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 תקציר המחקר:

שני )תזה( נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.  עבודת גמר זו לתואר  

מזוהות עמו  אשרתפקיד  אוה ועם זאת, זה ,ולבטים רביםהורות היא תפקיד מאתגר, רווי לחצים, קונפליקטים 

ו של תהליך גידול בהורות לילד בעל לקות התפתחותית,כאשר מדובר  אך אושר ומשמעות. ,תחושות של סיפוק

 קשיים המשפחה בפני ומציב מרובים תגריםבא כרוך מעמיס על המערכת המשפחתית, ,פי רוב-על הילד

כרונית אצל בני  מצוקה ואף יצירת הנפשית ברווחה איזון המשפחתי, פגיעהת הלהפר לגרום העלולים מתמשכים

 לפיכך, (.(Beresford, Rabiee, & Sloper, 2007; Ha-Hong, Seltzer, & Greenberg, 2008 פחההמש

 (.Peer, & Hillman, 2014חווים יותר לחץ ) עומת הורות "רגילה",, לתוהורים לילדים עם לקויות התפתחותי

 אוכלוסיית הבדואים בנגב. למרות היות הבדואים מוגדרים כאזרחים שווי זכויות בישראל,התמקד במחקר ה

הכנסה משפחתית נמוכה  ,תעסוקתית-העדר תשתית כלכליתדוגמת  שחווים, קשיםהאקונומיים -סוציוה םתנאיה

, הופכים את התמודדותם של הורים בדואים עם הורות (Litvak, 2002אבטלה גבוהים ) שיעוריו מהממוצע במשק

ה זו, הוא היבט פן בנוגע לאוכלוסייודהיוצאי לילדים עם לקויות התפתחותיות, למורכבת במיוחד. אחד ההיבטים 

במשפחה את סת לגבר ומייח ות,פטריארכיהמתאפיינת באוכלוסייה מדובר ב ת.תפיסותיה התרבותית והמשפחתי

משפחה הבדואית היא הדמות המחליטה על האב במירב ההחלטות המשמעותיות בעבור המשפחה, ולפיכך דמות 

טיפול במשפחה, בבעל ובילדים ללמרות שהאישה היא האחראית המרכזית זאת ו אופן ההתנהלות המשפחתית

(Manor-Binyamini, 2011;Dwairy, 2015 .)אחד המרכיבים המלווים שפחה הבדואית, היות האב ציר מרכזי במ

התמודדות עם בעיית הסטיגמטיזציה והתגובות האת שגרת יומו של האב בגידול ילד עם לקות התפתחותית הוא 

 (. (Roach, Orsmond & Barrat, 1999 החברתיות של הסביבה כלפי לקות ילדו

, לעיתים נמנעים עבודהורחב עליהם בלאור כלל היבטי מציאות ספציפית זו, ובהנתן מכלול נסיבות אשר י

הספרות המחקרית בתחום מדגישה את  .עזרים וטיפולים החיונים למצבםלילדים בדואים עם לקויות התפתחותיות 

חיוני להתפתחות הילד ולהצלחתו במערכת  כגורם בין המסגרת החינוכית של הילדלחשיבות הקשר בין המשפחה 

את כלל ההיבטים המתוארים לעיל באמצעות איסוף נתונים וחן במחקר היכך, . לפ(2011החינוך )גרינבאום ופריד, 

על רמת ו לחץ וסומטיזציה על אבות בדואים למתבגרים עם לקות התפתחותית, ת סטיגמהוהשפעת תחושאודות 

אבות בדואים למתבגרים עם לקות  88 בןמדגם  הליך המחקר כלל שיתוף הפעולה שלהם עם אנשי מקצוע.

שאלון  (2), שאלון סוציו דמוגרפי (1): היבטיםהעל חמישה שאלוני דיווח עצמי על כלל  השיבואשר  ,התפתחותית

מיני, רוט בני-מקצועי )מנור–הערכת ממדים לשיתוף פעולה בין הורים לילדים עם לקויות מורכבות לבין צוות רב

שאלון  (4), (AffiliateStigma Scale [ASS];Mak &, Cheung, 2008) שאלון סטיגמה (3), (2011ולוינטון, 



 

 

 

 

 
(. לבחינת (Pearlin & Schooler, 1978שאלון לחץ הורי  Zaid Al, Becker ,(5)) & ,2002Faris Alסומטיזציה )

 המתאמים בין מדדי המחקר נעשה שימוש במודל ובמבחנים סטטיסטיים: מתאמי פירסון ורגרסיה מרובה.

