
מחקר מסוג חתך רוחבי

.הלומדים באוניברסיטת תל אביב, (נשים7-גברים ו8)סטודנטים עם מוגבלויות שונות 17למחקר גויסו 

הקשר בין השירותים הניתנים באקדמיה לסטודנטים עם מוגבלויות 
לבין החוללות העצמית בלימודים וההשתתפות באקדמיה

נאוה רצון'פרופ, אלמוג לוי, שלי בן יעקב

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, החוג לריפוי בעיסוק

שלבמספרםבישראלהאקדמייםבמוסדותמשמעותיתעליהחלההאחרונותבשנים
ממחקרים.ונפשיותמוטוריות-סנסו,סנסוריות,מוטוריותמוגבלויותעםסטודנטים

.באקדמיהבהשתתפותםקשייםעלמדווחיםמוגבלויותעםסטודנטיםכיעולה

בביצועסטודנטשלהמסוגלותתחושתהינהבלימודיםהקשורהעצמיתחוללות
,Bandura))הלימודיםבתחוםמטלה קשורהרביםבמחקריםהוזכרההיא.1997

.בלימודיםהסטודנטלהצלחת

הניתניםשירותיםביןהקשראתשבדקומחקריםדינמצאולא,זאתלמרות
ורמתבלימודיםשלהםהעצמיתהחוללותלבין,אלהלסטודנטיםבאוניברסיטה

.השתתפותם
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: שתי השערות מחקר אוששו

נמצא קשר בין שביעות רצון לבין חוללות עצמית בנטרול ממוצע הציונים של הסטודנטים, כמו כן.
לא נמצאו קשרים נוספים בין המשתנים שנבדקו.

מיומנויותבפיתוחשקיבלוהסיועמידתתפיסתלביןהסטודנטיםהשתתפותמדדביןקשרנמצא.
פחותהתמיכהמרכזכיהרגישוכך,באקדמיההשונותבפעילויותיותרהשתתפושהסטודנטיםככל,כלומר

האקדמיותבפעילויותיותרשהשתתפושסטודנטים,היאלכךאפשריתסיבה.מיומנויותבפיתוחלהםסייע
.התמיכהבמרכזלהסתייעצורךפחותהרגישו

הסטודנטיםשלהציוניםממוצעיהשפעתבנטרול,מהלימודיםרצוןלשביעותעצמיתחוללותביןקשרנמצא
מההתנסויותהרצוןשביעותכך,יותרגבוההבלימודיםהעצמיתשהחוללותככלכלומר.הרצוןשביעותעל

.יותרגבוההבלימודים
בפעילויותיותרהשתתפוהסטודנטיםכך,יותרגבוהההייתהבלימודיםהקשורההעצמיתשהחוללותככל

עםהסטודנטשלפסיכוסוציאליגורםהמהווה,עצמיתהערכהכימהספרותעולה,לכךבהתאם.האקדמיות
.באקדמיהשוניםבתחומיםשלוההשתתפותמידתאתניבאה,המוגבלות

:המחקרמגבלות
פיעלקבוצותלתתלהתייחסהיהניתןלא,המוגבלויותבסוגירבהוהטרוגניותמשתתפיםשלקטןמספרעקב

.חומרתהאומוגבלותסוג
במוסדותהסטודנטיםלכלמייצגמדגםהיוושלאכך,בלבדאביב-תלמאוניברסיטתהיובמחקרהמשתתפים

.שוניםאקדמיים
רצוןשבעישאינםאלההיובמחקרשהשתתפוואלהיתכן.השאלוניםלמילוימאודמועטמענההיה

.המוגבלויותעםהסטודנטיםכללאתמייצגאינוהמדגםולכן,שקיבלומהשירותים

הקדמה

מטרות והשערות המחקר

שיטה

אוכלוסיית המחקר

כלי המחקר

תוצאות

דיון

מסקנות

(סטיית תקן)ממוצע 

28.1( ±7.3)(שנים)גיל 

13.6( ±1.4)שנות השכלה

(±1.8) 3.6מספר סמסטרים

:המחקרמטרת

לבין,באקדמיהמוגבלויותעםסטודנטיםשלוהשתתפותםבלימודיםהקשורהעצמיתחוללותביןהקשרבדיקת
.אלהמשירותיםרצונםושביעות,האקדמיתבמסגרתלהםהניתניםהשירותיםתפיסת

:המחקרהשערות

ללימודיםהקשורהעצמיתחוללותלביןהשירותיםהיקףתפיסתביןקשרימצא.

ללימודיםהקשורהעצמיתחוללותלביןהשירותיםאיכותתפיסתביןקשרימצא.

ללימודיםהקשורהעצמיתחוללותלביןמהשירותיםרצוןשביעותביןקשרימצא.

