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 ברמן, דר׳ הילה אביאלי -וינטרשטיין, דר׳ טל ארטן-טובה בנד דר'  שם החוקר: 

 ניברסיטת חיפה.  החוג לגרונטולוגיה ובי״ס לעבודה סוציאלית, או רשות המחקר: 

 ذو محدودية ذهنيةسرة لتجربة الحياة والشيخوخة مع فرد بالغ من االسرة فراد األأ عطى من قبلمالالمعنى  :البحثموضوع 
  2017: السنة
 123: موذجنرقم ال

 
  د. طوفا بيند وينترستين ، د. تال أرتن بيرمان ، د. هيال أفيالي :أسماء الباحثين

 .: قسم علم الشيخوخة وكلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حيفاثحبعن ال المسؤولة الهيئة
 
   

  ث:ملخص البح
 
  " شاليمصندوق " تم إجراء هذا البحث بمساعدة  
 
دراسات وأبحاث    بمسارات الحياة،ودراسة اإلعاقة ومسار    " كماا" وعمر    ادراسة األسرة التي تتقدم سن    ازدهرتعلى مر السنين   

 .وعلى نسيج العالقات األسرية األسرة،حاث من تناول البعد الزمني وآثاره التفاعلية على مختلف أفراد بألا عتمنفردة، حيث امتن 
 
متوسط    الكبير  االرتفاع بسبب  عامة  السك  عمرفي  الان  ذوي  وجه    محدودية واألشخاص  على   أصبحت  الخصوص،الذهنية 

 الواقع الديناميكي بالحسبان تفهم    مع األخذي هذه العائالت  ل فاصلحا  بأكملها والتطورالحياة    النظر لنطاقإلى    هنالك حاجة
 . فيهاالجديد 
والمعنى   ، ذهنيةمن محدودية   فراد أسرة والذي يعاني أحد أفرادها البالغينوتحليل تجربة الشيخوخة أل  وصفو  هالدراسة    هدفت
 .الحياةمنظور تجربة لهذه التجربة من خالل  يعطونهالذي 

 
ذوي  نظر األخ    على وجهة   فب التعر  توج  وحدة األسرة بحيث أنه باإلضافة إلى وجهة نظر الوالدين  ث على  لبحركزت منهجية ا

 اء االخرين.واالشق   المحدودية الذهنية



 

 

األسرة  وتمكن من الحصول على صورة غنية ومتعمقة لديناميكيات العالقة بين أفراد  جديده،عتبر النتائج وجهة نظر األسرة ت  من 
 .لتركيز على مرحلة الشيخوخةمع ا لوقتر امرو  مع
 
الفئةتراوحت    عائلية، وحدات    10اشتركت    البحث،لغرض    للوالدين من    بها  العمرية   عام ا،   89إلى    61سن  العمرية  والفئة 

  .62و  25سن تراوحت بين  ذوي المحدودية الذهنيةفي حين أن الفئة العمرية لألشخاص  عام ا،  65إلى    23لألشقاء من 
 
ويعيش اثنان في منزل الوالدين    مستقل،واحد منهم يعيش في الشقة بشكل  هناك    الذهنية،ذوي المحدودية  األسرة  فراد  ين أب  نم

 مخصصة )هوستل(.  زلانموسبعة آخرون يعيشون في 
 

تخدام  مع كل فرد من أفراد األسرة على حدة، بإسمقابالت نصف مبنية    تعتمد على  ةومعمق  ةلأجريت مقابالت شخصيه مطو  
ا لكل مشارك من افراد األسرة نموذج مقابلة  .صمم خصيص 

 
ا من  غط   فرد من تجربة العيش مع    الحياة؛: األسرة والعالقات بين أفرادها على مدى  خصائص المحتوى ى نموذج المقابلة عدد 

الماضي    ضمشامله تنظرة  و   نيةذو محدودية ذه  مع فرد  ألفراد األسرةالتقدم بالعمر   السنين؛على مر  محدودية ذهنية    االسرة ذو
  ر.والحاض 

  
اسرائيل" ومنظمات أخرى   " ألفينبمساعدة ودعم من    أخرى،أمور    ضمنمن    اختيارهم،الذين تم    عائالتوال  تجنيد األشخاصتم  

