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תקציר
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחו קשרי בי מרכיבי אישיי ומשפחתיי של ילדי
ומתבגרי ע פיגור שכלי לבי מידת ההשתתפות ) (Participationשלה .המטרה הראשונית
בהתערבות טיפולית באמצעות ריפוי בעיסוק היא להפחית מוגבלות ולעודד תפקוד על מנת לקד
השתתפות .השתתפות מוגדרת כמעורבות במצבי חיי ומתוארת כתוצר של מודל רב ממדי הכולל
גורמי בקהילה ,במשפחה ובילד עצמו .עד כה נחקרו בעיקר קשרי בי סוגי מגבלות ונכויות
לעצ ההשתתפות ,אול כמעט לא נבדקו קשריה ע גורמי אישיי ,משפחתיי וסביבתיי.
השערות המחקר היו כי יימצאו קשרי בי מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה
הורית לבי מידת ההשתתפות של הילדי ,וכי מאפייני אלה בשילוב ע נתוני אישיי ינבאו
את מידת השתתפות והנאת מפעילויות פנאי.
שאלות המחקר היו:
 הא יימצאו קשרי מובהקי בי המאפייני הרגשיי ההוריי )קוהרנטיות
ותקווה הורית( למשתני המשפחתיי )לכידות ויכולת הסתגלות( ולמידת
ההשתתפות של ילדיה?
 הא המשתני הההוריי והמשפחתיי יסבירו את מידת ההשתתפות ואת רמת
ההתנהגות המסתגלת של הילדי והמתבגרי?
המדג כלל  60ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי בגילי  21*10המשתתפי בתוכנית פנאי בשעות
אחר הצהריי במסגרת עמותת 'שלוה' )שחרור למשפחה ולילד המוגבל( ולומדי במסגרות
החינו +המיוחד בירושלי ובסביבתה .אמהות המדג התבקשו למלא שאלו נתוני אישיי
הכולל מידע על אודות ילדיה ושאלוני המתמקדי במרכיבי רגשיי ומשפחתיי :שאלו
קוהרנטיות )), (Sense of Coherence Scale (SOCשאלו תקווה ) ,(The Hope Scaleושאלו
אווירה משפחתית ) .(Family Adaptability and Cohesion Evaluation : FACES ΙΙΙהצוות
המטפל ב'שלוה' התבקש להערי +את רמת התנהגות המסתגלת של הילדי באמצעות ה *
) ,Vineland Adaptive Behavior Scales (V.A.B.Sוהילדי והמתבגרי רואיינו באמצעות ה*
) Children's Assessment of Participation and Enjoyment (C.A.P.Eלגבי מידת השתתפות
בפעילויות פנאי.
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תוצאות המחקר הצביעו על קשר בי מידת ההסתגלות המשפחתית לבי מידת ההנאה של
ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי מהשתתפות בפעילויות פנאי .נמצא כי מידת הנאה גבוהה
מהשתתפות בפעילויות אלו קשורה לרמות נמוכות של יכולת הסתגלות משפחתית .כ נמצאו
קשרי בי רמת התנהגות המסתגלת של הנבדקי למידת ההשתתפות שלה .היעדר הקשרי
בי המאפייני הרגשיי ההוריי והמשפחתיי למידת ההשתתפות של הנבדקי מחייב בדיקה
נוספת של קשרי אלו במדגמי גדולי יותר בקרב ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי המבלי
שעות רבות יותר במחיצת הוריה ,על מנת לאפשר הבנה טובה יותר של דפוסי השתתפות בקרב
אוכלוסייה זו.
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מבוא
מודלי שוני בריפוי בעיסוק מציגי את מערכת הקשרי אד*עיסוק*סביבה ומדגישי
את חשיבותו של העיסוק כמספק מענה לצרכיו הפנימיי של האד ,כמגדיר זהות וכמשפיע על
שביעות רצו ועל התפתחות )Kielhofner, 2002; Law, Cooper, Strong, Stewart & Letts,
 .(1996; Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997מעורבות האד בעיסוקי היו יו
מוגדרת כ"השתתפות" ) (Participationונמצאת במוקד ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק
).(Law, 2002
השתתפות מאפשרת רכישת מיומנויות ומשפיעה על הבריאות ,על הרווחה האישית ועל
איכות החיי ) . (Law,2002בהיעדר השתתפות עלולה להיפגע ההתפתחות :במצב שבו לא ניתנת
לילדי האפשרות לחקור את סביבת החברתית ,האינטלקטואלית ,הרגשית או הפיזית נפגעת
יכולת לגדול כיחידה עצמאית ובוגרת ).(King et al., 2003
ילדי ומתבגרי הסובלי ממוגבלויות נוטי להשתת ברמה נמוכה יותר מילדי
ומתבגרי ללא מוגבלויות .אופייה של ההשתתפות נע על הרצ שבי השתתפות מוגבלת
להשתתפות מלאה ומושפע מגורמי אישיותיי ,מחומרת המגבלה וממאפייני
סביבתיי ) .(Simeonsson, Carlson, Huntington, McMillen & Brent, 2001נמצאו קשרי
בי סוגי מגבלות תפקודיות להשתתפות )Law, 2002; Law & Dunn, 1993; Simeonsson et
 (al., 2001וכ נמצאו מאפייני סביבה ומשפחה המעודדי השתתפות או המגבילי אותה ,א+
הבדיקה המחקרית של הקשרי הקיימי ע גורמי אישיי ,משפחתיי וסביבתיי היא
מצומצמת .המחקר הנוכחי יתמקד בחקר גורמי רגשיי הקיימי בסביבתו של הילד ,כפי שה
מדווחי על ידי ההורי וייבחנו קשרי בי מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה
הורית לרמת התנהגות המסתגלת ולמידת השתתפות של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי.
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סקירת ספרות
בסקירת הספרות יתוארו חשיבותה של ההשתתפות ותרומתה להתפתחות של ילדי
ומתבגרי ללא מוגבלויות וע מוגבלויות .תתואר הגדרה עדכנית של פיגור שכלי ויפורטו גורמי
הקשורי להשתתפות ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי הכוללי גורמי סביבה ומשפחה העשויי
להשפיע על מידת השתתפות ,בפרט מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה הורית.
השתתפות
השתתפות מוגדרת כמעורבות בפעילויות בחיי היו יו והיא מהווה חלק חיוני ובלתי נפרד
מתהלי +ההתפתחות האנושי .באמצעות ההשתתפות נית לרכוש מיומנויות סנסו*מוטוריות,
מיומנויות קוגניטיביות ,מיומנויות רגשיות ומיומנויות חברתיות ,לפתח את תחושת היכולת
והזהות העצמית ,להגביר תחושות סיפוק ושביעות רצו ,להציב מטרות ולהגדיר משמעות לחיי
) .(Baum, 2003; Christiansen & Baum, 2005; Schenker, Coster & Parush, 2005מידת
ההשתתפות של הפרט נמדדת בתחומי שוני :למידה ושימוש בידע ,תקשורת ,ניידות ,טיפול
עצמי ויחסי בי אישיי ,וכ בסביבות שונות :בית ,עבודה ,בית הספר ,קהילה וחברה )WHO,
 .(2001המידה שבה משתת הפרט בפעילויות בעלות משמעות בעבורו חיונית לאיכות חייו )King
.(et al., 2003
השתתפות של ילדי הינה תופעה רב ממדית ומורכבת )& Mancini, Coster, Trombly
 .(Heeren, 2000נמצאו קשרי בי רמות גבוהות של השתתפות ילדי בפעילויות למספר מדדי:
אחוזי נשירה נמוכי מבית הספר) ,(Mahoney & Cairns, 1997; Steiner, 2001הישגי
אקדמיי גבוהי ) ,(Camp, 1990; Greenwood, 1991יחסי חברתיי מספקי ע בני גיל
) ,(Masten & Coatsworth, 1998שכיחות נמוכה של מקרי עבריינות ומעורבות מוגברת
בפעילויות חברתיות בגיל הבגרות ) .(Simeonsson et al., 2001כ נמצא כי השתתפות של ילדי
בפעילויות פנאי מקטינה את הסיכו להפרעות רגשיות והתנהגותיות ).(King et al., 2003
מתבגרי מהווי תת*קבוצה פעילה בכל הקשור להשתתפות בפעילויות פנאי ובידור .דפוסי
ההשתתפות בפעילויות פנאי בקרב מתבגרי מאופייני ברמת תדירות גבוהה של פעילויות
חברתיות בעלות מספר משתתפי מועט ) .(Garton, Harvey & Price, 2004כ נמצא כי
מתבגרי נוטי להשתת ביותר פעילויות בלתי פורמליות ,כגו צפייה בטלויזיה והאזנה למוזיקה
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בהשוואה לפעילויות פורמליות ,כגו חוגי ותנועות נוער ).(Law et al., 2004; Law et al., 2005
להשתתפות של מתבגרי בפעילויות פנאי פורמליות נודעת השפעה חיובית על צמצו אחוזי
הנשירה ממסגרות חינוכיות .כ נמצאו קשרי חיוביי בי השתתפות בפעילויות פנאי ובי
ביצועיה הלימודיי ,תפיסת העצמי שלה ,יציבות הרגשית ,יצירת קשרי חברתיי
משמעותיי ומידת עבריינות וצריכת אלכוהול וסמי מופחתות );Bartko & Eccles, 2003
.(Law, 2002; Vicary, Smith, Caldwell & Swisher, 2006
בשל השפעותיה החיוביות של ההשתתפות ישנה חשיבות מיוחדת למחקרי המורי כי
ילדי ומתבגרי הסובלי ממוגבלויות שונות משתתפי פחות בפעילויות יומיומיות ,בפעילויות
פנאי ובפעילויות חברתיות ) .(King et al., 2003; Murphy, 2008מרבית הפעילויות שילדי
ומתבגרי מוגבלי מעורבי בה מובנות ומוכתבות על ידי גור חיצוני ,ה מבוססות פחות על
העדפה אישית ומתבצעות בסביבה המופרדת מזו של האוכלוסייה הכללית ).(Duvdevany, 2002
קיומה של מגבלה מפחית בדר +כלל את טווח ההשתתפות ומצמצ אותה לפעילויות בתו+
הבית ,וכ מצמצ מעורבות חברתית ופעילויות פנאי ).(Law, 2002במחקר שנער +בקנדה בי
השני  1992*1994הוער +כי קיומ של מגבלות בגיל הילדות והבגרות המוקדמת גר לכ*66
מיליו ימי של פעילות מוגבלת ,ובכלל  24מיליו ימי היעדרות מבית הספר )& Newacheck
.(Halfon, 1998
דפוס השתתפות מצומצ אינו בהכרח בעייתי ,ואי להניח בהכרח כי השתתפות במספר רב
של פעילויות תור להסתגלות תקינה .יש לציי כי מעורבות במספר מועט של פעילויות
משמעותיות עשויה להיות מספקת לרווחתו האישית של הפרט ולתחושת הסיפוק שלו ,א +רמת
השתתפות כללית נמוכה בפעילויות חברתיות ובפעילויות פנאי הנגרמת ממגבלה ואינה מרצו
עשויה לגרו לקשיי בהסתגלות חברתית ) .(King et al., 2003אוכלוסייה שחבריה נוטי
להשתתפות נמוכה היא אוכלוסיית האנשי ע פיגור שכלי )& Sloper, Turner, Knussen
.(Cunningham, 1990; Watson & Keith, 2002

פיגור שכלי
פיגור שכלי הוא נכות המאופיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד האינטלקטואלי
ובהתנהגות מסתגלת ,הבאה לידי ביטוי במיומנויות הסתגלותיות ,תפיסתיות ,חברתיות ומעשיות.
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נכות זו מופיעה לפני גיל  .(Luckasson et al., 2002) 18שלושת ההיבטי בהגדרה זו * מגבלה
בתפקוד אינטלקטואלי ,מגבלה בהתנהגות מסתגלת וקיו הנכות לפני גיל  * 18הכרחיי לקביעת
אבחנה.
האגודה האמריקנית לפיגור שכלי קבעה מודל תפקודי כבסיס לתפיסת הגדרתה לפיגור
שכלי .מבחינה היסטורית ,שיטות הסיווג הקלאסיות של הפיגור השכלי התבססו על שיוכו של
הפרט לנקודה על רצ מנת המשכל ,הנחלקת לרמות של פיגור קל ,בינוני ,קשה או עמוק .החל ב*
 1992הציעה האגודה האמריקנית לפיגור שכלי שיטת סיווג חדשה ,המתבססת על מידת התמיכות
האישיות הנדרשות על מנת לשפר תפקוד בנוס לציוני מנת המשכל ).(Luckasson et al., 1992
ההגדרה הנוכחית לפיגור שכלי ,שנקבעה בשנת  2002על ידי האגודה האמריקנית לפיגור שכלי,
משקפת את הגישה הרב ממדית לפיגור שכלי וכוללת התייחסות לכישורי אינטלקטואלי,
להתנהגות מסתגלת ,להשתתפות ולאינטראקציה ,לתפקידי חברתיי ולבריאותו של הפרט
במסגרת החיי בהווה * בבית הספר ,במקו העבודה ובסביבה הקהילתית.

גורמי הקשורי להשתתפות של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי
מקובל להניח כי אד ע פיגור שכלי סובל ממגבלות משמעותיות בממדי שוני של
התנהגות מסתגלת .התנהגות מסתגלת היא אוס של מיומנויות המאפשרות לאד לתפקד
בסביבתו הפיזית והחברתית בהתא לגילו ולתרבותו )& Greenspan, 1999; Loveland
;Kelley, 1988; Luckasson et al., 2002; Thompson, McGrew & Bruininiks, 1999
 ,(Widaman & McGrew, 1996והיא קשורה לאנשי ע פיגור יותר מאשר לחברי כל
אוכלוסייה חריגה אחרת ) .(Harrison, 1987השתתפות מוגבלת וליקוי באינטראקציה בקרב
ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי עלולי להיגר כתוצאה מיכולות אינטלקטואליות נמוכות,
העשויות לגרו לקשיי ברכישת מיומנויות כלליות של התנהגות מסתגלת )Luckasson et al.,
 .(2002מגבלות בהתנהגות מסתגלת משפיעות על חיי היומיו ועל היכולת להתמודד ע שינויי
ודרישות סביבתיות .לעומת זאת ,משמעותה של רמה גבוהה של התנהגות מסתגלת היא שהיחיד
יכול לתפקד ביתר עצמאות בקהילה .ההתנהגות אשר משקפת תפקוד מסתגל מאופיינת בשיעור
מעורבותו הפעילה של הפרט בסביבתו ,כלומר ברמת השתתפותו של הפרט במצבי חיי אמיתיי.
מחקרי על אודות פעילויות פנאי לילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי המצביעי על רמת
השתתפות נמוכה נוטי לקשר זאת לעובדה שנמצאו נעדרי המיומנויות בהתנהגות מסתגלת
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הקשורות לאינטראקציה חברתית ולהגדרה עצמית )Dattilo & Schliens, 1994; Duvdevany
;& Arar, 2004; Greshem & Elliott, 1987; Heiman & Margalit, 1998; Margalit, 1993
.(Wehymeyer & Melzler, 1995
לאבחו ההגבלות התפקודיות תפקיד חשוב בקביעת מידת ההשתתפות של ילדי
ומתבגרי ע מוגבלויות בכלל ושל ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי בפרט ,א +אי בה די כדי
להסביר הבדלי בדפוסי השתתפות בקרב יחידי ע אותה מגבלה )Law, 2002; Law & Dunn,
 .(1993; Simeonsson et al., 2001האגודה האמריקנית לפיגור שכלי קבעה מודל אקולוגי רב
ממדי כבסיס לתפיסה העומדת ברקע ההגדרה הנוכחית של הפיגור השכלי והמחייב התייחסות
לגורמי סביבה המקדמי או המגבילי התפתחות ולסביבות אופטימליות המספקות הזדמנויות
לעצמאות ולהשתתפות ).(Luckasson et al., 2002

