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הבדלים  -מוגבלות שכלית התפתחותית ולילדים עם התפתחות תקינהאחאות לילדים עם 

 האחים ובהסתגלות הנפשית  במאפייני הקשר בין

 )באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים(

 מירי יחזקאלי

 

 תקציר

 

ות ובעיות ם "קבוצת סיכון" לפתח קשיי התנהגילילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהוואחים  מבוא:

את  חןוכחי בהמחקר הנניק להם כלים לבניית חוסן נפשי. ים ולהעות. מכאן עולה הצורך לחזק את האחהסתגל

קר עסק המח עם ההתפתחות התקינה.ים האח עלהתפתחותית נוכחות ילד עם מוגבלות שכלית של שלכות הה

בבחינת טיב הקשר והשפעתו על ההסתגלות הנפשית של האח עם ההתפתחות התקינה, בהשוואה לאחים של 

 .כלים מילוליים ולא מילולייםילדים עם התפתחות תקינה, באמצעות שימוש ב

.קבוצת 1ואמהותיהם. הנבדקים חולקו לשתי קבוצות:  8-13בגילאי ילדים  59השתתפו הנוכחי  מדגםב טה:שי

 .מוגבלות קלה עד בינונית בדרגה שלהתפתחותית  עם מוגבלות שכלית אחים לילדים 28 כללה מחקרה

הנבדק ים והות והאחים מילאו שאלונהאמ עם התפתחות תקינה. אחים לילדים 31לה .קבוצת הביקורת כל2

. התמקדות 1בשני אופנים:  ש בהערכה מבוססת אמנותשימונעשה התבקש לצייר אותו ואת אחיו/אחותו. 

אשר עלו מתוך הספרות העוסקת בציורי , )מיקום דמות, מרחק בין דמויות וגודל דמות(אינדיקטורים בשלושה 

פול באמצעות אמנות והעלאת . התבוננות בציורים על ידי שלוש שופטות העוסקות בתחום הטי2ילדים. 

ניתוח הממצאים . נבחנו אל מול מדדי השאלוניםאינדיקטורים חדשים מתוכם. ממצאי ניתוח הציורים 

למציאת הבדלים בין קבוצות וכן במדדי פירסון לבדיקת הקשרים בין  tהכמותנים נעשה באמצעות מבחן 

 משתני המחקר. 

או מספר הבדלים בין הקבוצות כפי שבאו לידי ביטוי נמצאכן השערות המחקר אוששו חלקית ותוצאות: 

בוצת יותר בקבוצת המחקר, בהשוואה לקהצביעו על יחסים קרובים  בשאלונים ובציורים. ההבדלים שנמצאו

. נוסף על כך, נמצאו , לא נמצאו הבדלים בין הקבוצותבנוגע להערכת ההסתגלות הנפשית של הנבדק הביקורת.

 .יינים כי קיים קשר חיובי בין התנהגות מסתגלת לבין קשר מיטיב בין האחיםבשתי הקבוצות מתאמים המצ

אך כן , בנוגע לציורי הילדים, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בנוגע לשלושת האינדיקטורים מתוך הספרות

בנוסף, נמצאו מספר  בין שלושת האינדיקטורים למאפיינים התנהגותיים.נמצאו קשרים בשתי הקבוצות 

. בקבוצת המחקר, בהשוואה לקבוצת מנולוגיתבנוגע לאינדיקטורים שעלו מתוך ההתבוננות הפנום דליהב

הביקורת, הופיעו יותר האינדיקטורים: הדמויות נעזרות זו בזו, מושקעות בדמות האח, נוכחות הורים 

 ודמויות בפעולה.

שר בין האחים ומאפשרת מחזקת את הקחאות המיוחדת כי הא לאור ההבדלים בין הקבוצות, נראה דיון:

על קשיים גם  ממצאי המחקר מצביעים, זאת על אף. האחים עם ההתפתחות התקינה התפתחות אישית עבור

בקרב האחים עם ההתפתחות התקינה. יש לזכור כי ישנם ילדים אשר אינם חווים את האחאות המיוחדת 

מהווה עבורם גורם יוחדת ר האחאות המהילדים אש לזהות אתמכאן שחשוב כמנוף לצמיחה אישית. 

נדרשים מחקרי המשך  כמו כן, יותר עבורם. יעילות ומותאמות התערבות רכילמצוא דלהווצרות דחק, וכן 

י שנבחן במחקר הנוכחי, לבדוק את מהימנות הכלי להערכת יחסים בין אנשים להרחבת כלי המדידה האמנות

  ולפתחו ככלי התערבות טיפולית עבור אוכלוסיות שונות.  
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 מבוא -1ק פר

הינו קשר משמעותי ובעל השלכות ארוכות טווח. יחסים אלו מאופיינים בעוצמות רגשיות  יםאחהקשר בין 

של האחים. אצל אחים של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תפתחות ההשלבי על ים משפיערבות ו

ניכרת על בצורה  היעשפ, מבמצבים לא פשוטים ותםמעמידה אחווית האחאות הופכת מורכבת וטעונה, 

 . (Burke, 2010מאתגרת ) יוצרת עבורם התמודדותו תההתפתחות הרגשי

הספרות המחקרית העוסקת באחאות לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית חושפת תמונה 

מורכבת. תחילה המחקרים התבססו על ההנחה שנוכחות ילד עם מוגבלות שכלית במשפחה, מהווה גורם דחק 

 ;Hannah & Midlarsky, 1999אחיו ונבדקה בעיקר מצוקה פסיכולוגית אצל האחים )משמעותי עבור 

Williams et al., 2003 .) אולם, מאוחר יותר הושם דגש גם על ההשלכות החיוביות. תיאוריות של צמיחה

ומשבר, המתמקדות בגורם ההערכה ומשאבי ההתמודדות, שפכו אור חדש על אופן ההתמודדות של האחים 

חיזוק חוסן פנימי ו בפיתוחת עבור הילד והשלכות חיוביזו קיימות גם  מאתגרתסיטואציית חיים לכי  והראו

 (.Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko &  Levine, 2006) נפשייםהכוחות ה

עם נוכחות ילד עם מוגבלות שכלית מנקודת מבטם של האחים של שלכות ההמחקר הנוכחי בדק את ה

לבחון את היחסים בין אחים בקרב אחים לילד עם מוגבלות שכלית ה תטרת המחקר הימ ההתפתחות התקינה.

הקשר בין יחסי האחים לבין את  לבחוןבהשוואה לאחים לילדים עם התפתחות תקינה. מטרה נוספת היתה 

הנבדקים ולהשוות בין הקבוצות. ההשוואה נעשתה באמצעות כלים מילוליים רמת ההסתגלות הנפשית של 

  .ולייםולא מיל

אחים לילדים עם מוגבלות שכלית  28המשתתפים במדגם כללו שתי קבוצות: קבוצת מחקר שכללה 

אחים לילדים עם התפתחות תקינה. על מנת לבחון את ההבדלים  31התפתחותית וקבוצת ביקורת שכללה 

חים. בטיב הקשר בין האחים, האמהות והאחים מילאו שאלונים המעריכים את מערכת היחסים בין הא

בנוסף, האמהות מילאו שאלון המעריך את הכוחות והקשיים של ילדם עם ההתפתחות התקינה המשתתף 

במחקר. כמו כן, הנבדק התבקש לצייר אותו ואת אחיו/אחותו. השימוש בהערכה מבוססת אמנות במחקר 

ך הספרות . התמקדות בשלושה אינדיקטורים מדידים וידועים מראש אשר עלו מתו1נעשה בשני אופנים: 

. התבוננות בציורים על ידי שלוש שופטות העוסקות בתחום הטיפול באמצעות אמנות 2העוסקת בציורי ילדים. 

והעלאת אינדיקטורים חדשים מתוכם. ממצאי ניתוח הציורים נבחנו אל מול מדדי השאלונים על מנת לשפוך 

למציאת הבדלים בין  tת מבחן ניתוח הממצאים הכמותנים נעשה באמצעו. אור נוסף על חווית האחאות

 קבוצות וכן במדדי פירסון לבדיקת הקשרים בין משתני המחקר. 

באופן כללי השערות המחקר אוששו חלקית ונמצאו מספר הבדלים בין הקבוצות כפי שבאו לידי ביטוי 

שוואה בשאלונים ובציורים. ההבדלים שנמצאו הצביעו על יחסים קרובים ואמפתים יותר בקבוצת המחקר, בה

לקבוצת הביקורת, ממצאים המחזקים את הספרות בתחום הדנה בהשלכות החיוביות של האחאות המיוחדת 

(Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko, Levine, & Goldstein, 2011.)  עם זאת, לא נמצאו הבדלים בין

צות מתאמים הקבוצות בנוגע להערכת ההסתגלות הנפשית של הנבדק. נוסף על כך, נמצאו בשתי הקבו

המציינים כי קיים קשר חיובי בין התנהגות מסתגלת לבין קשר מיטיב בין האחים, בהתאם למחקרים שמצאו 

 ,Caya & Liamקשר בין יחסים קרובים בין האחים לבין התפתחות אישית של האח עם ההתפתחות התקינה )

1998; Widmer & Weiss, 2000ים בין הקבוצות בנוגע לשלושת (. בנוגע לציורי הילדים, לא נמצאו הבדל

האינדיקטורים מתוך הספרות, אך כן נמצאו קשרים בשתי הקבוצות המראים שככל שיש יותר מרחק בין 

הדמויות, כך מערכת היחסים בין האחים מאופיינת ביותר קונפליקט. כמו כן נמצאו הבדלים בין הקבוצות כך 

על הדף לקשיים רגשיים, ובין ציור גודל דמות קטנה  שבקבוצת המחקר נמצאו קשרים בין מיקום הדמות גבוה
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חברתית -לבעיות התנהגות. בקבוצת הביקורת נמצאו קשרים בין מרחק קטן בין הדמויות להתנהגות פרו

קשרים אלו מחזקים מחקרים המצביעים על כך שהציור משקף את עולמו הפנימי של הילד )אברהם,  וקירבה.

מספר הבדלים בין הקבוצות בנוגע לאינדיקטורים שעלו מתוך ההתבוננות  (. בנוסף, נמצאו2012רז,  ;2002

הפנומנולוגית בתום הליך איסוף הנתונים. בקבוצת המחקר, בהשוואה לקבוצת הביקורת, הופיעו יותר 

האינדיקטורים: הדמויות נעזרות זו בזו, מושקעות בדמות האח, נוכחות הורים ודמויות בפעולה. ממצאים אלו 

חקרים הטוענים כי אחים לילדים עם מוגבלות שכלית הופכים רגישים יותר, אמפתים, אחראים מחזקים מ

  (. ;2011Damiani, 1999ודואגים לצרכים של אחיהם )חובב והוזמי, 

להבנת רם ותהנוגעות לאחאות המיוחדת. המחקר  תויישומילממצאי המחקר השלכות קליניות ו

עם ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית בדגש על הסתגלותם  החוויה הסובייקטיבית של האחים במשפחה

הנפשית של האחים עם ההתפתחות התקינה, וכן מחזק את המחקרים בספרות המתמקדים בכוחות הצומחים 

למרות  (.Pit-Ten Cate & Loots, 2000; Skotko, Levine, & Goldstein, 2011)מתוך מציאות מורכבת זו 

ים בינאישיים ישנם אחים שמסתגלים טוב יותר למצב וכאלה שפחות )לזרוס התמונה החיובית, בשל הבדל

(. על כן ישנה חשיבות בזיהוי האחים שבסיכון לפתח בעיות רגשיות בעקבות המצב המאתגר. יש 2000ולזרוס, 

היבט ישומי נוסף של  מותאמות יותר עבורם. תוכניות התערבות ת יעילות ולפתחדרכי התמודדו למצוא

ייחס לשימוש בציורי ילדים ושילובם עם הידע התיאורטי והמחקרי יחד. המחקר הנוכחי מעמיק המחקר מת

ומרחיב את הידע אודות הערכה מבוססת אמנות ככלי הערכה טיפולי ייחודי, המהווה כלי נוסף להבנת מצבם 

 הרגשי של האחים וקשרי האחאות בקרב אוכלוסיות נורמטיביות ואוכלוסיות מיוחדות. 
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 סקירת ספרות -2פרק 

מטרות המחקר הנוכחי הינן לבחון את טיב קשר האחים במשפחה בה יש ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

. מטרות ולבדוק כיצד האחאות המיוחדת תשפיע על ההסתגלות הנפשית של האח עם ההתפתחות התקינה

 . מילולייםולא  מילולייםהמחקר יבחנו באמצעות כלים 

מהווה התפתחותית  מוגבלות שכליתנכות התפתחותית מתייחסת לליקוי קוגנטיבי או פיזי או שניהם. 

הגדרת  .(Abramson, 2000)תת קטגוריה בתוך קבוצה זו, יחד עם אוטיזם, חירשות, עיוורון וניוון שרירים 

 American Association on Intellectual andהארגון האמריקאי למוגבלויות שכליות התפתחותיות )

Developmental Disabilitie ) ומאופיינת במגבלות משמעותיות  18מתייחסת למוגבלות המופיעה לפני גיל

פוגעים בתפקוד הבאות לידי ביטוי במיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות. כל אלה 

         .(Luckasson et al., AAIDD, 2002) היומיומי של האדם וביכולת שלו להתאים עצמו לדרישות הסביבה

נקבעה על ידי התפתחותית  מוגבלות שכליתההגדרה לברתיים בישראל, משרד הרווחה והשירותים החעל פי 

פי החלוקה של משרד הרווחה ניתן להבחין במספר  (. על1969משרד הרווחה, במפגרים )טיפול -חוק הסעד

  .ה, קשה ועמוקת, בינוניתבינוני-ה, קלהקלשכלית  מוגבלות: התפתחותית מוגבלות שכליתדרגות של 

כל בני גורמת לכך שו בתא המשפחתי זעזוע יוצרת נכות התפתחותית בקרב אחד מבני המשפחה

ובטיפול המתמשך התפתחותית  מוגבלות שכליתחוקרים העוסקים בהולדת ילד עם  המשפחה נדרשים להגיב.

לעיסוק בילד התפתחותית  המוגבלות השכליתיסוק בילד עם בו הרחיבו במהלך השנים את התעניינותם מן הע

 & McDermott, Valentine, Anderson, Gallup ;1994)מרום,  ובני משפחתו גבלות השכליתהמועם 

Thompson, 1997; Trachtenberg & Batshaw, 1997) . בראשית המחקר בתחום, התמקדו המחקרים

מחקרים . ;Sanders & Morgan, 1997) (Dyson, 1997; Kazak & Marvin, 1984בהורים ובאמהות בפרט 

הציפייה היא ו ,בפעילות ובעשייה כדרך לעכל את המציאות החדשה רבות יעיםשקמ ההוריםאלו הראו כי 

 Burke, 2004; Stalkerב )החברה כולה יירתמו כדי להקל על המצ ףהאחרים, הסבים והסבתות, וא שהילדים

& Connors, 2004) . על הוריו נרחבת למדי, אולם המוגבלות השכלית העוסקת בהשפעת הילד עם הספרות

  . עדיין בתחילת דרכו תקינההבעלי ההתפתחות נראה כי המחקר המתמקד בהשלכות על האחים 

מחקרים מצביעים על כך  ים בין אחים ללא מוגבלות כלשהי,יחסהינה לבספרות כאשר ההתייחסות 

עוזרת בפיתוח הזהות  ,רגשית, קוגנטיבית, חברתית ומקצועית ותהתפתח אפשרתמנורמטיבית אחאות ש

באים  . כל אלההתמודדות עם מצבים בין אישיים ופתרון בעיותמאפשרת התנסות חברתית, האישית, מזמנת 

 על בחירת בני/בנות זוג ואף על היווצרות פתולוגיות שונות משפיעיםביטוי בבגרות ביחסים בין אישיים,  לידי

(Jenkins-Tucker, Updegraff, McHale & Crouter, 1999; Palladino-Schultheiss, Kress, Manzi & 

Jeffrey-Glasscock, 2001.)  בנוסף, נמצא כי ילדים הנהנים מיחסים קרובים ותמיכה מצד אחיהם דיווחו על

סים צוננים הערכה עצמית גבוהה וכישורים פסיכולוגים וחברתיים מרשימים בהשוואה לילדים המתארים יח

  .(Caya & Liam, 1998; Widmer & Weiss, 2000)עם אחיהם 

 .מורכבתהאחאות הופכת למשימה רגשית  ,התפתחותית מוגבלות שכליתעם יש ילד במשפחה בה 

היא חוויה קיומית קשה למשפחה, המערערת את שיווי המשקל התפתחותית  מוגבלות שכליתהולדת ילד עם 

להזדהות עם המצב  עם ההתפתחות התקינהכוחות אדירים פועלים על הילד  (.2000המשפחתי )דובדבני, 

. הנטייה הטבעית במצב כזה התפתחותיתהמוגבלות השכלית עם המשפחתי המיוחד, עם ההורים ועם האח 

מידע מספק בנוגע  עם ההתפתחות התקינה, אך לרוב, אין לאחים היא לפתח תפיסה כלשהי הנותנת פשר למצב

מביאים את האח להגיב מודעים כוחות מודעים ובעיקר כוחות פחות (. Pitman & Matthey, 2004לפתולוגיה )
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 סוקונורסטוקר  .(2011חובב והוזמי, שמטרתו הישרדות בתנאי סביבה קשים ) ,באמצעות בניית מערך הגנות

(Stalker & Connors, 2004 טוענים כי האחים ) פחה מקבלים את הנכות במש תקינההבעלי ההתפתחות

התפתחותית, הנכות מובנת  , כשגדלים במשפחה עם ילד בעל נכותכחלק מה"נורמליות" שלהם עצמם. כלומר

הם מורגלים ואותה הם מכירים.  חוויה יומיומית, אליהכחלק מ תקינההבעלי ההתפתחות ומושרשת לאחים 

המוגבלות השכלית  מחדד זאת וטוען כי הנכות במשפחה אינה משויכת רק לילד עם (Burke, 2010)בורק 

ות שלו. בורק קורא לתופעה זו "נכות איתו ומושפע בדרך זו או אחרת מהנכ, אלא גם לכל מי שחי התפתחותית

האחים ע בהבנת הנכות במשפחה על פי חווית (, מושג המסיי"Disability by association"מתוך הקשר" )

