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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדע

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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הקדמה ■ '

.  מאת
, . מרגולץ יצחק פרופ1

ו

גיל ההתבגרות, תקופת  תקופות לשלוש מתחלק האדם עול ההתפתחות תהליך

פסיכולוגיים ביולוגיים, בהיבטים מאופיינת כזו תקופה כל וההזדקנות. העמידה

רבגוני אלא אחיד, אינו זה שתהליך ידוע היום ברם, לה. המיוחדים וחברתיים

בשל להשתבש עלולות הרגילות ההתפתחות דרכי כן, על יתר לאדם. מאדם ושונה

' , דרכים תאונות עבודה, תאונות השנים, במשך נרכשות מחלות מלידה, ליקויים :

חברתית. או נפשית גופנית, למוגבלות הגורמים וכוי, טבע אסונות בית, ותאונות
עלידי כאלה ליקויים של הפתולוגית התפתחותם את ולשפר לתקן נועד השיקום תהליך

האדם. של הכוחות כחידוש מוגדר והוא המוגבל, האדם של בבעיתיות מיוחד טיפול

וחומרת האבחון היא השיקום וסיכויי השיקומי הפוטנציאל לקביעת הבוחן אבן
ו י 1

למוגבל. שנקבעה המוגבלות

הרפואי במרכז וייצמן ע"ש לשיקום המרכז עם בשיתוף ערך, גיוינטמלביין
ושיקומם וחברתיים נפשיים גופניים, מוגבלים על סקר בתלהשומר, שיבא חיים 1("ש

הראשיים החוקרים ערבים. כפרים ושני יהודים כפרים בשלושה בישראל, כפרי באיזור
19751972 בשנים בוצע המחקר מטה. והחתום המרכז, מנהל ספירא, א. פרופ1 היו

Social RehablIHatlon Admf nf stratlonn מן שהתקבל למענק הודות התאפשר והוא

היו: המחקר מטרות ארה"ב. ממשלת של והרווחה החינוך הבריאות, מנהל של

שנסקרו; בכפרים המוגבלים איתור א)

בגיל מוגבלים של ומקצועית סוציאלית רפואית, רבתחומית הערכה ב)

שבמדגם; (6414) עבודה

אפידמיולוגי לניתוח נסיון תוך הכפריים המוגבלים של הצרכים לימוד ג)

המוסלמים; והערבים היהודים המוגבלים של התכונות מן כמה של

של השיקומי הפוטנציאל בניבוי שיסייע מתמטי מודל לעבד נסיון ד)

העבודה; בגיל מוגבלים
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כפרי. גאזור שיקום שירותי של מודל פיתוח ה)

היו: זה במחקר ששימשו ההגדרות

שרובה נפשות 10,000 עד של אוכלוסיה עם מוגדר גאוגרפי אזור כפרי אזור
בחקלאות. עוסקת

בתורת כמקו!1 קלינית. בבדיקה אותו לתאר שאפשר נפשי, ו/או גופני נזק  ליקוי
ה'גיקרון לפי מוגבלות, לבין בריאותי ליקוי בין אבחנה נעשתה בימינו, השיקום

למוגבלות. בהכרח גורם ליקוי כל שלא

את לבצע האדם של ביכולתו פוגע אשר חברתי, או נפשי, גופני, ליקוי  מוגבלות

את לפרנס וביכולת בית בעבודת (בביה"ס, סדירים חיים ולנהל היוםיום פעולות

ומשפחתו). עצמו

שונות, מסיבות הסדיר בתפקוד הפרעה  סוציוחינובית) (או חברתית מוגבלות

דווקא. בריאותי אינו שגורמן

אחר. אדם עזרת ללא הבית את לעזוב מסוגל שלא מוגבל  לבית מרותק מוגבל

ביותר. הנמוך השיקומי הפוטנציאל כלל בדרך יש אלה למוגבלים

דרגות: בשלוש השתמש השיקומי הצוות  המוגבלות חומרת

אופי בעל כלשהוא, פיסיולוגי ו/או אנטומי אובדן או ליקוי  בינונית מוגבלות
בביצוע במידתמה מקשה זה ליקוי השיקום. תהליך לפני/אחרי קיים היה אשר יציב,

רגיל. חיים אורח לנהל לאדם מפריע הוא אין אך היוםיום, פעולות

קיים היה אשר חמור, פיסיולוגי ו/או אנטומי אובדן או ליקוי  קשה מוגבלות

או יציב, בלתי יציב, להיות עשוי המוגבלות מהלך השיקום. תהליך לפני/אחרי
עליו ולכפות סדירים חיים לנהל האדם של בכושרו לפגום עלול הליקוי מתקדם.

המוגבלות. של המצטברת ההשפעה בגלל מוגבלים, חיים של מצב
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שקיים פיסיולוגי ו/או אנטומי בלעוהו, אובדן או ליקוי  מאוד חמורה מוגבלות

של מצב היוצר מתקדם, או יציב בלתי יציב, שמהלכו השיקום, תהליך לפני/אחרי
כי לציין הראוי מן סדירים. חיים לחיות למוגבל מאפשר ואינו מוגבלים חיים

משנית. קלינית מתופעה גם לנבוע יכול הליקוי

מילא והמקצועי, הסוציאלי הרפואי, התחום מן המומחים מן אחד כל  האבחון שיטת

הזהה שני, ובשאלון מוגבל אדם כל על שלו לתחום ספציפיות שאלות עם מיוחד שאלון

של בפגישה השיקום. תהליך לאחר המוגבל של במצבו השיפור מידת את תיאר לראשון,

השיקום פוטנציאל השיקום, סיכויי המוגבלות, חומרת על במשותף הוחלט הצוות אנשי

ומוגבל. מוגבל לכל המתאימות השיקום ותוכניות
של אובייקטיבית למדידה מעטים אמצעים רק פותחו כה עד כי לציין הראוי מן

להיות ממשיך השיקומי הפוטנציאל למדידת חדשות דרכים אחר החיפוש המוגבל. מצב

סיכויי של בניבוי קשורה זו מדידה כי מובן השיקום. בתורת חשוב מחקר נושא

יש השיקום, סיכויי של הניבוי תוקף את להעריך כדי השיקום. צוות עלידי השיקום

המחקר של הראשון המוגבל.בשלבו של השיקום תהליך יעלה כיצד ולראות להמתין צורך

נערך כך לשם לעיל. המובאות ההגדרות עלפי המוגבלים אותרו כאן, שיתואר

נפשות 24,000 על עובדתי חומר ממנו'הצטבר הראיון, שיטת לפי לבית מבית מפקד

למטרת יהודים). כפרים בשלושה ו10,000 ערביםמוסלמים כפרים בשני 14,000)

שיעורי כי נמצא הכפרים. בחמישה מוגבלים 264 של מדגם נבדק השיקומי, האבחון

בגיל הערבים. אצל ו$9 היהודים אצל £12.55 היו 13 0 גילאי בקרב המוגבלות

שיעור הערבים. אצל ו5.355 היהודים אצל £7.95 היה השיעור ,6414 העבודה,

בגיל המוגבלים הערבים. אצל \ .%2y היהודים אצל $2.92 היה החברתיים המוגבלים

שיעור חלקית. או מוחלטת תלות של תפקודי מצב פי על הוגדרו (65+) הפרישה

חלקי באופן תיפקדו הערבים; אצל ו£8.35 היהודים אצל 2.2* היה לגמרי התלויים
.£13.7 הערבים ובקרב 5.2^ היהודים בקרב
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נראה מקיף. בירור הדורש דבר סטטיסטית משמעות בעלי הם העדות שתי בין ההבדלים

מנהגיםי מסורת, הבדלי דתיים, תרבותיים, חברתיים, בהבדלים נעוצה הסיבות שאחת

ומוסד.

החברתיים, או הנפשיים הגופניים, המוגבלים התפתחות של השיפור בתהליך

השיקומי. הפוטנציאלי ולגיבוי המוגבלות חומרת לקביעת נודעת מכרעת חשיבות

המחקרים זה. בנושא סטטיסטיים מודלים ביצירת ההתעניינות גוברת באחרונה

ליצור במגמה המוגבלות, ושל המוגבלים של רבמשתני בניתוח עוסקים הסטטיסטיים

של הטכניקה הן המקובלות הניתוח משיטות שתיים שונים. סטטיסטיים מודלים
סטטיסטיים מודלים מספר עובדו אלה, מחקרים סמך על הגורמים. וניתוח הרגרסיה

כוח של ההתנהגות מודל את לציין יש ביניהם מעשית. בדיקה טעונים שעדיין

לניבוי מודל העבודה, כוח התנהגות על התפקודית ההגבלה להשפעת הנוגע העבודה
אובייקטיבי לשיפוט מודלים בריאותיים, אינדקסים של מודל המוגבלות, חומרת

השיקום, תהליך כי ברור המוגבלים. עבור להטבות בנוגע והחלטות נוהלים של יותר

מדינה. בכל הכלכלי במצב תמיד קשור העבודה, בגיל מוגבלים של השיקום וביחוד
שאלות מעוררת זו בעיר. שיקום. על בהחלט שלילית השפעה יש אבטלה של לתקופות

היום הנהוגות השיטות האם כאלו; סביבתיות לתנודות המוגבל מגיב כיצד  כגון
וכוי. המוגבל אצל הזמן גורם חשיבות ומהי בסביבה; לשינויים מותאמות בשיקום

נורדהיים, משה מר נתבקש כפרי, באיזור מוגבלים שיקום על הסקר סיום עם

סטטיסטי מודל לבנות לנסות ברוקדייל, במכון המתמטיתסטטיסטית היחידה ראש

החברתי הבריאותי, בתחום המומחים עלידי המוגבלות חומרת קביעת אופן את שיתאר

כאלה, סטטיסטיים מודלים שני ליצירת נסיון מהווים שלהלן הדיון דפי והמקצועי.

בהגדרת השיקום בצוות חבר כל בהם שהשתמש העיקריים הגורמים של ניתוח ^^^^y

את לבחון מנת על מעשי ישום טעונים האלה המודלים כי מובן המוגבלות. דרגת

יעילותם.
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ה>רכת לשם סטטיסטי במודל לשימוש בארץ מסוגו ראשון נסיון זהו ידיץתנו, למיטב

המחקר להמשך מחשבה חומר יספק הוא ני ותקוותנו המוגבל, של השיקומי הפוטנציאל

השיקום. סיכויי וניבוי המוגבלות של האובייקטיבית המדידה לגבי ידץ יוסיף וכי

מרגולץ יצחק פרופ'
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מבוא א.