סביבה
סביבה נתפסת כמער +ייחודי שבמסגרתו האד חי ,לומד ,משחק ,עובד ומקיי יחסי
חברתיי .סוציולוגי מצייני כי לכל סביבה מאפייני ייחודיי המבדילי אותה מסביבות
אחרות והדורשי דפוס התנהגות שונה .במהל +החיי לומד הפרט את כללי ההתנהגות
המתאימי לסביבתו ומתאי עצמו אליה על פי מאפייניה הייחודיי ) .(Barker, 1978משו כ,+
התנסות במגוו סביבות חיונית להתפתחות דפוסי השתתפות ואינטראקציה ע אחרי )Law,
.(2002
סביבה משפיעה על מידת ההשתתפות של האד ) .(Badley, 2008; Law, 2002נמצאו
מספר מאפייני סביבה קהילתיי*ממסדיי בעלי השפעה משמעותית על השתתפות של אנשי
בעלי מוגבלויות ,כגו :נגישות למידע ,היעדר תוכניות מותאמות לאוכלוסיות בעלות מגבלות
ומדיניות קהילתית כלפי האד בעל המגבלה )King et al., 2003; Law, 2002; Murphy,
.(2008
בנוס ,נמצאו מאפייני סביבתיי*חברתיי המוגדרי כגורמי סיכו המגבילי
השתתפות ,כמו מגורי בסביבת עוני ובסביבה רוויית אלימות ,ומאפייני סביבה אחרי
המוגדרי כמעודדי השתתפות ,כגו תמיכה ואינטראקציה חברתית )King et al., 2003; Law,
 .(2002; Law et al., 1999; Law et al., 2004כ נמצא כי לאמונת של אנשי הנמצאי
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בסביבת הקרובה של יחידי בעלי מגבלה בדבר יכולת להיות מעורבי ,השפעה חיובית על
השתתפות ועל מידת הצלחת בחיי )King, Cathers, Polgar, Mackinnon & Havens,
.(2000, Temple, 2007
השתתפות מושפעת כמו כ מתנאי הסביבה הפיזית ,ונגישות מהווה גור משמעותי בהקשר
להשתתפות בפעילויות של ילדי ומתבגרי ע מוגבלויות בכלל ושל ילדי ומתבגרי ע פיגור
בפרט .נגישות מתייחסת למידת המאמ -הנדרש בכדי להשתלב בפעילות ) .(Temple, 2007לאור+
ההיסטוריה האנושית הותאמה הסביבה הפיזית לצרכיו של האד הממוצע ,ולעתי קרובות אי
היא נותנת מענה לצרכיו של האד בעל המגבלה ) Dudgeon, Massagli & Ross, 1997; King et
al., 2003; Lawlor, Mihaylov, Welsh, Jarvis & Colver, 2006; Schleien, Mayer, Heyne
 .(& Brand, 1995שילוב של מספר גורמי סביבה ,ובכלל שירותי קהילה ובית ספר ומאפייני
משפחה ,עשוי לאפשר לילדי ולמתבגרי ע פיגור לפתח פוטנציאל מרבי להשתתפות ולשיפור
איכות חיי ).(Lawlor et al., 2006

משפחה
למשפחתו של הפרט השפעה ישירה על מידת השתתפותו ) .(Law, 2002נמצא כי מצב
סוציואקונומי ,הכולל מדדי כרמת הכנסה ,סול ערכי ומגורי באזור מרובה אפשרויות ,קשור
להשתתפות בפעילויות ספורט מאורגנות ובפעילויות קהילתיות אחרות ).(Law et al., 2000
משפחות החיות מתחת לקו העוני ומשפחות לילדי בעלי מוגבלויות הנדרשות לעתי להוצאות
כספיות רבות עבור טיפולי וציוד עזר ,מדווחות על אחוזי השתתפות מאד נמוכי בקרב ילדיה
בפעילויות אלו .לעומת זאת ,בעבור משפחות בעלות הכנסה ממוצעת העלות הכוללת של
השתתפות בפעילויות ספורט ובפעילויות קהילתיות אחרות אינה מהווה מרכיב דומיננטי בקביעת
מידת ההשתתפות ).(King et al., 2003
העדפות משפחתיות בנוגע לפעילויות פנאי מוזכרות א ה כתורמות להשתתפות :נמצא כי
ילדי תסמונת דאו ממשפחות שבה ישנה העדפה להשתתפות בפעילויות פנאי אקטיביות נוטי
להשתת יותר בפעילויות מאורגנות ) .(Sloper et al., 1990כ נמצא כי סביבה משפחתית תומכת
מקדמת השתתפות בקרב צעירי בעלי מגבלות בפרט בתחומי התעסוקה ,הניידות בקהילה
והפעילות החברתית ) .(Loomis, Javornisky, Monaham, Burke & Lindsay, 1997בנוס
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נמצא כי תחושת הרמוניה משפחתית ורמת לכידות גבוהה תורמות להשתתפות רבה יותר
בפעילויות ובפרט להשתתפות בפעילויות פנאי משפחתיות ).(King et al., 2003

אווירה משפחתית
תיאוריות בנושא משפחה מצביעות על לכידות ועל יכולת הסתגלות כעל מרכיבי חשובי
להערכת תפקודי משפחה ) .(Olson, 1986; Prange et al., 1992לכידות מתארת את המידה
שבה חברי המשפחה מתקשרי ביניה וחשי קרובי זה לזה ויכולת הסתגלות מתארת את
מידת הגמישות המשפחתית הנדרשת על מנת להתרגל ללחצי שוני )& Margalit, Al-Yagon
 .(Neuberger, 1997מאפייני אווירה משפחתית כמו לכידות ,ארגו ,גמישות ותמיכה נוטי
לקד את תחושת היכולת של ילדיה ולהשפיע על תפקוד הפיזי ,הקוגניטיבי והתקשורתי ובכ+
לקד את מידת ההסתגלות וההשתתפות שלה );King, King, Rosenbaum & Goffin, 1999
.(King et al., 2003; Loomis et al., 1997
משפחות לילדי ע פיגור נדרשות להיערכות מחודשת ולהתמודדות ע גורמי דחק שוני
המובילי לשינויי בדפוסי ההשתתפות המשפחתיי ) .(Law, 2002נמצא כי משפחות
המתפקדות היטב באמצעות הגדרת ציפיות ברורה ותמיכה חיובית לחברי משפחותיה הסובלי
ממוגבלויות מסייעות בהפחתת הסיכו להשתתפות מוגבלת ) .(Law, 2002ע זאת ,חברי
משפחות אלו עשויי לחוות יחסי תומכי פחות ומרוחקי יותר בתו +המשפחה ולפתח דרכי
התמודדות השונות מאלו של חברי משפחות מלוכדות )& Margalit, Leyser, Ankonina
.(Avraham, 1991
במשפחות לילדי לקויי למידה נמצאו רמות נמוכות יותר של קוהרנטיות ושביעות רצו
כללית מהחיי ) (Fuller & Rankin, 1994ורמות גבוהות יותר של לח -וחרדה );Dyson, 1993
 (Dyson, 1996; Margalit & Heiman, 1986בהשוואה למשפחות לילדי ללא ליקויי למידה,
העשויי להשפיע לרעה על מידת הלכידות המשפחתית )Mahoney, O'Sullivan & Robinson,
 .(1992ע זאת ,במספר מחקרי לא נמצאו הבדלי משמעותיי בדפוסי ההתמודדות ובאווירה
המשפחתית בי משפחות לילדי ע פיגור ולקויות למידה לבי משפחות לילדי ללא מוגבלויות,
ונמצאו קשרי בי רמות גבוהות של לכידות והסתגלות משפחתית לרמות קוהרנטיות גבוהות
).(Margalit et al., 1997
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קוהרנטיות הורית
תחושת קוהרטיות הורית מייצגת את האופ שבו הורי מתבונני בעצמ ובעול ,ונחשבת
מדד לגמישות ולחוס ) .(Antonovsky, 1993תחושת קוהרנטיות מוגדרת כהתמצאות כללית
המבטאת את מידת בטחונו של היחיד כי (1) :גירויי הבאי מהעול ומתוכו מובני ,צפויי
וניתני להסבר; ) (2נמצאי ברשותו המשאבי הנדרשי לצור +התמודדות ע דרישות
המציאות; ) (3דרישות המציאות נחוות כבעלות משמעות ,מאתגרות וראויות השקעה
) .(Antonovsky, 1987תחושת קוהרנטיות חזקה קשורה להימצאות מגוו אסטרטגיות
התמודדות והיכולת לבחור את אסטרטגיית ההתמודדות היעילה ביותר בכל מצב נתו .אד בעל
תחושת קוהרנטיות גבוהה יצליח במידה רבה יותר לייש את המשאבי הפוטנציאליי שלו
בתו +המציאות ויהיה מסוגל להתמודד בצורה טובה יותר ע מצבי דחק ,בהשוואה לאד בעל
תחושת קוהרנטיות נמוכה ).(Lackaye & Margalit, 2006
נמצא כי לתחושת קוהרנטיות חשיבות ייחודית בהבנת דפוסי התמודדות ע מצבי דחק
) ,(Al-Yagon, 2003והיא מופיעה במספר מחקרי שבדקו הורי לילדי ע טווח מוגבלויות
) .(Margalit et al, 1997; Matgalit & Kleitman, 2006תחושת קוהרנטיות נחשבת מאפיי
אישיותי יציב למדי ומצופה כי תשק תגובתיות אישית למצבי דחק; ואכ ,הורי לילדי ע
מוגבלויות מדווחי על רמות קוהרנטיות נמוכות ,בהשוואה להורי לילדי בעלי התפתחות
תקינה ) .(Margalit & Kleitman, 2006ע זאת ,במספר מחקרי דיווחו הורי לילדי ע
מוגבלויות על רמות קוהרנטיות גבוהות .הורי אלו ציינו את תרומתה של התקווה ליכולת
הסתגלות החיובית ). (King et al., 2006

תקווה
תקווה משקפת את אמונתו של היחיד בדבר יכולתו למצוא דרכי יעילות להגשמת מטרות
רצויות ) (Snyder, 2002והיא מהווה תנאי להתמודדות יעילה )& Miller, 1999; Padencheri
 .(Russell, 2002תקווה מערבת שתי דרכי חשיבה עיקריות :חשיבה מכוונת מטרה וחשיבה על
אודות יכולתו של הפרט למצוא דרכי לפתרו בעיות .קיומ של מרכיבי חשיבה אלה חיוני
להתפתחות של רמות תקווה גבוהות .רמות תקווה גבוהות נמצאו קשורות להישגי אקדמיי
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גבוהי ,ולמדדי חיוביי בתפקוד פיזי ובהסתגלות פסיכולוגית )Snyder, 2002; Snyder,
.(Lehman, Kluck & Monsson, 2006
מחקרי רבי בחנו קשרי בי תקווה להתמודדות ע מחלות כרוניות ומצבי דחק )Herth
 ,(2000; Lynette & Gibson, 2003; Raleigh, 1992אול המחקר על אודות הקשר בי תקווה
לפיגור שכלי מצומצ עדיי .במחקר שבדק תקווה הורית נמצא כי היא מסייעת להתמודדות של
הורי לילדי ע פיגור שכלי ,וכי התנהגויות בלתי מסתגלות של ילדי ע פיגור עשויות לעורר
בהוריה תחושות של חוסר תקווה ). (Padencheri & Russell, 2002
מחקרי רבי בחנו אפיוני התנהגותיי ותפקודיי של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי
ואת השפעת של גורמי שוני עליה ) ,(Berman, 1993; Duvdevany & Arar, 2004א+
מעט נכתב על אודות הקשר בי מאפייני אלו לגורמי סביבתיי רגשיי בכלל ולתקווה
וקוהרנטיות הורית בפרט .חשיבות רבה נודעת להבנת של תהליכי המקדמי השתתפות של
ילדי ומתבגרי ע מוגבלויות בכלל ובעלי פיגור שכלי בפרט .חשיפת של תהליכי אלו עשויה
לסייע בהסרת מכשולי העומדי בפני השתתפות בפעילויות משמעותיות עבור ולתרו
לשיפור באיכות חייה.
המחקר הנוכחי בוח את עולמ של הורי לילדי ע פיגור שכלי ואת קיומ של קשרי
העשויי להתקיי בי רמות של קוהרנטיות ותקווה הורית ומאפייני אווירה משפחתית לבי
תפקוד ילדיה ,כפי שהוא מתבטא במידת ההשתתפות שלה.

שאלות המחקר
•

הא מתקיימי קשרי בי המאפייני הרגשיי ההוריי )קוהרנטיות ותקווה הורית(
למשתני המשפחתיי )לכידות ויכולת הסתגלות( ולמידת ההשתתפות של ילדיה?

•

הא המשתני ההוריי והמשפחתיי מסבירי את מידת ההשתתפות ואת רמת
ההתנהגות המסתגלת של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי?
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השערות המחקר
 (1יימצאו קשרי בי מידת הקוהרנטיות והתקווה ההורית לרמת הלכידות ויכולת
ההסתגלות המשפחתית.
 (2יימצאו קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית לרמת ההתנהגות המסתגלת של
ילדיה ,כפי שהיא מתבטאת בציוני ה*).Vineland Adaptive Behavior Scales (V.A.B.S

 (3יימצאו קשרי בי התקווה והקוהרנטיות ההורית לכמות פעילויות הפנאי שבה הילד
משתת ,כפי שהיא מתבטאת בתוצאות מבח ה* Children's Assessment of
)Participation and Enjoyment (C.A.P.E
 (4יימצאו קשרי בי מאפייני אווירה משפחתית )לכידות ויכולת הסתגלות( להתנהגות
המסתגלת של ילדיה ,כפי שהיא מתבטאת בציוני ה – .V.A.B.S
 (5יימצאו קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית ומאפייני אווירה משפחתית
למידת ההנאה של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי מפעילויות פנאי ,כפי שהיא מתבטאת
בתוצאות מבח ה – .C.A.P.E
 (6יימצאו קשרי בי גיל הילד לרמת ההתנהגות המסתגלת שלו )ציו ה*  (V.A.B.Sולמידת
השתתפותו בפעילויות פנאי כפי שהיא מתבטאת בתוצאות מבח ה* .C.A.P.E
 (7יימצאו קשרי בי רמת ההתנהגות המסתגלת של הילד )ציו ה*  (V.A.B.Sלמידת
השתתפותו בפעילויות פנאי ,כפי שהיא מתבטאת בתוצאות מבח ה* .C.A.P.E
 (8מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה הורית ורמת ההתנהגות המסתגלת של
ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי ) ציו ה*  (V.A.B.Sינבאו את מידת השתתפות ואת
מידת הנאת מ ההשתתפות בפעילויות פנאי )תוצאות מבח ה* .(C.A.P.E
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שיטה
מדג
אוכלוסיית המחקר כללה  60ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי ) 56.7%מה בני( בטווח גילי
שבי  21*10שני ) (M=15.94, SD=42.65המשתתפי בתוכנית פנאי בשעות אחר הצהריי
במסגרת עמותת 'שלוה' )שחרור למשפחה ולילד המוגבל( ולומדי במסגרות החינו +המיוחד
בירושלי ובסביבתה בתקופת הזמ שבי מאי  2007למאי  .2008הילדי והמתבגרי שנכללו
במחקר עברו ועדת השמה ומוכרי בשירות למפגר של משרד הרווחה.
קריטריוני להכללה :בקטגוריית 'פיגור קל עד בינוני' נכללו ילדי בעלי ציוני מנת משכל הנעי
בי ) 75*55קל( ל*) 54*35בינוני( ויכולת תקשורת מילולית ברמה התואמת את דרישות השאלוני.
קרוב למחצית מ הילדי והמתבגרי שנכללו במחקר אובחנו כבעלי תסמונת דאו ) ,(45%ולכל
השאר אבחנות שונות :עיכוב התפתחותי ) ,(5%פיגור בינוני ) ,(9%פיגור קל ) ,(10%תסמונת סוטו
) ,(3.3%איקס שביר ) ,(11.7%הידרוצפלוס ) (1.7%ותסמונת רובינשטיי סטיבי ).(1.7%
קריטריוני להוצאה :ילדי ומתבגרי בעלי נכות פיזית.
בטבלאות  2*1מתוארת התפלגות המאפייני האישיי של אוכלוסיית המחקר על פי מי ,גיל
ואבחנה.
טבלה  :1התפלגות אוכלוסיית המחקר על פי מאפייני אישיי )(N=60
משתנה

