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 ملخص البحث:  

 . كيرن شاليم تم إجراء هذا العمل البحثي بمساعدة منحة من 

العمر المتوقع لألشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية، العائالت المسنة التي بجانبهم حظيت بالسنوات االخيرة  مع زيادة متوسط 

على الرغم من انتشار هذه الظاهرة   المتدين،اليهودي م يتم البحث في هذه القضية حتى اآلن في المجتمع ل.عمليًاوث وفي البح باهتمام

كان الهدف من هذه الدراسة هو وصف وتحليل تجربة حياة العائالت المسنة جنبًا إلى جنب مع اشخاص مع محدودية   بشكل كبير نسبيًا.

   المتدين مع التركيز على موارد واحتياجات االسرة. ي اليهودذهنية في المجتمع 

ذهنية. في نصفهم، يعيش االبن / االبنة من ذوي  تعيش مع شخص مع محدودية  متدينةيهودية وحدة عائلية مسنة   14اشتملت العينة على 

من كل صنف تم   ي مسكن خارج المنزل.منزل والنصف االخر يعيش االبن / االبنة من ذوي المحدودية العقلية فالالمحدودية العقلية في 

 االخوة والشخص مع محدودية عقلية قدر المستطاع.  ،األمورمقابلة أولياء 

وجيران الذين   גמ"ח( مؤسسات الصلح)رؤساء جمعيات ومديري  كاهنين،شخًصا رئيسيًا في المجتمع المتدين، ) 12باإلضافة، فحص 

والموظفين والعوامل العالجية(. وقد ضمت العينة  الذين يسكنون في سكن خارجي  يسكنون بجانب األشخاص الذين مع محدودية عقلية 

 شخصاً تمت مقابلتهم وفقاً لمبدأ التشبع النظري.  55اإلجمالية 

 



 

 

 

 

تنظيم  ، يتم وصفه باستخدام ثالثة محاور وصفيةجانب اشخاص من ذوي المحدودية العقلية تشير النتائج إلى أن شيخوخة أفراد األسر ب 

  التحديات التي تواجه األسرة المتدينة إلى جانب شخص مع محدودية عقلية متعبون ": أيًضا "لدينا القوة ولكننا   هو: المحور االول، وتحليل

 " هذا الموضوع يقارن احتياجات وموارد األسر التي تسكن في المنزل بأسر اإلسكان خارج المنزل. 

 التي تعيش في المنزل وخارج المنزل.  المشتركة بين األسر المواقف يقدم الموضوعان الثاني والثالث 

سياق    عقلية في؟:محدودية حياة الوالدين أمام الشخص مع محدودية "البد أنه مخيف أن تكون هكذا ... أين أبي وأمي؟"  المحور الثاني: 

تمع المتدين المتشدد تجاه العائالت المسنة إلى  "اليسار يرفض واليمين يقترب": الموقف المتناقض في المج  الثالث: المحور . الدينيالمذهب 

 جانب شخص مع محدودية عقلية. 

 

يركز على وجود األسرة المتدينة المسنة للشخص مع محدودية عقلية في إشارة إلى النظريات التي تتناول  فصل المناقشة بجزئه األول، 

في    الحداد، يبحثمحدودية الحياة وحق الناس مع محدودية عقلي في  الجزء الثاني من المناقشة يتناول العالقات بين األجيال في األسرة.

أسباب منع األشخاص من ذوي المحدودية العقلية من الحداد واالبعاد النفسية الناتجة من ذلك. وكذلك أهمية الطقوس اليهودية كاحتفاالت  

   مي إليه. بالعبادة وتقديم حداده أمام المجتمع الذي ينت محدودية عقلية تسمح للشخص مع 

 

 الكاهنين،لسلطة  ،عقلية وعائلته، للمجتمعالجزء الثالث من المناقشة يركز على الجانب البيئي للعالقة بين الشخص مع محدودية 

البحث بالنسبة للممارسة والسياسة تشير إلى الحاجة إلى معاملة عائلة الشخص مع محدودية عقلية ككيان  تداعيات  وللمؤسسات الحكومية.

هذه الدراسة الضوء على    ط لهم. تسلتطوير ظروف خدمة مخصص تطويرها يجب حماية حقوق جميع أفراد األسرة دعمها وكامل. 

االحتياجات والموارد المختلفة لألسر التي تعيش في المنزل وخارج المنزل والحاجة إلى التعرف على الخصائص الفريدة ألفراد األسرة  

 سة ثقافيًا. المتدينة واستخدام مناهج عالجية حسا

 

 
 

  للبحث الكامل في موقع كيرن شاليم •

 مخازن بحوث كيرن شاليم •

  أدوات البحث في كيرن شاليم في اللغة  العربية زنامخ  •
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