
 

 

 

 

 

  תרומתה של תכנית התערבות המבוססת על "מעגל ההפנמה" להתמודדות עם   :המחקרשם

אלימות מילולית ולשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים  

 במסגרות דיור חוץ ביתיות 

 2020:  שנה 

 890-67-2018:  מס' קטלוגי 

 :נוימן  וייזר וד"ר רן -ד"ר נירית קרני שמות החוקרים 

 :המכללה האקדמית תל חי. רשות המחקר 

 مدى مساهمة برنامج التدخل المستند على" دائرة االستيعاب" بالتأقلم مع العنف الكالمي وبتحسين  :موضوع البحث

 جودة حياة االشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية الذين يسكنون بمساكن خارج البيت. 

 2020: السنة 

  2018-67-890 :النموذجرقم 

 و د. ران نويمان فايزر -د.نيريت كارني  :اسماء الباحثين 

 تل حاي-الكلية االكاديمية :السلطة المسؤولة عن البحث. 

 ملخص البحث 

 هذا البحث بدعم من "صندوق شاليم" 

بنسبة عالية ومن   الكالمي يحدث  العنف  التطورية فأن  الذهنية  المحدودية  لتقارير االشخاص ذوي  بمكان  متعدد  أطرافوفقا  ة: زمالئهم 

 ابناء عائلتهم وكذلك من اشخاص غريبين في المجتمع. ،زمالئهم بالسكن ،العمل

  ،)רייטרوالتي فحص فيها تعرضهم للعنف الكالمي   ، هذه الظاهرة بشكل مشابه لفئات اخرى ذات محدودية  الناس منعانت هذه الفئة من  

  99اشترك في البحث الحالي    (.  Karni-Vizer & Salzer ، 2016; Salzer & Karni-Vizer ، 2020  ;2015  ، וייזר–קרני  

بينهم    ،شخص ذو محدودية ذهنية تطورية حيث يسكنون في مساكن وأطر خارج البيت اشتركوا ببرنامج تدخلي يستند على "    64من 

االستيعاب"   من:    . (Reiter، 2008)دائرة  كل  على  التدخل  برنامج  تأثير  كيفية  لفحص  كانت  البحث  عن    الوعي-1اهداف  واالبالغ 

لهم.   الموجه  الكالمي  يأخذوها.  2العنف  التي  االستجابة  المساعدة وعلى  الحصول على  اجل  للتوجه من  المشتركين  استعداد  كيفية  3.   .

صل  تأثير البرنامج التدخلي على جودة حياتهم. وكذلك فحص العمليات التي سوف يمر بها مشتركي البرنامج التدخلي بما يتعلق في التوا

الكالمي.   العنف  مع  التعامل  في  االشخاص  كيفية)نوعية بين  مدمجة:  بطرق  تم  )منهدية(البحث  وتحليل    كتابة -(اسلوب  التدخل  برنامج 

لدى    تعبئة-وكمية  ،محتوياته التدخلي  بالبرنامج  االشتراك  بعد  انه  البحث  نتائج  اشارت  التدخل.  برنامج  تطبيق  وبعد  قبل  استمارات 

ا مجموعة  من  ارتفعاالشخاص  الكالمي  للعنف  الوعي  فأن  حياتهم    ،لتجربة  في  بهم  المحيطين  لالشخاص  المعطاة  التقارير  كمية  زيادة 

 زيادة تنوع االستجابات لتقاريرهم. تحسنت جودة الحياة في مقياس االنتماء االجتماعي/ االندماج المجتمعي. ،اليومية

لم يكن هنالك اختالف بفترات البحث لدى مجموعة    ،القوة/االستقاللية  ،بداعالمقدرة/اال  ،فيما يخص المقاييس االخرى مثل درجة الرضا

البحث وفي نهايته. مّر المشتركين في برنامج التدخل بتغيير لم يتم ايجاد اختالفات في تقاريرهم في بداية    ،التجربة. لدى مجموعة الضبط

 وكذلك فأن عالقاتهم الشخصية تحسنت.   ،ن يتعرضون لهفيما يتعلق بتعاملهم مع احداث العنف الكالمي الذي  ،في محادثتهم

االجتماعية المشاكل  بواسطة حل  العنف  مع  للتعامل  ادوات ووسائل  االشخاص    ،اكتسبوا  من  المساعدة  الحصول على  بواسطة  كان  ان 

النظرية الناحية  من  ذاتية.  حلول  بايجاد  او  اصدقائهم  تشمل  والتي  بهم  ال  ، المحيطين  البحث  نتائج  العنف  توسع  يخص  بما  القليلة  معرفة 

قة بين العنف  توسيع المعرفة عن العال   ،الى ذلك  باإلضافةالكالمي بشكل عام والموجة لالشخاص ذوي المحدودية الذهنية بشكل خاص.  



 

 

 

 

 
التطبيقية  الكالمي الناحية  من  حياتهم.  جودة  على  الكالمي  ،وتأثيره  العنف  مع  بالتعامل  الخدمات  مزودي  توجيه  الممكن  توسيع    ،من 

وكذلك سيكون بمقدرتنا التوصية على بارمج تدخلية شبيهه من اجل تحسين جودة حياة االشخاص    ، استخدام استراتيجية" دائرة االستيعاب"

 ذوي المحدودية الذهنية. 

   `     

 للمحتوى الكامل  המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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