
 

 

 

פיתוח מיומנויות שיחת עמיתים בקרב ילדי גן בעלי 
 תפקוד גבוה ברצף האוטיסטי 

 

 

 

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" 

 מאת

 שלמה( -אופירה רג'ואן )בן

 

 לחינוך פרסהת בי

 

 אילן-הוגש לסנט של אוניברסיטת בר

 

 

 

 

 

 

 אלול תשע"ז       רמת גן
   



 תקציר

 תוך שילוב עמיתים ,רצף האוטיסטיבפיתוח מיומנויות שיחה בקרב ילדי גן בעלי תפקוד גבוה 

 רקע תאורטי    

הינו  (ASD:Autistic Spectrum Disorderחד המאפיינים של ילדים ברצף האוטיסטי )א        

, שימוש הקושי בקיום אינטראקציה חברתית ותקשורתית, ובמרכזה, הלקות בתחום הפרגמטי

מרכיב  (.Landa, 2007; Paul, 2007; Simmons, Paul, & Volkmar, 2014) בשפה לצרכי תקשורת

ום שיחה הולמת מבחינת פרגמטי מרכזי לקוי באוכלוסיה זו על פני כל הרצף הינו קושי בקי

הקשיים בשיחה בקרב ילדים אלה באים  .(Stefanatos & Baron, 2011התוכן, הצורה וההקשר )

 ה,קושי בתהליכי יזימ לידי ביטוי בתחום כישורי מנגנון השיח, כגון קושי בלקיחת תור בשיחה,

משותפת של בנייה המאפשרים )כישורים  וגם בתחום הדיאלוגיות ה,ם השיחהמשכיות וסיו

 ,Paul, Landa, & Simmonsכגון: קושי בשמירה ובניהול יעיל של נושאי השיחה )  ,(משמעות

לקשיים שתוארו בתחום השיחה השלכות על קיום אינטראקציות חברתיות והתפתחותן   (.2014

 של מיומנויות חברתיות.  

ניות ההתערבות העוסקות למרות הקושי הבולט בתחום, ועל אף חשיבותו, לא רבות הן תוכ       

בקידום מיומנויות השיחה באוכלוסיה זו. עד היום, רוב תוכניות ההתערבות בתחום כללו ילדים 

בגילאי ביה"ס או בוגרים יותר ולאו דווקא ילדים בגיל הרך, בו מתפתחות ומתעצבות יכולות אלו 

(Stefanatos & Baron, 2011 ,כמו כן .) המחקרים נתנו מענה למספר מצומצם של נבדקים בכל רוב

בנוסף, ברוב המחקרים שותפי השיחה, היו בעיקר . לא קבוצת ביקורתלתוכנית התערבות, רובם 

מבוגרים, בעוד ששיחת עמיתים באוכלוסיה זו נחקרה אך מעט, על אף חשיבותה הרבה 

תירגול כישורי השיחה ה בלהתפתחות השפתית, הפרגמטית והחברתית של ילדים והחשיבות הרב

על כן, רבה החשיבות בבניית תוכניות התערבות  להכללת השימוש במיומנות בחיי היום יום.

 ,HFASD (Rogersמבוססות מחקר אמפירי לקידום מיומנויות שיחה עם עמיתים לילדי גן עם 

2000, Watkins et al., 2015 .) 

 מטרות המחקר

וכנית התערבות לקידום מיומנויות שיחה חברתית עם במחקר זה נבדקה יעילותה של ת     

, הלומדים בגני תקשורת, תוך שיתוף עמיתים בעלי התפתחות HFASDעמיתים אצל ילדי גן עם 

תקינה מגן משלב.  כמו כן, במחקר נבדקה יכולת הכללת השימוש במיומנויות השיחה שנרכשו 

 בתהליך ההתערבות, לסביבה הטבעית. 