באזורים שיקום שירותי על מחקר של סיכומו הוא בזה המובא הניתוח

מהם שלושה הארץ, במרכז כפרים חמישה כלל המדגם ישראל. של כפריים

זו אוכלוסיה .6414 בני אנשים 264 הכל סך ערביים, ושניים יהודים
שיקומי, ועובד סוציאלי עובד מרופא, המורכב ביןמקצועי צוות בידי נבדקה

והחברתיים הכלכליים התנאים המוגבלים, של בריאותם מצב את להעריך כדי
מפורטים. שאלונים שלושה חוברו כך לשם לעבוד. יכולתם ואת חיים הם בהם

דרגת את יחדיו לקבוע כדי השונים הצוות אנשי התכנסו המחקר בתום

עבודת את לסכם נסיון בבחינת הוא המתמטי הניתוח הנחקר. של המוגבלות

אילו לפי לבדוק מנסה הניתוח של הראשון שלבו חיזוי. מודל בצורת הצוות

מודל לבנות ועלסמךכך המוגבלות, דרגת בקביעת הצוות פעל שיקולים

למוגבלים נותן הצוות היה מוגבלות דרגת איזו  השאלה על להשיב שיוכל

שהמדגם לציין הראוי מן בניתוח, שנתחיל קודם ואלו. אלו תכונות בעלי

בעיקר מהימן, כללי מודל פיו על לבנות ניתן אם וספק מאד, קטן שנלקח

ההשכלה רמת הם המודל בכלליות הפוגמים דברים עוד המשתנים. ריבוי לאור

מתוך נלקח שהמדגם והעובדה לימוד, שנות 40 הנסקרים, כל של הנמוכה

בלבד. עובדים לא אנשים

ותמציתית מסכמת בצורה לתאר דרך אלא איפוא, המתמטי, המודל אין

כדלקמן: האדיטיבילינארי, המודל הוא בחרנו בו המודל הצוות. עבודת את

19
;y=a+Zb x. (1)

i=l 1 X

Monroe Berkowitz ראה: וגיונסון. ברקוביץ עלידי נערך דומה מחקר (*
and William G. Johnson, The Causes of Disability: a Priliminary
Multivariate Analysis of the 1966 Social Security Survey of the
Disabled (Rutgers : Bureau of Economic Research, 1971) .
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משתנים 19 של הסכום ועוד a קבוע לאיזשהו שדרה y המוגבלות דרגת כלומר,

מידת לפי ,b שונה במשקל מוכפל משתנה כל כאשר ג, שונים

בנפרד גורם כל סמך על נקבעה לא המוגבלות מידת שכן, y על שלו ההשפעה

מידת על שונה השפעה היתה אחד לכל אשר גורמים, מכלול סמך על אלא

המוגבלות.

את והשווינו ניתוח, שיטות בשתי נקטנו שלנו, המודל תוקף את לבחון כדי

המודל להלן לו שנקרא רגיל, רבמשתני ניתוח היא הראשונה השיטה ביניהן. התוצאות

והמודל הנוסחה, לתוך נפרד באופן מוכנס משתנה כל זו בשיטה הפשוט. האדיטיבי

מהו דהיינו, המשתנים; מן ואחד אחד כל של הממוצעת השולית תרומתו את לחשב מאפשר

דרגת לבין מסויים ממשתנה הסובל אדם של המוגבלות דרגת בין אחוזים בנקודות ההבדל

אינה שהיא זו שיטה של חסרונה ממנו. סובל שאינו אדם של המוגבלות

מולטי של בעיות בגלל גם משתנים, של מוגבל במספר אלא להתחשב מאפשרת

המודל. של החופש דרגות את מצמצם המשתנים שריבוי משום וגם קולינאריות
ניתוח עלידי ראשיים מרכיבים מספר המשתנים מכלל ליצור היא השניה השיטה

שנאספו המשתנים בכל להתחשב מאפשרת שהיא הזו השיטה של יתרונה גורמים.

יותר מדוייקת הערכה לתת עשויה היא ולכן במולטיקולינאריות0 להסתבך מבלי

יחדיו, המשתנים מכלל מורכב מרכיב שכל כיוון אולם המוגבלות. מידת של

מרכיבים אילו רק אלא משתנה, כל של העצמאית התרומה את לבחון אפשר אי

של מחשיבותה מפחית זה דבר המרכיב. בבניית האחרים מן יותר תורמים
למידת תורם מרכיב כל כן, על יתר משתנה. כל של הממוצעת השולית ההשפעה

בעצם לא אך המרכיב, של בערכו רק הוא לשני מוגבל בין וההבדל המוגבלות,

המרכיב. של איהשפעתו או השפעתו

להם שיש המשתנים הם אילו מוצאים אנו הניתוח, של הראשון בשלב

מודל בונים אנו הלאמובהקים, המשתנים ניפוי לאחר ץ, על מובהקת השפעה

המובהקים. במשתנים רק משתמש שהוא אלא נוסחה אותר. למעשה שהוא חיזוי,
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הפשוט האדיטיבי המודל ב.

כדלקמן. משתנים 19 השאלונים שלושת מתור בחרנו האדיטיבי, המודל לצורר

המרואיין מין א

המרואיין סובל ממנה המחלה  *2*5 הרפואי השאלון

נפשיות הפרעות *2

מוהיות פגיעות והחושים, העצבים מערכת של הפרעות x3

הדם כלי של מחלות *

תנועה ואברי העצמות של מחלות *5

* א סוציאלי 6שאלון 1 0

מהעבודה הכנסות מקבל המרואיין האם א
ס

מסעד הכנסות מקבל המרואיין האם ?א

משפחתיות בעיות יש למרואיין האם x_
ט

בסביבה יתר תלות יש למרואיין האם xg

סוציאלית) (הערכה מוגבלותו חומרת את המוגבל מעריך כיצד א

שיקומיים משתנים  x *. המקצועי השאלון

חיצונית nyDin x/f

המרואיין השכלת א

לעבוד המרואיין של גופנית יכולת א

לעבוד שלו המוטיבציה א

עובד המוגבל האם א
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לעבוד יכולתו מבחינת למגבלה, המוגבל התייחסות x
1 6

גלגלים) בכסא היושב אדם עד במקל הנעזר (מאדם הליכה קשיי x

תנועה, אכילה, הלבשה, (רחצה, המוטוריות הפעילויות בשאר קשיים *
18

לשירותים) הליכה ■שליטה,

רציף) (משתנה גיל .0

תשובות שתי ניתנו משתנה לכל כאשר המודל, לתוך הוכנסו אלה משתנים

, (x2) נפשיות הפרעות לדוגמא: .jw או ^ש ,0 או 1 שסימולן אפשריות,

גישת אין.  0 יש,  1 ,(xif) מעבודה הכנסות .0  אין ,1  יש

המגבלה, עם משלים לא  0 המגבלה, עם משלים  1 (א), למגבלה המוגבל

אי. בנספח מפורטות המשתנים הגדרות וכוי.
דרגות: לשלוש המוגבלות את חילק המוגבלות מידת את שקבע הצוות

המוגבלות דרגת את הפכנו שלנו, המודל לצורך ובינונית. חמורה מאד, חמורה

הוא זה משתנה בינוני. ו(0) מאד וחמור חמור (1)  דיכוטומי למשתנה

ץ קיבל לדיכוטומי, הפיכתו עלידי ך. שלנו, המודל של התלוי המשתנה

הסתברותי. סולם מהווה y דהיינו, ;01 שבין ערכים

הריבועים בשיטת המודל מקדמי את מחשבים רבמשתני בניתוח כלל בדרך

מעורר זה מודל שלנו, במקרה כמו דיכוטומי, הוא y כאשר אולם הפחותים.

המבוטא הלוגיסטי במודל להשתמש נהוג אלו, בעיות על להתגבר כדי בעיות.

הבאה: בפונקציה
Prob. = J (2)

l+e"y

*) Marc Nerlove and S. James Press, Univariate and Multivariate
LogLinear and Logistic Models (Santa Monica: Rand, R1306^
EDA/NIH, December 1973).
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, המקדמים אבל (ו), הלינאריתאדיטיבית הנוסחה מתור atnnn y זה, במודל
\ ■

/ מציבים אנו ץ, מציאת לאחר הפחותים; הריבועים בשיטת מחוטבים אינם b.
/ 1
s במודל כן, על יתר המבוקעות. ההסתברות את לקבל כדי ,(2) נוסחה לתוך אותו

; למקדם זהה (x.) תלוי בלתי משתנה כל של השולית התרומה הרגיל, הרגרסיה

התרומה את לאמוד כדי לכן, הלוגיסטי. במודל כן ולא ,(b.) ברגרסיה שלו

הבאה: בנוסחה משתמשים אנו משתנה, כל של הממוצעת השולית

, ^fg^= P(lP)b. (3)

בינומי). (אומדן חמורה מוגבלות מידת בעל להיות ההסתברות את מסמן P כאשר

מפורטת הקורלציות (מטריצת האדיטיבי המודל תוצאות מוצגות ו בלוח

עיקריים גורמים משמונה מושפעת המוגבלות מידת כי מראה הלוח בי). בנספח

כדלקמן: חשיבותם שסדר

043 " ^17) הליכה קשיי .1

0.38  (x ) העצבים מערכת .2

0.35  (x?) סעד קבלת .3

ן 0.33  (א) נפש מחלות .4

; 0.29  (0(א) סוציאלית) (מבחינה למגבלה המוגבל גישת .5

\ 0.27  (x ) משפחתיות בעיות .6
t 8

\ 0.25  (י,*) לעבודה פיזי כושר .7

/ 0.25  (*10) מוטורית פעילות .8

 על משפיעים הליכה שקשיי סבר המשולב שהצוות מתברר, הלוח מן

/ הליכה מקשיי שסובל מי לכן, האחרים. הגורמים מכל יותר המוגבלות חומרת

/ מתקשים שאינם מאנשים יותר מוגבלות של אחוזים נקודות 43 בממוצע, קיבל,

/ המובהקות. סף על היו ( (א האחרים המוטוריים הקשיים בהליכה.
ן 18

/

/
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1 לוח
הפשוט האדיטיבל המודל ת ו תוצא

הממוצעת השולית ההשפעה
P(lP)bi t ny ._ b. המקדמים המשתנה

1 .3204 1 .4606 yinp
0.07 0.6095 0.2995 x

033 2,7975 1.3837* x 2

038 2.8270 1 .5876* x

016 1.2326 0.6562 x
4

0.13 1.1711 0.5644 x

006 0.4173 0.2449 x
o

0.35 2.9765 1 .4441* x

0.27 3.0618 1.1305* x

0.13 1.2658 0.5301 x 9

* .™ 3.0863 1 .2296* x1()

0.16 1 .8601 0.6687 xf/
018 1.8181 0.7319 xj2
0.25 2.4288 1 .0245* x

0.13 1.4000 0.5544 xfl|
0.20 1.6809 0.8415 xfs
"0 08 0.9797 0.3i,29 x

^ ,' 1 o
0.43 2.9566 1.7736* x17

0.25 1.8085 1.0576 xfs
00036 1 .1661 0.Q152 x^

UP)P 0.24 >V . 0.49
לפחות. 5* של ברמה המובהקים משתנים *

גי. נספח ראה (1
של הרגילה התכונה זו למנה אין הלוגיסטי במודל (2

נורמלית אסימפטומטית התפלגות לה יש 7" ,t התפלגות t = t^
נכנה הנוחיות לשם לכן, הרגיל. tn התפלגות כמו ZZZI

