
 Israeli Society of Occupational Therapy / העמותה ישראלית לריפוי בעיסוק is collaborating with JSTOR to digitize, 
preserve and extend access to
IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy / כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק.

http://www.jstor.org

Israeli Society of Occupational Therapy / העמותה ישראלית לריפוי בעיסוק

Construct validity of the Allen Cognitive Level (ACL) test: Relationship of cognitive
level to hand dexterity in a group of adult inpatients suffering from major
depression / Cognitive Level (ACL):
תוקף מבנה למבחן הקשר בין רמה קוגניטיבית לזריזות וקואורדינציה מוטורית אצל חולים
מבוגרים בדכאון
Author(s): ,רבקה כרמל, נעמי כץ, אילן מודעי Rivka Carmel, Noomi Katz and Ilan Modai
Source:
IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy /
כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק

  5, 4 1996), pp. H179-H189 )נובמבר
Published by: Israeli Society of Occupational Therapy / העמותה ישראלית לריפוי בעיסוק
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23460210 
Accessed: 19-07-2016 12:40 UTC

 REFERENCES
Linked references are available on JSTOR for this article: 
http://www.jstor.org/stable/23460210?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents 

You may need to log in to JSTOR to access the linked references.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 132.66.11.211 on Tue, 19 Jul 2016 12:40:25 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



H179 קוסיעב יופירל ילארשי תע בתכ 

Allen Cognitive Level-n ןחבמל הנבמ ףקות 
 (ACL): תוזירזל תיביטינגוק המר ןיב רשקה

ןואבדב םירגובמ םילוח לצא תירוטומ היצנידרואוקו 

יעדומ ןליא ,ץכ ימענ ,למרכ הקבר 

,תירוטומוכיספ תויטיא ,יביטינגוק יוקיל תירואת ,היצינגוק :חתפמ תולימ 
ןואכד תרמוח 

ריצקת 
Allen-n ןחבמל הנבמ ףקות ןתמ התיה הפ גצומה קלחב רקחמה תרטמ 
 ACL) Cognitive Level), היצנידרואוקו תירוטומ תוזירזל רשקה-יא תקידבב
תיביטינגוק תלוכי לע עיבצמ ACL^ דוקפיתש איה החנהה .ןואכדב םילוח לצא 

םע םימאתמ וקדבנ ףסונב .תירוטומ היצנידרואוקו תוזירזמ תעפשומ הניאש 

.ACL^ ןחבמל ןוירטירק ףקות קודבל םיאבה םיפסונ םיביטינגוק םינחבמ 

ההג ח"יבב וזפשוא רשא ןואכדמ םילבוסה םילוח 30 הללכ רקחמה תיסולכוא 

םוחתב םילכ רפסמ וללכ רקחמה ילכ .רודחיש ינפלו זופשיאל הלבקב וקדבנו 

תוזירז ,(WAIS^ ךותמ Digit Symbols Block Design ,ACL) היצינגוקה 
Beck ימצע ןולאש תועצמאב ןואכד תרמוחו ,(Purdue Pegboard) םיידי 
 Inventory, לפטמ אלממ ותוא ןולאשו Hamilton scale. םיארמ םיאצממה
תרמוחב הדיריו רורחשל הלבקמ םיידי תוזירזו םיביטינגוק םינחבמ עוציבב הילע 

.קהבומ ןפואב דרי ועוציב ןמז ךא הליחתכלמ הובג היה ACL^ עוציב .ןואכדה 

תכמותה הדבוע ,היצנידרואוקו תוזירז דדמו ACL^ ןיב םאתמ רסוח אצמנ 
ואצמנ תאז תמועל .ACL^ ןחבמל הנבמ ףקות תנתונו רקחמה תרעשהב 
ףקות תנתונה הדבוע ,םיביטינגוקה םידדמה םע םיקהבומ םיינוניב םימאתמ 
דדמנ ACL^ ןחבמ עוציב ןמז .םימדוק םירקחמל המודב ןחבמל ןוירטירק 

