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   מבוא.א
  

לבין חומרת המוגבלות ) Self Autonomy(המחקר הנוכחי עוסק בקשר בין מידת האוטונומיה האישית 

  . עם נכות פיזיתהפיזית ורמת התפקוד בתחומי חיים שונים אצל בני אדם

  

בעיקר כזו המופיעה בלידה או , יחסי גומלין מורכבים מתקיימים בין נוכחות נכות פיזית אצל יחיד

 ,Wright(הקוגניטיבית והחברתית , לבין תגובת סביבתו לנכות ולבין התפתחותו הרגשית, סמוך לה
הזדמנויות העומדות בפני עלולים להוביל לצמצום ה, זיהוי של ליקוי והתיוג שבא בעקבותיו). 1983

כל אלה עלולים לעכב , בהמשך. סטיגמטיזציה וסגרגציה, מעודדים עמדה פטרנליסטיתו, אדם עם נכות

שלונו התפקודי י ולהסתיים בהפחתת ערכו ובכ,פיתוח של פונקציות הסתגלותיות אצל היחיד הנכה

)Lindsay, 1989.(  

  

חומרת בהתאם לשויות להשתנות באופן קיצוני התוצאות המעשיות או החברתיות של נכות ע, מאידך

 הקשורים למצבי נכות האטיולוגייםריבוי הגורמים , יתרה מזו. היחיד וההקשר החברתי, הנכות

  ).Stainton, 1994( בתוצאות התפקודיות של מצבי נכות שונים השונותמדגיש ביתר שאת את 

  

 ישנם השתמעויות שונות ,ה ותפקוד מסתגלתגובת הסביב, ליחסי הגומלין בין נכות, כפי שניתן לצפות

מוגדרת כיכולת לנסח ולשקוד על  אוטונומיה. לגבי התפתחות אוטונומיה אישית אצל יחיד עם נכות

מה שנחוץ ,  דהיינו).Self Determined ()Stainton, 1994(י הפרט עצמו יד-לתכניות ומטרות שנקבעו ע

ום אקטיבי של התהליך הדרוש להגשמת מטרות זיי הפרט הוא ייד-ללהגשמת אוטונומיה אישית ע

  .ותכניות

  

-רגשיים ובין, קוגניטיביים, שטחתי הכולל מרכיבים הנעתיים- מושג רבא הי"אוטונומיה אישית"

 "מושג העצמי"המושג זה מצוי ביחסי גומלין הדוקים עם מבנים פסיכולוגים אחרים כמו . אישיים

)Self-Concept .( ה יבני:  חשובה ביותר"העצמימושג "בין ה ל"ונומיה אישיתאוט"הקרבה המושגית בין

-תיוג והפנמה של עמדות בין, יחוסי, אישיים של שיפוט-של מושג העצמי מבוססת על תהליכים בין

 ,ראה(אישיים מקבלים משמעות מיוחדת כשלאדם יש נכות -תהליכי תיוג בין). Stainton, 1994(אישיות 

 לדבר זה השפעות מיוחדות על התפתחות האישיות ועל התפתחות .)]Wright ]1983 את דיונה של ,למשל

  .האוטונומיה האישית

  

העבודה הנוכחית עוסקת בהערכת הקשר בין מספר אספקטים מרכזיים של אוטונומיה אישית לבין 

השאלה . חומרת המוגבלות הפיזית ורמת התפקוד בתחומי חיים שונים אצל פרטים עם נכות פיזית

האם קבלת ציון גבוה בחלק או במרבית תחומי התפקוד , דת בבסיס מחקר זה היארכזית העוממה

  ?קשורה לציון גבוה בממדים שונים של אוטונומיה אישית אצל בני אדם עם נכות פיזית

  

 וליזום את התהליך הדרוש ,חשיבותה של שאלה זו נוגעת ליכולת הפרט לקבוע לעצמו תכניות ומטרות

, תכנון וקביעת מטרות, כגון,מדדים שונים של אוטונומיה אישית. יזיתלמרות נכותו הפ, להגשמתם



  2

 

משקפים תהליכים מנטליים ונפשיים מורכבים , זום אקטיבי של פעולות ועודיי, יכולת קבלת החלטות

  ).Stainton, 1994(המסתתרים מאחורי כל פעילות אנושית הרלוונטית לתפקוד מסתגל 

  

נו להכיר יעל, אלי במושגים של מדיניות חברתית והקצאת משאביםאם ברצוננו להצדיק טיפול דיפרנצי

המטרה של סיוע חברתי חייבת להבטיח , כן-על-יתר. בשונות התפקודית הקיימת בין בני אדם עם נכות

 ,The Ontario Social Assistance Committee( שיחידים יהיו מסוגלים לחולל מעבר מתלות לאוטונומיה
1988.(  

  

לבין חומרת הנכות הפיזית , ית מנסה להעריך את הקשר בין מידת האוטונומיה האישיתהעבודה הנוכח

ביתיות של -ורמת התפקוד ההסתגלותי של בני אדם עם נכות פיזית הממתינים להשמה במסגרות חוץ

מטרתה העיקרית היא להעריך באיזו מידה אוטונומיה אישית יכולה לנבא מימוש . אגף השיקום

ניבוי יכולת מימוש פוטנציאל אישי אצל , בהמשך. ל בני אדם עם נכות פיזית קשהפוטנציאל אישי אצ

תוך התאמתן באופן , ביתיות-נכים קשים עשוי לסייע בתכנון ופיתוח סוגים שונים של מסגרות חוץ

  .רבה בתפקוד מסתגל ובאוטונומיה אישיתידי שונות -עלדיפרנציאלי לקבוצות נכים המאופיינים 

  

להוות מכשול בפני מימוש פוטנציאל בהכרח  חייבת אינה - גם אם היא קשה -שעצמה נכות פיזית לכ

אוטיפים יסטר. קומפטנטית ועצמאית, שיפור איכות חיים ומתן ביטוי לאישיות בוגרת, אישי

. מציבים מחסום בפני מימוש פוטנציאל זהם אלה אשר ה, עמדות קדומות ותפיסות שגויות, חברתיים

,  מחד, גורם אישיותי מרכזי העשוי לתווך בין מוגבלות פיזית של יחיד עם נכות-בהתאם לעבודה זו 

א ו ה-לבין מימוש יכולותיו האישיות בתחומי חיים שונים ,  מאידך,ועמדות חברתיות מגבילות

עצמאות אישית עשויה לאפשר לפרט להתמודד בצורה מוצלחת עם מוגבלות פיזית . אוטונומיה אישית

  .נגישות של שירותים והזדמנויות-זמינות ואי- וכן עם אי,תייםקשה ומכשולים עמד

  

  סקירת ספרות .ב
  ניתוח מושגי, אוטונומיה אישית ותלות. 1

   הגדרות-אוטונומיה אישית  1.1

שלטון , כלומר, )שלטון (nomos-ו) עצמי( autosמקורו במילים היווניות ) autonomy(המושג אוטונומיה 

או לא להיות נתון לשליטה של , לחיות בהתאם לחוקים שהפרט קובע לעצמו התנאי של -דהיינו , עצמי

  .אחר

  

Haworth) 1986 (לומר , לגביו. פילוסופית ואתית-מנתח את המושג של אוטונומיה מנקודת ראות פסיכו

את התכונה האישית של , בהקשרים מסוימים, חס לאדם זהיהוא לי, שאדם מסוים הינו אוטונומי

, י תאוותיויד-לאיננו נשלט ע, אדם מסוג זה איננו תלוי יתר על המידה באחרים. ייוהיותו מנהל את ח

שלאדם זה לומר אפשר . ויש לו את היכולת לצפות את השלמתן של המטרות והתכניות שקבע לעצמו

ויכולת , )self control(שליטה עצמית , )procedural independence (תפקודיתישנה עצמאות 

)competence .(תפיסת האדם כשונה מבעלי חיים אחרים מסתמכת על העובדה , דעת המחברל

:  זו כקומפטנטיותהבספרות הפסיכולוגית מזוהה נטיי. לצמוח ולהתפתח המרכזית השבבעלותו הנטיי



  3

 

ולהרחיב את רפרטואר המיומנויות העומדות , אדם נאבק כדי להיות מסוגל ליצור השפעות מכוונות

עדר יחוסר קומפטנטיות משמעותה ה: יות הפרט עומדת ביסוד האוטונומיהקומפטנט. בבסיס יכולת זו

, ועם התפתחותה, יכולת זו מתפתחת בגיל מוקדם, םבמהלכם הנורמלי של אירועי. אוטונומיה

  .הסטטוס של היחיד מתחיל להתגבש

  

נומיה  אוטונומיה לקומפטנטיות הוא בכך שהוא מצביע על הצורך החיוני לתפוס אוטוסהיתרון שבייחו

מציע ) White) 1959.  כתכונה המתפתחת על רקע גורמים פסיכולוגים,דהיינו, באופן פסיכוגני

 זיהוי באמצעותיש להבין אוטונומיה , פי הגישה הפסיכוגניתל ע. שאוטונומיה וקומפטנטיות הינן זהות

, ורמליתזיהוי זה מבחין בין אוטונומיה מינימלית לנ. השלבים שבאמצעותם היא צומחת ומתפתחת

ובין הצורות השונות שלובשות עצמאות ושליטה עצמית כאשר אדם קומפטנטי מתקדם מאוטונומיה 

  .מינימלית לנורמלית

  

אומר כי ) Erikson, 1968 .(Rogers )1951(אוטונומיה היא בלתי נפרדת מהיות האדם בעל זהות עצמית 

' עמ (" את האורגניזם החווהלקיים ולהדגיש,  ושאיפה בסיסית להגשיםהבכל פרט קיימת נטיי"

