
ة  لخاّص ا فئات   ل وا ات   لمحدودّي ا لبحث   لمرآز     ا
  

  

  
 :أوالد ذوي إحتياجات خاّصة في الوسط البدوي في النّقب

  أنماط إستعمال الخدمات , مميّزات
   اية بهم على األمهاتوأبعاد العن

  

  

  عنات زيف       دنيز ناون           نوريت سطروسبرغ    
  
  
  
  
  

ومّول بمساعدة , أجري البحث بمساعدة منظّمة شتيل والمجلس للقرى غير المعترف بها
  صندوق هيلن بادر وأشليم , ماستشوستس الواليات المتحّدة, ميخائيل وأندريا دوبروف

  
  
  
  

  

  08-503- דמ



 
  

  

  

  

  

  :ذوي إحتياجات خاّصة في الوسط البدوي في النّقب والدأ

  وأبعاد العناية بهم على األمهاتأنماط إستعمال الخدمات , مميّزات
  

  
  عنات زيف      نوريت سطروسبرغ                 دنيز ناون                                    

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

وّل بمساعدة ميخائيل وأندريا وُم, ظّمة شتيل والمجلس للقرى غير المعترف بهاأجري البحث بمساعدة من

  صندوق هيلن بادر وأشليم, ماستشوستس الواليات المتحّدة, دوبروف
  

  

  القدس                                              2008  تموز

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معهد بروآديل  –جوينت  -مايرس

  3886ب .ص

  91037القدس 

  

  02-6557400: هاتف

 www.jdc.org.il/brookdale: عنوان في اإلنترنت02-5612391: فاآس

  brook@jdc.org.il: بريد الكتروني
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  طاقم البحث 
  

  معهد بروآديل  –جوينت  –مايرس 

  :مرآز أنجلبرج لألوالد والشبيبة:             فئات  الخاّصةوالالمرآز   لبحث  المحدودّيات  

  طالل دولب                                                                      دنيز ناون      

  فرنكوبيتس -سريت ألنبوجن                                                          نوريت سطروسبرغ     

  شارون عاميئل                                                                            عنات زيف

  فداء نجم                                                                                 

  جامعة بن غوريون 

  بروفيسور علّيان القريناوي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لجنة التوجيه 

  

 الى ضافهباإل نهأل وذلك .عليه من لجان التوجيه المعتاد من آثرأ ةعموّس ةلجن البحث هذا ترافق لقد

 والشبيبه والدألل خدمات وتطوير لتحسين مسارتخطيطي لتطوير اللجنه هذه تهدف فقد, البحث هذا مرافقة

: مثل ,ذات الصلة والجهات اتالمنظّم آل عن لينممّث تعيين لهذه الّلجنة تّم .بحثال نتائج عقابأ في, البدو

ذات صلة  تالجمعّي نيممثّل, والتربية الرفاه ,ةالصّح لخدمات نيمحلّي لينممّث ;ةحكومّي مكاتب من ممثلين

 هدافأ تحديد ة فياللجّن ساهمت لقد. البحث طاقم يوممثّل المواطنين ممثلي ;النقب في البدو انّكسبال

 ,ةموسّع اللجنه آون بسبب  .البحث تنفيذ ومتابعة اإلستمارات  بناء  ,البحث جهاز ,البحث سئلةأ ,البحث

 ,رفاه: المختلفة المجاالت هذه من بكل صتتخّص نلجا توفيرـ فيها تتطلّب ةمعيّن لمهام ابًعِت فصلها تّم فقد

  .معهم التعامل تم الذين االوالد عمارأل ابًعِت وآذلك  ,وتربية هصّح

  

 آل اسماء دناهأ القائمه في وتظهر  ,البحث ثناءأ تبّدل قد اللجنة عضاءأ من اقسًم أّن لىإ آذلك شارهاإل يجب

  .شغلها التي والوظيفه ,لبحثا فترة مدى على اللجنه هذه في تعيينهم تّم من

  

  ):االبجدي الترتيب حسب( ة اللجن لهذه اآلتين ينالممثّل تعيين تّم

 مجلس رئيس نائب ,صبيح ابو ابراهيم السيد ;بها المعترف غير القرى مجلس رئيس ,آف ابو جابر السيد

 غير القرى لسمج, مدير التخطيط اإلستراتيجي, سعيد أبو سّمورالسيد   ;بها المعترف غير القرى

 نائب ,عبيد ابو انطسل السيد ;السبع تل , المحلي المجلس رئيس ,سريحان ابو قاسم السيد ;بها المعترف

 رئيس نائب ,عرار ابو سليمان دالسّي ;مواطنين لممّث ,عمرين ابو جمعه السيد ;السبع بئر ,شتيل ,رئيس

 ابو ثابت دآتور ;السبع بئر شتيل ,الخاصه هالتربي زمرّآ ,عرار ابو منير السيد ;عرعره ,المحلي المجلس

 يالمحّل المجلس ,آسيّفه الجماهيري المرآز مدير ,شارب ابو ابراهيم السيد ;السبع بئر, شتيل مدير ,راس

 محمد السيد ;هالجماهيرّي المراآز شرآة ,حورة الجماهيري المرآز مدير ,الكيعان ابو علي السيد ;آسيفه