  לויות החברתיות בהם הם לוקחים חלק.ם והפעי, מתוך חיי המשפחה היומיומיתקינההבעלי ההתפתחות 

ית מקצועבספרות הלילדים עם צרכים מיוחדים אחאות ההתייחסות ללמרות שבשנים האחרונות 

 ,Hannah & Midlarsky, 1999; Nixon & Cummingsצוברת תנופה, הממצאים חושפים תמונה לא עקבית )

 מוגבלות שכליתות לילדים עם שני זרמים הנוגעים לאחאהספרות המקצועית מתייחסת ל (.1999

סכנה של  קיימת. בעלי ההתפתחות תקינהעל פיו הקשר המורכב פוגע באחים  -הזרם השלילי .1: התפתחותית

טיפול  כמו נטל רב של תפקידים טכנייםומצד ההורים גבוהות של ציפיות  וחוסר זמינות הורית, מערכתהזנחה 

מנטלית של בגרותו האת  תואמיםאינם לעיתים דים אלו . תפקיהמוגבלות השכליתעם ואחריות כלפי האח 

 בין האחים את היחסים יםסכנאף מ, וטיביחיים נורמח שוללים ממנו אור עם ההתפתחות התקינה,האח 

נו , ישהתפתחותית מוגבלות שכליתוהסטיגמות המודבקות על ילד עם ת ובשל התוויכמו כן, . (1986)זיידר, 

בושה, הסתגרות,  שלתחושות ל מתמודד, מחיר שעלול לגרום תחות התקינהמחיר חברתי איתו האח עם ההתפ

נפשיות הפרעות הסתגלות, סיכון לפתח קשיי דחק ו אף תחושתו פגיעה בדימוי העצמי, ריםהסתייגות מחב

 ,.Carr, 1995; Cuskelly & Dadds, 1992; Cuskelly & Gunn, 1993; Williams et al) תתיוהתנהגוו

תרומה זו  .בעלי ההתפתחות תקינהעל פיו הקשר המורכב תורם להתפתחות האחים  -החיובי הזרם .2 (.2003

המוגבלות נמצא כי ילדים שסייעו לאחיהם עם ח אישיות חזקה, בשלה ומסתגלת יותר. ותיפמתבטאת ב

בטיפול פיזי יומיומי, תפסו עצמם כבעלי אחריות רבה יותר והפגינו פחות רגשות  התפתחותיתההשכלית 

. בנוסף, הסיוע , בהשוואה לאחים לילדים עם התפתחות תקינההמוגבלות השכליתיליים כלפי אחיהם עם של

, לא פגע באינטרקציה שלהם עם קבוצת השווים או באיכות יחסי התפתחותית שכליתגבלות המולאחיהם עם 

 (. Cox, Marshall, Mandleco & Olsen, 2003; Cuskelly & Gunn, 1993) הגומלין בינהם לבין אחיהם

נמצאו במסגרת "הזרם ממצאים שטענו שה (Cuskelly, Chant & Hayes, 1998)קוסקלי ושות' 

נבעו ממתודולוגיה שגויה של מחקרי העבר, אשר נבעה מקבוצות הביקורת ו/או מכשירי מדידה לא השלילי" 

מבחינת  מחקרה מספקים. במחקרם על אחאות לילדים עם תסמונת דאון, קבוצת הביקורת תאמה לקבוצת

מאפייני גיל ומצב סוציואקונומי. ואכן, באמצעות סדרה של כלים התנהגותיים ופסיכולוגיים, לא דווח על יותר 

מחזקים מחקרים נוספים בתחום אשר הראו  מאשר בקבוצת הביקורת. ממצאיהם מחקרבעיות בקבוצת ה

לדים עם מוגבלות ם של אחים ליהתנהגותם, דימויים העצמי והסתגלות הקים במימדיהבדלים מובשאין 

 Gargiulo, O'Sullivan & Wesley, 1992; Hannah) עם התפתחות תקינהבהשוואה לאחים לילדים שכלית 

& Midlarsky, 1999; Nixon & Cummings, 1999; Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993). 

באירוע טראומטי כמנוף שימוש  שמה דגש רב עלקיימת מגמה הולכת ומתחזקת ה בשנים האחרונות

ידועה תופעה זו . (Tedeschi & Calhoun, 2004)לצמיחה אישית ולפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות 

ההנחה היא כי האדם החווה צמיחה לאחר  .(Post-Traumatic Growthבכינוי "צמיחה לאחר טראומה" )

הות מן הרמות טרם ת ומודעות ברמות גבומפתח יכולות הסתגלותיות, מיומנויות פסיכולוגיו אירוע טראומתי
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 מוגבלות שכליתעם ו ים עם צרכים מיוחדים בכללכי אחאות לילדרבים ו חוקרים , גרסבהתאם לכך. האירוע

 ;Nixon & Cummings, 1999להיות חוויה חיובית ומעודדת צמיחה )היא עשויה אף בפרט, התפתחותית 

Skotko, Levine & Goldstein, 2011.) מוגבלות שכליתנוכחותו של ילד עם  דומים הראו כי מחקרים 

ו פגיעה בהערכה עצמית, אלא להפך. במשפחה אינה מובילה בהכרח להפרעות התנהגות אהתפתחותית 

המוגבלות המתוארות בספרות הן מקור הנאה ושמחה כתוצאה מן ההישגים של הילד עם יות השלכות חיוב

תית, קביעת סדרי עדיפויות חדשים, הרחבת רשתות התמיכה , חיזוק הלכידות המשפחהתפתחותיתהשכלית 

 ,Cuskelly & Gunn, 1993; Nixon & Cummings) ת וגוברת בקהילה וכדומההחברתיות, מעורבות הולכ

1999; Pit-Ten Cate & Loots, 2000; Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko, Levine & Goldstein, 2011; 

Stainton & Besser, 1998.) גורם רואה באחאות המיוחדת יותר בגישה ה תמתמקד ספרותלמרות שכיום ה

ניתן הסבר אפשרי לכך על בני המשפחה.  תיה השונותולא עקביים בנוגע להשפע , עדיין ישנם ממצאיםמחזק

הטוענים כי ישנם הבדלים בינאישיים ברגישות לדחק ודי קשה  ,(2000למצוא במחקרם של לזרוס ולזרוס )

בעיני אדם אחד, לא בהכרח נתפס כך על ידי אדם הנתפס כמעמסה או כצרה גדולה  פעתו. דברלנבא את הש

אשר יחוו דחק ויהיו בסיכון לפתח קשיי הסתגלות,  מוגבלות שכליתנראה כי קיימים אחים לילדים עם אחר. 

 בעוד אחרים יחוו שינויים חיוביים והתמודדות יעילה כתוצאה מהאחאות המיוחדת.

באמצעות שאלונים של אחים התבצעה היחסים בין השל ערכה ההת שאוזכרה עד כה, מתוך הספרו

אחים. דרך נוספת להתבונן בקשרים בינאישיים ולקבל מידע על לקרובות השל דמויות עצמי וכן דיווח  דיווח

לצייר  תבקשוה הנבדקיםבמהלך המחקר הנוכחי, . מילולייםעולמו הפנימי של הנבדק הינה באמצעים לא 

ווה אמצעי נוסף להערכת הקשר בינהם ולבחינת ההסתגלות הנפשית של האח יהתם ואת אחיהם. ציור זה או

 . עם ההתפתחות התקינה

הנושא של ציורי ילדים עורר עניין רב מאז ומתמיד, אולם רק עם התפתחות הפסיכולוגיה של הילד 

הילד אמצעי ראשוני המאפשר לילד (. הפסיכולוגים ראו בציורי 2004קיבל תשומת לב מיוחדת )מלקיודי, 

אינה תלויה ביכולתו המילולית והיא  . הבעה עצמית זו(Elkoshi, 2003לבטא את חוויותיו ורגשותיו )

רז,  ;2009מאפשרת למבוגר להציץ אל תוך עולמו הפנימי ותחושת העצמי המתפתחת של הילד )אנינג ורינג, 

2012 ;Piperno, Di Biasi & Levi, 2007.) שכשילדים נמצאים במשבר, ציורים הם כלי יעיל להשגת  נראה

 (.Leibovits, 1999 ;2009אפלמן, -מידע על אופן תפיסתם את הקשרים סביבם, תפקידים ומתחים )פוקס

הינו בהיותו כלי לא מילולי, המתאים לשימוש בגילאים שונים, בקרב מעמדות  נוסף של שימוש בציוריםיתרון 

נעשה שימוש רב התפתח תחום זה ובעשור האחרון (. Teichman, 2001) שונים תרבותיים ואתניים-סוציו

 ,Dallaire, Ciccone & Wilson, 2012; Lev Wiesel & Shvero) בציורי ילדים ככלי אבחוני והשלכתי

רמת הדחק בבית את ו רגשיביטוי  יתרים משתמשים בציורים על מנת לאבחן בין הרבקרים מח(. 2003

(Dallaire et al., 2012; Peleg Oren, 2002 .) ,קופיץעם זאת (Koppitz, 1984)  ציור  כי הכלי שלמדגישה

 עיות רגשיותאדם בהיבטו ההשלכתי לא יכול להוות כלי אבחוני לבדו, אשר באמצעותו ניתן לקבע ולאבחן ב

 אלא כמבחן שנותן רמזים אפשריים, בהצטרפות למדדים נוספים, בכדי לאתר קשיים רגשיים.

אינדיקטורים  .1בשתי גישות: עשה שימוש של ציורי הנבדקים במחקר הנוכחי, נהערכה  ורכילצ

 ,אינדיקטורים שעלו בתום הליך איסוף הנתונים .2ראש, המסתמכים על הספרות בתחום. ידועים מ

 המתבססים על התבוננות פנומנולוגית בתוצרים האמנותיים. 
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 יורי ילדים מתייחסת לאינדיקטורים קבועים מראשהספרות המקצועית בתחום האבחון באמצעות צ

 מחקר זה נבחרו שלושה אינדיקטורים בתוך הספרות: המאפיינים ציורי דמויות אדם. לצורך

כי הדף מקביל טענה  (Machover, 1949) רמחוב .תשנבחר הינו מיקום הדמו האינדיקטור הראשון

( 2002אברהם )ממקם את עצמי ביחס לסביבה.  של העצמי תכתיב איפה אני 'הזהות המרחבית'לסביבה וכי 

הוסיפה כי דמויות הממוקמות במרכז הדף או בחלקו העליון, מרמזות על סמכותיות רבה. מיקום הדמויות 

בקצוות הדף מבטא עמדת הגנה, ללא מעורבות במה שקורה במשפחה. כמו כן, דמויות שממוקמות אחת מעל 

ת של המצייר, כאשר הדמויות המועדפות יצוירו למעלה )רז, השניה משקפות את חשיבותן במערכת הרגשי

. ביחס לדמות אחיו עם ההתפתחות התקינה בדק מיקום דמות הנבדקהקשר של המחקר הנוכחי, נ(. ב2012

ה להתייחס לטיב הקשר ולהערכתם העצמית כמרכיב בהסתגלות נפשית, כפי שהוצג מטרת ההשוואה הית

בנוגע לאינדיקטור "מיקום הדמויות", הדף חולק לשני .  ;Machover, 1949)2002רז,  ;2002)אברהם,  בספרות

 מיקום ראש הדמויות ביחס לחלוקה זו של הדף.  ותחתון, מיקום הדמות נמדד על פי חלקים מאוזנים: עליון 

כי המרחק בין הדמויות  טוענת( 2002אברהם ) .בין הדמויותמרחק י שנבחר הינו האינדיקטור השנ

ריחוק רב בין הדמויות בציור, עלול לרמוז על רצון לשמור מרחק בין דת הקירבה בין בני המשפחה. מעיד על מי

אחים במטרה בדק המרחק בין דמויות הסביבתם. בהקשר של המחקר הנוכחי, נהיוצרים לבין האנשים ב

יות" נמדד דיקטור "מרחק בין הדמוהאינ .(2002, כפי שהוצג בספרות )אברהם, םהלהתייחס לטיב הקשר בינ

  .בין הדמויותהמפרידים  סנטימטריםעל פי מספר ה

הגוף  דלגו את בהכרח מייצגאיננו בציור הדמות  דלגו .דמותהגודל שנבחר הינו  האינדיקטור השלישי

את תחושת דימוי הגוף כמימד נפשי: ו את סדר חשיבותו במערכת הרגשית של המציירבמציאות, אלא משקף 

 ;2002)אברהם,  הרגשות והמחשבות שלנו, המשפיעים על התפיסה שלנו את עצמנו הגוף כמכיל את התחושות,

ביחס לגודל  ות של הנבדק עם ההתפתחות התקינהגודל הדמ (. בהקשר של המחקר הנוכחי, נבדקה2012רז, 

ה להתייחס לדימוי הגוף ולהערכה עצמית כמרכיבים בהסתגלות דמות של אחיו. מטרת ההשוואה היתה

(. האינדיקטור "גודל דמות" נמדד על פי מספר 2012רז,  ;2002)אברהם,  שהוצג בספרותנפשית, כפי 

 הסנטימטרים הרבועים המכסים את הדמות.

גם במחקר הנוכחי יעשה שימוש בנוסף לשלושת האינדיקטורים שעלו מתוך הספרות בתחום, 

הגישה . בצורה מעמיקה לדיםאת ציורי הי בטיפול באמצעות אמנות במטרה לבחוןבתיאוריה הפנומנולוגית 

ה באלמנטים הויזואלים פייה ומסתמכת על התבוננות רחבצתופעות ציוריות הניתנות ל הפנומנולוגית מגדירה

שעולים מהתצפית בעבודה היצירתית, משלבי היצירה השונים, מההתנהגות הנלוות ומהתוצר המוגמר 

(Betensky, 1995 .)נות והשלכות מתוך עולמו האישי, אלא יש לו את מתוך כך, המתבונן אינו מתבסס על פרש

הליך המחקר הפנומנולוגי מתבסס על (. Somer & Somer, 1997היכולת לתת הערכה המבוססת על עובדות )

 במחקר (.Persons, 2009) אמנותאמצעות במטפלים מנוסים  הםש וח וקידוד הציורים באמצעות שופטיםנית

 התבוננות פנומנולוגית של שופטות מתחום הטיפול באמצעות אמנותהנוכחי, בתום איסוף הנתונים תעשה 

יש לציין כי קיימת ספרות מחקרית  ו בנפרד אינדיקטורים חדשים מתוך הציורים ויקדדו אותם.אתראשר י

( ותחום זה 2006שניר,  ;2009שולט,  ;2013)איזנבך,  תמועטה בתחום הערכה ואבחון על ידי הגישה הפנומנולוגי

  אשית דרכו. עדיין בר

ועם  היחסים בין אחים בקרב אחים לילד עם מוגבלות שכליתאת לבחון מטרת המחקר הינה 

רמת ההסתגלות הנפשית של ההשפעה של טיב הקשר על את  לבחוןמטרה נוספת הינה . התפתחות תקינה

  .באמצעות כלים מילוליים ולא מילולייםמשתני המחקר יבדקו  ולהשוות בין הקבוצות. הנבדקים
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 ללא כיווניות:ובשל מורכבות התחום, השערות המחקר הינן כלליות 

. ימצאו הבדלים בהערכת הקשר בין האחים כפי שיבואו לידי ביטוי בשאלון "יחסים בין אחים" שימולא על 1

ן האחים , בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לביעם ההתפתחות התקינהידי האחים 

 .חות תקינהלילדים עם התפת

. ימצאו הבדלים בהערכת הקשר בין האחים כפי שיבואו לידי ביטוי בשאלון "הערכת התנהגות של אחים" 2

עם שימולא על ידי האמהות, בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לבין האחים לילדים 

 התפתחות תקינה.

די ביטוי בשאלון "כוחות וקשיים" שימולא על . ימצאו הבדלים בהערכת ההסתגלות הנפשית כפי שיבואו לי3

 ידי האמהות, בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לבין האחים לילדים ללא מוגבלות שכלית.

בין  מרחקוום הדמויות גודל הדמויות, מיק) שלושת האינדיקטורים מתוך הספרות. ימצאו הבדלים ב4

כפי שיבואו לידי ביטוי בציור "צייר את פנומנולוגית, ך התבוננות כן באינדיקטורים שיעלו מתוו (הדמויות

, בין האחים לילדים עם מוגבלות עם ההתפתחות התקינה עצמך ואת אחיך/אחותך" שיעשה על ידי האחים

 .עם התפתחות תקינהשכלית התפתחותית לבין האחים לילדים 

עם התפתחות ותית לבין האחים לילדים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחהבדלים בין האחים . ימצאו 5

בין המדדים המודדים את טיב הקשר בין האחים לבין המדדים המודדים את מידת  רים שימצאוקשתקינה ב

  .הסתגלותם הנפשית

עם התפתחות בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לבין האחים לילדים  ימצאו הבדלים. 6

, מרחק בין דמויות וגודל דמות( לבין דמות הנבדקושת האינדיקטורים )מיקום בין שלשימצאו קשרים תקינה ב

  .המדדים שעולים מהשאלונים
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 ת המחקרשיט -3פרק   

 המדגם 3.1

 ילדים 28 כללה מחקרת הקבוצ.1שתי קבוצות: ל חולקוואמהותיהם. הנבדקים  ילדים 59 השתתפו מדגםב

אחים עם  4) תעד בינוני הקל מוגבלות בדרגה שלהתפתחותית  וגבלות שכליתמעם  אח/ותיש  ןלמשפחות בה

(, M=10.03, SD=1.29) 8-13היו בגילאי  מחקרעם מוגבלות בינונית(. הנבדקים בקבוצת ה 24-ו קלה,מוגבלות 

ת ילדים למשפחות בהן יש אח/ות עם התפתחו 31.קבוצת הביקורת כללה 2  בנים(. -14בנות ו 14משני המינים )

 16-בנות ו 15(, משני המינים )M=9.90, SD=1.30) 8-13ים בקבוצת הביקורת היו בגילאי נבדקהתקינה. 