שכיחות

%

מי
זכר

34

56.7

נקבה

26

43.3

גיל
12*10

14

23.3

15*13

14

23.3

18*16

17

28.4

21*19

15

25

16

טבלה  :2התפלגות אוכלוסיית המחקר על פי אבחנה )(N=60
משתנה

שכיחות

%

אבחנה
עיכוב התפתחותי

3

5

תסמונת דאו

27

45

פיגור בינוני

9

15

פיגור קל

10

16.7

תסמונת סוטו

2

3.3

תסמונת איקס שביר

7

11.7

הידרוצפלוס

1

1.7

תסמונת רובינשטיי סטיבי

1

1.7

בתרשי  1מתוארת התפלגות האוכלוסייה על פי מספר הפעמי בשבוע שחבריה משתתפי
בתוכנית פנאי אחר הצהריי ב'שלוה'.
תרשי  :1התפלגות אוכלוסיית המחקר על פי השתתפות בתכנית פנאי אחה"צ ). (N=60

 55%מהילדי והמתבגרי שנכללו במחקר משתתפי בתוכנית פנאי אחר הצהריי לפחות חמש
פעמי בשבוע ,וכל השאר משתתפי בה מספר פעמי ).(M=4.33, SD=1.21
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בטבלה  3מתוארת התפלגות המאפייני המשפחתיי של אוכלוסיית המחקר על פי גיל האמהות,
מצב משפחתי ,עבודה מחו -לבית ,מספר הילדי במשפחה וקיומו של ילד נוס ע צרכי
מיוחדי במשפחה.
טבלה  :3התפלגות המאפייני המשפחתיי של אוכלוסיית המחקר ).(N=60
משתנה

שכיחות

%

גיל האמהות
35*30

5

8.5

41*36

11

18.3

47*42

17

28.3

53*48

19

31.6

+54

8

13.3

מצב משפחתי
נשוי

52

86.7

גרוש

5

8.3

משפחת אומנה

3

5

עבודה מחו -לבית
כ

31

51.7

לא

29

48.3

מספר ילדי במשפחה
2*1

3

5

4*3

30

50

6*5

11

18.3

+7

16

26.6

ילד נוס ע צרכי מיוחדי
כ

17

28.3

לא

43

71.7

מרבית האמהות נשואות ) ,(86.7%וכמחצית עובדות בעבודה מחו -לבית ) .(51.7%טווח הגילי
שלה נע בי  30ל* .(M=45.64, SD=7.408) 67מספר הילדי במשפחה נע בי  1ל*12
) .(M=5.33, SD=2.66ל* 28.3%מהמשפחות ילד נוס ע צרכי מיוחדי.
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כלי המחקר
שאלו נתוני אישיי
שאלו שפותח למחקר זה הכולל נתוני ביו דמוגראפי על אודות ההורי וילדיה )נספח ב'(.

שאלו אווירה משפחתיתFamily Adaptability and Cohesion Evaluation: FACES ΙΙΙ :
) .(Olson, Pertner & Lavee, 1985השאלו מערי +את מידת הלכידות ואת יכולת ההסתגלות
המשפחתית .במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגרסה העברית )) (Teichman & Navon, 1990נספח
ג'( .שאלו זה כולל  20פריטי המדורגי בסול ליקרט מ* 1עד  , 5הנעי על רצ של 'כמעט א
פע' ) (1עד 'כמעט תמיד' ) (5ומחולקי ל*  2תתי סולמות של  10פריטי .הציו בכל סול מורכב
מסכו ציוני הפריטי בטווח הנע בי  .50*10ציו גבוה מתאר רמה גבוהה של לכידות ויכולת
הסתגלות .סול הלכידות מתייחס למידת הקרבה המשפחתית ,גבולות משפחתיי וזמ בילוי
משות ומשק את תחושת חברי המשפחה לגבי מידת החיבור או הנפרדות בתו +המשפחה )"בני
המשפחה מרגישי קרבה לשאר חברי המשפחה ,יותר מאשר לאנשי מחו -למשפחה"(.
סול יכולת ההסתגלות מתייחס ליכולת מנהיגות ,משמעת ,חוקי ומשא ומת ומשק את מידת
הגמישות ויכולת ההשתנות המשפחתית )"אנו מחליפי בינינו את החובות במשק הבית"(.
השאלו מהימ ותק :ציוני קרונב +אלפא לבדיקת מהימנות כעקיבות פנימית נעי בי .81*.77
בעבור סול הלכידות ו* .69בעבור סול יכולת ההסתגלות )(Margalit & Kleitman, 2006
ובמחקר הנוכחי  .72בעבור סול הלכידות ו* .80בעבור סול יכולת ההסתגלות .תקפות השאלו
נבדקה באמצעות תוק מתכנס ונמצאו מתאמי גבוהי ).(Edam, Cole & Howard, 1990

שאלו קוהרנטיות.(Antonovsky, 1987) Sense of Coherence Scale (SOC) :
שאלו דיווח עצמי המערי +את מידת הבטחו של ההורי בעצמ ובעול ,את תחושת המסוגלות
והשליטה שלה ואת מידת יכולת להבי את המציאות שבה ה חיי .במחקר זה נעשה שימוש
בגרסה קצרה של השאלו )נספח ד'( ,הכוללת  14פריטי המדורגי בסול ליקרט מ* 1עד  7ונעי
על רצ של 'א פע' ) (1ועד 'תמיד' ) .(7הציו מורכב מסכו ציוני הפריטי בטווח הנע בי .98*14
ציו גבוה מתאר רמת קוהרנטיות גבוהה.
השאלו מהימ ותק :ציוני קרונב +אלפא לבדיקת מהימנות כעקיבות פנימית נעי בי .92*.70
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) (Antonovsky,1993a; Eriksson & Lindstrom ,2006; Olsson & Hwang ,2002ובמחקר
הנוכחי  .73ציוני המתאמי לבדיקת מהימנות כיציבות באמצעות מבח ומבח חוזר נעי בי *.72
 .95לאחר שנה .64 ,לאחר  3שני .45*.42 ,לאחר  4שני ו* .54לאחר עשר שני )& Eriksson
 .(Lindstrom, 2006תקפות השאלו נבדקה באמצעות תוק ניבוי ,ונמצא כי השאלו מנבא
תוצאות עתידיות ,ובאמצעות תוק מבנה ונמצא מתא גבוה בי השאלו למבחני סטנדרטיי
אחרי ).(Eriksson & Lindstrom ,2006

שאלו תקווה .(Snyder et al., 1996) The Hope Scale :
השאלו מערי +את מידת התקווה של היחיד .במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגרסה העברית
)) (Lackaye, Margalit, Ziv & Ziman, 2006נספח ה'( .השאלו כולל שישה פריטי המדורגי
בסול ליקרט מ* 1עד  6ונעי על רצ של 'א פע' ) (1ועד 'תמיד' .הציו מורכב מסכו ציוני
הפריטי בטווח הנע בי  .36*6ציו גבוה מתאר רמת תקווה גבוהה .שלושה פריטי משקפי
חשיבה מכוונת מטרה )"אני מצליח להגשי את מרבית המטרות שלי"( ,ושלושה פריטי
מתייחסי ליכולת מציאת דרכי לפתרו בעיות )"אני יכול לחשוב על דרכי רבות להשיג את
הדברי החשובי לי בחיי"(.
השאלו מהימ ותק :ציוני קרונב +אלפא לבדיקת מהימנות כעקיבות פנימית נעי בי .95*.82
) (Snyder et al., 1996ובמחקר הנוכחי  .78ציוני המתאמי לבדיקת מהימנות כיציבות
באמצעות מבח ומבח חוזר נעי בי  .73*.71בתקופת זמ של למעלה מעשרה שבועות )Snyder et
 .(al., 1991תקפות השאלו נבדקה באמצעות תוק מתכנס ונמצאו מתאמי גבוהי בממוצע של
 .70בנוס נמצא תוק מבנה בעל מתאמי גבוהי ע שאלוני דומי ותוק מבחי בעל
מתאמי נמוכי ) (r=.30ע שאלו התקווה המקורי ).(Snyder et al., 1996

)(Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) Vineland Adaptive Behavior Scales (V.A.B.S
אבחו סטנדרטי המערי +ארבעה תחומי של התנהגות מסתגלת ,המחולקי לתתי תחומי:
תקשורת )הבנה ,הבעה ,כתובה( ,מיומנויות יו יו )אישי ,בית ,קהילה( ,סוציאליזציה )יחסי בי
אישיי ,זמ משחק ופנאי ,מיומנויות התמודדות( ומיומנויות מוטוריות )מוטוריקה גסה ועדינה(,
וכ התנהגות בלתי מסתגלת .במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגרסת הסקר ) (Survey Formשל
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האבחו המיועד לילדי מגיל לידה ועד  18שני ו* 11חודשי ולמבוגרי בעלי תפקוד נמו,+
למעט החלק המוטורי ,המיועד לילדי עד גיל  .6גרסת הסקר כוללת  261פריטי להערכת
התנהגות מסתגלת ו* 36פריטי להערכת התנהגות בלתי מסתגלת )נספח ו'(.
האבחו נעשה באמצעות ראיו חצי מובנה ע ההורה או ע המטפל המכיר היטב את הנבדק.
במחקר הנוכחי הועבר האבחו לצוות המטפל בתוכנית אחר הצהריי במסגרת 'שלוה' .הציו נית
בהתא לשכיחות ההתנהגות' (0) :לא ,א פע'; )' (1לפעמי או חלקית'; )' (2כ ,בדר +כלל';
)'(Nאי הזדמנות'; )' (DKלא יודע' ,ומתקבל כציו גולמי מסיכו ציוני הפריטי המרכיבי כל
תחו בנפרד .הציו הגולמי מתורג לציו סטנדרטי בעבור כל אחד מ התחומי ובעבור ציו
כולל של התנהגות מסתגלת ,לרמת התנהגות מסתגלת * )'נמוכה' – הנחלקת ל* 4רמות על פי
חומרת הלקות הנעות על רצ מ*') 1לקות חמורה'( עד ') 4לקות קלה'( * 'יחסית נמוכה',
'ממוצעת'' ,יחסית גבוהה' ו'גבוהה'( ,לאחוזוני ולתפקוד תוא גיל.
האבחו מהימ ותק :בבדיקת מהימנות באמצעות מבח חצוי נמצאו מתאמי הנעי בי *.78
 ,.94בבדיקת מהימנות בי שופטי נמצאו מתאמי הנעי בי  .75*.62ובבדיקת מהימנות
כיציבות באמצעות מבח ומבח חוזר נמצאו מתאמי הנעי בי  .90*.80במרווחי זמ של
שבועיי עד ארבעה שבועות .ציוני קרונב +אלפא לבדיקת מהימנות כעקיבות פנימית במחקר
הנוכחי נמצאו גבוהי .95 :בעבור תחו התקשורת .95 ,בעבור תחו מיומנויות יו יו.94 ,
בעבור תחו סוציאליזציה ו* .86בעבור התנהגות בלתי מסתגלת .ציו קרונב +אלפא שהתקבל
בעבור השאלו כולו הוא  .97תוק מבנה ותוק תוכ נמצאו תואמי )Mental Measurement
.(Yearbook , 2002

)King et al.,) Children's Assessment of Participation and Enjoyment (C.A.P.E
) (2001נספח ז'( .שאלו זה מערי +את מידת ההשתתפות של ילדי ונוער בפעילויות יו יו מחו-
למסגרת בית הספר וכ את מידת הנאת מ הפעילות .השאלו מיועד לילדי ונוער בגילי  21*6ע
וללא מוגבלויות ומורכב מ* 50כרטיסיות הכוללות ציור ותיאור מילולי של  14פעילויות פורמליות
)מובנות ,בעלות חוקי ודורשות תכנו( ו* 36פעילויות בלתי פורמליות )ספונטניות ,בעלות מעט
חוקי ואינ דורשות תכנו( 50 .הפעילויות מחולקות לחמש קטגוריות :פעילויות תחביב ויצירה,
כגו הרכבת פאזל ,משחקי קופסא או קלפי ועבודות יד ,יצירה או צביעה; פעילויות פיזיות ,כגו
אומנויות לחימה ,מרוצי ,תחרויות מסלול ומשחקי קבוצה )כדורגל ,כדורסל(; פעילויות
21

חברתיות ,כגו שיחה בטלפו ,הצטרפות למסיבה והסתובבות ע חברי; פעילויות תלויות
מיומנויות ,כגו שחייה ,רכיבה על סוסי ,שירה וריקוד; ופעילויות לשיפור עצמי המוגדרות ג
כפעילויות חינוכיות המקדמות יכולות ,כגו כתיבת מכתבי/סיפורי ,קבלת עזרה נוספת
בלימודי ,קריאה ,התנדבות וביצוע מטלות בית ) .(Law et al., 2006האבחו מספק מידע על
מידת האינטנסיביות ועל מגוו הפעילויות .בשלב ראשו רואיינו הנבדקי על אודות סוגי
הפעילויות שבה ה משתתפי .בשלב שני ציינו הנבדקי תשובות מתו +סול של  1עד  7לגבי
התדירות שבה מתבצעת הפעילות ,תשובות מתו 6 +אפשרויות ע מי מתבצעת הפעילות )לבד ,ע
הורה ,ע אח/אחות ,ע חבר ,ע מדרי ,+אחר( ותשובות מתו 6 +אפשרויות בנוגע למיקומה
)בביה"ס,בבית ,אצל קרובי משפחה ,אצל חבר ,בקהילה ,אחר( .בנוס ציינו הנבדקי מה מידת
הנאת מ הפעילויות שבה ה משתתפי בסול של  1עד  5הנע בי 'לא אוהב' ) (1ועד 'אוהב
מאוד' ) .(5הציו מורכב ממגוו הפעילויות שבה הילד משתת )טווח  ,(50*0ממוצע תדירות
השתתפות )טווח  (7*0וממוצע מידת ההנאה מהשתתפות בפעילות )טווח .(5*0
המבח מהימ ותק :מהימנות כיציבות באמצעות מבח ומבח חוזר נבדקה בקרב  48מתבגרי .
בעבור ס +הפעילויות המהימנות נעה בי  ,.79*.75בעבור ממוצע תדירות ההשתתפות .86*.70
ובעבור מידת ההנאה  .69*.60תוק מבנה נמצא מבחי בי ילדי על פי מספר קריטריוני :רמת
המוגבלות ,רמת תפקוד תקשורתי ,תפיסה עצמית של יכולת ,תמיכה משפחתית וסביבתית,
השכלת הורי והכנסה ) .(Law et al., 2002האבחו הועבר לחמישה ילדי ע פיגור המשתתפי
בתוכנית אחר הצהריי בעמותת 'שלוה' כמבח ניסוי ) (pilotונמצא מתאי לאוכלוסייה.

הלי +המחקר
לאחר קבלת אישור לעריכת המחקר מוועדת המחקר ב'שלוה' ומוועדת הליסנקי באוניברסיטת
תל*אביב אותרו הילדי והמתבגרי המתאימי לדרישות המחקר באמצעות ציוני מנת המשכל
המופיעי בתיק האישי של כל ילד ,מתו +כלל הילדי והמתבגרי המשתתפי בתוכנית פנאי
אחר הצהריי ב'שלוה' .נשלחו מכתבי להוריה של  68ילדי ומתבגרי שנמצאו מתאימי
לדרישות המחקר ,ולאחר שתשע משפחות סירבו להשתת במחקר נותרו  56משפחות .לשתיי
מה שני ילדי שהשתתפו במחקר ,ולמשפחה אחת שלושה ילדי השתתפו במחקר .ס +הכל
מנתה אוכלוסיית המחקר  56אמהות ו* 60ילדי ומתבגרי.
לאחר קבלת הסכמת ההורי והילדי להשתת במחקר נשלחו להורי שאלוני נתוני אישיי,
שאלוני אווירה משפחתית ,שאלוני קוהרנטיות ושאלוני תקווה ומולאו על ידי האמהות.
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במקביל הועבר אבחו ה *) Vineland Adaptive Behavior Scales (V.A.B.Sלצוות המטפל
ב'שלוה' על מנת להערי +את רמת התנהגות המסתגלת של הילדי ולאחר מכ רואיינו הילדי
והמתבגרי באמצעות ה* Children's Assessment of Participation and Enjoyment
) ,(C.A.P.Eלגבי מידת השתתפות בפעילויות פנאי.
לאחר שלב איסו הנתוני וריכוז במחשב נערכו ניתוחי סטטיסטי מתאימי.