 שיטת המחקר

שנים עם אבחנת הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה,  6 -3ילדים בני  45אוכלוסיית המחקר כללה      

IQ>75 לקידום מיומנויות . הילדים הוקצו באופן אקראי לשלוש קבוצות שוות: קבוצת התערבות

  ,אינטראקציה חברתיתמיומנויות  -בתחום אחר התערבות קבוצת השוואה שקיבלה  שיחה,

תוכנית ההתערבות יושמה בסביבתו הטבעית של הילד, הגן בו . ללא התערבות וקבוצת הבקרה,

למד, במהלך שישה חודשים, פעמיים בשבוע בקבוצות מעורבות של בני גילו, שכללו ילד אחד או 

שניים בספקטרום האוטיסטי יחד עם שני ילדים עם התפתחות תקינה ופעם נוספת בשבוע באופן 

 פרטני.

סיטואציות כפי שנצפתה בשתי והפרגמאטיקה  הת במיומנויות השיחהערכת ההתקדמו     

בגן )סיטואציית ארוחת חטיפים וסיטואציית משחק חופשי בצעצועים(  מובנות -חצימצולמות 



 PRS: Pragmatic Rating Scaleסולם דירוג פרגמטי  א.  בשני כלים: שימושבאמצעות ה תנעש

(Landa et al. 1992.)  .הכלים , אשר נבנה לצרכי מחקר זהבתצפית המאפייני השיחכלי לניתוח ב .

בדיקת יכולות הכללה של המיומנויות קודדו ע"י מקודדת נאיבית למטרות ולהליך ההתערבות. 

שאלון מיומנויות שיחה מבוסס תאוריה, הנבנה לצרכי שימוש בתוך ה תשנלמדו בהתערבות, נעש

השאלון העריך את התפקודים השיחתיים  (.Rajwan & Bauminger- Zviely, 2013מחקר זה 

השונים שהראה הילד במגוון סיטואציות יומיומיות בגן ללא תיווך מבוגר, השאלון מולא ע"י 

הערכת שניים מאנשי הצוות )הגננת והמטפלת שהעבירה את תוכנית ההתערבות(. כמו כן, ל

 Vineland) לנדנעשה שימוש בשאלון ויינ ההתנהגות המסתגלת בתחומי ההתפתחות השונים

Adaptive Behavior Scales, Vineland II (Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005)  שהועבר

 לצוות ולהורים. 

 תוצאות המחקר

לדי לבדיקת יכולותיהם הפרגמטיות של הילדים בעקבות ההתערבות, י PRS -ממצאי העל פי      

התנהגויות  הכוללים הכלי,יכולותיהם במרכיבי במובהק ראו שיפור ה הקבוצת התערבות השיח

)כגון הפחתת מבעים סטראוטיפים בעת , התנהגויות פרוזודיות )כגון הדדיות בשיחה( פרגמטיות

גם ביחס , )כגון שימוש בג'סטות הולמות בעת השיחה( לינגוויסטיות -והתנהגויות פראשיחה( 

מצא נהקבוצות האחרות, כפי ששתי יחסית לילדי לעצמם, בהבדל בין לפני ואחרי ההתערבות, וגם 

ההתערבות קבוצת  ילדימקידוד תצפיותיהם בעת ארוחת חטיפים ובעת משחק חופשי. 

. החברתית הראו התקדמות מובהקת רק בתחום הפראלינגוויסטי האינטראקציהבמיומנויות 

  זה. כליהביקורת לא הראו שיפור באף אחד ממרכיבי  לעומתם, ילדי קבוצת

ניתן לראות כי בשתי  ,בתצפית הכלי לניתוח מאפייני השיחבאופן דומה, מתוצאות      

של ילדי קבוצת התערבות  באיכות תפקודם השיחתיסיטואציות הצילום חל שיפור מובהק 

אחרי( וגם בהשוואה לתפקודם של ילדי שתי -השיחה לאחר ההתערבות, יחסית לעצמם )לפני

יפור במימדים איכותיים כגון שמירה על נושא הולם בשיחה הקבוצות האחרות )לדוגמה, חל ש

והרחבתו(. לא נמצא שיפור במדדים אלו בשתי קבוצות הביקורת )התערבות לקידום אינטראקציה 

 חברתית וביקורת ללא התערבות(.