 .2-ו 1ות טבלאב על פי מאפייניהם הדמוגרפייםמשתי הקבוצות התפלגות הנבדקים  ניתן לראות את .בנים(

בממוצעי הגיל בין  ובהקיםלבלתי תלויים, לא נמצאו הבדלים מ tן חי בריבוע לאי תלות ובמבחן במבח

קרטריונים לאי מספר אחים, מיקום משפחתי, ארץ לידה של ההורים ומצב משפחתי של ההורים.  הקבוצות,

 מחקרבקבוצת הבקבוצת הביקורת לילד  ילדהתאמה בין  לא היתה קיימתו ידהבמ יוהבמחקר הכללה 

  ות.מסגרות שונמ דגמונהילדים  .משפחתי מבחינת מאפייני גיל, מגדר ומיקום

  (N=59) הקבוצותוהשוואה בין של המשתנים הדמוגרפיים הקטגוריאליים  מאפיינים. 1 טבלה

 השוואה  התפלגות )%( 

 

 משתנה וערכים

 מחקרקבוצת ה

(N=28) 

 קבוצת הביקורת

(N=31) 

 Df 2 

 .01 1    מין הנבדקים

    52.6 50 בנים

    48.4 50 בנות

 מין האח

 בנים        

 בנות

 וגבלותדרגת מ

 

60.7 

39.3 

 

 

38.7 

61.3 

   

     14.3 קלה

        85.7             בינונית

              * p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 
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 (9N=5) הרציפים, בחלוקה לפי הקבוצות של המשתנים הדמוגרפיים  מאפיינים. 2 טבלה

 Max. Min. N SD M קבוצה מדד

 10.04 1.29 28 8 13  מחקר קגיל הנבד

 9.90 1.30 31 8 13 ביקורת 

 11.43 5.27 28 2 20  מחקר גיל האח

 9.84 4.82 31 4 20 ביקורת 

מספר האחים 

 במשפחה

 4.00 1.89 28 2 9  מחקר

 3.19 0.87 31 2 6 ביקורת 

מיקום הנבדק 

 בסדר האחים

 2.86 1.76 28 1 8  מחקר

 2.13 1.09 31 1 5 ביקורת 

מיקום האח 

 בסדר האחים

 2.50 1.86 28 1 8  מחקר

 2.35 1.08 31 1 6 ביקורת 

 45.04 5.63 28 36 56  מחקר גיל האב

 43.87 4.31 31 37 57 ביקורת  

 40.64 5.30 28 32 52  מחקר גיל האם

 41.00 3.96 31 33 51 ביקורת  

               * p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

 כלי המחקר 3.2

 ר אחים, סדר לידהגיל, מין, מספפרטים אישיים אודות הילד והוריו: שאלון הכולל  שאלון רקע. 3.2.1

 (.1)ראה/י נספח מס'  וכדומה

עם כת נקודת מבטו של האח טיב היחסים בין האחים והער .שאלון יחסים בין אחים 3.2.2

 Sibling Relationship Questionnaire ל הילד על הכליבחנו באמצעות דיווח עצמי שנ ההתפתחות התקינה

(SRQ) פותח על ידי פורמן ובורמסטיר . הכלי(Furman & Burhmestir, 1985). המקוצרת של הכלי גרסה ה

 39-הכלי מורכב מ (.2)ראה/י נספח מס' זית וד"ר דפנה רגב -זיידמןד"ר ענת  תורגמה למחקר הנוכחי על ידי

-פרוהיגדים המודדים: אינטימיות, התנהגות  15.חום/קירבה )1מימדים מרכזיים:  4-המתייחסים ל היגדים

 .0.91העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי  , חברות, דמיון,  הערצה וחיבה(.חברתית

)אלפא  העקביות הפנימית. היגדים המודדים: טיפוח, דומיננטיות והתחשבות בין האחים( 12/כוח )סטטוס.2

. היגדים המודדים: וכחנות, אנטגוניזם ותחרותיות( 6.קונפליקט )3 .0.73קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי 

היגדים המודדים: תחושת  6.יריבות )4 .0.87העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי 

 .0.89א קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי העקביות הפנימית )אלפהעדפה הורית של ילד אחד על פני השני(. 

-5ועד   "כמעט ולא"-1רוב הדרגות נעות בין:  בין חמש דרגות, כאשרסולם ליקרט כל ההיגדים נמדדים על 

תמיד מקבל יחס טוב  "אחי כמעט-1"הרבה מאד". בהיגדים העוסקים בהעדפה הורית, הדרגות נעות בין: 

י בגרסתו ס טוב יותר". העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של הכל"אני כמעט תמיד מקבל יח-5יותר" ועד 

      במימדים השונים. 0.86-ל 0.58האנגלית נעה בין 

כלפי האח עם  עם ההתפתחות התקינההאח התנהגות  .יםשאלון להערכת התנהגות של אח 3.2.3

 The Sibling Inventory ofעל הכלי  אמהותבאמצעות דיווח ה נבחנה התפתחותיתשכלית ההמוגבלות 

Behavior (SIB) .פותח על ידי שפר ואדגרטון  אשר במקור(Schaefer & Edgerton, 1981)  על מנת להעריך

הורחב על  ,. מאוחר יותרהיגדים 28-והורכב מ יחסים בין אחים במשפחות עם ובלי ילד עם נכות התפתחותית
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תורגמה ירסה זאת ג היגדים נוספים. 4וסיפו שה ,(Hetherington et al., 1999) ידי התרינגטון ועמיתיה

הכלי . (3י נספח מס' )ראה/ זית וד"ר דפנה רגב-על ידי ד"ר ענת זיידמןמחקר הנוכחי צורך שימוש בללעברית 

העקביות הפנימית )אלפא  ,היגדים( 6) חברות.1מימדים מרכזיים:  6-היגדים המתייחסים ל 32-מורכב מ

העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד  ,היגדים( 6) אמפתיה.2 .0.91חי קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכ

חי העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכ ,היגדים( 4) למידה.3 .0.85זה בשאלון הנוכחי 

 5) פנות.תוק5 .0.77העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי , היגדים( 7יריבות ).4 .0.87

העקביות  היגדים(, 5) הימנעות.6 .0.86העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי , היגדים(

קרט בין חמש כל ההיגדים נמדדים על סולם לי .0.78הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי 

)אלפא קרונבך( של הכלי בגרסתו האנגלית  "תמיד". העקביות הפנימית-5"אף פעם" ועד -1דרגות הנעות בין: 

 במימדים השונים. 0.88-ל 0.67 נעה בין

 The באמצעות דיווח ההורים על הכלי ההסתגלות של הילד נבחנה .שאלון כוחות וקשיים 3.2.4

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) פותח על ידי גודמן . הכלי(Goodman, 1997)  על מנת

. התרגום לעברית נעשה על ידי ששת החודשים האחרונים, ב4-16היבטים התנהגותיים רגשיים של בני  להעריך

מימדים  5-היגדים המתייחסים ל 25-מורכב מ הכלי (.4)ראה/י נספח מס'  רגבזית וד"ר דפנה -ד"ר ענת זיידמן

.סימפטומים 1ת(: מרכזיים )ארבעת המימדים הראשונים מצביעים על קשיים, והחמישי מצביע על כוחו

 5) התנהגותיות .בע2 .0.72כחי העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנו ,היגדים( 5רגשיים )

 5) /בעיות קשבהיפראקטיביות.3 .0.60 העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי היגדים(,

 5בעיות בקבוצת השווים ).4 .0.82 זה בשאלון הנוכחי העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד, היגדים(

 5) חברתית-פרו.התנהגות 5 .0.57 העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון הנוכחי, היגדים(

ההיגדים נמדדים על סולם  כל .0.72הנוכחי העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של מדד זה בשאלון היגדים(, 

"נכון בוודאות". העקביות הפנימית )אלפא קרונבך( של -3"לא נכון" ועד -1הנעות בין:  קרט בן שלוש דרגותלי

 במימדים השונים.  0.87-ל 0.80האנגלית נעה בין  הכלי בגרסתו

)עם המוגבלות השכלית  הםהתבקשו לצייר את עצמם ואת אחי הילדים ציור הקשר בין האחים. 3.2.5

בציורי הילדים נמדדו  ם איסוף הנתונים,(. בתובוצת הביקורתתקינה בקהתפתחות הועם הבקבוצת המחקר 

ות אמנות, טיפול באמצעב שופטות העוסקות שלוש. בנוסף, מתוך הספרות עלור שאשלושת האינדיקטורים 

אשר לדעתן חוזרות על עצמן בציורים  ,תופעות ציוריות נוספותמתוכם  תהעלולבציורים ו התבקשו להתבונן

בצורה את האינדיקטורים  בנפרדו דירג השופטות ,מכןלאחר  (.Janesick, 2000) מראש ולא נקבעאשר ו

 .השופטותממוצע של דירוגי  לאינדיקטורים אלו נעשה (.קיים-2לא קיים, -1דיכוטומית )

 הליך המחקר 3.3

עמותות ומוסדות פרטיים ל ים החברתיים,משרד הרווחה והשירותפנייה לעל ידי נעשה איתור המשתתפים 

המפרט  ,נשלח מכתב הסבראל גורמים אלו קשה לעזרה בגיוס משתתפים. ם במגע עם אוכלוסייה זו, בבהבאי

אשר חלקם אף  ,את תהליך המחקר והמשמעויות הנגזרות ממנו. בנוסף, גויסו משתתפים מתוך היכרות אישית

מחקר ר נושא הנית בה הוסבהתבצעה פנייה ישירה טלפו ,לאחר שאותרו המשתתפיםהפנו למשפחות נוספות. 

במהלך הפגישה הובהר להם המפגש נקבע על פי בקשת המשתתפים, במקום ובזמן שהתאים להם.  .ומהלכו

משך זמן שוב כי הפרטים נשארים חסויים וכי במידה והם ירצו ניתן להפסיק את המפגש בכל רגע נתון. 

ל הפקולטה למדעי בני אדם שים במחקרהמחקר עבר אישור של ועדת האתיקה ל דקות. 30-50 בין נעהפגישה 

באוניברסיטת חיפה ושל משרד הרווחה. בנוסף, בשל חשיבותו של המחקר, הוא זכה  הרווחה והבריאות

   המעודדת ומסייעת למחקרים העוסקים בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית.  ,לתמיכה על ידי "קרן שלם"
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 במחקר. ילדיהןותם והשתתפות האמהות קראו וחתמו על טופס אישור השתתפ ,בתחילת המפגש 

האמהות וילדיהן הצהירו שהם מסכימים להשתתף במחקר, טופס דומה ניתן גם לילדים שהשתתפו במחקר. 

הם יודעים שהשאלונים הממולאים והציורים ישמשו לצורכי מחקר בלבד ויתכן והציורים יפורסמו כחלק 

להם את  הלילדים את הטופס וכן הסביר ההקריא חוקרתה (.7, 6 מס' נספחים /יהמחקר )ראהמפרסום 

)ללא נוכחות ר נפרד לאחר חתימת האם והילד על טופס ההשתתפות, הוזמן הילד לחד .משמעויותיו בעל פה

במידה והילד בקש לצייר אותו ואת אחיו/אחותו. צבעי עפרון והת 12וחבילה של  4Aקיבל דף לבן  שםהאם( 

עם  .ה לו כי עליו לצייר כפי שהוא רואה לנכוןתנע חוקרתר, הצייאופן בו עליו לשאל שאלות ממקדות אודות ה

שהשאלון מתייחס לילדים  הסבירה חוקרתה. "אחיםהשאלון יחסים בין "הילד התבקש למלא  ,הציורסיום 

ספציפית מספר פעמים לגבי איזה אח  הזכירההספציפי )גם במהלך העברת השאלון עם האח  וליחסים של

ההורים לא כי כי השאלון הוא אישי ו הסבירהה לילד כי אין שם על השאלון ותראה רתחוק, המדובר(. כמו כן

לם מובן לילד. לאחר מכן, שהסו הדאיוועם הילד פריט לדוגמא  הרגלית חוקרתיראו את תשובות הילד. ה

ילד הבפני  נהציי חוקרתאת התשובות בשאלון משלו. המן יסלילד שאלה אחר שאלה והילד  הקריאה חוקרתה

שני שאלון רקע והאם התבקשה למלא  .הוא מוזמן לבקש הסברנה ברורה לו, נשבמידה וקיימת שאלה שאי

 .()המתייחס לילד המשתתף "וקשייםכוחות שאלון "ו "הערכת התנהגות של אחיםשאלון ": נוספים שאלונים

 תנו לנבדקים ביחידות )ללא נוכחות של גורמים נוספים(.ינהשאלונים 

 יםניתוח הממצא 3.4

. לבדיקת ההבדלים הקבוצתיים במשתנים םהממצאי חל שלב ניתוח ,נתונים מהמשפחותלאחר איסוף ה

נעשו מבחני  הדמוגרפיים
2 למשתנים קטגוריאליים ומבחני t ל הממצאים ש ניתוחה .למשתנים בלתי תלויים

שנקבעו  השאלונים שהמשתתפים מלאו ושל שלושת האינדיקטוריםסטטיסטי של כלל ניתוח  הכמותניים

המחקר. הניתוח נעשה באמצעות השוואה בינהם, למציאת הבדלים בין שתי קבוצות מראש מתוך הספרות ו

ציורי , בנוסף .בין המדדים השונים קשריםהלמציאת הבדלים בין קבוצות ומבחני פירסון לבדיקת  tמבחן 

 ותלאשר כולן מטפ ,ות()החוקרת ושתי שופטות בלתי תלויות נוספ שלוש שופטות פניב הוצגו  הנבדקים

תופעות התבוננות פנומנולוגית בשהתבססו על  אינדיקטורים נוספיםעל מנת למצוא  ,באמצעות אמנות

שופטות על מנת על ידי הו בסולם דיכוטומי אמנותי. האינדיקטורים החדשים קודדהציוריות שבתוצר ה

דיקטור קיים בציור או לא קיים. כל אחת מהשופטות סימנה בנפרד האם האינלהגדיל את מהימנות הכלי. 

מעיד על העדר  1-כאשר ציון שקרוב יותר ל של השופטות נעשה ממוצע דירוגים בין הציונים ,לאחר מכן

הדמויות .1שעלו הינם: החדשים טורים האינדיק. מעיד על קיומו 2-האינדיקטור בציור וציון הקרוב יותר ל

הנבדק האם -דמות האח.מושקעות ב2 .בין הדמויות בציור עה וסיוכימם קיים קשר של תהא-נעזרות זו בזו

האם -בציור מלל.3 וכו'. צבעים, פרטים,מבחינת  לעומת דמותו שלו, ,ציור דמות אחיוב הקדיש יותר משאבים

הבעת פנים .5 .את הוריו בציורגם  הנבדק ציירהאם -נוכחות הורים.4 .בציור יש שימוש בטקסט, שמות, וכו'

אח ההאם פני -אחהבעת פנים שמחה בדמות ה.6 האם פני הנבדק בציור נראות שמחות.-בדמות הנבדק שמחה

מגע ישיר .8 שלושה צבעים בציור.להאם יש שימוש במעל  -.צבעוניות בציור7 הנבדק בציור נראות שמחות.של 

ילות פעבציור האם הדמויות -פעולהבנמצאות דמויות ה.9 בציור נוגעות זו בזו. הדמויותהאם -בין הדמויות

גם לאינדיקטורים הללו נעשה ניתוח  .האם הנבדק צייר סביבה כלשהי לדמויות-לדמויות רקע.10. ודינמיות

 למציאת הבדלים בין הקבוצות tבאמצעות מבחן 
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 ממצאים -4פרק 

היחסים בין אחים בקרב אחים לילד עם מוגבלות שכלית ועם את לבחון ה תהיהנוכחי מטרת המחקר 

רמת ההסתגלות הנפשית של  הקשר בין טיב הקשר לביןאת  לבחוןטרה נוספת היתה מהתפתחות תקינה. 

בפרק זה  .באמצעות כלים מילוליים ולא מילולייםמשתני המחקר נבדקו  הנבדקים ולהשוות בין הקבוצות.

 יוצגו ממצאי המחקר בהתאם להשערותיו.

  1השערה  4.1

ם במדדי שאלון "יחסים בין אחים" בין אחים לילדים השערה הראשונה, לפיה יהיו הבדליהעל מנת לבחון את 

למדגמים בלתי תלויים,  tבוצעו מבחני  עם התפתחות תקינה,עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאחים לילדים 

בין והמשתנים התלויים היו המדדים בשאלון "יחסים  מחקרכאשר המשתנה הבלתי תלוי היה קבוצת ה

אם להשערה, נמצאו הבדלים מובהקים בין אחים לילדים עם מוגבלות בהת שמולא על ידי הילדים. ,אחים"

ובמדד הקונפליקט, כך שיחסי  קירבהבמדד ה עם התפתחות תקינהשכלית התפתחותית לאחים לילדים 

ובפחות קונפליקט  קירבההאחים של אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית היו מאופיינים ביותר 

  (.3 טבלה)ראה/י  התפתחות תקינה עםלאחים לילדים בהשוואה 

( N=28)להשוואה בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  t. ממוצעים, סטיות תקן וערכי 3 טבלה

 במדדי השאלון "יחסים בין אחים"  (=31N) עם התפתחות תקינהילדים לאחים בין ל
 P t(57) SD M קבוצה מדד

 3.60 0.80 **3.00 0.004 מחקר קירבה

 2.98 0.80   ביקורת 

 1.93 0.93   *2.72- 0.009 מחקר קונפליקט

 2.60 0.95   ביקורת 

 0.63 0.60     1.80 0.08 מחקר יריבות

 0.34 0.60   ביקורת 

יחסי 

 כוחות

 6.04 5.04     1.98 0.05 מחקר

 2.61 8.06   ביקורת 

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

  2השערה  4.2

, לפיה יהיו הבדלים במדדי שאלון "הערכת התנהגות של אחים" בין אחים השערה השניהעל מנת לבחון את ה

למדגמים בלתי  t, בוצעו מבחני ת לאחים לילדים עם התפתחות תקינהלילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותי

דדים בשאלון "הערכת והמשתנים התלויים היו המ מחקרתלויים, כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה קבוצת ה

בהתאם להשערה, נמצאו הבדלים מובהקים בין אחים לילדים  התנהגות של אחים", שמולא על ידי האימהות.