ניתוח נתוני
לבדיקת השערות  7*1המתייחסות למציאת הקשרי בי המרכיבי הרגשיי ההוריי
והמשפחתיי למידת ההשתתפות נער +מבח פירסו ,ולבדיקת השערה  8המתייחסת לניבוי
ההשתתפות כמשתנה תלוי נער +מבח רגרסיה היררכית רב*משתנית ורב*צעדית ,כשלאחר בקרה
על המשתני הדמוגרפיי הוכנסו המשתני האישיי והמשפחתיי כמשתני בלתי תלויי.
מחשש לתלות בי אחי בנוגע למרכיבי הרגשיי ההוריי והמשפחתיי נער +במקביל ניתוח
סטטיסטי שהתבסס על נציג אחד מבני המשפחה .מאחר שלא נמצאו הבדלי בי הניתוח הראשו,
שהתבסס על שני בני משפחה ובי הניתוח השני ,שהתבסס על ב משפחה יחיד ,מובאת להל
הגרסה המלאה.
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תוצאות
בחלקו הראשו של פרק התוצאות יתוארו דפוסי ההשתתפות של הנבדקי במחקר כפי שהתקבלו
מניתוח שנער +לשאלו ה*  .C.A.P.Eבחלק השני יובאו ממצאי המתייחסי לקשרי בי משתני
המחקר וממצאי המנבאי את מידת ההשתתפות.
דפוסי השתתפות
פעילויות מועדפות
הפעילויות שצוינו כבעלות אחוז ההשתתפות הגבוה ביותר היו עבודות יד ,יצירה או צביעה
והתעמלות ) ,(N=57, 95%ואילו הפעילויות שצויינו כבעלות אחוז ההשתתפות הנמו +ביותר היו
שיעורי ריקוד ,פעילויות לימודיות מחו -לבית הספר וספורט חור )  .(N=1, 1.7%א אחד מ
הילדי לא ציי השתתפות באומנויות לחימה ,וכ לא צויינו פעילויות נוספות שבה משתתפי
הנבדקי מעבר לאפשרויות המוצעות בשאלו ה* .C.A.P.Eבטבלה  4מתוארות  20הפעילויות
המועדפות על פי סדר יורד.
טבלה  :4תיאור הפעילויות המועדפות בקרב הנבדקי
 %ההשתתפות

מס' משתתפי

פעילות

קטגוריה

95

57

פעילות תחביב ויצירה/פעילות פיזית

עבודות יד ,יצירה או צביעה/התעמלות

91.7

55

פעילות תחביב ויצירה

שיעורי אומנות

90

54

פעילות פיזית

שחייה

88.3

53

פעילות תחביב ויצירה

צפייה בטלוויזיה

81.7

49

פעילות פיזית/פעילות חברתית

ספורט מי/יציאה ליו של לבילוי

80

48

פעילות תחביב ויצירה

משחקי קופסא או קלפי

75

45

פעילות תחביב ויצירה

הרכבת פאזל/משחקי וידיאו

75

45

פעילות חברתית

הצטרפות למסיבה/האזנה למוזיקה

75

45

פעילות תלויית מיומנות

נגינה בכלי מוזיקה

73.3

44

פעילות תחביב ויצירה/פעילות חברתית

משחק ע חיות/הכנת אוכל

71.7

43

פעילות לשיפור עצמי

ביקור בבית הכנסת

65

39

פעילות חברתית/פעילות פיזית

שיחה טלפונית/ריקודי

58.3

35

פעילות חברתית/פעילות פיזית

כתיבת מכתבי/משחקי קבוצה
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מ הטבלה עולה כי בקרב הנבדקי ישנה העדפה לפעילויות תחביב ויצירה ,פעילויות חברתיות
ופעילויות פיזיות על פני פעילויות לשיפור עצמי ופעילויות תלויות מיומנות.

מיקו הפעילות
נבדקי המחקר דיווחו כי ה משתתפי במגוו פעילויות המתבצעות בבית הספר וב'שלוה'
)מסגרת מובנית( ,וכ בבית ,בבית קרובי משפחה ,בבית חברי או שכני ,בשכונה או בקהילה
)מסגרת בלתי מובנית( .פעילויות שבוצעו לעתי במסגרת מובנית ולעתי במסגרת בלתי מובנית
הוגדרו כפעילויות משולבות 46.8% .מבי הנבדקי דיווחו כי ה משתתפי בפעילויות במסגרת
מובנית 38.3% ,דיווחו כי ה משתתפי בפעילויות במסגרת בלתי מובנית ו* 14.9%דיווחו כי ה
משתתפי בפעילויות משולבות .הפעילויות שצויינו כבעלות אחוז השתתפות גבוה במסגרת
מובנית היו התעמלות ) ,(91.7%שיעורי אומנות ) ,(88.3%שחייה ) ,(76.7%עבודות יד ,יצירה או
צביעה ) (61.7%ומשחק ע חיות ) (56.7%והפעילויות שצויינו כבעלות אחוז השתתפות גבוה
במסגרת בלתי מובנית היו מטלות בית ) ,(61.7%ביקור בבית כנסת ,מסגד או כנסייה ) ,(60%שיחה
בטלפו ) ,(56.7%קניות )מכולת או בגדי( ) (53.5%ומשחקי קופסא או קלפי ) .(53.3%בתרשי
 2מתוארת התפלגות מגוו הפעילויות שבוצעו במסגרות השונות ובטבלה  5מופיע פירוט מספר
המשתתפי במגוו הפעילויות שבוצעו במסגרות השונות.
תרשי  :2התפלגות מגוו הפעילויות שבוצעו במסגרות השונות
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טבלה  :5מספר המשתתפי במגוו הפעילויות שבוצעו במסגרות השונות
מסגרת משולבת
מס משתתפי
 %השתתפות

איפה מתבצעת הפעילות
מסגרת בלתי מובנית
מס משתתפי
 %השתתפות

סוג הפעילות
מסגרת מובנית
מס משתתפי
 %השתתפות

13.3
5
28.3
1.7
25

8
3
17
1
15

38.3
53.3
5
25
23.3

23
32
3
15
14

21.7
21.7
61.7
1.7
26.7

13
13
37
1
16

6.7
20
1.7

4
12
1

10

6

56.7
38.3
3.3
3.3
23.3

34
23
2
2
14

1.7
15
13.3
5
25

1
9
8
3
15

5
15
15

3
9
9

16.7
21.7
11.7
23.3

10
13
7
14

56.7
5
21.7
8.3

34
3
13
5

11.7
3.3

7
2

1.7

1

13.3

8

8.3

5

1.7

1

76.7
91.7
13.3
25
48.3

46
55
8
15
29

1.7
3.3

1
2

10

6

3.3
8.3

2
5

18.3
3.3

11
2

26.7
88.3
1.7
11.7
63.3

16
53
1
7
38

3.3
8.3

2
5

5
60
1.7

3
36
1

10
3.3

6
2

1.7
8.3

1
5

11.7

7

13.3
11.7

8
7

25
13.3
5
1.7
16.7
6.7

15
8
3
1
10
4

63.3
20
3.3
65

38
12
2
39

40
28.3

24
17

3.3

2

46.7
10
6.7
1.7
25

28
6
4
1
15

25
25
30
30
10
40
41.7

15
15
18
18
6
24
25

26.7

16

11.7
11.7
65
11.7
8.3

7
7
39
7
5

3.3

2

6.7

4

61.7

37

18.3

11

10
1.7

6
1

36.7
25
33.3
53.5
21.7

22
15
20
32
13

30
18.3
3.3
10
1.7
3.3

18
11
2
6
1
2

א .פעילויות תחביב ,יצירה ,משחקי
הרכבת פאזל
משחקי קופסא או קלפי
עבודות יד ,יצירה או צביעה
אספנות
משחקי וידיאו או משחקי מחשב
ב .פעילויות חברתיות
שיחה בטלפו
הצטרפות למסיבה
הסתובבות ע חברי
הליכה לבית של מישהו
כתיבת מכתבי
ג .בילוי שקט
משחק ע חיות
כתיבת סיפור
משחק דמיו או כאילו
משחק ע חפצי או צעצועי
ד .ספורט מאורג
אומנויות לחימה
שחייה
התעמלות
רכיבה על סוסי
מרוצי ,תחרויות מסלול
משחקי קבוצה )כדורגל ,כדורסל(
ה .מיומנויות אחרות
שירה )מקהלה או פרטי(
שיעורי אומנות
שיעורי ריקוד
קבלת עזרה נוספת בלימודי
נגינה בכלי מוזיקה
ו .מועדוניי ,ארגוני או קבוצות
השתתפות בארגוני קהילתיי
ביקור בבית כנסת ,מסגד או כנסייה
פעילות לימודית מחו -לשעות בית הספר
ז .פעילות פיזית
ריקודי
הליכה או טיול ברגל
רכיבה באופניי ,רולרס
ספורט מי )שחייה ,צלילה(
ספורט חור )גלישה ,החלקה(
משחק במגרש משחקי
משחקי )מחבואי ,תופסת(
ח .פעילויות בילוי או פעילויות לימודיות
צפייה בסרט קולנוע
ביקור בספרייה ציבורית
צפייה בטלוויזיה או השכרת סרט לצפייה
הליכה לאירוע )תיאטרו ,משחק ,ספורט(
יציאה ליו של לבילוי )ג שעשועי ,ג חיות(
קריאה
האזנה למוזיקה
ט .עבודות ,מטלות ותעסוקה
עבודה התנדבותיות
מטלות בית
עבודה בתשלו )בייסיטר ,חלוקה עיתוני(
הכנת אוכל )ארוחת בוקר ,ארוחה קלה(
ניהול דמי כיס
הכנת שיעורי בית
קניות )מכולת או בגדי(
טיפול בחיות מחמד )להאכיל ,לנקות(
י .פעילויות אחרות
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מ הטבלה עולה כי מרבית הפעילויות בוצעו במגוו המסגרות ,למעט התעמלות ,מרוצי ותחרויות מסלול,
שיעורי אומנות ,שיעורי ריקוד ,ריקודי ועבודה בתשלו שנעשו במסגרת מובנית בלבד ,ופעילויות לימודיות
מחו -לבית הספר ,ספורט חור ,הליכה לספרייה ציבורית ומטלות בית שנעשו במסגרת בלתי מובנית בלבד.
כדי לבחו הא השונות במספר הפעילויות שבוצעו במסגרות השונות מובהקת ,נערכה השוואה בי מספר
הפעילויות שבוצעו במסגרת מובנית לבי מספר הפעילויות שבוצעו במסגרת בלתי מובנית באמצעות מבח t
להשוואת ממוצעי שני מדגמי מזווגי ) .(Paired Samples t-testתוצאות ההשוואה מופיעות בטבלה .6
טבלה  :6השוואה בי מספר הפעילויות שבוצעו במסגרת מובנית למספר הפעילויות שבוצעו במסגרת בלתי
מובנית
)t(df=59

**2.008

מיקו הפעילות

ס"ת

ממוצע

טווח

3.5

11.7

0*24

מסגרת מובנית

6.7

9.6

4*19

מסגרת בלתי מובנית

*P<.05
מ הטבלה עולה כי נבדקי המחקר משתתפי במספר פעילויות רב יותר במסגרת מובנית מאשר מספר פעילויות
במסגרת בלתי מובנית.

שותפי לפעילות
נבדקי המחקר דיווחו כי מגוו הפעילויות המתבצעות במסגרת מובנית נעשות ע מדרי +או מבוגר אחר ומגוו
הפעילויות המתבצעות במסגרת בלתי מובנית נעשות לבד ) ,(37.5%ע הורה ) ,(33.8%ע אח או אחות )(16.2%
וע חבר ) .(12.5%בטבלה  7מתוארות על פי סדר יורד חמש הפעילויות השכיחות ביותר הנעשות לבד ובטבלה 8
מתוארות על פי סדר יורד חמש הפעילויות השכיחות ביותר הנעשות ע אחד ההורי.
טבלה  :7תיאור הפעילויות השכיחות הנעשות לבד
קטגוריה

פעילות

 %השתתפות

מספר משתתפי

48.3

29

פעילות תחביב ויצירה

צפייה בטלוויזיה או השכרת סרט לצפייה

40

24

פעילות תחביב ויצירה

עבודות יד ,יצירה או צביעה

33.3

20

פעילות תחביב ויצירה

משחק ע חפצי או צעצועי

31.7

19

פעילות תחביב ויצירה

הרכבת פאזל

30

18

פעילות תחביב ויצירה

משחקי דמיו או כאילו

27

טבלה  :8תיאור הפעילויות השכיחות הנעשות ע הורה
 %השתתפות

מספר משתתפי

פעילות

קטגוריה

ביקור בבית כנסת ,מסגד או כנסייה

55

33

פעילות לשיפור עצמי

40

24

פעילות חברתית

38.3

23

פעילות לשיפור עצמי

קניות )מכולת או בגדי(

28.3

17

פעילות לשיפור עצמי

ניהול דמי כיס

26.7

16

פעילות חברתית

הצטרפות למסיבה

צפייה בסרט קולנוע

מ הטבלאות עולה כי הפעילויות השכיחות ביותר המבוצעות לבד ה פעילויות תחביב ויצירה ואילו הפעילויות
השכיחות ביותר המבוצעות ע אחד ההורי ה פעילויות לשיפור עצמי ופעילויות חברתיות.