ולהשיג את המטרה , שאיפה זו להגשמה עצמית היא הכוח המאפשר לאורגניזם לקיים את עצמו). 487

, ידי שליטה עצמית-הגשמה עצמית מתאפשרת על. של שמירה עצמית גם כאשר מטרה זאת נחסמת

  .ת האנייואוטונומי, ויסות עצמי

  

הוא יציב בפני לחצים . ת בגורמי השדה הפיזי והחברתי הוא בלתי תלוי יחסי- "אגו אוטונומי"

 לביצוע אופטימלי של כלל ה זהו סוג התנהגות בעל נטיי-ואיומים ומסוגל להתנהגות של מימוש עצמי 

הוא יהיה מסוגל להרחיב את תחום מגעי התקשורת החברתית ללא מגבלות של דפוסי . האורגניזם

ידי כך שוב - ועל,שם רכישת סביבות ופרספקטיבות חדשותל, הוא יהיה מסוגל לחיפוש פעיל, סביבה

נראה כי אנשים בעלי אגו חזק בוחרים ביסודות . יגיע להרחבת העצמי ולהבהרת ההערכה העצמית

 כך הם מצליחים ומתחזקים עוד -העיקריים מתוך הסביבה ונמנעים מלהיכנע לרמזים בלתי שייכים 

  .יותר

  

הגדרת . אורטית והמחקריתיוצא ביטויים שונים בספרות התמושג האוטונומיה בהתפתחות הילד מ

) Kagan & Moss) 1962.  למגוון רחב של אספקטים הקשורים למושג זהסמתייח" אוטונומיה"המושג 

,  אינטגרציה- בנוסף לאוטונומיה -הכוללת , אחת התכונות המאפיינות בגרותאת רואים באוטונומיה 

האישיות האוטונומית היא יותר אקטיבית ופחות . אחרייצוג סימבולי והתחשבות ב, עקביות

היא פועלת בהחלטיות עצמית , כן-כמו. היא תלויה פחות בעולם הפיזי והחברתי שסביבה. ריאקטיבית

  .גבוהה שאינה מושפעת ממצב סביבתי

  

Kagan & Moss) 1962 (עזרה וסעד רגשי במפגש , תמיכה, פסיביות וחיפוש אחר פינוק, קושרים תלות

שליטה "תלות כ-מגדירים אי) Mussen, Conger & Kagan) 1974.  לחצים ומכשולים סביבתייםעם

תפקידים אלה קשורים ). 621' עמ" (מוצלחת על מספר תפקידים התפתחותיים קריטיים וחשובים
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, "האני"בצמיחתה של תחושת זהות , תלות בבני משפחה ובאחרים-בהתפתחות הדרגתית של אי

  .ה ושיתוף פעולה של הפרט עם בני גילוובעיצוב יחסי עבוד

  

מתעוררת בעיה מושגית מרכזית הנוגעת , "אוטונומיה"לאור ריבוי האופנים בהם מוגדר המושג 

שעצמאות הינה נטילה , בדיון שלעיל בולטת ההדגשה. באופן תפעוליאוטונומיה לשאלה כיצד להגדיר 

 ה נטיי-ונים והפעולות הקשורות עמה גדלה והולכת של אחריות אישית על תפקוד בתחומי חיים ש

בהגדרה זו בולטים . שבאה כתוצאה מאינטראקציה בין היחיד והסביבה ומהבנת תוצאות הפעולה

  .האלמנטים של מוטיבציה עצמית והכוון עצמי

  

Maslow) 1970 (וזאת בזכות הסתמכותו על כוחותיו , מדגיש את שחרור האדם מתלות בסביבה פיזית

עצמאות כזו פירושה יכולת לעמוד במצבים קשים , ולא על גורם חוץ,  שלויכולותת והעל הכשרונו, הוא

  .כמו תסכול וחסך תוך שמירה על איזון ושלווה פנימית

  

   ניתוח מושגי-תלות ואוטונומיה אישית  1.2

, כן-על-יתר. ולתלות) אוטונומיה(ממדית לעצמאות -במחקר המדעי קיימת התייחסות גלובלית חד

אודות בני אדם עם נכות על ובות הספרות המקצועית הפסיכולוגית העוסקת במחקר לעתים קר

מן הראוי לנתח כאן . כאל מושגים הפוכים) dependency" (תלות"ול" אוטונומיה אישית"מתייחסת ל

ם ה שהשימוש ב,ושל מושגים אחרים קרובים, את המשמעויות המושגיות של תלות ואוטונומיה אישית

  ).Duckworth, 1982(" תלות"ם לבין המושג יוצר בלבול בינ

  

י יד-ל מוגדרים באופן קפדני ע,)handicap(ומגבלה ) disability(נכות , )impairment(המושגים של ליקוי 

Wood) 1980 (ב-World Health Organization's International Classification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps. "פיזיולוגית או ,  מוגדר במושגים של אובדן של מבנה או פונקציה פסיכולוגית"ליקוי

. בביצוע של פעילויות הנובעת מהליקוי) restriction(מתייחסת למגבלה " נכות" שבשעה, אנטומית

 3- שנכות חופפת לאף. מתנסה בו כתוצאה מליקוי או נכותהפרט סרון שימתייחסת לח" מוגבלות"

אדם הסובל . ובין אם לכולם ביחד, בין אם לכל מושג בנפרד, תן להשוותה אליהםלא ני, מושגים אלה

 קיימת אצלו מניעה או הגבלה בביצוע -דהיינו (אולם גם אם הוא נכה , יה לקויה אינו בהכרח נכהימרא

תלות תופסת עמדה דומה למוגבלות כתוצאה . לא חייבת להיות לו בהכרח תלות כלשהי, )פעילויות

, העמדות והתגובות של אחרים משחקות תפקיד מרכזי בהגדרת תלות. ליקוי או נכותחברתית של 

,  למשל,כך. מבלי ששני מושגים אלה יהיו זהים" מוגבלות"חופפת למושג של " תלות"באופן כזה ש

ילדים צעירים . ניתן להיות מוגבל מבלי להיות תלוי,  ולהיפך,אפשר להיות תלוי מבלי להיות מוגבל

 אולם ,יחיד שאיבד רגל עשוי להיות מוגבל, מאידך. אולם אין הם בהכרח מוגבלים, רורתלויים בבי

  .י הגבלת פעולותיויד-להוא גם עשוי להישאר עצמאי לחלוטין ע

  

כאילו הייתה " תלות"לעתים קרובות אלה האחראים על מתן שירותי רווחה ובריאות משתמשים ב

ה של רמות תלות באוכלוסייה משמשת לקביעת רמות פעמים רבות מדיד, לפיכך. "צורך"מושג נרדף ל

המוכר לפחות , פי שתלות משמעותה צורך-לע-ףא, ואולם. הולמות של מתן סוגי שירותים מסוימים
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היא מתארת יחסים אשר עשויים או . אין היא מתייחסת לסטנדרטים נורמטיביים, י המעורביםיד-לע

יהיה מוגדר בדרך ש, מצאות צורךיה,  בניגוד לכך. כלל החברהידי-עלעשויים לקבל לגיטימציה שלא 

 או עשוי , מבלי להיות תלויוצרכילקבל מענה על יחיד עשוי . משמעות בהכרח תלותהאין , כלשהי

קיימת חשיבות רבה .  מענהיםקבל כך שיסתגל למצב שבו צרכיו אינם מידי-עללהישאר עצמאי 

סות המושגית ומבדילה אותה ממושגים למציאות הגדרה של תלות אשר תוחמת את מסגרת ההתייח

  ).Wilkins, 1987(קרובים 

  

  הגדרות של תלות 1.3

מפתיע שיחסית נעשו רק מעט , לאור מספרם הגדול של הכלים שפותחו לצורך מדידה של תלות

המאפיין היסודי ביותר של כל הגדרה של תלות הינו טבעה ). Wilkins, 1987( להגדיר מושג זה תניסיונו

תלות "ש הכוללניים ביותר לניתוח מושגי מעיר תבאחד הניסיונו, )Van den Heuvel )1976. החברתי

 של היחיד ללא סלא ניתן לתפוס תלות כייחו,  שלא בדומה לנכות".קשורה תמיד ליחסים חברתיים

יהא זה חסר , שלאדם יש נכותלומר פי שאנו יכולים -לע-ףא. הקשר ליחסים עם אחרים משמעותיים

 המכיל הכרה סמויה של "beingמצב של "אפילו לתכונה של תלות יש . שלאדם יש תלותמר לומשמעות 

  ."B- תלוי בA" משמעותו " תלויA", על כן. אחרים

  

קשה לזהות מרכיבים אחרים של הגדרה אשר ,  השוואה עם החשיבות של יחסים חברתייםידי-על

במחקר העוסק בחולי ונכות נקשר תלות  השימוש במושג ללכרך בד. עשויים להתקבל באופן אוניברסלי

אולם מצבי תלות בעזרה המבוססת על מטלות , מעשי) helplessness(עם צורה מסוימת של חוסר אונים 

אפשר להסתמך על אדם אחר בעניינים ,  למשל,כך. מעשיות אינם משקפים בהכרח חוסר אונים

  . מבלי להיות חסר אוניםןניקיולהקשורים לבישול ו

  

קובע שתלות מבוססת ) powerlessness .(Walker) 1983( הקשור לחוסר אונים הוא חוסר כוח מושג אחר

הדגשה זו של . אחריםבין על התנסות בכוח במובן זה שיחסי תלות הינם יחסי כוח בין אדם עם נכות ל

ניהם מציגים ש) 1976 (Paillat-ו) Johnson) 1983כך . פך מכוחי להגדיר את ההןכוח נמצאת גם בניסיו

באיזו , מעורר את השאלה) Wilkins) 1987, עם זאת. את הרעיון של אוטונומיה כמצב הפוך לתלות