.ןוחבאל הז דדמ ףיסוהל ץלמומו הז רקחמב הנושארל 
 ♦ ♦ ♦

הוקת חתפ ,ההג ח"יב ,קוסיעב יופיר ,OTR ,MSc ,למרכ הקבר 

םילשורי תירבעה הטיסרבינואה קוסיעב יופירל ס"היב ,OTR ,PhD ,ץכ ימענ 'פורפ 

הוקת חתפ ,ההג ח"יב ,MD ,יעדומ ןליא .פורפ 

,הנושארה תבתוכה לש ךמסומ ראותל הזית תדובעמ קלחכ השענ הז רקחמ 
םילשורי תירבעה הטיסרבינואה קוסיעב יופירל ס"היב 
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אובמ 

Allen-n ןחבמל הנבמ ףקות ןתמ התיה הפ גצומה קלחב רקחמה תרטמ 
 ACL) Cognitive Level), היצנידרואוקו תירוטומ תוזירזל רשקה-יא תקידבב
תיביטינגוק תלוכי לע עיבצמ ACL^ דוקפיתש איה החנהה .ןואכדב םילוח לצא 

םע םימאתמ וקדבנ ףסונב .תירוטומ היצנידרואוקו תוזירזמ תעפשומ הניאש 

.ACL^ ןחבמל ןוירטירק ףקות קודבל םיאבה ,םיפסונ םיביטינגוק םינחבמ 

הלוחה .יביטינגוקה דוקפתב הדירי אוה ןואכיד לש רכיהה ינמיסמ דחא 
הטאה לע ןנולתמ ,ןובאיתבו הנישב תוערפהו ןואכדה תשגרהל ףסונב ,ינואכדה 

הבישחה תלוכיב הדירי ,ןינע רסוח ,תופייע תשגרה ,היצטיגא וא תירוטומוכיספ 

לש תיללכה הנומתהמ קלחכ ,ינואכדה בצמב .ךרע רסוח לש השוחתו זוכירהו 

תא ךירעהל היטנ הלא םילוחל .יתולתכ הלוחה עיפומ ,הענהב הדיריו הטאה 

סיסב ךכל שי יכ םיארמ חטשב וכרענש םירקחמו ,ילילש ןפואב םהלש עוציבה 

.(1991 ,גרבנזייאו ינלשימז) תיסחי דורי וניה עוציבה ןכאו ,יתואיצמ 

,תינוצר תירוטומ הלועפב הלבגה אוה יביטינגוק יוקיל (Allen (1985 יפל 
עוציבב היעבל סרוג יוקילה .חומה לש םיימיכהו םייסיפה םינבמב הרוקמש 
האצותכ .הלועפ תומיכסו הבישח ינבמ רוציל תלוכיב הדירילו תויתרגש תולטמ 

אצמנ םדאש לככ .הריחבה תויורשפאבו םדאה לש תורירבה ןווגמב הדירי תמרגנ 

לודג תויורשפא ןווגמ ךותמ רוחבל לגוסמ אוה ,רתוי ההובג תיביטינגוק המרב 

הערפהה .רתוי תובר ולש הלועפה תויורשפא זאו ,םיבצמ ומצעל ןיימדלו רתוי 

.שדח עדימ עימטהל תלוכי רסוח וא ,הביבסל לגתסהל תלוכי רסוחב תאטבתמ 

םינחבמהמ קלח .תירוטומוכיספ תויטיא וניה ןואכדב ףסונ ץופנ םוטפמיס 
רשק שיש ןכתי ךכיפל ,ןמזב םילבגומה םינחבמ םעה יביטינגוק דוקפית תכרעהל 

םילוח ברקב עוציבה תוריהמ .תיביטינגוק דוקפית תכרעה תואצותו תויטיא ןיב 

תוצובקמ רתוי םייטיא ןואכידב םילוחש אצמנו איה ףא הרקחנ םיינואכד 
םיאתמ לופיט רחאלו עוציבה ביט לע העיפשמ תוריהמה .םיאירב לש תרוקיב 

בצמל םימאות עוציבה ןפואו תוריהמה .עוציבה ביטבו תוריהמב םייוניש םילח 

.(Van-Hoof, Hulstijn, fe Van-Mier, 1993) הלוחה לש ינילקה 
ןורכזב ,ירוטומה עוציבב רתוי הלודג הדיריל םרוג ,רתוי השק ןואכד 
ןה ,הארנכ הרושק הדיריה .(Stromgren, 1977)םינוש םייביטינגוק םידוקפיתו 