מגוו הפעילות
נבדקי המחקר דיווחו כי ה משתתפי במגוו פעילויות בטווח הנע בי  10ל* 39פעילויות מתו +מגוו 50
הפעילויות האפשריות .דווחה השתתפות רבה בפעילויות בקטגוריות פעילויות תחביב ויצירה ) ,(63.1%פעילויות
חברתיות ) (55.8%ופעילויות תלויות מיומנות ) .(55.6%בטבלה  9מופיע פירוט מגוו הפעילויות בכל אחת מחמש
הקטגוריות ומגוו הפעילויות הכולל.
טבלה  :9מגוו הפעילויות המבוצעות בקרב הנבדקי
קטגוריה

 %מס +הפעילויות לקטגוריה

ס"ת

ממוצע

טווח

63.1

2.14

7.58

12*1

26.1

1.49

2.61

6*0

פעילויות פיזיות

55.8

2.21

5.03

9*1

פעילויות חברתיות

55.6

1.26

5.01

8*1

פעילויות תלויות מיומנות

45.5

2.32

4.55

10*0

פעילויות שיפור עצמי

49.6

7.30

24.80

39*10

ס +כל הפעילויות

פעילויות תחביב ויצירה

על מנת לבחו הא השונות במידת ההשתתפות במגוו הפעילויות מובהקת ,נערכה השוואה בי מידת
ההשתתפות במגוו הפעילויות הפורמליות לבי מידת השתתפות במגוו הפעילויות הבלתי פורמליות באמצעות
מבח  tלהשוואת ממוצעי שני מדגמי מזווגי ) .(Paired Samples t-testתוצאות ההשוואה מופיעות בטבלה
.10
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טבלה  :10השוואה בי מגוו הפעילויות הפורמליות למגוו הפעילויות הבלתי פורמליות
)t(df=59

 %מס +הפעילויות לקטגוריה

****20.418

קטגוריה

ס"ת

ממוצע

טווח

44.7

2.07

6.26

11*1

פעילויות פורמליות

51.4

5.76

18.53

29*7

פעילויות בלתי פורמליות

***p<.001
מ הטבלה עולה כי נבדקי המחקר משתתפי במגוו רב יותר של פעילויות בלתי פורמליות מאשר במגוו
פעילויות פורמליות ).(t(59)=-20.418, p‹.001

תדירות ההשתתפות
טווח תדירות ההשתתפות בפעילויות נע בי  5.8*3.7מתו') 7 +פע אחת ביו או יותר'( .בעבור השתתפות
בפעילויות תחביב ויצירה נמצא ממוצע התדירות הגבוה ביותר )לפחות פע בשבוע( לעומת ממוצע התדירות
הנמו +ביותר )בי פע לפעמיי בחודש( שנמצא בעבור השתתפות בפעילויות חברתיות ).(t(59)=12.51, p‹.001
ממוצע התדירות בעבור השתתפות בס +כל הפעילויות נמצא בי פעמיי בחודש ) (4לפע בשבוע ) .(5בטבלה 11
מופיע פירוט תדירות ההשתתפות בפעילויות על פי חמש הקטגוריות ,על פי חלוקה לפעילויות פורמליות ובלתי
פורמליות ובעבור ס +כל הפעילויות.
טבלה  :11תדירות ההשתתפות בפעילויות בקרב הנבדקי
קטגוריה

ס"ת

ממוצע

טווח

0.47

5.23

6.1*4.1

0.61

4.70

6*3.5

פעילויות פיזיות

1.00

3.55

6.3*1

פעילויות חברתיות

0.45

4.78

5.6*3.1

0.73

4.88

7*2

0.39

4.92

5.7*3.6

פעילויות פורמליות

0.45

4.59

5.8*3.7

פעילויות בלתי פורמליות

0.38

4.68

5.8*3.7

ס +כל הפעילויות

פעילויות תחביב ויצירה

פעילויות תלויות מיומנות
פעילויות לשיפור עצמי
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הנאה מהשתתפות בפעילויות
טווח ההנאה מהשתתפות בפעילויות נע בי  ,4.88*2.82כשמידת ההנאה המירבית היא ') 5אוהב
מאוד'( .ממוצע ההנאה בכל קטגוריות הפעילות נמצא גבוה מ*') 4אוהב'( .מידת ההנאה הגבוהה
ביותר )' *5אוהב מאד'( נמצאה בעבור השתתפות בפעילויות פיזיות ,ומידת ההנאה הנמוכה ביותר
) * 2.8בי 'בער/+פחות או יותר' ל'די אוהב'( נמצאה בעבור השתתפות בפעילויות לשיפור עצמי
) .(t(54)=3.99, p‹.001בטבלה  12מופיע פירוט מידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות בכל אחת
מחמש הקטגוריות ועל פי חלוקה לפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות.
טבלה  :12מידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות בקרב הנבדקי
קטגוריה

ס"ת

ממוצע

טווח

0.52

4.30

5*2.5

0.51

4.53

5*3

פעילויות פיזיות

0.47

4.44

5*3

פעילויות חברתיות

0.50

4.23

5*2.2

פעילויות תלויות מיומנות

0.60

4.17

5*2.3

פעילויות שיפור עצמי

0.56

4.27

5*1.3

פעילויות פורמליות

0.35

4.31

4.9*3.3

פעילויות תחביב ויצירה

פעילויות בלתי פורמליות

מגדר
מבדיקת הבדלי בי המיני לגבי מגוו ,תדירות ומידת הנאה מ הפעילות עולה כי קיי הבדל
מובהק בי בני לבנות בכמות פעילויות תחביב ויצירה וכי בנות משתתפות בפחות פעילויות
תחביב ויצירה מאשר בני ) .(t(58)=2.02, p<.05כ נמצאו הבדלי מובהקי במידת ההנאה בי
המיני בפעילויות תחביב ויצירה ) (t(58)=-3.06, p<.01ובפעילויות חברתיות )=)t(58
 .(-2.06, p<.05נמצא כי בנות נהנות יותר מבני בפעילויות אלו .הממצאי מוצגי בטבלה .13
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טבלה  :13ממוצעי וסטיות תק של מאפייני ה(  C.A.P.Eעל פי מגדר
בנות )(N=26

בני )(N=34

)T(df=58

ס"ת

ממוצע

ס"ת

ממוצע

*2.02

2.28

6.96

1.92

8.05

פעילויות תחביב ויצירה

0.52

1.58

2.50

1.44

2.70

פעילויות פיזיות

1.04

2.37

4.69

2.08

5.29

פעילויות חברתיות

*0.52

1.14

5.11

1.36

4.94

פעילויות תלויות מיומנות

*0.79

2.38

4.57

2.31

4.52

פעילויות לשיפור עצמי

*1.33

2.11

6.30

2.07

6.23

פעילויות פורמליות

1.17

6.08

17.53

5.47

19.29

פעילויות בלתי פורמליות

0.87

7.68

23.84

7.03

25.52

ס +כל הפעילויות

1.24

1.01

3.12

0.87

3.42

פעילויות תחביב ויצירה

0.76

0.76

1.25

0.70

1.40

פעילויות פיזיות

1.11

0.94

1.80

0.91

2.07

פעילויות חברתיות

*0.47

0.64

2.69

0.69

2.61

פעילויות תלויות מיומנות

*0.25

1.13

2.23

1.07

2.16

פעילויות לשיפור עצמי

*0.80

0.70

2.18

0.65

2.17

פעילויות פורמליות

0.91

0.79

2.31

0.66

2.48

פעילויות בלתי פורמליות

0.72

0.70

2.27

0.58

2.39

ס +כל הפעילויות

***3.06

0.56

4.52

0.42

4.13

פעילויות תחביב ויצירה

0.74

0.48

4.47

0.54

4.57

פעילויות פיזיות

**2.06

0.31

4.58

0.55

4.33

פעילויות חברתיות

0.84

0.58

4.16

0.44

4.28

פעילויות תלויות מיומנות

*0.76

0.57

4.24

0.62

4.12

פעילויות לשיפור עצמי

0.11

0.69

4.26

0.45

4.28

פעילויות פורמליות

*1.88

0.33

4.41

0.36

4.23

פעילויות בלתי פורמליות

*1.33

0.39

4.38

0.32

4.26

ס +כל הפעילויות

מגוו

תדירות

הנאה

*p‹.05, **p‹.01
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קשרי בי משתני המחקר
על מנת לבחו את ההשערה הראשונה ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי המאפייני הרגשיי
ההוריי למאפייני הרגשיי המשפחתיי ,נבדקו קשרי בי מידת הקוהרנטיות והתקווה
ההורית לבי מידת הלכידות ויכולת ההסתגלות המשפחתית באמצעות מתאמי פירסו .הממצאי
מוצגי בטבלה .14
טבלה  :14מתאמי פירסו בי המאפייני הרגשיי היחידניי והמשפחתיי.
לכידות

קוהרנטיות

תקוה
1

תקוה

1

**37.

קוהרנטיות

1

**36.

**.44

לכידות

.17

07.

**40.

יכולת הסתגלות

**p<.01
*p<.05
ההשערה אוששה .מ הטבלה עולה כי נמצאו קשרי מובהקי בי מידת התקווה ההורית לבי
מידת הלכידות ויכולת ההסתגלות המשפחתית ובי מידת הקוהרנטיות ההורית למידת הלכידות
המשפחתית .כ נמצאו קשרי בי מידת התקווה למידת הקוהרנטיות ההורית.

על מנת לבחו את ההשערה השנייה ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי המאפייני הרגשיי ההוריי
לרמת ההתנהגות המסתגלת ,נבדקו קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית לבי מידת
התנהגות המסתגלת של ילדיה באמצעות מתאמי פירסו .ההשערה לא אוששה ,לא נמצאו
קשרי מובהקי.

על מנת לבחו את ההשערה השלישית ,שצפתה כי ימצאו קשרי בי המאפייני הרגשיי
ההוריי לכמות הפעילויות שבה משתתפי ילדיה ,נבדקו קשרי בי מידת התקווה
והקוהרנטיות ההורית לבי מידת ההשתתפות בפעילויות פנאי כפי שצוינה בשאלו ה* C.A.P.E
באמצעות מתאמי פירסו .ההשערה לא אוששה ,לא נמצאו קשרי מובהקי.

על מנת לבחו את ההשערה הרביעית ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי מאפייני אווירה משפחתית
לבי רמת ההתנהגות המסתגלת של הנבדקי ,נבדקו קשרי בי מידת הלכידות ויכולת
32

ההסתגלות המשפחתית לבי רמת ההתנהגות המסתגלת של ילדיה כפי שהתקבלה מציוני מבח
ה*  V.A.B.Sבאמצעות מתאמי פירסו .ההשערה אוששה חלקית ,נמצאו קשרי מובהקי בי
יכולת ההסתגלות המשפחתית לרמת ההתנהגות המסתגלת של ילדיה ).(r=.30, p<.05

על מנת לבחו את ההשערה החמישית ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי המאפייני הרגשיי
ההוריי ומאפייני אווירה משפחתית לבי מידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי ,נבדקו
קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית ומידת הלכידות ויכולת ההסתגלות המשפחתית
לבי מידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי כפי שהתקבלה במבח ה*  C.A.P.Eבאמצעות
מתאמי פירסו .ההשערה אוששה חלקית .הממצאי מוצגי בטבלה .15
טבלה  :15מתאמי פירסו בי המאפייני הרגשיי היחידניי והמשפחתיי לבי מידת ההנאה
מהשתתפות בפעילויות פנאי ,במבח ה(C.A.P.E
יכולת הסתגלות

לכידות

קוהרנטיות

תקווה

*.13
*.10

*.22
15.

01.
05.

*.16
*29.

*.03
*.27

*.21
*.26

*.10
06.

*.03
*.20

*.08
***.34

*.16
*.04

*.00
*.10

08.
05.

*.25
*.23

*.11
*.13

04.
*.06

01.
*.14

*.09
*.22

*.24
*.17

16.
02.

08.
*.21

*.18
*.21

*.20
*.12

*.00
00.

*.05
*.06

*.11
***.35
*.14
***.34
**p<.01, *p<.05

*.24
*.06
*.25
*.07

05.
*.01
04.
*.01

01.
02.
*.00
*.00

פעילויות תחביב ויצירה
השתתפות
הנאה
פעילויות פיזיות
השתתפות
הנאה
פעילויות חברתיות
השתתפות
הנאה
פעילויות תלויות מיומנויות
השתתפות
הנאה
פעילויות לשיפור עצמי
השתתפות
הנאה
פעילויות פורמליות
השתתפות
הנאה
פעילויות בלתי פורמליות
השתתפות
הנאה
השתתפות כללי
הנאה כללי

מ הטבלה עולה כי נמצא קשר מובהק בי מידת התקווה ההורית לבי מידת ההנאה של ילדיה
מהשתתפות בפעילויות תחביב ויצירה .כ נמצאו קשרי שליליי מובהקי בי יכולת ההסתגלות
המשפחתית למידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות חברתיות ובפעילויות בלתי פורמליות ולמידת
ההנאה הכללית של ילדיה מהשתתפות בפעילויות פנאי.
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על מנת לבחו את ההשערה השישית ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי גיל הילד לרמת התנהגותו
המסתגלת ולמידת השתתפותו בפעילויות פנאי ,נבדקו קשרי בי גיל הנבדק לרמת התנהגותו
המסתגלת באמצעות חלוקת הנבדקי לארבע קבוצות גיל והשוואת ציוני מבח ה* V.A.B.Sבי
ארבע הקבוצות באמצעות ניתוח שונות חד כיווני ע משתנה בלתי תלוי אחד בי נבדקי
) (ANOVA: 1-way Analysis of Varianceונבדקו קשרי בי גיל הנבדק למידת השתתפותו
בפעילויות פנאי באמצעות מתאמי פירסו .השערת המחקר אוששה חלקית ,בבדיקת הקשרי בי
גיל הנבדק לרמת התנהגותו המסתגלת נמצאו הבדלי מובהקי בי הקבוצות .הממצאי
מוצגי בטבלה  16ובתרשי .3
טבלה  :16ממוצעי ,סטיות תק ותוצאות ניתוח שונות חד(משתני להשוואת ציוני התנהגות
מסתגלת על פי גיל הנבדקי
)F(3,56

4
)(222*252
3.11

3
)(188*221
3.00

2
)(154*187
2.58

1
)(120*153
1.85

ממוצע

***8.94

0.58

0.89

0.66

0.77

סטיית תק

18

16

12

14

N

***p<.001
תוצאות ההשוואה מלמדות כי נמצא הבדל כללי בי ארבע קבוצות הגיל בציו ההתנהגות
המסתגלת ).(F(5,56)=8.94, p<.001
תרשי  :3ממוצע ציוני התנהגות מסתגלת בקבוצות הגיל השונות
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ההבדלי בממוצע הציוני בהתנהגות המסתגלת מעידי כי ככל שעולה גילו של הילד עולה רמת
התנהגותו המסתגלת .תוצאות השוואות  LSDהצביעו על כ +שממוצע ציוני התנהגות מסתגלת
בקבוצה  (1.85) 1נמו +מממוצע ציוני התנהגות מסתגלת בקבוצה  (3.00)3 ,(2.58) 2ו* .(3.11)4

בבדיקת הקשרי בי גיל הנבדקי למידת השתתפות בפעילויות פנאי כפי שנמדדה במבח ה*
 C.A.P.Eבאמצעות מתאמי פירסו לא נמצאו קשרי מובהקי .ע זאת ,נמצא קשר שלילי
מובהק בי גיל הילד לבי מידת הנאתו מהשתתפות בפעילויות תלויות מיומנויות
) .(r=-.31, p<.05נמצא כי ככל שעולה גילו של הילד פוחתת מידת הנאתו מהשתתפות בפעילויות
תלויות מיומנות ומהשתתפותו בפעילויות פורמליות ).(r=-.29, p‹.05

על מנת לבחו את ההשערה השביעית ,שצפתה כי יימצאו קשרי בי רמת ההתנהגות המסתגלת
של הנבדקי לבי מידת ההשתתפות שלה ,נבדקו קשרי בי רמת תחומי ההתנהגות המסתגלת
שהתקבלו מציוני ה*  V.A.B.Sלבי מידת התדירות ומידת ההשתתפות וההנאה מפעילויות פנאי
שהתקבלו משאלו ה*  C.A.P.Eבאמצעות מתאמי פירסו .ההשערה אוששה ,נמצאו קשרי
מובהקי .הממצאי מוצגי בטבלאות .18*17
טבלה  :17מתאמי פירסו בי תחומי ההתנהגות המסתגלת לבי מידת התדירות ומידת
ההשתתפות בפעילויות פנאי
תדירות

הנאה

מידת ההשתתפות

**.44

.08

**46.

תקשורת

**.44

.05

**48.

מיומנויות יו יו

**.35

.12

**38.

חברתיות

**.44

.10

**49.

התנהגות מסתגלת כללי

-.24

29.

-.24

הת .בלתי מסתגלת

**p<.01, *p<.05
מ הטבלה נית לראות כי נמצאו קשרי מובהקי בי ציוני אבחו ה*  V.A.B.Sבתחומי
תקשורת ,מיומנויות יו יו ומיומנויות חברתיות לבי מידת ההשתתפות ומידת התדירות

35

בהשתתפות .כ נמצאו קשרי מובהקי בי ציו רמת ההתנהגות המסתגלת הכללי לבי מידת
ההשתתפות ומידת התדירות בהשתתפות .לא נמצאו קשרי בי רמת ההתנהגות המסתגלת של
הנבדקי למידת ההנאה שלה מהשתתפות בפעילויות פנאי.
טבלה  :18מתאמי פירסו בי תחומי ההתנהגות המסתגלת למידת ההשתתפות וההנאה
מפעילויות פנאי על פי חלוקה לקטגוריות
הת .לא מסתגלת

התנהגות מסתגלת כללי

חברתיות

מיומנויות יו
יו

תקשורת

*.02
*.07

09.
23.

01.
21.

14.
25.

10.
17.

**.33
.14

**.52
08.

**.40
15.

**.54
01.

**.49
05.

*.13
.08

**36.
11.

.25
14.

**36.
06.

**.36
10.

*.22
*.06

**36.
*.04

*.31
05.

