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 תקציר .1

היכולת השפתית המארגנת והמשמעותית ביותר עבור האדם.  למעשה נהנרטיבית הייכולת רקע. 

שלכאורה אינם קשורים זה בזה באופן מאורגן, על ידי סידורם  ,זוהי  היכולת לשחזר אירועים

 בחיינו מוקדם מתחילים הסיפורים. (2008)סגל,  ברצף משמעותי מתוך נקודת ראות ספציפית

 חווים אותן החוויות של בהבנה, ילד כל אצל העצמי מושג בהתפתחות חשיבות רב תפקיד ומהווים

. למעשה, נרטיב הינו אחד הכלים הקוגניטיביים החשובים, גילם ובני משפחה עם ובאינטראקציות

 ים ונותנים משמעות לעולם אם לא החשוב ביותר, שבאמצעותו כל בני אדם, בכל התרבויות מבינ

( Franke & Durbin, 2011.) היכולת לספר סיפורים הינה כושר המתפתח מהילדות המוקדמת ועד

לבגרות. התפתחות זו מתחוללת בכמה תחומים עיקריים: קוגניטיבית, פרגמאטית, חברתית, 

יכולות יכולת נרטיבית פגועה מגבילה את  .(Losh & Caps, 2003) תקשורתית ולשונית

רגשית ותקשורת בין אינדיבידואלים. מאחר והיא   -האינטראקציה ומשפיעה על הבנה חברתית

כי לאנשים עם  ,רגשיות וידע שפתי, מחקרים מצאו -מתבססת על יכולות קוגניטיביות, חברתיות

יש קושי בבניית הבנה משותפת של אירועים ( ASD- Autism Spectrum Disorder) אוטיזם

נבדקו יכולות הלמידה  ,עד עתה(.Bruner 1986;Losh& Caps, 2003באמצעות נרטיב ) והתנסויות

, בהם מתמקד המחקר הנוכחי,  (HFASD)אוטיזם בתפקוד גבוה והשימוש בנרטיב של ילדים עם

 ,Franke & Durbin, 2011במטלות מובנות על ידי שימוש בתמונות או חזרה על תוכן ששמעו )

Capps, Kehres & Sigman, 1998; Losh & Capps, 2003; Diehl, Benneto & Carter Young, 

2006; Regneri & King, 2014; Rollins, 2014בדקו את יכולת השימוש  בודדים (. מחקרים

 Doenyas, Simdi, Cataltepe) מכשירים טכנולוגייםבאמצעות  HFASDעם והלמידה של ילדים 

& Birkan, 2014; Kucirkova, Messer, Critten& Harwood, 2014; Mariotti, 2012עד כה לא ( ו

 . מצעות אייפד בפרטבא היכולת הנרטיביתלימוד את  נעשה מחקר שבדק

, ובעיקר בעבודה עם אוכלוסיית טיפוליעלייה בשימוש באייפדים ככלי לאור ה. מטרות המחקר

המחקר הנוכחי ככלי למידה עבורם.  כי ישנה חשיבות רבה לבחינת האייפד נראה, ASDהאנשים עם 

האם קיימת העדפה או יתרון לשימוש באייפד ככלי למידה של יכולות נרטיביות בקרב ילדים  בחן

בחינת היכולת הנרטיבית המציגים ילדים  -לפיכך, למחקר זה שלוש מטרות מרכזיות. HFASDעם 

הנרטיביות המציגות שתי  , השוואה בין היכולותHFASDבהתפתחות תקינה בהשוואה לילדים עם 

אייפד ובחינת היכולות הנרטיביות ספר בתמונות אל מול ספר  -קבוצות המחקר בשני כלי המחקר



הם במטלות יואת הקשר להעדפה שהציגו בין כלי המחקר לבין ציונ HFASDהמציגים ילדים עם 

 הנרטיביות.

שיערנו כי ילדים על הרצף האוטיסטי יראו יכולות נרטיביות נמוכות יותר השערות המחקר. 

בעיקר מבחינה שפתית )אורך, מבנה, רצף והרחבות( מקבוצת הילדים בהתפתחות התקינה, 

יראו העדפה  HFASDכי ילדים עם  ,בהתייחס להבנת הסיטואציה החברתית בסיפור. עוד שיערנו

גבוהים יותר וכי ימצא הבדל באיכות הנרטיב אשר יציגו הילדים ברורה לאייפד ולפיכך ציוניהם יהיו 

 במטלת האייפד בהשוואה למטלת הספר. HFASDעם 

ילדים בהתפתחות תקינה  30-ילדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה ו 30. המדגם כלל שיטה

קר הועברו לכל הנבדקים במחוהיכולת השפתית. ראשית  הגילאשר הותאמו במדדי  4-6בגילאי 

מבחן לסינון שפה של ילדים דוברי -גורלניק שהתבסס על תתי מבחנים מתוך אבחוןאבחון שפתי 

על מנת לקבוע שכולם נמצאים ברמה שפתית  (1995רום, ו עברית בגיל קדם בית ספר )גורלניק

, אשר מולא ע"י הוריהם לקביעת רמת התפקוד SCQהועבר שאלון  ASD-תואמת גיל. לילדי ה

 frog on " ספרים מסדרת 2המחקר כל נבדק השתתף בשני מפגשים, בהם הוצגו לו מהלך בשלהם. 

his own  של "Mayer (1969Mayer,)- הספרים ספרים ללא מילים, לנטרול ההשפעה השפתית .

