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 הבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לבין איכות חייהם של ההורים 

 2018:  שנה 

 642:  מס' קטלוגי 

 :מעיין פיין בהנחיית: פרופסור אסתר יקוביץ שם החוקר 

 :ון בנגבאוניברסיטת בן גורי רשות המחקר 

   بين    :البحثموضوع االباء  االجهاد،العالقة  بها  يشعر  التي  واالزدواجية  العناية  يرعون   )االهل(عبئ  الذين  المسنون 

 ابنهائهم البالغين ذوي المحدودية الذهنية التطورية وبين جودة حياة االباء

 2018 :سنةال 

  642 :النموذجرقم 

 يكوفيتس  يسور استرباين, بارشاد من بروف معيان :الباحثين اءاسم 

 النقب-جامعة بن غوريون  :البحث  الهيئة المسؤولة عن 

 ملخص البحث 

 ( من اجل الحصول على اللقب الثالث )دكتورا( بدعم من صندوق شاليماالطروحة)الرسالههذه 

تغيير   حدث  الماضية  العقود  مر  المتمثل    لدىعلى  لرعاية    فياالتجاه  المسنين  االباء  احتياج  بناءهم ا  بلق    منرؤية 

احتياج  أ  حاثباال  شارتأ  البالغين. فقط من منبع  االبناء وليس  الى  االباء  تلقائي من  تنتقل بشكل  المساعدة  ن حاجة 

المسنين   مناالباء  .  (Grundy,2005; Fingerman, Miller, Birditt, & Zarit, 2009)  ابنائهمقبل    للمساعدة 

 ا تطورية، بمذي يعاني من احتياجات  لغ الرعاية ابنهم البا  سؤوليةملون مهنالك عدد كبير من االباء المسنين الذي يح

ذهنية   محدودية  ذلك   ,Greenberg, Seltzer,& Greenley,1993; Llewellyn ,Dunn ,Fante)  تطوريةفي 

Turnbull & Grace,1999 .)    الطابع  سياسة   اساسي، يؤكد على نظام االسرة كمقدم رعاية    المؤسسي،عدم اضفاء 

م فرد  معولكن  االسرة  مجموعةيخية  ذهن  ةمحدودي  ن  من    لق  يتولى   التحديات،واسعة  الذي  االسرة  لفرد  تشكل  والتي 

عند   وعبئ.  اجهاد  الذهنية  الرعاية  المحدودية  ذو  الشخص  الوالد    التطوريةنضوج  الرعاية   الراعي،وشيخوخة  تعكس 

 (. 2008, ומנדלר ברודסקי, נאון, נון בן)  جوانب عدةكبر من ألمسؤولية 

 



 

 

 

ترى بأن العالقة بين االباء واالبناء   ( & 1988BengtsonMcChesney,)    ن االجيالب بينظرية التضامن والتضار 

بالخص  رية،االس اهم المركبات في العالقة حدىاالعالقات بين االجيال هي مصدرا للدعم العاطفي  واالدوات الرئيسية. 

االهل   االجتماعي    المسنين،من جهة  انتمائهم  التعايش والمحافظه على  -מלהאוזן,  לבנשטיין,  כץ)وقدرتهم على 

. بالرغم من وجود اتجاه للبقاء بالمجتمع لالشخاص ذوي المحدودية الذهنية واالعتناء بهم (2007,  ופרילוצקי,  חסון

 الذين يتم تولي رعايتهم من قبل اباءهم المسنين.  قليلون  يومي،بشكل 

 يفية()كدمج البحث الحالي طرق بحث كميه ونوعية: البحث الحالي

المحدودية    ذوابنهم    تجاهاباء مسنين    يشعر بهاعبئ الرعاية واالزدواجية التي    االجهاد،هو فحص كمية  هدف البحث الكمي  

وكيف ترتبط هذه    يومي(،عالجي    مهني، مركزة مختلفة )مركز تأهيل  يومي    رط  أل  رددويتيسكن معهم    الذي  التطوريةالذهنية  

والذي بحث الخصائص الشخصية    البحث،تم بناء نموذج    البحثية  على عرض االدبيات  بناء    المتغيرات مع جودة حياة االباء. 

ذي يتواجد به( والعالقة بين لاليومي ا   اإلطارع  نو   الذهنية، االداء للشخص ذو المحدودية    مستوى )الذهنية  للبالغ ذو المحدودية  

االباء    التوتر،نسبة   بها  يشعر  التي  واالزدواجية  الرعاية  الوالد/ه  عبئ  حياة  جودة  وبين  الذهنية  المحدودية  ذو  ابنهم  تجاه 

 المسؤول. 

هنية  ذذو المحدودية ال   هو التعمق وفحص صعوبات واحتياجات االباء المسنين الذين يرعون ابنهم البالغ هدف البحث النوعي  

مفتوحة   اسئلة  اربعة  النوعي  البحث  شمل  البيت.  لآلباء  في  توجيهها  الصعوبات    ما-تم  خالل    األساسيةهي  تواجهها  التي 

تب  اكم بالتأقلم مع الصعوبات؟ ما هي التوصيات التي ترغب بتوجيهها ل  االعتناء اليومي بابنك؟ ما هو الشيء االكثر مساهمة

مات المعطاه لالباء المستمرين برعاية ابنهم ذو المحدودية الذهنيه التطوريه في البيت؟  دي من اجل تطوير الخ الرفاه االجتماع

 بالنسبة لمستقبل ابنك؟  هكما هي المخاوف التي تواج

 

 

 

http://scholar.google.co.il/citations?user=eKNGlZYAAAAJ&hl=iw&oi=sra


 

 

 

 

 للفحوى الكامل  לפריט המלא  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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