**.33
*.10

*.32
*.07

**.30
.14

**.57
*.05

**.51
*.04

**.52
*.09

**.51
*.01

*.21
*.10

**43.
04.

**.37
08.

**.42
00.

**.38
03.

*.23
.10
**p<.01
*p<.05

**46.
15.

**.35
17.

**.46
11.

**.44
13.

פעילויות תחביב ויצירה
השתתפות
הנאה
פעילויות פיזיות
השתתפות
הנאה
פעילויות חברתיות
השתתפות
הנאה
פעילויות תלויות
מיומנויות
השתתפות
הנאה
פעילויות לשיפור עצמי
השתתפות
הנאה
פעילויות פורמליות
השתתפות
הנאה
פעילויות בלתי
פורמליות
השתתפות
הנאה

מ הטבלה עולה כי נמצאו קשרי מובהקי בי רמת ההתנהגות המסתגלת בתחו התקשורת
לבי מידת ההשתתפות בפעילויות פיזיות ,בפעילויות חברתיות ,בפעילויות לשיפור עצמי )(p<.01
ובפעילויות תלויות מיומנויות ) .(p<.05כ נמצאו קשרי מובהקי בי רמת ההתנהגות
המסתגלת בתחו התקשורת למידת ההשתתפות בפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות.
בנוס ,נמצאו קשרי מובהקי בי רמת ההתנהגות המסתגלת בתחו מיומנויות היו*יו לבי
מידת ההשתתפות בכל הפעילויות .כ נמצאו קשרי מובהקי בי רמת ההתנהגות המסתגלת
בתחו החברתי לבי מידת ההשתתפות בפעילויות פיזיות ,בפעילויות לשיפור עצמי )(p<.01
ובפעילויות תלויות מיומנויות ) (p<.05וכ בי רמת ההתנהגות המסתגלת בתחו החברתי לבי
מידת ההשתתפות בפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות .כ נמצאו קשרי מובהקי בי רמת
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ההתנהגות המסתגלת הכללית למידת ההשתתפות בכל סוגי הפעילויות א +לא נמצאו קשרי
מובהקי בי רמת ההתנהגות המסתגלת של הנבדקי למידת ההנאה שלה מהשתתפות
בפעילויות .עוד נמצאו נמצאו קשרי שליליי מובהקי בי רמת ההתנהגות הבלתי מסתגלת
למידת ההשתתפות בפעילויות פיזיות ובפעילויות לשיפור עצמי.

על מנת לבחו את ההשערה השמינית ,שצפתה כי מאפייני רגשיי פרטניי ומשפחתיי ינבאו
את מידת השתתפות של הנבדקי ,את מידת הנאת מהשתתפות בפעילויות פנאי ואת רמת
התנהגות המסתגלת נערכה רגרסיה רב*משתנית רב*צעדית ,כאשר בצעד ראשו הוכנסה מידת
התקווה כמשתנה בלתי תלוי לניבוי הנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי ובצעד שני הוכנסה מידת
ההסתגלות המשפחתית .ההשערה אוששה חלקית .התוצאות מוצגות בטבלה .19
טבלה  :19תוצאות רגרסיה רב משתנית רב צעדית לניבוי הנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי
t

R²

R

מקד רגרסיה מתוקנ Beta

מקד רגרסיה לא מתוקנ B

*0.34

00.

00.

*.005

*.002

***2.92

.14

37.

