
 

 

 

 

 

  מוגבלות  ר סימפטומים של דכאון וחרדה בקרב הורים למבוגרים בעלימודל להסב:  המחקרשם

 תחותיתהתפ -שכלית

 2019: שנה 

 658:  ס' קטלוגימ 

 שלמה. בהנחיית פרופ' יעקב בכנר -חן יעקב :יםהחוקר מותש 

 :גוריון -בן , אוניברסיטתבית הספר לעבודה סוציאלית רשות המחקר . 

 מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך

 .אפשריות מגבלות מספר הנוכחי למחקר

 נוכח בעיקר, קטן יחסית מדגם, דהיינוהורים,  86השתתפו  במחקרהקשורות לאוכלוסיית המחקר:  מגבלות

 רוב, וכן ,והסביבה שבע באר מאזור רק משתתפים כלל המדגם, בנוסף. משתנים של רב מספר שנבדקו העובדה

 .המחקר של החיצוני בתוקף לפגוע עלולים אלו כל .נשים היו המשתתפים

דבר אשר  המחקר עורכת בנוכחות נעשההשאלונים נעשה בצורה אנונימית, הוא  מילויש פי על אףחברתית:  רצייה

 . מתוך רצייה חברתית התשובות מתןעל  להשפיע היהעשוי 

באבחונים  תימוכין בעלות תשאלוב היה כשמדובר גם, יםהתבססו על דיווחי ההור תשובותה כלל :עצמי דיווחי

ייתכן כי הורים תופסים את ילדם כבעל מוגבלות קשה כשבאבחון  - תפקוד רמת לדוגמא כך) רשמיים מסמכיםבו

 .מדובר ברמת מוגבלות שונה(

מתאמי אשר בודק מציאות בנקודת זמן אחת, ולכן לא ניתן  תיאוריחתך: מערך המחקר הנוכחי הנו מערך  מחקר

  בלבד. םמשתני בין קשרים של קיומם על אלא סיבתיות נולהסיק ממ

 מהערךזה נמוך  ערך, α=0.59של שאלון זה כפי שנמצאה במחקר הנוכחי  מנותיהמה: אשמה שאלון מנותימה

 כן ועל, הנבדקים ידי-על השאלון בהבנת מקושי או יחסית הקטן המדגם מגודל נבע והדבר ייתכן. (α>0.7) המקובל

 .יותר גדול במדגם האשמה שאלון יבחן המשך שבמחקרי ממליצים אנו

הורים  שלוחרדה(  יכאוןהנוכחי מוסיף נדבך חשוב לספרות המחקרית העוסקת ברווחה הנפשית )ד המחקר

-שכלית מוגבלותבעלי  למבוגריםהורים בהתפתחותית, תוך שהוא מתמקד -מוגבלות שכלית בעלילאנשים 

 . ( הגרים בביתומעלה 21 בניהתפתחותית, )

 בהסבר כמשמעותייםטיפול ותמיכה חברתית  נטל המחקר מצביעים על המשתנים ממצאי, התיאורטית ברמה

סימפטומים של  בהסבר כמשמעותייםמגדר ההורה ותמיכה חברתית  המשתנים עלדיכאון, ו של סימפטומים

 לבחון חשוב. וחרדה דיכאוןלבין  בינם הקשרים טיב על ולעמודלמשתנים אלו  ביחסלהעמיק את הידע  ישחרדה. 



 

 

 

 

 
להורים  כיום המסופקת החברתית התמיכהגם להבין מהי  כמו, לצמצומו והאפשרויות הטיפולאת מרכיבי נטל 

(. בחינה מעמיקה הנה חשובה ועוד התמיכה מספקיהתמיכה,  סוג) הרצויה התמיכהקיים פער בינה לבין  והאם

בהם  וממוקדת מותאמת והתערבות, שינויברי  שהנם( חברתית ותמיכה טיפולמשתנים )נטל  בשני מדובר שכן

כי אף על פי שבמחקר הנוכחי דווחו ההורים על  נצייןלהפחית את תחושות הדיכאון והחרדה בקרב ההורים.  עשויה

מחברים, אנו סבורים כי יש להרחיב את  המתקבלת התמיכהמשפחה לעומת  מבני המתקבלתתמיכה רבה יותר 

 מהי, סיוע לבקש ההוריםורים, מהי נכונות הנדרשת לה התמיכהלסוג  ביחסאת הידע הקיים  ולהעמיקהיריעה 

 עתידים שמחקרים חשוב, ועוד זאת. ועוד, האם קיים הבדל מגדרי בסוגיות אלה ממי, הסיוע את לקבל הנכונות

 בין, האחים צרכי את וכןהאדם בעל המוגבלות,  שלהאחים/אחיות  בקרב האלו המובהקים המשתניםאת  יבחנו

 )לאחר פטירת ההורים(. בעתיד העיקריים המטפלים יהיו כי וייתכן בהווה לטיפול שותפים אלו כי הבנה מתוך היתר

   `    

 לפריט המלא •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן •

 

http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1905
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1905
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1905
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1905
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/29

