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 תקציר המחקר: 

 . תה בסיוע קרן שלםר זו נעשעבודת מחק

, השפיעה רבות על חיי אנשים רבים. מתחילת המגפה, הוטלו חוקים  2019-הקורונה שהחלה בסוף שנת המגפת  

של איסור התקהלויות, ריחוק חברתי ומגבלות חברתיות אחרות , אשר בין היתר, השפיעו על החינוך, הכלכלה,  

האנשים. של  הנפשית  והבריאות  המשפחה   הר  חיי  והשלכות  השפעות  את  שבחנו  החברתי  מחקרים  יחוק 

 ,.Cantarero et alוהמגבלות האחרות שהוטלו על האנשים לימדו על הגברה של תחושות לחץ, דיכאון, וחרדה )  

2020; Brooks et al., 2020; Buheji et al., 2020 .)   הורים לילדים עם מוגבלות התפתחותית שכלית חשופים

 ;Hastings, 2002;2003ענה מתמיד לילדיהם ) במיוחד ללחצים לרוב בשל מעמסת הדרישות והצורך במתן המ

Manor-Binyamini, 2011; Neikrug, Roth & Judes ,2011      ועם החברתי  והריחוק  הסגר  תקופת  עם   .

התפשטות המחלה, גבר העומס על קרב הורים אלה, אשר נאלצו להתמודד לאורך תקופה ארוכה במשך כל שעות  

 היום עם דרישות הטיפול בילדיהם.  

שכלית  המחק מוגבלות  עם  לילדים  הורים  בין  ההורי  הלחץ  בתחושות  ההבדלים  את  בחן  הנוכחי  ר 

הורים לילדים עם מוגבלות    160התפתחותית לבין הורים לילדים ללא מוגבלות שכלית בחברה  הערבית בישראל.  

(,  Abidin, 1995הורים לילדים ללא מוגבלות שכלית ענו על שאלון לחץ הורי כמותי )  116-שכלית התפתחותית ו 

 אשר מדד שלושה סוגי לחץ: מצוקה הורית, אינטראקציה לא פונקציונאלית בין ההורה לילד וקשיי הילד. 

ממצאי המחקר מלמדים על כך שהורים לילדים עם מוגבלות שכלית חווים תחושות לחץ גבוהות יותר בכל  

ממצא  מוגבלות.  ללא  לילדים  ההורים  לקבוצת  בהשוואה  הלחץ  סוגי  חווית  שלושת  של  להבנה  מסייעים  אלה  ים 

הלחץ ההורי בקרב הורים לילדים עם מוגבלות שכלית במצבי אי וודאות, כדוגמת מגפת הקורונה,   ובכל עשויים  

יותר, ובכך   לסייע  בפיתוח  תוכניות התערבות מותאמות שעשויות לספק להורים אלה  כלים להתמודדות טובה 

 להיטיב את איכות חייהם. 

 לחץ הורי, מוגבלות שכלית התפתחותית, מצוקה , מגפת הקורונה, אימהות ואבות  מלות מפתח: 

 
 

 המלא  לפריט  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e/
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