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השפעות על סגנון ההוראה  -לתיווך עמית תכנית 

התיווכי, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות בקרב 

 ASDמנחים עם התפתחות תקינה ומונחים עם 
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חתשע"          רמת גן



 תקציר

 

( PMYCמטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השפעת תכנית ההתערבות לתיווך עמית )

ווכי, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות של מנחים עם התפתחות ועל סגנון ההוראה התי

תקינה ועל ההיענות לתיווך, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות של תלמידים מונחים עם 

 אוטיזם. 

 Peer Mediation with Young)עמית  תיווךל תכניתהשפעת ה לראשונה נבדקהבמחקר  

Children )פי שהם באים לידי ביטוי בכושר ההשתנות השכלי בקרב על היבטים קוגניטיביים כ

על  תכניתאוכלוסיית ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. כמו כן, נבדקה לראשונה השפעתה של ה

ועל רמת המיומנויות החברתיות כפי שהן באות לידי ביטוי במהלך האינטראקציה  תיווךההיענות ל

על היבטים קוגניטיביים על    עמית תיווךל יתתכנעם המנחים. בנוסף, לראשונה נבדקה השפעת ה

ועל המיומנויות החברתיות בקרב אוכלוסיית  תיווכיכושר ההשתנות השכלי, על סגנון ההוראה ה

ילדים עם התפתחות תקינה אשר התנסו כמנחים לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. הנחות 

 (.Shamir & Tzuriel, 2002, 2004א; 2000)שמיר, עמית  תיווךוהשערות המחקר נגזרו ממודל ל

על שיפור כושר ההשתנות הקוגניטיבי,  תכניתוממצאי מחקרים קודמים אשר הצביעו על השפעת ה

, המיומנויות החברתיות ועל שיפור ביכולת להפיק תועלת מלמידה בקרב תיווכיסגנון ההוראה ה

 & Shamirעמית ) ךתיוומנחים ומונחים עם לקויות למידה ולקויות שמיעה שהתנסו בתכנית ל

Lazerovitz, 2007; Shamir & Silvern, 2001; Shamir & Tzuriel, 2002, 2004; Shamir et 

al., 2007; Shamir et al., 2006; Shamir & van der Aalsvoort, 2004.) 

מנחים ומונחים קבוצת הניסוי  –זוגות של תלמידים  43תלמידים,  86במחקר השתתפו 

המדגם נלקח משמונה בתי  .זוגות תלמידים 18וקבוצת הביקורת מנתה  מידיםזוגות תל 25מנתה 

על הרצף האוטיסטי, ספר יסודיים ברחבי הארץ, המשלבים כיתות תקשורת המיועדות לתלמידים 

המדגם חולק באופן אקראי לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. המנחים בתפקוד בינוני ומעלה. 

עמית ואילו המנחים מקבוצת הביקורת קיבלו  תיווךתערבות לה תכניתמקבוצת הניסוי השתתפו ב

הדרכה חלופית. המנחים אשר השתתפו במחקר היו תלמידים בעלי התפתחות תקינה הלומדים 

ואילו המונחים היו תלמידים הלומדים בכיתות ג' תקשורת באותו בית  10-11בגילאי  בכיתה ה'

-DSM -על פי הקריטריונים של ה ף האוטיסטיעל הרצמאובחנים , השנים 7.5-10.5בגילאי  הספר

IV-TR (American Psychiatric Association [APA], 2000 .) 



לפני  .התערבות, התערבות ולאחר התערבות שלושה שלבים: לפניב הליך המחקר בוצע

רמתם . כמו כן,  CARS-רמת חומרת האוטיזם של המונחים באמצעות מבחן ה נבדקה ההתערבות

של המנחים נבדקה באמצעות מבחן המטריצות הפרוגרסיבי של רייבן. בשלב הבא  הקוגניטיבית

הועבר חלק בנוסף, נבחנו המנחים והמונחים במבחנים לבחינת כושר ההשתנות הקוגניטיבית. 

שלב לפני למידה בקרב המונחים.  CSTMבקרב המנחים ומבחן  CMB -האנאלוגיות מתוך מבחן ה

על מנת  ת כושר ההשתנות הקוגניטיבי של כל משתתף. לבסוף,מבחנים אלה שימוש בסיס להערכ

בשלב  למנחים. לבדוק את היכולות החברתיות הועבר שאלון הסתגלות חברתית "מה עושים"

עמית  תיווךהתנסות בהוראה ל שכללהעמית(  תיווךל תכנית) PMYC תכנית עברההו ההתערבות

המנחים מקבוצת הניסוי . CSTM -באמצעות תוכנת "חושבים בסדר", תוכנת מחשב למבחן ה

עמית.  המנחים מקבוצת הביקורת השתתפו במקביל  תיווךשתתפו בשבעה שעורים על פי תכנית לה