.(Byrne, 1977)זוכירבו בשקב הדיריל ןהו ןואכדל תיניפואה תירוטומה הטאהל 

Austin, Ross fe Murray) ןואכידה תמצעל םג הרושק תיביטינגוקה הדיריה 
Cohen, Weingartner, Smallberg, Pickar)ירוטומ ץמאמל תלוכילו (1992 

 1982 ,ä Murphy).
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.תירוטומוכיספ הטאהו יביטינגוקה דוקפיתב הדירי העיפומ קומע ןואכדב 

ןיב תלדבמ הנחבא תושעל דיפקהל שיו יטנמד בצמ לש וזל המוד תיפצנה הנומתה 

היטנמדודואיספ .היטנמדודואיספ ארקנהו ןואכדהמ עפשומה בצמל יטנמד בצמ 
תינושאר תירטאיכיספ הלחמ םהב םיבצמב שומישב אצמנה ירואית חנומ אוה 

תוערפה תללוכ הנומתה .(1991 ,גרבנזייאו ינלשימז) היטנמד לש הנומת הקחמ 

Wells) הטשפה תלוכיבו ןובשחב ,יללכ עדיב ,ןורכזב ,זוכירב ,תואצמתהב 
 1979).

םתלבקב םיינואכד םילוח לצא יכ אצמנ קוסיעב יופירב םימדוק םירקחמב 

,הטשפהב וניה יוקילה .(Katz, 1985,1993)תיביטינגוק הדירי תמייק ,זופשיאל 

תלוכיבו Shifting^ תלוכי ,תיתוזח הסיפת ,תיבחרמ הסיפת ,ירוטומוזיו ןוגרא 

ינויצב םילדבה ואצמנ .םינחבמה עוציבב תויטיא האצמנ ןכ ומכ .תויעב ןורתפ 

 ^ACL תלוכיב םייוניש ןחבאמ ןחבמהש חיכומה אצממ ,רורחשבו הלבקב
ךותמ Block Designs םע (r=.45) קהבומ יבויח םאתמ אצמנ .תיביטינגוקה 
 ^Wechsler, 1981) WAIS). 1988 לש הרקחמב םג) Mayer) םאתמ אצמנ
םילוח לצא Block Designs ןחבמו ACL ןיב ,(r = .62) הובג קהבומ 
רקחמב .ןואכדב םילוח ויה םיקדבנה ברקמ זוחא םישימח רשאכ ,םירטאיכיספ 

יבויח רשק אצמנ ,םיירטאיכיספ םילוח ברקב (Riley and David (1990 וכרעש 

רשוכו תירוטומ תוריהמ דדומה ןחבמ) Smith לש Digit Symbols ןיב קזח 
.ACL^ ןיבל (זוכיר 

תא קזחמ יביטינגוק דוקפת םידדומה םירכומ םינחבמל ACL^ ןיב רשקה 
םאתמה .שפנ ילוח לש דוקפתב תויביטינגוקה תולבגמה תקידבב ןחבמה ףקות 
הדימלה תלוכיל דדמ שמשמו זוכירו תוירטומוזיו תומישמל רקיעב אוה 
David Riely, 1990; Katz, 1985) תוירוטומ תויתסיפת תומישמ לש 

 1988 ,Mayer).
ינויצל ACL-^ ןיב קהבומ םאתמ אצמנ אל ,ןואכדה תמרל רשקה תקידבב 
ןולאשב ןויצו ACL^ ןיבו ,(Katz, 1985) Zung Depression Scale ןולאש 
 David Si Riely, 1990) Beck Depression Inventory). המרהש ןאכמ
יפכ ןואכדה תמר םע רישי םאתמב הניא ,ACL^ ידי לע תדדמנה תיביטינגוקה 

דדמ יבגל םג םירקחמב םיאצמימל המוד הז אצמימ .םילוחה ידי לע חוודמש 

 Schlegel, Nieber, Solbach 81 Doeberiner, 1989) Hamilton).
ויב קהבומ רשק אצמנ אל (Penny, Mueser Sc North (1995 לש םרקחמב 
רשק םג אצמנ אל .תיביטקפא הערפה וא הינרפוזיכס לש הנחבאו ACL-a עוציב 