שמולא ע"י הגננת והמטפלת הפרא רפואית שהעבירה את התוכנית,  שאלון השיחממצאי      

ההכללה בשימוש במיומנויות שנרכשו בהתערבות. נמצא הבדל מובהק בכל  מעידים על יכולת

ששת מדדי השאלון בין מדידת הלפני ומדידת האחרי, )מדדים כגון: תפקוד הילד כדובר, תפקודו 

כמאזין( רק עבור קבוצת השיחה, שהראתה עליה בכל המדדים. כמו כן נמצא כי השינוי שחל 

בכל מדדי השאלון, יחסית לשינוי שחל בקבוצת ההתערבות בקבוצת השיחה הינו גדול ומובהק 

 במיומנויות אינטראקציה, וגם יחסית לקבוצת הבקרה. 

לעומת ממצאים אלו, לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בעקבות ההתערבות, באף אחד      

)ציון תקן כולל, ציון תקן תקשורתי וציון תקן חברתי( עפ"י דיווחי הויינלנד משלושת מדדי 

  הממצאים בהקשר למדדים אלו נידונים בעבודה.  דיווחי הצוות.ההורים ועפ"י 

 מסקנות והשלכות המחקר

על סמך הממצאים שהובאו לעיל ניתן להסיק כי תוכנית התערבות השיחה אכן נמצאה יעילה      

ה חברתית ומיומנויות פרגמטיות. בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות, לקידום מיומנויות שיח

נבדקי קבוצת השיחה הראו שיפור מובהק רב יותר במדדים השונים. השינוי המובהק שנמדד מביא 

כמו כן, בהתייחס  יותר מבחינה פרגמטית ושיחתית. תפקוד איכותילידי ביטוי תהליכים לקידום 



ה הטבעית, ילדי קבוצת השיחה הראו יכולת הכללה של להכללת המיומנויות לשימוש בסביב

המיומנויות שנרכשו בהתערבות גם למצבים ספונטניים אחרים בגן, שאינם מתווכים ע"י המבוגר, 

)לדוגמה: שיחה ספונטנית בעת משחק חופשי ללא תיווך מבוגר(, עפ"י שאלוני שתי נשות צוות 

  יחסית לביצועי ילדי שתי הקבוצות האחרות.המכירות את הנבדקים. שיפור זה נמצא מובהק גם 

יתכן שבעקבות תהליך ההתערבות וההנגשה הקוגניטיבית של הידע, וכן בעקבות ההתנסות       

בקבוצה, הילדים הצליחו לזהות מרכיבים העומדים בבסיס האינטראקציה עם העמיתים. כמו כן, 

יתכן כי תהליך ההתערבות שהתרחש בהקשרים קבועים, סייע לילדים לזהות פעמים רבות יותר 

, כך יותראת כוונות העמיתים בהקשר המוכר, ואיפשר להם להגיב במבעים שפתיים רלוונטיים 

 שהשתתפותם השיחתית היתה הולמת יותר מבחינה פרגמטית וחברתית.

תוכנית התערבות ייעודית לקידום מיומנויות שיחה תרומתו של המחקר היא בבניית           

, אותה ניתן להטמיע במסגרות חינוכיות. קידום מיומנויות השיחה HFASDחברתית לילדי גן עם 

הינו בעל חשיבות מכרעת לשיפור תהליכי אינטראקציה חברתית ומעורבות חברתית של ילדים 

צעיר, עשויה להוביל להפחתת  בספקטרום האוטיסטי, והתחלת התערבות ממוקדת בכך בגיל

 הבדידות ועליה במעורבות החברתית של ילדים אלה.

 