האם אפשר להתנסות בבחירה ? מידה חוסר כוח או אובדן אוטונומיה הינם אפיון הכרחי של תלות

יל מצביע על כך שבמובן הפסיכולוגי היחיד עשוי להפע) Goldfarb) 1969?  תלוירלהפוך או להישא

, ושאסטרטגיות מסוג זה עשויות להימצא בשימוש פחות או יותר מודע, שליטה על אלה העוזרים לו

מראה שיחסי כוח המתהווים מוקדם יותר ) Qureshi) 1986. כאמצעים של הפעלת כוח כלפי אחרים

עלולים להמשיך ולהפעיל שליטה , למרות היותם תלויים, כך שהורים, בחיים ממשיכים בגיל מאוחר

  .על ילדיהם

  

 ןחוסר אונים וחוסר כוח מעשיים חייבים להיות מוצאים מההגדרה מכיוו, מטרות של הגדרה כלליתל

 Andersonהגדרתו של . המרכיב החשוב ביותר הוא ההתייחסות ליחסים חברתיים. שהם מוגבלים מדי

 אחרים ידי-על מצב שבו פעולות התלות הינ"לפיה , מציעה מסגרת התייחסות כללית טובה) 1971(

  ".הינן תנאי הכרחי לאדם להשיג את מטרותיו
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נחשב הדבר   ועל פי קריטריונים של מי,"הכרחי"הגדרה זו מעלה את השאלה של מה זה , מכל מקום

על אחרים  תלות הינה מצב שבו היחיד מסתמך": מציע הגדרה חלופית) Wilkins) 1987. להכרחי

 מרכיבי המפתח של הגדרה זו הם המושגים ".יםצרכים מוכר לעלקבל מענה לצורך עזרה כדי 

 את הבעיה של האם מעוררת "שענותיה"). recognized needs ("צרכים מוכרים"ו) reliance ("שענותיה"

התייחסות . העובדה שהיחיד נשען על אחרים הינה מספיקה לכשעצמה. תמיכה הינה הכרחית או לא

 ןמכיוו, "מטרותיו האישיות של הפרט" במושג Anderson עדיפה על השימוש של "צרכים מוכרים"ל

-על אולם לא , החברה או אחרים משמעותייםידי-עלשהיא מאפשרת מצב שבו הצרכים יהיו מוכרים 

יה טתינוק שנולד זה עתה או אדם קשיש הסובל מדמנ, ה לדוגמ,כך.  יחיד הנעדר אוטונומיה אישיתידי

 אולם קשה להגדירם כמטרות , אחריםידי-עללשניהם עשויים להיות צרכים המוכרים , סנילית

  .אישיות

  

מהדיון בהגדרות שלעיל מסתבר שלתלות יש מספר רב של ממדים ומשמעויות המשתקפים בשימושים 

 או ,ניתוח זיקת הגומלין בין תלות לאוטונומיה אישית מצביע על כך שתלות, כפי שראינו. השונים

אדם עם נכות . ה שוללת בהכרח אוטונומיה אישית איננ,הישענות על אחרים לצורך הגשמת מטרות

 עשוי להיות , אשר בשל כך תלוי בזולת לצורך סיפוק צרכים שונים,המגבילה את יכולתו הפיזית

והקומפטנטיות לשקוד על , אוטונומי במובן זה שעשויה להיות לו היכולת לקבוע לעצמו מטרות

  .הגשמתן

  

  אוטונומיה אישית והסתגלות. 2
  ת אוטונומית של יחידים עם נכות פיזיתהתנהגו 2.1

 גורמים נוספים ידי-עלאולם הוא מושפע , ילד עם נכות מתפתח ומתבגר באותה דרך כמו ילד ללא נכות

ונתקל בקשיים גורמי תסכול ולחץ יותר מאשר , הוא מוגבל בחלק מצרכיו הגופניים. הקשורים לנכותו

  ).Buscaglia, 1983(גבי עצמאותו האישית בעתיד טחון ליב-דבר הגורם לו לחוש אי, ילד ללא נכות

  

  ):Morti) 1983ובין התגובות השכיחות מציין , נכותם בדרכים שונות לעפרטים מגיבים 

  .ה תפיסת הסיטואציה של נכות כחסרת תקוו-כניעה  )1

 . ולחילופין נסיגה כללית, או תביעת דרישות בצורה אגרסיבית,סירוב לקבל עזרה )2
 . עוינות ונסיגהידי-על והענשת אחרים ,ו כקורבן לא צודקת הפרט את עצמיראי )3
לב ואהבה ודאגה מצד -שחוסר אונים יבטיח תשומת, יתר ודרישות עודפות בשל ההרגשה-תלות )4

  .אחרים

  

ולקיחת , לקיחת אחריות להתמודדות עם הנכות-נראה שהקו האופייני לכל הגישות הללו הוא אי

. יביות זו עלולה שלא לאפשר התמודדות הולמת עם הנכותפס. תלותי כתגובה לנכות-תפקיד פסיבי

, אשר משתלט על הקרובים לו בדרישות בלתי מוצדקות, תגובה אחרת היא טירניות מצד הפרט הנכה

  ).Hughes, 1980(רכי האחר וומשתמש בנכותו כדי להשיג את כל רצונותיו בלי התחשבות בצ
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Wright) 1983 (יתר של הורים לילדים עם שיתוק -פעה של הגנתמציגה מחקרים אשר בדקו את ההש

. ילד וצרכיו הרגשיים של הילד-בקונטקסט של יחסי הורה, מוחין על התפתחות תלות בילדיהם

על יחידים ללמוד כיצד ומתי , לדעתה. המחברת מדגישה כי הצורך בתלות קיים לאורך כל מעגל החיים

פן שבו עליהם ללמוד כיצד להיות עצמאיים בדיוק באותו אובאופן הולם להפוך לתלויים באחרים 

למידה זו צריכה להתרחש הן ברמה הרגשית והן ברמה האינטלקטואלית באופן שיאפשר . באופן הולם

, לדעתה. ובאופן שיאפשר לדעת מתי היא משרתת צרכים ומטרות חשובות, להעריך בצורה נכונה תלות

כך הם גם עלולים , ם באחרים בצורה מופרזתבדיוק באותה מידה שבה בני אדם עלולים להיות תלויי

 צעירה העקבי עם תפיסה זו הינו ציטוט מדבריה של איש. להיות בלתי תלויים באחרים באופן מופרז

  :)Cappaert) 1979עם קוודרופלגיה המובאת במאמרו של 

Confusing Definitions of Independence: "…independence is the freedom to survey all of the 
available alternatives in a given situation and than use this collected information to make a 
conscious choice" (p.25). 

  

Wright) 1983 ( קראה לאיזון שאליו צריך להגיע אדם עם נכותInterdependence .אדם עם , לפי הגדרתה

הוא . לבקש ולקבל עזרה לפי צרכיו, וגם להסתמך על אחרים, נכות צריך להיות מסוגל לסמוך על עצמו

יתר מתעלמת מהערך של שליטה -תלות. זמנית-צריך ללמוד להיות תלוי באחרים ובלתי תלוי בהם בו

ומתעלמת , ההגבלות שכופה הנכותמיתר מתעלמת מהצרכים ו-בעוד שעצמאות, עצמית ועצמאות

  .מהערך של נכונות להסתמך על הזולת

  

פרט עם נכות , ואשר כופה על הפרט קבלת עזרה ותלות בזולת,  להגבלה הפיזית הנובעת מהנכותבנוסף

היתר -הטיפול הרפואי והגנת, שחווים פרטים אחרים בשל האשפוזים, מנוע מחוויות גופניות וחברתיות

  ).Sabbeth, 1984; Morti, 1983(של קרוביו 

  

Buscaglia) 1983 (תלות ועצמאות-היא גם התמודדות ומלחמה לאישהתמודדות עם הנכות , הדגיש .

ולא בהכרח מכירה , מהן מגבלותיו, לדעתה, הפרט עם הנכות צריך לעתים להלחם בסביבתו היודעת

  .יתר כלפיו-דבר היוצר גישה של הגנת, בנתוניו האישיים

  

Thomas) 1980 (באופן יתר של הסביבה מביאה לכך שהפרט אינו לומד לפתור בעיות -ציין כי הגנת

ואז נפגעים סיכוייו להתמודד , חשיבתו איננה עצמאית וההתנסות החברתית שלו מוגבלת, עצמאי

  .ומצבים היכולים לעורר רגשות אלו, שלוןיבאופן הולם עם רגשות כ

  

  להסתגלות תפקודיתהקשר בין אוטונומיה אישית  2.2

יך באופן ישיר את הקשר מחקרים אמפיריים שניסו להערעל סקירה מקיפה של הספרות המקצועית 

תפקוד מסתגל בתחומי חיים שונים אצל בני אדם עם בין בין ממדים שונים של אוטונומיה אישית ל

 נמצא בשימוש רחב במחקרים "אוטונומיה אישית"וזאת למרות שהמושג , לא הניבה תוצאות, נכות

 העוסק בקשר שבין נכות קיים גוף ידע מחקרי רחב ומקיף ביותר, לעומת זאת). Walker, 1983(רבים 

התפיסה המרכזית המוצגת .  תופס בו מקום נכבד ביותר"אוטונומיה אישית"כשהמושג , והסתגלות
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במחקרים אלה בעיקרה מצביעה על קשרי גומלין בין עצמאות ואוטונומיה אישית לבין דימוי עצמי 

 ;Arokiasamy, 1993; Walker, 1983; Wright, 1983; Shindi, 1983,  למשל,ראה(חיובי ותפקוד מסתגל 
Thomas, 1980.(  

  