.םימדוקה םירקחמה לכב רזוחה אצממ ,םיקדבנה ןימ םע 

ירוטומהו יביטינגוקה דוקפתה תוהמ יבגל תולאש םילעמ םינושה םירקחמה 

המר ןיב רשקה תדימב ,ןכל ,דקמתמ יחכונה רקחמה .םהיניב רשקהו ןואכדב 
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איה רקחמה תרעשה .ןיאכדב םילוח לצא תירוטומוכיספ תויטיאו תיביטינגוק 

תוזירז ינויצל ACL-1 תדדמנה תיביטינגוקה המרה ןיב קהבומ רשק היהי אלש 

האריש תויה ,ACL^ לש הנבמה ףקות תא קזחיש אצמימ .היצנידרואוקו םיידי 

ולא םירשקל .ןואכדב הלוחה לש תירוטומוכיספה תויטיאב יולת וניא הז דדמ יכ 

ןפואב םיינואכדה םילוחה דוקפת תנבהל ומצע ןוחביאל רבעמ הבר תועמשמ שי 
.םוי םוי ייחב יללכ 

רקחמה תטיש 
היסולכוא 

תוקלחמב םיזפשואמה ,הנש 70 דע 20 יאליגב םילוח 30 הללכ רקחמה תיסולכוא 

,Major Depressiono ונחבוא רשא ,ההג ירטאיכיספה םילוח תיבב םירגובמ 
ולבקתה רקחמל .(DSM III-R (1987 יפל Bipolar Affective Disorder וא 
םינש 57 לש עצוממ ליגב ,םישנ 17־ו םירבג 13 ,זופשיאל ינשה עובשב םילוח 

3 ןיב הלכשהב לודג חווט ,(3.9=.ת.ס) עצוממב הלכשה תונש 12-כ .(12=.ת.ס) 
.םיינמי ויה םיקדבנה לכ .הנש 20-ל 

שולש דע םיימעפ וזפשוא 409& ,ןושארה זופשאב הנחבוא היסולכואהמ 37'£> 

הנוש דאמ הלחמה ךשמ .םימדוק םיזופשא 4-10 ןיב ורבע 2391>-ו ,רבעב םימעפ 

.םינש 9 לש ןקת תיטס םע םינש 9 עצוממ ,םינושה םיקדבנה ןיב בחר חווט םע 

לכ .םישדוח 2 לש ןקת תיטס םע םישדוח 4 עצוממב יחכונה זופשאה ךשמ 
ההובג תיגרנילוכיטנא תולעב תופורת םע םקלח ,יתפורת לופיט ולבק םילוחה 

.(36.7910 הכומנ תיגרנילוכיטנא םע םקלחו (63.3910 

רקחמה ילכ 
:ןואכדו םיידי תוזירז ,היצינגוקה םוחתב םילכ רפסמ וללכנ רקחמב 

Folstein 8c Folstein) Mini Mental State Examination ןחבמ 
,היטנמדמ םג םילבוסה םילוח ןוניסל רבעומ הז ןחבמ :(MMSE ןלהל) (1975 
תאו םייונישה תרמוח תא ךירעהל רשפאמ ,םייביטינגוק םייוניש לע הארמ 
20-0 ןויצ :תוצובק יתשל איה הקולחה םירבחמה יפל .ינגרואה יוקילה תרמוח 

הלא ומוס הז רקחמב .ינגרוא יוקיל לע הארמ 20-ל תחתמ ןויצ .30-21 ןויצו 
.םגדימל וסנכוה אלו ,20 -ל תחתמ היה םנויצש 

:(Josman 8c Katz, 1991-ו Allen, Earhart 8c Blue, 1992) ACL-PS ןחבמ 
ןיאו הדימב ,יאמצע ןפואב עוציבל ןתינ ןחבמה .תיביטינגוק המר דדומה 
הניא וז הכרדה םג סא .תילולימ הכרדה לבקמ איה/אוה ה/חילצמ ת/קדבנה 

איה םינויצה תלקס .תילולימ הכרדה םע תילאוזיו המגדה תנתינ עוצבל תרזוע 
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תויביטינגוקה תומרל ליבקמב 6 דע 2-מ דדוקמ ירוקמה ןחבמה .20 דע 2-מ 
.(1993 ,יתרש) 