*.40

*.20

צעד  1תקווה
צעד  2הסתגלות

**p‹.01
מ הטבלה עולה כי מידת התקווה שהוכנסה כמשתנה בלתי תלוי בצעד ראשו לא נמצאה מובהקת
בניבוי הנאה מהשתתפות בפעילות פנאי .בצעד שני נמצא כי יכולת ההסתגלות המשפחתית מנבאת
 14%ממידת ההנאה של הנבדקי מהשתתפות בפעילויות פנאי .ככל שמידת ההסתגלות
המשפחתית נמוכה ,עולה מידת ההנאה של ילדי מהשתתפות בפעילויות )β=-.204, R²=.14,
.(F(4,55)=2.197, P<.01
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דיו
המחקר הנוכחי בדק את הקשרי המתקיימי בי מרכיבי רגשיי הוריי ומרכיבי
רגשיי משפחתיי לבי מידת ההשתתפות של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי .מושג
ההשתתפות ) (Participationמתייחס למידת המעורבות של האד בפעילויות היו*יו ותופס
מקו מרכזי בעול הרפואה בכלל ובמקצוע הריפוי בעיסוק בפרט ) .(Law, 2002השתתפות
בעיסוקי היו יו מקדמת את בריאות האד ומשפיעה על איכות חייו ,ועל כ יש חשיבות לבחינת
הגורמי העשויי לקד את מידת השתתפותו של האד או להגבילה )Kielhofner, 2002; King
.(et al., 2003; Law, 2002
דפוסי השתתפות
דפוסי ההשתתפות שנמצאו במחקר הנוכחי מתארי רמות גבוהות של השתתפות במגוו
פעילויות בקרב ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי .אחוזי ההשתתפות הגבוהי ביותר נמצאו
בפעילויות תחביב ויצירה ) ,(95%בפעילויות פיזיות ) (95%ובפעילויות חברתיות ) (81%וא
שלא נבדקו בהשוואה לקבוצת ביקורת ה תורמי להבנת דפוסי ההשתתפות בקרב אוכלוסייה
זו .ממצאי אלה עומדי בניגוד למחקרי קודמי ,המצייני כי קיומה של מגבלה מפחית בדר+
כלל את טווח ההשתתפות ומצמצ אותה לפעילויות בתו +הבית וכ מצמצ מעורבות חברתית
ופעילויות פנאי )King et al., 2003; Law, 2002; Sloper et al., 1990; Watson & Keith,
.(2002
נית להסביר את אחוזי ההשתתפות הגבוהי שנמצאו בקרב נבדקי המחקר הנוכחי
באמצעות מאפייני תוכנית הפנאי שבה השתתפו .מרבית הנבדקי במחקר מגיעי לתוכנית אחר
הצהריי בתדירות גבוהה הנעה בי פעמיי בשבוע למדי יו ,כאשר רבי מה ) (55%משתתפי
במסגרת זו לפחות חמש פעמי בשבוע .ייתכ ,כאמור ,כי אחוזי ההשתתפות הגבוהי בפעילויות
פנאי קשורי לעצ היות חברי במסגרת זו .עמותת 'שלוה' )"שחרור למשפחה ולילד המוגבל"(
היא מסגרת חינוכית*חווייתית*טיפולית שמטרתה להקל על משפחות לילדי הסובלי
ממוגבלויות באמצעות תעסוקת הילדי בשעות הפנאי ועל ידי כ +מאפשרות להורי לטפל בשאר
בני משפחותיה .הפנייה ל'שלוה' נעשית על פי רוב על ידי הורי הילדי בהגיע לגיל  6שני .החל
ברגע כניסת למסגרת ממשיכי מרבית להשתת בפעילויות השונות עד גיל  .21הצטרפות
למסגרת אינה מבוססת לרוב על בחירת האישית כי א נובעת משיקולי המשפחה או מהמלצות
אנשי מקצוע ,כגו עובדי סוציאלי ,פסיכולוגי או מורות לחינו +מיוחד בבתי הספר שבה
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לומדי הילדי .ב'שלוה' מתקיי מגוו רחב של פעילויות שבה משתתפי הילדי כחלק מ
הרצ היומיומי .מרבית הילדי משתתפי בפעילויות משו שה מהוות חלק מ המערכת
היומית ולא משו שבחרו בה .ע זאת יש לציי כי עבור כל ילד נשמרת הזכות לסרב להשתת
בפעילות מסויימת ולבחור פעילות חלופית מבי מספר פעילויות אפשריות אחרות ולהשתת בה
בהנחיית מדרי +או חונ +אישי .העובדה כי נבדקי המחקר משתתפי בפעילויות בלתי פורמליות
ספונטניות ,בעלות מעט חוקי ואשר אינ דורשות תכנו ,יותר מאשר בפעילויות פורמליות
מובנות ,בעלות חוקי והדורשות תכנו ג בזמ שהיית במסגרת תוכנית אחר הצהריי ב'שלוה'
מעידה כי ה אכ מממשי בפועל את זכות זו לבחור.
מסגרת הפעילות ב'שלוה' הינה מסגרת חברתית במהותה ,ומשו כ +מרבית הפעילויות
נעשות בקבוצות של  15*10משתתפי .עובדה זו עשויה להסביר את אחוזי ההשתתפות הגבוהי
שדווחו בנוגע להשתתפות בפעילויות חברתיות .בנוס נית להניח כי השהייה במסגרת זו מהווה
הזדמנות לתרגול ולרכישת מיומנויות חברתיות ,שאינ נגישות לילדי אשר אינ משתתפי
במסגרת חינוכית לשעות הפנאי ועל ידי כ +מאפשרת את השתתפות במגוו ובמספר רב של
פעילויות חברתיות ג מעבר לשעות הפעילות במסגרת עצמה.
נבדקי רבי ) (46.8%ציינו כי ה משתתפי במספר גדול יותר של פעילויות המתבצעות
במסגרת מובנית ,בתוכנית אחר הצהריי ב'שלוה' ובבית הספר ,לעומת פעילויות המתבצעות
באופ עצמאי בבית ההורי או בבית חבר/שכ/קרוב משפחה ) .(38.8%ממצאי אלה תומכי
בממצאי מחקרי קודמי המצייני כי מרבית הפעילויות שילדי ומתבגרי מוגבלי מעורבי
בה מובנות ומוכתבות על ידי גור חיצוני ,מבוססות פחות על העדפה אישית ומתבצעות בסביבה
המופרדת מזו של האוכלוסייה הכללית ) .(Duvdevany, 2002; King et al., 2003כ ה
מוכיחי כי תוכניות מותאמות המציעות לאוכלוסיית ילדי ומתבגרי בעלי מוגבלות מסגרת
חברתית מהנה מגבירות את מידת ההשתתפות שלה בפעילויות פנאי.
ע זאת ,בנוס להשתתפות של הנבדקי במספר רב של פעילויות המתבצעות במסגרת
תוכנית אחר הצהריי ב'שלוה' או בבית הספר נמצא כי ה משתתפי א במספר ובמגוו רב של
פעילויות אשר אינ מתבצעות במסגרות אלו .הנבדקי דיווחו כי הפעילויות המבוצעות במסגרת
מובנית נעשות בליווי מדרי +או מבוגר אחר ואילו הפעילויות המבוצעות במסגרת בלתי מובנית
נעשות לבד ) ,(37.5%ע הורה ) ,(33.8%ע אח או אחות ) (16.2%או ע חבר ) .(12.5%הפעילויות
השכיחות ביותר הנעשות לבד ה פעילויות תחביב ויצירה ,ואילו הפעילויות הנעשות ע הורה ה
פעילויות לשיפור עצמי ופעילויות חברתיות .נית להניח כי בחירת השותפי לפעילות תלויה
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במאפייניה הייחודיי ובמידת מורכבותה .פעילויות תחביב ויצירה רבות ,כגו צפייה בטלוויזיה,
הרכבת פאזל ומשחק ע חפצי או צעצועי ,המבוצעות בשכיחות גבוהה בקרב נבדקי המחקר,
ניתנות לביצוע עצמאי בבית ,ובדומה לממצאי מחקרי קודמי ה לרוב פעילויות אשר היוזמה
לביצוע באה מהילד או המתבגר עצמו ) .(Law, 2002לעומת ,פעילויות חברתיות המבוצעות
בשכיחות גבוהה בקרב נבדקי המחקר הנוכחי ,כגו צפייה בסרט קולנוע והצטרפות למסיבה,
דורשות יציאה מ הבית ומרבית הנבדקי אינ ניידי באופ עצמאי וזקוקי להסעה או לליווי
בתחבורה ציבורית .פעילויות לשיפור עצמי המבוצעות בשכיחות גבוהה בקרב נבדקי המחקר ,כגו
ניהול דמי כיס ,קניות וביקור בבית כנסת ,מסגד או כנסייה ,דורשות מגוו מיומנויות אשר מרבית
הנבדקי זקוקי לעזרה מאד אחר לצור +יישומ.
השתתפות ומגדר
הבדלי בדפוסי ההשתתפות בי המגדרי מתאפייני בסוג הפעילות המועד ובבחירת
מגדר השותפי לפעילות ומופיעי בהתאמה לתפקידי נשי וגברי בחברה ספציפית )& Larson
 .(Verma, 1999; Offord, Lipman & Duku, 1998; Posner & Vandell, 1999בשונה מדפוסי
השתתפות שנצפו במחקרי קודמי ,במחקר הנוכחי נמצא כי בני משתתפי בפעילויות תחביב
ויצירה יותר מאשר בנות .נתו זה אינו מפתיע לאור העובדה כי מרבית הבני דיווחו על השתתפות
בפעילויות אלו במסגרת מובנית כגו 'שלוה' או בית הספר ,שבה על פי רוב לא ניתנת לה
האפשרות לבחור את סוג הפעילות .משיחה ע מטפלי הקבוצות ב'שלוה' עולה כי בקבוצות הבני
מתבצעות פעילויות יצירה על בסיס יומיומי מתו +הצור +לתרגל מיומנויות מוטוריות עדינות
ולהמחיש תכני מופשטי באמצעות שימוש בחומרי יצירה ,ואילו בקבוצות הבנות מתבצעות
פעילויות אלו פעמיי בשבוע בלבד משו שהמיומנויות הקוגניטיביות והמיומנויות המוטוריות
מבוססות יותר בקבוצה זו.
דפוסי ההשתתפות מתוארי כתוצר של מודל רב ממדי הכולל גורמי בקהילה ,במשפחה
ובילד או המתבגר עצמו .מודלי שוני מתייחסי לשילוב בי מאפייני אישיי ,סביבתיי
ומשפחתיי העשויי לקד או לעכב השתתפות )Forsyth & Jarvis, 2002 ; Hammal, Jarvis
 .(& Colver, 2004 ; King et al., 2003; Law, 2002במחקר הנוכחי נבדקו קשרי בי דפוסי
ההשתתפות של ילדי ומתבגרי למאפייני הסביבה הרגשית*המשפחתית שלה.
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מאפייני הוריי ומשפחתיי
על מנת לתאר את המאפייני הרגשיי בסביבת המשפחתית הקרובה של הנבדקי,
נבדקו קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית למידת הלכידות ויכולת ההסתגלות
המשפחתית .נמצאו קשרי מובהקי בי תקווה ללכידות ויכולת הסתגלות ובי קוהרנטיות
ללכידות משפחתית ,בדומה לממצאי מחקרי קודמי אשר בדקו קשרי אלו בקרב משפחות
לילדי בעלי צרכי מיוחדי ) .(King et al., 2006; Margalit et al., 1997כ נמצאו קשרי בי
מידת התקווה למידת הקוהרנטיות ההורית ,בדומה לממצאי מחקרי קודמי .מחקרי אלה
מצייני כי אנשי בעלי תקווה המאמיני ביכולותיה חווי את דרישות המציאות כבעלות
משמעות וכראויות להשקעה ).(Lusting, 1997
ייחודו של המחקר הנוכחי בבדיקת הקשרי המתקיימי בי מאפייני רגשיי הוריי
ומשפחתיי אלה לרמת התנהגות המסתגלת של ילדיה ולמידת השתתפות בפעילויות פנאי.
נבדקו קשרי בי תקווה וקוהרנטיות הורית ומידת הלכידות ויכולת ההסתגלות המשפחתית ובי
מאפייני אישיותיי לתחומי ההתנהגות המסתגלת ולמידת ההשתתפות ,התדירות וההנאה
מפעילויות פנאי.
אווירה משפחתית והתנהגות מסתגלת
מאפייני אווירה משפחתית כמו גמישות וארגו נוטי לקד תחושת יכולת בקרב ילדי
ולהשפיע על מידת התפקוד הפיזי ,הקוגניטיבי והתקשורתי שלה ובכ +לקד את מידת
הסתגלות ) .(King et al., 1999; King et al., 2003; Loomis et al., 1997במחקר הנוכחי
נמצאו קשרי בי יכולת ההסתגלות המשפחתית לרמת ההתנהגות המסתגלת של ילדי ולא
נמצאו קשרי בי תקווה וקוהרנטיות הורית ומידת הלכידות המשפחתית לרמת ההתנהגות
המסתגלת של ילדי.
משפחות בעלות יכולת הסתגלות גבוהה מתוארות כמשפחות גמישות המסוגלות להתאי
את עצמ למצבי משתני ) .(Margalit et al., 1997גמישות זו מתבטאת באופ מעשי בחלוקת
התפקידי בי חברי המשפחה כ +שתפקודה התקי של המשפחה נשמר ג במצבי דחק )Lusting,
 .(1997סביר להניח כי תפקוד משפחתי מסתגל קשור ליכולת התפקוד של חברי המשפחה וכי
היכולת התפקודית של הילדי עשויה לתרו ליכולת הסתגלות משפחתית טובה יותר .תקווה,
קוהרנטיות ומידת לכידות ,לעומת זאת ,ה מדדי רגשיי התורמי לאווירה המשפחתית
ועשויות להשפיע על תפקודה א +אינ מהוות מדד תפקודי לכשעצמ .ייתכ כי העובדה שלא
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נמצאו קשרי בי מידת הלכידות ורמת התקווה והקוהרנטיות ההורית לרמת ההתנהגות
המסתגלת של הילדי קשורה לשהיית הקבועה של רבי מ הילדי בתוכנית אחר הצהריי
ב'שלוה' ,המצמצמת את כמות הזמ שה מבלי בחברת הוריה ולכ את הקשרי האפשריי
של מדדי אלה.
בנוס לבדיקת הקשרי בי סביבת הרגשית של הנבדקי לרמת התנהגות המסתגלת
נבדקו קשרי בי גיל הנבדקי לרמת התנהגות המסתגלת ונמצאו הבדלי מובהקי בי
קבוצות הגיל השונות ,בדומה לממצאי מחקרי קודמי שבדקו קשרי אלה )Dykens,
& Hodapp, Ort & Leckman, 1993; Loveland & Kelley, 1991; Rodrigue, Morgan
 .(Geffken, 1991נמצא כי ככל שעולה גיל הילד עולה רמת התנהגותו המסתגלת בתחומי התפקוד
השוני.
מדדי הוריי ואישיותיי והשתתפות
לא נמצאו קשרי בי מידת התקווה והקוהרנטיות ההורית לכמות פעילויות הפנאי שבה
משתתפי ילדיה .השערת המחקר שלפיה יימצאו קשרי בי רמת התקווה והקוהרנטיות
ההורית למידת ההשתתפות של ילדיה לא אוששה .ייתכ כי הסיבה לכ +קשורה לעובדה כי
שמרבית הנבדקי במחקר משתתפי בתוכנית אחר הצהריי ב'שלוה' ברמת תדירות גבוהה.
עובדה זו מצמצמת את שעות המפגש בי הילדי והמתבגרי בקבוצת המחקר לבי הוריה
וייתכ כי היא עשויה להקטי את מידת הקשרי שבי המדדי הרגשיי בקרב ההורי למידת
ההשתתפות של ילדיה .כמו כ ,בחירת סוג הפעילויות והמגוו שלה אינה תלויה בתפקוד
ההורי.
מבי המאפייני האישיותיי שנמצאו קשורי להשתתפות נמצא כי גור הגיל הינו בעל
ההשפעה המשמעותית ביותר על השתתפות של ילדי בגילי  19*6שני וכי ע העלייה בגיל
גוברת הנטייה להשתתפות בפעילויות חברתיות לעומת ירידה בשיעור הצפייה בטלוויזיה )Larson
 . (& Richards, 1991; Larson & Verma, 1999במחקר הנוכחי לא נמצאו קשרי מובהקי
בי גיל הנבדקי למידת השתתפות .את העדר המובהקות הסטטיסטית נית לייחס לעובדה כי
מרבית הפעילויות בה משתתפי הנבדקי מתבצעי במסגרת קבוצתית ב'שלוה' בהנחיית מטפל
או מדרי +ואינ מתבססי על העדפותיה האישיות של הנבדקי .כמו כ במחקר הנוכחי נבדקו
שינויי בדפוסי ההשתתפות בקרב נבדקי בגילי שוני ולא בקרב אותה קבוצת נבדקי לאור+
זמ ,וייתכ כי היעדר המובהקות הסטטיסטית נובעת א מכ.+
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השתתפות והתנהגות מסתגלת
מאפייני אישיותיי נוספי שנמצאו קשורי להשתתפות ונבדקו במחקר הנוכחי ,מלבד
גיל הנבדקי ,ה אוס המיומנויות הנדרשות לתפקוד יומיומי המוגדרי כאמור כהתנהגות
מסתגלת .ההשערה השביעית גרסה כי יימצאו קשרי בי רמת ההתנהגות המסתגלת של
הנבדקי למידת ההשתתפות שלה .ואכ ,נמצאו קשרי בי ציו רמת ההתנהגות המסתגלת
הכללי ובי תחומי ההתנהגות המסתגלת * מיומנויות תקשורת ,מיומנויות יו יו ומיומנויות
חברתיות * למידת ההשתתפות ולמידת התדירות וההנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי .נמצא כי
ציוני התנהגות מסתגלת גבוהי בתתי התחומי ובציו הכללי קשורי למידת השתתפות רבה
יותר ולמידת תדירות גבוהה יותר בהשתתפות בכל קטגוריות הפעילות ,למעט בפעילויות תחביב
ויצירה .ממצאי אלה נתמכי במודל של  (2003) King et al.המדגיש כי ככל שהתפקוד הרגשי,
ההתנהגותי והחברתי של הילד והמתבגר טוב יותר ,עולה בהתאמה מידת ההשתתפות שלו .א
 (2002) Lawמציינת במאמרה בנושא השתתפות כי מיומנויותיו ויכולותיו של הפרט ,ובפרט
מיומנויות בי*אישיות ומיומנויות תקשורתיות ,חשובות לקביעת מידת השתתפותו .ע זאת ,לא
נמצאו קשרי בי רמת ההתנהגות המסתגלת לבי מידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי,
וייתכ שמידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות אינה קשורה ליכולת הביצועית של המשתת אלא
למידת העניי והאתגר הגלומה בפעילות).(Puca & Schmalt, 1999
בנוס נמצאו קשרי שליליי בי התנהגות הבלתי מסתגלת של הנבדקי למידת
ההשתתפות שלה בפעילויות פיזיות ובפעילויות לשיפור עצמי .התנהגות בלתי מסתגלת מתארת
התנהגות חריגה תלוית תרבות ממושכת או תכופה אשר בעטיה עלולי להיפגע שלומו הגופני של
האד או סביבתו והיא כוללת אוס התנהגויות בלתי מקובלות העשויות לגרו לקשיי בתפקוד
היומיומי ,כגו הכאה עצמית ,הפרעות שינה ,הפרעות אכילה ,התפרצויות זע ותוקפנות.
התנהגות בלתי מסתגלת היא זו שעליה מקבל הפרט תגובה שלילית ביחסי גומלי ע אחרי
ונמצא כי היא מגבילה התפתחות אישית ושילוב חברתי בקרב אנשי ע פיגור שכלי )Emerson,
.(1995
ממצאי המחקר הנוכחי בדבר הקשר המתקיי בי ריבוי התנהגויות אלו לירידה במידת
ההשתתפות בפעילויות פיזיות עשויי להיתמ +על ידי מודל נוירולוגי המסביר התנהגות בלתי
מסתגלת בקרב ילדי ע פיגור שכלי .על פי מודל זה ,ביטויי מסוימי של התנהגות בלתי
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מסתגלת ,ובעיקר פגיעה עצמית ,עשויי להיקשר לרגישות במערכות חישה מסוימות .למשל ,אי
תקינות במערכת הווסטיבולרית עשויה להתבטא בהימנעות מפעילויות פיזיות )הוזמי.(2006 ,
את הקשר בי ריבוי התנהגויות המאפיינות התנהגות בלתי מסתגלת לירידה במידת
ההשתתפות בפעילויות לשיפור עצמי נית להסביר באמצעות המודל החברתי המסביר התנהגות
בלתי מסתגלת בקרב ילדי ע פיגור שכלי .על פי מודל זה ,בחלק ניכר מ המקרי ראוי לפרש
ביטויי של התנהגויות אלו כהתרעה על צרכי בלתי מסופקי ,כגו ביטחו אישי ,הערכה
ומימוש עצמי )הוזמי . (2006 ,צרכי בלתי מסופקי אלה מעוררי תחושות תסכול וכעס ועשויי
לגרו לירידה בהשתתפות בפעילויות העשרה ובפעילויות לשיפור עצמי ,כגו נגינה בכלי מוזיקה,
ריקודי ושירה.
הנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי
במחקר הנוכחי מתוארות רמות גבוהות של הנאה מהשתתפות במגוו פעילויות בקרב
ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי .מידת ההנאה הגבוהה ביותר דווחה בפעילויות פיזיות,
בפעילויות חברתיות ובפעילויות תחביב ויצירה.
בבדיקת הקשרי בי מאפייני אווירה משפחתית למידת ההנאה מהשתתפות בפעילויות
פנאי ,נמצא קשר שלילי מובהק בי יכולת ההסתגלות המשפחתית לבי מידת ההנאה מהשתתפות
בפעילויות פנאי .בקרב משפחות שבה דיווחו אמהות על יכולת הסתגלות משפחתית נמוכה דיווחו
ילדיה על מידת הנאה גבוהה מהשתתפות בפעילויות פנאי ובפרט מהשתתפות בפעילויות בלתי
פורמליות ובפעילויות חברתיות .באופ דומה אומתה השערת המחקר השמינית ,ששיערה כי
מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה הורית ורמת ההתנהגות המסתגלת של ילדי
ומתבגרי ע פיגור שכלי ינבאו את מידת ההשתתפות וההנאה בפעילויות פנאי .ואכ ,נמצא כי
יכולת הסתגלות משפחתית נמוכה מנבאת  14%ממידת ההנאה של הנבדקי מהשתתפות
בפעילויות פנאי; כלומר ,ככל שיכולת ההסתגלות המשפחתית נמוכה עולה מידת ההנאה של
ילדיה מהשתתפות בפעילויות פנאי מחו -לבית.
משפחות בעלות רמות נמוכות של לכידות ויכולת הסתגלות מוגדרות כמשפחות נוקשות
המאופיינות במערכת חוקי מוגדרת ובלתי משתנה ומנוהלות על ידי דמות דומיננטית קבועה
) .(Olson, 1993נמצא כי חברי משפחות אלו מעורבי על פי רוב בפעילויות המתבצעות בנפרד
משאר חברי המשפחה ואינ נוטי לבקש עזרה זה מזה ) .(Lusting, 1997ייתכ כי נטיית
להשתת בפעילויות בנפרד משאר בני המשפחה קשורה למידת הנאה גבוהה יותר מפעילויות
שאינ נעשות במסגרת המשפחתית בשל אופייה הנוקשה .ממצאי אלו עשויי להסביר את
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ממצאי המחקר הנוכחי ,המצביעי על מידת הנאה רבה מפעילויות פנאי ובפרט פעילויות
חברתיות שאינ מתבצעות במסגרת המשפחתית ,בקרב משפחות בעלות יכולת הסתגלות נמוכה.
ע זאת ,נמצא קשר בי מידת התקווה ההורית למידת ההנאה של הילדי בפעילויות
תחביב ויצירה .מבי התיאוריות הדנות בגורמי הקשורי למידת ההנאה מביצוע פעילויות,
התפיסה העדכנית ביותר מתייחסת לחשיבה מכוונת מטרה כתורמת למוטיבציה פנימית וכקשורה
להנאה מביצוע פעילויות .השתתפות בפעילויות שבה מתקיי איזו בי מידת האתגר בפעילות
לבי יכולותיו של הפרט תורמת לתחושתו בדבר יכולתו להשיג את מטרותיו ומשפיעה א היא על
מידת ההנאה מהשתתפות בפעילות .נמצא כי אנשי המאמיני ביכולת להצליח בביצוע
פעילויות חווי הנאה מהשתתפות בפעילויות ,ואילו אנשי החווי תחושות של כשלו וחוסר ישע
אינ חווי הנאה מפעילויות שה משתתפי בה ) .(Puca & Schmalt, 1999תפיסה זו מצביעה
על הקשר בי חשיבה מכוונת מטרה ותחושת היכולת להשיג מטרות רצויות לבי מידת ההנאה
מהשתתפות בפעילויות .ממצאי המחקר הנוכחי מרחיבי תפיסה זו ומציגי קשרי בי תקווה
הורית ,המתאפיינת בשתי דרכי חשיבה אלו ) ,(Shorey, Snyder, Yang & Lewin, 2003למידת
ההנאה של ילדיה מהשתתפות בפעילויות פנאי ויצירה ,שה הפעילויות שבה דווח אחוז
ההשתתפות הגבוה ביותר ) .(95%ייתכ כי מידת התקווה של הילדי קשורה למידת התקווה של
הוריה ותורמת להנאת מהשתתפות בפעילויות פנאי.
בבדיקת הקשרי בי מאפייני אישיותיי למידת הנאה מהשתתפות בפעילויות
פנאי לא נמצאו קשרי בי התנהגות המסתגלת של הנבדקי לבי מידת ההנאה שלה א+
נמצא קשר שלילי מובהק בי גיל הנבדקי למידת הנאת מהשתתפות בפעילויות תלויות
מיומנות .נמצא כי ככל שעולה גילו של הילד פוחתת מידת הנאתו מהשתתפות בפעילויות תלויות
מיומנות .ממצאי מחקרי קודמי שבדקו קשרי בי דפוסי השתתפות וגיל מצביעי על
השתתפות נמוכה יותר בפעילויות תלויות מיומנות ככל שעולה הגיל ) . (Law et al., 2006ייתכ
כי מידת השתתפות הנמוכה קשורה למידת הנאת הנמוכה מהשתתפות בפעילויות אלו.
בבדיקת הבדלי בהנאה מהשתתפות בפעילויות פנאי בי מגדרי נמצא בדומה לממצאי
מחקרי קודמי כי מידת ההנאה של בנות מהשתתפות בפעילויות תחביב ויצירה ובפעילויות
חברתיות גבוהה יותר ממידת הנאת של בני מהשתתפות בפעילויות אלו )Jarus, Anaby, Bart,
 (Engel & Law, In pressלמרות שדווחו אחוזי השתתפות יותר גבוהי בפעילויות אלו בקרב
בני מאשר בנות .כלומר ,מידת השתתפות של הבני בפעילויות תחביב ויצירה ובפעילויות
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חברתיות אינה קשורה למידת ההנאה שלה מ הפעילויות ומחזקת את הטענה כי פעילויות אלו
נבחרו בעבור על ידי מדריכי הקבוצות ולא התבססו על העדפותיה האישיות.

מגבלות המחקר
• מרבית הנבדקי במחקר מבלי שעות רבות בתוכנית אחר הצהריי במרכז 'שלוה'
ואינ מבלי במחיצת הוריה וייתכ כי עובדה זו מקטינה את הקשרי האפשריי
בי המדדי הרגשיי ההוריי והמשפחתיי לבי מידת ההשתתפות של הנבדקי
במחקר.
•

במהל +העברת אבחו ה*  C.A.P.Eעלו מספר קשיי מתודולוגיי הנובעי מקושי
ביכולת ההפשטה של כמה מהנבדקי והתמקדות בפרטי שוליי .כמה מ הנבדקי
ציינו כי ה משתתפי בפעילויות שבה היו רוצי להשתת א +לא באמת משתתפי
בה בפועל .לצור +כ ,+ההעברת השאלו נעשתה בנוכחות איש צוות המכיר היטב את
הנבדק ואת עיסוקיו השוני.