 ".مثل منظمة "ايالن
 

المتبعةتم الحفاظ على هوية المتحدث ومحتوى المقابالت وفق ا   التاة السوبموافقة لجن  للقواعد السلوكية  للكليةلوكيات  على    بعه 
 .البحث إجراء مدى

ال البحث  وأسس  لقواعد  وفق ا  وتحليلها  المقابالت  جميع  توثيق  تم  إ كيفي.كما  واإلشارة  التحليل  من تضمن  األسرة  وحدة  لى 
االول أفرادها منظورين  فرد من  والثاني على كل  النتائج  في    .كوحده واحده  األول من  التجربة  تم  الجزء  ة ألفراد  العاموصف 

 .وجهة نظر األشقاء فقطعرض الموضوعات تم  الثاني،الجزء وفي  سرةاأل
 

  :رئيسية )موضوعات(ظهرت ثالثة محاور النتائج،من تحليل  .ةي  وحدة األسر ال تحليل-أالجزء 
اة  على مدى الحي  ذهنيةمسؤولة عن المحدودية الالاو االسرة    االسرة،مسؤولة عن حياة  الهو المحدودية الذهنية    المحور األول
 والشيخوخة.  

 



 

 

الجسدي    العام،والذي يظهر من خالل التفاني    مدى السنواتذو المحدودية الذهنية على    بناالة  هو مركزي  محور هذا ال  موضوع
ف المكافحة اليومية للتقدم وحتى االعترا  ذهنية،ذو محدودية    ابنتصميم العالم العاطفي االسري في حقيقة وجود     والعاطفي.

اتخاذ القرارات بما يتعلق في الخروج من المنزل وابعادها على ابناء االسرة والمحاوالت لموازنتها على    حدودية، المامل بأبدية  الك
تطورت ذهنية انماط العالقات بين االجيال لدى االسرة المسنه التي تحوي ابن ذو محدودية    السياق،مدى السنوات. في هذا  

حيث    األسرة(ه عن عالقات الصراع الداخلي والعالقات المتضاربة بين أفراد  ناتج  أخرى و  من،التضا عن    عالقات ناتجه)ذهنية  
 صممت "وحدة االسرة". 

الثاني على المرحلة االنتقالية للشيخوخة: استراتيجيات   االستمرارية والتغيير. فترة الشيخوخة    بين-التأقلم ركز المحور 

تنتج احتياجات جديدة للوالدين    الشيخوخة،المسنة. نتيجة لعملية  ابناء االسرة    ض لهافي حياة االسرة تعتبر مرحلة جديدة يتعر 

  والتي تنعكس في حقيقة ان انماط الرعاية واالهتمام هي استمرارية من جهة بينما انها تتغير من جهة اخرى لدى ابناء االسرة. 

استراتيجيات   ثالثظهر من النتائج  ت  ذلك،الى    افةباإلضتدرك كل العائالت والوالدين بشكل خاص لعملية الشيخوخة وابعادها.  

الجديدة.   الحياة  مرحلة  تجاهل  المركز مع  في  الذهنية  المحدودية  ذو  االبن  رعاية  االستمرارية بوضع  االولى:    الثانية،للتأقلم: 

كز الرعاية  ه في مر \المسناالم  \ذو محدودية ذهنية(. واالخيرة وضع االب  وابن -ه\ه مسن\)والداالنتقال لرعاية ثنائية المركزية  

ثانوي(.    )يتلقى اهتمام  الذهنية  المحدودية  ذو  لنهاية    باإلضافة،االبن  الوعي  تثير  هذه  الحياة  مرحلة  ابناء   الحياة،فأن  وتقود 

للتعامل   التساؤالت    ؤالتاتسمع  االسرة  هذه  في  تكمن  الذهنية.  المحدودية  ذو  االسرة  فرد  بمستقبل  تتعلق   ،مسائلمستقبلية 

ا يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية لالبن ذو المحدودية الذهنية وباقي افراد االسرة. مع وبسبب هذه المخاوف قرارات فيموف و مخا

بينما اشارت عائالت اخرى يتعرض ابناء االسرة لسيناريوهات مستقبلية. وصف قسم من العائالت وجود سيناريو مبني وواضح  

 على مستقبل مبهم وغير واضح. 