 عامر السيد ;المعارف وزارة ,الدريجات مدرسة مدير ,حّماد ابو اسحق السيد  ;لمواطنين لممّث ,جابر ابو

 ;وزارةالتربية , مراقبة الدوام ضابط, صاع ابو عامر السيد ;شقيب السالم يالمحّل مجلسلا ,معمر ابو

 في عياده مدير ,ربيع ابو نسيو دآتور ;عرعره المحلي المجلس , التربية قسم مدير ,قوش ابو سالم السيد

 اهللا عبد السيد ;السبع آل المحلي المجلس ,التربية قسم مدير ,رقيق ابو خليل السيد ;ةالصّح وزارة ,رهط

 السيد ;احداث ضابط ,شاري بو ابشالوم السيد ;آسيفه المحلي المجلس ,الرفاه قسم مدير ,يوشريق ابو

 المجلس ,التربية قسم مدير ,سداال طالب السيد ;بسمة بوأ االقليمي للمجلس العام المدير ,اهرون زوهر



, قريني ال سلمان السيد ;شقيب السالم المحلي المجلس ,الرفاه خدمات مدير  ,البز خير السيد ;لقّيه المحلي

 بلدية ,تخطيط إستراتيجي مدير ,الهزيل عامر دآتور ; المحلي المجلس ,للشبيبة ّمرآز ,ياجتماّع عامل

 للتربية آباء لجنة رئيس ,النصاصره سعيد السيد ;رهط بلدية ,لتربيةمدير قسم ا, علي الهزّيل السيد ;رهط

 مجيد السيد ;حورة المحلي المجلس ,ةالتربي قسم مدير ,العطاونه يوسف السيد ;مواطنين لممّث ,الخاّصة

 , ورالعم احمد السيد ;والرفاه العمل وزارة ,شمفّت ,العطاونه اسحق السيد ;حورة المحلي المجلس ,العطاونه

 المعترف غير ىمجلس للقرال عام مدير  ,العنامي سليمان السيد ;آسّيفه المحلي المجلس ,تربيةال قسم مدير

 في عادية تربية شمفّت ,العتمين حمدم السيد  ;رهط بلدية, الرفاه قسم مدير ,العاصم سلمان السيد  ;بها

 التربية مّرآز ,القريناوي جمال يدالس ;لقّية يالمحّل المجلس ,الصنع شفا السيدة ;تربيةال وزارة ,رهط

 مفتش ,القريناوي محمد السيد ;رهط بلدية رئيس ,القريناوي جمال السيد ;السبع بئر شتيل في ,الخاصة

 طاقم ,القريناوي عليان بروفيسور ;التربية وزارة ,الجنوب لواء ,البدوي الوسط في الخاصة التربية

 غير ىالقر مجلس رئيس ,الرفايعة حسين دالسّي ;يونغور بن جامعه, قسم العمل اإلجتماعي ,البحث

. د ;مدير مكتب الرفاه في النّقب ,السيد يسرائيل بوديك ;ةالمالّي وزارة ,اندورن يعيل السيدة ;بها المعترف

 مكتب اقليمية طبيبة, بلمقر  ايالنة .د ;ةالصّح وزارة  ,الجنوب لواء, ةالصّح مكتب, طيبية, نتاليا بيلنكو

 وزارة ,لألم والطفل" محّطة" في مسؤوله طبيبه ,بريل  جرطه ;ةالصّح وزارة  ,الجنوب لواء ,ةالصّح

 مدير  ,جبور شحاده استاذ ;تربيةال وزارة ,الخاصة للتربيه قطري مفتش ,بشارة حسين دآتور ;ةالصّح

 السيد ;بعالس بئر ,الطفل رتطّول آزالمر ,شتاين جولد استر دآتور ;عرعره ,االجتماعية الخدمات قسم

 عن ضالمفّو, هريس زآريا السيد ;شقيب السالم يالمحّل مجلسلا ,التربية قسم مدير ,جربيع ابراهيم

معهد مندل للقيادة في , السّيدة آيرن فنري ;تربيةال وزارة ;صندوق هيلن بادر في إسرائيل ,البرامج

   ;تربيةال وزارة, وعن المكفوفين مفّوضة لوائّية عن المتّصعبين في النظر, السيّدة ريكي زهابي ;النقب

 السيدة ;تربيةال وزارة الجنوب لواء مديرة ,حاييم عميرة السيدة ;رهط شيفح مديرة ,حبتسلت طالي السيدة

 ةممرّض ,سيتيوسفوب استر السيدة ;الرفاه مكتب, التصحيح  وخدمات الصغار الشبيبة فرع ,يوجف طالي

, السيّدة تسفيا ياردين ;ةالصّح وزارة  ,الجنوب لواء ,ةّحالص كتبم في الخاصة التربيه مجال ترّآز

خدمات االوالد , دآتور يوسي آورزيم; ةالصّح وزارة  ,الجنوب لواء ممرّضة مفتّشة مكتب الصّحة

السّيد  ;تربيةال وزارة ,الجنوب لواء, مديرة برنامج حومش, فونا آلالسيدة عليز ;مكتب الرفاهالشبيبة و