 , במדד, במדד הלמידההאמפתיהבמדד  עם התפתחות תקינהעם מוגבלות שכלית התפתחותית לאחים לילדים 

מוגבלות שכלית התפתחותית היו , כך שיחסי האחים של אחים לילדים עם היריבות ובמדד התוקפנות

. כמו כן, ה לאחים עם התפתחות תקינה, בהשוואתוקפנות, ובפחות יריבות ולמידה, אמפתיהמאופיינים ביותר 

עם התפתחות נמצאו הבדלים מובהקים בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאחים לילדים 

( ובאינדקס השלילי הכולל )ממוצע למידהו חברות, אמפתיהבאינדקס החיובי הכולל )ממוצע מדדי  תקינה

(, כך שלאחים לילדים עם מוגבלות שכלית ההתפתחותית היה אינדקס חיובי הימנעותו תוקפנותמדדי יריבות, 

. עם זאת, לא נמצאו של אחים לילדים עם התפתחות תקינהגבוה ואינדקס שלילי נמוך, בהשוואה לאינדקסים 
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 עם התפתחות תקינהלילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאחים לילדים הבדלים מובהקים בין אחים 

 (.4 טבלה)ראה/י  הימנעותובמדד ה חברותבמדד ה

 (=28N) להבדל בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית t. ממוצעים, סטיות תקן וערכי 4 טבלה
 כת התנהגות של אחים"במדדי השאלון "הער (N=31) עם התפתחות תקינהילדים לאחים בין ל

 P t(57) SD M קבוצה מדד

 אמפתיה

 

 4.30 0.84 ***3.91 0.001 מחקר

 3.51 0.71   ביקורת 

 חברות

 

 3.44 0.94     1.26 0.21 מחקר

 3.15 0.86   ביקורת 

 3.65 0.88 **2.67 0.01 מחקר למידה

 2.95 1.11   ביקורת 

 1.98 0.66   **3.20- 0.002 מחקר יריבות

 2.50 0.59   ביקורת 

 תוקפנות

 

 2.04 0.65 ***3.37- 0.001 מחקר

 2.61 0.66   ביקורת 

 1.83 0.71       0.26 0.80 מחקר הימנעות

 1.78 0.72   ביקורת  

אינדקס חיובי 

 כולל

 3.80 0.78  **3.03 0.004 מחקר

 3.20 0.72   ביקורת 

אינדקס שלילי 

 כולל

 1.95 0.54     *2.61- 0.01 מחקר

 2.30 0.49   ביקורת 

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

  3השערה  4.3

, לפיה יהיו הבדלים במדדי שאלון "כוחות וקשיים" בין אחים לילדים השערה השלישיתעל מנת לבחון את ה

ם בלתי תלויים, למדגמי t, בוצעו מבחני ת לאחים לילדים עם התפתחות תקינהעם מוגבלות שכלית התפתחותי

והמשתנים התלויים היו המדדים בשאלון "כוחות וקשיים",  מחקרכאשר המשתנה הבלתי תלוי היה קבוצת ה

שמולא על ידי האימהות. בניגוד להשערה, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות באף אחד מהממדים 

 (.5 טבלה)ראה/י בשאלון "כוחות וקשיים" 
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( =28N) להבדל בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית tטיות תקן וערכי . ממוצעים, ס5 טבלה

 במדדי השאלון "כוחות וקשיים" ( =31N) עם התפתחות תקינהילדים לאחים בין ל
 P t(57) SD M קבוצה מדד

 8.00 2.09 0.33 0.74 מחקר קשיים רגשיים

 7.81 2.40   ביקורת 

 6.96 1.50 0.44 0.66 מחקר בעיות התנהגות

 6.77           1.78   ביקורת 

היפראקטיביות/ 

 חוסר קשב

 8.04 2.32 0.39 0.70 מחקר

 7.77 2.75   ביקורת 

בעיות עם קבוצת 

 השווים

 6.25 1.60 -0.02 0.98 מחקר

 6.66 1.41   ביקורת 

-התנהגות פרו

 חברתית

 13.50 1.92 1.34 0.19 מחקר

 12.84 1.88   ביקורת 

 29.25 4.99 0.42 0.68 מחקר מדד קשיים כולל

 28.61 6.45   ביקורת 

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

  4השערה  4.4

, לפיה יהיו הבדלים באינדיקטורים בציור "צייר את עצמך ואת השערה הרביעיתעל מנת לבחון את ה

, עם התפתחות תקינהת לאחים לילדים אחיך/אחותך" בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותי

והמשתנים התלויים  מחקרלמדגמים בלתי תלויים, כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה קבוצת ה tבוצעו מבחני 

גודל הדמות, מיקום  . החלק הראשון של ההשערה מתייחס לאינדיקטורים מתוך הספרות:היו האינדיקטורים

ת וצוניגוד להשערה, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבב .ות בציורי הנבדקיםת ומרחק בין הדמויהדמו

 (.6 טבלה)ראה/י  אלו אינדיקטוריםבאף אחד מ

( =28N) להבדל בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית t. ממוצעים, סטיות תקן וערכי 6 טבלה

 יםרי הילדאינדיקטורים של ציושלושת הב (=31N) עם התפתחות תקינהילדים לאחים בין ל
 P t(57) SD M קבוצה מדד

 4.18      2.63            0.71 0.48 מחקר מרחק בין דמויות

 3.71      2.43              ביקורת 

 15.63   18.44  0.74 0.46 מחקר גודל דמות

 12.45   14.03    ביקורת 

 13.64   15.62  0.46 0.65 מחקר גודל דמות אח

 11.94   12.85    ביקורת 

 1.50 0.64            -1.21  0.23 מחקר מיקום הדמות

 1.71 0.69              ביקורת 

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

הדמויות נעזרות זו  עלו מתוך ההתבוננות הפנומנולוגית:ינדיקטורים שהחלק השני של ההשערה מתייחס לא

וכחות הורים, הבעת פנים שמחה לנבדק, הבעת פנים שמחה לאח, בזו, מושקעות בציור דמות האח, מלל, נ

בהתאם להשערה, נמצאו הבדלים מובהקים בין מגוון צבעים, מגע ישיר בין הדמויות, דמויות בפעולה ורקע. 

: הדמויות נעזרות זו בזו, מושקעות בציור דמות האח, נוכחות הורים ודמויות הבאים הקבוצות באינדיקטורים
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בכל האינדיקטורים הללו, ממוצעי האחים לילדים עם . (1-6/י דוגמאות לציורים בתמונות )ראה בפעולה

  (.7 טבלה)ראה/י  עם התפתחות תקינהמוגבלות שכלית התפתחותית היו גבוהים מאלו של האחים לילדים 

( =28N) להבדל בין אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  t. ממוצעים, סטיות תקן וערכי 7 טבלה

  רי הילדיםבאינדיקטורים החדשים של ציו( =31N) עם התפתחות תקינהילדים לאחים בין ל
 P t(57) SD M קבוצה מדד

הדמויות נעזרות זו 

 בזו

 1.27 0.39 2.81** 0.008 מחקר

 1.05 0.15   ביקורת 

מושקעות בציור 

 דמות האח

 1.25 0.34 2.27*  0.03    מחקר

 1.09 0.19   ביקורת 

 1.29 0.46   0.64    0.53    מחקר מלל )שמות, שיח(

 1.22 0.38   ביקורת 

 1.12 0.32 1.99*  0.04    מחקר נוכחות הורים

 1.00 0.00   ביקורת 

הבעת פנים שמחה 

 לנבדק

 1.81 0.38 -0.95     0.36    מחקר

 1.89 0.28   ביקורת 

הבעת פנים שמחה 

 לאח

 1.76 0.39 -1.05     0.30    מחקר

 1.86 0.32   ביקורת 

 1.61 0.48 0.13    0.90    מחקר מגוון צבעים

 1.59 0.46   ביקורת  

מגע ישיר בין 

 הדמויות

 1.20 0.40 1.04    0.31    מחקר

 1.11 0.29   ביקורת 

 1.57 0.44 2.83** 0.006   מחקר דמויות בפעולה

 1.27 0.38   ביקורת  

 1.57 0.48 0.31       0.04     מחקר רקע

 1.31 0.46   ביקורת  

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

 בין הקבוצות באינדיקטור "הדמויות נעזרות זו בזו":      דוגמאות להבדלים

                

 ימין ממוקם בצד הנבדק -הביקורת . קבוצת2תמונה        שמאל הנבדק ממוקם בצד -בוצת המחקר. ק1תמונה 
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 דוגמאות להבדלים בין הקבוצות באינדיקטור "מושקעות בציור דמות האח":

    
  שמאל ם בצדהנבדק ממוק -. קבוצת הביקורת4תמונה        ימין הנבדק ממוקם בצד -וצת המחקר. קב3תמונה 

 

 ":נוכחות הוריםדוגמאות להבדלים בין הקבוצות באינדיקטור "

                   

  שמאל הנבדק ממוקם בצד -ת הביקורת. קבוצ6תמונה    ימין  הנבדק ממוקם בצד -וצת המחקר. קב5תמונה 

 

 צות באינדיקטור "דמויות בפעולה":דוגמאות להבדלים בין הקבו

    

  שמאל הנבדק ממוקם בצד -. קבוצת הביקורת8תמונה        ימיןהנבדק ממוקם בצד  -. קבוצת המחקר7תמונה 
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  5השערה  4.5

בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית  , לפיה יהיו הבדליםהשערה החמישיתעל מנת לבחון את ה

בין המדדים המודדים את טיב בקשרים שימצאו  עם התפתחות תקינההתפתחותית לבין האחים לילדים 

לבחינת הקשר  בוצעו מבחני פירסון ת הסתגלותם הנפשית,הקשר בין האחים לבין המדדים המודדים את מיד

 בכל אחת מהקבוצות בנפרד.בין מדדי שאלון "הערכת התנהגות של אחים" למדדי השאלון "כוחות וקשיים", 

נמצא בקרב קבוצה זו בהתאם להשערה, . אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 4.5.1

ערכת התנהגות של בשאלון "ה הימנעותאחים לבין מדד המתאם חיובי מובהק בין הקשיים הרגשיים של ה

ביחסי האחים היה גבוה יותר.  הימנעותאחים", כך שככל שמדד הקשיים הרגשיים היה גבוה יותר, גם מדד ה

עוד נמצא מתאם חיובי מובהק בין מדד בעיות ההתנהגות לאינדקס השלילי הכולל, כך שככל שמדד בעיות 

התנהגות של אחים" היה גבוה יותר. כמו  ההתנהגות גבוה יותר, גם האינדקס השלילי הכולל בשאלון "הערכת

 הימנעות, תוקפנותכן, נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין מדד ההיפראקטיביות/חוסר קשב לבין מדדי 

והאינדקס השלילי הכולל בשאלון "הערכת התנהגות של אחים", כך שככל שמדד ההיפראקטיביות/חוסר קשב 

והאינדקס השלילי הכולל בשאלון "הערכת התנהגות של  ימנעותה, תוקפנותגבוה יותר, גם הציונים במדדי 

אחים" היו גבוהים יותר. בנוסף, נמצא מתאם חיובי מובהק בין מדד הבעיות עם קבוצת השווים לבין מדד 

היריבות בשאלון "הערכת התנהגות של אחים", כך שככל שמדד הבעיות עם קבוצת השווים גבוה יותר, מדד 

חברתית -תר אף הוא. עוד נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין מדד ההתנהגות הפרוהיריבות הנו גבוה יו

-פרווהאינדקס החיובי הכולל, ומתאמים שליליים מובהקים בין מדד ההתנהגות ה חברות, אמפתיהלבין מדדי 

-פרווהאינדקס השלילי הכולל, כך שככל שההתנהגות ה הימנעות, התוקפנותלבין מדדי היריבות,  חברתית

והאינדקס החיובי הכולל היו גבוהים יותר, ומדדי  חברות, האמפתיהדורגה כגבוהה יותר, כך מדדי  חברתית

והאינדקס השלילי הכולל היו נמוכים יותר. לבסוף, נמצאו מתאמים חיוביים  הימנעות, התוקפנותהיריבות, 

ילי הכולל, כך שככל שמדד והאינדקס השל הימנעות, תוקפנותמובהקים בין מדד הקשיים הכולל לבין מדדי 

)ראה/י קס השלילי היו גבוהים יותר אף הם והאינד הימנעות, תוקפנותהקשיים הכולל היה גבוה יותר, מדדי 

 (.8 טבלה

. מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "הערכת התנהגות של אחים" לבין מדדי השאלון 8 טבלה
 (N=28ת שכלית התפתחותית )"כוחות וקשיים" בקרב אחים לילדים עם מוגבלו

קשיים  

 רגשיים

בעיות 

 התנהגות

היפראקטיביות/ 

 חוסר קשב

בעיות עם 

קבוצת 

 השווים

התנהגות 

-פרו

 חברתית

מדד קשיים 

 כולל

 -0.18    0.62*** -0.10   -0.15     -0.15   -0.09     אמפתיה

 -0.23    0.57*** -0.26   -0.21     -0.07   -0.06     חברות

 0.09   0.37*     0.01  -0.03     0.26  0.07    ידהלמ

  0.29   -0.38*     0.38* 0.14    0.26  0.05    יריבות

 0.40* -0.31       0.15  0.40*          0.32  0.16    תוקפנות

 0.58**      -0.41*    0.08  0.53** 0.33  0.50** הימנעות

 -0.12         0.59*** -0.14   -0.15       0.01  -0.03     אינדקס חיובי כולל

 0.54**      -0.47**   0.25  0.46** 0.38* 0.31    אינדקס שלילי כולל

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

ככל שהתנהגות האחים עם ההתפתחות התקינה היתה יתן לראות כי בקבוצת המחקר באופן כללי נ

יותר אמפתיה, חברות ולמידה כלפי אחיהם עם נמצאה  , כךהמשקף את הכוחות( )סולם חברתית-פרויותר 

עם קבוצת השווים  בעיות יותר ככל שנמצאוכמו כן, . הימנעותהמוגבלות שכלית התפתחותית ופחות יריבות ו
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תוקפנות והימנעות כלפי אחיהם עם יותר  נמצאהכך  ,ההתפתחות התקינה עם האחיםאצל  והיפראקטיביות

 לות השכלית התפתחותית.המוגב

נמצאו מתאמים בקרב קבוצה זו בהתאם להשערה, . עם התפתחות תקינהאחים לילדים  4.5.2

והאינדקס החיובי הכולל בשאלון  למידה, אמפתיהחברתית לבין מדדי -חיוביים מובהקים בין התנהגות פרו

לבין מדדי יריבות,  ברתיתח-פרו"הערכת התנהגות של אחים" ומתאמים שליליים מובהקים בין התנהגות 

והאינדקס השלילי הכולל בשאלון "הערכת התנהגות של אחים", כך שככל שההתנהגות  הימנעות, תוקפנות

היו גבוהים יותר ומדדי יריבות, והאינדקס החיובי הכולל  למידה, האמפתיהחברתית גבוהה יותר, מדדי -הפרו

עוד נמצא מתאם שלילי מובהק בין מדד ים יותר. והאינדקס השלילי הכולל היו נמוכ הימנעות, תוקפנות

גבוה יותר, מדד הבעיות עם קבוצת  האמפתיהלבין מדד בעיות עם קבוצת השווים, כך שככל שמדד  האמפתיה

, כך שככל חברותהשווים נמוך יותר. לבסוף, נמצא מתאם שלילי מובהק בין מדד בעיות ההתנהגות למדד ה

נמוך יותר, ומתאמים חיוביים מובהקים בין מדד בעיות  חברותמדד ה שמדד בעיות ההתנהגות גבוה יותר,

והאינדקס השלילי הכולל בשאלון "הערכת התנהגות של אחים", כך שככל שמדד  הימנעותההתנהגות למדדי ה

 (.9 טבלה)ראה/י השלילי הכולל גבוהים יותר אף הם  והאינדקס הימנעותבעיות ההתנהגות גבוה יותר, מדד ה

מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "הערכת התנהגות של אחים" לבין מדדי השאלון קדמי . מ9 טבלה
 (N=31) עם התפתחות תקינה"כוחות וקשיים" בקרב אחים לילדים 

קשיים  

 רגשיים

בעיות 

 התנהגות

היפראקטיביות/ 

 חוסר קשב

בעיות עם 

קבוצת 

 השווים

התנהגות 

-פרו

 חברתית

מדד קשיים 

 כולל

 -0.17 0.57*** -0.42* -0.01 -0.28  0.01 אמפתיה

 -0.12   0.24      -0.22   -0.12 -0.38* 0.23 חברות

 0.16 0.32*    -0.15   0.15          0.12 0.25 למידה

 0.11 -0.35*      -0.04   0.04          0.14  0.18 יריבות

 0.32 -0.36*      0.28  0.27          0.24  0.22 תוקפנות

 0.07 -0.55***   0.21  0.08          0.40* -0.32  עותהימנ

 -0.02 0.45**   -0.30   0.03          -0.18   0.22 אינדקס חיובי כולל

 0.22       -0.57***   -0.22   0.17          0.36* 0.01 אינדקס שלילי כולל

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

ככל  שכללה זוגות אחים עם התפתחות תקינה, ביקורתהת כי בקבוצת באופן כללי ניתן לראו

דה יותר אמפתיה ולמינמצאה כך  ,)סולם המשקף את הכוחות(חברתית -פרוהיתה יותר  הנבדקיםהתנהגות ש

בעיות התנהגות ועם קבוצת  יותר ונמצאש , ככלכמו כן. ופחות יריבות, תוקפנות והימנעות כלפי אחיהם

 .אחיהם כלפי , כך נמצאה יותר הימנעות ופחות אמפתיה וחברותיםוים אצל הנבדקהשו

התנהגות התמונה די דומה בכל הנוגע לכי בשתי הקבוצות לסיכום חלק זה של ההשערה, ניתן לראות 

המתארים קשר חיובי עם  נמצאה קשורה למשתנים רביםאשר  )סולם המשקף את הכוחות( חברתית-פרו

 .הקבוצות הבדלים בין , כן נמצאובקרב הילדים עם ההתפתחות התקינה ווח על קשייםכשד. עם זאת, האח

 הימנעות ימדדעם  מספר קשרים נמצאו : בקבוצת המחקרבמדדים מסוימיםהבדלים אלו באו לידי ביטוי 

, כאשר בנוסף בעיות התנהגות.מדד עם נמצאו מספר קשרים שם  קבוצת הביקורתלעומת  ראקטיביותוהיפ

