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מאמרים חדשים
Physical activity and self-determined motivation of adolescents with and without
autism spectrum disorders in inclusive physical education
Chien-Yu Pan, Chia-Liang Tsai, Chia-Hua Chu, and Kai-Wen Hsieh
Research in Autism Spectrum Disorders
Volume 5, Issue 2 April-June 2011, Pages 733-741
פעילות גופנית ומוטיבציה של מתבגרים עם אוטיזם ומתבגרים ללא אוטיזם בשיעורי החינוך הגופני
בבית הספר
המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה להשוות את רמות הפעילות הגופנית ותהליכי המוטיבציה בין
מתבגרים עם אוטיזם ומתבגרים ללא אוטיזם בשיעורי החינוך הגופני בבית הספר,
וכן לבדוק את הקשר של רמות פעילות גופנית להופעה של תהליכי מוטיבציה אצל המתבגרים.
הכוונה חיצונית )לפעילות גופנית( קושרה בצורה חיובית עם אחוז הזמן שבילו מתבגרים עם אוטיזם
בפעילות גופנית מתונה עד נמרצת .מוטיבציה נמוכה קושרה עם הרצון הנמוך של המתבגרים עם האוטיזם
להיות מחוברים או קשורים לתלמידים האחרים בכיתה.
מתבגרים עם אוטיזם הראו רמות מופחתות של פעילות גופנית ומוטיבציה נמוכה יותר בשיעורי החינוך
הגופני .פעילות גופנית משחקת תפקיד חשוב בשיפור הכושר הגופני ובשמירה על אורח חיים בריא.
מחקרים אחרים מראים שילדים עם אוטיזם לא עוסקים בפעילות גופנית הנדרשת והמספקת לצורך
שמירה על בריאותם הכללית ,ולכן יש חשיבות רבה לחינוך הגופני בבתי הספר על מנת לפתח הרגלי
פעילות גופנית בריאים .מתוצאות המחקר עולה שמורים לחינוך גופנים יכולים להשפיע ,באמצעים שונים
על המוטיבציה של התלמידים לפעילות גופנית ולמוטיבציה זו יכולה להיות השפעה חיובית על גישתם של
התלמידים להשתתפות בשיעורי החינוך הגופני ולפעילות גופנית בזמן הפנוי שלהם וכן לפיתוח מחויבות
לאורח חיים פעיל ובריא.
לתקציר המאמר באנגלית לחצו כאן )מאמר מס' .(7
כל המעוניין במאמר המלא מוזמן לפנות במייל
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Adults and children with Asperger syndrome: Exploring adult attachment style,
marital satisfaction and satisfaction with parenthood
Winnie Lau and Candida C. Peterson
Research in Autism Spectrum Disorders
Volume 5, Issue 1, January-March 2011, Pages 392-399
מבוגרים וילדים עם אספרגר :חקירה של סגנון היקשרות ,סיפוק מחיי הנישואין ושביעות רצון
מהורות.
הפרעת האספרגר מתבטאת בבעיות של אינטראקציה חברתית וגמישות קוגנטיבית.
כיום ישנם זוגות עם אספרגר הנשואים ומגדלים ילדים ,אך עם זאת קיים מחקר מועט בנושא של איכות
חיי הנישואין ואיכות ההורות בקרבם .מחקר זה בדק סגנון היקשרות רומנטי ,סיפוק מחיי הנישואין
ושביעות רצון מהורות בקרב  157גברים ונשים אוסטרלים 75 .מהם היוו קבוצת ביקורת ללא אספרגר
במשפחה 82 .הנותרים היו בוגרים שלהם לפחות ילד אחד עם אספרגר .תת קבוצה מעניינת במחקר
הייתה  22 -בוגרים נשואים ) מתוך ה –  (82שלא רק ילדם עם אספרגר אלא גם הם עצמם קיבלו אבחנה
דומה של אספרגר .נבדקים נשואים עם אספרגר לרוב סגלו לעצמם סגנון היקשרות נמנע וחסר ביטחון
כאשר היה מדובר בזוגיות .ילד עם אספרגר במשפחה הוריד את שביעות רצון ההורית ) אבל לא את
שביעות הרצון מחיי הנישואין( אבל לא הייתה השפעה נוספת על שביעות הרצון מחיי הנישואין כאשר
הנבדק או בן הזוג שלו היו עם אספרגר  .החוקרים מדגישים את החשיבות של ביצוע מחקרים בעתיד
שיבהירו יותר את ההשפעה ילד עם אספרגר במשפחה או הורים המאובחנים עם אספרגר על היחסים
והתפקוד בין בני הזוג ובתוך המשפחה.
לתקציר המאמר באנגלית לחצו כאן )מאמר מס' .(45
כל המעוניין במאמר המלא מוזמן לפנות במייל

b_lauren@netvision.net.il

ספרים חדשים
A History of Autism: Conversations with the Pioneers
Adam Feinstein
June 2010, Wiley-Blackwell
הספר סוקר את ההיסטוריה של האוטיזם למן הפעם הראשונה שהתנהגויות אוטיסטיות תוארו.
בספר שיחות עם אנשי מקצוע וחלוצים בתחום ,המספקות הצצה חסרת תקדים לשינויים ההיסטוריים
בתפיסה של נושא האוטיזם בעולם .בספר מוצגים גם מספר תיאורי מקרה וממצאים אחרונים בתחום
וכן ראיונות עם הורים לילדים אוטיסטים.
כתובת לרכישת הספר:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405186534.html

