
 

 

 

 

 

 

 

 בין השוואה ת:הדרוזי בעדה אינטלקטואלית לקות עם למתבגר הורות :מחקרה שם 

 ללא למתבגרים דרוזים הורים לבין אינטלקטואלית לקות עם למתבגרים דרוזים הורים

 .ותקווה קוהרנטיות תחושת ,לחץ במדדים אינטלקטואלית לקות

 2014 :שנה 

 :616 מס' קטלוגי 

  נאטור האמ : המגישהשם  

 בנימיני-רמנו איריס ר"ד : המנחה שם   

 מוסמך" תואר לקבלת מהדרישות חלק כמילוי מוגשת (תיזה) מחקרית גמר עבודת 

 .      חיפה אוניברסיטת ,לחינוך הפקולטה ,מיוחד לחינוך בחוג" האוניברסיטה

 ذويمقارنة بين أهالي دروز لمراهقين : رزية: تجربة أهل لمراهق مع اعاقة ذهنية في الطائفة الداسم البحث 

     .شعور بالمتابعة واالملال, الضغط وبين أهالي دروز لمراهقين بدون اعاقة ذهنية في مقاييس اعاقة ذهنية

  : 2014السنة   

  616: الترتيبرقم        

 مها ناطور    البحث ةمقدم : 

 بنياميني         -: دكتور ايريس مانوربإشراف 

  قسم التربية الخاصة - جامعة حيفا بحث مقدمة كجزء من الشروط المطلوبة لنيل اللقب الثاني فياطروحة, 

          . التربيةكلية 

 ملخص البحث

, كبيرا ذاتيا اقتناعا هذا الدور يمنح بالمقابل, .صراعات كثيرةوضغوطات  يحويدور صعب ومركب  هي الوالدية

التخوفات  اليها للوالدين. تزداد الصراعات والضغوطات عند بلوغ الولد سن المراهقة وتضاف معنىبال اشعوروسعادة 

يتطلب من االهل الحصول حيث  ,تحديات اكبر تطويمع اعاقة ذهنية مراهق ل الوالديمتطلبات الدور  .من المستقبل

 . الضغوطات الكثيرة والمتواصلةعلى معلومات ووسائل تتيح لهم القدرة على مواجهة 

 القليل منها .الغربيالمجتمع  تناولتة االبحاث , ولكن اكثريبتوسع بُحثمع اعاقة ذهنية ألوالد هالي الا تكيف موضوع

يتركز البحث الحالي  .الدرزيالمجتمع مميزة التي تعيش بجوار المجتمع الغربي مثل مجتمعات غير غربية  تناول فقط



 

 

 

 

 

 

 

تندمج وتتشابك القيم حيث  ,ولوجود ميزات خاصة بهاالطائفة هذه قلّة االبحاث عن لوذلك  في الطائفة الدرزية

 الحياة. التي تقدمها للتحديات الطائفة افراد مواجهةوتؤثر على  ادات في الحياة اليوميةواالعتق

 التركيز علىهنية في الطائفة الدرزية من خالل ذاعاقة  ذوي لمراهقين الوالديةهدف البحث الحالي دراسة تجربة 

في  كونه اول بحثبالبحث  تمتاز اهمية. واالمل (Sense of Coherence) شعور بالمتابعةال, طضغالمعايير 

ايجابية  مركباتب كونه يتركزبتجربة اهل لمراهق مع اعاقة ذهنية في الطائفة الدرزية و لفحصخصص الماسرائيل 

العالية المتعلقة بتربية  اتاالمل عند االهالي وان تخفف من حدة الضغوط تزيدان  شأنهامن , التي الوالديةهذه في 

 .   ذهنيةاعاقة مع  مراهق

  الحالي يطرح سؤالين رئيسيين: لبحث ا

  مع  مراهقينالاهالي بين  شعور بالمتابعة واالملال, لضغطا معاييرالطائفة الدرزية في  عندهل هناك فرق

 بدون اعاقة ذهنية؟  مراهقينالاعاقة ذهنية وبين اهالي 

  ذوي  مع اعاقة ذهنية ينمراهقالوالضغط بين اهالي  باألمل لشعورالطائفة الدرزية في ا عند هناك فرقهل

  ؟بالمتابعة ضئيل مع اعاقة ذهنية ذوي شعورمراهقين ال بالمتابعة وبين اهالي عال شعور

مع اعاقة  لمراهقين اهالي بالتقريب نصفهم (21-12 اعمار بين)دروز  مراهقينل أهل 99ث حالب ةمجموع شملت