لدى   رؤية من تجربة سابقة  هو ساس الحب":  أالهدية الغير مرغوبة" او " الضرورة المبنية على  "ب  قد تمثل  الثالث ف  لمحوراما ا

ابناء االسرة المسن   ة فيما يتعلق بحياة  ابناء االسرة على الشيخوخة مع المحدودية. يصف هذا المحور االنطباع العكسي لدى 

بتطلع داخلي مستمر بما يتعلق بحقيقة وجود ابن ذو محدودية ذهنية في  االنطباع    محدودية ذهنية. يرتبط هذاكاملة مع ابن ذو  

محاولة لتلخيص األمر بنموذج   افة فان هنالكضباال  .كنوع من اللغز بالنسبة لهم االمروهم يتعاملون مع    عائلته،العالم وبين  

  ل العمر والشيخوخة ا طو      محدودية ذهنيةتربية ابن ذو    التكلفة لعمليهح مقابل  الرب يرتكز على تثمين هذه الفتره ما بين حساب

ذهنية. ابن ذو محدودية  المنظور اصوات عائلية تنادي    ولعيش حياة كاملة مع  التطلع من هذا  الوضع  يثير  واصوات  بتقبل 

العائلي   رثاالو لعائالت تلخيص األفكار  تستطيع ا  الحياة،في هذه المرحلة من    النهاية،وفي    .للوقت   وإضاعة  تحتسبها كخساره

 الحياة.طوال  ابن ذو محدودية ذهنيةالذي يمنحه أفراد األسرة لحياة كاملة جنب ا إلى جنب مع 



 

 

 .الصبر والتفاؤل ، الرأفة،التعلم، النضج االحتواء ،قيم كالعطاءملخص وصفت االهمية المعطاه بواسطة 

 

في حين ان شيخوخة    الطفولة،ت في االساس على العالقة بين االخوة في مرحلة  نظر االخوة. ركزت الدراسا  وجهة-بالجزء  

. تشير النتائج ان تجربة االشقاء لشخص ذو  ضئيل  العائلة والتغييرات المقتصة منها بما يتعلق بعالقة االخوة تم تناولها بشكل

االدراك والسلوكيات. يفهم   االحاسيس،  ات،االجابهي تجربة معقدة والتي تشير على مجال واسع من    الحياة،محدودية طوال  

االسرة   ابناء  تجاه  والتزاماتهم  بمسؤوليتهم  االخوة  شعور    )تجاهويعي  عن  التعريف  تم  المحدودية(.  ذو  االخ  وتجاه  الوالدين 

  ودية. االخوة لشخص ذو محد  أساسي لتجربةركن  المسؤولية وااللتزام كوظيفة )مهمة( مبنية ومجسدة في واقع االسرة وتعتبر  

بعد   النتائج  رئيسية.  ا  معمق  ا  توفر  محاور)مواضيع(  ثالثة  خالل  من  تنعكس  والتي  التجربة  خت؟  أ؟  أم  نا  أ"هل    االولى،لهذه 

يتولى األخوه مجموعة متنوعة من األدوار التي تتراكم على مر  صديقة؟ ابنة ؟: تعدد الوظائف لدى االخوة على مدى الحياة.  

كبر   ،السنين كلما  انه  في  و حيث  درب    السن،ا  في  ويستمرون  يتقدمون  بعدد    حياتهم،فانهم  دورهم  ينحصر  ال  من  احيث  قل 

-المحور الثاني" هؤالء يتنحون جانبا  االن" االخ االكبر  العمر،مع تقدم االسرة في  .  وان هذه االدوار اخذه باالزديادبل  األدوار،

العائلة   األشقاء  ة،المسن  مسؤول عن  فيها  قيادة    بارلكا  تصف طرق يكون  يأخذون على عاتقهم  المسؤوليه حيث  هم اصحاب 

وباقي  األخوةالمسنين، باقي   ، لألهلالذهنيةذو المحدودية التغييرات المطلوبة لكل أفراد األسرة في سياق رعاية واحتياجات األخ 

 . افراد العائله 

  الخاصة وبناء عائالتهم    لدراسة، عمن  م  ن كان إبهم    طبيعي خاصيحافظ اإلخوان على نهج ومسار حياة    السنين،على مر  

