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 תקציר

 רקע 

 ASDבספרות המחקרית העוסקת בקבוצת הילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי )

- Autism Spectrum Disorderוקה לאלו מבין הילדים שיפתחו דיבור, לעומת ילדים ( קיימת חל

שלא יפתחו דיבור או יפתחו דיבור מינימאלי. להערכת החוקרים, אחוז הילדים בעלי וורבאליות 

מילים  30(, כלומר בעלי פחות מMVCwA – Minimally Verbal Chidren with ASDמינימאלית )

מכלל הילדים  25-30%( עומד על כGoods, Ishijima, Chang, & Kasari, 2012פונקציונאליות )

(. ילדים אלו, כך מציינים Rose, Trembath, Keen & Paynter, 2016) ASDהמאובחנים עם 

עשויים להציג מיומנויות קוגנטיביות מונמכות הם החוקרים, מציגים פרופיל תפקודי ייחודי: 

 VABS- Vinelandכים במדדי ה ציוני הסתגלות נמו(, Lord, 2010) ומוטיבציה נמוכה לתקשורת

Adaptive Behavior Scale -  כלי המודד התנהגויות מסתגלות של ילדים המאובחנים עםASD 

 ,Lordכגון מיומנויות תקשורתיות, מיומנויות יום יום, מיומנויות מוטוריות ומיומנויות חברתיות )

2010;Perry, Flanagan, Dunn-Geier & Freeman, 2009 ,) ביכולות לקחת חלק במשחק ליקויים

(Bopp and Mirenda, 2010,) קסיה או הפרעה מוטורית באברי הדיבור )ראפShriberg, 2010; 

Tager-Flusburg et al., 2005  ,)( שונות רבה ביכולות השפה התפיסתית שלהםreceptive 

language( ובמיומנויות הקוגנטיביות הלא וורבליות שלהם )nonverbal cognitive skills )

(DiStefano, Shih, Kaiser, Landa, & Kasari, 2016 ) וליקויים ביכולות הקשב המשותף

(McDuffie, Yoder & Stone, 2005 .)  

לתאם  אדםמתייחס ליכולת המוגדר כיכולת האנושית לתאם קשב חברתי ומשותף  קשב

באופן אירוע משותף ולמזג את תשומת הלב שלו עם תשומת הלב של אדם שני, סביב אובייקט או 

. רבים (Mundy & Newell, 2007)המאפשר לאדם לאמץ נקודת התייחסות משותפת עם אדם אחר 

מתהליכי הלמידה של בני האדם תלויים ביכולתם לשים לב לנקודת התייחסות משותפת עם האחר. 

וף התפתחותן של יכולות הקשב המשותף תחילה בהקשר לאובייקטים, לאחר מכן לאירועים ולבס

לרעיונות הינה תהליך חשוב במסוגלות האנושית של בני האדם בהתייחסותם לאחר, ביכולתם 

לפתח שפה ובמסוגלותם ללמידה. הבדלים אינדיבידואלים ביכולות קשב משותף קשורים 

להתפתחות יכולות שפתיות וקוגנטיביות. יכולות אלו מהוות חלק מהמסוגלות האנושית למעורבות 

קשורות לתחושת השייכות של הילד בין אם בעל התפתחות תקינה ובין אם חברתית של האדם ו

ת קשב ויכולמחקרים רבים מוצאים כי  ASD (Mundy et at.2007; Mundy, 2016 .)מאובחן עם 



נחשבות לאחד המאפיינים הראשונים ללקות ו ותלקוי ןאוטיזם ה עםמשותף בקרב ילדים 

(Charman et at., 1997; Charman, 2003; Morgan et al., 2003; Naber et al., 2008 .) בהשוואה

מראים לקות ביכולת  ASDילדים עם  ,הן בהתפתחות תקינה והן עם לקויות אחרות, לילדים אחרים

 גוף להעביר את מבטם מחפץ אל אדם אחר לסרוגין, ביכולת ליזום קשב משותף על ידי מחוות

(Charman at al., 1997; Charman, 2003; Meind & Cannella- Malone, 2011 והם פחות )

עוד נמצא כי ליקויים  (.Loveland & landry, 1986תגובתיים לקשב משותף אותו יוזם אדם אחר )

ביכולות הקשב המשותף נחשבים כמנבא משמעותי למידת המעורבות החברתית של הילד המאובחן 

 ,Chang) הבינייםהיסודי וחטיבת חברתית במהלך שנות בית הספר -עם בני גילו ולהתנהגות פרו

Shih, & Kasari, 2016.) 