Wright) 1983 ( מנסחת מספר קריטריונים מרכזיים שיש בהם כדי להעיד על הסתגלות של יחיד עם

  :נכות

על ערכיו ועל הסטנדרטים הפנימיים שלו ולא על לחצים , בראש ובראשונה, היחיד מסתמך )1

  .חיצוניים כמנחים את התנהגותו

 . להתמודד עם החייםיש לו אמונה ביכולתו )2
 .לוקח על עצמו אחריות למעשיו ומקבל את תוצאותיהם )3
 .ימקבל הערכה או ביקורת מאחרים באופן אובייקטיב )4
 .אלא מקבלם, יכולות או תכונות רצויות, מגבלות, מניעים, אינו מנסה להכחיש רגשות )5
 .תופס את עצמו כאדם בעל ערך ושווה לאחרים )6
 . מצד אחריםהאינו מצפה לדחיי )7
 .אינו תופס את עצמו כשונה באופן מוחלט מאחרים )8
 .אינו ביישן או בעל מודעות עצמית מוגזמת מדי )9
  

   מושג האוטונומיה בשיקום.3
   של שיקוםהמקומו של המושג אוטונומיה בתיאורי 3.1

מוסרי -קרון אתיירפואית מתמקד באוטונומיה כע-כל הדיון בספרות העוסקת באתיקה שיקומית וביו

)Arokiasamy, 1993 .(ניתן , עם זאת. עד לרגע זה אף חוקר לא הציע אוטונומיה כמטרה של שיקום

, מחד). Arokiasamy, 1993(שיקום מאמץ לקראת השגת תפקוד אוטונומי של היחיד בלראות 

 , ומאידך,אוטונומיה כמטרה סופית של שיקום מונעת מספר מכשלות הטמונות במטרות השיקום

, )Empowerment(או העצמה ) Independence(שלא בדומה לעצמאות . פותמוסיפה מספר תועלות נוס

אוטונומיה הינה מטרה מאוד רחבה ועל כן היא מסוגלת למלא את התפקיד של המטרה הבסיסית או 

אוטונומיה היא אבן פינה של . מטרות-ובכך להטמיע בתוכה מטרות אחרות כתת, הראשונית

  .ל כן היא תואמת היטב את הערכים החברתיים בני זמננו וע,הדמוקרטיה החופשית שבה אנו חיים

  

 לאדם המסוגל לקבוע את בחירותיו ךהמטרה של שיקום היא לעודד או להעצים יחיד כך שייהפ

להגדרה טובה יותר של עצמאות ) Banja) 1988קורתו על עצמאות בשיקום מגיע יבב. והעדפותיו בחיים

אחד הערכים הגדולים ביותר של אוטונומיה כמטרה של  ,ללא ספק. שמתאימה למושג של אוטונומיה

אם לא ,  המכשלות הגדולות ביותרתשיקום הינו הפוטנציאל שלה לשמש במניעה של מה שנחשב לאח

". אחד' אויב מס"קורא לפטרנליזם ) Jackson) 1983.  פטרנליזם-דהיינו , הגדולה ביותר של שיקום

. ה ראשונית של שיקום יכולה לפעול לנטרול פטרנליזםאוטונומיה כמטר, )Arokiasamy) 1993לדעת 

אוטונומיה תואמת באופן הישיר ביותר את ההנחות הבסיסיות , מבין כל המטרות של שיקום, לבסוף

  . הבסיסי של העבודה בשיקוםאוטונומיה צריכה להיות הסיום.  בשיקוםהשל תיאורי
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Arokiasamy) 1993 (מציע את ההגדרה הבאה של שיקום:  

"...rehabilitation is a holistic and integrated program of medical, physical, psychological and 
vocational interventions that empower a disabled person to achieve a socially meaningful and 
functionally effective interaction with the world and a requisite level of autonomy" (p.84). 

  

  :לסיכום

היא אוצרת בתוכה משמעויות שונות כמו עצמאות . אוטונומיה אישית מהווה אבן יסוד בשיקום 

ממדית בעלת היבטים -זוהי תכונה רב. ויכולת כללית, אחריות אישית ושליטה עצמית, תלות-ואי

 .רגשיים וקוגניטיביים המתפתחת על רקע גורמים פסיכולוגיים, הנעתיים
, לקיחת אחריות ונסיגה-אי, יתר-אוטונומיה אישית וליצור תלותשל פתחות נכות עלולה לפגום בהת 

 .פסיביות ותחושת חוסר אונים
ואלה בתורם ,  ועמדות מתווים מערכי תגובה ביחס לבני אדם עם נכותםייחוסי, אוטיפיםיסטר 

אסטרטגיות הקובעות את סוגי ואיכות השירותים הניתנים החלק מ, אצל אנשי מקצוע, מהווים

 .חידים עם נכותלי
תכנון ופיתוח שירותים לבני אדם עם נכות חייבים לקחת בחשבון את השונות הרבה הקיימת  

 .בהשלכות ההסתגלותיות של מצבי נכות
עדר זמינות ונגישות של שירותים עלולים למסך את יכולתנו יבעוד שמגבלות פיזיות חמורות וה 

 אוטונומיה אישית הינה תכונה פסיכולוגית ,להעריך את הפוטנציאל האישי של בני אדם עם נכות

 .העשויה לאפשר ניבוי תקף של הסתגלות תפקודית
. אוטונומיה אישית והסתגלות, הספרות המקצועית הרלוונטית דנה רבות ביחסי הגומלין שבין נכות 

עד כה לא נעשו מחקרים אמפיריים אשר בדקו את הקשר בין מדדים שונים , למיטב ידיעתי, אולם

 . אצל בני אדם בוגרים עם נכות פיזית קשה טונומיה אישית לבין הסתגלות תפקודיתשל או
" אוטונומיה"אורטית והניתוח המושגי של יהספרות הת, כפי שראינו קודם לכן, מכל מקום 

קשרים חיוביים בין התפתחותו האוטונומית של ל הפייי תפיסה ברורה ביחס לצ,מחד, משקפים

הקשר בין אוטונומיה אישית למוגבלות פיזית לא ניתן , מאידך. דיתהפרט לבין הסתגלותו התפקו

. פריורית של היבטים פסיכולוגיים שונים הקשורים בהתפתחות פרט עם נכות-לניבוי ללא ידיעה א

דרגה נמוכה (ל שרמת המוגבלות הפיזית תהא גבוהה יותר שככ,  הנוכחית מניחההעבודה, עם זאת

 .ג רמת אוטונומיה אישית נמוכה יותרכך תוש, )ד פיזי עצמאיושל תפק
 

  השערות המחקרמטרת המחקר ו .ג
  

מטרתו העיקרית של מחקר זה היא לנסות ולעמוד על הקשר בין מספר מדדים מרכזיים של 

לבין חומרת הנכות הפיזית ותפקוד מסתגל , אוטונומיה אישית אצל בני אדם עם נכות פיזית קשה

" אוטונומיה אישית"עשוי לאפשר שימוש במושג הפסיכולוגי אישוש קשר זה . בתחומי חיים שונים

 בצירוף -תוקף של הסתגלות תפקודית במצבי נכות שבהם מוגבלות פיזית קשה -כמנבא בר

 עלולים למסך ולטשטש את יכולתו של אדם עם נכות קשה לממש -סטריאוטיפים ועמדות קדומות 

 .את הפוטנציאל הגלום בו
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  :השערות המחקר הן

 ממדי האוטונומיה האישית 3שר שלילי בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת מצא קיי )1

  ).קבלת החלטות ותלות רגשית, מוטיבציה(

רמת עצמאות גבוהה בתפקוד (מצא הבדל בין נבדקים בעלי חומרת מוגבלות פיזית נמוכה יי 

) ד פיזירמת עצמאות נמוכה בתפקו(לבין נבדקים בעלי חומרת מוגבלות פיזית גבוהה ) פיזי

בכל אחד , העצמאים יותר מבחינה פיזית יראו רמת אוטונומיה אישית יותר גבוהה, באופן שבו

  .מממדי האוטונומיה האישית

  
מצא קשר שלילי בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים יי )2

  .לבין רמת הדימוי העצמי שלהם, של נבדקי המחקר

  
קבלת החלטות ותלות , מוטיבציה( ממדי האוטונומיה האישית 3חיובי בין רמת ימצא קשר י )3

  . לבין רמת הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים אצל נכים עם מגבלות פיזיות קשות,)רגשית

מצא הבדל בין נבדקים בעלי רמת אוטונומיה אישית נמוכה לבין נבדקים בעלי רמת יי 

אוטונומיה אישית גבוהה באופן שבו הנמוכים יראו ציון כללי נמוך יותר של רמת הסתגלות 

  . ממדי האוטונומיה האישית3-בכל אחד מ,  של הגבוהיםהתפקודית בתחומי חיים שונים מז

  
 ממדי האוטונומיה האישית לבין ציון כללי של רמת ההסתגלות 3ימצא קשר חיובי בין רמת י )4

  .החברתית אצל נכים עם מגבלות פיזיות קשות

מצא הבדל בין נבדקים בעלי רמת אוטונומיה אישית נמוכה לבין נבדקים בעלי רמת יי 

באופן שבו הנמוכים יראו ציון כללי נמוך יותר של רמת הסתגלות , אוטונומיה אישית גבוהה

  . ממדי האוטונומיה האישית3-בכל אחד מ,  של הגבוהיםה מזחברתית

  
 ממדי האוטונומיה האישית לבין רמת הדימוי העצמי אצל נכים 3מצא קשר חיובי בין רמת יי )5

  .קשים

מצא הבדל בין נבדקים בעלי רמת אוטונומיה אישית נמוכה לבין נבדקים בעלי רמת יי 

מצא רמה נמוכה יותר של דימוי עצמי יים תהנמוכאצל באופן שבו , אוטונומיה אישית גבוהה

  .בכל אחד מממדי האוטונומיה האישית, מזו של הגבוהים

  

