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 תקציר

משחק סימבולי הן אבני דרך התפתחות של משחק חברתי עם בני גיל והופעה של  רקע 

(. Boucher, 1999; Hartup, 2009; Jordan, 2003משמעותיות בהתפתחות ילדים צעירים )

 & Frombergמפתח לצמיחה קוגניטיבית, שפתית, רגשית וחברתית )מהווה חברתי המשחק ה

Bergen, 2015; Hay, Caplan & Nash, 2009) להתנסות במיומנויות ובתפקידים , הזדמנות

מושגים כמו שיתוף פעולה, לקיחת תורות, (, וללמוד Restal & Magill-Evans, 1994חברתיים )

הוא הבסיס החברתי משחק ה(. Jordan, 2003משא ומתן, תחרות, תכנון תסריט ויכולת נרטיבית )

ילדים בגיל (, והוא הכלי שבאמצעותו לומדים Howes, 1992ליצירת מערכות יחסים וקשרי חברות )

 ,Toth, Munson, Meltzoff & Dawson) האחרודות הכוונות, הרצונות והתפיסות של אהרך 

2006 .) 

המשחק החברתי, מתרחש תהליך התפתחותי של הכנסת סימבוליזם  להתפתחותבמקביל  

המשחק הסימבולי, הדמיוני, נשען על הבנתם  (.Howes & Tonyan, 1999אל המשחק המשותף )

ליטרלית, וכי ניתן לחלוק משמעות כזו עם השותף -להיות לא של הילדים כי משמעות עשויה

למשחק. המשחק החברתי הדמיוני מתבסס על אירועים והתרחשויות שלא קיימים במציאות, 

במישור החושי, ולפיכך התפתחות משחק מסוג זה תלויה במידה בה מסוגלים השחקנים להסביר 

ההנחות המשמשים רקע למעשיהם לעצמם ולאחרים את המחשבות, הרעיונות, הדימויים ו

הדמיוני הוא יכולת בסיסית  החברתיתנאי מקדים להתפתחות המשחק  (.1993)סמילנסקי ושפטיה, 

(. למשחק 1993חברתי: משחק סימבולי בחפצים )סמילנסקי ושפטיה,  שאיננולמשחק דמיוני 

חדשות, ללמוד בחפצים חשיבות עליונה בגיל הרך: הוא מאפשר הזדמנות להתנסות במיומנויות 

 Boucher, 1999; Lilard etלפתח בילד את תחושת היותו סוכן פעיל בעולם )וקשרי סיבה ותוצאה, 

al., 2013.) 

דמיוני, ומשחק דמיוני -בשלושת סוגי המשחק שתוארו לעיל: משחק חברתי, משחק חברתי 

אשר נבדלות ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי מציגים התנהגויות משחק יחידני, 

ושכיחות הופעת  מאלה של ילדים בהתפתחות תקינה, הן מבחינה כמותית )עיכובים התפתחותיים

 ;BehlWulff, 1985) פייני המשחק ומידת המורכבות שלו()מא ( והן מבחינה איכותיתהמשחק

Beyer & Gammeltoft, 2000; Jordan, 2003; Wolfberg, DeWitt, Young & Nguyen, 2015.) 



בתפקודים נמוכים  ASD)) ות בתחום המשחק החברתי בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטיהספר

(IQ<75 )מילולית -בי"ס יש שימוש בצורות בסיסיות מאוד של תקשורת לא-מראה כי בגילאי קדם

)ג'סטות, הפקות קוליות(, ובגיל בית הספר יש מיעוט ביוזמה של אינטראקציה, תגובתיות נמוכה, 

יות במשחק, מיעוט בהבעות רגשיות והבנה רגשית נמוכה. מן הספרות אודות היעדר ספונטנ

בי"ס יש מעט תקשורת חברתית ומעט דיאלוגים -עולה כי בגילאי קדם( IQ>75)התפקודים הגבוהים 

בזמן המשחק, ואילו בגיל בית הספר יש מיעוט יוזמות ותגובות )יותר מהתפקוד הנמוך אך פחות 

י בתיאום פעולות, מיעוט של משחק חברתי וריבוי של משחק יחידני, מההתפתחות התקינה(, קוש

 & Brown & Whiten, 2000; Humphrey & Symes, 2011; Kasari, Locke, Gulsrud) מבודד

Rotheram-Fuller, 2011; Sigman & Ruskin, 1999.) 

