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 ך המלצות למחקרי המש

של תקשורת דיגיטלית    תלאור ממצאי המחקר, מסגרות דיור אשר בוחרות להפעיל תוכניות של שימוש בטכנולוגיו

באופן ש לתמוך  ויכולת של הצוות  הדיירים  כמו רמת התפקוד של  סביבתיים  גורמים  וטף  צריכות לקחת בחשבון 

בשימוש בטכנולוגיה. כמו כן, מומלץ להפעיל תוכניות אלה כבר מגיל צעיר של הדיירים ובימי השגרה, בין היתר על  

אלטרנטיבימנת   ולמשפחות  לדיירים  שימוש  לת   ותלספק  הקורונה.  בתקופת  שאירע  כפי  חירום,  במצבי  קשורת 

הפנאי השגרתיות במס  ת בטכנולוגיו מפעילויות  חלק  להיות  צריך  צוות  אלה  איש  לייעד  כאשר חשוב  הדיור,  גרת 

אשר ידריך ויתמוך בדיירים בעת הצורך. כמו כן, חשוב לאפשר ככל שניתן לדיירים גישה חופשית  קיים או חדש  

ת הציוד הטכנולוגי וכן לכלול הדרכה מבחינת רכישת מיומנויות טכנולוגיות עבור הדיירים והצוות.  ומותאמת מבחינ

קרב הדיירים מיומנויות של סנגור ויכולות לבקש סיוע במידת הצורך וכן לכלול בהדרכה  מעבר לכך, חשוב לפתח ב

שיחת וידאו בהתאם לתיאום  שימוש במדיה החברתית, למשל זמן ראוי ל את ההיבטים החברתיים והרגשיים של  

אכזבה( או  דחייה  עם  )התמודדות  מענה  העדר  של  מצבים  להכיל  וכיצד  עם שותף התקשורת,  גם  צ ר.  ציפיות  וי 

לפתח חוברות הדרכה כתובות ומונגשות לשונית עבור הדיירים, שיכללו את הנושאים שתוארו לעיל. כמו כן, חשוב  

ודות תוכניות מסוג זה, ובפרט את העו"סים על מנת לתת תמיכה  ליידע את כל אנשי הצוות במסגרת הדיור על א 

רגשית לדיירים תוך כדי התהליך. מעבר לכך, חשוב לגייס את המשפחה לתוכניות מסוג זה, כולל הבנה הזמינות  

בהקשר זה, צוות המחקר     הנדרשת מצד המשפחה לתדירות מוגברת יותר של תקשורת עם הדייר בן המשפחה.

את להציג  עם    יוכל  מבוגרים  לאנשים  דיור  מסגרות  של  צוותים  מדיניות,  קובעי  בפני  והמלצותיו  המחקר  ממצאי 

האחת    –ראוי לציין כי נכתבו שתי עבודות תזה על סמך מחקר זה  מוגבלות שכלית ובני המשפחות של הדיירים.  

ר התמקדה בנקודת מבט  באוניברסיטת חיפה, עבודה אש   ה לגרונטולוגיכהן מהחוג  -ידי גב' עדי נודלמן -נכתבה על 

על נכתבה  השנייה  עבודת התזה  שכלית(.  מוגבלות  עם  מזדקנים  )אנשים  הדיירים  מביה"ס  -של  חני בש  גב'  ידי 

 לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, עבודה אשר התמקדה בנקודת המבט של המשפחות. 



 
 
 
 
 

לבצע   מומלץ  הפרקטיות,  להמלצות  )מעבר  המשך  לאמ(  follow-upמחקרי  מנת  המיומנויות  על  יישום  את  וד 

, קרי תוכנית ההתערבות של  לאחר האימוץ הראשוני   , זאתהמשך השימוש בטכנולוגיהשהדיירים רכשו מבחינת  

כמו כן, במחקר עתידי מומלץ לכלול משתנים כמותיים, כמו משתנים של איכות חיים, כולל תחושת   .המחקר הנוכחי 

בסיומה  התוכנית,  לפני  אישית,  ורווחה  ההשפעה    בדידות  את  לבחון  מנת  על  וזאת  מכן,  לאחר  חודשים  ומספר 

 . על הדיירים ובני משפחותיהם   ההוליסטית של שימוש בטכנולוגיה זאת

 

 המלא  לפריט  •

 םלמאגר המחקרים של קרן של  •

 ם של למאגר כלי המחקר של קרן  •
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