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אישית בין  הליך תקשורת ביןתלהבעת רגש תפקיד קריטי בהעברת רמזים תקשורתיים ב רקע

חברתי וחשיפת תחושות וכוונות -ובהעברת מידע רגשי (Izard & Dougherty 1982)נמענים 

אמצעות ב  (Beeger, Koot, Rieffe, Terwogt & Stegge, 2008)אחרים בסיטואציה חברתיתה

 (תנועהו קולערוצי תקשורת מילוליים ולא מילוליים )הבעות פנים ,בשיקוף מצבים רגשיים 

)(Ackerman, Abe & Izard, 1998.  אוטיזם ילדים עם(ASD) רגשות בתדירות דומה פיקים מ

 שלילי, ניטראלייותר רגש  אך מציגים  typically developing) -(TD התפתחות תקינה לילדים עם

 Yirmiya, Kasari, Sigman & Mundy, 1989)( ופחות רגש חיובי רגשות במקביל(מספר ומעורב )

Feldman & Chernin, (McGee ,חברתיהקשר  יםתואמ םשאינ יםתקשורת לא מילוליערוצי ב

1991, Bishop & Lahvis, 2011(.  עם ילדיםASD עם יכולת מילולית מצומצמת(Minimal Verbal 

MVCwA - Children with Autism( בלקות  רבה יותר מאופיינים בחומרת סימפטומים חברתיים

בערוץ ם ובביטוי מצומצ  ,Whitehouse, 2009 Fernyhough, Meins(Lidstone &(האוטיסטית 

 .Flusberg & Kasari, 2013-(Tager( מילים דבורות שלושיםוקאלי לומילולי הנע בין ביטוי 

, השימוש המצומצם בערוץ חברתית-התקשורתית לקותה חומרת חרף השפעת מטרות המחקר

משמעותי  רכיבכ הבעת הרגשעל מאפייני  MVCwA של הלא מילוליץ בערווהתדיר  המילולי

מחקרים בחנו  (Kasari & Sigman, 1996, Denham, 1998, Saarni, 1999)אינטראקציה חברתית ב

בגיל הרך, באינטראקציה  בעיקר ,ASDשל ילדים עם  הרגשת הבעאת  בשנים האחרונותמעטים 

ה במשימ MVCwAהבעת הרגש של  מאפייניערכת ה .TDעם עם מבוגר ובהשוואה לילדים  מובנית

 תכניות ולתכנון ופיתוחהבנת תת קבוצה ייחודית זו לתרום לעשויה מבוגר ועמית שותף עם  שיתופית

בחינת מחקר זה בדו של ייחו .באינטראקציה חברתית מתהבעת רגש מותאהמעודדות  התערבות

משימה עמית בשותף במהלך אינטראקציה עם שותף מבוגר ו MVCwAהבעת הרגש של  מאפייני

 wAMVCמאפייני הבעת הרגש של רות המחקר היו לבחון את מטחברתית המחייבת שיתוף פעולה. 



חומרת הלקות למאפיינים אלו ין עמית ואת הקשר בשותף באינטראקציה עם שותף מבוגר לעומת 

 הגיל הכרונולוגי, היכולת הקוגניטיבית המילולית והלא מילולית., הלקות החברתית, האוטיסטית

הבעת הרגש תהיה גבוהה יותר  תדירותהייתה שראשונה השערת המחקר ה השערות

בעיקר ללא כוונה תקשורתית, באוריינטציה שותף מבוגר לעומת עמית, באינטראקציה עם 

יותר  ותכלול עמיתעם השותף ה תלא חברתיומבוגר השותף ה עם סיפוק צרכים()ל תפונקציונאלי

השנייה  המחקר ות. השעררגשות שליליים ומעורבים )שני רגשות שונים במקביל( מרגשות חיוביים

שככל שחומרת הסימפטומים של הלקות האוטיסטית והלקות החברתית של והשלישית היו 

באינטראקציה הבעת הרגש  תדירותיותר, כך  גילם הכרונולוגי צעירו יותר נמוכותהנבדקים יהיו 

שככל  והיוהאחרונה  הרביעית מחקרהת יותר. השער תהיה גבוהההשותף המבוגר והעמית עם 

הבעת תדירות ת הקוגניטיבית המילולית והלא מילולית של הנבדקים תהיה גבוהה יותר, כך שהיכול

 השותף המבוגר והעמית תהיה גבוהה יותר.באינטראקציה עם הרגש 

 54ה הינו חלק ממחקר רחב יותר שבחן יכולות קשב, שיח ושיתוף פעולה של זמחקר  שיטה

MVCwA  הלקות ו ר )חומרת הלקות האוטיסטיתמדדי הרקע של משתתפי המחק .16-8בגילאי

 הגיל הכרונולוגי, והיכולת הקוגניטיבית( נאספו במבדקי הערכה בתחילת המחקר., החברתית

פעולה )העברת מגש עם כוסות, הביצוע שלוש משימות שיתוף ב של הנבדקיםהבעת הרגש  מאפייני

תועדו בית הספר מית בהשחלת גליל על דלגית, הקפצת כדור על טרמפולינה( עם שותף מבוגר וע