שילובים מערכות חינוך וחברה
אבישר ,לייזר ,רייטר
הוצאת אחוה2011 ,
"זהו הספר השני בסדרה העוסקת בסוגיות שונות בהקשר לשילובם של תלמידים עם מוגבלויות בבית
הספר ובחברה .בספר הנוכחי הביאו העורכים בנוסף גם את קולם של ההורים ומאמר על אודות המענה
החינוכי לתלמידים אלה בחברה הערבית בישראל )מאמר ראשון בעברית בנושא זה( .
הספר השני בסדרה מרחיב את היריעה  .מוצגות בו סוגיות הקשורות בשילוב בהקשר לתכניות "הכשרה
לחיים" במסגרות החינוך הלא-פורמאלי ,שילוב בחברה הערבית  ,התמודדות המשפחה עם שילוב וחייהם
של לומדים עם מוגבלויות במוסדות השכלה גבוהה .בנוסף ,מוצג בספר הנושא של הערכת בתי ספר
משלבים לצד היכרות מעמיקה עם בעלי תפקידים בבית הספר -היועץ החינוכי והמנהל".
מתוך אתר פסיכולוגיה עברית.
כתובת לרכישת הספר:
http://www.hebpsy.net/store.asp?scr=product&typ=1895

הרצאות קבוצות ומפגשים
אזור המרכז
הנכם מוזמנים ליום העיון לזכרה של לאה רבין 5.4.11 -
יום העיון יעסוק השנה בנושא :המיוחד והמשותף לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
לתשומת ליבכם מספר המקומות מוגבל,
למעוניינים נא להירשם בהקדם במרכז למשפחה בטל' ! 03-6703077
הרצאות:
הרצאה בנושא :הורות לבוגרים צעירים עם  ASDבתפקוד גבוה:
התמודדות עם מלכודת התלות ב –  27.4.11ברחובות.
מרצה :ד"ר עופר גולן ,פסיכולוג קליני ומנחה מקצועי במרכז טיפולי "בית אחד".
קבוצות:
קבוצת אחים בוגרים לילדים על הספקטרום האוטיסטי ,מפגש ראשון  4.5.11ברמת-גן.
קבוצה ייחודית המיועדת לאחים שהינם מעל גיל ! 20
מנחות  :חמדה קליין ) – (MSWעובדת סוציאלית ומנחת קבוצות.
עדינה עירון ) -(MSWעובדת סוציאלית ומנחת קבוצות.
קבוצת הורים למתבגרים על הספקטרום האוטיסטי ,מפגש ראשון  4.5.11במרכז "ביחד" בפ"ת.
הקבוצה מיועדת להורים למתבגרים ובוגרים מגיל !16-21
מנחות  :ענת סלעי -יועצת חינוכית M.A. ,ומנחת קבוצות בבית לורן.
גניה ביאלר ) -(MSWעובדת סוציאלית ומנחת קבוצות.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בטל' 03-6703077

אזור כרמיאל
הרצאות:
הרצאה בנושא :התמודדות עם בעיות התנהגות אצל ילדים על הרצף האוטיסטי,
ב  14.4.11-באלו"טבע בכרמיאל.
מרצה :תמי לביא  BA -בחינוך מיוחד ,מנחת התנהגות ,מנחת שילוב.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בטל' 04-9885590

אזור ירושלים
קבוצות:
קבוצה להורים לילדים עם  P.D.Dבתפקוד גבוה ואספרגר בירושלים,
מפגש ראשון 27.4.11
מנחה :יעל להמן מנחת קבוצות ותיקה ,יועצת בכירה ומומחית בתחום האספרגר והתפקוד הגבוה.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בטל' .02-5665294

המגזר הערבי
הרצאות:
הרצאה בנושא :טיפול התנהגותי באוטיזם ב –  4.4.11בבית ספר אלבסמה במזרח ירושלים.
מרצה :מונא דוירי ,תואר שני בייעוץ חינוכי ומנחת  ABAמוסמכת.
סדנאות:
סדנא בנושא" :הקניית כלים ,להתמודדות יומיומית  ,להורים לילדים עם אוטיזם
מהמגזר הערבי" באום אל פאחם.
*הסדנא מיועדת להורים לילדים צעירים עד גיל .8 -
מנחה :ג'ומאן טנוס ,דוקטורנטית בתחום האוטיזם באוניברסיטת חיפה ,מדריכה בנושא האוטיזם
ומחנכת כיתה.
לפרטים והרשמה ניתן להתקשר לאגבארייה מוחמד )סעאדה( בטל' 052-4237535

בברכה,
ורדית שטיינברג
מידענית מרכז אלו"ט למשפחה

*המידע/הפרסום המועבר בדיוור זה הינו כללי בלבד ,אינו מתייחס למקרים פרטניים ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי
ו/או מקצועי .המידע/הפרסום אינו מהווה המלצה ו/או עידוד מצד אלו"ט או מי מטעמה לבצע או שלא לבצע כל פעולה
שהיא.

