
"כייף לשחק ביחד"
פיתוח תכנית הדרכה מבוססת וידאו לטיפוח המותאמות הרגשית והשפתית של אימהות לילדים לקויי שפה  

. אוניברסיטת חיפה, התכנית הבינתחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד
קלינאית תקשורת  -נרוצקיעדי : מגישה

.ר סמדר דולב"ד: מנחה

ישנה חשיבות רבה לשילוב תכנית הדרכה מבוססת וידאו כחלק מהתהליך  •
והתייחסות גם למרכיבי מותאמות רגשית , שפהמעוכביהטיפולי בילדים 

.ושפתית של ההורה

מטרת המחקר
פיתוח תכנית הדרכה לאימהות לילדים לקוי שפה לטיפוח המותאמות  

.יעילותהובדיקת הרגשית והשפתית של האימהות במהלך משחק 

רקע תיאורטי
שאימהות לילדים לקויי שפה פחות משוחחות עם במחקרים נמצא•

 ,Hammer et al., 2001; Wulbert)ילדיהן ופחות תגובתיות אליהם 
Inglis, Kriegsmann, & Mills, 1975.)

במחקרים נמצא קשר חיובי בין תגובתיות אימהית לשיפור שפתי •
.אצל ילדים מאחרים בדיבור

מחקרים שבדקו תכניות הדרכה הכוללות הדרכת הורים לילדים  •
לקויי שפה לעומת טיפול שפתי אצל קלינאית תקשורת מצאו שיפור  

הורים בלבד מאשר אלו  אשר עברו הדרכת הילדים גדול יותר אצל 
Van Balkom)אשר קבלו טיפול שפתי אצל קלינאית תקשורת  et 

al., 2010 . )
מעט מחקרים בדקו את יעילותה של תכניות הדרכת הורים הכוללת  •

והמחקרים שכן כללו  , היבטים שפתיים והיבטים של רגישות הורית
 ,.Fey et al)רגישות הורית נעשו אצל ילדים עם פיגור או אוטיזם 

תכנית ההדרכה במחקר הנוכחי הינה ייחודית שכן היא  (. 2006
רגישות  אשר משלבת היבטים של לקויי שפה תכנית הדרכה להורים 

.  אימהיתאימהית ומותאמות שפתית 

:משתתפים
ילד-דיאדיות אם4•

(M=2.8)שנים 2.2-3.11גילאים •

או    /איחור בהבנת השפה ו, הילדים עם תקשורת תקינה•

בהבעת השפה

:כלים
תכנית ההדרכה•

ילד שמשו הן כבסיס להדרכה והן  -התצפיות של אינטראקציה אם
(.לאחרון1השוואת צילום )לשם הערכת התוכנית 

שאלוני הורים•

. שאלון דמוגרפי ושאלוני משוב
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לאחר תכנית ההדרכה תהיה עלייה במותאמות הרגשית של האם •
. לבנה בעת משחק משותף

תכנית  שיפור במותאמות השפתית של האם לבנה בעקבות יחול •
.ההדרכה

והשפתית  ניתן לראות שהמותאמות הרגשית
.  ההדרכהלאחר תכניתעלושל האם 

ציוני המותאמות הרגשית והשפתית של האם 
לפני ולאחר תכנית ההדרכה
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תזמון וקצב משחקיות
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לסקלותהמותאמות הרגשית על פי חלוקה 
.השונות

מלבד  הסקלותניתן לראות שהציונים בכל 
יותר לאחר גבוהיםהסקלה של אפקט חיובי היו 

שהשינוי  כמו כן ניתן לראות . תכנית ההדרכה
.משחקיותנצפה בסקלה של הגדול בותר 

משוב האימהות לגבי תכנית ההדרכה
אני משאירה לו יותר  "

מקום להוביל את  
"המשחק ולהתבטא

מבוא

השערות המחקר

שיטה

השלכות יישומיות
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נמצאה עליה במותאמות הרגשית ובמותאמות השפתית  , השערות המחקר אוששו•
. של האימהות לבנן בעת משחק משותף לאחר תכנית ההדרכה

אימהות דיווחו על  4מתוך 3. כל האימהות הביעו שביעות רצון מתכנית ההדרכה•
.שיפור שפתי אצל ילדם לאחר תכנית ההדרכה

י הדרכה הורית יכולה לשפר את היכולות "נראה שהתערבות רגשית ושפתית ע•
השפתיות של הילד וישנה חשיבות של שילוב היבטים רגשיים ולא רק היבטים  

. שפתיים

אוכלוסייה לא הטרוגנית וכן העדר בדיקה , גודל מדגם קטן: מגבלות המחקר כללו•
.של יעילות תכנית ההדרכה לטווח הארוך

אני מנסה לשחק אתו "
יותר במשחקים 

שדורשים דיבור וביטוי  
"מילולי

אני חלק מהמשחק  "
במקום מישהי חיצונית 

"שמבקרת אותו

שיפור שפתי

קבלת כלים להמשך 
עבודה בבית

הוא הוסיף מילים  "
רבות לאוצר המלים 
שלו ואף החל לחבר  

"מלים

!  חבל שאין המשך"
-היה קצר וממוקד

!"מעולה

מרחיב ' אני רואה שג"
משפטים לכדי שלוש  

מילים ויותר ומשתמש  
"באוצר מילים יותר גדול

שינוי באופן  
המשחק של  
האם עם בנה

לא היה לי חסר "
ההדרכה.כלום

.  הייתה מצוינת
"רק קצרה מדי

אני מרגישה  "
שקיבלתי המון כלים  

"להמשך עבודה

נבדקו המאפיינים  
:הבאים

אפקט חיובי
.  הבעות פנים ומלל נעים
מתן חיזוקים ועידוד  

.הילד

Following the child's 
lead

הילד בוחר את 
.הצעצועים

.ההורה נותן זמן לחקירה
ההורה מצטרף לרעיונות  

.  הילד

תזמון וקצב
.  הילד מכתיב את התזמון
הקצב תואם את רמת 

.הילד

משחקיות
ההורה מצטרף לילד  

כשותף למשחק ולא רק 
.כמנחה או מתווך

מרחב שפתי
.מתן תור לילד בשיח

השארת מקום ליוזמות  
.שפתיות של הילד

ההורה מרחיב את מבעיו  
של הילד ומתמלל את 

.  פעולותיו

שביעות רצון  
ובקשה להגדלת  

המפגשים