 בדפי הספר/ אייפד דפדפו המשתתפים . בתחילה,ספר תמונות ואייפד -הוצגו בשני אמצעים שונים

בתמונות. על והתוודעו אל הסיפור. לאחר מכן, הילדים נדרשו לספר את הסיפור תוך כדי התבוננות 

ספר/ אייפד. במפגש  -עמודים בכל מטלה, תוך שימוש באמצעי אחד 7-כ המשתתפים היה לספר 

, בו לא השתמשו במפגש השני. אחרשלאחריו היה עליהם לבצע את אותה מטלה באמצעי ה

 .על ידי הקלטת שמע לצורכי ניתוח מדגמי השפה המפגשים הוקלטו

המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבדוק האם ימצאו הבדלים באיכות הנרטיב המופק . תוצאות

באמצעות שימוש בספר דיגיטלי באייפד, לעומת הנרטיב המופק באמצעות ספר תמונות בקרב 

קיבלו  HFASDנבדקים עם  . השערה זו אוששה. תוצאות המחקר מעידות, כיHFASDילדים עם 

ציונים גבוהים יותר בשני האבחונים במטלת האייפד לעומת הספר. תוצאות המחקר מעידות על 

שימוש בשפה גבוהה יותר והן על יכולת הבנה טובה יותר של הסיפור, הבנת ההתרחשות המרכזית 

נרטיב באייפד , באופן מובהק בעת בניית HFASDילדים עם  ומיהן הדמויות הבונות אותו, אצל

 HFASDקיימת העדפה ברורה בקרב ילדי מצאנו, כי לעומת בניית נרטיב לפי ספר תמונות. עוד 

בין ילדים עם  בהשוואהלשימוש באייפד וקיים קשר מובהק בין העדפתם  לבין גובה ציונם במטלה. 

HFASD  מבחינה התפתחות תקינה קיימים הבדלים מובהקים ביכולות הנרטיביות הן עם לילדים

פרד, נלשונית והן מבחינה סיפורית. בהשוואה בין היכולות הנרטיביות שמציגות כל קבוצה ב



כי הילדים עם התפתחות תקינה השיגו ציון גבוה יותר מצאנו  בשימוש בשני האמצעים השונים

כשהפלטפורמה הייתה ספר, אך לא כשהפלטפורמה  HFASDן מובהק בהשוואה לילדים עם באופ

תוצאה זו מוכיחה למעשה, כי על ידי שימוש באמצעי  ד, שם לא נמצא הבדל מובהק.הייתה אייפ

מציגים יכולות טובות ובחלק מהמדדים אף זהות לילדים בהתפתחות  HFASDילדים עם המתאים, 

ם הבדלים בהבנת המצבים החברתיים בין ילדים ע קיוםיתה יהשערה נוספת שאוששה התקינה. 

 ., לטובת ילדים בהתפתחות תקינהHFASDהתפתחות תקינה וילדים עם 

חינוכית. בשנים  -תרומת המחקר מתבטאת הן ברמה המחקרית והן ברמה היישומית .מסקנות

נחקר יותר ויותר אך למעשה, מחקרנו  ASDהאחרונות תחום השימוש בטכנולוגיה, בעבודה עם 

לעבודה ולימוד של הוא בין המחקרים הראשונים שבדקו באופן ישיר את השימוש באייפד ככלי 

בקרב  ך אור על התחום ההולך ומתפתח של העבודה עם אייפדיםפושר זה מחק יכולת נרטיביות.

ומזמנות המשך מחקרים  משמעותיותתוצאות המחקר  .ובפרט על יכולות נרטיביות ASDם ילדים ע

 בנושא.

ללמידה של , מחקר זה חשוב כדי להבין את מקורות המוטיבציה חינוכית -ברמה היישומית

פיתוח ב ASDבעבודה עם ילדים עם  רבהחשיבות  קיימתמן הפן היישומי, . ASD-אוכלוסיית ה

 ) הצלחה חברתית ואקדמית עבור יותנרטיביכולות ל זקוקיםילדים  היכולת הנרטיבית שלהם.

Franke & Durbin, 2011) . היכולת לספר סיפור מכילה בתוכה את הפוטנציאל לפתח דמיון

לעודד ילדים  ,שטף מילולי, עידוד מלל, שיפור יכולות דיבור בציבור, קידום יכולות למידהוהשראה, 

 נרטיבים כישורים -(Franke & Durbin, 2011) ודרביןפרנק  שטענווסופו של דבר, כפי  לכתיבה

עוזר לראות  הנוכחי המחקר . טוב אותו ולהבין בעולם חלק להיות הספקטרום ולילדי לנו עוזרים

 שים להביע, איך אין זה אומר כי הןכי קיימות יכולות שפתיות וחברתיות שילדים אוטיסטים מתק

לבנות תוכניות טיפוליות אינן קיימות אצלם. על ידי שימוש מותאם באמצעים נכונים, ניתן 

 ולהביא את הילדים למיצוי הפוטנציאל האמיתי שלהם.ולימודיות 