השירותיםאיכותתפיסתלביןההשתתפותביןקשרימצא.

הקשר בין מדד ההשתתפות של הסטודנטים לבין 
תפיסתם את המידה בה מרכז התמיכה סייע להם 

. בפיתוח מיומנויות
מידת השתתפות הסטודנטים כפונקציה של : 1גרף 

תפיסתם את מידת הסיוע של מרכז התמיכה

הקשר בין מדד ההשתתפות של 
הסטודנטים לבין החוללות העצמית 

.הקשורה בלימודים
קשר בין מדד השתתפות לבין . 2גרף 

חוללות עצמית הקשורה בלימודים

קבלת אישור 
מועדת 

האתיקה של 
האוניברסיטה

דקנאטפנייה לראש 
הסטודנטים ולראשי 

מרכזי התמיכה  
והנגישות של 
סטודנטים עם 

מוגבלויות 
באוניברסיטת 

אביב-תל

:נוחותדגימת הסטודנטים במדגם 
חלקם מילאו שאלון בגרסה 

ולקבוצת , אלקטרונית שהופצה במייל
הדקנאטסטודנטים המופעלת על ידי 

.נתנו שאלונים למילוי ידני
כל הסטודנטים מילאו את השאלון  

.  לאחר שחתמו על טופסי הסכמה

סדר העברת  
:השאלונים

שאלון שביעות -
רצון בלימודים

שאלון התקווה-
שאלון השתתפות  -

חברתית-אקדמית

הליך המחקר

(באחוזים)שכיחות 

(47.1%) 8גבריםמגדר

(52.1%) 9נשים

4( 23.5%)90-100ממוצע ציונים

80-90(41.2% )7

70-80(11.8% )2

50-60(5.9% )1

–מאפייני המדגם: 2טבלה 
 (n=17)נתונים דמוגרפיים 

–מאפייני המדגם: 1טבלה 
 (n=17)נתונים דמוגרפיים 

שאלון שביעות רצון בלימודים
CSEQ :College Student 

Experiences Questionnaire 
(Pace, 1984)

חוויותלהערכתשאלון
.באוניברסיטההסטודנטים

שימושנעשההנוכחיבמחקר
רצוןלשביעותהקשוריםבסעיפים

הנגישותתפיסת,בלימודים
ומידתהסטודנטעבורהקיימת

.לסטודנטהשירותיםשלהסיוע

שאלון התקווה
AHS :Adult Hope Scale

(Synder et. al, 1991)
בעבריתהמכונה,עצמילדיווחשאלון

,היגדים10כוללהוא."התקווהשאלון"
אנשיםשלהעצמיתהחוללותאתבודק

מורכב.שונותבאוכלוסיותמבוגרים
בלימודיםעצמיתחוללות:ציוניםמשני

.כלליבאופןעצמיתמסוגלותותחושת
הצלחהעלמעידבשאלוןיותרגבוהציון

.מטרותבהשגתגבוהה

שאלון השתתפות אקדמית 
(2016, שגיא & מרמור )חברתית 

אתהבודק,עצמילדיווחשאלון
במתקניםהשימושתדירות

.החברתיתוההשתתפותבאקדמיה
,ספריה:בתחומיםהיגדים13כולל

חוויות,בקורסיםלמידה,מחשבים
.אישיותוחוויותסגלאנשיעם

חמשתמסכוםמורכבהסופיהציון
.התחומים

שלהחשיבותמודגשתהנוכחיובמחקרבספרות
שלההשתתפותלמידתבהקשרעצמיתחוללות

.אקדמאיותבפעילויותמוגבלויותעםסטודנטים
:הןמהמחקרהנובעותההמלצות

עםסטודנטיםתפיסתביןהקשרבדיקתהמשך
באוניברסיטהלהםהניתניםהשירותיםאתמוגבלויות

זובדיקה.בלימודיםשלהםהעצמיתהחוללותלבין
הסטודנטיםחוויתשליותרעמוקהלהבנהתסייע

.באקדמיהלהםהניתניםהשירותיםולייעול,בלימודים

על,התמיכהמרכזצוותאתגםלדגוםכדאיעתידיבמחקר
הניתניםהשירותיםלגביאובייקטיבימידעביןלהשוותמנת

.אלהשירותיםתופסיםשהםהאופןלביןלסטודנטים

מוגבלויותעםסטודנטיםביןהמשווהדומהמחקרעריכת
.מוגבלויותללאלסטודנטים

מרכזלשירותירבותלתרוםיכולבעיסוקהריפוימקצוע
שלאישיותייםמרכיביםביןלשלביכולתובזכות,התמיכה

במארגהשתתפותואתלהגבירמנתעלעיסוקיולביןהאדם
.החיים

חוללות עצמית

ת
פו

ת
ת

ש
ה

השתתפות

וע
סי


