
 

 

 

 

 

  הסתגלות וצמיחה אישית של בוגרים שגדלו עם הורה עם מוגבלות   -נולדו לאתגר  :המחקרשם

 נפשית או שכלית 

 2019:  שנה 

 640:   מס' קטלוגי 

 :דורית ושלר בהנחיית: פרופ' ליאורה פינדלר  שמות החוקרים 

 :אוניברסיטת בר אילן רשות המחקר 

 والدة ذو محدودية ذهنية  \والنمو الذاتي لبالغين نشأوا مع والد )التكيف( التعايش-التحديولدوا من اجل  :موضوع البحث

 او نفسية   

 2019: السنة 

  640 :النموذجرقم 

 بروفيسور ليؤورا فيندلر من:دوريت فيشلر بارشاد  اسماء الباحثين 

  جامعة بار ايالن  البحث:السلطة المسؤولة عن 

  

 

 ملخص البحث 

 .دكتورا( بدعم من "صندوق شاليم"الوظيفة النهائية للحصول على اللقب الثالث)

بقيام العديد منهم بتطبيق حقوقهم في مجاالت حياتية متعددة ومن  ةساهم تطور الخطاب والتشريع بمجال حقوق االشخاص ذوي المحدودي

التطرق كثيرا  بينما لم يتم المحدودية،ركزت االبحاث حتى االن على تجارب الوالدية لدى االشخاص ذوي  ضمنها حق الزواج واالنجاب.

 .أنفسهمالتأثيرات المترتبة من هذه الوالدية على االبناء على مدى حياتهم وكذلك لم يتم التطرق كثيرا لوجهة نظر االبناء  الى بحث

الهدف من هذا البحث هو فحص مدى مساهمة   كان ،(Wallander et al.، 1989)وشركائه في ضوء النموذج النظري لفيندلر  

البيئية )دعم اجتماعي( واستراتيجيات التأقلم التي تمثل عوامل -العوامل االجتماعية الذاتي( ،االتصال والتقدير  )توجيه الموارد الشخصية 

)عامل خطر حيث يتمثل بهذه  محدودية ذهنية او نفسية البالغين الذين يعاني والديهم من تكيف )الصحة النفسية( ونمو ذاتي لدى  ،حماية

 صور وعالقة االبن مع االهل في الطفولة(.الدراسة في الضغط المت

 تم اجراء هذا االختبار من خالل المقارنة مع مجموعة الضبط والتي شملت بالغين نشأوا مع اهل ليس لديهم محدودية.

ين  مع والد نشأوا 115واب مع محدودية \بالغ نشأوا لدى ام 100: 55-25تتراوح اعمارهم بين  ،بالغ 215 الحالي اشترك في البحث

ليس لديهم محدودية. تم تجنيد المشتركين من خالل قاعدة البيانات في التأمين الوطني وكذلك من خالل التوجه للطواقم المهنية واالعالن 

 في شبكات التواصل االجتماعي.

 ،PSS  (Cohen-المتصوركمي وتم استخدام الوسائل التالية: الضغط اجريت الدراسة بطرق مدمجه. كان القسم االول من الدراسة 

Kamarck، & Mermelstein، 1983);;   االتصال للوالدين-  PBI (Parker ، Tupling & Brown، 1979);   توجيه

الدعم  ;RSIS (Rosenberg، 1965)  -التقدير الذاتي; ECR  (Brennan، Clark & Shaver، 1988) - -االتصال



 

 

 

 

 
 -الصحة النفسية  ;COPE (Carver et al.، 1989) -التأقلماستراتيجيات  ;MSPSS (Zimmet et al.، 1988) -االجتماعي

MHI (Veit & Ware، 1983) والنمو الذاتي- PTGI (Tedeschi & Calhoun، 1996). 

بسبب قلة المعرفة بما يتعلق بهذه الفئة تم باالضافة لذلك استخدام االسلوب النوعي )الكيفي( من اجل اتاحة وجهات نظر اخرى وكذلك  

والدة ذو محدودية \معلمومات بما يتعلق بهذه الظاهرة الفريدة. تسعة اشخاص من مشتركي القسم الكمي حيث نشأوا مع والدللتعمق بال

 اشتركوا ايضا بمقابالت متعمقة.

 فقد اشار االبناء الهل ذوي محدودية لمستوى ضغط واجهاد اعلى  ،تم اثبات الفرضيات بشكل جزئي في القسم الكمي. كما تم االفتراض

تم تحديد االجهاد كوسيط مهم للعالقة بين الطفولة الهل ذوي  ،الى ذلك باإلضافةمقارنة باالبناء نشأوا مع اهل من غير محدودية. 

 محدودية وبين الصحة النفسية والنمو الذاتي لدى مشتركي الدراسة. 

   `     

 للمحتوى الكامل  המלא לפריט •
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