.t ערך בשם פה גמ זו מנר. Vvar b
1



 ר 

יתכן המולטיקולינאריות. הוא האדיטיבי המודל של ממגבלותיו אחת

לבין האלה המשתנים שבין ממתאם נובעת המשתנים מן חלק עול שאיהמובהקות

0.4 של במתאם היו המוטוריים הקשיים כי מצאנו למשל כך אחרים. משתנים

זהה המוטוריים הקשיים של שתפוצתם דבר של פירושו ההליכה. קשיי ay

האנשים מן גבוה שיעור דהיינו, ההליכה; קשיי של לתפוצתם רבה במידה

הליקוי סעיף לפיכך, הליכה. מקשיי גם סובל מוטוריים מקשיים הסובלים

העצמאית, ותרומתו בהליכה, רבים קשיים בתוכו כולל הגדרתו מעצם המוטורי

מתאם קיים כי לציין אולי מעניין קטנה. היא הליכה, קשיי למשתנה בנוסף

,(x ) ההשכלה לבין (x ) מוטוריים קשיים בין r = 0.22 של בדרגה
1 2 18

* ופיניגן. בווו עלידי צויין כבר אשר דבר

ב25 המגבלות חומרת את rpnnn(x ) לעבוד הפיסי בכושר השיפור

, (x ) נפשיות הפרעות רק המחלות סוגי ארבעת מבין אחוזים. נקודות

השפעה בעלות היו (א), מוחיות ופגיעות והחושים העצבים במערכת והפרעות

נפשיות מהפרעות סובל אדם של היותו כלומר, המוגבלות; מידת על מובהקת

סובל שאינו אדם לעומת אחוזים נקודות ב33 מוגבלותו דרגת את העלתה

נקודות 38 יקבל והחושים העצבים במערכת מהפרעות הסובל ואדם זו, ממחלה

(x ( הדם כלי מחלות זה כנגד זו. ממחלה סובל שאינו מאדם יותר אחוזים

המוגבלות. דרגת לגבי הצוות הערכת על השפיעו x)לא ) התנועה אברי ומחלות

המחלות שתי לבין אלו מחלות שבין במתאם בחלקו, נעוץ, לכך שההסבר יתכן

הדם כלי מחלות לבין (א) נפשיות הפרעות שבין נמצא למשל, הראשונות.

מחלות לבין (א) העצבים במערכת הפרעות ובין ,0.21 של מתאם יש (x^)

.0.22 של מתאם קיים (א) התנועה ואברי העצמות של

*) W.G. Bowen and A.T. Finnegan, The Economics of Labor Force
Participation (Princeton University Press, 1969).
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אלה לאנשים (?א). סעד תמיכת קיבלו הנסקרים מן אחוז וחמישה עשרים

מקבל שאינו לאדם מאשר יותר מוגבלות של אחוזים נקודות 35 הצוות נתן

המוטיבציה סעד, שמקבל שמי היה הצוות את שהנחה שהשיקול נראה סעד. תמיכת

מה במידת מתאשרת זו השערה יותר. קטנה תהיה לעבודה ולשוב להשתקם שלו

. (r = 0.22) (x?) סעד קבלת לבין (^ף) לעבוד המוטיבציה שבין המתאם מן

היתה הלאומי הבטוח לקצבות גם האם לבחון ניסינו זו, השערה לחזק כדי

שרק משום זאת מובהקות; היו לא התוצאות אך הצוות, החלטות על כזו השפעה

דבר זקנה, קצבת קיבלו אלה של ורובם אלו, קצבות קיבלו הנסקרים מן 15*

הוא הסעד האם היא קשה שאלה מקום, מכל המוגבלות. למידת קשר כל לו שאין

אינו למוגבלות הסעד קבלת בין שהקשר כיוון למוגבלות, נכון מדד באמת

אלמלא גם לתמיכה זכאים היו הסעד מנתמכי שחלק יתכן ועיקר. כלל ברור

וכן תמיכה, מקבלים אינם אך לסעד שזכאים אנשים ישנם כי או מוגבלים, היו
או מרכוש הכנסות להם שיש משום לסעד, זכאים שאינם מוגבלים שישנם יתכן

הבעל. של הכלכלי במצבו תלוי ומצבן נשים שהם

היה הצוות החלטות את שהנחה אחר שיקול כי ללמוד אפשר התוצאות מן

הצוות כלומר, ;(<>)0  הסוציאלי העובד של (הערכה למוגבלותו המוגבל גישת

נראה פחותים. להשתקם סיכוייהם מוגבלותם, עם להשלים המתקשים שאנשים סבר

גבוה מתאם נמצא ואומנם הסביבה. עם ביחסיו קשורה היתה המוגבל של שגישתו

nyi (xg) משפחתו בני עם יחסיו טיב לבין למוגבלותו המוגבל גישת בין
גרועים, והסביבה המשפחה עם המוגבל של שיחסיו שככל החברתית.מכאן הסביבה

נשאלה למגבלה המוגבל גישת על השאלה מוגבלותו. עם להשלים הוא מתקשה כן

השיקומי העובד עלידי x)ופעם ) הסוציאלי העובד עלידי פעם פעמיים,

לבין הסוציאלית ההערכה בין המתאם כי התברר התמיהה, למרבה .(x )
1 6

המשתנים של המתאמים מתוך מתברר לכך ההסבר נמור. הוא השיקומית ההערכה

ככל  כלומר חברתיים, יחסים עם במתאם נמצאה הסוציאלית ההערכה האלה.
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מוגבלותו. עם להשלים מתקשר. הוא כן גרועים, סביבתו עם המוגבל שיחסי

לעבוד המוגבל של ליכולתו בעיקר התייחסה השיקומית ההערכה זה, לעומת

שבתשובות דומה לעבוד. הנפשית והיכולת לעבוד המוטיבציה עם במתאם ונמצאה

מחוסר מוגבלותם בחומרת להפריז המרואיינים נטו השיקומי, לעובד שניתנו
המרואיין של גישתו כי רואים אנו דבר, של בסיכומו לעבודה, לשוב רצון

יחדיו מבטאים משפחתו בני עם ויחסיו הסוציאלי העובד הערכת לפי למגבלתו

היא מכך המתבקשת המסקנה המוגבלות. על החברתיים הגורמים השפעת את

לשפר כדי בו יש המוגבל של המשפחתיות או החברתיות בעיותיו שפתרון

מוגבלותו. מידת את ניכרת במידה

שתרומתו ,(x12) ההשכלה הוא המובהקות סף על שהיה משתנה עוד

רמת בעלי אנשים רק כלל שהמדגם כיוון בממוצע. 0,18 לכדי הגיעה השולית

שאילו נותנת הדעת מובהק. אינו זה שמשתנה תימה אין מאד, נמוכה השכלה

מובהק קשר מתגלה היה ניכרת, השכלה בעלי לאנשים השכלה חסרי אנשים הושוו

המוגבלות, על שלילי בכוון תשפיע שההשכלה מצפים היינו השתיים. בין וברור

נמצא שלנו במדגם אולם המוגבלות. מידת את תקטין ההשכלה רמת עליית כלומר

שתוצאה יתכן חיובי. היה המתאם מקדם כלומר השניים, בין חיובי קשר דווקא

לבטא הטיבו לימוד) שנות 4 (בעלי ההשכלה שבעלי בעובדה קשורה זו מפתיעה

היה הצוות על רישומם ולכן ההשכלה, מחסרי יותר מוגבלותם חומרת את

השערה. רק זוהי אך יותר, חמור

היתה היא אי <(*,,) המובהקות סף על כן גם היתה החיצונית ההופעה

ועל השכלי המצב על המורים במודל, שולבו משתנים,שלא כמה עם גבוה במתאם

ההתרשמות כלל את כמייצג זה משתנה לראות יש לכן סביבתית; מוגבלות

המוגבל. מן והשכלית הפיזית
בין העובדים של הזעום במספר נעוצה (א) העבודה של איהמובהקות

המוטיבציה לבין העבודה משתנה בין חזק מתאם נמצא כן כמו הנסקרים.
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משתנים בין קשר נמצא וכן ,(x ) מעבודה הכנסות לבין ובינו (4ןא), לעבוד

מובהקים שהם ,( *) לעבוד הפיסי ולכושר (ך*) מסעד הכנסות לבין אלה

כדי בהם יש הללו המשתנים בין הגומלין יחסי גבוהה. הממוצעת ותרומתם

איהמובהקות מובהק. אינו א ן x^ ,x6 המשתנים מן אחד אף מדוע להסביר

וגישת משפחתיות בעיות מסעד, הכנסות עם בקשר (א)מוסברת יתרה" "תלות של

למוגבלותו. המוגבל

מולטי בקשרים רק לא נעוצה (א) הגיל של שאיהמובהקות נראה

א), ) לעבוד היכולת או א) ) המין כמו אחרים גורמים עם קולינאריים
אחרים ממחקרים ידוע שכן, .42.3 שהוא הנסקרים של הממוצע בגיל גם אלא

שהגיל כך המדגם הורכב לו .55 בגיל החל יותר משמעותי להיות מתחיל שהגיל
מובהק. יוצא היה שהגיל סביר ,55 מעל היה הממוצע

כפי  הגופני המצב כמו. נוספים משתנים כמה במודל לשלב ניסינו
לא אלה משתנים אך וחברתיים, כלכליים משתנים ועוד הרופא עלידי שנקבע

כל כי להדגיש הראוי מן שכללנו. משתנים עם קשריהם בגלל מובהקים היו
הקטן. המדגם בשל רצוי שאינו דבר החופש, דרגות את מוריד כזה נוסף משתנה

,( (1) (0)/יהודי (ערבי הלאום הוא מובהק לא שיצא אחר משתנה

אומנם המוגבלות. חומרת לגבי הצוות החלטות על השפיע לא זה שמשתנה ונראה

המשפחה בני עם יחסים המשתנים: לבין זה משתנה בין מתאמים מצאנו

מוטיבציה , (r  0.2) השכלה , (r =0.25) חברתיים יחסים , (r 0.23)

יחסים טובים, פחות משפחה יחסי ליהודים דהיינו ;(r = 0.21) לעבוד

אך, יותר. רבה ומוטיבציה יותר, גבוהה השכלה פחות, טובים חברתיים

איהמובהקות את להסביר כדי בהם יש אם וספק במיוחד, חזקים אינם המתאמים

שההבדל יתכן יותר, רחב השכלה טווח במדגם יוצג לו זה, כנגד הלאום. של

השכלה, לבין לאום בין המתאם בשל מתחדד, היה ערבים לבין יהודים בין
ערבים לגבי המודל את להריץ ניסינו זאת, בכל יד. משלח לבין ההשכלה ובין



3 לוח
לאום לפי הפשוט האדיטיבי המודל תוצאות

1 הצפיות) 139) ערבים תצפיות) 125) יהודים
; שולית nyDwn 1t 1 1 y b. המקדמים שולית השפעה ערך!1 b. המקדמים המשתנה

