
 

 

 

  איכות חיים משפחתית בקרב משפחות המגדלות ילד עם נכות התפתחותית ביחס  :  המחקרשם

 למשאבים של תמיכה משפחתית, חברתית, תמיכה משירותי מדינה, דת ורוחניות

 2014:  שנה 

 614:  מס' קטלוגי 

  תמר טאוב :  שם המגיש 

 ד"ר שירלי ורנר:  שם המנחה 

  " אוניברסיטהתואר  לעבמוסמך  הספר  בבית  פאול ",  ע"ש  חברתית  ורווחה  סוציאלית  ודה 

 האוניברסיטה העברית, ברוואלד

  االسرة،العائالت التي تربي ابنًا ذو محدودية تطورية فيما يتعلق بموارد دعم   لدىجودة حياة االسرة  :البحثموضوع 

 الدين والروحانية. ، لدولة دعم من خدمات ا ا،جتماعيً ا

 2014 :سنةال 

  614 :النموذجرقم 

 تمار تؤوف :البحث دماسم مق 

  د.شيرلي فيرنر :المرشداسم 

 برفالد, الجامعة العبرية  باول-االجتماعيقسم الخدمة االجتماعية والرفاه   "،لقب "خريج جامعي 

 ملخص البحث 

 " صندوق شاليم"من اجل الحصول على اللقب الثاني بدعم من  ( األطروحة) هذا البحث تم اجراء

محدودية تطورية. تعتبر   ذوي ية الموارد القابلة للتحقق لدى عائالت البناء  مهاة االسرة على ا تؤكد الدراسات في مجال جودة حي

ابن   باكمله.    ذوتربية  االسرة  نظام  على  كبيرا  تطورية عبئا  افراد    اليومي،التعامل  يؤثر  محدودية  بين  العالقات    االسرة، على 

ث ان تربية ابن مع محدودية تطورية تثير مشاعر  ي ح  راد االسرة.العالقات االجتماعية وعلى الصحة الجسدية والنفسية لكل اف

 كافة افراد العائلة. ل موارد داعمة لصحتهم النفسية والجسدية  إليجادهنالك حاجة و  وتوتر،قلق 

 باء الوالد ذوي محدودية تطوريه.آفحص جودة حياة االسرة من وجهة نظر للبحث كان  األسمىالهدف 



 

 

 

الهدف ثالثة جو  الحياة االسرية في المجال  حفانب.  تضمن هذا  الجانب االول جودة  بواسطة فحص االختالفات   الثقافي،ص 

الحياة االسرية من خالل اسلوب   بعائالت محافظه مقارنة    ومتزمتة،المجموعات )عائالت متدينة    تقسيم  حسب  الحياة،بجودة 

اجتماعيا ودعم   االسرة،رية من موارد دعم  محدودية تطو   ي ذو   ء وعلمانية(. تناول الجانب الثاني مواقف العائالت التي تربي ابنا

ا يشير لخدمات الدولة التي تعطى للعائالت التي تربي ابنً   الخدمات،دعم من    كجزء من جودة حياتهم االسرية.  الخدمات،من  

 يتعليم  أطار  ة،محليسلطات    المرضى،صندوق    الصحة،وزارة    الوطني،مثل: التأمين    اسرائيل،مع محدودية تطورية في دولة  

ل الثالث  الجانب  تطرق  الحياة  وهكذا.  لجودة  اضافي  والروحانية كمورد  الدين  اليهودي   االسرية،دور  الوسط  لدى عائالت من 

  ذو محدودية تطورية. انً با والتي تربي

  71و  ومتزمتة،عائلة متدينة    99عائلة البناء مع محدودية تطورية )  170شملت    المالئمة( والتي تم استخدام العينة التنظيمية )

ابنائهم بين  أ تتراوح    وعلمانية(،عائلة محافظه   من مناطق متعددة في   تمهيدي ومدارس(  اطار تربوي)  17من    ، 14-3عمار 

واستبيانات تقيس الدعم    سرية،أل أحياة  الدة  حيث شملت استبيان جو   ذاتية،بتعبئة استمارة    من كل عائلة  الوالدين  أحدقام    الدولة.

 روحاني.-دعم من خدمات الدولة ودعم ديني واالجتماعي،االسري 

من العائالت االخرى المحافظه والعلمانية. لم يجد اختالفات   أفضلاشارت العائالت المتدينه والمتزمتة على جودة حياة اسرية  

لدعم االسري واالجتماعي والدعم من الخدمات. وجد ان الدعم االسري والدعم  مجموعات التوجه الديني فيما يتعلق لمدى ابين  

المتدينة  الروحاني منبئ-الديني العائالت  ووجد الدعم االجتماعي كمنبئ جودة حياة لدى    والمتزمتة،ات لجودة حياة اسريه لدى 

الدعم من   العائالت على اهمية  ولكن اشاروا الى عدم الرضا من جودة    ت،الخدماالعائالت المحافظه والعلمانية. اشارت كل 

 واتاحة الخدمات المعطاه لهم من قبل الدولة. 



 

 

 

والدعم من خدمات الدولة والدين والروحانية كموارد مهمة   االجتماعي،الدعم    االسري،ج البحث الحالي اهمية الدعم  اظهرت نتائ

ابنً  تربي  التي  االسرة  حياة  ذو محلجودة  اا  على  تطورية. يجب  المهدودية  واللطاقم  االخذ  مسؤولين  ني  والسياسة  التطبيق  عن 

ت اجل  الحالي من  البحث  نتائح  ايًض   المعطاةالخدمات    توفر  عزيزباالعتبار  المهم  العائالت. من  االسري لهذه  الدعم  تقوية  ا 

داخل   بالخدمات  وكذلك  التطورية  المحدودية  ذو  لالوالد  التعليمية  االطر  داخل  لهذه وال  المجتمع،واالجتماعي  تعطى  تي 

                                         . االسرية لهذه العائالت ياةلتحسين اتاحة وكفاءة خدمات الدولة من اجل تعزيز جودة الح  ايضا هنالك حاجةالعائالت. 

 للمحتوى الكامل   המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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