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 كيرن شاليمبمساعدة منحة من  لبحثاتم إجراء هذا 
 

 ملخص البحث:  

ومع ذلك،  ، وذلك وفق التوصيات الحالية للمختصينالصعبة والعميقة يتعالجون ببيوتهم  التطورية معظم األطفال ذوي المحدودية الذهنية

الهدف   تحديات صحية واقتصادية كبيرة.  ة التطوري  ذوي المحدودية الذهنيةمن  تواجه العائًلت التي تربي أطفالها ، فإن التحديات العاطفية

ذوي  من وما هي العواقب النفسية والصحية بين األسر التي تقوم بتربية أطفال  ( FQOL)  من هذا البحث هو فحص جودة الحياة األسرية

 في المنزل مقارنة بالعائًلت التي يعيش أطفالها خارج المنزل.   شديدة أو عميقةالتطورية  المحدودية الذهنية

 قة: ري ط

  و شديدة التطورية  ذوي المحدودية الذهنيةمن  (M = 8.81، SD = 4.62;  18-2 بأجيال ) لألطفال من مقدمي الرعاية األساسيين  60

أكمل  .االستبيانات بمساعدة األخصائي االجتماعيأملئوا  ( 22)مؤسسة داخليةفي  أو  ( 38يعيشون في المنزل ) الذين (IQ < 40) عميقة

 Beck) استبيان بيك لتقييم االكتئاب(, Family Quality of Life - FQOL) تبيان جودة الحياة االسري الوالدان تعبئة اس

Depression Inventory  ,) اسريضغط  (Parental Stress Index;) استبيان الذنب والعار  (Shame and Guilt 

Scale,) .االستبيان الصحي واالستبيان الديموغرافي   

 : نتائج

 أعلى بين العائًلت التي يعيش أطفالها في مدرسة داخلية مقارنة بالعائًلت التي تربي أطفالها في المنزل  تم تصنيف جودة الحياة األسرية

الذين   باألهل ضغط الوالدين أعلى بين العائًلت التي تربي أطفالها في المنزل مقارنة ة، في معظم المجاالت والمؤشرات. بطريقة مماثل

 يبلغ اآلباء عن أعراض عاطفية أو صحية شديدة دون اختًلف بين المجموعات. .داخلية  مؤسسة  الهم فييعيش أطف

 :  نقاش



 

 

 

 

يعاني آباء أطفال   المنزل هناك عواقب سلبية على األسرة واألبوين فيعميقة  وشديدة التطورية  ذوي المحدودية الذهنيةمن  لتربية الطفل 

يجب أن تؤخذ هذه اآلثار  . صعوبات نفسية وجسدية مستمرة بغض النظر عن مكان إقامة طفلهم  من التطورية ذوي المحدودية الذهنية من 

 في االعتبار عند التخطيط لسياسات العًلج والتدخًلت. 

 

 
 

 

 

   شاليم للبحث الكامل في موقع كيرن  •

 مخازن بحوث كيرن شاليم •

   مخازن أدوات البحث في كيرن شاليم في اللغة  العربية  •

•  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/בית-או-פנימייה-מהי-המסגרת-האופטימלית-ע/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/בית-או-פנימייה-מהי-המסגרת-האופטימלית-ע/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/בית-או-פנימייה-מהי-המסגרת-האופטימלית-ע/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/complete-fund-research/
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/