ממוצעת 2 ממוצעת 1

_ _PHrP}bi P(lP)b.
0.6798 1.1966 0.5726 1.0500 קבוע

0.08 0.4762 0.3499 0.31 1.5053 1.2808 א

0.56 2.4999 2.3519* 0.34 1.7702 1.4163 x
2

0.36 2.0477 1.5047* 0.57 1.9748 2.3753* ■ x****. 3
0.22 1.1765 0.8960 0.14 0.5853 0.5934 א

4
0.30 1.8998 1.2670 0.13 0.6345 0.5246 x

י 0.17 0.7708 0.7277 0.12 0.5085 0.4846 x
1 0

0. 17 1 .0349 0.7128 0.84 3.2752 3.4963* x
1 7

0.37 2.7907 1 .5508* 0.00*1 0.0260 0.0171 ' x
8

0.23 1.3698 0.9500 0.05 0.2831 0.2130 x
9

0.31 1 .8241 I .2896 0.23 1 ./.356 0.9505 x
10

0.04 0.3154 0.1732 0.31 1.9798 1 .2980* x

0.07 0.4468 0.2905 0.35 1.8759 1.4425 x
12

 0.25 1.6724 1 .0290 0.46 2.2377 1 .9053* x

0.12 0.8299 0.5206 0.20 1 . 1072 0.8414 x
1 4

0.32 1 .7526 1 .3410 0.22 1 .0568 0.9062 x

0.07 0.5766 0.3088 0.13 0.8695 0.5344 x
1 6

0.36 1 .7082 1.5187 0.70 2.6839 2.9097* x

0.01 1.6297 0.0332 0.001 0.1062 0.0022x ■

0.28 1 .3909 1.1 582 0.39 1 .3981 1 .6145 x

2 ' 2 ' ' ~)lP)P = 0.24 R = 0.54 (lP)P = 0.24 R  0.62

.5x ברמת לפחות מובהק *

.2 הערה ,1 לוח ראה (1
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תוצאות דלות. היו בהתקבלו התוצאות המשתנים. 19 כל עבור בנפרד, ויהודים
המובהקות. התוצאות את מסכם 3 לוח .2 בלוח מוצגות לאום לפי התרצות

המובהקות סף שעל ומשתנים + עלידי מסומנים מובהקים שנמצאו משתנים

ב(+). מסומנים

3 לוח
לאום לפי המובהקים המשתנים

(1 (לוח שניהם ערבים יהודים

+ + נפש מחלות
+ + + עצבים מערכת מחלות

והחושים
,+. עצמות מחלות

התנועה ואברי
+ + מסעד הכנסות

.♦■ + משפחתיות בעיות
, , המוגבל .יגישת . למגבלה

(+) + חיצונית הופעה
(+) ,. {+) השכלה
+ + לעבודה פיזי כושר
+ + הליכה קשיי
,+< בשאר קשיים

מוטוריות פעולות

ו. בלוח הרשומות ההשפעות להסבר תרם מי בבירור מראה 3 לוח

שהיא כיוון מובהקת, היתה לא (א) התנועה ואברי עצמות מחלות של ההשפעה

חמור שהמצב הצוות קבע הערבים אצל וערבים. יהודים אצל הפוך בכיוון פעלה

לא היהודים אצל ההשפעה אך להיפר; יהודים ואצל יותר, חמורה שהמחלה ככל

הם היהודים אצל המוגבלות את הקובעים העיקריים הגורמים מובהקת. היתה

לעבודה, פיזי כושר השכלה, חיצונית, הופעה מסעד, הכנסות עצבים, מחלות
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ומחלות עצבים, מחלות נפש, מחלות  הערבים אצל ואילו הליכה; קשיי

מבחינה למגבלה המוגבל גישת משפחתיות, בעיות התנועה, ובאברי בעצמות

בין הדדיים קיזוזים של תוצאה הן ו בלוח שהתוצאות מכאן קוציאללת.

הקבוצות. שתי

פשוט אדיטיבי ניתוח לפי החיזוי מודל

את שהנחו השיקולים את לייצג שתפקידה נוסחה הוא החיזוי מודל

מקומו את למלא באה זו נוסחה פשוטות במלים המוגבלות. דרגת בקביעת הצוות

לאדם נותן הצוות היה מוגבלות דרגת אלזו  השאלה על ולהשיב הצוות של

עליו מהימן, יהיה החיזוי שמודל שכדי ברור אחר. או זה תכונות הרכב בעל

וברורה. מובהקת היא המוגבלות דרגת על שהשפעתם משתנים ורק אך להכיל

מובהקים. משתנים רק מכיל שהוא אלא הרגיל, למודל איפוא, זהה, החיזוי מודל

העצבים, במערכת מחלות הליכה, (קשיי המובהקים המשתנים משמונה לבד

יכולת משפחתיות, בעיות למגבלה, המוגבל גישת נפש, מחלות סעד, קבלת

משתנים שלושה גם החיזוי במודל כללנו מוטורית), ופעילות לעבוד גופנית

(5ן*). ועבודה (^א) השכלה (א), חיצונית, הופעה המובהקות: סף שעל

המדגם של במגבלות נעוצה ועבודה השכלה של איהמובהקות כי סברנו כאמור,

העובדים, של הזעום ובמספר הנסקרים כל של הנמוכה ההשכלה ברמת  שנחקר

את מגדילים אלה משתנים היו יותר, מייצג המדגם היה לו כי נותנת והדעת

משקלם.
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דרגת בחיזוי השונים המשתנים של היחסית nyDK'nn את מראה 4 לוח

עתה: והוא השתנה החשיבות סדר כי רואים אנו המוגבלות.

י 0.40  (* ) הליכה קשיי .1

0.37 (x ) סעד קבלת ,2

0.31 (x ) העצבים מערכת של מחלות .3

0.30 (x ) נפש מחלות .4

0.30 (x ) משפחתיות בעיות .5
8

0.29 fx j מוטורית פעילות .6
1 O

0.26  (x ) למגבלה המוגבל גישת .7

0.2^  (2ו*) השכלה .8

את הקטינה מעבודה והכנסות לעבוד מוטיבציה המשתנים שהוצאת מתברר

המחלות, מן שתיים ניפוי לאחר .(*13) לעבוד גופנית יכולת המשתנה של משקלו

הפעילות. של משקלן עלה כמוכן המחלות. על בחשיבותו סעד קבלת המשתנה עלה

ירדה למוגבלותו המוגבל גישת זה לעומת המשפחתיות, הבעיות ושל המוטורית
למדי. קטנות הן הללו התנודות כל אולם בהשפעתה.

סמך על להרכיב עתה ננסה השונים, המשתנים של משקלם את משקבענו

המקבילות המוגבלות דרגות את ולקבוע שונים אישיים פרופילים אלה ממצאים

מתוך קובע, הצוות היה מוגבלות אחוז איזה לנו אומרת הפרופילים טבלת להם.

כך לשם השתמשנו מסויים. פרופיל בעל לאדם אותו, שהנחו השיקולים אותם

.5 בלוח מובאת הפרופילים טבלת הלוגיסטי. במודל

היה העצבים במערכת מהפרעות הסובל לאדם כי לדוגמה, רואים, אנו
עובד, הוא אין תקין, אינו הגופני כושרו אם ,£33.2 של מוגבלות קובע הצוות
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4 לוח

חומרת על השונים המשתנים של החזויה ההשפעה
הפשוט האדיטיבי הניתוח לפי המוגבלות,

הממוצעת השולית ההשפעה ,.
p(1_p)b. t ערך b. המקדמים המשתנה

3.2872 2.0037* קבוע

0.30 3.0731 *2643.ו נפק mVnn ><2

0.31 2.6107 *2952.ו עצבים מחלות *3

0.37 3.2875 1.5395* סעד קבלת *7

0.30 3.5649 1.2374* משפחתיות בעיות .x0
0.26 2.9115 1.0818* המוגבל גישת 10א

0.18 2.2016 0.7353* חיצונית nyDin xf f

0.24 2.7827 0.987^* השכלה 2(א

0.19 2.0307 0.7776* גופנית יכולת ■*..
לעבוד 13

0.21 2.6243 0.8820* עובד מוגבל 5/)ג

0.40 2.9543 *6797.ו הליכה קשיי ^7
0.29 2.1116 *1963.ו מוטוריים קשיים 0/8

(1PJP  0.24 R2  0.A6

לפחות. £55 של ברמה מובהק (*

.2 הערה ,1 לוח ראה (1



5 לוח
הפשוט האדיטיבי המודל לפי מוגבלות ודרגות פרופילים טבלת

עובד אינו המוגבל תקין, פיזי כושר עובד המוגבל תקין, פיזי כושר

אחרות מחלות העצבים מערכה נפש מחלות אחוות מחלות היגצבים מערכת ב*ש מחלות ממנה המחלה
^ ~א7ן \r< אין" ה'] א7ן יש /Tv vn א^ "יש אין האדם בל ו ס

השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה
(,(12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) 1 (2) (י)

£14.3 .s%8 38.02; 18.52; 37.32; 17.9* £6.4 £2.5 £20.1 £8.5 £19.6 £8.4 (1) סעד מקבל אינו

£43.8 £22.4 £73.9 £51.3 £73.3 £50.5 £24.4 £10.7 £54.0 £30.4 £53.2 £29.8 (2) סעד מקבל

סעד, מקבל אינו
£47.3 £25,0 /£6.7 £55.0 £76.0 £54.0 £26.9 £12.1 £57.5 £33.4 £56.7 £32.8 (3) הליכה מקשיי חובל

~~ הליכה, קשיי
£80.7 60.8^0 £94.3 £85.0 £93.6 £84.5 £63.2 £39.1 £86.3 £70.1 £85.9 £69.4 (4) סעד מקבל

עם סעד, הליכה, קשיי
£93.5 £84.2 £98.1 £95.2 £98.0 £95.0 £85.5 68.9?' £95.6 £89.0 £95.4 £88.6 (5) משפחתיות בעיות

סעד, הליכה, קשיי
מקבל משפחתיות, בעיות

£98.0 £94.1 £99.4 £98.3 £99.3 £98.2 £94.6 £86.7 £98.4 £96.0 £98.4 £95.9 (6) המגבלה את

סעד, הליכה, קשיי
מקבל משפחתיות, בעיות

והופעה המגבלה את
£98.9 £97.1 £99.7 £99.3 £99.7 £99.2 £97.4 £93.2 £99.3 £98.0 £99.2 £98.0 (7) סובה לא חיצונית

סעד, הליכה, קשיי
מקבל ות, משפחתי געיות

הופעה המגבלה, את
, סובה לא חיצונית

£99.6 £99.2 £99.9 £99.7 £99.9 £99.6 99 £2 97 £8 99 £8 £99.4 £99.8 £99.4 מוטורית בפעילות קשיים
(8)



5(המשןי) לוח
עובד אינ\ המוגבל תקין, אינו פיזי כושר

t

אחרות מחלות העצבים מערכת נפש מחלות ממנה המחלה
האדם סובל

^ איין ליש איין יש אין
השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה השכלה

| י (18) (17) (16) (15) 1 (14) (13)|

£26.7 £11.95 £57.2 £33.2 £56.2 £32.3 (1) סעד מקבל אינו
£62.7 £38.7 £86.1 £69.6 £85.5 £69.65 (2) סעד מקבל