 הרבה יותרבהתנהגות הילד  הן קישרו את הקשייםר דיווחו על קשיים בהתנהגות, האמהות בקבוצת המחק

      .ת כלפי האח, בהשוואה לדיווח האמהות בקבוצת הביקורתילהתנהגות שליל
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בין המדדים המודדים את טיב בדיווחי הילדים , לפיה יהיו קשרים כהמשך בחינת ההשערה החמישית

דים את מידת הסתגלותם הנפשית, בוצעו מבחני פירסון לבחינת הקשר הקשר בין האחים לבין המדדים המוד

 בכל אחת מהקבוצות בנפרד.בין מדדי שאלון "יחסים בין אחים" למדדי השאלון "כוחות וקשיים", 

נמצא בקרב קבוצה זו בהתאם להשערה, . אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 4.5.3

ם של האחים לבין יריבות ביחסי אחים, כך שככל שהקשיים הרגשיים מתאם חיובי מובהק בין קשיים רגשיי

של האחים גבוהים יותר, היריבות ביחסי האחים גבוהה יותר. כמו כן, נמצא מתאם שלילי מובהק בין 

קונפליקט בשאלון "יחסים בין אחים", כך שככל שהאחים חברתית של האחים לבין מדד -רוהתנהגות פ

 (.10 טבלה)ראה/י יותר קונפליקט ביחסים שלהם היה נמוך רתית גבוהה יותר, מדד חב-גות פרואופיינו בהתנה

שאלון "יחסים בין אחים" לבין מדדי השאלון "כוחות . מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי 10 טבלה
 (N=28) וקשיים" בקרב אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קשיים  

 רגשיים

בעיות 

 התנהגות

ביות/ היפראקטי

 חוסר קשב

בעיות עם 

קבוצת 

 השווים

התנהגות 

-פרו

 חברתית

מדד קשיים 

 כולל

 -0.08  0.25    0.08 -0.19  0.14 -0.15   קירבה

 0.31 -0.62*** 0.09 0.36   0.26 0.10  קונפליקט

 0.32 -0.22      0.05 0.15 0.24 0.38* יריבות

 0.23 -0.15      -0.27   0.34 0.23 0.22   יחסי כוחות

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

האחים עם ההתפתחות התקינה היתה התנהגות ככל שבאופן כללי ניתן לראות כי בקבוצת המחקר 

ככל בין האחים. כמו כן, ביחסים קונפליקט  פחותנמצאה )סולם המשקף את הכוחות(, כך חברתית -פרויותר 

עם  םהאחיכלפי יריבות כך נמצאה יותר , עם ההתפתחות התקינהאצל האחים  רגשיים יותר קשיים ונמצאש

 . המוגבלות שכלית התפתחותית

נמצא מתאם חיובי בקרב קבוצה זו בהתאם להשערה, . עם התפתחות תקינהאחים לילדים  4.5.4

מובהק בין מדד בעיות ההתנהגות של האחים למדד היריבות ביחסי האחים, כך שככל שהאחים דורגו 

חסי האחים דורג כגבוה יותר אף הוא. בנוסף, נמצא מתאם ותר בבעיות התנהגות, מדד היריבות ביכגבוהים י

חיובי מובהק בין מדד בעיות עם קבוצת השווים למדד היריבות ביחסי אחים, כך שככל שהאחים דורגו 

. עוד נמצא כגבוהים יותר בבעיות עם קבוצת השווים, מדד היריבות ביחסי האחים דורג כגבוה יותר אף הוא

חברתית של האחים לבין מדד היריבות בשאלון "יחסים בין אחים", -מתאם שלילי מובהק בין התנהגות פרו

חברתית של האחים דורגה על ידי הוריהם כגבוהה יותר, מדד היריבות ביחסי -כך שככל שההתנהגות פרו

 קירבהחברתית לבין מדד ה-האחים היה נמוך יותר. בנוסף, נמצא מתאם חיובי מובהק בין התנהגות פרו

חברתית של האחים דורגה על ידי הוריהם כגבוהה -בשאלון "יחסים בין אחים", כך שככל שההתנהגות פרו

ביחסים היה גבוה יותר אף הוא. לבסוף, נמצא מתאם חיובי מובהק בין מדד היריבות  קירבהיותר, מדד ה

ביחסי אחים דורגה גבוהה יותר, מדד הקשיים ביחסי אחים לבין מדד הקשיים הכולל, כך שככל שהיריבות 

 (.11 טבלה)ראה/י ל האחים דורג כגבוה יותר אף הוא הכולל ש

 
 
 
 
 
 
 



26 

 

שאלון "יחסים בין אחים" לבין מדדי השאלון "כוחות פירסון לקשר בין מדדי  . מקדמי מתאם11 טבלה
 (N=31) עם התפתחות תקינהוקשיים" בקרב אחים לילדים 

קשיים  

 רגשיים

ות בעי

 התנהגות

היפראקטיביות/ 

 חוסר קשב

בעיות עם 

קבוצת 

 השווים

התנהגות 

-פרו

 חברתית

מדד קשיים       

 כולל

 0.03 0.41* -0.22       0.06 -0.02     0.15 קירבה

 0.24 -0.24    0.34      0.20 0.16    0.11 קונפליקט

 0.36* -0.47** 0.62*** 0.21 0.49** -0.01   יריבות

 0.03  -0.20     -0.16       0.01 0.26    -0.04   חותיחסי כו

* p < 0.05  ** p < 0.01 *** p < 0.001    

ככל שכללה זוגות אחים עם התפתחות תקינה,  ביקורתבאופן כללי ניתן לראות כי בקבוצת ה

ופחות חברתית )סולם המשקף את הכוחות(, כך נמצאה יותר קירבה -היתה יותר פרו התנהגות הנבדקיםש

, וים אצל הנבדקיםקונפליקט ביחסים בין האחים. כמו כן, ככל שנמצאו יותר בעיות התנהגות ועם קבוצת השו

 .ות כלפי אחיהםכך נמצאה יותר יריב

, ביקורתלים בין הקבוצות כך שבקבוצת הישנם הבדאות כי לסיכום חלק זה של ההשערה, ניתן לר

   קבוצת המחקר. ת ביריבות למדדי קשיים שונים, בהשוואה לינבין מערכת יחסים המאופיר קשרים יותו נמצא

לסיכום ממצאי ההשערה החמישית, ניתן לראות כי בשתי הקבוצות נמצאו קשרים בין התנהגות 

לבין יחסים חיובים עם האח. עם זאת, כשדווח על קשיים בקרב הילדים עם חברתית( -)פרומסתגלת 

ן הקבוצות. הבדלים אלו באו לידי ביטוי במדדים מסוימים: קבוצת ההתפתחות התקינה, כן נמצאו הבדלים בי

המחקר אופיינה בקשרים רבים בין מדד הקשיים הכולל והיפראקטיביות בפרט, לבין התנהגויות שליליות 

ביחסים בין האחים. קבוצת הביקורת אופיינה בקשרים רבים בין בעיות התנהגות לבין התנהגויות שליליות 

ים. בנוסף, נמצאו הבדלים הקשורים גם בדמות המדווחת. כאשר האמהות בקבוצת המחקר ביחסים בין האח

הרבה יותר להתנהגות שלילית כלפי  ל קשיים בהתנהגות, הן קישרו את הקשיים בהתנהגות של הילדדיווחו ע

 האח, בהשוואה לדיווח האמהות בקבוצת הביקורת. לעומת זאת, כאשר הילדים בקבוצת המחקר דיווחו על

קשיים בהתנהגות, הן קישרו את זה הרבה פחות להתנהגות שלילית כלפי האח, בהשוואה לדיווח הילדים 

     בקבוצת המחקר.

  6השערה  4.6

בין האחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  הבדלים , לפיה יהיוהשערה השישיתעל מנת לבחון את ה

האינדיקטורים לבין המדדים שעולים שלושת בין שימצאו  יםקשרעם התפתחות תקינה בלבין האחים לילדים 

ם, נערכו מבחני פירסון לבדיקת הקשרים בין מדדי השאלון "הערכת התנהגות של האחים", מדדי מהשאלוני

שאלון "יחסים בין אחים" ומדדי שאלון "כוחות וקשיים" לבין האינדיקטורים שעלו מציורי הנבדקים )מיקום 

יש לציין כי השערה זו מתייחסת  בנפרד. חת מהקבוצותבכל א ת וגודל דמות(,ויו, מרחק בין דמהדמות

לשלושת האינדיקטורים בלבד מכיוון שהם מתבססים על ספרות מקצועית בתחום הטיפול באמצעות אמנות, 

בניגוד לאינדיקטורים הנוספים שעלו בתום הליך איסוף הנתונים, המתבססים על התבוננות פנומנולוגית של 

  שופטות וכן יש פחות רקע תיאורטי לגביהם.שלוש 

 אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 4.6.1

די לא נמצאו מתאמים מובהקים בין מדבקרב קבוצה זו באשר למדדי שאלון "הערכת התנהגות של אחים", 

 (.12 טבלה)ראה/י ינדיקטורים שעלו מציורי הנבדקים לבין הא השאלון
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התנהגות של אחים" לבין האינדיקטורים פירסון לקשר בין מדדי שאלון "הערכת  . מקדמי מתאם12 טבלה
 (N=28) שעלו מציורי הנבדקים בקרב אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 0.05 -0.07  -0.08  0.10 חברות

 0.11 -0.09  -0.31  0.10 אמפתיה

 -0.17   -0.35  -0.26  0.11 למידה

 -0.09   -0.03  0.04 0.10 יריבות

 -0.03   0.04 0.27 -0.12  תוקפנות

 0.11 0.24 0.35 -0.30 הימנעות

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

הקונפליקט ביחסים  נמצא מתאם מובהק בין מדדבקרב קבוצה זו באשר למדדי השאלון "יחסים בין אחים", 

בין האחים למרחק בין הדמויות בציור הנבדק, כאשר ככל שמדד הקונפליקט ביחסי האחים היה גבוה יותר, 

 (.13 טבלה)ראה/י המרחק בין הדמויות בציור היה גדול יותר. שאר המתאמים לא נמצאו מובהקים 

ם" לבין האינדיקטורים שעלו מציורי יחסים בין אחי. מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "13 טבלה
 (N=28הנבדקים בקרב אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 -0.15 -0.32  -0.05   0.16 קירבה

 -0.17 -0.08  0.44* -0.19  קונפליקט

 -0.07 0.08           0.09 -0.02  יריבות

 -0.21 -0.08  0.14 -0.19             יחסי כוחות

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

נמצא מתאם שלילי מובהק בין דיווח ההורים על בקרב קבוצה זו באשר למדדי שאלון "כוחות וקשיים", 

שיים דווח על יותר קקשיים רגשיים אצל האחים לבין מיקום הדמות על הדף בציור הנבדק, כך שככל ש

נטתה להיות בחלק העליון יותר של הדף. עוד נמצא מתאם שלילי מובהק בין דיווח רגשיים, מיקום הדמות 

ההורים על בעיות התנהגות אצל האחים לבין גודל הדמות הנבדק בציור, כך שככל שההורים דיווחו על יותר 

 (.14 טבלה)ראה/י ות קטנה יותר להי בעיות התנהגות אצל האחים, גודל דמות הנבדק בציור נטתה

כוחות וקשיים" לבין האינדיקטורים שעלו מציורי . מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "14 טבלה
 (N=28)הנבדקים בקרב אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 0.12  0.06  0.24 -0.38* רגשייםקשיים 

 -0.29  -0.42* 0.31 -0.25  בעיות התנהגות

 -0.04  -0.02   0.20 -0.29  היפראקטיביות/חוסר קשב

 -0.22  -0.19   -0.27  0.13 בעיות עם קבוצת השווים

 0.20 0.10  -0.19  0.12 חברתית-התנהגות פרו

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 
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בקרב באשר למדדי השאלון "הערכת התנהגות של אחים",  .אחים לילדים ללא מוגבלות שכלית 4.6.2

בשאלון התנהגות האחים לבין  הימנעותו תוקפנותנמצאו מתאמים חיוביים מובהקים בין מדדי קבוצה זו 

יותר,  גבוהים הימנעותו תוקפנותהמרחק בין הדמויות בציור, כך שככל שהתנהגות האחים מאופיינת ב

המרחק בין הדמויות בציור גדול יותר. עוד נמצא מתאם חיובי מובהק בין מדד היריבות בשאלון התנהגות 

ר, דמות האחים לבין גודל דמות הנבדק בציור, כך שככל שהתנהגות האחים מאופיינת ביריבות גבוהה יות

 (.15 טבלה)ראה/י הנבדק בציור גדולה יותר 

התנהגות של אחים" לבין האינדיקטורים לקשר בין מדדי שאלון "הערכת  . מקדמי מתאם פירסון15 טבלה
 (N=31) עם התפתחות תקינהשעלו מציורי הנבדקים בקרב אחים לילדים 

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 0.18 0.05  -0.13   0.11 חברות

 0.22 0.08   0.03  -0.01  אמפתיה

 0.24  0.27  -0.14   0.15 דהלמי

 0.19 0.37* -0.23   -0.02  יריבות

 0.03 0.02  0.42* 0.35 תוקפנות

 0.06  0.12            0.36* -0.01  הימנעות

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

 קירבהה נמצא מתאם שלילי מובהק בין מדדבקרב קבוצה זו באשר למדדי השאלון "יחסים בין אחים", 

בשאלון "יחסים בין אחים" לבין המרחק בין הדמויות בציורי הנבדקים, כך שככל שיחסי האחים מאופיינים 

גדולה יותר, המרחק בין הדמויות בציורי הנבדקים קטן יותר. עוד נמצא מתאם חיובי מובהק בין מדד  קירבהב

יורי הנבדקים, כך שככל שיחסי האחים הקונפליקט בשאלון "יחסים בין אחים" לבין המרחק בין הדמויות בצ

מאופיינים בקונפליקט גדול יותר, המרחק בין הדמויות בציורי הנבדקים גדול יותר. שאר המתאמים לא 

 (.16 טבלה)ראה/י נמצאו מתאמים מובהקים 

יחסים בין אחים" לבין האינדיקטורים שעלו מציורי . מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "16 טבלה
 (N=31) עם התפתחות תקינההנבדקים בקרב אחים לילדים 

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 0.07 0.10 -0.41* -0.10  קירבה

 0.12 0.07 0.39* 0.24 קונפליקט

 0.12 0.22   0.29  0.06 יריבות

 -0.04  0.22 -0.15   0.11 יחסי כוחות

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

לבין  השאלוןלא נמצאו מתאמים מובהקים בין מדדי בקרב קבוצה זו באשר למדדי שאלון "כוחות וקשיים", 

 (.17 טבלה)ראה/י  ינדיקטורים שעלו מציורי הילדיםהא

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

שעלו מציורי  . מקדמי מתאם פירסון לקשר בין מדדי שאלון "כוחות וקשיים" לבין האינדיקטורים17 טבלה
 (N=31) עם התפתחות תקינההנבדקים בקרב אחים לילדים 

דמות מיקום  

 הנבדק

מרחק בין 

 דמויות

גודל דמות 

 הנבדק

גודל דמות 

 האח

 -0.08 0.08 -0.18  0.19 קשיים רגשיים

 0.09 0.25 0.31 0.19 בעיות התנהגות

 0.03 0.21 0.19 0.09 היפראקטיביות/חוסר קשב

 -0.22  -0.12  0.25 0.35 השווים בעיות עם קבוצת

 0.07 -0.06  -0.42* -0.19  חברתית-התנהגות פרו

* p < 0.05  ** p < 0.01  *** p < 0.001 

נמצאו קשרים בין האינדיקטור הקבוצות  ניתן לראות כי בשתי ,ההשערה השישית ממצאי לסיכום

יחד עם זאת, נמצאו גם בין האחים. קונפליקט ב בין הדמויות" לבין מערכת יחסים המאופיינת מרחק"

לקשיים  האינדיקטור "מיקום הדמות"ם בין יקשרים שליליב קבוצת המחקר אופיינה :הבדלים בין הקבוצות

קשרים שליליים בין ב . קבוצת הביקורת אופיינהלבעיות התנהגות "גודל הדמותהאינדיקטור "רגשיים, ובין 

  .וקירבה חברתית-פרוגות התנהבין ל "מרחק בין הדמויותאינדיקטור "ה
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 דיון וניתוח -5פרק 

  דיון בממצאי המחקר 5.1

כי ימצאו  היתההשערת המחקר הראשונה . יםילדעל פי דיווח ה הבדלים בהערכת הקשר 5.1.1

בשאלון או לידי ביטוי הערכת הקשר בין האחים כפי שבלקבוצת הביקורת בנוגע ל מחקרבין קבוצת ההבדלים 

יחסי האחים ונמצאו הבדלים בין הקבוצות.  . השערה זו אוששהמולא על ידי הילדיםש ם בין אחים""יחסי

זה ממצא  .ה לקבוצת הביקורתובפחות קונפליקט בהשווא קירבההיו מאופיינים ביותר  מחקרבקבוצת ה

טיב הקשר בין האחים. יות על השלכות חיובכי לאחאות מיוחדת  בספרות אשר טועןזרם החיובי את ה תואם

מהווה מקור האחאות המיוחדת מיטיב עם האחים, קשר ממצא זה מחזק מחקרים רבים אשר מראים כי 

 & Pit-Ten Cate) בעיות התנהגות או עוינות בין האחים מלוכדת ולא יוצר משפחהמלכד בין בני ה, הנאה

Loots, 2000; Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko, Levine, & Goldstein, 2011.) 