הינם מעטים, כמו כן התערבויות  MVCwAמחקרי התערבות המתמקדים ספציפית ב

 ;Tager-Flusberg & Kasari, 2013) הפיקו שיפור משמעותי בדיבור של ילדים אלובלבד מעטות 

Wan et al., 2011) .ילדים הנכללים בקבוצת ה- MVCwAם בסיכון גבוה יותר לאיכות חיים נמצאי

כי בהשוואה  בעלי וורבליות תקינה, למרות זאת עולה ASDנמוכה יותר בהשוואה לילדים עם 

נמצא  MVCwAלמחקרים אודות אוכלוסיית הילדים על הספקטרום האוטיסטי, המחקר אודות 

רתם לפתח או , ולעיתים רבות אוכלוסיית ילדים זו אינה נכללת במחקרים שמטעדיין בראשיתו

 Almirall et al., 2016; DiStefano et at., 2016; Tager-Flusberg) להעריך תוכניות התערבות

& Kasari, 2013 .) 

במסגרת מחקר זה נכתבה תוכנית התערבות לקידום יכולות השיח החברתי של ילדים עם 

ASD  קידום היכולת בעלי וורבליות מינימאלית. מטרתה המרכזית של תוכנית ההתערבות היא

לפתח ולשמר שיח חברתי עם בן גיל מקבוצת השווים. מטרה זו נלמדה על ידי לימוד תתי מטרות 

כגון זיהוי והגדרת המושגים חבר ושיחה, זיהוי חלקי השיח החברתי )כגון פתיחה שיחה, הצהרות 

יחה(, חברתיות, שאלות חברתיות, תגובה מותאמת להצהרות חברתיות מבן השיח וזיהוי סיום ש

 השגת תשומת לב מחבר, מענה נכון לשאלות ועוד.

( לבחון את יעילותה של תוכנית התערבות לקידום 1למחקר זה שלוש מטרות מרכזיות: )

( לבחון את תרומתן של יכולות 2)  MVCwAיכולות השיח החברתי של ילדים הנכללים בקבוצת ה  

 IQ( לבחון את הקשר בין 3רבות ו)הקשב המשותף של הילדים למידת התקדמותם בתוכנית ההתע

( ילדים שיקבלו 1לבין מידת ההתקדמות בתוכנית ההתערבות. השערות המחקר היו ) וביצועימילולי 

את תוכנית ההתערבות יראו התקדמות רבה יותר ביכולות השיח החברתי שלהם בהשוואה לילדים 

יותר של קשב משותף יראו  ( ילדים בעלי יכולות גבוהות2שלא קיבלו את תוכנית ההתערבות, )



התקדמות רבה יותר ביכולות השיח שלהם, בהשוואה לילדים בעלי יכולות נמוכות של קשב משותף 

 לבין מידת ההתקדמות ביכולות השיח החברתי. וביצועימילולי  IQ( יימצא קשר חיובי בין 3ו)

  



 שיטה

. הנבדקים דקיםנב 45 שכלל יותר גדול ממחקר חלקנבדקים, שהיו  36השתתפו  מחקרב

במחקר הנוכחי חולקו באופן רנדומלי לשתי קבוצות, הקבוצה הראשונה קיבלה את תוכנית 

ההתערבות מיד עם תחילת ההתערבות והקבוצה הנוספת, שהיוותה קבוצת ביקורת, קיבלה את 

כל אחת מהקבוצות חולקה לזוגות נבדקים שהותאמו על פי  תוכנית ההתערבות בסופו של המחקר.

אופן תקשורת )שימוש במילים דבורות, שימוש בתקשורת תומכת חליפית או שימוש בג'סטות גיל ו

או שפת סימנים(, תוכנית ההתערבות הועברה לילדים בזוג. כללי הכללת הנבדקים במחקר זה כללו 

Social Communication -SCQעל פי  ASD( אבחנה של 2שנים, ) 16-8( טווח גילאים בין 1)

Questionnaire  (Bailey, & Lord, 2003, Rutter) - ( בעלי 3) ,שאלון התנהגות ותקשורת חברתית

 ,Goods, Ishijima, Chang, & Kasariמילים פונקציונאליות מדוברות ספונטניות ) 30 לא יותר מ

כפי שנמדד  IQציון  יכולת הבנה שפתית ברמה הגבוהה של הפיגור הבינוני על פי( בעלי 4, )(2012

( 5ו) Peabody - Picture Vocabulary Test –III  (PPVT-III; Dunn & Dunn, 1997) במבחן

 Raven'sמבחן שנמדד ב IQבעלי יכולות קוגנטיבית ברמה הגבוהה של הפיגור הבינוני על פי ציוני 

colored progressive matrices (Raven, 1976) . 