ןוויכמ ACLTVnr»^ ןחבמה עוציב ןמז ךשמ םג דדמנ יחכונה רקחמב 
לע עיפשהל הלוכי דוקפתב תויטיא ןואכדב םילוח לצאש התיה רקחמה תחנהש 

.ןמז ךשמו עוצב תמר דודמל ךרוצ שיו תיביטינגוקה תלוכיה 

 Wechsler, 1981) Block Design) (ןלהל BD): ינחבמב ןחבמ תת
תיבחרמ תונגראתה קדובה תויבוק תינב ןחבמ והז .רלסכו לש היצנגילטניאה 

ןמז) BDT םינויצ ינש ולבקתה .לבגומ יתלב ןמזבו לבגומ ןמזב ןתינ .תיתוזח 
ןויצה יפל םינויצה תלקס .(Katz, 1993) (לבגומ יתלב ןמז) BDCM (לבגומ 
חקולה 19 דעו 0-מ (Scaled score) ןקת ןויצל רבעוה 51 דעו 0-מ ימלוגה 

.קדבנה ליג תא ןובשחב 

 Wechsler, 1981) Digit Symbol) (ןלהל DS): ינחבמב ףסונ ןחבמ תת
הנחבא תשרדנ .הזל הז םילמס רפסמ ךיישל קדבנה לע .רלסכו לש היצנגילטניאה 

.בוט תיעוציב תלוכיו הבוגת תוריהמ ,תירוטומ-וזיו היצנידרואוק ,הבוט תיתוזח 

ןקת ןויצל רבעוה 93 דעו 0-מ ימלוגה ןויצה יפל םינויצה תלקס .ליגרה ןמזב ןתינ 

 (Scaled score) קדבנה ליג תא ןובשחב חקולה 19 דעו 0־מ.

תוזירז תקידבל :(PPB ןלהל) (Thiffln, 1968) Purdue Pegboard ןחבמ 
.ןמז יפל תירוטומ תונמוימ קדובו הדובעל הלבק יקדבמל ורוקמב דעונש ,םיידי 

םינתינ .תינמז-וב םיידיה יתשו לאמש די ,ןימי די לש תוברועמ תללוכ הקידבה 

םוכס ,םיידי יתש ,לאמש ,ןימי דיב ליחשה קדבנש םיקלח רפסמ :םינויצ השימח 

3־ב ונדקמתה יחכונה רקחמב .םיידי יתשב הבכרהל ןויצו ל"נה םינויצה תשולש 

.(PPBA) הבכרהו (BPPB) םיידי יתש ,(RPPB)ןימי די ,םינויצ 

:(BDI ןלהל) (Beck et al, 1961) Beck Depression Inventory ןולאש 
תוצובק 21 ללוכ ןולאשה .(קדבנה ידי לע אלוממ) ןואכדה תמר תקידבל 
הל/ול םיאתמה תא רחוב קדבנה םהמ םיטפשמ 4 שי הצובק לכב רשאכ ,םיטפשמ 

.רתוי רומח ןואכדה רתוי הובג ןויצהש לככ .3-ל 0 ןויצמ אוה גורדה .רתויב 
.63 וניה הז ןולאשב תודוקנה םומיסקמ 

לפטמה "ע אלוממ ןואכדה תמר גורדל :(Hamilton, 1960) Hamilton ןולאש 
םיטפשמ רפסמ דחא לכב םיאשונ 24 ללוכ ןולאשה .ןוחבאה עוציבל ליבקמב 

רתוי הובג ןויצהש לככ .4-ל 0 ןויצמ אוה גורדה .קדבנה בצמ תא םירידגמה 

לש ילמיסקמ ןויצל (ןואכד ןיא) 0 ןיב איה םינויצה תלקס .רתוי רומח ןואכדה 
 81.
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רקחמה ךלהמ 
לש הנחבאו ןוניסל ,MMSE תרזעב הליחת קדבנ ןוחבאל הנפוהש הלוח לכ 