 ;بو بسمةأالمجلس االقليمي , البدو شيفحمدير , موشي النسمن . د ;تربيةال وزارة, رقسم شاحا, آبي ليفي

السيدة   ;الجنوب لواء, وزارة الرفاه, عائلتهوف ّلتخمسؤول العنايه بالشخص الم, السيد حاجي مويال

 لواءمدير , السيد ايتان مزراحي  ;تربيةال وزارة, الجنوب لواء, ةالخاّص ربيةة التمفتّش ,مونطلدانييال 



ناشط , السيد نبهان مكاوي ;بئر السبع, شتيل, السيد ايتان ميخائيلي  ;شرآة المراآز الجماهرية, الجنوب

بئر  ,شتيل ,زة منتدى الشبيبةمرّآ, السيدة ايناس مصري ;مواطنينممّثل , ةالخاّص ربيةفي مجال الت

, السيدة مارسيل سدوفسكي ;ئر السبعب, شتيل, ةالخاّص ربيةزة التمرّآ, ناطور رونقالسيدة  ;السبع

, مدير قسم الرفاه, نينيسخالسيد محمد  ;ةالصّح وزارة  ,الجنوب لواء, شة في الوسط البدوية مفّتممرّض

 ربيةمديرة الت , السيدة روت فن ;ربيةوزارة الت, ة في مجال الدمجشة قطرّيمفّت, دالية باز ّدةالسي ;هلقّي

لسالمة  مجلس القوميال ,قسم األبحاث والمعلومات , ميخال قمحي يدةالس ;ربيةوزارة الت,  ةالخاّص

, جدعون آراسل بروفيسور ;بئر السبع شتيل ,الشبيبة منتدىة مرآّز, تسيمح -آرمرالسيدة حاني  ;الطفل

 رئيس منتدى , ميخائيل قارفلوس بروفيسور ;جامعة بن غوريون, المعهد ألبحاث الصحراء, باحث

 منتدى عضوة في , قارفلوس تسيفيالسيدة  ;جامعة بن غوريون, ةخاّصحتياجات لتطوير اوالد ذوي ا

, اإلختبار للشبيبة خدمة, للشباب ة سلوكضابط, صفا شحادة السيدة ;ةخاّصلتطوير اوالد ذوي احتياجات 

السيد سيدني  ;ةالصّح وزارة, الجنوب لواءشة في ضة مفّتممّر, السيدة ليئورا شاحار  ;بئر السبع

السيد دافيد  ;اشليم, قسم فئات خاّصةمديرة , السيدة رفقا شاى ;ربيةوزارة الت, ساسيأعالم  ,وسمشطرا

وزارة , لوائّيةهيل أة تمفتّش ,ميالش السيدة شوش ;شرآة المراآز الجماهرية, مدير قسم الطفولة, شلومي

  .وريونغجامعة بن , مدير المعهد لتطوير الشبيبة, ايالن شيمش .د  ;الرفاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص البحث
والد والشباب البدو ذوي االحتياجات ولّي ومتمّيز لفحص وضع األأهذا البحث هو بمثابة مجهود  ّنإ

 ّنإ. والمساهمة في تطوير خدمات ضرورية لهم ةساسّيألواحتياجاتهم ا اتهمللوقوف على مميّز , الخاصة

حتى  البدو على عموم االوالد والشبابهذا البحث المعروض في هذا التقرير هو قسم من بحث شامل 

الّتي لم تتواجد حّتى اآلن معلومات  منهجّية   , يشمل القرى غير المعترف بهاعام في النقب  18جيل 

والعمل  ةانتقاء العيّن ,طريقة البحث ّنإ  .حول الفئة الّتي تقطنها بسبب الصعوبة في الحصول عليها

وبنفس . التقرير  يتمحور حول االوالد ذوي االحتياجات الخاصةهذا . البحث الشاملمجوا في الحقلي ُد

هذا البحث  قد تَمل. والشباب البدو االوالد مجملق بنتائج تتعّل تحمليتم اصدار تقارير منفردة , الوقت

  .ومجلس القرى غير المعترف بها مع جامعة بن غوريون وبمساعدة منظمه شتيل تعاونبال

  

  اهداف البحث االساسية

والد والشباب األ فئات من بين) ةوالنفسّي ذهنّيةال, الجسدية(عاقات المختلفةم نسبة االوالد ذوي اإليقيت .1

  .البدو

  .ذوي اإلحتياجات الخاّصةوالد ات األدراسة مميّز. 2

ومدى تلبية الخدمات القائمة , التربية وغيرها, الرفاه, ةنماط استعمالهم لخدمات الصّحأتشخيص . 3

  .والدإلحتياجات األ

  .عاقة اوالدهماالمهات  نتيجة إل اهلآ الملقى على تشخيص مدى العبء . 4

المرغوب بها  طرق التعامل ,احتياجات االوالد والعائالت التعبير عن مفاهيم الوسط البدوي حول. 5

  . ستجابات المفضلة من جهاز الخدماتواال

من  , الوسطي وممثّل خدماتي ممثّل, ع اشليمة والتي ستقام باالشتراك متوفير المعلومات للجنة خاّص. 6