סיכו והמלצות
מחקר זה מהווה נסיו ראשוני לחקור את מערכת הקשרי המתקיימי בי מאפייני
רגשיי הוריי ומשפחתיי בסביבת של ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי בגילי  21*10לבי
מידת ההשתתפות בפעילויות פנאי החיונית להתפתחות של אנשי בעלי מגבלות ובכלל אנשי
ע פיגור שכלי .הממצאי מצביעי על השתתפות גבוהה במגוו פעילויות בקרב חברי אוכלוסייה
זו וייתכ כי ה קשורי בעיקר למאפייניה הייחודיי של הנבדקי המשתתפי בפעילויות
פנאי מאורגנות במסגרת קבועה אחר הצהריי .הממצאי עומדי בניגוד למחקרי קודמי,
המצייני כי קיומה של מגבלה מפחית בדר +כלל את טווח ההשתתפות );King et al., 2003
 (Law, 2002; Sloper et al., 1990; Watson & Keith, 2002ומהווי עדות לשינוי במודעות
החל בשני האחרונות בנוגע לחשיבותה של בניית תוכניות מותאמות המציעות לאוכלוסיית
ילדי ומתבגרי בעלי מוגבלות מסגרת חברתית המגבירה את מידת ההשתתפות שלה
בפעילויות פנאי ומאפשרת לה לפתח יכולות וכישורי באמצעות פעילויות אלו.
המחקר הנוכחי א מדגי את יכולת של ילדי מתבגרי ע פיגור שכלי לדווח על
דפוסי ההשתתפות שלה ועל מידת ההנאה שלה ממגוו פעילויות ומהווה הוכחה לכ +שיש
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ביכולת לתרו להבנה טובה יותר של העדפותיה בנוגע לתוכניות פנאי .ממצאי המחקר בנוגע
למידת ההנאה הגבוהה של הנבדקי ממרבית פעילויות הפנאי שבה ה משתתפי מחזקת טענה
זו ומדגימה כיצד מסגרת חינוכית*חווייתית לשעות הפנאי שנבנית על פי צורכיה של ילדי
ומתבגרי ע פיגור שכלי עשויה לקד השתתפות שבצידה הנאה.
ממצאי המחקר בנוגע למספר פעילויות שלגביה דווח על מידת הנאה גבוהה יותר בקרב
בנות מאשר בני על א אחוזי ההשתתפות הגבוהי יותר בקרב בני מאשר בנות בפעילויות אלו
ובנוגע למספר פעילויות שבה דווח על מידת הנאה נמוכה יותר בקרב נבדקי המחקר בקבוצת הגיל
הבוגר ,מצריכי מחקרי עתידיי שיוכלו לבדוק את התאמת הפעילויות לגילי המתבגרי
ולקבוצת המגדר שאליה ה משתייכי ולהציע דרכי מתאימות להעשרת באופ שיגביר את
מידת הנאת מ הפעילות.
המלצות המחקר מזמינות את המש +מחקר דפוסי ההשתתפות של ילדי ומתבגרי ע
פיגור שכלי המשתתפי במסגרות פנאי מובנות לעומת כאלה שאינ משתתפי במסגרות מעי
אלו בכדי לבחו הא קיימי הבדלי ולעמוד על טיב .המלצות המחקר מזמינות ג מחקרי
נוספי שיוכלו לסייע בבניית תוכניות התערבות להגברת השתתפות ואיכות חיי בקרב יחידי
ע פיגור שכלי.
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נספח א' – טופס הסכמה מדעת.

 .1אני הח"מ _________________._______________________ ,________________ ,
ש

כתובת

ת .ז

מצהיר בזה כי אני מסכי להשתת ומסכי להשתתפותו של בני/בתי במחקר בנושא בדיקת
הקשר בי מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה הורית ,להשתתפות של ילדי
ומתבגרי ע פיגור שכלי בגילי  10*21וכי הוסבר לי על ידי עמותת 'שלוה' הסבר מפורט אודות
המחקר.
 .2איסו הנתוני למחקר יתבצע באמצעות מילוי שאלוני על ידי בנושא נתוני אישיי,
מאפייני אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה .לבדיקת מידת ההשתתפות של בני/בתי ירואיי
איש צוות מטפל באשר לתפקודי היו יו של בני/בתי באמצעות אבחו ה –  V.A.B.Sולבדיקת
מידת ההשתתפות בפעילויות פנאי ירואיי בני/בתי על ידי אלישבע כה – מרפאה בעיסוק
באמצעות מבח ה – .C.A.P.E
 .3אני חופשי לבחור שלא להשתת במחקר ואני חופשי להפסיק בכל עת את השתתפותי.
 .4מובטחת לי סודיות באשר לזהותי האישית בפרסומי מדעיי.
 .5מובטחת לי נכונות לענות לשאלות שיועלו על ידי ואפשרות להיווע -באד נוס באשר לקבלת
ההחלטה להשתת במחקר או להמשי +בו.
 .6אני מצהיר בזה כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.

______________________

___________________

חתימה

ש המשתת

__________________
תארי+

ההסכמה התקבלה על ידי לאחר שהסברתי למשתת במחקר כל האמור לעיל ווידאתי שכל
הסברי הובנו כהלכה.
אלישבע כה

02*5611802

ש החוקרת

ד"ר אורית ברט
ש המנחה

טלפו

_____________
חתימה

03*6405635

ד"ר נאוה רצו

03*6405443

פרופ' מלכה מרגלית

טל' בעבודה

ש המנחה

טל' בעבודה

ש המנחה

03*640545
טל בעבודה
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נספח ב' – שאלו נתוני אישיי.
מספר נבדק:
תארי:+

א .אב  /א

)אנא הק בעיגול(

ב .שנת לידה _____
ג .מצב משפחתי :נשוי /ה גרוש /ה אלמ /ה
ד .שנות השכלה _______.
ה .תחו עיסוק ____________________________.
ו .מספר ילדי ______.

ז .גיל ילדכ ע התחלת הטיפול ב'שלוה'_____.
ח .תארי +הלידה של הילד___________ ב  /בת )אנא הק בעיגול( אבחנה._____________ :
ט .מיקו הילד במשפחה _________.
י .כמה פעמי בשבוע ילד +מגיע ל'שלוה' ________.
י"א .הא ילד +משתת בתכנית הנופשו? לילות  /שבתות  /לא משתת
י"ב .הא יש ילד נוס בעל צרכי מיוחדי ,א כ ציי את גילו ___________.
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נספח ג' – שאלו אווירה משפחתית

להל מספר משפטי בה משתמשי אנשי בדר +כלל לתיאור משפחותיה .קרא /י כל משפט בעיו .
בחר/י בספרה המתאימה ביותר לתיאור משפחת +והק /י אותה בעיגול .אנא ענה /י על כל פריטי השאלו.
אי תשובות נכונות ובלתי נכונות .תשובותי +תשמרנה בסודיות.

כמעט א +פע לעיתי רחוקות לפעמי לעיתי קרובות כמעט תמיד
1
 .1בני המשפחה מבקשי

3

2
1

4
3

2

5
5

4

עזרה זה מזה.
***********************************************************************************************************
 .2כשצרי +לפתור בעיות

1

3

2

5

4

שומעי להצעות של הילדי.
************************************************************************************************************
 .3אנו מקבלי בחיוב זה

1

3

2

5

4

את חבריו של זה.
************************************************************************************************************
 .4לילדי יש מה לומר ביחס

1

3

2

5

4

למשמעת הנדרשת מה.
************************************************************************************************************
1

 .5אנו אוהבי לעשות דברי במסגרת
משפחתנו המצומצמת בלבד.

3

2

5

4

.

************************************************************************************************************
1

 .6לכל אחד /ת מבני המשפחה תרומה

3

2

5

4

בהחלטות משפחתיות חשובות
************************************************************************************************************
 .7בני המשפחה מרגישי קרבה

1

2

4

3

5

לשאר חברי המשפחה ,יותר מאשר
לאנשי מחו -למשפחה.
************************************************************************************************************
 .8משפחתנו משנה את דר +טיפולה

2

1

4

3

5

במשימות.
************************************************************************************************************
 .9בני המשפחה אוהבי לבלות

1

2

3

4

5

זמ פנוי זה ע זה.
************************************************************************************************************
 .10המשפחה שלנו מנסה דרכי

1

2

3

4

5

חדשות לטפל בבעיות.
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************************************************************************************************************
1

 .11בני המשפחה מרגישי קרבה

3

2

5

4

לזה לזה.
************************************************************************************************************
1

 .12הילדי ה מקבלי ההחלטות

3

2

5

4

במשפחתנו.
************************************************************************************************************
1

 .13כל חברי המשפחה נוכחי

3

2

5

4

בפעילויות משפחתיות.
***********************************************************************************************************
1

 .14הכללי משתני במשפחה

3

2

5

4

שלנו.
***********************************************************************************************************
1

 .15אנו יכולי למצוא בקלות דברי

3

2

5

4

לעשות יחד במשפחה.
************************************************************************************************************
1

 .16אנו מחליפי בנינו את

3

2

5

4

החובות במשק הבית.
***********************************************************************************************************
 .17בני המשפחה מקבלי

1

3

2

5

4

מה שהמשפחה מחליטה.
***********************************************************************************************************
1

 .18קשה לזהות מי המנהיגי

3

2

5

4

במשפחה שלנו
************************************************************************************************************
 .19ה"ביחד" המשפחתי

1

2

3

4

5

חשוב מאוד.
***********************************************************************************************************
 .20קשה לומר מי עושה מה

1

2

3

4

5

בעבודות משק הבית.
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נספח ד' – שאלו קוהרנטיות
לפני +סדרה של משפטי .מתחת לכל אחד ספרות מ –  1עד  .7בקצה כל רצ ישנ ביטויי
המבטאי את התשובות "הקיצוניות" .הנ +מתבקש לסמ את המספר המבטא את תושבת.+
לדוגמא :א המילי מתחת לספרה  1מתאימות ל ,+הק בעיגול את הספרה  .1א המילי
מתחת לספרה  7מתאימות ל ,+הק את הספרה  .7א  1קיצוני מידי בשביל +א +הרגשת +קרובה
ל –  ,1סמ  2וכ +הלאה .מוב מאליו שאי תשובות "נכונות" ,התשובה הנכונה היא התשובה של.+
 .1עד עתה בחיי של:+
1
לא היו כלל
מטרות ויעדי

2

3

4

5

7
6
היו מטרות ויעדי
ברורי מאוד

 .2הא קרה בעבר שהופתעת מהתנהגות של אנשי שחשבת שאתה מכיר היטב?
1

2

3

4

5

6

א פע

7
תמיד

 .3הא קרה בעבר שאנשי שסמכת עליה אכזבו אות?+
1
תמיד

2

3

4

5

6

7
א פע לא

 .4הא לעיתי קרובות יש ל +הרגשה שלא איכפת ל +מה קורה סביב?+
1
תמיד

2

3

4

5

7
6
א פע לא

 .5בדברי שאתה עושה בתפקידי +היו*יומיי יש:
6
5
4
3
2
1
מקור לסיפוק

7
חוסר סיפוק

 .6הא יש ל +רגשות או רעיונות סותרי זה את זה )מבלבלי(:
1
תמיד

2

3

4

5

6

7
א פע לא

 .7הא קורה שיש ל +רגשות פנימיי שהייתי מעדי לא להרגיש:
7
6
5
4
3
2
1
תמיד

א פע לא
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 .8אנשי רבי אפילו בעלי אופי חזק * לפעמי מרגישי כמסכני .הא בעבר:
7
6
5
4
3
2
1
אני מרגיש
א פע
כ +תמיד
לא הרגשתי
כ+
 .9בדברי שאתה עושה בתפקוד +היו* יומיי אתה מרגיש:
1
לא עיי

2

4

3

5

6

7
עיי מאוד

.10הא יש ל +הרגשה שאי הרבה משמעות בדברי שאתה עושה בחיי היומיו:
1
תמיד

2

4

3

5

6

7
א פע לא

 .11עד כמה יש ל +רגשות שאינ +בטוח שתוכל לשלוט בה:
7
6
5
4
3
2
1
א פע לא
תמיד
.12הא בדר +כלל לאחר שקרה משהו התברר ל:+
7
6
5
4
3
2
1
שראית את הדברי
שהגזמת או הפחתת
ביחס הנכו
בחשיבות הענייני.
 .13הא יש ל +את ההרגשה שמתייחסי אלי +בצורה לא הוגנת?
7
6
5
4
3
2
1
א פע לא
תמיד
 .14הא יש ל +את ההרגשה שאתה במצב לא מוכר ואינ +יודע מה לעשות
2
1
לעיתי

3

4

5

6

7
א פע לא

קרובות
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נספח ה' – שאלו תקווה
המשפטי מתארי מה הורי חושבי ,ואי +ה בדר +כלל עושי דברי.קראו את המשפטי,
ולכל משפט חשבו בבקשה אי +את חושבי ומרגישי ברוב הזמ .סמנו עיגול סביב המספר
שמתאר אתכ ביותר .ענו על כל המשפטי .אי תשובות נכונות ולא נכונות.
 .1אני חושבת שבאופ כללי אני מצליח/ה.
3
2
1
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע

5
רוב הזמ

6
תמיד

4
פעמי רבות

 .2אני יכול/ה לחשוב על דרכי רבות להשיג את המטרות החשובות.
5
4
3
2
1
רוב הזמ
פעמי רבות
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע

6
תמיד

 .3אני מצליח/ה להגשי את מרבית המטרות שלי
4
3
2
1
פעמי רבות
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע

5
רוב הזמ

6
תמיד

 .4כשיש לי בעיה ,אני יכול/ה למצוא דרכי רבות לפתור אותה.
4
3
2
1
פעמי רבות
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע

5
רוב הזמ

6
תמיד

 .5אני חושב/ת ומקווה כי דברי שעשיתי בעבר ,יעזרו לי בעתיד.
4
3
2
1
פעמי רבות
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע

5
רוב הזמ

6
תמיד

 .6אפילו כשאחרי רוצי לוותר ,אני יודע/ת שאני אוכל למצוא דרכי לפתור את הבעיה.
6
5
4
3
2
1
תמיד
רוב הזמ
פעמי רבות
לפעמי
לעיתי רחוקות
א פע
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Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between personal
and familial factors in children and adolescents with mental retardation and their level
of participation. The primary goal of therapeutic intervention using occupational
therapy is to reduce disability and to encourage functioning in order to promote
participation. Participation is defined as involvement in life situations and is
described as the product of a multi-dimensional model which includes factors in the
community, the family, and the child himself. To date, most studies have been done
concerning the relation between types of disability and handicap and participation
itself, but a scientific examination of its relationship to personal, familial, and
environmental factors has been limited. The hypotheses of this study were that
relations will be found between characteristics of family environment, parental
coherence, and hope and the level of participation of their children, and that these
characteristics, together with personal data, will be predictors of the children’s level
of adaptive behavior and the level of their participation in leisure activity.
The research questions were :
•

Will significant relations be found between individual emotional
characteristics and family variables and the level of participation?

•

Will the individual and family variables explain the level of
participation by children and adolescents and their adaptive behavior?

The sample included 60 children and adolescents with mental retardation
between the ages of 10-21 who attend special-education schools in Jerusalem and the
area and are participants in the afternoon activity center program at Shalva
(Association for Mentally and Physically Challenged Children). The mothers sampled
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were asked to fill out a personal questionnaire that consists of information about their
children and questionnaires that focus on emotional and family components: the
Sense of Coherence Scale (SOC); the Hope Scale; and the Family Adaptability and
Cohesion Evaluation (FACES III). The professional staff at Shalva were asked to
assess the level of adaptive behavior of the children, using the Vineland Adaptive
Behavior Scales (V.A.B.S.), while the children and adolescents were interviewed
using the Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (C.A.P.E.), to assess
the extent of their participation in the recreational activities.
Results of the study showed that levels of family adjustment were the most
significant factor in determining the measure of enjoyment during recreational
activities, among children and adolescents suffering from mental retardation. A high
level of enjoyment during these activities was found to be connected to low levels of
familial adjustment. Relationships were also found between the level of adjusting
behaviors among the subjects and their level of participation. The lack of any
relationship between the other emotional, parental and familial characteristics and the
level of participation among the subjects requires additional examination of these
relationships in larger samples among children and adolescents suffering from mental
retardation who spend many hours with their parents, in order to give a better insight
into the patterns of participation among this population.
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