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 :רותם סגל,  מנחה: ד"ר חיה עמינדב  שם החוקר 

 :אל.המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ארי רשות המחקר 

  شخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية من ابنائهم ذوي التطور السليم: دراسة حاجة  اتوقعات اولياء امور  :البحثموضوع

 االبنة ذو المحدودية الذهنية التطورية \دودية االبنمحالتعويض ل

 2018 :سنةال 

 636:  رقم النموذج 

 د. حاياه عمينداف : المرشده:,  روتيم سيجال :اسم الباحث 

 جامعو اريئيل, قسم علم النفس :البحث ؤولة عنة المالهيئ . 

 ملخص البحث 

 "شاليم صندوق "' دعم منب   الثاني اللقب على لحصولمن اجل ا(  االطروحة) الرسالة هذه

تم دراسة قضية تأقلم عائالت ذوي ابناء مع محدودية ذهنية تطورية على مدى سنوات طويلة. على الرغم من االنشغال البحثي  

ين لة توقعات هؤالء االهل من ابناءهم ذوي التطور السليم في االداب البحثية. حتى سنوات الثمانألم يتم ذكر مس  هفأن  الكبير،

ط ضوء االبحاث على كيفية تأقلم هؤالء االهل مع محدودية ابنائهم. تطرقت االداب البحثية الى كيفية سل    .من القرن العشرين

ائهم  كيفية تأقلم اشق    ى لإه االهتمام ايضا  توج    من سنوات الثمانين  شابه ذلك. وابتداء    افي ومالوظي  االجتماعي،  العاطفي،تأقلمهم  

االنشغال الرغم من  على  المختلفه.  حياتهم  على مجاالت  شقيقهم  محدودية  تأثير  ت   المتفرق   ومدى  االمور   عاملبكيفية  اولياء 

البحثية بما يخص ابعاد محدود  ،واالخوة . من  البن على عالقة االهل واوالدهم ذوي التطور السليمة اي فهنالك نقص بالمعرفة 

االبن   انه عند تشخيص  أنهالواضح  استثناءات  اشخص    على  بالفقدان والحزن على    ،مع  الوالدين  حالمهم من  أمالهم و آيشعر 

حظ مدى تأثر االبناء ويال  بابنهم المتوقع. يلتقي الوالدين ابنائهم ذوي التطور السليم مع كل المشاعر القاسية والصعبة. يستوع

دهم من اجل تحقيق تطلعات وتوقعات االهل لرسل" ويبذلوا قصارى جه  لدرجة انه من الممكن ان يتحولوا "والديهم من الضائقة  

ثار المترتبة من من البحث الحالي هو فحص االبعاد واآل  هدفحتى عندما ال يتم التحدث عنها وتظهر فقط بالخفاء. ال  ،  منهم

 له من اخوته ذوي التطور السليم. أهعلى توقعات  ذو المحدودية شخصال عجز



 

 

 

 

سوف تتواجد توقعات اكاديمية عالية. وفي المجال    الفقدان،به نختبر    الذهني)االدراكي(، والذيتنص الفرضية انه في المجال  

المحدودية    االشخاص ذوي اخوة    لدى  ايضا ان التصور الذاتي منخفض  افترضمال عالية لتنمية التعاطف.  آستتواجد    العاطفي،

 قدرتهم عالية.  مبينما يعتقد والديهم ان 

تجنيد   تم  البحث  فرضيات  زوجي  س  ق    حيثشخصا     128لفحص  لمجموعات  محدودية  موا  ذات  عائالت  والد وابن من  ة تضم 

 . فقط ذوي تطور سليم من عائالت ألزواجومجموعة ضبط  ذهنية،

توقعات  أج استبيانات  على  المشاركين  انه   العامة،ذاتية  ال  مقدرةال  االهل،اب  البحث  نتائج  اشارت  والعاطفة.  الذاتية  الصورة 

لم يتم ايجاد فروقات بين التوقعات االكاديمية والعاطفية لدى اولياء امور اشخاص ذوي محدودية    (وبعكس الفرضيات المذكورة)

 . يمسليم مقارنة باولياء االمور البناء ذوي تطور سلذهنية من ابنائهم ذوي التطور ال 

مهات ال أمقارنة ب  ، بشكل عام  أكبر  مقدرةابنائهن ذات    ن أنر  يطفال ذوي محدودية  ن االمهات ألأ  هذا على الرغم من حقيقة

 مع محدودية ذهنية.   اءابنيوجد لديهن 

يب  الغر -عالية بما يتعلق بتقبل وفهم االخر،  التطور السليم  وهل البن مع محدودية ذهنية من ابنهم ذكذلك وجد ان توقعات األ

 )ليس حتما ذو محدودية( مقارنة بتوقعات اهل ال يوجد البنائهم محدودية ذهنية. 

مقارنة مع   بشعور نقص التصور الذاتي بين اخوة اشخاص ذوي محدودية ذهنية  تم ايجاد اختالفاتيعلى عكس الفرضية لم  

 ودية. هم محداخوة الشخاص ال يوجد لدي

عتقده االبناء نفسهم مما ي  أكثر  مرتفعةوهي ان تصور االهل لمقدرة ابنائهم    ين،المشتركنتيجة اخرى تم الوصول اليها لدى كافة  

 بما يتعلق بمقدرتهم. 

  ية. من داخل عائالت البن ذو محدودية ذهن  السليم، توضح هذه النتائج التصورات والمعتقدات االبوية نحو ابنائهم ذوي التطور  

من شعوره الذاتي    أكثربشكل عام وذلك    ةمرتفعبال  مقدرته داخل بيئة تتصور    الممكن االستنتاج ان االبن ذو التطور السليم كبر

 . ةمرتفعمن المتوقع ان تكون مقدرته العاطفية على فهم احتياجات االخر محددة و  من كافة المجتمع. باالضافة الى ذلك وأكثر

اهمية  له   النتائج  ذهنية على  ل  كبيرةذه  ابن ذو محدودية  تأثير وجود  التوقعات والضغوطات فهم مدى  العائله وفهم مجموعة 

الواقعه على االخ ذو التطور السليم. من اجل الحصول على فروقات اخرى بالتوقعات لدى العائالت ذوات ابن مع محدودية  

  .من المشتركين أكثر ناتذهنية فأن هنالك ضرورة الجراء ابحاث مكملة على الوالدين وبعي



 

 

 

 

 للمحتوى الكامل  לפריט המלא  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  אגר כלי המחקר של קרן למ •
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