ة في استعمال هذه المعلومات ومرافقة اللجّن, ا الوسطلتطوير خدمات لهذ  توصياتاجل تخطيط واعطاء 

  .لهذا الهدف

  

  طريقة البحث  

ي أحد وتوجد لديهم مشكلة ف, الذين يسكنون مع عائالتهم, 18بدو حتى جيل  والدفئة البحث تشمل أ 

هم يعانون من مرٍض مزمن الذي يتطّلب عالجًا أو اّن, في جيلهم والدلدى أألداء المتفق عليه مجاالت ا

  .ثابت بالّطب املحقطبيًا أو 



ريقة إستخراج أخذت بط, والد دون إحتياجات خاصةعّينة األمثل , والد ذوي إحتياجات خاصةعّينة األ

  :عّينة ذات مرحلتين

ثابتة  بلدان أم من 606الّتي تشمل  17-0جيل في  والدأم أل 1,020عّينة تشمل  تجإستخر -مرحلة أ 

القرى غير  من أم  414-و) بلدان ثابتة 7الّتي تّم إختيارها بإستخراج عيّنة عشوائّية منهجّية في آل (

القرى غير  45بلدان الّتي أختيرت من بين مجمل  10 –الّتي تّم إختيارها عشوائًيا في ( المعترف بها

 1,020هؤالء ال أوالد ِل 4,855من بين ال  .)موقع ومستوى الخدمات, برا حسب شرائح ِآالمعترف به

أوالد  441, تّم تشخيص بواسطة سلسلة أسئلة تصفية الّتي مررت لكل أم حول آل واحد من أوالدها, أم

  .ذوي إحتياجات خاّصة

  

ذوي  والدأ 441ن  من بي ذوي إحتياجات خاّصة  والدأ 388عّينة تشمل أستخرجت   –مرحلة ب 

معترف في قرى غير  145 -ثابتة و بلدانفي  243(  أم في عيّنة األمهات 1,020 - ِل إحتياجات خاّصة

حولهم أّنهم  حيث تظهر المعطيات التي جمعت ولد 359من هذه العيّنة نعرض تحليالت حول .  )بها

أوالد دون إحتياجات خاّصة  926 أستخرجت بالمقابل عيّنة تحوي, آما ذآر سابًقا. يتبعون لفئة البحث

  . 1,020 -أوالد دون إحتياجات خاّصة ِل 4,414من بين 

  

في الحقل عن طريق مجِريات المقابالت بناًءا على مبادىء أخذ  تّم والدإستخراج عّينة األمهات واأل 

 وتيار العّينة إرشاد خاص من أجل وظيفتهم في إخوطالبات جامعة بدوّيات من النقب تلّقوا تأهيل . العينة

إجراء المقابالت مع األّمهات وجهًا لوجه في بيت األم ومن خالل إستمارات  تّم. في إجراء المقابالت

تشخيص أوالد ذوي إحتياجات , المقابلة شملت جمع معطيات عن مميّزات عائلّية .للغة العربّيةمبنّية في ا

   .إختيارهم في عيّنة األوالدجمع معطيات عن أوالدها الذين تّم  خاّصة لدى أبناءها و

  

آون النساء هّن . لقد إستطال عمل الحقل نتيجة للّتحديات الخاّصة التي فرضها تنفيذ بحث من هذا النوع

مجريات المقابلة هي حقيقة تستدعي إستعدادًا خاصًا على ضوء العادات البدوّية التي ال تنظر بشكٍل 

ولذلك آانت هناك حاجة إلجراء المقابالت عن طريق , الحقلإيجابّي إلى تنقل إمرأٍة بدويٍة وحدها في 

تتواجد به الحساسّية والتشّكك  . هو مجتمع محافظالمجتمع البدوّي . عات من مجريات المقابالت ومجم

ولذلك تطّلب هذا عمًال , القرى غير المعترف بها في خصوصًا, حول دخول الغرباء لنطاق القرى

في آل قرية قام طاقم البحث بإجراء إتصاٍل مع القيادة المحلّية . القريةتحضيرياًّ موسعًا قبل دخول 



تصريح لهم لبتشجيعهم وبا, حتى يقوموا بدورهم بإعالم السّكان حول تنفيذ البحث, وحصل على تعاونهم

آان على طاقم البحث القيام بعمل تحضيرّي مطّول من أجل تمييز .  تجابة لمجريات المقابالتباإلس

وفي آثير من األحيان آانت هنالك حاجة لموافقة الزوج . المالئمين في آل مكان ذوي الصلةاألشخاص 

  .على إجراء المقابلة مع المرأة

  

, ة داخل القرى البدوّية وإليهابسبب عدم تواجد وسائل نقل عاّم فرض التنّقل في الحقل تحّديات خاصةلقد 

لقد أجبرت صعوبات الوصول طاقم   .ق سهلةوفي القرى غير المعترف بها لم تكن هنالك حّتى طر

ي بإمكانها الّسير الّت. ةالعمل الحقلّي على تنظيم نقلّيات جماعّية لمجريات المقابالت بواسطة سّيارة خاّص

أضف إلى آّل هذا . ذو معرفة بكل هذه وبطريقة السياقة والّتدّبر بها محّليمع قائد سّيارة , في طرٍق آهذه