   מתודולוגיה.ד
  

  נבדקים. 1
עם מגבלות , ) ומעלה18גילאי (בוגרים צעירים , נכיםעשר -מאה וארבעהאוכלוסיית המחקר כללה 

, טרשת נפוצה, ן שרירים מתקדםניוו,  כגון שיתוק מוחין,ספקטרום רחב של ליקויים(פיזיות קשות 

 איסוף הנתונים נערך .ביתית במעונות פנימייתיים של אגף השיקום-המועמדים להשמה חוץ, )'וכו

  .1998בשנת 
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  כלי המחקר. 2
-שאלון אוטונומיה אישית והערכה תפקודית של בני אדם עם נכות פיזית קשה המועמדים לסידור חוץ

  .י במסגרת אגף השיקוםבית

  
-  ובסיועם של צוותים בין,נילי דניאל מאגף השיקום'  והגבר אליהו אלישר"ד ידי-עלבנה השאלון נ

של אגף ) מרפאות בעיסוק, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים(מקצועיים העובדים במעונות לנכים 

 הצוות ידי-על" אוטונומיה אישית"נערך ניתוח תוכן סמנטי של מדדים שונים של המושג . השיקום

 כל ארבעת ידי-עלולאחריו נעשה ניתוח משותף ,  מעונות לנכים בנפרד4-ועי של כל אחד ממקצ-ביןה

  .הצוותים

  
יכולת ", "מוטיבציה" ":אוטונומיה אישית"סקלות למדידת המושג - תת3ניתוח התוכן הניב , כאמור

סקלות -שאלון המחקר כולל פריטים ותת, בנוסף. " עצמאות רגשית-תלות "ו, "קבלת החלטות

הסתגלות ", "רמת עצמאות תפקודית בתחומי חיים שונים", "חומרת הנכות הפיזית"תייחסות להמ

  .אודות המועמד ובני משפחתועל רים ם ואחיונתונים ביוגרפי, "חברתית

  

  הגדרות אופרציונליות. 3
 נמדדה באמצעות סקלת פעילות תפקודית רמת העצמאות בתפקוד פיזיאו  חומרת הנכות הפיזית

)A.D.L. ( מקלחת, היגיינה אישית, לבוש, שתייה, מתייחסים לפעולות אכילהה פריטים 21באמצעות ,

  .הכנת ארוחה קלה והעברות

  
האוטונומיה כוללת את .  התנהגות אוטונומית כפי שהיא נתפסת על פי שאלון אוטונומיה- אוטונומיה

  : הסולמות הבאים3

 של הפרט כי אדם נכה מסוגל לנהל חיים  את אמונתוים פריטים המשקפ7ידי -נמדדה על מוטיבציה )1

מגלה ; מסתמך על כוחותיו ויכולותיו; בטוח ביכולתו להתמודד עם חיים בקהילה; עצמאיים

  .'וכו, מגלה מוטיבציה פעילה; תכניות ופעילויות אישיות, עצמאות בקביעת מטרות

באיזו מידה המועמד כמו , נועדו להעריך מאפייניםש פריטים 4ידי -נמדדה על יכולת קבלת החלטות )2

  .לפתור בעיות וללמוד באופן עצמאי, יכול לקבל החלטות

נועדו לעמוד על המידה בה הנבדק מקיים )  פריטים7(השאלות בסקלה זו  - עצמאות רגשית/תלות )3

  .'וכו, אנשי צוות, בני משפחה אחרים, יחסי תלות עם הוריו

 8 ("כישורים חברתיים"לת  התנהגות חברתית כפי שהיא מתוארת בסק- הסתגלות חברתית )4

, התחשבות, שיפוט חברתי, הצבת גבולות לאחר, בסקלה זו נמדדו מיומנויות ביצירת קשר. )פריטים

  .ייזום פעולות חברתיות ועוד

 התנהגות מסתגלת כפי שהיא מתוארת בשאלון - הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים )5

, פעילות חברתית, השכלה,  כוללים תעסוקהתחומי תפקוד אלה). פריטים 11 ("עצמאות תפקודית"

  .ניהול משק בית ותקצוב, בת זוג/קשר עם בן, שימוש בשירותים קהילתיים, זמן פנוי
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  בדיקת מהימנות שאלון המחקר. 4
, ולצורך הפעלת שיקול נוסף בבחירת הפריטים לשאלון הסופי, במטרה לבדוק את המהימנות של הכלי

יכולת קבלת ", "מוטיבציה"( הסקלות של אוטונומיה אישית 3עבור חושבו מקדמי המהימנות אלפא ב

מקדמים אלה מוצגים . "הסתגלות חברתית"ובעבור הסקלה , )" עצמאות רגשית-תלות "ו, "החלטות

  .בנספחים
  

 " עצמאות רגשית-תלות "מלבד מקדם מהימנות בינוני שהתקבל בעבור הסקלה , כפי שניתן לראות

תקבלו הינם גבוהים ומעידים על עקביות פנימית בין הפריטים בתוך כל שאר המקדמים שה, )0.55(

הסתגלות "ו, "יכולת קבלת החלטות", "מוטיבציה"בעבור הסקלות , 0.88- ו0.92, 0.86(סקלה 

  ).בהתאמה, "חברתית
  

  משתנים תלויים ובלתי תלויים. 5
. םות ולמדידה אובייקטיבייהניתן לכימ, חומרת הנכות הפיזית או מצב הנכות הוא משתנה בלתי תלוי

 עצמאות -תלות "ו, "יכולת קבלת החלטות", "מוטיבציה"(שלושת הממדים של אוטונומיה אישית 

 בזיקה -דהיינו , כתלות בזיקתם למשתנים האחרים, משחקים במחקר זה תפקיד כפול) "רגשית

פי ההשערה ל ת עוזא( תפקיד של משתנה תלוי ,מחד, הם משחקים, "חומרת הנכות הפיזית"למשתנה 

הם גם משחקים תפקיד של , מאידך). המניחה השפעה של נכות פיזית על התפתחות אוטונומיה אישית

השערת (משתנה בלתי תלוי ביחס למשתנים המודדים הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים 

). המחקר המרכזית מניחה השפעה של רמת האוטונומיה האישית על רמת הסתגלות תפקודית

  . המשתנים של הסתגלות תפקודית11שתנים התלויים במחקר הם המ
  

, "חומרת הנכות הפיזית"( הסקלות 5- לכל אחד מנבדקי המחקר חושב ציונו הכללי בכל אחת מ:הערה

חישוב זה מהווה את סיכום ציוניו ). "הסתגלות חברתית"וסקלת ,  הסקלות של אוטונומיה אישית3

  .השל כל נבדק בכל אחד מפריטי הסקל
   

  תהליך המחקריה. 6
 באופן ישירהמטפלים , ם בלשכות הרווחה המקומיותי עובדים סוציאליידי-עלהשאלון מולא 

נבדקה , כדי לשמור על מהימנות ותקפות המחקר. ביתי במסגרת אגף השיקום-במועמדים לסידור חוץ

ידה רבה ולאורך רק לגבי מועמדים שהוכרו במהשאלונים מולאו . ס את הנבדקים"מידת היכרות העו

  .ורק הם נטלו חלק במחקר,  המטפליםידי-עלזמן 
  

  .בתחילת מילוי השאלונים הובהרו מטרות המחקר והובטחה אנונימיות מלאה

  

  עיבודים סטטיסטיים. 7
ובין , הקשרים בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין כל אחד משלושת המדדים של אוטונומיה אישית

ולבין , ין רמת העצמאות התפקודית בכל אחד מתחומי התפקודכל אחד מממדי האוטונומיה לב

  .פריט הדימוי העצמי חושבו באמצעות מקדם מתאם פירסון
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בוצעו ניתוחי שונות בין נבדקים שקיבלו ציון גבוה בשלושת ממדי האוטונומיה ובמדד כללי של מושג 

  .זה לבין נבדקים שהשיגו ציון נמוך במדדים הללו

  

   תוצאות.ה
  

  . שבעמודים הבאים16-1'  מסלוחותת מוצגות בהתוצאו

  
   הקשר בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת האוטונומיה האישית- 1השערה 

 ממדי האוטונומיה האישית 3-לא נמצא קשר מובהק בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין כל אחד מ

  ). 1לוח (

  
   ממדי האוטונומיה האישית3-ן כל אחד מ קורלציות פירסון בין חומרת המוגבלות הפיזית לבי:1 לוח

 מוגבלות פיזית 
 0.12-* מוטיבציה

 0.10  יכולת קבלת החלטות
 0.06- תלות רגשית

*P<0. 1  

  

רמת עצמאות גבוהה בתפקוד (לא נמצאו כל הבדלים בין נבדקים בעלי חומרת מוגבלות פיזית נמוכה 

ביחס לכל ) רמת עצמאות נמוכה בתפקוד פיזי(לבין נבדקים בעלי חומרת מוגבלות פיזית גבוהה ) פיזי

ראה  ("תלות רגשית"ו, "יכולת קבלת החלטות", "מוטיבציה":  ממדי האוטונומיה האישית3-אחד מ

אם כי נמצאה מגמה חיובית בקשר בין חומרת הנכות , )בהתאמה, 4-ו, 3, 2ניתוחי שונות בלוחות 

