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  תקציר המחקר

, יומי בסביבות החיי� השונות�אנשי� ע� פיגור שכלי עלולי� לחוות קושי בתפקוד יו�

הפוטנציאל של  ת אתמצובמטרה ל� פועלת "קר� של. תקשורת ועבודה, ובהשתתפות בפעילויות כמו למידה

התפתחות . לממש איכות חיי� מיטבית עבורו ובכ� בפעילויות אלה פיגור שכלי בקהילה ע�כל אד� 

הפער בי� על  אפשרת לגשרמ, )Assistive Technology- AT(ובייחוד הטכנולוגיה המסייעת , הטכנולוגיה

בעבור� מזמנת ובכ�  ,� יכולות של אנשי� ע� מוגבלותלבי ,מורכבי�פעילויות ועיסוקי� דרישות של 

  . בחברה ולהשתתפותהזדמנויות חדשות לעצמאות 

בקרב מהווה תחו� מומחיות לאנשי� ע� צרכי� מיוחדי� תהלי� התאמת טכנולוגיה מסייעת 

תהלי� . פיזיותרפיה וחינו� מיוחד, קלינאות תקשורת, בעיקר מתחו� הרפוי בעיסוק, אנשי מקצוע

 :בשלושה מרכיבי�, מגוו� רחב של מאפייני� שוני�, להערי� ולנתח, וכולל צור� להתייחס מורכבההתאמה 

נתוני� מאגר כללי המרכז עקב פיזור המידע וחסר ב .יבות השונות בה� הוא פועלובסב ;בעיסוק ;באד�

, עוסקי� בטכנולוגיה מסייעתו קלינאי� בודדי� מתמחי�, ל הטכנולוגיות השונותוהמלצות על התאמה של

, פוזר הקיי�מרבית המידע המ. הצטברשבעיקר על הידע המקצועי שרכשו ועל ניסיונ� האישי בהסתמכ� 

  .ע� אינטרס שיווקי, אלא מפורס� באתרי� מסחריי�, איננו מבוסס על ראיות

 Clinical Decision Support מערכת תומכת החלטהנעשה ניסיו� להיעזר ב, כמענה לחסר זה

System- CDSS .המשתמשת בטכנולוגיות תקשורת ומידע לחיקוי היא תוכנה  מערכת תומכת החלטה

קבלת ש� ל, באיסו# וניתוח מידע רב ומורכבעזר  משמשת ככליכ� וב, מומחי� בתחו�חשיבה קלינית של 

השערת המחקר הייתה כי  .(Patel et al., 2002; Grosan & Abraham, 2011) החלטה קלינית

וע� , שנבנתה להתאמה של עכבר עבור אד� ע� מוגבלות בכלל ,OSCARבש�  מערכת תומכת החלטה

 חשיבההבארגו� ובהבנה של , בשיתו#, בשליפת המידע הרלוונטילקלינאי�  תסייע, פיגור שכלי בפרט



  

 

 ,.O'Neill et al(חסרי ניסיו� בתחו� , במיוחד בקרב טירוני�, ובכ� תייעל את תהלי� ההתאמה, הקלינית

ידע ויישו� ע�  יחד, ידע בריפוי בעיסוק ששילב, בוצע על ידי צוות רב תחומי, המתוארהמחקר  ).2004

הקדימו בנייה של אונטולוגיה להגדרת המושגי� החשובי�  למחקר. מערכות מידעכנולוגיית של מתחו� ט

קיומה . כמו ג� הגדרת חוקי� בי� המושגי� השוני� ותיקופ� על ידי מומחי� בתחו�, לאד� ATלהתאמת 

, )Clinical Decision Support System- CDSS(מערכת תומכת החלטה  סייע לבנותשל תשתית זו 

לזהות אילו טכנולוגיות יכולות למצוא ו י�מטפלנבנתה במטרה לחקות חשיבה קלינית ולהקל על ר אש

  .וע� מוגבלות שכלית בפרט, להתאי� לאד� ע� מוגבלות בכלל

, OSCARבש� , העיקרית הייתה לבחו� הא� מערכת תומכת החלטה קלינית מטרת המחקר

לי# עכבר המותא� ביותר לאנשי� ע� תח תשפר באופ� מובהק סטטיסטית את הבחירה של עכבר או

  .ATבדומה לקלינאי� מומחי� בתחו� התאמה של , ל ידי קלינאי� טירוניי�מוגבלות ע

לבחו� הא� המערכת שימושית וידידותית עבור הקלינאי� : מחקרנוספות היו למטרות משניות שתי 

על תהלי� הלמידה , OSCARבמערכת  של המשתמשי�הערכה סובייקטיבית לבחו� את הו ;השמתנסי� ב

  .מחקה חשיבה קליניתבאופ� ש ,של התאמת עכבר לאד� תהלי� מובנההתנסות בשרכשו במהל� ה

בניית אונטולוגיה : שכללו, פותחה ותוקפה בשלושה שלבי� מקדימי� OSACARמערכת שיטה 

המחקי� את החשיבה הקלינית בתהלי� הבחירה של העכבר המתאי� ) אז�א�(כתיבת חוקי� ; ATלתחו� 