בן גיל. ההתערבות י עם פיתוח שיח חברתמחקר זה, היא ב ההתערבותתוכנית מטרתה של 

שפה דבורה, שפה על בסיס אופן התקשורת שלהם ) שהותאמו MVCwAבזוגות של שני הועברה 

פעמים בשבוע למשך  4חודשים רצופים,  4במהלך (, מסומלת בג'סטות או תקשורת בעזרת תמונות

 סגל מקצועי.התקיימה בבתי ספר לחינוך מיוחד, על ידי המורים בהנחיית  תהתוכנישעה בכל מפגש. 

 כלי המחקר

תוכנית ההתערבות נמדדה על ידי תצפית שיח, על כל אחד מהילדים, בתחילת המחקר 

 ,Cappsסולם לקידוד אינטראקצית שיחה חברתית )ובסופו. תצפית השיח קודדה באמצעות 

Kehres, & Sigman, 1998) שהותאם לאוכלוסיית המשתתפים במחקר. בנוסף התקיימה ,

חקר תצפית קשב משותף, לצורך בדיקת יכולות הקשב המשותף של המשתתפים. בתחילתו של המ

המטלות בהן נעשה שימוש לבחינת יכולות הקשב המשותף התבססו על מטלות הקשב המשותף 

 The Autism Diagnostic Observation Schedule -S ADO (Lord et al., 2000.) מתוך ה

 

 



 תוצאות

נמצא כי ילדי קבוצת השיח, שקיבלו את תוכנית בהתאם להשערת המחקר הראשונה, 

ההתערבות, הראו התקדמות רבה יותר, בהשוואה לילדים מהקבוצה המעוכבת. הם הראו שיפור 

במספר ההתנהגויות שהיו רלוונטיות לשיח מול המבוגר ומול העמית ועשו שימוש במספר רב יותר 

היוזמות התקשורתיות של הילדים  , בנוסף חלה עליה במספרם העמיתע של מילים במהלך השיחה

כלפי העמית במקביל להפחתה שנצפתה במספר התנהגויות הגרייה העצמית בה עסקו במהלך 

השיחה. גם במדד כללי של הערכת יכולת השיח נמצא כי חל שיפור בקרב ילדי קבוצת השיח, 

ג'סטות בהשוואה לילדי הקבוצה המעוכבת. במדדים אחרים כגון קשר עין, חיוך תקשורתי ו

 תקשורתיות, לא נמצא שיפור בקרב ילדי קבוצת השיח בהשוואה לילדי הקבוצה המעוכבת.

בעלי מקבוצת ההתערבות,  בהשערת המחקר השניה בעוד שנמצא שיפור בקרב נבדקים

יכולות גבוהות של קשב משותף, שיפור רב יותר נמצא בקרב נבדקים בעלי יכולות נמוכות של קשב 

הקשר ליכולת היוזמה של קשב המשותף, נמצא כי בקרב נבדקים בעלי יכולות . במקבוצה זו משותף

גבוהות חל שיפור בחיוך החברתי כלפי העמית וכן חל שיפור בהערכה הכללית של יכולת השיח. 

מספר ההתנהגויות בקרב נבדקים בעלי יכולת נמוכה של קשב משותף נמצא כי חל שיפור ב

כלפי העמית, כמו כן נמצא שיפור ביוזמות התקשורתיות אותן כלפי המבוגר ו שהפגינורלוונטיות ה

הפגינו הילדים כלפי העמית ובחיוך החברתי כלפיו. בנוסף נמצאה הפחתה ברמת התנהגות הגרייה 

העצמית בה עסקו במהלך השיחה ולבסוף חל שיפור גם בהערכה הכללית של יכולת השיח של 

 הילדים. 

בקרב נבדקים מקבוצת ההתערבות עלה כי שיפור בהקשר ליכולת ההענות לקשב המשותף 

חל גם בקרב נבדקים בעלי יכולות נמוכות של קשב משותף וגם בקרב נבדקים בעלי יכולות גבוהות. 