  .הפיזית לרמת המוטיבציה

  
  1בציה לפי רמות חומרת המוגבלות הפיזיתמוטי:  ניתוח שונות:2 לוח

  3  2  1  הכל-סך  רמת חומרת מוגבלות פיזית

  24.34  23.74  28.01  24.81  ממוצע

  8.37  5.46  5.68  7.23  סטיית תקן

N 114  17  35  62  

F(df=2,111)=2.98, P<0.055  
  3 - רמת חומרת מוגבלות פיזית גבוהה , 1 - רמת חומרת מוגבלות פיזית נמוכה    1
  

  1יכולת קבלת החלטות לפי רמות חומרת המוגבלות הפיזית:  ניתוח שונות:3לוח 

  3  2  1  להכ-ךס  רמת חומרת מוגבלות פיזית

  15.57  13.79  14.71  14.90  ממוצע

  5.61  3.74  1.83  4.70  סטיית תקן

N 112  17  34  61  

F(df=2,109)=1.58, P<0.210 
  3 - מוגבלות פיזית גבוהה רמת חומרת , 1 - רמת חומרת מוגבלות פיזית נמוכה    1
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  1תלות רגשית לפי רמות חומרת המוגבלות הפיזית:  ניתוח שונות:4לוח 

  3  2  1  להכ-ךס  רמת חומרת מוגבלות פיזית

  21.90  22.94  22.18  22.26  ממוצע

  5.39  4.56  2.94  4.85  סטיית תקן

N 114  17  35  62  

F(df=2,111)=0.52, P<0.598 
  3 - רמת חומרת מוגבלות פיזית גבוהה , 1 - נמוכה רמת חומרת מוגבלות פיזית    1
  

  הקשר בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים - 2השערה 
  ורמת דימוי עצמי

 11-תאמי בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת הסתגלות תפקודית בכל אחד מלא נמצא כל קשר ִמ

שימוש בשירותים , חוגים ותחביבים, בילוי שעות פנאי, חברה, שכלהה, תעסוקה(תחומי התפקוד 

ולבין , )העסקה וניהול מטפל אישי, קניות, תקצוב, ניהול משק בית, בת זוג/קשר עם בן, קהילתיים

  ).5לוח (דימוי עצמי 

  

 קורלציות פירסון בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת ההסתגלות התפקודית בתחומי :5לוח 
  לבין דימוי עצמי,  שוניםחיים

 מוגבלות פיזית 
 0.06 תעסוקה
 0.04- השכלה

 0.02 פעילות חברתית
 **0.18 שעות פנאי

 0.88- חוגים
  *0.13- שירותים קהילתיים

 0.05- בת זוג/קשר בן
 0.08 משק בית
 0.08 תקצוב
 0.09 קניות

 0.01 מטפל אישי
P<0.1*  

P<0.05 **   
  

  מדי האוטונומיה האישית לבין רמת הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים הקשר בין מ- 3השערה 
 "יכולת קבלת החלטות" ו"מוטיבציה", שני ממדי האוטונומיה האישית, 6כפי שניתן לראות בלוח 

דפוסי הקשר בין ממד .  תחומי ההסתגלות התפקודית11עם ) באופן מתון עד גבוה(מתואמים חיובית 

נעדר קשר :  לבין תחומי ההסתגלות התפקודית שונים ומורכבים"ות רגשיתתל"האוטונומיה האישית 

קשר עם "ו, "חברה", "תעסוקה" לבין משתני ההסתגלות התפקודית "תלות רגשית"תאמי בין הממד ִמ

עם ) באופן מתון עד בינוני( מתואם שלילית "תלות רגשית"המשתנה , לעומת זאת. "בת זוג/בן
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ניהול משק ", )"שימוש בשירותים קהילתיים", "חוגים ותחביבים", "בילוי שעות פנאי", "השכלה"

  ."העסקה וניהול מטפל"ו, "קניות", "תקצוב", "בית

  

- קורלציות פירסון בין כל אחד מממדי האוטונומיה האישית לבין רמת הסתגלות תפקודית ב:6 לוח 
   תחומי תפקוד11

   
  

תעסוקה

  
  

 השכלה

  
  

 חברה

  
שעות 
 פנאי

  
  

 חוגים

  
ותים שיר

קהילתיים

קשר 
בת /בן
 זוג

  
  

משק בית

  
  

 תקצוב

  
  

 קניות

  
  

 מטפל אישי
 0.62*** 0.59*** 0.52*** 0.66***0.38*** 0.39***0.27*** 0.53***0.38*** 0.39*** 0.26*** מוטיבציה

יכולת 
קבלת 

 החלטות

 
 

**0.22  

 
 

***0.37 

  
  

***0.32 

  
  

***0.614 

  
  

***0.27 

  
  

***0.26 

  
  

**0.22 

  
  

***0.66 

  
  

***0.47 

  
  

***0.76 

  
  

***0.78 
תלות 
 רגשית

  
-0.08  

  
***-0.29 

  
-0.10 

  
***-0.23 

  
**-0.21

  
***-0.23 

  
-0.01 

  
***-0.33 

  
***-0.29 

  
***-0.38 

  
***-0.42 

**P<0.05    
***P<0.01   

  

 בתחומי חיים שונים לפי רמות "רמת הסתגלות תפקודית"ניתוחי שונות של הציון הכללי של 

מעידים על הבדלים , )9לוח  ("תלות רגשית"ו, )8לוח  ("יכולת קבלת החלטות", )7לוח  ("יבציהמוט"

 ממדי האוטונומיה האישית 3-בכל אחד מ, נחקרים בעלי ציונים נמוכים יותר: מובהקים ביותר

הם גם בעלי ציון כללי נמוך יותר של ) "תלות רגשית"ו, "יכולת קבלת החלטות", "מוטיבציה"(

 ;F=7.58, d.f.=1, p<0.0009; F=27.89, d.f.=2, p<0.0000( בתחומי חיים שונים "ות תפקודיתהסתגל"
F=34.56, d.f.=2, p<0.0000 ,בהתאמה.(  

  

  1הסתגלות תפקודית לפי רמות מוטיבציה:  ניתוח שונות:7לוח 

  3  2  1  הכל-סך  רמת מוטיבציה

  44.33  29.56  23.63  35.42  ממוצע

  10.63  9.15  11.66  9.98  סטיית תקן

N 113  8  57  48  

F(df=2,110)=34.57, P<0.000 
  3 -רמת מוטיבציה גבוהה , 1 -רמת מוטיבציה נמוכה    1
  

  1הסתגלות תפקודית לפי רמות יכולת קבלת החלטות:  ניתוח שונות:8לוח 

  3  2  1  הכל-סך  רמת יכולת קבלת החלטות

  44.00  31.11  22.73  35.39  ממוצע

  12.14  9.03  9.24  10.40  סטיית תקן

N 111  11  56  44  

F(df=2,108)=27.99, P<0.000 
  3 -רמת מוטיבציה גבוהה , 1 -רמת מוטיבציה נמוכה    1
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  1הסתגלות תפקודית לפי רמות תלות רגשית:  ניתוח שונות:9לוח 

  2  1  הכל-סך  רמת תלות רגשית

  37.77  31.13  35.42  ממוצע

  11.53  13.52  12.63  סטיית תקן

N 113  40  73  

F(df=1,111)=7.58, P<0.007 
  2 -רמת תלות רגשית גבוהה , 1 -רמת תלות רגשית נמוכה    1
  

   ממדי האוטונומיה האישית לבין רמת הסתגלות חברתית3 הקשר בין - 4השערה 
 לבין כל "הסתגלות חברתית"תאמי בין הציון הכללי של סקלת הקשר הִמ, 10כפי שניתן לראות בלוח 

הינו ) "תלות רגשית"ו, "יכולת קבלת החלטות", "מוטיבציה"(נומיה האישית  ממדי האוטו3-אחד מ

  ).בהתאמה, 0.51- ו0.63, 0.64(גבוה 

  

הסתגלות תפקודית , אוטונומיה אישית,  מטריצת קורלציות פירסון בין משתני דימוי עצמי:10לוח 
  והסתגלות חברתית

   
 דימוי עצמי

  
 מוטיבציה

קבלת 
 החלטות

תלות 
 רגשית

ת הסתגלו
 תפקודית

הסתגלות 
 חברתית

   דימוי עצמי
  0.62*** מוטיבציה

 0.75*** 0.63*** קבלת החלטות
 0.27***0.29*** 0.31*** תלות רגשית

 0.24**0.64***0.71*** 0.51*** הסתגלות תפקודית
 0.71***0.51***0.64***0.64*** 0.68*** הסתגלות חברתית

 0.68***0.59***0.28***0.83***0.71*** 0.72*** ליתהסתגלות כל
**P<0.05   

***P<0.01  
  

יכולת ", )11לוח  ("מוטיבציה" לפי רמות "רמת הסתגלות חברתית"ניתוחי שונות של הציון הכללי של 

מצביעים על הבדלים מובהקים ביותר בין ) 13לוח  ("תלות רגשית"ו, )12לוח  ("קבלת החלטות

, "מוטיבציה"( ממדי האוטונומיה האישית 3-קרים בעלי ציונים נמוכים יותר בכל אחד מנח: הקבוצות

הם גם בעלי ציון כללי נמוך יותר של הסתגלות חברתית , )"תלות רגשית"ו, "יכולת קבלת החלטות"

)F=20.39, d.f.=1, p<0.0000; F=25.54, d.f.=2, p<0.0000; F=25.96, d.f.=2, p<0.0000 ,בהתאמה.(  

  
  1הסתגלות חברתית לפי רמות מוטיבציה:  ניתוח שונות:11וח ל

  3  2  1  הכל-סך  רמת מוטיבציה

  31.85  24.63  16.13  27.12  ממוצע

  7.24  6.39  6.69  6.79  סטיית תקן

N 112  8  56  48  

F(df=2,109)=25.96, P<0.000 
  3 -רמת מוטיבציה גבוהה , 1 -רמת מוטיבציה נמוכה    1
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  1הסתגלות חברתית לפי רמות יכולת קבלת החלטות:  ניתוח שונות:12לוח 