הניסוי מקבוצת והמונחים בסיום שלב הלמידה המנחים  .בשיעור אחד בו קיבלו תכנית חלופית

התבקשו לעבוד  נחיםממפגשים. בכל מפגש ה שמונהדקות, זאת למשך  25נפגשו פעם בשבוע למשך 

. שני המפגשים האחרונים הוקדשו לעבודה על משחקי מחשבבזוגות עם עמיתיהם המונחים על 

 . האינטראקציה התיווכיתדקות 20בכל מפגש ארכה הלמידה התוכנה "חושבים בסדר". כאשר 

 לאחר ההתערבות .םללא התערבות וצוות המחקר על ידי עורכת המחקר צולמה במפגש השמיני

חלק  ועבר. למנחים הלמנחים ולמונחים נוספת המבחנים לבדיקת השתנות קוגניטיבית ו פעםברעוה

. CMB -מבחן השל  הכולל את פרק בעיות האנאלוגיות הרגיל ופרק "ההעברה" 'אחרי הלמידה'

נותחו על  ידאווו. סרטי הCSTM -שלב "אחר למידה" ושלב "העברה" של מבחן ההועבר  למונחים 

. תצפית מובנית על אינטראקציה חברתית בינאישית על פיגם  עמית תיווך-רכת איכותתצפית להעפי 

 למנחים.  הועבר שאלון הסתגלות חברתית "מה עושים" בנוסף,

שמנחים אשר השתתפו  ממצאי המחקר, ביחס להשערות ושאלות המחקר מצביעים על כך

שלא יותר מאשר המנחים  הותגבו תיווךואיכות  תיווךרמת  גילו( PMYCעמית ) תיווךל תכניתב

)הפעלה  תיווךשימוש במדד הפעלה ללא הממצאים מצביעים על כך שבנוסף,  .תכניתהשתתפו ב

יותר מאשר  גבוהבקרב המנחים בקבוצת הביקורת היה  תיווךמילולית ולא מילולית( במהלך מתן ה

שר עבדו עם א נחיםוהמ נמצא כי כמו כן, בקבוצת הניסוי. ממצא אשר תומך בהשערת המחקר.

יותר מאשר  גבוהה תיווךרמת היענות ל גילו (PMYCעמית ) תיווךל תכניתמנחים שהשתתפו ב

 .תכניתשעבדו עם מנחים שלא השתתפו בנחים והמ



בשתי קבוצות  מנחיםעל כושר השתנות קוגניטיבי בקרב הבנוסף, ממצאי המחקר מצביעים 

ה את מיומנות פתרון האנאלוגיות של עצם פעולת החונכות היא אשר שיפרשנראה המחקר. מכאן 

מבחן חלק ה"העברה" ברמת היכולת של פתרון בעיות באנאלוגיות ב לעומת זאת, נמצא כיהמנחים. 

מקבוצת הניסוי )שעברו הכנה לחונכות במסגרת  מנחיםבקרב הגבוהה יותר  הייתה  CMB-ה

בקרב . בעוד תכניתילת הההתערבות בהשוואה למדידה לפני תח תכניתלאחר עמית(  תיווךל תכניתה

מקבוצת הביקורת חלה אף ירידה ברמת פתרון הבעיות בחלק ה"העברה" בין שתי  מנחיםה

. כמו כן, נמצא כי המונחים בקבוצת הניסוי הפגינו כושר השתנות קוגניטיבי גבוה יותר המדידות

רבות מאשר מאשר מונחים מקבוצת הביקורת וכן, הישגיהם במדד זה היו גבוהים יותר לאחר ההתע

 לפניה. 

 מנחיםרמות השליטה העצמית והאמפטיה של הבבנוסף, הממצאים מצביעים על שיפור 

. מכאן, נראה תכניתההתערבות בהשוואה למדידה לפני תחילת ה תכניתלאחר  בשתי קבוצות הניסוי

אם כך שעצם פעולת החונכות היא אשר שיפרה את מיומנויות השליטה העצמית והאמפטיה של 

הן בהתייחס ליוזמה והן בהתייחס לתגובה, הממוצעים כמו כן, בקרב המונחים, ם. המנחי

המדורגים של מאפייני האינטראקציה החברתית שנבדקו במחקר היו גבוהים יותר בקרב קבוצת 

עמית, לעומת  תיווךל תכניתהניסוי, כלומר מונחים שעבדו עם מנחים שעברו הכנה באמצעות ה

המונחים מקבוצת בנוסף, עמית.  תיווךל תכניתים לא השתתפו בקבוצת הביקורת, שבה המנח

הניסוי גילו רמת מיומנות גבוהה יותר של אינטראקציה חיובית ואינטראקציה פונקציונאלית 

  לעומת המונחים מקבוצת הביקורת. 

 