التي أّدت إلى ظروف  –شديدة في الصيف وأمطار ووحول في فصل الشتاء  حرارة –ظروف الطقس 

ة وفق لخرائط ي إختيرت في العيّنالبحث عن البيوت الّت. تنّقل صعبة في السّيارة ومشيًا على األقدام

خالل المقابلة نفسها آان من الصعب . وتطّلب وقتًا ,البلدان تطّلب مهارة تدّبر في المكانالبيوت في 

وفي أحيان آثيرة تّم  .في المنطقةتنّقلوا  ول على الخصوصّية بينما تنّقل أفراد عائلة األم وأبنائها الحص

مدة المقابلة إستطالت أيضًا من منطلق األدب المّتفق عليه   .ةإيقاف المقابلة من أجل إتمام مهاّم األم الحالّي

 ,الشاي, جلسات شرب القهوة –قة المحلّية مجريات المقابالت شارآن بعادات الضيا, في المجتمع البدوّي

  .التضييفات وما شابه
  

  نتائج رئيسية

البدو في النقب هم  والدمن جميع األ 9.1%وجد أن , باإلعتماد على المقابالت التي أجريت مع األمهات

ئة من الممكن اإلفتراض أن هذه النسبة هي أقل من النسبة الحقيقّية في هذه الف .ذوي إحتياجات خاّصة

تعتبر هذه النسبة  ,آذلك.  ونوع من الميول الى إخفاء إعاقات معيّنة, الوعي, بسبب مشاآل التشخيص

حسب , 7.6%و  8.3(%عاليًة مقارنًة بالنسب الموازية لدى الفئات العربية واليهودية في البالد 

معهد بروآديل  على يد 1998جري في عام معطيات المقارنة القطرية إستنبطت من بحث ُأ ). الترتيب

ببعض السنين بين  فارقعلى الرغم من وجود ). 2000, ناون وآخرون(والمؤسسة للتأمين الوطني 

حيث أنه ال يوجد سبب إلفتراض حلول تغيير ذي , باإلمكان إجراء مقارنة من هذا النوع ,إال أنه, البحثين

  .لتي مّرتفي البالد في الفترة ا أهمية بالنسب التي وجدت لدى الفئة العاّمة

  



ذوي اإلحتياجات الخاصة هي أعلى بشكل ملحوظ لدى البنين من النسبة لدى البنات  والدنسبة األ 

 في والداأل مجمل وسط في الموجود طابعال يشابه طابعهذا ال ).حسب الترتيب,  5.8%مقابل  12.7(%

  .)لدى البنات 5.4%لدى البنين مقابل  9.8%( إسرائيل

  

 6ذوي اإلحتياجات الخاصة في عمر  والدنسبة األ, في إسرائيل والدآما لدى مجمل األ, لدى البدو 

باإلمكان اإلفتراض أّن هذا  .مع نسبتهم في جيل أآثر صغرًا سنوات وما فوق هي عالية أآثر مقارنًة

  .  سنوات 6بأعقاب الدخول الى المدرسة في جيل , اإلزدياد يتعّلق بمدى التشخيص

  

تعريف اإلعاقة (أو مشاآل سلوآية وعاطفية /البدو يوجد عسر تعليمي و والدمن مجمل األ 7.9%  -ل 

ص أو إعتمادًا على تصريح األم بوجود فجوة ذات الذين شخِّصوا على يد مخّت والدفي المجال يحوي األ

البدو في النقب  والدمن مجمل األ 4.9% ;)أبناء نفس الجيل والدمقارنة بباقي األ, أهمية في المجال

ة يعانون من محدودّي 2.0% ;بالّطب ملحقأو  ثابت طبي يعانون من أمراض مزمنة التي تتطلب عالج

 0.3%  ;يعانون من إعاقة جسدية 1.7% ;المنتظم ي تؤثر على األداءالّت, او في السمع/في النظر و

لنسبة في الواقع ألّن قسم من مدى إنتشار مشكلة التخّلف العقلي هي أقل من ا. يعانون من تخّلف عقلي

من الممكن .  والد بسبب القولبةفإّن األمهات ال يصّرحن عن قسم من األ, آذلك.  األوالد لم يّتم تشخيصهم

, ضمهم إلى مجال العسر التعليمي والسلوآّي ن تّموالذّي, ف عقلي بسيطآخرين مع تخّل أوالدأيضًا تواجد 

  . ف عقلير وليس عن تخّلطّوبسبب تصريح األم عن مشاآل تعلُّم وت

   

تبرز هنا النسبة . اليهود والدالبدو أعلى من النسب لدى األ والدالنسب لدى األ, بكل انواع اإلعاقات

نسبًة إلى النسب , ملحق بالّطبثابت طبي أو  البدو ذوي األمراض التي تتطّلب عالج والدالعالية لدى األ

ذوي إعاقة  والد البدونسبة األو ;)حسب الترتيب ,2.1, 2.8, 4.9(يهود لدى اوالد عرب ولدى اوالد 

, 2.2, 2.0(يهود أعلى بأآثر من ضعفي النسبة لدى اوالد , عرب بشكل عامآما هي لدى أوالد , ةحسّي