  3  2  1  הכל-סך  רמת יכולת קבלת החלטות

  32.32  24.45  18.91  27.05  ממוצע

  7.14  6.63  5.43  6.74  סטיית תקן

N 110  11  55  44  

F(df=2,107)=1.55, P<0.000 
  3 -  גבוהה יכולת קבלת החלטותרמת , 1 - נמוכה יכולת קבלת החלטותרמת    1
  

  1הסתגלות חברתית לפי רמות תלות רגשית:  ניתוח שונות:13לוח 

  2  1  הכל-סך  רמת תלות רגשית

  29.51  22.80  27.12  ממוצע

  6.96  8.49  7.54  סטיית תקן

N 112  40  72  

F(df=1,110)=20.39, P<0.000 
  2 -רמת תלות רגשית גבוהה , 1 -רמת תלות רגשית נמוכה    1
  

  ונומיה האישית לבין דימוי עצמי ממדי האוט3 הקשר בין - 5השערה 
 "מוטיבציה" וממדי האוטונומיה האישית "דימוי עצמי"המשתנה , לעיל 10 לוחכפי שניתן לראות ב

 "דימוי עצמי"המשתנה ). בהתאמה, 0.62-ו, 0.61( מתואמים חיובית גבוה "יכולת קבלת החלטות"ו

 ניתוחי שונות של ).0.31 ("שיתתלות רג"מתואם באופן חיובי נמוך עם ממד האוטונומיה האישית 

תלות "ו, )15לוח  ("יכולת קבלת החלטות", )14לוח  ("מוטיבציה" לפי רמות "דימוי עצמי"המשתנה 

בכל אחד משני , נחקרים בעלי ציונים נמוכים יותר: מצביעים על תמונה מורכבת) 16לוח  ("רגשית

 הינם גם בעלי ציון נמוך יותר - "תיכולת קבלת החלטו" ו"מוטיבציה" -ממדי האוטונומיה האישית 

). בהתאמה, F=22.87, d.f.=2, p<0.0000; F=24.27, d.f.=2, p<0.0000(ולהיפך , "דימוי עצמי"במשתנה 

 לבין נחקרים "רמת תלות רגשית נמוכה"לא נמצאו הבדלים מובהקים בין נחקרים בעלי , לעומת זאת

  ).F=3.38, d.f.=1, p<0.0686) (16לוח  ("וי עצמידימ" בציון המשתנה "רמת תלות רגשית גבוהה"בעלי 

  

  1דימוי עצמי לפי רמות מוטיבציה:  ניתוח שונות:14לוח 

  3  2  1  הכל-סך  רמת מוטיבציה

  4.29  3.50  1.89  3.71  ממוצע

  0.80  0.95  1.17  0.91  סטיית תקן

N 113  9  56  48  

F(df=2,110)=29.41, P<0.000 
  3 -מוטיבציה גבוהה רמת , 1 -רמת מוטיבציה נמוכה    1
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  1דימוי עצמי לפי רמות יכולת קבלת החלטות:  ניתוח שונות:15לוח 

  3  2  1  הכל-סך  רמת יכולת קבלת החלטות

  4.41  3.36  2.45  3.68  ממוצע

  0.76  0.98  1.13  0.91  סטיית תקן

N 111  11  56  44  

F(df=2,108)=27.38, P<0.000 
  3 -  גבוהה יכולת קבלת החלטותת רמ, 1 - נמוכה יכולת קבלת החלטותרמת    1
  

  1דימוי עצמי לפי רמות תלות רגשית:  ניתוח שונות:16לוח 

  2  1  הכל-סך  רמת תלות רגשית

  3.85  3.45  3.71  ממוצע

  1.06  1.18  1.10  סטיית תקן

N  113  40  73  

F(df=1,111)=3.38, P<0.069 
  2 - גבוהה תלות רגשיתרמת , 1 - נמוכה תלות רגשיתרמת    1
  

  דיון .ו
  

העבודה הנוכחית ניסתה לחקור את הקשר בין מספר ממדים של אוטונומיה אישית אצל בני אדם עם 

לבין חומרת הנכות הפיזית ורמות , ביתי באגף השיקום-המועמדים לסידור חוץ, נכות פיזית קשה

  .הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים

  

  :עות שתי השערות מרכזיותח באמצוסי לננותחמש ההשערות שהוצגו קודם לכן נית

כך תושגנה רמות , השערה אחת יצאה מתוך הנחה שככל שרמת המוגבלות הפיזית תהא גבוהה יותר )1

 תחומי ההסתגלות 11-ובכל אחד מ,  הממדים של האוטונומיה האישית3-נמוכות יותר בכל אחד מ

  .התפקודית

  

רמת עצמאות אישית (יזית חומרת המוגבלות הפ:  אוששהלאהשערה זו , כפי שראינו קודם לכן

 11-וכן גם עם אף אחד מ,  ממדי האוטונומיה האישית3- מתואמת עם אף אחד מאיננה) בתפקוד פיזי

  .תחומי ההסתגלות התפקודית

  

יה הניחה כי יימצא קשר חיובי בין רמת האוטונומיה האישית של פרטים עם נכות פיזית יהשערה שנ )2

  .שוניםלבין הסתגלותם התפקודית בתחומי חיים 

  

יכולת קבלת " ו"מוטיבציה" -השערה זו אוששה לגבי הקשר בין שני ממדי האוטונומיה האישית 

  . לבין הסתגלות תפקודית בתחומי חיים שונים,"תלות רגשית" לגבי הממד לאאך , "החלטות

  



  19

 

גם ההשערה שהניחה כי יימצא קשר חיובי בין רמת האוטונומיה האישית לבין דימוי , באופן דומה

אוששה לגבי שני הממדים הראשונים של האוטונומיה האישית , צמי אצל נבדקי המחקרע

  )."תלות רגשית"(אך לא לגבי הממד השלישי , )"יכולת קבלת החלטות" ו"מוטיבציה"(

  

 ממדי 3 בין חומרת המוגבלות הפיזית לבין רמת עדר קשריםיהממצאי המחקר מצביעים על , כאמור

.  תחומי ההסתגלות התפקודית ורמת הדימוי העצמי של נבדקי המחקר11 ולבין, האוטונומיה האישית

דרגה נמוכה יותר של (העבודה הנוכחית הניחה שככל שרמת המוגבלות הפיזית תהא גבוהה יותר 

הנחה זו . ולהיפך, ליעלכך תושגנה רמות נמוכות יותר בכל הפרמטרים שצוינו , )תפקוד פיזי עצמאי

תוך ,  האישיים של ילדים עם נכותןשיים בהתפתחות העצמאות והביטחו הצופות קתנגזרה מתיאוריו

לקיחת אחריות להתמודדות עם הנכות -כגון אי, שהן מדגישות אספקטים שונים של קשיים אלה

 ;Thomas, 1980; Hughes, 1980,  למשל,ראה(ועוד , יתר-תלות, כניעה, תלותי-ולקיחת תפקיד פסיבי
Wright, 1983; Morti, 1983; Buscaglia, 1983;.(  

  

מדגיש את הרעיון שבו בזמן , שהוצג במבוא, הניתוח המושגי של תלות ואוטונומיה אישית, עם זאת

 המונעת או -נכות , דהיינו. אין היא בהכרח שווה להם, נכות ומגבלה, שנכות חופפת למושגים של ליקוי

 "תלות"גם המושגים של , ופן דומהבא.  איננה חייבת בהכרח לפתח תלות-מגבילה ביצוע של פעילויות 

). Wilkins, 1987(ולהיפך , פרט עלול להיות תלוי מבלי להיות מוגבל:  אינם זהים"מגבלה תפקודית"ו

 -דהיינו .  חברתייםםעמדות וסטריאוטיפי, יש לציין כי מגבלה הינה תוצאה של תפיסות, בהקשר זה

  ).WHO, 1980( המגבלה עמדות ותגובות של אחרים משחקות תפקיד מכריע בהגדרת

  

המאפשר , )interdependence(גורסת שאדם עם נכות פיזית עשוי להגיע לאיזון ) Wright) 1983, יתרה מזו

אוטונומיה אישית , תוך השגת שליטה עצמית, אך גם על אחרים, לו להיות מסוגל לסמוך על עצמו

  .והסתגלות

  

ם המשפיעים על התפתחות אוטונומיה ילוגימחקר פרספקטיבי העוקב אחר גורמים פסיכו, ללא ספק

עשוי לנבא באופן דיפרנציאלי את אותם מאפייני סביבה , אישית אצל בני אדם עם נכות פיזית

לעומת גורמי , ים בילדות המוקדמת המנבאים התפתחות לקויה של אוטונומיה אישיתיפסיכולוג

  ).Wright, 1983(סביבה המעודדים התפתחות אוטונומית אגו גבוהה 

  

הממצאים המצביעים על קשר בין רמת האוטונומיה האישית להסתגלות תפקודית בתחומי חיים 

 זו התיאורי, כפי שראינו. אוריה של אוטונומיה אישיתי ברובם עקביים עם הת,שונים ולבין דימוי עצמי

 של  כגון יכולת הפרט לנסח וליזום באופן אקטיבי הוצאה לפועל,מבליטה את חשיבותם של מושגים

שליטה אישית וקומפטנטיות , שאיפה להגשמה עצמית, וידי-עלתכניות ומטרות אישיות שנקבעו 

נחקרים בעלי רמת , כפי שראינו). White, 1959; Stainton, 1994; Haworth, 1986,  למשל,ראה(כללית 

ת יכול", "מוטיבציה"( כפי שנמדדה בכל אחד משלושת הסולמות ,אוטונומיה אישית גבוהה יותר