תחושת הסטיגמה )מרכיב תקשורת, שיתוף פעולה מרכיב  ממצאי המחקר הצביעו על קשר שלילי ומובהק בין

רמת  ,ככל שסטיגמה גבוהה יותר .( לבין שיתוף פעולה2של הצוות ושיתוף פעולה כללי  תמיומנויות בינאישיו

קשר מובהק שלילי בין רמות לחץ לבין מרכיבים ים אלה נמוכה יותר ולהפך. בנוסף קיים שיתוף פעולה במרכיב

פעולה, קשר בין כל רמות הלחץ )לחץ זוגי, לחץ הורי, לחץ מצב כלכלי ולחץ כללי( לבין שיתוף מסוימים של שתוף 

בינאישיות של הצוות, קשר בין לחץ הורי לבין שיתוף פעולה מרכיב מיומנויות מקצועיות  תפעולה מרכיב מיומנויו

ד לחץ מצב כלכלי לבין שיתוף זוגי למרכיב אמצעי קשר וקשר בין רוב רמות הלחץ מלבשל הצוות, קשר בין לחץ 

לעומת זאת, לא נמצא קשר בין סומטיזציה לבין שיתוף פעולה. יתר על כן נמצאו קשרים חיוביים  .2 פעולה כללי

ד קשר חיובי ובין סומטיזציה וסטיגמה, ככל שסטיגמה תהיה גבוהה יותר כך יהיו יותר ביטויים סומטיים ולהפך. ע

יש יותר ביטויים , לחץ מצב כלכלי ולחץ כללי עולהל שלחץ זוגי, לחץ הורי, כציה, כבין כלל סוגי הלחץ לבין סומטיז

ככל שלחץ זוגי, לחץ הורי, לחץ מצב  :קשר חיובי בין כל סוגי הלחץ לבין סטיגמהסומטיים ולהפך. בסוף נמצא 

 .ולהפךכלכלי ולחץ כללי עולה כך יש יותר סטיגמה 

רקטיקה. ממצאי המחקר מעלים את הצורך במחקרי המשך אשר תרומה הן למחקר והן לפיש  מצאים אלהלמ

יבחנו את מאפייני החברה הבדואית כמו אמונת קבלה ועוד. מחקרים נוספים עשויים להתמקד בהשוואה בין אבות 

מגזר ין התמודדות אבות בדאויים ואבות מהלאימהות באוכלוסייה הבדואית ומחקרים בין תרבותיים המשווים ב

 רק ולא המקצוע אנשי של המבט נקודות את גם לחקורמתבגרים עם לקות התפתחותית. כמו כן הערבי לילדים 

 כדי וגם, המקצוע אנשי של התפיסה לבין ההורים של התפיסה בין פער קייםש להיות שיכול מפני, ההורים של

א כי קיים קשר מאחר ונמצ. הנחקר הנושא על ההסתכלות את ולהרחיב המבט נקודות שתי בין אינטגרציה ליצור

ממצאי המחקר . זה למחקר המשךיש חשיבות מובהק שלילי בין התרבות הבדאיות לבין מידת שיתוף הפעולה, 

הכנת תכניות התערבות מותאמת להורים ולמתבגרים עם לקות התפתחותית לפרקטיקה ב עשויים גם לתרום

 המקצוע אנשי לבין המשפחה בני בין הפעול שיתוף להגביר כך ובעקבות בקשר למדדי לחץ, סטיגמה וסומטיזציה

 . טיפוליים/החינוכיים

 

 לקות התפתחותית, אבות, בדואים, שיתוף פעולה, סטיגמה, לחץ, סומטיזציה מילות מפתח:

 

                                                  `    

 לפריט המלא •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן •
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