.רקחמב וללכנ 20-ל לעמ ןויצ ולביקש םילוח .היטנמד 

ינפל הינש םעפו ,וזופשאל ינשה עובשב םינוחבאה תרדס הרבעוה הלוח לכל 

תא לרטנל ידכ ,תועובש השש תוחפל היה ,תוקידבה יתש ןיב ןמזה ךשמ .ורורחש 

ידי לע ורבעוה םינוחבאה לכ .הנושארה הקידבהמ ןורכזהו הדימלה אשונ 
.הנושארה תבתוכה 

שיא תוחכונב קדבנה ידי לע אלומ ןואכדה תרמוח תקידבל (BDI) ןולאש 
ליבקמב לפטמה ידי לע אלומ ןואכדה תרמוח תקידבל Hamilton ןולאש .תווצ 

תודוקנ רשע תוחפל לש שרפה היה רורחשב ןואכדב רופישל דדמ .ןוחבאה עוציבל 

.רורחשל הלבק ןיב ןואכדה ינחבמב 

ומיכסה םילוחה לכ .הלוחה קיתמ ואלומ םייתלחמו םייפרגומד םינותנ 
.רקחמב ףתתשהל 

םיאצממ 

ךשמ ,הלכשה ,ליג ןוגכ םייפרגומד םינותנ םע םאתימב אצמנ אל ACL^ ןחבמ 

תולת-יא לע העיבצמה הדבוע .יחכונה זופשיאה ךרואו םיזופשיא רפסמ ,הלחמה 

.ולא םימרוגב ןויצה 

תוזירזב ,םייביטינגוקה םידדמב םינוחבאה לש ןקת תויטסו םיעצוממ 
םידדמב םיעצוממה .1 רפסמ הלבטב םיגצומ ,רורחשב ןהו הלבקב ןה ,ןואכדבו 

ACL עוציבל ןמזה ךשמ .רורחשב עוציבב הילע םיארמ תוזירזבו םייביטינגוקה 

,ללככ .הבטה לע הדיעמה ,הדירי םיארמ ןואכדה ידדמ םג .הבטה לע דיעמו דרוי 

ןואכדב הדירי ,תוזירזבו יביטינגוקה דוקפתב הבטה הנשי ,םינוחבאה תואצותב 

ההובג הליחתכלמ הניה ACL-^ תיביטינגוקה המרה .עוציבה ןמז ךשמבו 
רורחשב .םילוח 27 וז המרל ועיגה הלבקב .6 המרב ודקפת םילוחה בור .עצוממב 

קלחמ ACL-PS^ .29 היה תאז המרל ועיגהש םילוחה רפסמו ףסונ רופיש היה 
םילוחה בור .המר לכ ךותב רתוי ןידע גוריד והז .םינויצ 20-ל ACL^ תומר 6 תא 

 (29=n) 20 ןויצל 18 ןויצ ןיב ואצמנ ^ACL-PS, בכרומה ךתה תא ועצב רמולכ
ACL^ ןחבמב ךכל יא .המגדהב ךרוצ ילב תילולימ הארוהב וא ,יאמצע ןפואב 

עוציבה ןמזב קהבומ לדבה שי םלוא ,רורחשו הלבק ןיב לדבה טעמכ ןיא 
 (ACLT), עוציבה ןמז רוציקב אוה רופישה רמולכ.

הלבק ןיב םיקהבומ םילדבה ויה ,(Purdue Pegboard) תוזירזה ינחבמב 
לדבה אצמנ אל םיידיה יתש לש יללכה ןויצב ,הבכרהבו ןימי דיב עוציבב ,רורחשל 

.קהבומ יטסיסטס 

.רורחשה ןויצל הלבקה ןויצ ןיב םיקהבומ םילדבה שי ןואכדה ידדמב 
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היסולכואה לכל רורחשבו הלבקב ןקת תויטסו םיעצוממ :1 הלבט 
 (30=n) ןחבמו Paired-t test םידדמה לבב

ק   4 תיטס  עצוממ  תיטס  עצוממ  ןחבמה 
ןקת  רורחש  ןקת  הלבק 

רורחש  הלבק 

היצינגוק 
א8   1.66  1.12  18.90  1.65  18.46  408-?3

 .02  2.36  2.94  10.40  3.21  9.63  *81)1'

 .04  2.12  2.32  12.20  3.04  11.36  *800

 .004  3.07  3.20  8.00  2.82  7.10  *1)8

תוזירז 

 .003  3.30  44.29  109.60  81.28  162.16 **4<כ8'1י 

 .05  2.04  2.73  11.80  2.64  10.86  8??8

א8   1.90  3.64  17.40  4.86  15.76  8??8

 .037  2.18  6.78  22.13  8.36  19.50  ??84.