בין ימצאו הבדלים כי  היתההשערת המחקר השניה . האמהותדיווח הערכת הקשר על פי  5.1.2

שאלון "הערכת לידי ביטוי ב אההערכת הקשר בין האחים כפי שבלקבוצת הביקורת בנוגע ל מחקרקבוצת ה

היה  בוצת המחקרשאכן לנבדקים מק נמצאו השערה זו אוששה ידי האמהות.מולא על התנהגות של אחים" ש

יותר  ואינדקס שלילי נמוך (למידהו חברות, האמפתיהממוצע מדדי המורכב מ) יותר אינדקס חיובי גבוה

. של הנבדקים מקבוצת הביקורת, בהשוואה לאינדקסים (הימנעותו תוקפנותממוצע מדדי יריבות, המורכב מ)

, ובפחות יריבות למידה, מפתיהאהיו מאופיינים ביותר  מחקריחסי האחים בקבוצת הכמו כן, נמצא ש

ובמדד  חברותבמדד ה הקבוצות ביןעם זאת, לא נמצאו הבדלים בהשוואה לקבוצת הביקורת. , תוקפנותו

שדווחו  את ממצאי ההשערה הראשונהומרחיבים מחזקים  ,שדווחו על ידי האמהות ,ממצאים אלו .הימנעותה

ממצאים אלו תואמים את הזרם החיובי בספרות כך מגדילים את מהימנותם. כמו כן, וב ,על ידי הילדים

המוגבלות השכלית  לאחיהם עם מסייעיםו כי ילדים שתומכים מחקרים נוספים שמצאוומחזקים 

המוגבלות השכלית, בהשוואה הפגינו פחות רגשות שליליים כלפי אחיהם עם יומיומי, הבטיפול  התפתחותית

  (.Cox et al., 2003; Cuskelly & Gunn, 1993לאחים לילדים עם התפתחות תקינה )

ימצאו כי  יתהההשערת המחקר השלישית . נפשית על פי דיווח האמהותהערכת הסתגלות  5.1.3

י ליד אהכפי שבשל הנבדק הערכת ההסתגלות הנפשית לקבוצת הביקורת בנוגע ל מחקרבין קבוצת ההבדלים 

ולא נמצאו הבדלים בין הקבוצות  הופרכהזו השערה  .א על ידי האמהותמולש ,ביטוי בשאלון "כוחות וקשיים"

ולא היו  היו משפחות שסרבו לקחת חלק ,קריש לזכור כי בשלב גיוס המשתתפים למח במדדי שאלון זה.

. ניתן להניח כי דווקא אצל משפחות אלו ימצאו יותר קשיים, עוניינות לחשוף את היחסים במשפחותיהןמ

יותר כוחות ומשאבים אישיים  הן בעלותשסביר ש ,במחקר לעומת המשפחות אשר הסכימו להשתתף

להורים תפקיד חשוב ש ,(Weinger, 1992)וינגר  מוסיפה ,בהתאם לכך להתמודדות עם המצב המורכב.

לילדים עם נמצא שככל שאמהות  במחקרההמשפיע בין היתר על אופי היחסים בין האחים במישורים שונים. 

, כך ההערכה העצמית עם המוגבלות השכלית באופן חיובי יותר מוגבלות שכלית התפתחותית תפסו את הילד

ניתן להניח שעצם הסכמת האמהות להשתתף  .תקינה היתה גבוהה וחיובית יותרהההתפתחות  של האחים עם

. נוצרה הומוגניות במדגם בנושא זהשן אכומאת תפיסתן החיובית אודות מצבן המשפחתי  פתמשק ,במחקר

 , הדבר היהיותר שליליתה ההורים את המצב הית גם משפחות בהן תפיסתחקר בממשתתפות היו יתכן ואם 

 בחשיפת תמונה מורכבת יותר אודות השלכות של אחאות מיוחדת על האח עם ההתפתחות התקינהמשתקף 

 .הבדלים בין הקבוצותוכן הדבר היה בא לידי ביטוי ב

 מחקרבין קבוצת המצאו הבדלים יכי  היתההשערת המחקר הרביעית . ציורי הנבדקיםניתוח  5.1.4

וגודל  בין הדמויות מרחקת, מיקום דמו :מתוך הספרות אינדיקטוריםשלושת הלקבוצת הביקורת בנוגע ל

ר "צייר את כפי שיבואו לידי ביטוי בציווכן באינדיקטורים שיעלו מתוך ההתבוננות הפנומנולוגית,  ,דמות
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בין  ולא נמצאו הבדלים זו הופרךהשערה ראשון של החלק ה .שציירו הנבדקיםעצמך ואת אחיך/אחותך", 

 . בשלושת האינדיקטורים מתוך הספרות הקבוצות

אינדיקטור זה משקף את  דמות", לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות.מיקום אינדיקטור "ל בנוגע

ת הדמות בין קבוצ מיקוםב יםהבדל אשר בחןבמחקר תחושתו של הנבדק ביחס למיקומו במשפחה. למשל, 

נשים האלמנות מיקמו שה נמצא ,נשים נשואות, כאינדיקציה לתפיסתן את מקומן בחברה תאלמנות לבין קבוצ

, דבר המשקף את האופן בו הן רואות את עצמן כנחותות עצמן נמוך יותר על הדף, לעומת הנשים הנשואות

ק כי במחקר הנוכחי לא תן להסינתונים אלו ני (. מתוךLev Wiesel & Drori, 2000יותר במדרג החברתי )

יתכן והאחאות קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת. בין  נמצא הבדל אצל הנבדקים בתפיסת מקומם במשפחה,

ם גדלים בתחושה של תמיכה השפחתית של הנבדקים בקבוצת המחקר, והמיוחדת אינה פוגעת בסביבה המ

 ם המשפחתי.וביטחון במעמד

הסבר אפשרי לממצא  א נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות.אינדיקטור "מרחק בין דמויות", לבנוגע ל

על מידת הקירבה  רמזכי המרחק בין הדמויות מ טוענת , אשר(2002אברהם )זה ניתן למצוא במחקרה של 

ם ו ניתן להסיק כי אין הבדל במידת הקירבה הרגשית שהנבדקימתוך נתונים אל. הדמויות בציורבין הריגשית 

  .צת המחקר לקבוצת הביקורת, בין קבוחשים כלפי אחיהם

זה ניתן  הסבר אפשרי לממצאקבוצות. אינדיקטור "גודל דמות", לא נמצא הבדל מובהק בין הבנוגע ל

מראים כי גודל הדמות המצוירת מהווה אינדיקציה להערכה העצמית של המצייר וכן המחקרים ב למצוא

 ;Di Leo, 1973; Burkitt, Barret & Davis, 2003) מושפע מהיחס של המצייר כלפי הדמות המצויירת

Koppitz, 1984).  בין קבוצת של הנבדקים, ניתן להסיק כי אין הבדל בתפיסת הערך העצמי הנתונים מתוך

  המחקר לקבוצת הביקורת.

האינדיקטורים החדשים אשר עלו מתוך ההתבוננות נבדקו הרביעית השערה ה לש בחלק השני

ו הבדלים בין הקבוצות חלקית ונמצא זו אושש החלק השני של השערה בציורים בתום הליך איסוף הנתונים.

היו מאופיינים יותר באינדיקטורים:  מחקרהציורים של קבוצת הבחלק מהאינדיקטורים החדשים שעלו. 

בהשוואה לקבוצת הביקורת.  ,דמויות בפעולהושקעות בדמות האח, נוכחות הורים והדמויות נעזרות זו בזו, מ

מלל, הבעת פנים שמחה לדמות הנבדק והבעת פנים שמחה ים בין הקבוצות באינדיקטורים: לא נמצאו הבדל

  ., מגוון צבעים, מגע ישיר בין הדמויות ורקעלדמות האח

ממצא זה מחזק קבוצת המחקר.  ", מאפיין יותר אתהדמויות נעזרות זו בזו"אינדיקטור נמצא כי ה

שינוי בהשקפת העולם של האחים עם יה לחולל מיוחדת עשוהאחאות הכי  מראיםה נוספים יםמחקר

ויים להיות בעלי יכולת גבוהה של נתינה ואמפתיה, מגיבים מהר עש אלואחים ההתפתחות התקינה. 

  קרובות לעיתיםכמו כן, לעזור לזולת, הודות לרגישותם הרבה.  םיטיבלמצוקותיהם של הסובבים אותם ומ

 ; ,2011Damiani, 1999; Nixon & Cummingsוהוזמי,  חובב) לעסוק במקצועות טיפולייםהם בוחרים 

מדווחים על צמיחה כתוצאה לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נמצא כי הורים דומה במחקר  (.1999

 & Sandler)סובלנות וחוסר אנוכיות י בחמלה, סימפטיה לזולת, , אשר באה לידי ביטוההורות המיוחדתמ

Mistretta, 1998) .לו מחזקים את הגישה הטוענת כי אחאות מיוחדת תורמת לבני המשפחהמחקרים א 

של האחים עם ההתפתחות התקינה לאחיהם זו התכוונות נראה כי אחר. צרכי הם יותר לייוהופכת אותם לערנ

 . שציירו גם בציור ולעזור לאחיהם בנטייה שלהם לסייעבאה לידי ביטוי  ,התפתחותית השכליתעם המוגבלות 

ממצא זה קשור אינדיקטור "מושקעות בדמות האח", מאפיין יותר את קבוצת המחקר. נמצא כי ה

הנובעות  במידה רבה אל הממצא הקודם ומחזק את המגמות המתוארות בספרות אודות השפעות חיוביות

צמיחה  התפתחותית חוויםמחקרים רבים מראים כי אחים לילדים עם מוגבלות שכלית  מהאחאות המיוחדת.
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ופיתוח מיומנויות  , תחושת אחריות, בגרותמוטיבציה ,סן נפשי, הבאים לידי ביטוי בכושר התמדהאישית וחו

 (.Scorgie & Sobsey, 2000; Skotko, Levine, & Goldstein, 2011; Stainton & Besser, 1998) חברתיות

ני המשפחה המשפחות בהן יש ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מאלצת את כל במציאות החיים של 

(. יתכן Burke, 2010לטפל באח עם המוגבלות השכלית ובדרך כלל מרבית המשאבים מופנים כלפיו )

המאמצים שהילדים בעלי ההתפתחות התקינה משקיעים בקשר עם האח עם המוגבלות השכלית, עליה הם ו

 דמותו.ור צישהם מקדישים במתוגמלים ומוערכים, באים לידי ביטוי גם בהשקעה המרובה לרוב גם 

הסבר לממצא זה יכול נמצא כי האינדיקטור "נוכחות הורים", מאפיין יותר את קבוצת המחקר. 

מספר החוסן הנפשי של הפרט מושפע מ. הטענה המרכזית היא שמחקרים העוסקים בחוסן נפשילהיות קשור ב

ט יחווה את לדחק הסביבתי ועשויים להפחית את הסיכוי שהפר המשפיעים על תגובתוגורמים מגנים 

המרכז ) . אחד מהגורמים המגנים המשמעותים הינו נוכחותו של הורה תומךההשפעות השליליות של הדחק

 ,Butcher, Mineka & Hooley, 2010; Reich, Zautra & Hall ;2012הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, 

מת הורים לילדים ללא צרכים יותר בביתם לעונוכחים  לעיתים קרובות מוצאים את עצמםהורים אלו  .(2010

על היחסים בין האחים ועל תפיסת  ההורים נראה כי השפעת. בשל הקשיים שהחיים זימנו להםמיוחדים, 

אחים אלה, עולה כי  , הינה נכרת. מתוךואופן התמודדותם האחים עם ההתפתחות התקינה את המצב המורכב

נוכחות ההורים בציורי תכן שמכת בחייהם. יותר לדמות הורים תולילדים עם מוגבלות שכלית יזדקקו י

 .עבור האחים עם ההתפתחות התקינה הילדים בקבוצת המחקר, משקפת את חשיבותם כגורם תומך ומגן,

הסבר יתכן וגם כאן הנמצא כי האינדיקטור "דמויות בפעולה", מאפיין יותר את קבוצת המחקר. 

". הילד עם בעלת מאפיינים "הורייםחת אישיות לממצא זה טמון במחקרים המראים כי אחאות מיוחדת מפת

 נות, נוטל על עצמו אחריות, משגיחההתפתחות התקינה עובר תהליך התבגרות מואץ, מתמודד עם משימות שו

 & Damiani, 1999; Nixon & Cummings, 1999; Scorgie) דואג לצרכיו של אחיו עם המוגבלות השכליתו

Sobsey, 2000; Skotko, Levine, & Goldstein, 2011.) ר דמויות האחים בפעולה מציגניתן להניח כי ציו 

של האח עם אקטיביות המעורבות ואת המשקפת בין האחים הפעילות ו ,את הדינמיקה המשפחתית

 . של אחיו עם המוגבלות השכלית בחייו ,ההתפתחות התקינה

השערת המחקר  .יםמידת הסתגלותם של הנבדקלבין טיב הקשר בין האחים קשרים בין  5.1.5

בין המדדים בקשרים שימצאו  בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורתהבדלים ו יהיה כי החמישית הית

השערה זו אוששה  .המודדים את מידת הסתגלותם הנפשיתהמודדים את טיב הקשר בין האחים לבין המדדים 

אמים רבים המציינים כי שתי הקבוצות נמצאו מתבאכן ממצאי ההשערה החמישית הראו כי  .אופן חלקיב

. בצורה חיובית הקשר בין האחיםטיב  המעריכים אתמדדים לבין  מסתגלתקיים קשר חיובי בין התנהגות 

מצד אחיהם דיווחו על  לדים הנהנים מיחסים קרובים וחמיםימחזק מחקרים נוספים הטוענים כי  ממצא זה

ם בהשוואה לילדים המתארים יחסים צוננים הערכה עצמית גבוהה וכישורים פסיכולוגים וחברתיים מרשימי

 .(Caya & Liam, 1998; Widmer & Weiss, 2000)עם אחיהם 

חיוביים בקשרים  קבוצת המחקר אופיינהנמצא כי הבדלים בין הקבוצות. נמצאו גם יחד עם זאת, 

ממצא זה חים. גויות שליליות ביחסים בין האהתנהוהיפראקטיביות בפרט, לבין  רבים בין מדד הקשיים הכולל

ים כדאי לבדוק " כמשתנה מתערב. יתכן ובמחקרים עתידיהיפראקטיביותז על קיומו של המדד "עשוי לרמו

בקשרים  הביקורת אופיינהקבוצת נמצא כי בנוסף, אחאות המיוחדת. השפעת משתנה זה על היחסים ב

הבדלים בין אפשרי ל סברהבין האחים. שליליות ביחסים ת יוהתנהגובין בין בעיות התנהגות לחיוביים 

על האח עם  קיימים שני כיווני השפעהבאחאות המיוחדת כי  אשר מציינתספרות ב ניתן למצואהקבוצות 
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דומה שאחים  .(Carr, 1995): חיובית ושלילית, אשר לעיתים הם אף משולבים זה בזה ההתפתחות התקינה

 בה של תגובות.מגיבים למצב המשפחתי המורכב ברמות הסתגלות שונות ובקשת רח

כאשר נמצא שההשערה הצביעו על הבדל נוסף שעלה בין הקבוצות הקשור בדמות המדווחת. ממצאי 

האמהות בקבוצת המחקר דיווחו על קשיים בהתנהגות, הן קישרו זאת יותר להתנהגות שלילית כלפי האח, 

חקר דיווחו על קשיים בהשוואה לדיווח האמהות בקבוצת הביקורת. לעומת זאת, כאשר הילדים בקבוצת המ

בהתנהגות, הם פחות קישרו זאת להתנהגות שלילית כלפי האח, בהשוואה לדיווח הילדים בקבוצת המחקר. 

ד הילדים בקבוצת המחקר, לשתף בקשיים ייתכן והבדל זה בין דיווח האם לדיווח הילד משקף חשש מצ

  האח עם המוגבלות שכלית התפתחותית.הנוגעים ליחסים עם 

השערת המחקר השישית  .שלושת האינדיקטורים, הסתגלות נפשית וטיב הקשרשרים בין ק 5.1.6

בין שלושת האינדיקטורים בקשרים שימצאו  בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורתו הבדלים ה כי יהיהית

. השערה זו אוששה לוניםהשאשלושת , מרחק בין דמויות וגודל דמות( לבין המדדים שעולים מדמות)מיקום 

 פן חלקי. באו

בין ל ,גבוה על הדף דמותה בקבוצת המחקר נמצא קשר בין מיקוםבנוגע לאינדיקטור "מיקום דמות", 

ניתן למצוא במחקרים אלו הסבר אפשרי לממצאים בקבוצת הביקורת.  אשר לא נמצא קשיים רגשיים, קשר

 נוגע לתפקידו החברתיציור משקף את תפיסתו של המצייר בחלקו העליון של הדמויות בההטוענים שמיקום 

יתכן כי ילדים אשר מיקמו עצמם  (.Machover, 1949; Vass, 1998) עליונותתחושת מז על סמכותיות וומר

גבוה, תופסים עצמם כאחראים יותר על אחיהם עם המוגבלות השכלית, אך הדבר גורם להם לתסכולים רבים. 

האח עם ההתפתחות  ת השפעות שליליות עללאחאות המיוחדהטוענת כי בתחום הספרות  ממצא זה מחזק את

 ,נטל רב של תפקידים טכניים לעזור, מצד ההוריםרבות ציפיות ילד עם ההתפתחות התקינה חווה התקינה. ה

מנטלית של האח עם בגרותו האת  תמיד תואמיםאינם . תפקידים אלו ועוד אחריותדרישה ללקיחת 

 בין האחים ביחסים ועגעלולים לפאף , וטיביחיים נורמ חאורלקיים ממנו  מונעיםלרוב ההתפתחות התקינה, 

אילצה אותם אשר בה גדלו הילדים עם ההתפתחות התקינה, המורכבת מציאות החיים ויתכן  .(1986)זיידר, 

עבור יצר קשיים רבים הפער את מידת בגרותם בפועל וכן  מהלהיות סמכותיים יותר ובוגרים, לאו דווקא תא

  קינה.עם ההתפתחות הת האחים

בנוגע לאינדיקטור "מרחק בין הדמויות", בשתי הקבוצות נמצאו מספר מתאמים המציינים כי קיים 

, בקבוצת בנוסף. קשר בין מרחק גדול בין הדמויות לבין מערכת יחסים המאופיינת בקונפליקט בין האחים

אחים, קשרים אשר לא חברתית וקירבה בין ה-הביקורת נמצא שמרחק קטן בין הדמויות קשור להתנהגות פרו

בנוגע לציורי ילדים, אשר ( 2002אברהם )של  ממצאים אלו מחזקים את מחקרה נמצאו בקבוצת המחקר.