 لتقرير ذاتي: استمارةاستمارات  من االهالي االجابة على اربع طُلب .مراهقين بدون اعاقة ذهنيةلذهنية ونصفهم اهالي 

 & Pearlin),ادراك االهل للضغط النفسي , استمارة خصيصا لهذا البحث أُعدتالتي  سكاني-اجتماعيخلفية توزيع 

Schooler, 1978)  الاستمارة( 1987شعور بالمتابعةAntonovsky, ) استمارة االملو.(Snyder et al., 1996)  

بدون  مراهقينالمع اعاقة ذهنية وبين اهالي  مراهقينالاختالف وتشابه بين اهالي  مجاالتالبحث على  نتائجاشارت 

 -بالمعنىالشعور  الشعور بالمتابعة,, االهلي الضغط بشعور. بين نقاط االختالف هناك فرق شاسع اعاقة ذهنية

meaningfulness ( بالمتابعةاحد مكونات الشعور) .شعور  لىمع اعاقة ذهنية ع مراهقينالاهالي  أشار واالمل

 .أقلفكان مل الوا المعنىبالمتابعة,  شعورال أما .بالمقارنة مع اهل لمراهقين بدون اعاقة ذهنية اعلىضغط اهلي ب

والضغط الزوجي  احاسيس مشابهة بمعيار الضغط االقتصادي لىع من االهالي المجموعتينكال  تأشار بالمقابل

 (.مكونات الشعور بالمتابعة) comprehensibility -والمفهوميةmanageability  -باإلدارية عورلشوكذلك با



 

 

 

 

 

 

 

بالمتابعة, منخفض بالمتابعة وبين اهالي ذوي شعور عال ذوي شعور  ذهنيةاعاقة  مع مراهقينالبالمقارنة بين اهالي  

 في فحص التماثل بين معايير البحث .الضغط فرق في معيار لم يظهربالمقابل . باألمل شعور اكبر لىاالوائل عأشار 

مكونات الشعور الشعور بالمتابعة ومكونات بين معظم  وجد تالئم سلبي ,ذهنية ذوي اعاقة مراهقيناهالي  لدى

بخصوص الضغط واالمل,  .الشعور بالمتابعةاالمل وبين كل مكونات  شعورتماثل ايجابي بين  ظهركذلك  .بالضغط

هلي او الضغط االتالئم بين ظهر يبالمقابل, لم  .وبين االمل عامالضغط الزوجي والضغط لاتماثل سلبي بين  ظهر

  .باألمل الشعورقتصادي وبين الا

 .عدد االوالد في العائلة عالقة بين معايير البحث وبين تظهرولم  بمعايير البحث االباء واالمهاتفرق بين  يظهرلم 

 , شمل البحث تحليالت لتنبؤ معاييرباإلضافة. نوات الدراسةسعدد حسب بمل واالالشعور بالمتابعة فرق في  ظهربينما 

 بتوسع الحقا.  ابُحثوواالمل الذين الشعور بالمتابعة , الضغط

معايير  تتناول نتائج البحث الحاجة الستمرارية االبحاث التي ظهرت .لتطبيقاو األبحاث جالمل لهذا البحث مساهمة

ئفة الدرزية مثل مميزات الطاكذلك ابحاث التي تبحث العالقة بين . متوارثة, تفاؤل وغيرهااضافية مثل عقيدة, تقاليد 

بحاث اضافية من الممكن ان تركز ا. ذوي اعاقاتاهالي اوالد  تعامل, تقرير المصير ومشيئة هللا وبين االيمان بالتقمص

مراهقين مع صعوبات اخرى مثل و ألوالد اهالي تعاملوفحص  ,المقارنة بين اباء وامهات في الطائفة الدرزيةعلى 

 . اخرى طوائفمن  يدروز وبين اهال يكذلك ابحاث التي تقارن بين اهال. والفصام لتوحدا

مع اعاقات ذهنية في الطائفة الدرزية بخصوص  مراهقين ألهالي دعمامج هم نتائج البحث بتحضير برايمكن ان تس

 ألهلا صعوباتالتعرف على يمكن ان يتيح للباحثين الشعور بالمتابعة  يارعم .ملالشعور بالمتابعة واال, الضغطمعايير 

 .مالئمةاهداف  تحديدو
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