ןואכד 
 .0001  4.72  12.53  15.36  13.81  28.13  801

 .0001  9.89  5.57  9.60  7.92  26.20  83111111011

.תוינשב ןמז ** ;(Scaled score)ןקת ןויצ * :הרעה 

הלבקב םייביטינגוקה םידדמל ACL^ ןיב םימאתמה םיגצומ 2 רפסמ הלבטב 
.רורחשבו 

ראשו ACL^ ןחבמ ןיב םיקהבומ םיינוניב דע םיכומנ םימאתמ ואצמנ 
.(r=.52) ם8-ה ןחבמ םע אצמנ רתויב הובגה םאתמה רשאכ ,םינחבמה 

םייביטינגוק םינחבמו ACL-PS ןיב Pearson ימאתמ :2 הלבט 
(n=30) רורחשבו הלבקב 

ןחבמ 

רורחש  הלבק 

.34 (א3)   .41  (.03) 8ס'1 

 (04.) 37.  .38  (.04) 8ם0 

 (02.) 43.  .52  (.003) ם8 
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לכ .רורחשבו הלבקב Purdue יפל םיידי תוזירזו ACL ןחבמ ןיב םימאתמ וקדבנ 

איצוהל ,עוציבה ןמז יבגל םגו עוציבה יבגל םג ,םיקהבומ אלו םיכומנ םימאתמה 

,ACLT) (r=-.36) עוציב ןמזו םיידי יתש ןיב הלבקב ךומנ קהבומ םאתמ 
תוזירז םע רשקב םניא ,ועוציבל ןמזה ךשמו ACL^ ןחבמש הארנ .(ק<.05 

.רעושמה ןוויכל םיאתמה אצמימ .םיידי 

ןואכד תומר םע עוציבה ןמזו ACL-^ ןיב Pearson ימאתמ תואצות תקידבב 

 Hamiltons BDM םיקהבומ םימאתמ ואצמנ אל ,רורחשבו הלבקב.

ןויד 
Allen Cognitive Level-n ןחבמל הנבמ ףקות ןתמ התיה רקחמה תרטמ 
 (ACL), ןואכדב םילוח לצא היצנידרואוקו תירוטומ תוזירזל רשקה-יא תקידבב.

תעפשומ הניאש תיביטינגוק תלוכי לע עיבצמ ACL^ דוקפיתש איה החנהה 
סיביטינגוק םינחבמ םע םימאתמ םג וקדבנ .תירוטומ היצנידרואוקו תוזירזמ 

דדמנ הנושארל הז רקחמב .ACL^ ןחבמל ןוירטירק ףקות קודבל םיאבה םיפסונ 

היסולכואב תונוש רתי הארי הז דדמש החנה ךותמ ,ACL^ עוציב ןמז םג 
.ןואכדב 

תוזירזה ינחבמל ACL-n ינויב ןיב םאתמ .א 
העיבצמה הדבוע .םיידי תוזירז ינחבמל ACL-^ ןיב םיקהבומ םימאתמ ואצמנ אל 

תרעשהב ךמותו ,ידוקפית יביטינגוק םוחת רקיעב קדוב ACL■^ ןחבמש ךכ לע 

.ACL^ עוציבל תירוטומ היצנידרואוקו תוזירז ןיב תולת ןיאש רקחמה 

רורחשל הלבק ןיב עוציבב לדבה .ב 
תואצותל דוגינב תאזו רורחשבו הלבקב םינויצה ןיב קהבומ לדבה ןיאש אצמנ 