כי  עולה על הספקטרום האוטיסטימן הספרות בתחום המשחק הסימבולי בקרב ילדים  

ללא התערבות מתאימה ילדים בתפקוד נמוך ממעטים לפתח שימוש סימבולי או דמיוני בחפצים, 

 ;Baron-Cohen, 1987ובתפקודים הגבוהים יותר הם מפתחים משחק סימבולי מוגבל או לקוי )

Libby, Powell, Messer & Jordan, 1998; Ungerer & Sigman, 1981; Wing et al., 1977; 

Zercher, Hunt, Schuler & Webster, 2001.) נפוצות התנהגויות כמו בי"ס -בגילאי קדם

בגיל בי"ס נראית  גרייה עצמית ומשחק פונקציונלי, ואילומניפולציות של חפצים, סידור חפצים, 

 .שכיחות גבוהה של משחק סנסומוטורי ושל משחק פונקציונלי, ומעט משחק סימבולי

בקרב אפייני המשחק החברתי והסימבולי אודות מהמחקרים הקיימים  מטרות המחקר 

חלקם בחנו את המשחק  לוקים במספר מגבלות: על הספקטרום האוטיסטיילדים המאובחנים 

בחנו היבטים צרים , ולכן למעשה לא בדקו משחק חופשי, חלקם בסיטואציה מובנית או מתווכת

כמעט אף מילוליים בלבד(,  )למשל, היבטים תקשורתיים בלבד או היבטים וספציפיים של המשחק

עשו שימוש במספר מועט של  מהםחלק נכבד (, ו3-6בי"ס )-אי קדםאחד מהם לא בדק ילדים בגיל

 נבדקים, ולפיכך הם בבחינת תיאורי מקרה אך אינם בעלי חוזק סטטיסטי.

היא לשרטט אפיונים של משחק ספונטני בקרב ילדים על  במחקר הנוכחי מטרתנו 

, בזמן אינטראקציה חופשית 3-6בטווח הנורמה( בגילאי  IQי בתפקוד גבוה )הספקטרום האוטיסט

גיל, תוך התייחסות הן להיבטים החברתיים והן להיבטים הסימבוליים -ולא מתווכת עם בן

במשחק. כמו כן, מתוך עניין בהבדלים אינדיווידואליים בין ילדים ברמת המשחק שהם מפגינים 



גם הקשר בין מאפיינים התפתחותיים קוגניטיביים לבין אפיוני  דקנבוביכולות הסימבוליות שלהם, 

 במחקר נבחנו ארבע שאלות מחקר: המשחק.

השונים של הילדים על פי שכיחות ואיכות המשחק שהם מציגים, בתחומי  טיפוסיםמהם ה (1)

 דמיוני?-המשחק באובייקטים, המשחק החברתי והמשחק החברתי

 Autism Diagnostic-האוטיסטית )ע"פ הבין חומרת הלקות האם קיימים קשרים  (2)

Observation Schedule(, חומרת הלקות החברתית )ע"פ ה-Social Responsiveness 

Scale)הגיל הכרונולוגי וה ,-IQ  ,לבין ההשתייכות לטיפוס  כלליהו מילולי-הלאהמילולי

  ?משחק מסוים

מעבר  שהם מציגיםשל הילדים על פי שכיחות ואיכות המשחק מהם הטיפוסים השונים  (3)

דמיוני(, וכיצד קשורים ארבעת -לתחומי המשחק השונים )אובייקטים, חברתי וחברתי

-, הגיל הכרונולוגי והחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתיתמשתני הרקע )

IQ?להשתייכות לטיפוסים אלה ) 

בין מסוים של משחק באובייקטים ל טיפוסהאם קיימים קשרים בין ההשתייכות ל (4)

דמיוני, וכן האם -מסוימים של משחק חברתי ושל משחק חברתי טיפוסיםההשתייכות ל

ההשתייכות לטיפוס מסוים של משחק חברתי לבין ההשתייכות לטיפוס קיים קשר בין 

 דמיוני?-מסוים של משחק חברתי

שיערנו כי יימצאו טיפוסי נבדקים המציגים שכיחויות ואיכויות משחק מובחנות  השערות 

ונות זו מזו, הן ברמת המורכבות של המשחק והן בתדירות ההופעה של התנהגויות מסוגי המשחק וש