أنفسهم اخذ قسط من  وي تامه أن هذا    درايةعلى    الخاص. إنهمروتين حياتهم  من أجل بناء وتكوين    واالبتعاد المسافةمنحون 

 . التجند عليهمحتى يفرض  مهلةليس إال  المسار

 

المستقبل  الثالث،المحور   يخفي  ماذا  عليه":  السيطرة  تستطيع  امي  فقط  االنتقالية لأل"  للمرحلة  االخوة  معرفة  على  تؤكد  خوة؟ 

خ أبالمخاوف عند التعامل مع    االمساعدة، مرور  لتقديم    صالحيتهممن    اوتثير هذه المعرفة مزيجا  من التساؤالت. بدء    للشيخوخة،

 ة.محدودية او مع االخوة االخرين وحتى تطبيق استمرارية رعاية االخ لالجيال القادمة في العائل يذ

 مفاهيمي. -تمت مناقشة نتائج الدراسة خالل التطرق لمنظور الحياة كأطار نظري 



 

 

محدودية   ذو  ابن  والدة  هو  االول  رئيسيان:  اساسان  على  الوقت  بمرور  البحث  في  المشتركة  العائالت  قصة  بناء منظور  تم 

الى   النظر  للتعامل معها. في  الشيخوخة كساحة جديدة  أفراد األسرةن  فإ  الوراء،ذهنية واالخر هو  ذو   التفاني في رعاية أحد 

الذهنية لتكوين    المحدودية  بهوية    نظره معقدةيؤدي  يتعلق  الذهنية  فيما  المحدودية  "اال االنسان ذو  األبدي"، كذالك   بنباعتباره 

 .وإنعكاسات ذلك على سلوك األسرة المسنة ،""أبوين أبديين لألبوين باعتبارهمابالنسبه 

نماط االخوة بما يتعلق في عائالت مع  أتي تتناول العالقات بين االجيال في العائلة كركيزة لفهم تصميم  الت ستعمل النظريات   

وتزايد   الوالدين،محدودية ذهنية. جانب اخر مرتبط بتقدم االسرة في العمر وهو مسألة الرعاية االخذه بالتعقيد كلما ازداد عمر  

 المساعدة واالشراف والمصاحبة باستراتيجيات التأقلم)المواجهة(.    ب وزيادة الحاجة والمحدودية،االصابة بالمرض 

والذي يشكل بالنسبة للوالدين تجربة تراكمية من حيث الرعاية واالهتمام باالبن ذو    الرعاية،تأثير اضافي لهذا الواقع هو عبئ  

 المحدودية الذهنية وكذلك لدى االخوة بسبب تعدد المهام.  

عة الحياة في هذه المرحلة من حياة العائلة وعملية البحث عن المعنى لدى االبن ذو المحدودية  راجفأن عملية م  ا،خير  أ

بناءها يشغل ويوفر الحاجة الغالق دائرة قرب نهاية أاالسرة كوحدة واحدة وسواء لدى كل واحد من  ألبناءسواء بالنسبة  الذهنية،

العائلة التي تحوي ابن مع محدودية ذهنية. تشي العائلة باالعتبار ر اطريق  الدراسة على الحاجة باخذ  المترتبه من هذه  الثار 

والتي    ومتكامل،ليس فقط من منطلق كونها مساعدة بتحقيق حقوق االشخاص ذوي المحدودية بل واالعتراف بها ككيان كامل  

على مدى الحياة. على    اسةس  خدمات مالئمة وح   هيئة  يجب ان تحمي وتقدم حقوق كل ابناء االسرة وتعطي االمكانية لتطوير

  المادية، هذه البيئة ان تركز على تخطيط هذه المرحلة من حياة العائلة وكذلك على تخطيط المستقبل خالل التطرق للجوانب  

االخوة وابناء اسرة الشخص ذو    المجتمع،هل في  داعمة لأل  ألطروساطة    االجيال،االلتزام بين    المسؤولية،   الوظيفية،التغييرات  

 ة الذهنية. حدوديالم

 

 



 

 

  

 

 للمحتوى الكامل  המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  ל קרן חקר ש למאגר כלי המ •
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