
 

 

 

 

 

  إبالغ األشخاص مع إعاقة عقلية تطورية والذين يقطنون في األطر السكنية المختلفة عن ظاهرة :  המחקרשם

 العنف الكالمي الموجه نحوهم، أبعاد الظاهرة، ماهيتها وطرق رد الفعل

 5102:  שנה 

 035:  מס' קטלוגי 

  وايزر –بروفيسور شونيت رايتر ود. نيريت كرني :  החוקרשם 

 :جامعة حيفا רשות המחקר 

 המחקר: תקציר

 קרן שלםמענק מבסיוע  נערך מחקר זה

نوقشت ظاهرة العنف التي يمر بها أشخاص مع إعاقة بشكل عام، وأشخاص مع إعاقة عقلية تطورية بشكل خاص بتوسع في 

شخاص مع إعاقة في األدب العلمي العالمي وعلى مستوى البالد، فتُعتبر تلك الظاهرة حاجًزا اجتماعيًا يحول دون اندماج األ

المجتمع. في األساس، بُحثت ظاهرة العنف الجسدي والجنسي، لكن ظاهرة العنف الكالمي الموجه نحو أشخاص مع إعاقة 

 ,Hughes, Bellis, Jones, Wood: 9002وايزر، ورايتر،   -عقلية تطورية لم تجد حيًزا واسعًا في البحوث )كرني 

Bates, 2012; Karni-Vizer, 2014; Khalifeh, Woward, Osborn, Moran, Johnson, 2013.) 

العنف الكالمي الذي يشمل السب، النداء بأسماء لالزدراء، اإلهانات، التحقير، السخرية، التهديد والصراخ، هي ظاهرة ذات 

 (.Uzun, 2003تأثيرات مدمرة ومن الممكن أن تسبب أضرار نفسية على المدى الطويل لشخص يعاني من إعاقة )

أهداف البحث الحالي هي: أوًًل: فحص كيفية تعامل األشخاص مع إعاقة عقلية تطورية مع ظاهرة العنف الكالمي الموجه 

بظاهرة نحوهم. ثانيًا: في أي إطار سكني يقطنون؟ سكن أهلي، سكن مع العائلة أو سكن داخلي يقدم دعم لتلك الفئة فيما يتعلق 

العنف الكالمي. تسلط نتائج البحث الضوء على انتشار الظاهرة، كما وتقترح برنامًجا للدمج من أجل التعايش مع ظاهرة 

العنف الكالمي الموجه نحو أشخاص مع أعاقة عقلية تطورية، وللطاقم الذي يقدم خدمات اإلسكان المرافق والمرشد لهؤًلء 

لبحث الحالي كانت مشتركة تحليلية وكمية بتعبئة استمارات تحوي تفاصيل مفتوحة األشخاص. المنهجية المستخدمة في ا

ومغلقة الخيارات. تشير نتائج البحث إلى أن مستوى التعرض للعنف الكالمي مرتفع بشكل جلي، كما وتشير إلى انتشار ذلك 

ضافة إلى ذلك، نجد أن اإلطار السكني لدى من يقطنون في السكن األهلي والداخلي بشكل يفوق من يعيشون عند األهل. باإل

 الذي يقدم الدعم هو السكن األهلي، والذي يقوم بفعاليات مع المتضررين في ثلثي الحاًلت التي تم فحصها.
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 המלא לפריט 

 למאגר המחקרים של קרן שלם 

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן 
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