  בין בני המשפחה.הריגשית על מידת הקירבה  רמזכי המרחק בין הדמויות מ טוענת

תה קטנה שככל שגודל דמות הנבדק בציור הינמצא  בקבוצת המחקר בנוגע לאינדיקטור "גודל דמות",

שגודל נמצא שככל  בקבוצת הביקורת .הילד עם ההתפתחות התקינה אצלבעיות התנהגות  יותר כך דווחו ,יותר

בתחום מחקרים  .תהתנהגות האחים היתה מאופיינת ביותר יריבודמות הנבדק בציור היתה גדולה יותר, כך 

 דומה מכאן (.2012רז,  ;2002 )אברהם,מצאו כי גודל הדמות המצוירת מושפע מהיחס של המצייר כלפיה 

מעמידה בפני  אחאות מיוחדת. דמותוצייר את של הילד ש תפיסתומונה בט הסיבה להבדלים בין הקבוצותש

)חובב  קשיים רגשיים היכולים להתבטא בחרדה, חששות וקושי לבטא תוקפנותהילד עם ההתפתחות התקינה 

חסרי בטחון וחרדתיים  שילדים מראיםילדים העוסקים בציורי מחקרים בהתאם לכך,  (.2011והוזמי, 

מכאן שבקבוצת המחקר . (Koppitz, 1984; La Voy et al., 2001) יחסית מציירים את דמותם קטנה

בנוגע לידי ביטוי בבעיות התנהגות.  והדמויות הקטנות שציירו הילדים שיקפו קשיים רגשיים שייתכן ובא

י הדמות המצוירת שבחן את ההשפעה של הרגש כלפמחקר ה בלקבוצת הביקורת, ניתן למצוא הסבר לממצא ז
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באופן מראש יות שאופיינו והקטינו את הדמו יוביבאופן חמראש דמויות שאופיינו את ה ילדים הגדילומצא כי ו

ים לבוא לידי משקף יחסים מורכבים היכול הציורבקבוצת הביקורת, יתכן ו (.Burkitt et al., 2003) שלילי

יותר מרשים לעצמם לחשוף , הילדים בקבוצה זויתכן ש .המאפיינת יחסים רבים בין אחים ,ביטוי ביריבות

יריבות ותחרותיות בינם לבין אחיהם, מה שאחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית תחושות אלו של 

  .ולקבל את אחיהם המיוחדים ת הבוגריםה מהם להיוייפחשים שהם צריכים להסתיר בשל הצ
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 סיכום, המלצות ומסקנות -6פרק 

מחקר זה התמקד באחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועסק בבחינת טיב הקשר והשפעתו על 

 ם עם התפתחות תקינה.ההסתגלות הנפשית של האח עם ההתפתחות התקינה, בהשוואה לאחים של ילדי

על מנת לקבל תמונה מקיפה ומעמיקה של חווית  ולא מילוליים כלים מילולייםשימוש בבמחקר נעשה 

השערות המחקר היו כי ימצאו הבדלים בין קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת ביחסי האחאות  .האחאות

  ובהסתגלות הנפשית של הנבדק כפי שיבואו לידי ביטוי בשאלונים ובציור הנבדק. 

בהשערות ומראים שאכן יש הבדלים בין הקבוצות לומר כי באופן כללי ממצאי המחקר תומכים ניתן 

 ראו כי אחאות לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מאפשרתההבדלים שנמצאו האלו.  במאפיינים

או בהסתגלות הנפשית של האחים עם ההתפתחות  ואינה פוגעת בטיב הקשר בין האחיםיחסים קרובים 

אחים במשפחה עם ילד עם מוגבלות שכלית להבנת החוויה של ה מיםהמחקר תורממצאי . התקינה

שממצאים אלו למרות אולם, שבר. מתוך מ החיבספרות המתמקד בצמזרם את ה יםהתפתחותית ומחזק

אחד במחקר עלו גם נתונים הרומזים על קשיים בקרב האחים.  יש לזכור כי , יחסית חיוביתתמונה חושפים 

מצד הילדים  ותחששורומז על  קשור בדמות המדווחתהשעלה בין הקבוצות על הבדל  מממצאי המחקר מצביע

יש כמו כן,  ליחסים עם האח עם המוגבלות שכלית התפתחותית. קבוצת המחקר, לשתף בקשיים הקשוריםב

 הבדלים בינאישיים המשפיעים על האחים ועל יכולתם לצמוח מתוך המצב המורכב.גם  קיימיםלזכור כי 

ישנם אחים אשר האחאות וזה, מצב מ ויתפתחו וסתגלאשר ישנם אחים יניתן לראות כי בעקבות הבדלים אלו, 

 . המיוחדת תגרום להם לפתח קשיים ובעיות רגשיות שונות

רבה בהגברת המודעות ישנה חשיבות בין האחים,  היחסים עולה מתוךאשר בעקבות המורכבות 

ן נפשי ויכולת התמודדות אחים אשר אינם יפתחו חוס. לסיכון בהם מצויים האחים עם ההתפתחות התקינה

 עם הקשיים שעוליםתמודד הל םיש למצוא דרכיבמשפחה כולה. על כן בעצמם ועלולים לפגוע בסופו של דבר 

 . כניות התערבות מותאמותלפתח תוכן ו

כמו כן, במחקר זה נעשה שימוש גם בכלי האמנות. נראה כי הציורים שהנבדקים ציירו חיזקו ותמכו 

דגשים חדשים אשר אינם עלו  בלטוההתבוננות הפנומנולגית מתוך  ,בנוסף שאלונים.הבממצאים שעלו מתוך 

את חשיבות הנוכחות ההורית  בקרב קבוצת המחקר הדגישו שהופיעו יותרמתוך השאלונים. האינדיקטורים 

המחקר נראה כי  בקרב ילדים אלו וכן את התפקיד האחראי והדואג שהם לוקחים על עצמם בקשר האחאי.

ערוץ נוסף מאפשר כלי האמנות  .ודירחיב את הידע אודות הערכה מבוססת אמנות ככלי טיפולי ייחהי הנוכח

 .היחסים בינהםהאחים ו מצבם שלבנוגע ל הבנההעבור הנבדקים, וכן מעמיק את  ביטוי רגשיל
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 של המחקר השלכות יישומיות -7פרק 

להבנת החוויה רם ותהנוגעות לאחאות המיוחדת. המחקר  תויישומילממצאי המחקר ישנן השלכות קליניות ו

הסובייקטיבית של האחים במשפחה עם ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית בדגש על ההסתגלות הנפשית 

המחקר מחזק את הספרות הטוענת כי האחאות המיוחדת תורמת לבני המשפחה, מחזקת את הקשר שלהם. 

 ר האחים עם ההתפתחות התקינה. ת עבובין האחים ומאפשרת התפתחות אישי

 בקרב קשייםבעיות ו, עולים גם מציגים ממצאי המחקר הנוכחיהאופטימית יחסית שהתמונה  על אף

יש לזכור כי ישנם ילדים אשר אינם חווים את האחאות המיוחדת כמנוף . עם ההתפתחות התקינה האחים

האחאות המיוחדת פוגעת בתפקודם ומהווה זיהוי הילדים אשר ישנה חשיבות רבה ב ,על כןלצמיחה אישית. 

 יעילות ומותאמות יותר ח תוכניות התערבותותיפלמצוא דרכי התמודדות ו וכן ,עבורם גורם להווצרות דחק

  .עבורם כבר מגיל צעיר

היבט ישומי נוסף של המחקר מתייחס לשילוב הידע התיאורטי והמחקרי ביחד עם הממצאים העולים 

ככלי הערכה טיפולי מהנה  אמנותהערכה מבוססת ה מאפשר הרחבת הידע אודות מתוך הציורים. חיבור ז

וכן כאמצעי השופך אור מכיוון חדש וייחודי על קשרי האחאות בקרב אוכלוסיות נורמטיביות  וייחודי,

  ואוכלוסיות מיוחדות.
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 רשימת אנשי מקצוע ושטח -8פרק 

החוויה הסובייקטיבית של האחים עם ההתפתחות הידע אודות את  להעמיקהיתה הנוכחי מטרת המחקר 

 מתוך הבנה כי הם אלו שנמצאים ומלווים את אחיהם עם המוגבלות השכלית במשך רוב חייהם. ,התקינה

ומאתגרת במובנים רבים. ללא פיתוח וחיזוק החוסן והכוחות מורכבת אחים אלו נולדו אל תוך מציאות 

עלולה להוות גורם דחק להיווצרות קשיים רגשיים בקרב האחים עם  המיוחדתהפנימיים, האחאות 

מקבלים כיום, המודעות למצבם של האחים עם ההתפתחות התקינה הולכת וגדלה, והם ההתפתחות התקינה. 

 יותר תמיכה ועזרה על מנת לעזור להם להתמודד בצורה מיטיבה עם סיטואציית החיים המורכבת. 

ומעמיקה של השפעת האחאות המיוחדת על האח עם ההתפתחות התקינה, הבנה רחבה ש, מכאן

מוסדות החינוך, מורים, יועצים חינוכיים, גננות, : ותתרום לגופים השונים הבאים במגע עם האחים תסייע

סייעות, משלבים, מרכזי השלמה, מרכזים למשפחה, אגודות לקידום, חוגי העשרה, מועדוניות, מרכז הרווחה 

עבודה משותפת  פרא רפואים וכו'. פסיכולוגים, מטפלים החברתיים, עו"סים, מדריכים שיקומיים, והשירותים

של הגורמים השונים תתרום לילדים עם ההתפתחות התקינה בחיזוק החוסן הנפשי והשרשת תפיסה חיובית 

המשפחה ו יםאחהקשרי יביאו לשיפור כן ועל העומס הרגשי והמציאות המאתגרת  וקלאודות המצב המורכב, י

 כולה.
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 המלצות למחקרי המשךמגבלות ו -9פרק 

נעשה דרך שליחת היה תהליך מורכב. גיוס זה גיוס המשתתפים מספר מגבלות. ראשית, הנוכחי למחקר 

כתוצאה מכך, השתתפות במחקר. האו פרס עבור  תמריץכל מיילים וכן מתוך היכרות אישית. לא ניתן 

לא נענו או שסרבו להשתתף במחקר. ניתן להבין מכך כי המשפחות שכן הסכימו להשתתף  ת רבותמשפחו

המצב המשפחתי המורכב.  למרותוזאת  אוחזות בתפיסה יחסית חיובית ובעלות משאבים רבים יותר,במחקר 

ילד  צדלחיים יו חושפות תמונה קצת שונה אודות ההבמחקר דווקא המשפחות שלא הסכימו להשתתף ייתכן ש

יומיומי עם אוכלוסייה מתוך שיחות עם גורמים רשמיים הנמצאים בקשר  עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

זרים אנשים להכניס כן ובפעילויות שונות שנערכות עבורן לשתף פעולה המשפחות קושי לגייס את זו, עלה 

 שפחות עם כוחות וחוסן רב.הינן מ ,לביתם. מידע זה מדגיש כי המשפחות שכן הסכימו להשתתף במחקר זה

יניב ת ובחינת הממדים בקרב אוכלוסיות הטרוגניוייתכן  ,קטן והומוגני , מאחר והמדגם במחקר הנוכחיכמו כן

צורך במחקרי המשך ובדיקה מעמיקה כיצד המשתנים השונים כמו: מצב  קיים שונים.ממצאים 

על ממצאי המחקר. בחינת המשתנים  ם להשפיעת, מיקום משפחתי, מגדר וכו' עשוייסוציואקונומי, ד

הדמוגרפיים והאישיותיים של המשתתפים תעזור להעמקת ההבנה אודות ההבדלים בין היחסים במשפחות 

  ית.ובפרט היחס אל מול האח עם המוגבלות שכלית התפתחות

 האמהות מילאו.ו הילדיםהילדים נעשה באמצעות שאלונים שמצב במחקר הנוכחי הדיווח על שנית, 

 יםשיקולנות. הפנייה לאמהות נבעה מיו שוההתוצאות כן ואם האבות היו ממלאים את השאלונים, ית

של  היו יכולים להביא צד שונה ואחרהאבות . אולם, ייתכן וועם הילדים בבית הרבה ןזמינותל המתייחסים

ומבין את  המשך האם תיהיה התאמה בין האופן בו האב תופסמחקרי ניתן לבדוק ב הדינמיקה המשפחתית.

 המצב. ייתכן ובדיקת דיווח האם אל מול דיווח האב תאפשר תמונה יותר מדוייקת של המתרחש בבית. 

נושא המחקר  לזכור כי אלמנטים של רצייה חברתית מעורבים במילוי שאלונים מסוג זה.יש  לישית,ש

להיות  -ות החברה מהםפייתכן והאמהות והילדים ענו באופן שמקובל ותואם את ציויהינו רגיש ומורכב, 

 . הצרכים המיוחדים הילד עםעל סובלניים, תומכים ומגנים על בני משפחתם ובפרט 

פחתית המתקיימת ברגע נתון. תפיסה מש עם המשפחה נערכה פעם אחת בלבד ובחנהפגישה הרביעית, 

יניב תוצאות  ר כי מחקר אורך הנמשך לאורך מספר פגישות ומתפרס על משך תקופת זמן רחבה יותר,יש לשע

 יותר לגבי היחסים במשפחה. ומהימן ומידע משמעותי 

של כלים מבוססים אמנות עשוי לשמש בסיס למחקרי המשך בתחום  הנוכחי המחקרלבסוף, 

הינה שיטה ייחודית ומהנה  טכניקת הציורל החוויה הסובייקטיבית של הילד. מציאות פנימית שהמשקפים 

יש להמשיך ולבדוק את מהימנות הכלי להערכת מאפייני קשר בין ו בכלל,ת יתרונות רבים בקרב ילדים ובעל

 אנשים ואף לפתחו כתוכנית התערבות טיפולית עבור אוכלוסיות מתאימות.   
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 נספחים:

 שאלון רקע :                                                       1נספח 

בשאלון שלפניך שאלות המתייחסות לרקע המשפחתי ולמאפיינים של הילד/ה שלך. אנא השלימי את הפרטים 

אפשרויות, אנא הקיפי את התשובה המתאימה החסרים במקומות המסומנים. בשאלות המציעות מספר 

 ביותר. 

 .                              תאריך מילוי השאלון 

מקום הילד המתבקש לצייר את הציור במשפחה )מבחינת    .                  מספר הילדים במשפחה  נתוני רקע:

         .                            סדר הלידה( 

 .                               שנת עלייה                                    ארץ לידה             גיל  אב:

 מצב משפחתי:  רווק / נשוי / גרוש / אלמן.

 השכלה: יסודית/ תיכונית/ מקצועית/ אקדמאית.

        .                                                  עיסוק:                                        מקצוע: 

 

 .                               שנת עלייה                                    ארץ לידה             גיל  אם:

 מצב משפחתי:  רווק / נשוי / גרוש / אלמן.

 השכלה: יסודית/ תיכונית/ מקצועית/ אקדמאית.

                .                                                  עיסוק:                                        מקצוע: 
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 אחים בין יחסים שאלון:                                             2נספח 

 לך תאימההמ התשובה את וסמן בעיון משפט כל קרא. אחיך עם  שלך היחסים את המתארים משפטים לפנייך

  -( לילד מהמדגי החוקרת) דוגמא  . ביותר

 גלידה אוהב אתה מידה באיזו? 

 

ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 

  –( שהבין לנסיין מדגים הילד) דוגמא

 בעוד הספר לבית ללכת שאוהבים ילדים יש 

 אוהב אתה כמה עד. אוהבים כך-כל לא שאחרים

 ?הספר לבית ללכת

 

ולא עטכמ 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 

   - השאלון תחילת

, לשני אחד נחמדים דברים הרבה עושים אשר אחים ישנם. 1

 ואחיך אתה כמה עד. מעט זאת עושים אחרים שאחים בעוד

 ?נחמדים דברים לזה זה עושים

ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 או אתה, שלכם מאמא טוב יותר יחס מקבל כלל בדרך מי. 2

 ?אחיך
יותר טוב יחס מקבל תמיד כמעט אחי 

יותר טוב יחס מקבל קרובות לעיתים אחי 

היחס אותו את יותר או פחות מקבלים אנחנו 

יותר טוב יחס מקבל קרובות לעיתים אני 

יותר טוב יחס מקבל תמיד כמעט אני 

 שהוא דברים תלעשו כיצד לאחיך מראה אתה מידה באיזו. 3

 ?לעשות יודע לא
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 
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 לא שאתה דברים לעשות כיצד לך מראה אחיך מידה באיזו. 4

 ?לעשות יודע
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לעשות מה לאחיך אומר אתה מידה באיזו. 5
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לעשות מה לך אומר אחיך מידה באיזו. 6
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 או אתה, שלכם מאבא טוב יותר יחס מקבל כלל בדרך מי. 7

 ?אחיך
יותר טוב יחס מקבל תמיד כמעט אחי 

יותר טוב יחס מקבל קרובות לעיתים אחי 

היחס אותו את יותר או פחות מקבלים אנחנו 

יותר טוב יחס מקבל קרובות לעיתים אני 

יותר טוב יחס מקבל תמיד כמעט אני 

 שאחרים בעוד, לשני אחד דואגים מאד אשר אחים קיימים. 8

 ?לשני אחד דואגים ואחיך אתה כמה עד. לשני אחד דואגים לא
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ועושים למקומות יחד הולכים יךואח אתה מידה באיזו. 9

 ?ביחד דברים
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 



48 

 

 וקוראים השני את אחד מעליבים ואחיך אתה מידה באיזו. 10

 ?בשמות לשני אחד
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?הדברים אותם את אוהבים ואחיך אתה מידה באיזו. 11
ולא טכמע 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לשני אחד הכל מספרים ואחיך אתה מידה באיזו. 12
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 שאחרים בעוד, בשני אחד רבות המתחרים אחים קיימים. 13

 מתחרים ואחיך אתה מידה באיזו. בשני אחד מעט מתחרים

 ?עושים שאתם בדברים בשני אחד

 ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?אחיך את ומכבד מעריץ אתה מידה באיזו. 14
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 

 ?אותך ומכבד מעריץ אחיך מידה באיזו. 15
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 
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 השני עם אחד מסכימים לא ואחיך אתה מידה באיזו. 16

 ?זה עם זה ורבים
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 בעוד, זה עם זה פעולה משתפים מאד אשר אחים קיימים. 17

