة بمنح تشخيص مقبول لتحديد إعاقة الطالبوصف اإلعاقة

طبيب أطفال مع خبرة 3 سنوات على األقل في مركز تطور الطفل / طبيب الشلل الدماغي / اإلعاقة الجسدية
مختص بطب أعصاب األطفال وتطور الطفل.

أخصائي اتصال تم تأهيليه في مجال السمعالصم / السمع الثقيل

لجنة تشخيص تابعة لخدمات المكفوفين في وزارة العمل والرفاه أو طبيب عيونالعمى / ضعف البصر

تأخر في التطور في المجاالت الوظيفية 
واللغوية

طبيب مختص بطب أعصاب األطفال وتطور الطفل أو أخصائي نفسي 
)تربوي/تطوري( + مختص باضطرابات االتصال أو معالج وظيفي

أخصائي اتصال مؤهل بمركز تطور الطفلتأخر في التطور بالمجال اللغوي

طبيب أطفال مع خبرة 3 سنوات على األقل في مركز تطور الطفل / طبيب أمراض نادرة
مختص بطب أعصاب األطفال وتطور الطفل.
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ملحق رمق 2 

اسمتارة مسح خلدمات التخشيص والتقيمي املقدمة لذوي اإلعاقات الذهنية وصعوبات التعمل

الرجاء تحديد جميع االحتماالت المناسبة في جميع األسئلة.

البيانات األساسية للمؤسسة/الجمعية/المركز/المدرسة:

سنة التأسيس: ____________________اسم المؤسسة/المركز: _________________________________________________

رقم التسجيل: _____________________جهة التسجيل/الترخيص: _______________________________________________

العنوان الكامل: _____________________________________________________

البريد اإللكتروني: __________________الفاكس: ___________________________الهاتف: _______________________

الموقع اإللكتروني: _______________________________

طبيعة عمل المؤسسة / المركز:       حكومية        أهلية         قطاع خاص        مؤسسات أجنبية        وكالة الغوث

الطاقم العامل في المؤسسة يشمل التخصصات التالية:

 أخصائي/ة  نفسي/ة  عيادي/ة أخصائي/ة  نفسي/ة  تربوي/ة

 طبيب/ة  مخ واعصاب أخصائي /ة نفسي/ة

 أخصائي/ة  اجتماعي/ة طبيب/ة امراض نفسية وعصبية

 مرشد/ة نفسي/ة مرشد/ة  تربوي/ة

 أخصائي/ة السمع والنطق واضطرابات التواصل اخصائي/ة  تربية خاصة

 معلم/ة معلم/ة تربية خاصة

 أخصائي/ة  عالج وظيفي/عالج بالتشغيل   أخصائي/ة عالج  وظيفي

 آخر:____________________ ممرض/ة

 آخر:____________________ آخر:____________________
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الفئة المستهدفة:

تستقبل المؤسسة الفئات العمرية التالية:

 آخر: من جيل _______ إلى جيل _______ 12 – 18 سنة 6 -12 سنة 0-6 سنوات

النوع االجتماعي:    إناث             ذكور             الجنسين

طبيعة اإلعاقة/ الصعوبة الذهنية:

   بسيطة        متوسطة        شديدة إعاقة عقلية )انخفاض مستوى الذكاء بدرجة اقل من 70 ( 

 إعاقة ذهنية ) عدم القدرة على التركيز(

Learning Disabilities إعاقة تعلمية )عسر التعلم / صعوبات التعلم 

ADHD اضطراب قصور االنتباه والتركيز وفرط الحركة 

ADD اضطراب قصور االنتباه والتركيز 

NVLD اضطراب التعلم غير اللفظي 

PDD التوحد وطيف التوحد 

 إعاقة مركبة                                                حدد/ي: ____________________  

 آخر:____________________ آخر:____________________

  نعم            ال          هل هناك معايير قبول واضحة معتمدة؟

إذا كان نعم، ما هي معايير قبول األطفال لتلقي خدمات المؤسسة/ المركز

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________
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3____________________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________________

تستقبل المؤسسة أطفال من المحافظات/ البلدات التالية:

 محافظة رام اهلل والبيرة محافظة الخليل محافظة بيت لحم محافظة القدس

 محافظة أريحا واألغوار محافظة قلقيلية محافظة سلفيت محافظة نابلس

 آخر:________________. محافظة طولكرم محافظة جنين محافظة طوباس

معدل عدد األطفال المستفيدين شهريا من خدمات المؤسسة التشخيصية: _______________ )باالرقام( 

معدل عدد األطفال المستفيدين شهريا من خدمات المؤسسة العالجية: ________________________

مدة االنتظار لتلقي الخدمة:     أيام           أسابيع            أشهر            سنوات            آخر _______.                                    

معدل عدد األطفال على قائمة االنتظار:          1-10        11 – 20        21 - 40       آخر _______.

متوسط مدة التأهيل/العالج:    أسابيع           أشهر           سنوات          آخر _______.