   ). حسب الترتيب, 0.8

  

ة هي أعلى بشكل ذي أهمية من النسبة لدى نسبة البنين ذوي اإلحتياجات الخاّص, آل نوع إعاقةفي 

حيث أّن , ة والسلوآّيةالعاطفّي, هذه الظاهرة لها أهميتها خصوصًا في مجال الصعوبات التعلمّية. اتالبن

). مع مراعاة الترتيب 4.4%مقابل  11.3(%نسبة البنين أعلى ضعفين ونصف من النسبة لدى البنات 



نسبة البنات في آل نسبة البنين أعلى من , في إسرائيل والدآذلك أيضًا لدى مجمل األ, آما لدى البدو 

  ).2000, ناون وآخرون) (لدى البنات 4.7%مقابل  9(%م وخاصًة في مجال التعّل, نوع إعاقة

  

برز في األساس في تنتشار اإلاإلزدياد في . م في العمراإلنتشار يزداد أآثر مع التقّد, في آل نوع إعاقة 

 -وإلى, 11-6في جيل  8.7 - إلى 5-0في جيل  5.8% -من(العاطفة والسلوك , مال صعوبات التعّلجم

م تشخيصهم فقط عند ّتوالد يقسم من األمن الممكن اإلفنراض أّن , ابقًاسآما ذآر ). 12+في جيل  11.5

  .إنضمامهم إلى جهاز التربية

  

يعانون من أآثر  والد البدومن مجمل األ 5.1%  - ة أنواع إعاقاتمن عّد والدأن يعاني األ من الممكن 

. م أنواع اإلعاقات األخرىة لكل طفل حسب سّلتمَّ تعريف اإلعاقة األساسّي , لذلك .ة واحدمن نوع إعاق

صعب م تعّلعسر ة في مجال البدو توجد إعاقة أساسّي والدمن مجمل األ 2.8% - ظهر المعطيات أّن لُت

الجًا طبيًا أو ة التي تنبع من مرض يتطّلب عتوجد إعاقة أساسّي 3.1%-ل  ;سلوآّية –ة أو إعاقة عاطفّي/و

يعانون من إعاقة حسّية  1.4% ;يعانون من إعاقة جسدّية آإعاقة أساسّية 1.4% ;ثابت ملحق بالّطب

  .ف عقلييعانون من تخّل 0.3% ;آإعاقٍة أساسّية

   

آما لدى , ةسلوآّي –ة أو إعاقة عاطفّي/وصعب م تعّلعسر ة هي ن إعاقتهم األساسّيالبدو الذّي والدنسبة األ

وسط في ال 4.3مقابل  2.9-و 2.8( وسط اليهوديهي أقل نسبيًا من النسبة لدى ال, العربّي وسطالمجمل 

ولنقص الوعي , تواجد أداة تشخيص بالغة العربيةاإلفتراض أّن السبب لذلك يتعلق بعدم  علينا).اليهودي

البدوّية  وساطذوي هذه اإلعاقة في األ والدوأن نسبة األ, لدى األمهات البدوّيات حول هذه اإلعاقة

 4.3% -على األقل حواليعلى أّنه  تقديرهأي يجب , اليهودّي وسطلنسبة في المثل ا ة على األقلوالعربّي

وسط في حال إعتبار إنتشار المشكلة في ال. وسط العربيفي ال 2.9 -و وسط البدويفي ال 2.8بدًالمن 

ذوي اإلحتياجات  والدنسبة مجمل األ عندئٍذ, اليهودّي وسطمساٍو إلنتشاره في ال العربي و البدوي

  ).8.3بدًال من  9.7%ولدى العربي إلى ( 9.1بدًال من  10.3% - تصل إلى وسط البدويالخاصة لدى ال

  

ة يحصلون على البدو ذوي اإلحتياجات الخاّص والدحوالي ثلثين من مجمل األ, بناًءا على تصريح األّمهات

- نفسّية, ملحقة بالّطب, خدمات طبية(ستقصي عنها ُأات األقل على خدمة واحدة من بين قائمة خدم

خصوصّا , نسبة الحصول على خدمات طبّية هي األعلى). إستشارة للعائلة, نقل ومرافقة, تربوّية, إجتماعّية



البدو ذوي إحتياحات  والدحوالي ربع األ  ;)من األوالد 42(%الحصول على عالج من قبل طبيب مختّص 

باألساس , والدي يحصل عليها مجمل األالّت باإلضافة الى تلك, خاّصة دمات تربوّيةخاّصة يحصلون على خ

 ,ملحقة بالّطبشرهم يحصلون على خدمات ُع ;)مدارس وحضانات للتربية الخاّصة( تربية خاّصة أطر

ات مإجتماعّية وخد-ونسب ضئيلة يحصلون على خدمات نفسّية ;شرهم يحصل على خدمات نقل ومرافقةُع

  .ة للعائلةإستشار

  

المتواجدة  89% واحدة أقل نسبيًا من نسبة ال هالبدو الذين يحصلون على األقل على خدم والدنسبة األ

تواجدت في آل  وسطينالفجوات بين ال ,باستثناء خدمات طبّية. اليهود ذوي إحتياجات خاصة والدلدى األ