 באיזו. זה עם זה פעולה משתפים ולא כמעט אחרים שאחים

 ?זה עם זה פעולה משתפים ואחיך אתה מידה

ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

רבהה 

מאד הרבה 

 ?אחיך או אתה, שלכם מאמא לב תשומת יותר מקבל מי. 18
לב תשומת יותר מקבל תמיד כמעט אחי 

לב תשומת יותר מקבל קרובות לעיתים אחי 

הלב תשומת אותה את יותר או פחות מקבלים אנחנו 

לב תשומת יותר מקבל קרובות לעיתים אני 

לב תשומת יותר מקבל תמיד כמעט אני 

 מסוגל אינו שהוא דברים עם לאחיך עוזר אתה מידה באיזו. 19

 ?בעצמו לעשות
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 מסוגל לא שאתה דברים עם לך עוזר אחיך מידה באיזו. 20

 ?בעצמך לעשות
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?דברים לעשות ךאחי את מכריח אתה מידה באיזו. 21
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 
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 ?דברים לעשות אותך מכריח אחיך מידה באיזו. 22
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?אחיך או אתה, שלכם מאבא לב תשומת יותר מקבל מי. 23
לב תשומת יותר מקבל תמיד כמעט אחי 

לב תשומת יותר מקבל קרובות לעיתים אחי 

הלב תשומת אותה את יותר או פחות מקבלים אנחנו 

לב תשומת יותר מקבל קרובות לעיתים אני 

לב תשומת יותר מקבל תמיד כמעט אני 
 

 ?זה את זה אוהבים ואחיך אתה מידה באיזו. 24
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

, ביחד כיף הרבה ושיםוע משחקים אשר אחים קיימים. 25

. ביחד כיף ועושים משחקים לא כמעט אחרים שאחים בעוד

 ?ביחד כיף ועושים משחקים ואחיך אתה מידה באיזו

ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לשני אחד רעים ואחיך אתה מידה באיזו. 26
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?משותפים דברים יש ולאחיך לך מידה ובאיז. 27
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 
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 אחד ומשתפים סודות מספרים ואחיך אתה מידה באיזו. 28

 ?שלכם ברגשות השני את
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?בשני אחד מתחרים ואחיך אתה מידה באיזו. 29
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?בו וגאה אחיך את מעריץ אתה מידה באיזו. 30
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?בך וגאה אותך מעריץ אחיך מידה באיזו. 31
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 םע אחד ומתווכחים כועסים ואחיך אתה מידה באיזו. 32

 ?השני
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 

 ?השני את אחד משתפים ואחיך אתה מידה באיזו. 33
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 
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 ?אחיך את או אותך, מעדיפה כלל בדרך שלכם אמא מי את. 34
המועדף תמיד כמעט אחי 

המועדף הוא קרובות לעיתים אחי 

מועדף לא הוא מאיתנו אחד אף 

המועדף קרובות לעיתים אני 

המועדף תמיד כמעט אני 

 ?יודע אינו שהוא דברים אחיך את מלמד אתה מידה באיזו. 35
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?יודע לא שאתה דברים אותך מלמד אחיך מידה באיזו. 36
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לאחיך פקודות נותן אתה מידה באיזו. 37
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?לך פקודות נותן אחיך מידה באיזו. 38
ולא כמעט 

מעט  

מסוימת במידה 

הרבה 

מאד הרבה 

 ?אחיך את או אותך, מעדיף כלל בדרך שלכם אבא מי את. 39
ףהמועד תמיד כמעט אחי 

המועדף הוא קרובות לעיתים אחי 

מועדף לא הוא מאיתנו אחד אף 

המועדף קרובות לעיתים אני 

המועדף תמיד כמעט אני 
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  אחים של התנהגות להערכת שאלון:                                     3נספח 

 האח) אחיו כלפי( המחקר במסגרת ציור לצייר המתבקש) ילדך להתנהגות מתייחס הבא השאלון :הוראות

. מתאימה הכי לך שנראית התשובה את בעיגול הקיפי אנא, היגד כל עבור(. בציור איתו יחד מצייר הוא שאותו

 נראה שההיגד או בטוחה לגמרי לא את אם גם, ביותר הטובה בצורה ההיגדים כל על תעני אם מאד לנו יסייע

 !טיפשי

  

 פעם אף 

 

1 

 לעיתים

 רחוקות

2 

 לפעמים

 

3 

 תיםלעי

 קרובות

4 

 תמיד

 

5 

  למשחק כחבר אחיו את מקבל. 1

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו עם מלהראות להימנע מנסה. 2

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 אחיו את כולל, תוכניות עושה כאשר. 3

 בתוכניותיו

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  באחיו הקשור דבר כל לדעת וצריך חטטן. 4

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו כלפי דחייה מפגין. 5

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 מרוצה לא הוא כאשר אחיו את לנחם מנסה. 6

 מרוגז או

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו על מלשין. 7

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  בבית אחיו מחברת נהנה. 8

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו כלפי תחרותי מאד. 9

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו של בהצלחתו מעוניין. 10

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  (שעשוע לשם רק לא) אחיו עם מכות הולך. 11

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 להיות עליו כאשר מאוכזב או פנים מחמיץ. 12

 אחיו עם

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  טוב חבר כאל אחיו אל מתייחס. 13

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  בו ומטפל אחיו על שומר. 14

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 פעם אף 

 

1 

 לעיתים

 רחוקות

2 

 לפעמים

 

3 

 לעיתים

 קרובות

4 

 תמיד

 

5 

  באחיו מקנא. 15

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  חדשות מיומנויות אחיו את מלמד. 16

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  עושה שאחיו התקדמות מכל מרוצה. 17

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  ניתן כאשר מאחיו מתרחק. 18

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  חדשים למצבים להסתגל לאחיו עוזר. 19

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  בציבור אחיו עם להיות נבוך. 20

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 יכולים שהם דברים לגבי רעיונות מעלה. 21

 יחד לעשות

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  מסתדר לא משהו כאשר אחיו את מאשים. 22

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו עם ומתווכח רב. 23

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  לו ומציק באחיו מתגרה. 24

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  בסודותיו אחיו את משתף. 25

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו על זמתרג. 26

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  להתנהג כיצד אחיו את ללמד מנסה. 27

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו בגלל מבויש מרגיש. 28

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו של והרווחה מהאושר לו איכפת. 29

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו של ברגשותיו פוגע. 30

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  מתקשה אחיו כאשר סימפטיה מגלה. 31

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  אחיו את מנצל. 32

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 (הציור את שמצייר הילד לגבי) וקשיים כוחות שאלון:                              4נספח 

 

 נכון או מסוימת במידה נכון, נכון לא ההיגד האם, המתאימה במשבצת סמני אנא, היגד כל עבור: הוראות

 או בטוחה לגמרי לא את אם גם, ביותר הטובה בצורה דיםההיג כל על תעני אם מאד לנו יסייע. בוודאות

 או האחרונים החודשים בששת ילדך התנהגות על בהתבסס תשובותייך את עני אנא! טיפשי נראה שההיגד

 .הנוכחית הלימודים בשנת

  

 

 נכון לא

 נכון

 במידה

 מסוימת

 נכון

 בוודאות

    אחרים של ברגשותיהם מתחשב. 1

    ממושך לזמן לשבת מסוגל לא, המידה על יתר לפעי, מנוחה חסר. 2

    בחילות או בטן כאבי, ראש כאבי על מתלונן קרובות לעיתים. 3

    (ועוד עפרונות, צעצועים, ממתקים) אחרים ילדים ברצון משתף. 4

    מזג חם או זעם התקפי לו יש קרובות לעיתים. 5

    לבד לשחק נוטה, מתבודד מה במידת. 6

    ממנו מבקשים שמבוגרים מה עושה לרוב, ממושמע כללי באופן. 7

    מודאג נראה קרובות לעיתים, רבות דאגות. 8

    ברע חש או מרוגז, נפגע מישהו כאשר מסייע. 9

    תכופות לעיתים בכסא ומתפתל בעצבנות מתנועע. 10

    אחד טוב חבר לפחות לו יש. 11

 בבריונות מתנהג או אחרים ילדים עם רב קרובות לעיתים. 12

    איתם

    בבכי פורץ או פגוע, שמח אינו קרובות לעיתים. 13

    אחרים ילדים ידי-על אהוד כללי באופן. 14

    מרוכז לא, בקלות מוסח. 15

    ביטחון מאבד בקלות, חדשות בסיטואציות תלותי או מתוח. 16

 

    יותר צעירים ילדים כלפי אדיב. 17

    מרמה או משקר קרובות לעיתים. 18

    בבריונות כלפיו מתנהגים או אליו נטפלים אחרים ילדים. 19

, מורים, הורים) לאחרים לסייע מתנדב קרובות לעיתים. 20

    (אחרים ילדים
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    שפועל לפני מעשיו את שוקל. 21

    אחרים ממקומות או ס"מביה, מהבית נבגו. 22

    ילדים עם מאשר מבוגרים עם יותר טוב מסתדר. 23

    בקלות מפחד, רבים פחדים קיימים. 24

    טוב קשב טווח, הסוף עד משימות מסיים. 25
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        :                     5נספח 

 יה להשתתפות במחקר והסכמה מדעתטופס פני

 

 תאריך: __________

 שלום רב, 

  באוניברסיטת חיפה.טיפול באמנויות בסטודנטית לתואר שני אני מירי יחזקאלי,  שמי

  :מחקר בנושא רכתאני עויית ד"ר דפנה רגב במסגרת התזה בהנח

האחים ובהסתגלות  הבדלים במאפייני הקשר בין -מוגבלות שכלית התפתחותיתאחאות לילדים עם 

 .עם התפתחות תקינהואה לאחאות לילדים הנפשית )באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים( בהשו

עם בחווית האחאות המיוחדת מנקודת מבטו הסובייקטיבית של האח  הינה להתמקדמטרת המחקר 

אני מבקשת לשם מטרה זו הנפשית. ולבחון כיצד טיב הקשר משפיע על הסתגלותו ההתפתחות התקינה 

והשתתפות ילדך להשתתף במחקר ובכך לסייע להרחבת הידע המחקרי בנושא. השתתפותך ומילדך ממך 

ואף למצוא דרכי טיפול והתערבות  לתרום בצורה משמעותית להבנת נושא המחקר במחקר עשויים

  חדשים על מנת להקל ולעזור למשפחות עם ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

למלא שאלון העוסק ביחסים שבין ילדיך וכן שאלון העוסק בהסתגלותו של י קר תתבקשבמסגרת המח

ילדך עם ההתפתחות התקינה. ילדך יקבל נייר וצבעים, ויתבקש לצייר את עצמו ואת אחיו/אחותו ולאחר 

המשך מכן לתאר את הציור בקצרה. כמו כן, הוא יתבקש למלא שאלון העוסק ביחסיו עם אחיו/אחותו. 

    לכל ההליך הזה הינו בערך שעה או פחות. הצפוי

בך בכל דרך שהיא  ת להשתתף במחקר, ולאי הסכמה לא תהיה כל השלכה עליך ולא תפגעאינך חייב

 י להפסיק את השתתפותך בכל שלב שהוא. בהמשך. אם תרצי בכך תוכל

במידה  וות המחקר.ככלל, כל הנתונים המזהים במחקר ישמרו חסויים ולא יהיו זמינים לאף אחד מלבד צ

  ותיהי מעוניינת בכך שמך יוזכר במחקר.

מצוקה כל שהיא,  ישא רגיש עבור כולנו. במידה ותחושת, נואחאולכך כי המחקר עוסק בנושא  תמודע יאנ

לפנות אל החוקרת הראשית,  נתמוזמ או שיתעוררו אצלך שאלות בעקבות ההשתתפות במחקר, את

 .ר דפנה רגבד" מטפלת באמנות

 

 ה מראש על שיתוף הפעולה.תוד

 בברכה,

 0528714988מירי יחזקאלי   

 0526364163  ת: ד"ר דפנה רגבהחוקרת האחראי
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 :6נספח 

 

 אישור השתתפות אמהות במחקר בנושא:

הבדלים במאפייני הקשר בין האחים ובהסתגלות  -מוגבלות שכלית התפחותיתאחאות לילדים עם 

 ילוליים( הנפשית )באמצעות כלים מילוליים ולא מ

 .עם התפתחות תקינהואה לאחאות לילדים בהשו

 בניהולה של החוקרת  ד"ר דפנה רגב

 

 

 

ת  שקראתי את המידע שהוצג בפני ושהוסבר לי  אישית __________________________ מאשראני _

חר, ידי החוקרת, אשר התחייבה בפני בכתב, להבטיח סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיים ולכל פרט א-על

 שעלול לחשוף את זהותי.

 הוסברה לי מטרת המחקר וחשיבותו.כמו כן, 

 הובהר לי כי ההשתתפות הנה מבחירה בלבד, ואם אסרב להשתתף לא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד.

 ה להפסיק את השתתפותי בכל שלב שהוא, ולא תהיה לכך כל השלכה לגבי בעתיד.הובהר לי כי אני יכול

בשאלונים ובציורים לצורכי ה שייעשה שימוש , ומוכנבמחקר זה ובני/בתי נשתתף שאניה אני מסכימ

 ללא פרטים מזהים, תוך שמירה על אנונימיות.יוצגו הוראה ומחקר בעתיד. הציורים  מחקר זה ולשם

 לחתום על טופס זה.  ומה מטה מודעת לכך שאינני חייבתהחת אני

 

 חתימת האם _____________________

         _______________ הילד/שם ה

 טלפון המשתתפת _______________

 תאריך ___________________

 

 תודה  מראש על שיתוף הפעולה.

 בברכה,

 מירי יחזקאלי וד"ר דפנה רגב
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 :7נספח 

 אישור השתתפות הילדים במחקר בנושא:

האחים ובהסתגלות הבדלים במאפייני הקשר בין  -מוגבלות שכלית התפתחותיתאחאות לילדים עם 

 הנפשית )באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים( 

 .עם התפתחות תקינהואה לאחאות לילדים בהשו

 בניהולה של החוקרת  ד"ר דפנה רגב

 

 

 

מסכים להשתתף במחקר של מירי.  מירי הסבירה לי שעלי אני ___________________________ 

 למלא שאלון ולצייר ציור.

לי להפסיק את הפגישה בכל רגע שארצה.  מירי הבטיחה לי שהשאלון והציור ישמרו אני יודע שמותר 

 אצלה. 

 לצורכי מחקר בלבד. בשאלונים ובציוריםשייעשה שימוש  , ומוכןבמחקר זה להשתתף אני מסכים

 

 

 ת _____________________/חתימת המשתתפ        _______________ פת/שם המשתת

 ____תאריך _______________

 

 תודה  מראש על שיתוף הפעולה.

 בברכה,

 מירי יחזקאלי וד"ר דפנה רגב
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 :                                                           8נספח 

 דפי  משוב

 

 

 :מחקר ילד

 : ________________תאריך

 :____________הנבדק מין

 :____________נבדק - לידה תאריך

 _________:____האח מין

 :____________אח - לידה תאריך

 (:_____________קשה, בינוני, קל – חומרה דרגת כולל) אבחנה

 

 : בציור הפריטים סדר

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 :בציור האובייקטים שיום

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
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 :ביקורת ילד

 : ________________תאריך

 :____________הנבדק מין

 :____________נבדק - לידה תאריך

 :_____________האח מין

 :____________אח - לידה תאריך

 

 : בציור הפריטים סדר

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 :בציור האובייקטים שיום

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
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Siblings of Children with Intellectual and Developmental Disability and 

Siblings of Normative Children - 

Differences in the Relationship's Characteristics and Psychological 

Adjustment (using verbal and non-verbal tools)  

Miri Yechezkely 

Abstract 

Background: Siblings of children with intellectual and developmental disabilities are in a "risk 

group" to develop behavioral and adjustment problems. This raises the need to strengthen the 

bond between siblings by giving them the tools to build resilience. This study examined the 

effect the presence of a child with intellectual and developmental disability has on his or her 

normative siblings. The research dealt with the nature of the relationship and its impact on the 

psychological adjustment of the normative sibling, compared with siblings of normative 

children, using verbal and non-verbal tools. 

Method: The sample consisted of 59 children aged 8-13 and their mothers. The participants 

were divided into two groups: 1.The experimental group consisted of 28 siblings of children with 

intellectual and developmental disabilities, from a level of mild to moderate. 2. The control 

group consisted of 31 siblings of normative children. The mothers and the siblings filled out 

questionnaires and the test subjects were also asked to prepare a drawing depicting themselves 

and their brother or sister. Art based evaluations were carried out in two methods: 1. Focusing on 

three indicators predeterminded by literature dealing with child drawings ( Character position, 

the distance between characters and character size) 2. Having three expert evaluators from the 

field of art therapy examine the drawings and suggest possible additional indicators. The findings 

obtained by the analysis of the drawings were examined with the questionnaire points in mind. 

The analysis of quantitative findings was carried out by using the t test for finding differences 

between groups, as well as the Pearson scales, which are used to establish the relationship 

between research variables.  

Results: The research hypotheses were partially validated, and the questionnaires and drawings 

have pointed to several differences between the groups. The differences found suggest a closer 

relationship in the experimental group when compared to the control group.  No significant 

difference was found between the groups in regard to the test subjects' emotional adjustment. In 

addition, correlators of a positive association between adjusted behavior and a beneficial 

relationship were found in both groups. In regards to the drawings, no significant differences 
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were found between the groups in relation to the indicators that are discusted in the literature.  

However, both groups showed a correlation between the aforementioned three indicators and 

certain behavioral characteristics. Additionally, several differences were found between the 

groups pertaining to the indicators suggested by the phenomenological observation of field 

experts. The experimental group showed a higher rate of indicator occurrence than the control 

group: the figures are helping each other and are more dedicated to the figure of the disabled 

sibling, parents are more present in the drawings, and figures appear more active.  

Discussion: Given these subjective and objective findings, it appears that non-normative 

siblinghood strengthens the bond between the siblings and enhances personal development for 

the siblings with normative development. Nevertheless, many difficulties also immerge among 

the siblings of children with developmental disabilities. There are children who do not 

experience the non-normative siblinghood as a means of personal growth. It is important to 

identify the siblings who are at a higher risk of developing stress issues, and to find effective 

interventions that can be tailored to them. Further research is required to expand the art 

measurement tools tested in this study, in order to evaluate their reliability for assessing the 

relationship between people and to develop it as a means therapeutic intervention for different 

populations. 
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