מחקרים חדשים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית
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כל הלומד מדעים ואינו משמשם לתועלת אחרים – דומה לאדם החורש
ואנו זורע" (סעדי)
קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם
מוגבלות שכלית התפתחותית ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר
בתחום ,פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך.
הקרן תומכת בעבודות מחקר שנועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך
שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת כדי לאפשר להם
להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה ,הקהילה והחברה בה אנו חיים.
הקרן מעודדת הצעות מחקר ישימות בראש ובראשונה וכן כאלה שיש בהן חידוש,
יצירתיות ותרומה מדעית לתחומים שונים הקשורים לשיפור איכות החיים של האדם
עם מוגבלות שכלית והסובב אותו .ההצעות יכולות להיות ממגוון תחומי הדעת
והדיסציפלינות השונות.
אנו גאים להציג את הניוזלטר המחקרי הראשון של הקרן המציג את המחקרים
החדשים שפורסמו לאחרונה.
מקווים כי תמצאו את המידע מעניין ,ומקדם את העשייה והלמידה בתחום.

שרון גנות,
מנהלת תחום ניהול ידע
קרן שלם

הידעת?
קרן שלם משיקה אתר חדש
לשימוש כל העוסקים בתחום
המוגבלות שכלית התפתחותית.
האתר מרכז ידע ומידע רב .אתם
מוזמנים להיכנס ולהתרשם.
עד כה תמכה הקרן בעשרות
מחקרים אשר ניתן לראותם
בעמוד מחקרים אקדמיים אשר
באתר הקרן.
בנוסף ,חנכנו מאגר כלי מחקר
שנעשה בהם שימוש במחקרים
שקיבלו סיוע מהקרן.
מדי פעם הקרן מפרסמת קול
קורא למחקרים בנושאים
ייעודיים יש לעקוב אחר
הפרסומים תחת קול קורא
בחדשות הקרן.

מניעים לפעילות גופנית בקרב ספורטאים עם מוגבלות
שכלית-התפתחותית המשתתפים בפעילות בארגון ספיישל
אולימפיקס בהשוואה לספורטאים ללא מוגבלות
חוקרים  :פרופ' ישעיהו הוצלר ,מלי עוז  ,ד"ר שרון בר
המכללה האקדמית וינגייט
אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (מש"ה) פעילים פחות
באופן משמעותי מעמיתיהם ללא מוגבלות ,וזאת בעיקר עקב העדר
מניעים לאתחול ולשימור של פעילות לאורך זמן .מחקר זה נעשה על
מנת לאפיין מניעים רלוונטיים שיאפשרו להתאים תכניות אימונים
לספורטאים עם מש"ה.
המחקר בוצע באמצעות שילוב של שיטות מחקר ,בהן שיטות
כמותיות – שאלונים – וניתוח איכותני של שאלה פתוחה.
ניתוח התוכן הצביע על קטגוריות שונות של תכנים אשר נגעו
למצבים רגשיים וגופניים ,לצורך בהישג ולצרכים חברתיים .אפשר
להצביע על כך שללא קשר לנוכחות או להעדר של מוגבלות ,כל
הספורטאים הציגו יותר קווי דמיון מאשר הבדלים בסוגיות של
מוטיבציה .כל הספורטאים הדגישו את החשיבות של פיתוח
המוטיבציה הפנימית והאוטונומיה האישית באמצעות פעילות גופנית
ואת החשיבות של שייכות חברתית ושל הדגמת עמיתים לפיתוח
המוטיבציה.
על המאמנים להיות ערניים למגמות אלה ולטפח בדרכים מגוונות
אסטרטגיות אימון שיגדילו את ההסתברות לפיתוחה של מוטיבציה
פנימית אצל ספורטאים עם מש"ה.
פרופ' ישעיהו הוצלר

מלי עוז

למחקר המלא באתר הקרן

הגברת מעורבות משפחתית באוכלוסיית
אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות פנימייה
בחברה הערבית בישראל
חוקר  :כרים נסר ,מנחות  :ד"ר דליה זק"ש,
ד"ר עמליה סער ,אוניברסיטת חיפה

מאפייני הסביבה התקשורתית והקשר
שלהם לאסטרטגיות תיקון תקשורתי בקרב
ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
משמעותית
חוקרת  :מעין שלו ,מנחה  :ד"ר אורית
חצרוני אוניברסיטת חיפה

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה",
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,החוג לריפוי
בעיסוק ,אוניברסיטת חיפה.

עבודת גמר המוגשת לקבלת תואר "מוסמך" בחוג
לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה

מטרות המחקר הן לזהות את המשמעויות ואת
הגורמים אשר מעצבים את תופעת ההשמה המעונית
של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הערבית
בישראל .ולפתח ,ליישם ולהעריך מודל תיאורטי
ויישומי ,בעל רלוונטיות תרבותית ,המכוון להגברת
מעורבות משפחתית במעונות בקרב אוכלוסייה זו.
הממצאים מלמדים שהשמה מעונית היא תהליך
מורכב ומתמשך של התמודדות הורית ,אשר מתחיל
זמן רב לפני קבלת ההחלטה ולא נגמר עם יישומה.
עוד מצביעים הממצאים על האפשרות להגביר את
מעורבות המשפחות בחיי ילדיהן המתגוררים במעונות
פנימייה באמצעות תכנית התערבות מתאימה .בהיבט
היישומי ,המחקר מציע מודל להגברת המעורבות
המשפחתית במעונות אלו.

במחקר נבחנו שני מרכיבים של כשירות תקשורתית-
יוזמות תקשורתיות ואסטרטגיות תיקון תקשורתי,
אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית
משמעותית (מש"ה) .מטרת המחקר לבחון האם
שכיחות היוזמות התקשורתיות ,ושכיחות וסוג
אסטרטגיות התיקון התקשורתי ,קשורים למאפיינים
בסביבה התקשורתית של הילד ,ביניהם סוג הכשל
התקשורתי ומידת האינטנסיביות של הקשר בין
השותף התקשורתי ובין הילד .זאת מתוך נקודת
ראות של הגישה הסביבתית ,הבוחנת מרכיבים
בסביבה התקשורתית והקשר שלהם לאסטרטגיות
תיקון .הממצאים מראים ,שילדים בעלי מש"ה
משמעותית מבצעים תיקונים לאחר כשלים מסוגים
שונים ומסוגלים במידה מסוימת להתאים
אסטרטגיות תיקון מסוגים שונים לסוג הכשל המוצג.

למחקר המלא באתר הקרן

למחקר המלא באתר הקרן

כל הזכויות שמורות לקרן שלם
שד' מנחם בגין  ,5בית דגן.55255 ,
טלפון  50-2251122 :פקס  50-2259099 :מס' עמותה 55-552-955-5 :
להסרה מרשימת התפוצה שלח לנו מייל