, חומרת הלקות החברתית קשר בין חומרת הלקות האוטיסטית השונים. כמו כן, שיערנו כי יימצא

חמורה האוטיסטית והחברתית ככל שמידת הלקות ההשתייכות לטיפוס מסוים, כך ש לבין IQ-וה

לעומת ברמה נמוכה יותר.  משחקכך גדל הסיכוי להשתייכות לטיפוס שמציג , נמוך יותר IQ-וה יותר

הגיל הכרונולוגי של הילדים לבין השתייכותם לטיפוסי המשחק זאת, שיערנו כי לא יימצא קשר בין 

בילדים על הספקטרום האוטיסטי התפתחות המשחק אינה תואמת את הגיל , היות והשונים

(. לבסוף, מאחר ומשחק בחפצים הוא אבן דרך הכרחית להתפתחות של Jordan, 2003הכרונולוגי )

(, שיערנו כי יימצא קשר 1993דמיוני )סמילנסקי ושפטיה, -חברתי( וHowes, 1980משחק חברתי )

בין השתייכות לטיפוס מורכב יותר של משחק מסוג אחד לבין השתייכות לטיפוסים מורכבים יותר 

 בסוגי המשחק האחרים.



מחקר זה מהווה חלק ממחקר נרחב יותר העוסק בתוכנית התערבות לקידום יכולות  יטהש 

 במחקר .המאובחנים כבעלי תפקוד גבוה בספקטרום האוטיסטיחברתיות של ילדים בגילאי הגן 

חומרת הלקות האוטיסטית, חומרת . משתני הרקע )חודשים 37-69 בגילאים ילדים 62ו שתתפה

( נאספו במבדקי הערכה בתחילת המחקר. לצורך הערכת IQ-הכרונולוגי וה, הגיל הלקות החברתית

לבדיקת רמת  ספונטניתצפיות: תצפית על סיטואציה של משחק התנהגויות המשחק נערכו שתי 

על סיטואציה של משימת בנייה משותפת , ותצפית דמיוני-המשחק החברתיוהמשחק בחפצים 

(Castle Marbleworks ) רתי. התצפיות תועדו באמצעות מצלמת וידאו החבלבדיקת רמת המשחק

וקודדו ע"י שני מקדדים שהינם אנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד, ואשר עברו אימון מקדים על 

סולמות הקידוד שנבנו במיוחד לצרכי המחקר הנוכחי. הנתונים שנאספו נותחו באמצעות ניתוח 

ובחנים זה מזה בהתנהגויות המשחק שהם ( לאפיון טיפוסי ילדים המRomesburg 2004)אשכולות 

לבחינת הקשר שבין ההשתייכות לטיפוסים אלה לבין  רגרסיה לוגיסטית נומינאליתמציגים, ו

 .משתני הרקע

בהתאם להשערות המחקר, נמצאו טיפוסי ילדים מובחנים זה מזה הן ברמת  תוצאות 

המורכבות של המשחק והן בתדירות ההופעה של התנהגויות מסוגי המשחק השונים. בכל אחד 

דמיוני( נמצאו שלושה -משלושת סוגי המשחק )משחק בחפצים, משחק חברתי, משחק חברתי

המשחק באובייקטים, הטיפוס הנמוך ביותר שנמצא בתחום  לפי הפירוט הבא:טיפוסים היררכיים, 

הטיפוס  ;ציםהחפ של ספציפיים למאפיינים התייחסות ללא משחקבו סנסורי משחקהתאפיין ב

ואילו הטיפוס הגבוה  ;החפץ של הספציפיים למאפיינים התייחסות הכולל הבינוני הציג משחק

חום המשחק החברתי, הטיפוס ביותר התאפיין בעיקר במשחק עם תוכן ומשמעות סימבולית. בת

הנמוך ביותר לא הציג שום צורה של משחק חברתי כלל, הטיפוס הבינוני הציג משחק במקביל 

לפרטנר ולעיתים משחק תוך הפגנת מודעות אל הפרטנר, ואילו הטיפוס הגבוה ביותר בתחום זה 

הטיפוס  ,דמיוני-החברתיתחום המשחק ב)פעולות הדדיות ומשלימות במשחק(.  הציג משחק חברתי