י*

סעד מקבל אינו
^ £66.1 *.£2.1 £87.7 £72.5 £87.35 £71.9(3) הליכה מקשיי וסזבל
ו

הליכה מקשיי סובל
£90.1 £77.2 £97.1 £92.6 £97.0 £92.6 (4) סעד ומקבל

סעד הליכה, קשיי
£96.9 £92.1 £99.2 £98.0 £99.1 £98.0 (5) משפחתיות ובעיות

סעד, הליכה, קשיי
המגבלה את מקבל

£98.9 97.2* £99.7 £99.3 £99.7 £99.2 (6) משפחתיות ובעיות
סעד, הליכה, קשיי
משפחתיות, בעיות
המגבלה את מקבל
חיצןנית והופעה

£99.4 £98.6 £99.9 £99/7 99.9* י £99.6 (7) טובה לא

סעד, הליכה, קשיי
מקבל משפחתיות, בעיות

הופעה המגבלה, את
טובה, לא חיצןנית

בפעילות קשיים
£99.6 £99.4 £99.9 £99.8 99<9* £99.8 (8) מוטורית
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הגופני כושרו אם ו*33.4 ,(15/1 (פרופיל סעד מקבל הוא ואין השכלה לו אין

.(3/3 (פרופיל הליכה מקשיי סובל הוא אך סעד מקבל ואינו עובד, הוא כשורה,

דומה. מוגבלות מדרגת סובלים האלה האנשים ששני סבור היה שהצוות פירושו

של אחרים צירופים עלידי פרופילים עוד ליצור זו בדרך הלה שאפשר מובן

תכונות.
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ראשיים מרכיבים באמצעות ניתוח .a

שאלון  שאלונים בשלושה הצוות השתמש המוגבלות, דרגת לקביעת

להתעלם עלינו היה הפשוט, האדיטיבי בניתוח ושיקומי. סוציאלי רפואי,
אותנו שהדריך העיקרי והשיקול בשאלונים, הכלולים המשתנים מן מרבים

במידה ניתנות אלו בעיות מולטיקולינאריות. מניעת היה המשתנים בבחירת

באמצעות המשתנים מכלל ראשיים מרכיבים כמה יצירת עלידי לפתרון רבה

גורמים. ניתוח

אשר ,(1 (נוסחה האדיטיבילינארי המודל הוא משתמשים אנו שבו המודל

הבלתיתלויים שהמשתנים אלא המוגבלות, דרגת הוא (y) שלו התלוי המשתנה

מרכיבים רפואיים, מרכיבים וכן מחלות, דמוגרפיים, משתנים כוללים
המחלה על מוגבל,נוסף לכל קבענו כזה, באופן שיקומיים. ומרכיבים סוציאליים

מורכב מהם אחד שכל שיקומי, ואינדקס סוציאלי רפואי,אינדקס אינדקס שלו,

ראשיים. מרכיבים מכמה

הם: במודל שנכללו המשתנים

המוגבל סובל ממנה המקורית המחלה *,"5

ותזונה חומרים חילוף אנדוקריניות, אלרגיות, מחלות יא

אישיות הפרעות נפש, מחלות *2

*) Donald F. Morrison, Multivariate Statistical Methods (New York:
McGrowHill)
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ומוח הושלם עצבים, מחלות א

הדם כלל של מחלות x
4

התנועה ואברל העצמות של מחלות x

דמוגרפיים משתנים x x

)1) נקבה (0) זכר מלן: <ג
6

(1) יהודי (0) ערבל לאום: x

)0) נשול לא (ו) נשול משפחתי: מצב *

רציף גיל א

הרפואיים המרכיבים

שלשה לצרנו המוגבל, של הגופני מצבו את המתארים המשתנים, 26 מתוך

מטריצת באמצעות טרנספורמציה עללדי מתקבללם אלה מרכלבלם ראשללם. מרכלבלם

נותנת ,6 בלוח המוצגת הקורלציות, מטריצת למרכיבים. המשתנים מן מעבר

הראשיים.י המרכיבים לבין המשתנים מן אחד כל בין המתאם את לנו
26 של השונות מן 77.7^ יחדיו מסבירים שהתקבלו הרפואיים המרכיבים ששת

המשתנים, 26 מכלל מורכבים האלה המרכיבים גלי כי לציין הראוי מן המשתנים.

המרכיב, בתוך השונים המשתנים של היחסית בהשפעה מזה זה נבדלים שהם אלא

.7 בלוח מובא הרפואיים המרכיבים של התוצאות סיכום .6 מלוח שרואים כפי

את המגדירלם רפואילם, אינדקסים שישה למעשה הם שקבלנו המרכיבים

קטן מספר ישנו מרכלב שלכל מראה סקורלצלות מטריצת המוגבל. של הגופנל מצבו

אופיו את שקובלים והם האחרים, מן גבוה המרכיב עם שלהם שהמתאם משתנים של

המרכיבים, מן אחד כל של אופיים את מסכמת 7 לוח של השניה העמודה המרכיב. של

לסך המרכיבים מן אחד כל של היחסית התרומה את מתארת השלישית והעמודה

השונות. 77.7*

ולאחר הראשיים, המרכיבים שיטת לפי גורמים ניתוח בוצע המשתנים על (*
ד1. נספח ראה להסבר, .(varimax) אורתוגונלי סיבוב בוצע מכן



6 לוח

הרפואיים המרכיבים לבין הגופני המצב משתני בין הקורלציות מטריצת

FM6 FM5 FM4 FM3 FM2 FM1 הל77זיי
0.00143 0.18459 0,,04166 0.04767 0.1 1009 0.14391 ראיה M

0.04007 0.45804 0.05345 0.09313 0.07970 0.09309 שמיעה M

0.04163 0.58410 0.06110 0.23599 0.03643 0.01856 דיבור M

0.02547 0.05371 0 07246 0.02179 0004088 0.07458 השיניים מצב M
4

0.07060 0.01545 0.01176 0.01427 0.02128 0.00369 ראש M

0.00474 0.20103 0.01615 0.05471 0.04787 0.06447 עור M
6

0.01'408 0.00651 0.02487 0.50685 0.03479 0.17418 שרירים M

0.00404 0.06915 0.01937 0.16400 0.05087 0.56636 פרקים M

0.01435 0.01273 0.00946 0.09456 0.06621 0.26843 השדרה חוט M

0.01553 0.00483 0.03384 0.69786 0.04808 0.09222 ימין יד M

0.03500 0.00057 0.09081 0.39457 0.08466 0.31631 שמאל יד M

י 0.04551 0.08027 0.10118 0.25528 0.03362 0,77663 ימי! רגל M

" 0.00805 0.07605 0.00210 0.06534 0.03361 0.80751 שמאל רגל M

0.60553 0.04463 0 00580 0.02643 0.03777 0.06121 לב M
14

0.22680 0.01403 0.00981 0.11932 0.04782 0.13922 ריאות M

0.54015 0.05458 0.04630 0.10182 0.05658 0.02922 העיכול מערכת בטן, M
16

0.00332 0.00008 0.02383 0.06808 0.03225 0.01596 מעיים M

0.13662 0.02593 0.65617 0.00075 0.00955 0.00657 כבד M
18

0.03479 0.06065 0.04445 0.08649 0.05312 0.02463 ושתן מין אברי M

0.05263 0.01611 0.03632 0.40765 0.04910 0.03010 הטבעת פי M

0.04597 0.01040 0.01612 0.01241 0.84059 0.02904 במקום התמצאות M

0.04873 0.08352 0.04013 0.04369 0.81903 0.01848 בזמן התמצאות M

0.07593 0.06561 0.00^06 0.09464 0.06153 0.02979 להתרגש נוח M

0.03676 0.31182 0.23047 0.04308 0.14075 0.02890 מדוכא M

0.02478 0.02551 0.06439 0.03471 0.16528 0.03923 לגבי מציאותי לא M

מצבו 25
0.09380 0.02873 0.63041 0.01473 0.04204 0.04036 לאלכוהול מכור M

26
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7 לוח

הגופני במצב השונות להסבר תרומתם לפי הרפואיים המרכיבים

המצטברת התרומה להסבר התרומה הדומיננטיים המשתנים המרכיב
השונות לסך השונות \ר.77

23 50^ 238595 (M13'M1^ רגליים FM

)Mg) ופרקים

40.8 17"3 במקום niNynnn FM

fM22>M21} ובזמן
5U1 10,4 ,(Mn,M10) ידיים FM

)M^) שרירים

(M ) הטבעת ופי

61110. 0 CMlg) כבד FM

)M^^l ואלכוהוליזם
69,8 . 8.7 ^) דיבור FM

)M ) ושמיעה

77.7 7.9 (M16) ll5a1(M14)^ FM
6
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, הגבוהה היא השונות £77.7 לסך שתרומתו זה הוא (F ) הראשון המרכיב
1

רגליים מחלות הם זה מרניב עם ביותר הגבוה במתאם שהיו המשתנים ביותר.

השונות. £77.7 מסך 23.525 תרם זה מרכיב . (M.) פרקים מחלות ו_^) M...)ס 1.5 \1

של הגופני מצבו לקביעת יותר חשובות ורגליים פרקים מחלות כי רואים אנו

שם הראשון, המודל את תואמות אלו תוצאות ובטן. לב מחלות מאשר המוגבל

השלישי, המרכיב המוגבלות. דרגה על ביותר הרבה ההשפעה הליכה שלקשיי נמצא

המוטוריים. לקשיים רבה במידה ומקביל ושרירים, מידיים מורכב

מאשר משמעותי יותר הרבה (M ) ימין ביד מום כי רואים אנו 6 מלוח

לבין ימין רגל בין הבדל כמעט אין ברגליים זה, כנגד . (Mn) שמאל ביד מום

משמיעה. יותר משמעותי דיבור כי מוצאים אנו כן כמו שמאל. רגל

הסוציאליים המרכיבים

מרכיבים ארבעה שישנם העלה הסוציאליים המשתנים של גורמים ניתוח
השונות. מן £83.5 מסבירים ואלה המוגבל, של הסוציאלי מצבו על המשפיעים ראשיים

בלוח מוצגת המרכיבים לבין השונים הסוציאליים המשתנים בין המתאמים מטריצת

.9 בלוח מובא הממצאים סיכום .8

הסטטוס בקביעת חשובים והמשפחתיים החברתיים היחסים כי מעניין

כי רואים אנו כן כמו הכלכלי. מצבו מאשר יותר הרבה המוגבל של הסוציאלי

הסובייקטיבית ההתרשמות וכי החברתיים היחסים מן חשובים המשפחתיים היחסים

הרישום מן חשובה עצמו) והמוגבל הסוציאלי העובד (לפי הכלכלי ממצבו

הסעד. בלשכת



8 לוח
הסוציאליים המרכיבים לבין הסוציאלי הסטטוס משתני בין הקורלציות מטריצת

F F F F המשתנה
4 S3 \_ Sl

0,01926 0,64865 0.05938 0.08642 המוגבל לפי כלכלי מצב s.
0.00739 0.69013 0,11598 0,14762 סוציאלי עובד התרשמות לפי כלכלי מצב S