והשלב השלישי כלל פיתוח ממשק ידידותי עבור הקלינאי להזנת מידע ; למאפייני אד� ע� צרכי� מיוחדי�

  . אודות האד� וקבלת המלצה

שלושה , ות מידעומומחי� ממערכ ATתועדו בעזרת מומחי� מתחו�  ,אחרי השלבי� המקדימי�

במחקר השתתפו ארבע קבוצות של מרפאות בעיסוק . תיאורי מקרה ששימשו למחקר הניסויי העיקרי

(N=55) : שתי קבוצה של מומחיות)N=15 ( ושתי קבוצות טירוניות בתחו�AT )20 משתתפי� בכל אחת .(

י "ע, OSCARת במהל� המחקר נחשפו המומחיות ועשרי� מרפאות בעיסוק טירוניות להתנסות במערכ

י השוואת תוצאות העכבר המומל& "יעילות המערכת נבדקה ע. הזנת מידע על שני תיאורי מקרה מתועדי�

, של העכבר המומל&" תק� הזהב"ההשוואה נעשתה בי� קבוצת המומחיות שקבעו את . לכל תיאור מקרה

בגישה  וקבוצה שהשתמשה OSCARקבוצה שהשתמשה במערכת  �לבי� שתי קבוצות הטירוני� 

בעזרת שאלו�    OSCARנבדקה השימושיות של מערכת , בנוס#. המסורתית להתאמת עכבר או תחלי#



  

 

System Usability Scale (SUS)  . �תהלי� הלמידה של המשתמשי� נבדק בשאלו� קצר שנבנה לצור

  . מחקר זה

לי� בי� בכדי לבחו� את ההבד. בעזרת סטטיסטיקה תיאורית פורטו מאפייני המשתתפי� במחקר

  .)Mann-Whitney test(ויטני  � מא� נימבח כונער, קבוצות הנבדקי� השונותהעכברי� שנבחרו על ידי 

 בי� קבוצת, הראו כי אי� הבדל מובהק בי� התאמת עכבר או תחלי# עכבר עיקרי הממצאי�

, מת זאתלעו. מול שני תיאורי מקרה סטנדרטיי�, לבי� קבוצת הטירוניות שהשתמשו במערכת, המומחיות

, דהיינו. אלא בשיטה המסורתית, לבי� הטירוני� שלא השתמשו במערכת, נמצא הבדל בי� קבוצת המומחי�

המערכת , מבחינת שימושיות. בעזרת המערכת נסגר במידה רבה הפער בידע ובניסיו� בי� שתי הקבוצות

לתהלי� הלמידה שלה�  הקלינאי� דיווחו כי המערכת תרמה, בנוס#. בציו� ממוצע גבוה, נמצאה שימושית

לארג� , לזכור מה� המאפייני� של האד� החשובי� לתהלי� ההתאמה: להתאמת העכבר במספר מרכיבי�

ולנתח את המידע ; לספק מידע על העכברי� הקיימי�; להתייחס למושגי� מקצועיי� בתחו�; את המידע

  .הרב שנאס#

,  OSCAR רכת תומכת החלטהמעטיפוס של �האבכי המחקר הראה , מבחינה יישומית: מסקנות

 בייעול תהלי� ההתאמה של טכנולוגיה מסייעת לאד� יכול לסייע לסגור את הפער בי� הטירוני� למומחי�

מדדי ההצלחה של השימוש במערכת . וא# לתרו� לחשיבה קלינית מובנית ומסודרת למומחי� בתחו�

לתרומה . מסוגי� שוני� ATתאמת לה, הרחיב את השימוש במערכת תומכת החלטהמראי� כי כדאי יהיה ל

בצד העלות , לינאי� למומחיות הנדרשת בתחו� זהלאור הקושי להכשיר ק, יישומית זו משמעות מיוחדת

משמעות מיוחדת לשיפור וייעול  .של הטכנולוגיה והקושי להתעדכ� נוכח החידושי� המהירי� בתחו�

קיצור ופישוט ע� , משיפור שירותנות ליה י�שיכול, פיגור שכלי לאנשי� ע� AT של תהלי� ההתאמה 

�המחקר תור� ג� , יחד ע� זאת. המסקנות נבחנות בצורה ביקורתית למול מגבלות המחקר. התהלי

הוא ג� תור� להבנה של . לאד� ATבביסוס ראייתי למשתני� החשובי� בהתאמת , מבחינה תיאורטית

בכ� מתאי� . חלטה בתחומי� מגווני�תהלי� החשיבה הקלינית בתחו� ולהבנת הער� של מערכת תומכת ה

באמצעות , ולסיוע עקי#, � בעשייתה לטובת הצרכי� של אנשי� ע� פיגור שכלי"המחקר לחזו� של קר� של

  .הכשרת� של המטפלי� בה�

  