تكلفة الخدمة الواحدة أو تكلفة المستفيد الكلية للمقيمين في المركز ولمتلقي الخدمات غير المقيمين:

    مجانا             مقابل مبلغ مادي زهيد/رمزي             مقابل مبلغ مادي يتراوح ما بين _____ إلى ______

تقدم المؤسسة الخدمات التالية:

   تعليم خاص/ تربية خاصة   إيواء/اقامة   خدمات عالج    خدمات تشخيص

   آخر: ______________   صفوف دمج   صفوف مسانده   خدمات تأهيل
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هل تقوم وزارة التنمية االجتماعية  بشراء/ باستقدام أي من الخدمات المؤسسة/ المركز؟

    نعم              ال             تم التقدم بطلب

في حال كانت اإلجابة بنعم

ما هو نوع الخدمات التي يغطيها شراء الخدمة؟ _________________________________________________

كم عدد األطفال المستفيدين من شراء الخدمة؟ _________________________________________________

لغرض التشخيص تقوم المؤسسة باستخدام اآلليات / األدوات التالية: 

  تشخيص اجتماعي  تشخيص طبي    

  تشخيص سيكومتري/نفسي: ___________________.  تشخيص تربوي

  تشخيص عصبي

  آخر: _______________________________________________________________________.

)WISC-IVARB الرجاء وصف األدوات المستخدمة مع ذكر النسخة المستخدمة وسنة اإلصدار. على سبيل المثال اختبار(
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الجهة المخولة بتحويل األطفال للمؤسسة: 

  طبيب/ة امراض نفسيه وعصبيه  طبيب/ة أطفال  طبيب/ة عائلة

  اخصائي/ة نفسي/ة  أخصائي/ة اجتماعي/ة  طبيب/ة دماغ واعصاب

  أخصائي عالج  إتصال   أخصائي عالج وظيفي  أخصائي تربية خاصة

  آخر/ى )أذكر المسمى 
الوظيفي(:_______________

  آخر/ى )أذكر المسمى 
الوظيفي(:_______________

مسار تقديم الخدمة

يمر الطفل/ة بالمراحل التالية حتى يتم قبوله/ها بالمؤسسة:

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________________

6___________________________________________________________________________________

7___________________________________________________________________________________

المستندات والوثائق التي يجب على الطفل/ة التزود بها للحصول على خدمات المؤسسة: 

 تقرير تشخيص نفسي كتاب تحويل طبي تقرير تشخيص/ توصيات طبيب/ة

  آخر: ______________________ تقرير أخصائي/ة اجتماعي تقرير تشخيص صعوبات/بطء تعلم

  آخر: ______________________  آخر: __________________  آخر: __________________



54

هدف إجراء عملية تقييم/ تشخيص الطفل/ة في المؤسسة/الجمعية/المركز/المدرسة:

    تحويل الطفل/ة لألطر العالجية / التعليمية / التأهيلية المناسبة

    بناء خطة عالجية

    تقييم تطور وضع الطفل/ة ومدى استفادته/ها من األطر العالجية / التعليمية / التأهيلية المناسبة

    تلقي استحقاقات مادية

    تلقي خدمات اجتماعية

    تلقي خدمات خدمات متعددة عالجية وتأهيلية وتعليمية

    آخر: _____________________________________________________________.

األدوات المستخدمة لتقييم تطور وضع الطفل/ة ومدى استفادته/ها  من األطر العالجية / التعليمية / التأهيلية المناسبة 

)الرجاء إدراج ووصف األدوات المستخدمة(

في المجال الطبي

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

في المجال التربوي التعليمي 

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

في المجال النفسي

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________
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في المجال التشغيلي أو الوظيفي

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

في مجال اضطرابات السمع والنطق واضطرابات التواصل

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

ما هو رأيك بآليات التشخيص واألدوات المستخدمة في المؤسسة/المركز؟

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________________

إلى أي مدى انت راٍض/ية عن آليات التشخيص واألدوات المستخدمة والمعمول بها في المؤسسة/المركز؟

  راٍض/ية للغاية         راٍض/ية جدا         راٍض/ية بشكل معتدل        راٍض/ية قليال         غير راٍض/ية بتاتا

في حال كانت اإلجابة بنعم، ما هي هذه األدوات حدد/ي؟

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________________
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هل يتم استخدام آليات / أدوات مترجمة ومقننه للمجتمع الفلسطيني؟         نعم               ال

في حال كانت اإلجابة بنعم ما هي األدوات المستخدمة؟ ومن هم أصحاب التخصصات الذين يسمح لهم بتمريرها واستخدامها؟

1____________________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________________

6___________________________________________________________________________________

7___________________________________________________________________________________

هل يتم مراجعة وتقييم الخطة التأهيلية / العالجية / التربوية؟         نعم               ال

حدد/ي التخصص:_____________________________من يقوم بمراجعة وتقييم الخطة التأهيلية/العالجية للطفل؟ 

ما هي المدة الزمنية للقيام باعادة التقييم للطفل:

بيانات الشخص الذي قام بتعبئة االستمارة

___________________________المسمى الوظيفي:___________________________االسم الكامل:

___________________________التاريخ:___________________________التوقيع:
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