אנשי מקצוע מתחום החינוך שהינם  מקדדיםבאמצעות מצלמה. קידוד התצפית נעשה על ידי שני 

 .נוכחיהנבנה במיוחד לצרכי המחקר ש קידוד הבעה רגשיתל MVEESהמיוחד באמצעות סולם 

 חיוביים ושלילייםמרגשות  מעורבים הנבדקים הציגו מגוון רחב יותר של רגשות תוצאות

השערת המחקר . בהתאם לבמקביל הבעת רגש שימוש תדיר יותר בשניים או שלושה ערוציו

באינטראקציה עם שותף תדירות הבעת הרגש הייתה גבוהה יותר באופן מובהק נמצא כי הראשונה 

ת, כאשר כוונה תקשורתיבהשוואה לעם ללא כוונה תקשורתית ועמית שותף עם בהשוואה למבוגר 

בדקים רגשות חיוביים ומעורבים בתדירות גבוהה יותר מרגשות שליליים הממצא לפיו הביעו הנ

באופן מובהק, תואם את השערת המחקר באופן חלקי. כן, נמצאה שונות מובהקת במאפייני הבעת 

הרגש בין משימות החבל והכדור למשימת המגש. בהתאם להשערת המחקר השנייה נמצא קשר 

ית לתדירות הבעת רגשות חיוביים באינטראקציה עם שלילי מובהק בין חומרת הלקות האוטיסט

שותף עמית ותדירות הבעת רגשות שליליים באינטראקציה עם שותף מבוגר כך שככל שחומרת 

הלקות האוטיסטית הייתה נמוכה יותר, כך תדירות הבעת הרגשות החיוביים והשליליים הייתה 

טיסטית לתדירות הבעת הרגשות גבוהה יותר. המתאם החיובי המובהק שבין חומרת הלקות האו



המעורבים אינו תואם את השערת המחקר אך מעיד על הקשר שבין חומרת הלקות האוטיסטית 

 . MVCwAלהבעת הרגש המשובשת שמציגים 

בהתאם להשערת המחקר השנייה, נמצא קשר שלילי מובהק בין חומרת הלקות החברתית 

ותף עמית ולתדירות הבעת הרגשות לתדירות הבעת הרגשות החיוביים באינטראקציה עם ש

השליליים והמעורבים כלפי שותף מבוגר. המתאם החיובי המובהק בין חומרת הלקות החברתית 

לתדירות הבעת הרגשות המעורבים כלפי שותף עמית אינו תואם את השערת המחקר אך יחד עם 

להבעת הממצא הקודם מצביע על העדר הקשר שבין חומרת הלקות החברתית של הנבדקים 

להשערות  . בהתאםMVCwA מציגיםהרגשות המעורבים ומדגיש את הבעת הרגש המשובשת ש

לבין הגיל הכרונולוגי  לא נמצא קשר משמעותי בין תדירות הבעת הרגשהמחקר השלישית והרביעית 

, עם זאת, בהתאם להשערת המחקר הרביעית נמצא מתאם חיובי והיכולת הקוגניטיבית המילולית

לתדירות הבעת הרגשות המעורבים כך שככל היכולת הקוגניטיבית הלא מילולית מובהק בין 

המעורבים גבוהה יותר  כך תדירות הבעת הרגשותשהיכולת הקוגניטיבית הלא מילולית גבוהה יותר 

 באינטראקציה עם שותף עמית ושותף מבוגר.

ציה באינטראק MVCwAרגש של ה תהבעאת מאפייני לראשונה בחן מחקר זה  מסקנות

קבוצה מובחנת תת כ הםלבין מאפייניאלו עמית ואת הקשר בין שותף עם שותף מבוגר ו שיתופית

ובכלל זה שימוש מצומצם בערוץ המילולי בהשוואה לשימוש בערוץ הלא מילולי,  ברצף האוטיסטי

 עלחומרת לקות אוטיסטית גבוהה ומנעד רחב של יכולות קוגניטיביות. הממצאים מצביעים 

המתבטאת בשימוש תדיר במספר ערוצי ביטוי  MVCwAשל החריגה ראטיות הבעת הרגש אידיוסינק

לא מילוליים במקביל והבעת מגוון רחב של רגשות מעורבים בתדירות גבוהה, בעיקר ללא כוונה 

בעקבות הטמעת  MVCwAהבעת הרגש של  מאפייניעתיד, כדאי יהיה לבחון את תקשורתית. ב

 הבעת הרגש של שונות והדמיון בין מאפיינילבחון את הו הספר ת בבתיייעודיתכנית התערבות 

wAMVC  התפתחותית מוגבלות שכליתותלמידים עם ID) -(Intellectual Disability   תואמיCA ו 

IQ  תלמידים עם לביןTD  תואמיCA הממצאים עמיתים במהלך אינטראקציה חברתית עם שותפים .

רגשות חיוביים בתדירות גבוהה  MVCwAלפיהם בסיטואציה חברתית שיתופית מביעים 

באינטראקציה עם השותף העמית, מדגישים את הצורך בבניית תכניות התערבות מובנות המקדמות 

לבין שותפים עמיתים והמעודדות פעילות המגבירה הנאה  wAMVCאינטראקציה שיתופית בין 

 ם אחרים.הדדית ותיאום ע


