
 סיכום ההרצאה – 11.4.18 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 .יעקובובסקי )מן המחלקה לריפוי בעיסוק( -הגב' אורית שגב של ה הרצאתשמענו את 

רגש חיובי, אופטימיות ותקווה והקשר לתפקוד והשתתפות בקרב קשישים לאחר שבר בנושא:  

 ואר הירך.ובצ

 להלן סיכום ההרצאה: 

תאומית ומשנת חיים, בעלת השפעות על כל תחומי הבית פשבר בצוואר הירך הינו תופעה רחבה, 

ואיכות החיים, וכרוכה בפגיעה תפקודית רחבה. עיקר ההתקדמות השיקומית מתרחשת בחודשים 

מה )מדדים קוגניטיביים, הראשונים לאחר הפגיעה. בעבר נחקרו היבטים רבים שקשורים להחל

תחושות שמחה ושביעות רצון, אופטימיות ותקווה  –דכאון, חרדה(. במחקר זה נבדקו רגשות חיוביים 

והשפעתם על החלמה של קשישים לאחר שבר בצוואר הירך. משתנים אלו נבדקו בקרב אוכלוסיות 

ועוד(. על מנת להעריך  אחרות )סטודנטים, מבוגרים בריאים, חולי סרטן, קשישים עם מחלות ריאה

שיפור תפקודי משתמשים במדדים שונים, כגון השתתפות בעיסוקים, תוצאות השיקום, יציבה, טווחי 

תנועה, והודגמו קשרים חיוביים. למשל, אופטימיות ניבאה חזרה מהירה לפעילות. קשישים עם רגש 

ית מצומצמת, המתודולוגיות הלכו מהר יותר, קמו מהר יותר. אולם, הספרות יחס חיובי לאורך זמן,

 שונות בין המחקרים, והממצאים סותרים. 

כאמור, במחקר הנוכחי בדקו קשר בין מידת הרגש החיובי לבין אספקטים שיקומיים שונים והחלמה 

תפקודית. המחקר הוא חלק מתפיסה חדשנית שנותנת דגש לגורמים פסיכולוגיים חיוביים בדומה 

קשישים בני  70-שם דגש על יכולות, פעילות והשתתפות. נבדקו כ, הICFלמודל הבריאות העולמי 

מן המשתתפים נבדקו שוב  55שנים ומעלה, עם תפקוד קוגניטיבי תקין, ונערך מעקב אורך ) 65

ימים  10 –שאלוני תקווה, אופטימיות, ורגש חיובי  –לאחר חצי שנה(. נעשה שימוש בשאלונים שונים 

בשאלון  9/12בסה"כ ממוצע הציונים בהתחלה היה טוב )ודשים. לאחר הקבלה, ושוב לאחר שישה ח

בשאלון אופטימיות(, ונמצאו מספר מתאמים כמו קשר בין רגש חיובי ובין מדד כח  22/30רגש חיובי, 

 FIM(. משתנים כמו גיל, Functiona Independence Measureמוטורי ) FIMאחיזה לבין ציון 

אחיזה נבאו חלק גדול מן השונות. תוצאות אלו עמדו בהתאמה לממצאים קודמים,  בקבלה וכח

 במילים אחרות, אכן יש קשר בין רגש חיובי לבין יכולת תפקודית. 

נראה כי אנשים לא חוזרים לתפקוד מלא )גם לא לאחר בבדיקה חוזרת של החולים, לאחר חצי שנה, 

 2/3-מנבאות החלמה תפקודית. אנשים חזרו לכ שיקום(. זאת אומרת, אופטימיות ותקווה אינן

מוטורי ורגש חיובי, אופטימיות, יוזמה  FIMמהתפקודים שלהם אחרי חצי שנה. נמצאו קשרים בין 

חזק בין ציון תקווה כללי, אופטימיות ורגש חיובי. ציון התקווה הכללי ניבא את -נמצא קשר בינוניועוד. 

(. גם כאן, התוצאות של מחקרים מן העבר סותרות. ולכן Activity Card Sort) ACSציון ההשתתפות 

יש חשיבות למחקר הנוכחי. לסיכום, בעלי אופטימיות ותקווה התמודדו טוב יותר לטווח ארוך עם 

           חזרה הביתה עם מוגבלות פיזית משמעותית.   –האתגר הגדול שעמד בפניהם 

  

 

 


