 שם העבודה  :מעורבות אמהות ערביות עם צאצאיהן הלוקים בפיגור שכלי לאחר השמה חוץ-ביתית
 שנה 2009 :
 מס' קטלוגי 566 :
 שם המגיש  :הלא משרקי
 שם המנחה :פרופ' אריק רימרמן
 עבודת גמר לתואר מוסמך ,אוניברסיטת חיפה
המלצות למחקרי המשך

המלצות למחקרי עתידיי :
לצור העמקת ההבנה בדבר הגורמי המשפיעי על המעורבות האמהית באוכלוסיה הערבית של ילדי
ובוגרי הלוקי בפיגור שכלי לאחר השמה חוביתית ,יש מקו לביצוע מחקרי נוספי .המלצה למחקר
עתידי היוצאת מ המגבלה של המחקר הנוכחי ,היא במסגרת שימוש בניתוח רגיש תרבות ודת ,יש לבחו
הבדלי בי קבוצות שונות מוסלמי ,נוצריי ,דרוזי בקרב האוכלוסיה הערבית באר .יתכ
והאוכלוסיה במחקר הנוכחי היתה מגוונת ורחבה יותר ,המשתני הנבדקי היו נמצאי מובהקי ובעלי
תרומה.
מחקר זה התמקד במאפייני הילד והא ,א

פחות במאפייני המעו .במחקר עתידי יש מקו

להתייחסות למימדי נוספי .מומל לערו מחקר אשר יבדוק את הקשר בי מאפייני המעו ועמדות אנשי
הצוות לבי המעורבות האמהית במגוו רחב ומספר רב יותר של מעונות פנימייה.
כמו כ ,יש מקו להתייחסות למשתני אשר נמצאו מרכזיי במחקרי אחרי ,כגו דחק הורי
ואקלי משפחתי )הויזמי ורימרמ (2006 ,ומספר הילדי במשפחה )  .(Schwartz & Tsumi, 2003בנוס,#
יש לבדוק באופ מעמיק את מער השירותי העומדי כיו לצורכי האמהות והמשפחות הערביות בכלל,
מיפוי מקי #של השירותי עבור ובדיקת הכשלי במענה אשר נותני השירותי הללו.
במחקר הנוכחי לא נבדק הקשר בי הכנת האמהות לקראת ההשמה החוביתית לבי מעורבות
לאחריה .במחקר עתידי מומל לבדוק קשר זה שבו כל האמהות יעברו תוכנית הכנה ובדיקת קשר סיבתי
לאחריה .מומל לבצע מחקר ארו טווח שיעקוב אחר דפוסי המעורבות האמהית לאור זמ ויבח הא
קיי שוני באופי המעורבות לאור השני.

פורו אנשי מקצוע/שטח בפניה יש להציג ממצאי המחקר:
מספר גורמי יכולי ליהנות מתוצאות המחקר וה:


עובדי סוציאלי בלשכות הרווחה.



יועצי חינוכיי בבתיספר לחינו מיוחד.



עובדי סוציאלי ופסיכולוגי המטפלי פרטנית במשפחות.



גופי קולטי )מעונות פנימייה ,הוסטלי(.



הנהלת האג #לטיפול באד המפגר לקביעת מדיניות ונוהלי קליטה :ד"ר חיה עמינדב מנהלת
האג #לשירותי טיפול באד המפגר וסמנכ"לית בכירה במשרד הרווחה ,מר נחו עידו מנהל
השירות לדיור בקהילה ,גב' דניאלה דרור עובדת סוציאלית ראשית באג #למפגר ,גב' מרי כה
מנהלת השירות בקהילה ,מפקחי מחוזיי על הפנימיות והקהילה.