0,36897 0.13937 0,05147 0.02277 המשפחה בהכנסות משתתף S

0,84226 0,12008 0.08231 0,13046 מעבודה המשפחה בהכנסות משתתף S

0,21681 0,39470 0,20197 0,01367 סעד מקבל S

0.04824 0,00577 0,03321 0,04810 לאומי ביטוח מקבל S.6
0,00804 0,05355 0,09303 0,05145 אחרים ממקורות המשפחה בהכנסות משתתף S

£ 0,13231 0.22073 0,27041 0,04458 דיור בתנאי mViAn sg
י 0,04805 0,41398 0,18497 0,38934 משפחתיות בעיות s

0,13665 0,11041 000334 0,81494 המשפחה בני עם יחסים S

0,03796 0,03782 0,81149 0,19248 יתר תלות S

0.12286 0,18467 0,09267 0.76822 למוגבל המשפחה יחס s
0,03004 0,05096 0.84564 015079 יתר הגנת S

0,07691 0.17714 0,19577 0,45600 חברתיים יחסים S
14

0.12359 0,02073 0,01301 0,04939 רפואי ביטוח s
0.05314 0,43597 0,06919 0,04479 הסעד ללשכת ידוע S

0,43580 0,07783 0,04007 0,15669 התעסוקה לשירות ידוע S

0,04061 0.03309 0,17356 0.42409 למגבלה המוגבל גישת S
180,06239 0.05399 0.20080 0,37015 מצבו את לשנות ךןצך, s

  ' י 19
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9 לוח

בסטטוס השונות להסבר תרומתם מידת לפי הסוציאליים המרכיבים

הסוציאלי.

מצטברת תרומה להסבר התרומה הדומיננטיים המשתנים המרכיב
השונות לסך השונות 83.5X

34.0 3^.0 המשפחה(3) בני ny D'Dn7 Fg

)S למוגבלו המשפחה יחס
י 12

(S ) חברתיים יחסים

(3) למגבלה המוגבל וגישת
18

51*. k 20.4 {S^ יתר תלות Fs

)S ) יתר והגנת

71.1 16.7 ,(SJ מוגבל לפי כלכלי מצב Fq
2 3

,(3) עו"ס לפי כלכלי מצב

(,י3) הסעד בלשכת רשום
16

(3) משפחתיות בעיות וקיום
83.5 12.4 (3) מעבודה הכנסות Fs

4
)s,_) התעסוקה בשרות ורשום
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10 לוח

השיקומי הסטטוס משתני בין הקורלציות מטריצת
השיקומיים המרכיבים לבין

fr fr fr1 המשתנה

0.47565 0.05535 0.15161 חיצונית הופעה R j
0,66760 0.11686 0.00937 שכלי ממצב התרשמות R 2

0.39283 0.17756 0.02877 סביבתית מוגבלות R 3

0.28689 0.49299 0.03142 נפשי מצב R 4

0.17865 0.08303 0.15544 השכלה R 5

0.12435 0.00980 0.07017 מקצועית הכשרה R 6

0.13266 0.29366 0.43251 לעבודה פיסי כושר R 7

0.11680 0.65303 0.14120 לעבודה נפשי כושר R 0
0

0.21223 0.30938 0.01909 הסביבה/המשפחה השפעת R
לעבודה היחס על

0.01046 0.60583 0.18794 לעבוד מוטיבציה Rlo

0.09163 0.37486 0.28745 עובד עובד/לא R1;L

0.08631 0.17324 0.73640 לעבודה להגיע יכול ,R2
עצמאי באופן

0.08519 0.23037 0.01096 למגבלה jnDn7'nn R13

0.20486 0.37438 0.05712 לתוננית ביחס מציאותי R14
השיקום

0.05897 0.00013 0.65327 הליכה קשיי R15

0.25086 0.07788 0.56811 אחרים מוטוריים קשיים R16
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השיקומיים המרכיבים

גורמים, ניתוח ביצוע לאחר בניתוח. נכללו שיקומיים משתנים שישהעשר

משתנים של השונות מן £85 יחדיו המסבירים ראשיים מרכיבים שלושה התקבלו

ו). וו 10 לוחות (ראה אלה

ו1 לוח

השיקומי בסטטוס השונות לסך תרומתם מידת לפי השיקומיים המרכיבים

המצטברת התרומה לסך תרומתו הדומיננטיים המשתנים המרכיב
השונות לסך השונות 85^

וקשיים הליכה קשיי F

Rl
49.1 49.1 j(r16>r155 מוטוריים

(R לעבודה( להגיע אפשרות

(R ) לעבודה גופני וכושר

71.1 22.0 ,(Rg) לעבוד נפשי כושר PR

)R ) מוטיבציה

(R ) נפשי ומצב

85.0 13.9 ,(R9) ט'כלי ממצב התרשמות F

)R ) חיצונית r\yty\n

)R ) סביבתית ומוגבלות

הכשרים מן בהרבה חשוב תפקיד מילאו הגופניים הכשרים כי למדים אנו

לעבודה להגיע לאפשרות כי לציין גם מענייך השיקומי. הסטטוס בקביעת הנפשיים

לעבוד. הפיסית היכולת לעצם מאשר יותר גדולה חשיבות יוחסה
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סיכום

רופא, של המשותפת דעתם חוות סמך על נקבעה המוגבלות שחומרת כיוון
המרכיבים מן yDenn y התלוי המשתנה יהיה שיקומי, ועובד סוציאלי עובד י

גורם, כל של המדוייקת ההשפעה את למצוא כדי התחומים. מן אחד בכל הראשיים

הדמוגרפיים המשתנים ואת המחלות משתני את הלוגיסטי המודל לתוך מכניסים אנו

התחומים. מן אחד בכל שזיהינו הראשיים המרכיבים את וכן ,*. (1=19)

.12 בלוח מובאות הניתוח תוצאות

הבאים: במשתנים מובהק באופן תלויה המוגבלות דרגת כי מתברר הלוח מן

;(*6) מין ו.

;(* ) נפש מחלות .2

;(* ) העצבים מערכת של מחלות .3

;(F",) ובפרקים ברגליים מקשיים בעיקר המושפע רפואי מרכיב .4

;(F ) ובשרידים בידיים מקשיים בעיקר המושפע רפואי מרכיב .5
3
;(F ) ושמיעה דיבור מקשיי בעיקר המושפע רפואי מרכיב .6

5
;(F ) ובטן לב ממחלות בעיקר המושפע רפואי מרכיב .7

;(F ) יתר ותלות יתר מהגנת בעיקר המושפע סוציאלי מרכיב .8
^2

; (F ) הסובייקטיבי הכלכלי המצב מן בעיקר המושפע סוציאלי מרכיב .9 ,
S3

.(fd ) מוטוריים מקשיים בעיקר המושפע שיקומי מרכיב .10
R1

במערכת ולמחלות נפש למחלות רק המחלות, שש מבין כי מתברר שוב

האדיטיבי למודל בניגוד המוגבלות. חומרת על מובהקת השפעה נודעה העצבים

משום זאת שלילית; ותרומתו מובהקת השפעה יש למין כי מצאנו כאן הפשוט,

לנשים מגברים שהמעבר דבר של משמעו כו. ונשים כ0 הוגדרו שגברים

דרגת יעניק שהצוות הגיוני אלא זה אין .ואומנם, y של ערכו את מוריד
העיקרי למפרנס נחשב שהגבר כיוון לאישה, מאשר לגבר יותר חמורה מוגבלות

ברמת אולם מובהק, היה לא הגיל כאן, גם יותר. חשובה עבודתו כך ומשום
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12 לוח

הראשיים המרכיבים שיטת לפי המודל תוצאות
t ערך K המקדמים המשתנה

2,0825 1 .50660 קבוץ
1.4818 0.93189 אנדוקריניות, אלרגיות, מחלות א

ותזונה חומרים חילוף
2.5596 *60230.ו אישיות הפרעות , נפש מחלות א

2.7385 *0ו1.763 ומוח חושים עצבים, מחלות א

0.6395 0.43685 הדם כלי של מחלות א
4

1.4107 0.85406 התנועה ואברי עצמות מחלות א

3.4670 1.40810* מין x

0.5759 0.20708 , לאום x

0.6605 0.29654 משפחתי מצב א
8

1.7409 0.02703 רציף גיל א

2.1335 0.48425* ופרקים רגליים מחלות Fw
1.0704ו 0.58587 ובמקום בזמן התמצאות F./

2.0126 0.54664* הטבעת ופי שרירים בידיים, מחלות F

1.0908 0.29317 ואלכוהוליזם כבד מחלות FM3

2.0679 0.65628* ושמיעה דיבור קשיי FM4

< 2.7701 0.84297* ובטן לב מחלות Fw5

0.3694 0.07482 וגישת חברתיים משפחתיים, יחסים F

למגבלה המוגבל 1

2.1740 0.47728* יתר והגנת תלות Fg

2.7075 0.56086* רשום ועוייס, מוגבל לפי כלכלי jjraF 2

משפחתיות בעיות ויש הסעד בלשכת 3

1.7195 0.38730 התעסוקה בשירות רשום מעבודה, הכנסות F

3.7397 *08120.ו מוטוריים קשיים הליכה, קשיי Fff
כושד להxיע>7בזדה, אפשרות 1

לעבוד גופני
0.5245 0.12950 ומצב מוטיבציה לעבוד, נפשי כושר F

נפשי 2

1.2275 0.34805 חיצונית הופעה שכלי, ממצב התרשמות F
סביבתית. ומוגבלות 3

R2  0.48
.2 הערה ,1 לוח ראה (1 .5\ ברמת לפחות מובהק *
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שהאדם שככל מכאן שלילית. היתה ותרומתו מובהק הגיל היה 83 של מובהקות

יותר. קטנה מוגבלות דרגת הצוות לו נתן יותר, מבוגר הוא

הרפואיים המרכיבים שישה מבין ארבעה רק כי עוד רואים אנו 12 מלוח

אולי קשורה (FM ) ובמקום בזמן התמצאות של איהמובהקות מובהקים. היו
2

(F" ) יתר והגנת תלות ,(r =0.26) (x ) נפש מחלות לבין שבינו במתאם
52 2

הגיוני הדבר נראה ,Fw ל אשר .(r=0.3) (Fn ) סביבתית ומוגבלות (r=0.26)\ R3
לאלכוהול. ולהתמכוות כבד למחלות רבה חשיבוק יחס לא שהצוות