وسط لدى ال 39%دو مقابل لدى الب 10(% ملحقة بالّطبمثل خدمات , ستقصي عنهُأنوع خدمات 

) 21%مقابل  2(%إجتماعّية  -خدمات نفسّية, )57%مقابل  25(%خدمات التربية الخاّصة , )اليهودي

بينما المعطيات حول , 2003معت في عام عطيات حول البدو ُجميجب التشديد على آون ال. وغيرها

في  ي يمكن اإلفتراض أّنهالّذ  ,لزاميقانون الصحة اإل إحالل مع بداية, 1998اليهود صحيحة لعام 

, على ذلك بناًء. طبّية و ملحقة بالّطبساهم في رفع نسب الحاصلين على خدمات  السنوات التالية قد

في وقت البحث الحالّي هي أعلى من  اليهود الذين حصلوا على هذه الخدمات والديتبّين أّن نسب األ

والفجوة في , د فجوة أيضًا بما يتعلق بالخدمات الطبّيةوبذلك تتواج, جدت في البحث القطريالنسب التي ُو

 والدخذ بالحسبان أيضًا أن لدى األاأل تّم  إذا. هي حّتى أآبر من المعروض سابقًا ملحقة بالّطبخدمات الال

فباإلمكان , بين اإلحتياجات وبين الردود المعطاة فعليًا فجوات آبيرة تتواجدوسط اليهودي أيضًا في ال

 تقديرعرض في هذا التقرير ُي. البدو والداإلحتياجات غير الملّباة لدى األ دىعاٍل م وآم ه اإلستنتاج

ذوي إحتياجات  والدعّينة قطرّية أل حولعلى يد لجان مختّصة  تّم تقييمهمللفجوات بين اإلحتياجات آيفما 

في البالد  والداألمل جبدو مشابهة بالمعّدل إلحتياجات مأوالد مع اإلفتراض أّن إحتياجات (خاّصة 

ممكن أن  قديرمن هذا الت. البدو فعلّيًا والدالتي يحصل عليها األ" الردود"وبين , )أصحاب نفس اإلعاقة

 أنواع بكل أنواع اإلعاقات وبكل ,هذا. البدو والدملّباه لدى األالغير اسع من اإلحتياجات ى ونرى مًد

  .الخدمات

  

في مجاالت  بالخدمات وسطال امهنّيين الذين يزوّدون هذفي إطار البحث أجريت مقابالت مع أشخاص 

وجود يتّضح أيًضا من هذه المقابالت . اللواّئي والقطري, والتربية على المستوى المحّلي, الصّحة, الرفاه

 في, مثل نقص في أطر للتربية الخاّصة, ثغرة آبيرة بين اإلحتياجات وبين الردود في مجاالت واسعة



وخاّصة , ممرّضات, نقص في قوى عاملة مهنّية مثل أطباء, في مراآز صحّية, بوّيةألطر تر خدمات نقل

أوالد ذوي إحتياجات نقص في أدوات التشخيص إليجاد , في قوى عاملة في خدمات ملحقة بالطب

ومشاآل لغة وإتصال بين الطاقم الّذي يقّدم , مشاآل في البعد وإمكانّية الوصول الى الخدمات, خاصة

خدمات تزداد حّدًة أُآثر بسبب وضع الفقر الذي الحصول علي الصعوبة في  . بين متلّقيي العالجالعالج و

  . والد في العائلةاأل آثرةمشاآل العمل و, ظروف الحياة الصعبة, والدتعيشه عائالت األ

  

أرباع -ةات حوالي ثالثظهر في البحث أن أمّه  -هل أّمهات أوالئك األوالد هذا الوضع يثقل جدًا على آا

, هذا .ى ثقيل جدًاحن على أنّهن يشعرن بعبىء عام ثقيل حّتالبدو ذوي إحتياجات خاّصة يصّر والداأل

: وفي المستوى العاطفي  ينعكس العبىء في المستوى الجسدي. وسط اليهودّيفي ال  44%نقيض  على

 والدمن نصف األ أمهات ألآثر, صّرحن عن عبىٍء جسديٍّ) والدمن األ 79(%أمهات معظم األوالد 

صّرحن ) والدمن األ 62(% والدوأّمهات لكثير من األ, ؤّثر  سلبًا على صّحتهنت نايةصّرحن بأّن الع

 عصبّية قد مّرت بها أآثر من نصف, إآتآب, آل واحدة من العواطف قلق. بعبىء عاطفّي ألحيان متقاربة

  .في أحيان متقاربة والدات األّهمأ

  

الوضع الذي تعكسه , ذوي إحتياجاٍت خاصة أوالد بدولخدمات من اجل على ضوء وضع النقص في ا

, وفعًال .وسطال الّحة إلى العمل من أجل تطوير خدمات من أجل هذهنالك حاجة ُم, أّآده نتائج البحثوُت

لي وممّث خدماتلي ممّث, "أشليم"ة من ممّثلي أهداف البحث تحوي أيضا إقامة لجنة خاصة المكوّنفإّن 

نبثقة من البحث ألجل تخطيط وإعطاء توصيات حيث تقوم بإستعمال المعلومات الُم, بدويالوسط ال

