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 תקציר 

 רקע 

של    על פי ההמלצות הנוכחיות  וזאת  ,קשה ועמוקה מטופלים בבתיהם )מש"ה(ם עם מוגבלות שכלית  הילדירבית  מ

  יהן ילד. עם זאת, אתגרים רגשיים, בריאותיים וכלכליים ניכרים ניצבים בפני משפחות המגדלות את  אנשי המקצוע

)  "ה מש  עם המשפחתית  החיים  איכות  את  לבחון  היא  זה  מחקר  מטרת  בבית.  ואת  FQOLקשה    ההשלכות( 

והבריאותיותה עם    נפשיות  ילדים  המגדלות  משפחות  בבית    "המשבקרב  ועמוקה  לקשה  משפחות    בהשוואה 

 . ביתית חוץשוהים במסגרת   ןשילדיה

 ה שיט

  (DQ < 40)קשה ועמוקה    "ה מש( עם  M = 8.81, SD = 4.62;  2-18שישים מטפלים עיקריים של ילדים )בגילאי  

( בבית  בפ38החיים  או  סוציאלית  (22)  נימיות(  עובדת  בעזרת  שאלונים  איכות מילאו  סקר  את  מילאו  ההורים   .

( המשפחתית  )  ,(Family Quality of Life - FQOLהחיים  דיכאון  להערכת  בק   Beck Depressionשאלון 

Inventory),  ( אינדקס דחק הוריParental Stress Index( שאלון אשמה ובושה ;)Shame and Guilt Scale ), 

 בריאות ושאלון דמוגרפי.שאלון 

 תוצאות 

ה בהשוואה למשפחות  יבפנימי יםם מתגורריהאיכות החיים המשפחתית דורגה גבוה יותר בקרב משפחות שילד

יותר בקרב גבוה  נמצא. באופן דומה, הדחק ההורי במרבית התחומים והמדדים ,בבית יהןהמגדלות את ילד

מדווחים על  הורים . בפנימייהים מתגורר םהישילדם בהשוואה להורי  משפחות המגדלות את ילדיהן בבית

 תסמינים רגשיים או בריאותיים חמורים ללא הבדל בין הקבוצות.

  דיון

  ה"מש עם לילדים הוריםבבית ישנן השלכות משפחתיות והוריות שליליות.   ועמוקה קשה"ה משלגידול ילד עם 

לקחת השלכות אלה בחשבון   ישקשר למקום המגורים של ילדם.  לאלרגשיים וגופניים מתמשכים  קשייםחווים 

 והתערבויות טיפוליות.    בעת תכנון מדיניות

 ביתית -חוץילדים עם מוגבלות שכלית, משפחות לילדים עם מוגבלות שכלית, איכות חיים, מסגרת  : מפתח מילות

 

 
 למחקר המלא באתר הקרן  •

 קרן שלםמחקרי למאגר  •

 שלם קרן כלי המחקר שללמאגר  •
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