היו גם אלה אשר השיגו ציון כללי גבוה יותר בהסתגלות תפקודית ) "תלות פיזית" ו"קבלת החלטות

  .בתחומי חיים שונים
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אורטית והמחקרית שעסקה בהתפתחות אוטונומית ילממצאים אלה ישנם תימוכין רבים בספרות הת

 שעסקו בזהות תיובתיאור, )Mussen, Conger & Kagan, 1974; Kagan & Moss, 1962(אצל ילדים 

בהמשגות שדנו בהשלכות , )Maslow, 1970; Erikson, 1968; Rogers,1951(עצמית ובהגשמה אישית 

 ,Arokiasamy(אורטיים של שיקום יובמודלים ת, )Wright, 1983(סוציאליות של נכות פיזית -הפסיכו
1993; Wilkins, 1987; WHO, 1980.(  

  

התקבלו בין שתי הסקלות הראשונות של אוטונומיה אישית איכות ועוצמת הקשרים ש, כפי שראינו

שונים מאלה , לבין הפרמטרים התפקודיים השונים במחקר) "יכולת קבלת החלטות"ו, "מוטיבציה"(

ששתי הסקלות , הבדלים אלה עשויים להצביע על כך). "תלות רגשית"(של הסקלה השלישית 

, אשר בעיקרו משקף, "אוטונומיה אישית"של את המושג , באופן מהימן יותר, הראשונות מייצגות

בספרות , עם זאת. היבטים יותר הנעתיים וקוגניטיביים ופחות היבטים רגשיים, במחקר זה

גם , מלבד מרכיבים מוטיבציונליים ואינטלקטואליים,  כולל"אוטונומיה אישית"המושג , אורטיתיהת

 הסקלות 3עבור בוב מקדמי המהימנות אלפא חיש, כן-על-יתר). Haworth, 1986(מרכיבים אמוציונליים 

עבור הסקלות ב) עקביות פנימית גבוהה יותר(של אוטונומיה אישית מצביע על מקדמים גבוהים יותר 

עבור ב) עקביות פנימית נמוכה(ועל מקדם מהימנות נמוך , " ויכולת קבלת החלטות"מוטיבציה"

 חייבה ניתוח "תלות רגשית" שהסקלה אין להוציא מכלל אפשרות, לפיכך. "תלות רגשית"הסקלה 

  .תוך הסתייעות בניתוח גורמים, מושגי נוסף וקפדני יותר

  

 ,הדחף המקורי לעריכת מחקר זה נעוץ בצורך להעריך עד כמה בני אדם עם נכות פיזית קשה

 מסוגלים לממש את הפוטנציאל שלהם בתחומי ,ביתי באמצעות אגף השיקום-הממתינים לסידור חוץ

ביתי בנכים בוגרים עם מגבלות פיזיות קשות -טיפול חוץ. ים תוך השתלבות בחיי הקהילהחיים שונ

כדוגמת הוסטלים ( חלופות אחרות  מיעוט.ור במוסדות פנימייתייםסידבעיקר  , מזה שנים רבות,כולל

עדר פתרונות יבה, בלית ברירה, שאופיינו, השפיע על אופי החלטות ועדות ההשמה) ודיור קהילתי

 ;צרכים של בני אדם עם נכותלהטרוגניות הרבה בחומרת המוגבלות ולם התואמים יותר יציאלידיפרנ

  ).מיסוד(הטווח של השמת בני אדם צעירים במוסדות -ובמתן גיבוי עקיף להשפעות המזיקות ארוכות

  

שיקום המכירה בשונות התפקודית הקיימת בין ה בולט למדיניות ד זו עומדת בניגותגישה סטריאוטיפי

 ,נציאליים לטיפול שיקומישונות זו באמצעות פתרונות דיפרלתת מענה על ובצורך , בני אדם עם נכות

  . בפרט, ולהשמה חוץ ביתית,בכלל

  

הבעיה . או חוסר נגישות שירותים אלה/זמינות של שירותים ו-מגבלות תפקודיות משקפות לעתים אי

, ושו אצל בני אדם עם נכות פיזית קשההעיקרית העומדת בפני הערכת פוטנציאל אישי ויכולת מימ

מחזקים בקרב , בתורם , מאפיינים אלה.לבין מגבלה תפקודית נכות פיזית חמורה השילוב ביןהינה 

אוטיפים ואמונות המתווים מדיניות הנוגעת לסוגי השירותים שאותם יש לפתח יאנשי מקצוע סטר

ת תפיסות המייחסות לבני אדם עם נכות מדיניות זו משקפ, לעתים קרובות. עבור בני אדם עם נכותב

פטרנליזם וספקנות , יתר- מאפיינים המזמינים עמדות של הגנת-יתר וחוסר קומפטנטיות כללית -תלות

  .רבה ביחס ליכולתו האישית של פרט עם נכות לקחת את גורלו בידיו
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 עד כמה ,בד גם לנטרלבאך בד , מתוך שאיפה להעריך את הפוטנציאל האישי של פרטים עם נכות

המגבילה בצורה קיצונית את תפקודו הפיזי העצמאי ,  את ההשפעות הממסכות של נכות קשה,שניתן

 ,על זמינותם של שירותים ונגישותם בלבד, המעידות לעתים, ואת המגבלות התפקודיות של פרט נכה

נוגע , וםבשונה ממדדים אחרים בשיק, מדד זה". אוטונומיה אישית"עשינו במחקר זה שימוש במושג 

, ישירות ביכולתו של היחיד לקבוע לעצמו תכניות ומטרות וליזום את התהליך הדרוש להגשמתם

  .ביכולתו ההסתגלותית ובקומפטנטיות שלו

  

, בעיקר ההנעתיים והקוגניטיביים, תוצאות המחקר אכן מעידות על כך שמדדים של אוטונומיה אישית

מדדים אלה , לעומת זאת. כות הפיזית של היחידאינם חייבים בהכרח להיות קשורים לחומרת הנ

  .קשורים בצורה מובהקת לרמת הסתגלותו התפקודית של הנכה בתחומי חיים שונים

  

שגם כשמדובר בבני אדם , ההשלכה החשובה ביותר נוגעת לכך: למחקר זה מספר השלכות עיקריות

יש לנקוט , וד פיזיהמגבילה בצורה חמורה את עצמאותם האישית בתפק, עם נכות פיזית קשה

  .ווידואלייםירכיהם האינדום ההולמת את ציבמדיניות של פיתוח שירותים דיפרנציאלי

  

עבור בני אדם עם בביתי -במקור עמדה בבסיס מחקר זה הסוגיה של פיתוח רצף חלופות לטיפול חוץ

בתחומי כפונקציה של רמת האוטונומיה האישית ששימשה מנבא של הסתגלות תפקודית , נכות פיזית

לממצאים שהתקבלו בעבודה זו , יתרה מזו. נקודה זוממצאי המחקר הנוכחי תומכים ב. חיים שונים

" אוטונומיה אישית"מקומו וחשיבותו של המושג ,  דהיינו,יש נגיעה כללית לתחומי שיקום שונים

ברמת אורטית והן יהן ברמה הת, הסטטוס של מושג זה, להערכתי.  ובפרקטיקה של שיקוםהבתיאורי

ראה דיון רחב (נדחק לשוליים , לגמרי שלא בצדק, מדדים אופרטיביים המנבאים תוצאה שיקומית

  ).Arokiasamy, 1993אצל בנדון 

  

פתו ביחס לספקטרום ובדיקת תק, נוסף של מושג זהמן הראוי שמחקר עתידי יעסוק בניתוח , לסיום

  .רחב של מצבי נכות ותחומי הסתגלות תפקודית
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  נספח
  
  0.86 = "מוטיבציה"עבור הסקלה במקדם מהימנות אלפא  .1

  מאמין כי אדם נכה מסוגל לנהל חיים עצמאיים
  בטוח ביכולתו להתמודד עם חיים בקהילה

  מסתמך על כוחותיו ויכולותיו
  תכניות ופעולות אישיות, מגלה עצמאות בקביעת מטרות

  קהילה כתהליך של התקדמות והתפתחות אישיתהיציאה לדיור ב
  מגלה מוטיבציה פעילה לצאת לדיור קהילתי

  הצורך להתמודד עם חיים עצמאיים בקהילה נתפש כאיום על תחושת הביטחון
  
  
  0.93 = "יכולת קבלת החלטות"עבור הסקלה ב מקדם מהימנות אלפא .2

  יכולת לקבל החלטות באופן עצמאי
  באופן עצמאייכולת לפתור בעיות 

  יכולת למידה
   של המועמד בהקשר של פתרון בעיותם הקוגניטיבייריוושיכ
  
  
  0.55 = "תלות רגשית"עבור הסקלה ב מקדם מהימנות אלפא .3

  התנהגות המועמד מצביעה על תלות רגשית
  המועמד מסוגל להיות לבד זמן ממושך

  מידת קיום יחסי תלות עם הוריו
  בני משפחה אחרים

   צוותאנשי
  מבוגרים אחרים
  שווים אחרים

  בעל מיומנויות ביצירת קשר עם אחרים
  
  
  0.88 = "הסתגלות חברתית "מקדם מהימנות אלפא בעבור הסקלה .4

  בעל מיומנויות ביצירת קשר עם אחרים
  )אסרטיביות(מסוגל להעמיד גבולות לאחר 

  מפעיל שיפוט ביצירת קשר עם אחרים
  יםמקיים קשרי חברות קבוע

  בעל יכולת להתחשב בצורכי האחר
  יוזם פעילויות קבוצתיות

  יוזם קשרים חברתיים בתוך המסגרת ומחוצה לה
  בעל יכולת לפתור סכסוכים בדרכים מקובלות
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