آتاب لقد تّم نشر معلومات من البحث بواسطة عرض معطياٍت منه في . وسطالا لتطوير خدمات لهذ

, لس الوطني لسالمة الطفلجالتابع للم" 2007, خاّصون في إسرائيل أوالد" اإلحصائّيات السنوّي

  .ذوي إحتياجات خاصة والده ألالمخّصص آّل ,لصّحة الطفل س الوطنيلجلموا

  

 ربطهمي ضّمت تمثيل آبير ألشخاٍص من الوسط البدّوي الذين تالّت توجيه موسّعةلقد رافقت البحث لجنة 

ألجل  أقيمت, باإلضافة لكونها جسم مهنّي يزّود باإلستشارة ويرافق البحث, اللجنة. بمواضيع البحث صلة

بهدف , وسطلي الدي الخدمات وممّثزّوُم, بمستوى قطري ومحّلي أصحاب الوظائف ذات الصلةء لتقاإ

  .من خالل إعتماد على نتائج البحثبدو في النقب  والدالخدمات أل جهازالتعاون بجهد من أجل تطوير 

  



  

  

  شكر
  :من ساعدنا في تنفيذ هذا البحث نحن نشكر آل 

  

. تفرغّن من أشغالهّن من أجل إجراء المقابلة في هذا البحث, واتي تعاوّنمئات النساء البدويات الل, بدايًة

الصلة العاملين الوظائف ذات  ألصحاب شكًرا .هّن مصدر المعلومات األساسّي في البحث هؤالء النساء

 المقابالت التي أجريت معهم ال دونا فيالذين زّو, التربيةوالرفاه اإلجتماعّي , ةفي خدمات الصّح

  .البدو والدة بما يخّص الخدمات لألات هاّمبمعلوم

  

, بئر السبع منّظمة شتيلافقة والمساعدة الدائمين من قبل لوال المر لم يكن باإلمكان إتمام هذا البحث 

الذين رافقانا في آل مراحل البحث  تسيمح-آرمروخصوصًا نوّد أن نشكر إيتان ميخائيلي وماني 

  .رونق ناطور ونبهان مخاوي, أيضا مثل ثابت أبو راس, معه وساعدانا بفهم الحقل وبناء العالقة

  

دخولنا للقرى الغير معترف بها آان ممكنًا بفضل المجلس للقرى الغير معترف بها وبرأسه جابر أبو آف 

 أصحابالذي ساعدنا على اإلتصال ب, وآذلك سعيد أبو سمير, والقائم عوضًا عنه حسين الرفايعه

نحن . عامر الهزيل. ومستشار المجلس اإلستراتيجي د, قرى الغير معترف بهاالفي الصلة الوظائف ذات 

  .نشكر أعضاء المجلس على مساعدتهم بتنفيذ البحث

  

في مراحل  ساعدونا, حضروا إلى لقاءات اللجنة, ن ساهموا بوقتهمالذّيشكرًا ألعضاء لجنة التوجيه 

  . معرفتهم بالمجالأمامنا  البحث المختلفة وعرضوا

  

آّلهم من مكتب الصّحة , شاحار ومارسيل سدابوسكي انتاليا بيالنكر ولليؤور. لد, إيالنا بلمكر .لد شكرًا

ة للوسط البدوي في النقب وابدوا الذين أناروا أعيننا حول آل ما يتعّلق بخدمات الصّح, لواء الجنوب

  .إنخراط ودعم بكل ما يتعلق في هذا البحث

  



ون أوقاتهم ألجل تطوير الخدمات ميخائيل آارفلوس الذين يكرّس. تسيبي ودليس بإمكاننا إّال أن نذآر هنا 

  .وآانوا مرافقين فّعالين لهذا البحث, للوسط البدوّي

  

وريون آان شريكنا في البحث في الوقت الذي غالمرآز لبحث المجتمع البدوي وتقّدمه في جامعة بن 

ر المرآز وهيال يوجاف على المساعدة التي نحن نشك. دارة البروفيسور علّيان القريناويإعمل تحت 

  .قّدموها لنا بكل وقت آّنا بحاجة إليها

  

لمجريات المقابالت  –بوّدنا أن نقول شكرًا جزيًال للعامالت في عمل الحقل الصعب في هذا البحث 

ي النهاية ف. راوية أبو ربيع ورينا القوبي: وللمرّآزات, ي عملن دون آلل في الحر والبردالبدويات اللواّت

الذي شارك بدرجة آبيرة في هذه , خالد أبو عصبة. دِل: ين أو الذين عملوا في المعهدشكرًا لزمالئنا العامل

. د بروآديل وبين الوسط البدويمعه - جوينت-البحثّية وفي إجراء اإلتصال األول بين مايرس المبادرة

وآذلك لنوجا , سم أعمال الحقل في المعهدتمير العاملة مكانها بإدارة ق-ياعل هيميلبالو ولحين تسوكِل

ألون على إعداد  يلهاشكرًا لب. نيتسر التي عملت في هذا القسم وقامت بترآيز عمل الحقل في البحث

  . ولليسلي آالينمن على إخراجه للطباعة, التقرير
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