דמיוני כלל, הטיפוס הבינוני הציג משחק -הנמוך ביותר שנמצא לא הציג שום צורה של משחק חברתי

 .)מתואם( לאחר מכוון סימבולי משחקסימבולי בודד, ואילו הטיפוס הגבוה ביותר בתחום זה הציג 

ילד להשתייך  נמצא כי סיכויו שלבהתאם להשערות המחקר, בתחום המשחק באובייקטים  

קות החברתית שלו, כפי שהוערכה באמצעות לקשור בחומרת השאופיינו לאחד משלושת הטיפוסים 

באופן ספציפי, ככל שהלקות החברתית הוערכה כחמורה יותר כך גדל הסיכוי . SRS-שאלון ה

-הראשון, המציג רמת משחק נמוכה ביותר. בתחומי המשחק החברתי והחברתישישתייך לטיפוס 



 חומרת הלקות האוטיסטית) לא נמצאו אפקטים עיקריים להשפעתם של משתני הרקעני דמיו

, וזאת בהתאם להשערת על הסיכוי להשתייך לטיפוסים השונים (IQ-החברתית, הגיל הכרונולוגי והו

 חומרת הלקות האוטיסטיתהמחקר לגבי הגיל הכרונולוגי אך בניגוד להשערות המחקר לגבי 

 . IQ-וה החברתיתו

בהתאם להשערות המחקר, נמצא קשר בין ההשתייכות לטיפוסים בתחום המשחק  

דמיוני, כך שילדים שהציגו רמה -באובייקטים לבין ההשתייכות לטיפוסים בתחום המשחק החברתי

דמיוני, ולהיפך. אולם, לא -נמוכה של משחק באובייקטים הציגו רמה נמוכה גם במשחק החברתי

פוסים אלה לבין ההשתייכות לטיפוסים בתחום המשחק החברתי. נמצא קשר בין ההשתייכות לטי

ממצא זה מנוגד להשערות המחקר ונבע ככל הנראה מהשימוש בשתי תצפיות נפרדות, תצפית אחת 

דמיוני, ותצפית אחרת להערכת המשחק -להערכת המשחק באובייקטים והמשחק החברתי

 החברתי.

מבחינת רמות המשחק,  ASDוכלוסיית ממצאי המחקר מעידים על שונות בקרב א מסקנות 

כך שניתן היה לאפיין טיפוסים הנבדלים זה מזה ברמת המשחק שלהם באובייקטים, המשחק 

דמיוני. טיפוסים אלו נמצאו קשורים באופן חלקי למשתני הרקע -החברתי והמשחק החברתי

כי, בהתאם  קוגניטיביים, בעיקר לחומרת הלקות החברתית. ממצאים אלו מלמדים-ההתפתחותיים

להשערות המחקר ולממצאים קודמים בספרות, התפתחות המשחק בילדים על הספקטרום 

האוטיסטי תלויה במידה רבה ברמת היכולות החברתיות שלהם, וככל שיכולות אלה לקויות כך 

רמת המשחק )כפי שמתבטאת בהשתייכות לטיפוסים השונים( תהיה נמוכה יותר. בעתיד כדאי יהיה 

לבחון ואל מעבר לשיטת המחקר הספציפית שיושמה בעבודה זו,  תוצאות הנוכחיותהאת להכליל 

את טיפוסי המשחק בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי באמצעות שימוש בשאלונים. 

נתונים מדווחים אודות סוגי המשחק  ויספקוהגננות שלהם ע"י הורי הילדים ו ימולאו שאלוניםה

שימוש בכלי דיווחי, נוסף על  ות מכל סוג, תדירותן ואיכותן.שמפגינים הילדים, מספר ההתנהגוי

ם בדיקת אותן התנהגויות, עשוי לתת משנה תוקף לתוצאות הכלי התצפיתי שבו אנו השתמשנו, לש

מבחינה קלינית תוצאות המחקר הנוכחי מדגישות את הצורך בבניית תוכניות שהתקבלו בעבודה זו. 

אשר צפויות להיות יעילות יותר מתכנית התערבות גנרית, התערבות וטיפול מותאמות אישית, 

 שאיננה לוקחת בחשבון את המאפיינים והקשיים האישיים של כל טיפוס כפי שאופיינו במחקר זה.

 