הלבקה ינויצ ןיב קהבומ רופיש אצמנ םש .(Katz (1985 לש רקחמב ולבקתהש 

םיפתתשמהש ךכב ריבסהל ןתינ תואצותב הז לדבה .(5.5־ל 5 המר) רורחשל 

אצמנ ,תאז םע .רפשל המ היה אלו הובג ןויצ הליחתכלמ ולבק יחכונה רקחמב 

.ACL-PS-^ יפל רורחשב עצוממל הלבקב םינויצה עצוממב לק יוניש 

םילדבהה .רורחשבו הלבקב עוציבה ןמזב קהבומ לדבה אצמנ תאז תמועל 

םניהש ,רורחשבו הלבקב עוציבה ינויצ ןיב םילדבהה רסוחו ןמזב םיקהבומה 

אלו עוציבב תוריהמה לע רתוי העיפשמ הלחמהש םיחיכומ ,הליחתכלמ םיהובג 

תדידמ .ןמזב דדמנ וניא עוציבה ירוקמה ACL-n ןחבמב .תיביטינגוקה המרה לע 

היסולכואל םיאתמה ףסונ דדמ תלבק תרשפאמ ,הז רקחמב התשענש יפכ ,ןמזה 
.הליחתכלמ םיהובג םינויצ תלעב 

This content downloaded from 132.66.11.211 on Tue, 19 Jul 2016 12:40:25 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



H187 קוסיעב יופירל ילארשי תע בתכ 

היצינגוקה ידדמל ACL-ה ינויצ ןיב םאתמ .ג 
תמייוסמ הדימב ךמתנ ,יביטינגוק דדמכ ACL^ ףסונ ןוירטירק ףקות ןתמ 
םיעודיה ,(2 הלבט) 08־ו BD-n ינחבמ ןיבו וניב אצמנש קהבומ ינוניב םאתמב 

םהירקחמב אצמנש יפכ ,םייביטינגוק םייונישל םישיגרו םייביטינגוק םידדמכ 

(Rapaport et al. ,(1964) Friedman ,(1992) Austin et al (1968. לש 
 1988) Mayers). קדוב ןחבמהש ךכ לע העיבצמ ,ינוניבה םאתמה תמר םלוא
דוקפית קדוב ACL^ ןחבמ .ולשמ דוחי ול שיו םיפסונ םינוש םיביכרמ 
ס8-ה ןחבמל ACL^ ןחבמ ןיב רשקה .ירוטומ-וזיו קר אלו רתוי יביטרגטניא 
אשונה לע רתי שגד םש רשא 6ס-ה ןחבמל רשקהמ רתוי הובג אצמנ 

.ירוטומ-וזיוה 

ךומנ היה BD^ ןחבמו ACL^ ןחבמ ןיב יחכונה רקחמב אצמנש רשקה 
ואצמנש םיאצממל המוד ךא (Mayer (1988 לש רקחמב ואצמנש םירשקהמ 
היסולכואהש ,הדבועב הארנכ ץוענ ינושל רבסהה .(Katz (1985 לש רקחמב 

.םיינואכד םילוח ויה 5270 קרו תברועמ התיה Mayer לש רקחמב 

רשק אלל תיביטינגוק המר תקידבל ףקתכ חכוה ACL-PS^ ןחבמ ,םוכיסל 
המרב םייונישל דדמכ שמשל םיאתמ וניא ךא ,תירוטומה היצנידרואוקה תלוכיל 

יונישל דדמכ קר אלא ,רורחשל הלבק ןיב םיינואכד םילוח ברקב תיביטינגוק 

םימדוקה םיאצממל קוזיח ןתינ ףסונב .םיינואכדה םילוחה לש עוציבה תוריהמב 
.םיפרגומד םינתשמב עוצבה תולת־יא יבגל 

תיביטינגוקה המרה ןוחבאל ,עוציבה ןמז ךשמ דדמ תא ףיסוהל ץלמומ 
 ACLo. םילוח ןוגכ ,דוקפתב תויטיא תוארמה תויסולכואב ינויח הז דדמ
וקדבל בושחש רבד ,תורחא תובר תויסולכואב םג ליעי תויהל לוכי ךא ,ןואכדב 

.םיפסונ םירקחמב 

היפרגוילביב 

.ןואכידב םירושקה םייביטינגוק םייוניש .(1991) .ד ,גרבנזייאו .צ ,ינלשימז 
.401-403 ,120 ,האופרה 

.(ACL) Allen Cognitive Level-n ןחבמ תוחתפתה יבלש .(1993) .ח ,ינורש 
.H135-145 ,2 ,קוסיעב יופירל ילארשי תע בתכ 

 Allen, C.K. (1985). Occupational therapy for psychiatric diseases:
 Measurement and management of cognitive disabilities. Boston:
 Little Brown.
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