הראשיים המרכיבים שיטת לפי בניתוח הפשוט, האדיטיבי לניתוח בהשוואה

יותר רבה וחשיבות סעד ולקבלת למגבלה להתייחסות יותר מעטה חשיבות יש

הכלכלי מצבו על הסוציאלי העובד ושל המוגבל של הסובייקטיבית הדעת לחוות

שקבלת משום הגיוני, זה שדבר דומה הסעד. בלשכת רשום שהמוגבל ולעובדה

הלך על מורה הסעד בלשכת שההרשמה שער. גרידא, ביורוקרטי עניין הוא סעד

אובייקטיביות כלכליות מעובדות עברה הכובד שנקודת פירושו המוגבל. של הרוח

של הסובייקטיבית ההרגשה אל מסעד) או מעבודה הכנסות אין או יש (כמו:

המוגבל. של הכלכלי מצבו לגבי הסוציאלי והעובד המוגבל

ולא מובהקים היו הגופניים הכשרים השיקומיים, המרכיבים שלושת מבין

הורכב, שהמדגם בכך מוסבר שהדבר יתכן לעבודה. המוגבל של הנפשי היחס כן

עבודה למקום להגיע אייכולתם או יכולתם עצם ולכן עובדים, לא מאנשים רובו,
העבודה. כלפי ההרגשה מן יותר משמעותית היא

היתה האוכלוסיה שרוב משום כאמור, זאת, מובהקת, היתה לא ההשכלה

(F ) לעבודה הנפשיים הכשרים בין מתאמים ישנם מאוד. נמוכה השכלה בעלת
R2

בין ;(F ) הסעד בלשכת ורישום מעבודה והכנסות ,(*) נפשיות הפרעות ^לבין 2
ובמקום בזמן התמצאות לבין (F ) סביבתית ומוגבלות נפשי ממצב ninmnn

R3
גבוהים אינם כולם המתאמים אך ;(F" ) וחברתיים משפחתיים יחסים ,(Fw )

S1 M2
.(0.35 (עד ביותר
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הראשיים המרכיבים שיטת לפי החיזוי מודל

המשתנים את רק למודל מכניסים אנו החיזוי, מודל את לקבל כדי כאמור,

.13 בלוח מובאות התוצאות המובהקים.

13 לוח

הראשיים המרכיבים שיטת לפי החיזוי מודל תוצאות

ממוצעת שולית השפעה
P(lP)b. * ^יי b1 המקדמים המשתנה

2.3253 0.63965* קבוע

0.35 3.6471 1.4689* נפש מחלות x

0.30 2.4689 ו .2384* עצבים מחלות x_

0.27 3.3500 1.1169* מין ,X
0

0.102.1 79 7 0.43588* ופרקים רגליים FM

0.13 2.1168 0.52933* ידיים FM

0.16 2.2492 0.67747* ושמיעה דיבור FM

0.15 2.6056 *38ו0.64 ובטן לב fm
6

0.13 2.8267 0.53959* יתר תלות FQ

0.15 3.0957 0.61340* כלכלי מצב F"

0.26 4.0315 ו .0661 * מוטורית פעילות FD
Rl

)lP)P = 0.24 R2 * O.**3

לפחות. 5X של ברמה המובהקים משתנים *

.2 הערה ,1 לוח ראה ו)
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היא המוגבלות דרגת על השונים הגורמים של השפעתם כי מראה הלוח

כדלקמן:

0.35  (*2) נפש מחלות .1

0.30 (* ) ci'iyy mVnn .2

0.26  (F ) כללית מוטורית פעילות .3
R1

0.16  (Fw ) ושמיעה דיבור .4
M5

0.15  (F ) משפחתיות ובעיות סובייקטיבי כלכלי ומצב (Fyt ) ובטן לב .5
S3 M6
0.13  (F ) באחרים ותלות 0.13  (Fw ) ושרירים ידיים .6

S2 M3

0.10  (F ) ופרקים רגליים .7

המודל לבין זה מודל בין ניכרים הבדלים כמה ישנם כי רואים אנו

לעומת בחשיבותם ירדו הסוציוכלכליים הגורמים .(4 (לוח הפשוט האדיטיבי

הדגש בגלל אולי במקצת, עלתה הנפש מחלות של השפעתן הרפואיים. הגורמים

ירדה המוטורית הפעילות של ההשפעה פיסיות, מחלות על שהושם החזק

.(0.29+0.40 לעומת 0.10+0.26)

עולה ,13 לוח ומתור המרכיבים לבין המשתנים בין הקורלציות מטריצת מתוך

.(FM ) ושרירים ידיים ושל (xg) המין של תרומתם מלבד חיוביות הן התרומות כל כי
סומלו שגברים בעובדה נעוצה לעיל, שהוסבר כפי המין, של השלילית התרומה

חמור הגבר של מצבו דומה, במצב המצויים ואישה גבר לכן ב1; ונשים ב0

F של השלילית התרומה זה, כנגד עליו. המוטלת הפרנסה חובת בשל יותר
M3

קשיים שבין השלילית בקורלציה נעוץ שההסבר יתכן מאוד. תמוהה היא

החיובית שהתרומה משתמע השלילי המתאם מן זה. מרכיב לבין (F ) מוטוריים
R1

מן נובעים אלו מוטוריים שקשיים במקרה מופרזת היא f_ קל מאוד הגדולה
R1

אומנם . F של ההשפעה את להקטין בא Fw המרכיב לכן והידיים. השרירים
R1 M3

10 מלוח שמתברר כפי אך שלילי), 13 בלוח b. ) שלילי סימן כן גם f ל
x R1
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שלילי הוא מוטוריים מקשיים הסובל לאדם FD של ערכו שכן חיובית; תרומתו
Rl

חיובי),  שלילי x (שלילי

לקחנו השפעותיהם, ואת המובהקים והמרכיבים המשתנים את שמצאנו לאחר

המרכיבים של הערכים את לגביהם וחישבנו ,14 בלוח כמתואר פרופילים, וו
חומרת .1 או 0 של ערך משתנה לכל היה הפשוטה, האדיטיבית בשיטה הראשיים.

משתנים אותם הכפלת עלידי במישרין חושבה פרופיל כל של המוגבלות

המרכיבים בשיטת אולם, שלהם. (b.) במקדם מסוים פרופיל לגבי ו שסימנם

האלה. הפרופילים 11 של המרכיבים של הערכים את תחילה לחשב עלינו הראקיים,

.15 בלוח מוצגים * א, ,* והמשתנים המרכיבים של אלה ערכים
3 2 6

המוגבלים אחדעשר של החזויה המוגבלות דרגת את חישבנו 16 בלוח

הצוות שהיה לדרגות אלו דרגות והשווינו הראשיים המרכיבים שיטה לפי

כי מתברר הלוח מן הפשוטה. האדיטיבית השיטה לפי האלה לאנשים מעניק

החזויה המוגבלות בדרגת גדול הבדל ישנו המקרים, אחדעשר מתוך בחמישה

שיטת לפי בהרבה גבוה היה,חיזוי ו0ו, 2 מוגבלים לגבי השיטות. שתי בין
מפעילות סובלים אינם אלה אנשים ששנ> היא הסיבה הראשיים. המרכיבים

רבה השפעה בעלי שהם משתנים שני סעד, מקבלים אינם ואף לקויה מוטורית

נלקחו שלא אחרים מדברים סובלים אלה אנשים זה, לעומת הראשון; במודל

או (10 (מוגבל שמיעה ,(2 (מוגבל באחרים תלות  כגון הראשון, במודל בחשבון

אשר ו10) 2 (מוגבלים והמוגבל הסוציאלי העובד דעת לפי טוב לא כלכלי מצב

המוגבלות דרגת היתה ו11, 8 ,7 מוגבלים אצל השני. במודל חשובים משתנים הם

בקבלת נעוצה הסיבה ו ו  ר 7 מוגבלים לגבי הראשון. במודל בהרבה יותר גבוהה

מבעיות סובל 11 מספר מוגבל כן, כמו הראשון. במודל רב שמשקלו משתנה סעד,

ההבדל אין ,8 מוגבל לגבי הראשון. במודל מכריע משקל בעלות שהן מוטוריות
המקרים. בשני נמוכה המוגבלות שדרגת משום משמעותי
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14 לוח

מו2בלות של פרופילים של דוגמאות אחתעשרה
' ■.■■  י   , ' י  ■  ■ ן .. ,. ■ ,1. .,. ....*

11 10 9 8 7 6 5 *♦ 3 י!2 המוגבל מספר

זכר זכר זכר נקבה נקבה נקבה זכר זכר זכר זכר זכר, , מין
1

+ + + + נפש מחלות
+ + + + העצבים מערכת

+ + + אחרת מחלה
+ ראיה

+ שמיעה
+ + + +++ + שיניים

+ + שרירים

+ + פרקים
+ שמאל יד

+ + שמאל רגל
+ לב

+ + בטן
+ כבד

+++ ++++++ במקום התמצאות
++ ++++++ בזמן התמצאות

+ + דכאון
++++++ +++ לגבי מציאותי לא

מצבו

++ ++ +++++ טוב לא כלכלי מצב
המוגבל לפי

++++ ++ ++ טוב לא כלכלי מצב
סוציאלי עובד לפי

+ מעבודה הכנסות יש

+ + + + מסעד הכנסות יש
+ + + בתנאי מגבלות יש

דיור

++++++ ++++ משפחתיות בעיות יש
+ + + + + של טובים לא יחסים

משפחתו עם המוגבל
+ + + יתר תלות יש

+ + + + + של טובים לא יחסים
המוגבל אל המשפחה

+ יתר הגנת יש

+ + + + + לא חברתיים יחסים
טובים

+ רפואי ביטוח אין
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(המשך) \k לווו
1 j i ' 1 i 1 ן 1

11 10 9 8 ן 7 6 5 ; 4 3 2 1 המוגבל מספר

זכר זכר זכר נקבה נקבהן נקבה זכר זכר זכר זנר זנר מין
; j 1.