נבדקים בעלי יכולות גבוהות של הענות לקשב משותף הראו שיפור במספר ההתנהגויות הרלוונטיות 

פגינו כלפיו, בנוסף חלה עליה במספר המילים אותן הפגינו כלפי המבוגר ובחיוך החברתי אותו ה

 נבדקיםבקרב בהן עשו שימוש בשיח עם המבוגר ובמידת היוזמה התקשורתית כלפי העמית. 

שיפור במספר ההתנהגויות  נמצאבעלי יכולות נמוכות של הענות לקשב משותף  מקבוצת ההתערבות

צמית בה עסקו במהלך רייה העהפחתה ברמת התנהגות הגל בנוסףיות לשיח עם המבוגר, הרלוונט

 לעלייה בהערכה הכללית של יכולת השיח שלהם.השיחה ו

באופן חלקי. מספר מדדים סיפקו אישוש  השערת המחקר השלישית של מחקר זה אוששה

המילולי ובין מדד החיוך החברתי כלפי העמית  IQ-מתאם חיובי בין הנמצא להשערת המחקר. 



ההשערה ועם אינם מתיישבים עם הממצאים שעלו, שיח. שאר בקרב ילדי קבוצת הוכלפי המבוגר 

 הספרות המחקרית בנושא.

 מסקנות

יכולות לקידום מחקר זה הוא מחקר חלוצי הבא לבחון את השפעתה של תוכנית התערבות 

בעלי וורבאליות מינימאלית. הספרות המחקרית בנושא מעלה  ASDהשיח החברתי של ילדים עם 

בקידום מיומנויות בקרב ילדים אלו ולא נמצאו מחקרים שמטרתם מחקרים מעטים העוסקים 

היתה קידום השיח החברתי עם בני הגיל, זאת למרות הקשיים המשמעותים שילדים אלו מביאים 

עימם. יעילותה של תוכנית ההתערבות כפי שנמצאה במחקר זה מראה כי ניתן לקדם גם ילדים עם 

ASD  .בעלי פרופיל תפקודי נמוך 

נמצא כי חל שיפור המחקר בנוגע לקידום יכולות השיח של הילדים אוששו בחלקן,  השערות

מספר היוזמות דים בשיח מול המבוגר ומול העמית, במדדים כגון מידת רלוונטיות של פעולות היל

מספר המילים בהן עשו שימוש במהלך השיחה ובהערכה הכללית  התקשורתיות אל מול העמית,

רייה העצמית בה עסקו במהלך נצפתה הפחתה במידת התנהגות הג במקבילולת השיח ושל יכ

השיחה. נמצא כי יכולות הקשב המשותף תורמות להתקדמות ביכולות השיח, נבדקים בעלי יכולות 

גבוהות של קשב משותף הראו התקדמות במדדים כגון יוזמות תקשורתיות, חיוך חברתי, מידת 

ילים בהן עשו שימוש במהלך השיחה וכן נמצא שיפור הרלוונטיות של פעולותיהם בשיחה, מספר המ

גם במדד הערכה כללית של יכולת השיח. יחד עם זאת נמצא כי גם ילדים בעלי יכולות נמוכות של 

מילולי  IQהשערת המחקר לגבי הקשר בין ל קשב משותף הראו התקדמות במדדי שיח שונים. 

 . צאי מחקר זהבממ מלאה וביצועי להתקדמות הילדים לא נמצאה תמיכה

וסר האישוש המלא של השערות מחקר זה מלמד על מורכבות האוכלוסיה הנחקרת, על ח

לפרופיל התפקודי ההטרוגני של אוכלוסיה זו יותר הצורך במציאת כלים עם רגישות גבוהה 

השערות כי ניתן לייחס את האישוש החלקי של  ולמאפייני האוכלוסיה הייחודיים. אנו משערים

פייני תוכנית ההתערבות )משך התוכנית, מידת האינטנסיביות שלה וכן מוגבלות המחקר למא

בשל מורכבות האוכלוסיה והצורך בפיתוח . ההעברה והכללה של תכני הלמידה לסביבות נוספות(

כלים יחודיים שישקפו את ההטרוגיניות הרבה שלה, לא כל השערות המחקר קבלו תמיכה. למרות 

ישנה חשיבות עליונה לקיומם של מחקרים כגון המחקר הנוכחי  התוכנית, , ולאור השגימגבלות אלו

חברתי של ילדים אלו ובכך להביא לשינוי משמעותי  -על מנת להביא לקידום התפקוד התקשורתי

 בחייהם ובחיי משפחותיהם.


