
 

 

 

 

  בקרב מטפלים  -שחיקה, מחויבות לארגון ומחויבות ללקוח  "נשאת ונתת באמונה"::  המחקרשם

 חרדים לעומת לא חרדים המטפלים באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

 2017:  שנה 

 625:  מס' קטלוגי 

 :שרה ורטהימר  שם החוקר  

 ענת פרוינד ד"ר  :בהנחיית 

 :אוניברסיטת חיפה.  ליתבית הספר לעבודה סוציא רשות המחקר , 

 البحث واعطيت  ":  موضوع  الوظيفي(التحفيزنقص   ":بإيمان  حملت  المؤسسةااللتزام    ،)الخمول  نحو    نحو  وااللتزام 

الخدمة ذهني  –  مستقبل  محدودية  ذوي  أشخاصا  يرعون  والذين  متدينين  الغير  مع  مقارنة  متدينين  معالجين  ة لدى 

 ةتطوري  

  2017: السنة 

 625:  رقم النموذج 

 سارة فرتهايمر :ثاسم الباح  

 د. عنات فرويند :بإرشاد 

 جامعة حيفا, قسم الخدمات االجتماعية : الهيئة المسؤولة عن البحث . 

 : ملخص البحث

 . شاليم" صندوق هذه الرسالة)االطروحة( للحصول على اللقب الثاني بدعم من "

الدراسة   تتمحور من  و   )الخمول الوظيفي(الوظيفي  نقص التحفيزوعالقتها مع    دمةل الخ ستقب  االلتزام تجاه مظاهرة    حول   هذه 

متدينين، والذين يرعون اشخاصًا ذوي عالجين غير  لدى معالجين متدينين مقارنة مع م  تجاه المؤسسةااللتزام  ،  ناحية أخرى 

وهل   ي الخدمةمتلق   اهتج جتي تؤثر على مدى التزام المعال  ة الم  هدف الدراسة هو فحص العوامل المه محدودية ذهنية تطورية.

 صورات هذا العمل.تيؤثر على متغيرات مواقف و مدى االلتزام الديني 



 

 

 

 

لمرشدين المباشرين لألشخاص  ة واالصح  طاقم مواضيع  قسم الرفاه االجتماعي،    التعليم،طاقم من مجال    عينة الدراسةشملت  

 ذوي المحدودية الذهنية التطورية.

الدراسة  التحفيز،  لمتغيرات  هي   األكبر  مةالمساه  ن أ  الى   تشير نتائج  لالفعال تجاه  وااللتزام    الوظيفي  نقص    اللتزام المؤسسة 

تأثيرا واضحا على درجة االلتزام لمستقبل الخدمة، رغم ذلك، وجد  لمدى االلتزام الديني  لم يظهر ان  ل الخدمة.  تجاه مستقب  

 .ال للمؤسسة الفع  بين االلتزام نخفض و الم الوظيفي اختالف واضح لدى معالجين متدينين بين التحفيز

في السنوات األخيرة هنالك ازدياد بظاهرة انفتاح المجتمع المتدين باتجاه كافة   ألنهو   بغاية األهمية خاصةً   هذه النتائجتعتبر  

العائلية والشخصي    المجتمع. الظواهر االجتماعية،  ازدياد توجيه  الرفاه  هذا االنفتاح ينعكس من خالل  اعي االجتمة لخدمات 

 المؤسسية.

                                               `     
 وى الكامل ت حللم המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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