+ +\ + + + + + הסעד ללשכת ידוע
+ + + התעסוקה ללשכת ידוע

++ ,+++ +++ את מקבל אינו המוגבל
/ יי המגבלה

+ + + ן + + + לשנות רוצה אינו המוגבל
מצבו את

ן

+ + j + + טובה לא חיצונית הופעה
+ + + j + נמוך שכלי ממצב התרשמות
+ j + j + + סביבתית מוגבלות יש
* / * 1 + יציב לא נפשי מצב

+ + + + + השכלה אין
+++,+,++ +++ מקצועית הכשרה אין
+ ■ ♦ + + לעבודה פיזי כושר אין

+ * / * ן + + לעבודה נפשי כושר אין
+ . + + + + + + הסביבה/המשפחה השפעת

j ן שלילית לעבודה הגישה על
+ + + + גרועה לעבודה מוטיבציה

+++ ; + + ■ +++ עובד המוגבל אין
+++++++++++ לעבודה להגיע אפשרות יש

■. עצמאי באופן
+ + + + / + המגבלה את מקבל אינו

1 1

+ + + | : לשיקומו ביחס מציאותי אינו
+ ' \ י הליכה קשיי יש
+ י אחרים מוטוריים קשיים יש

ו 1 1 י י . . i ו



15 לוח

< הפרופילים 11 של הראשיים והמרכיבים המשתנים של הערכים

x x x p p p c tj p tj 1 tJB
3 2 6 hR V s, \ V V  V >jj;//,7

ו ג / ס ק 5 1

1 0 0 0.6062 0.6116 0.2350 0.2935 0.1505 0.3362 0.^441 1

0 0 0 0.3311 0.4971 1.9092 0.2775 0.3611 0.2739 0.5012 2

1 0 0 0.2025 0.0335 0.4669 0.1994 0.2246 0.1260 0.5717 3

1 0 0 0.4085 0.4098 0.4427 2.2986 0.2601 0.3274 0.3898 4

£ 1 0 0 0.0080 0.5770 0.2618 1.8113 0.4358 0.9301 1.3710 5
ו

0 1 1 0.5586 0.9719 0.3758 0.2692 0.5898 0.5606 0.6767 6

0 1 1 0.7786 1.2195 0.7067 0.^75 0.3611 0.2739 0.5012 7

0 0 1 0.7000 0.6080 0.7725 ל0.323 0.5051 0.1854 0.1422 8

0 1 0 0.6643 0.4225 0.6302 0.2665 0.1041 0.4859 0.3655 9

0 1 0 0.6626 0.5539 0.8585 0.3637 0.8378 0.4988 0.4088 10

0 0 0 1.2366 0.3980 0.4202 0.0665 0.1901 0.8929 0.6479 11
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16 לוח

הפשוט האדיטיבי המודל לפי הפרופילים 11 של המוגבלות דרגת
הראשיים המרכיבים שיטת ולפי

לפי המוגבלות דרגת לפי המוגבלות דרגת המוגבל מספר
הפשוט האדיטיבי המודל המרכיבים שיטת

£95.35 £80.7 1

£31.7 $75.5 2

£78.0 £71.1 3

£71.9 £94.0 4

£86.0 £95.5 5

£115.6 4*£0.5 *

£90.4 £50.8 7

£35.2 £14.4 8

£69.0 £76.4 9

י 61 .£2 £84.5 10

£97.5 £63.7 11
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סיכום ד.

המודל רבמשתני: לניתוח סטטיסטיים מודלים שני הצגנו זה, במאמר

מודלים שני ראשיים. מרכיבים ניתוח על המבוסס ומודל הרגיל האדיטיבי

את להעריך עליו שהוטל ביןמקצועי צוות של עבודתו את לנתח כדי שימשו אלה

מודל לבנות היתר. הניתוח מטרת כפריים. מוגבלים 264 של המוגבלות דרגת

סוציאליים רפואיים, פרופילים בעלי אנשים של המוגבלות דרגת לקביעת חיזוי
שונים. ושיקומיים

השיטות, בשתי שנתקבלו התוצאות בין התאמה קיימת כי העלה הניתוח

הוכנס האדיטיבית בשיטה במידתמה. שונים המכריעים והגורמים הכובד נקודות אולם

את ביטאה שהתקבלה והתוצאה המודל, לתוך נפרד באופן המשתנים מן אחד כל

מכלל הורכבו הראשיים, המרכיבים בשיטת משתנה. כל של העצמאית ההשפעה

אלא המשתנים, כל את מכיל מהם אחד שכל ראשיים, מרכיבים מספר המשתנים

אחת לכל המרכיב. בתוך השונים המשתנים של במשקל מזה זה נבדלים שהם

בכל להתחשב מאפשרת המרכי1ל0^ראשיים שיטת וחסרונות. יתרונות השיטות מן

יותר מדויק אומדן נותנת שהיא כך משום ויתנן בשאלונים, שנכללו המשתנים

ההשפעה את לחשב מאפשרת זו שיטה איו אולם, החזויה. המוגבלות דרגת של

למידת כלשהי תרומה תורמים המשתנים שכל כיוון משתנה, כל של העצמאית
1

זה, כנגד המרכיב. של בערכו אלא אינו למוגבל מוגבל ביו וההבדל המוגבלות,
מה לנו אומרת ומשתנה משתנה כל של הממוצעת השולית ההשפעה הראשונה, בשיטה

נתונה, תכונה שמקיים אדם של המוגבלות במידת אחוזים בנקנדות השוני

אותה. מקיים שאינו אדם לעומת

גורמי על לעמוד צנוע נסיון בבחינת אלא אינו כאן שהובא הניתוח
בבניית לסייע כדי אלה במודלים יש האם אך שיטתית. בדרך ולתארם המוגבלות

אין זאת כבעלימשקל, שזוהו גורמים באותם התערבות על המושתת שיקומי מודל

המציאות. במבחן ולהעמידו המודל את לנסות מבלי לומר בידנו
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הפשוט האדיטיבי במודל שנכללו המשתנים הגדרת

הגדרה סימול המשתנה שם

1 חמור מאוד, חמור Y המוגבלות מידת
0 בינוני

0 זכר X. מין
! נקבה

1 המחלה מן סובל X פסיכו נפשיות, מחלות
0 המחלה מן סובל אינו אישיות והפרעות נאורוטיות
1 המחלה מן ס\י3ל X_ העצבים, במערכת פגיעות
0 המחלה מן סובל אינו קשיי וםמוח, החושים אברי

עיוורון ראיה, דיבור,
אחת) (בעיין

1 המחלה מן סובל *. הדם כלי של מחלות
0 המחלה מן סובל אינו

X ואברי העצמות של מחלות
ו המחלה מן סובל התנועה

. 0 המחלה מן סובל אינו
לרגרסיה. כבסיס שנכנס נוסף, דמי לוושתנה נכנסו המחלות שאר הערה:

ו יש ,ג מעבודה הכנסות
0 אין 6

1 יש X מסעד הכנסות
0 אין י

1 יש X משפחתיות בעיות
0 אין 8

1 3ן X יתר תלות
0 לא 9

ו המגבלה את מקבל X למגבלה המוגבל גישת
0 מקבל אינו סוציאלית הערכה



kO 

הגדרה סימול mnK/nn dp

1 טובה לא Xff חיצונית הופעה
0 טובה 11

ו השכלה יש X השכלה
0 אין 12

1 יש ומלא) (חלקי \ _ לעבודה פיזי נושר
0 אין iJ

ו ובינונית טובה X לעבודה מוטיבציה
0 גרועה

נקבה x עובד המוגבל האם
ו בבית עובדת או עובדת ib
0 עובדת אינה

זבר
1 עובד
0 עובד אינו

1 המגבלה את מקבל ^ למגבלה המוגבל התייחסות
0 מקבל א'נו מקצועית הערכה

1 לש x הליכה קשיי
0 אין 11

x1g הפעילויות בשאר קשיים
י יש המוטוריות
0 אין

*19 רציף. גיל
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הפשוט האדיטיבי למודל הקורלציות מטריצת

ו" *2 *3 \ X5 *6  "7 *8 *9

*1 י 

^ 0.045 1

* 0,123 0.245 1

x 0.123 0.208 0.198 1
4

x 0.042 0.236 0,225 0.191 1

* 0.289 0.117 0.053 0.101 0,157 16

* 0.096 0.032 0.145 0.037 0.063 0.228 1

x 0.114 0.149 0.004 0.049 0.101 0.085 0.073 1

8

xg 0.052 0.127 0.090 0.012 0.088 0.145 0.210 0.221 1

x 0.059 0.159 0.007 0.061 0.077 0.1 19 0.018 0,23^ 0.228

x 0.128 0.013 0.046 0,007 0.012 0.090 0.067 0.006 0.084

x 0.364 0.076 0.037 0.120 0.006 0.264 0.219 0.042 0,029

x 0.069 0.219 0.048 0.191 0.007 0.239 0.167 0.067 0.024

x^ 0.026 0.098 0.014 0.057 0.001 0.266 0.218 0.079 0.1 11

x 0.401 0.0760.1 54 0.037 0.131 0,451 0.302 0.129 0,134

x 0.129 0.214 0.088 0.052 0.019 0.181 0.092 0.064 0.096
1 6

x 0.041 0.170 0.267 0.0010.1 09 0.121 0.174 0.057 0.010

x.o 0.017 0.072 0.206 0.064 0.009 0.173 0.172 0.013 0.186
1 o

x]9 0.123 0.328 0.018 0.249 0.070 0.234 0.179 0.165 0.186
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(המ'^ך) הקורלציות מטריצת

*10 "11 X12 X13 "U *15 X16 *17 *18 19א

X1

x
2

x

X
4

X

X
6

X

X
8

X
9

x 1

10

x 0.044 1

x)2 0.005 00160 1

><13 0.040 0.092 0.204 1

x^. 0.005 0.107 0.208 0.267 1

*/f 0.091 0.132 0.020 0i^0 0.348 1

6ן* 0.096 0.127 0.055 0.032 0.220 0.243 1 t

ךך* 0.076 0.114 0.130 0.220 0.162 0.223 0.001 1

xfg 0.036 0.234 0.224ך 0.232 0.179 0.232 0.103 0.396 1

*1g 0.045 0.056 0.280 0.406 0.267 0.093 0.009 0190 0.046 1
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.Multiple Logit Analysis! המופיע R2 של הפירוש

המבחן: לשיפוט עומד שלנו במודל
H0:6i = 0

i = 1 n
H1:6i/ 0

המשתנים. מספר  n

הנראות. יחס  ג כאשר f2(lnX)'\'x2,. הוא זה את שבודק שהסטטיסטי ידוע

לן. נקרא התצפ,ות)> מספר . N) ^ = 1_e2(1nX)/N נסמן: אם

PseudoR square
R = [2(lnL0)/N]
m

הקונסטנטה, מן חוץ המקדמים של (3.) האומדנים £ל_ כאשר הנראות  Lo

לאפס. שוים

Pseudo Rsquare maximum לו: נקרא

lnL = 0 R
של מוחלטת התאמה י ז , . } > ^ = 1 קיים: lnLoאז / 0 R

m

הרגרסיה. קו

R1l = Lo ואז: lnx = 0 f ^ = 0 ואם:
m

תלויים. הבלתי במשתנים תלוי אינו התלוי המשתנה ז"א

.i ^ל עבור 0. = 0 כלומר:

המודד את מהווה ,Pseudo Rsquare for model  R2 = ■^ :^^^
m

בטקסט. שרשמנו מה וזה מתאים. הרגרסיה קו כמה עד

י
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הראשיים המרכיבים במציאת השלבים

היא: כאן הלכנו בה השיטה

(principle components) הראשיים המרכיבים את מצאנו הראשון בטלב

הקורלציות מטריצת של הראשי האלכסון בתוך כלומר, איטרציות, ■<1^^y

את לשפר מנסים אנו איטרציות ועלידי לשונויות, אומדנים נרשמו המקורית

אורתוגונליים מרכיבים קיבלנו זה שלב אחרי הראשי. באלכסון השונות הערכת

חשיבותם. סדר לפי המסודרים

מרכיב שכל כך המרכיבים, של אורתוגונלי סיבוב עשינו השני בשלב

מושג הדבר כי ,varimax נקראת זו שיטה אחד. למשתנה בעיקר יתרום

השונות. של מכסימיזציה עלידי
השלבים. שני לאחר הסופי התוצר הוא בטקסט שהוצג מה
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