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תקציר
מחקר זה מתמקד בקשר הדיאדי בי פעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית
להוריו או מטפל ראשוני אחר והשפעת תכנית הדרכת הורי בנושא תקשורת תומכת וחליפית
)תת"ח( על קשר זה .לקשר הראשוני של הפעוט ע מטפליו הראשוניי משקל רב בהנחת היסודות
להתפתחות תקשורת ושפה ) .(Schertz & Odom, 2004; Trivette, 2003זאת מאחר והתקשורת
מתפתחת מתו יחסי גומלי ע הסביבה ) .(Gowlett,1994במצב של התפתחות תקינה ,לומד
הפעוט דר אינטראקציה ע הסביבה את כללי הבסיס של התקשורת והשפה .בקרב פעוטות ע
לקויות שונות תהלי זה הינו מורכב .די בפגיעה באחד התחומי הדרושי לתהלי בכדי להפו
את רכישת התקשורת והשפה למשימה סבוכה וא ,בלתי אפשרית ) Bernstein & Tiegerman,
.(1993; Owens, Metz, & Farinella, 2010
השותפי התקשורתיי הראשוני של הר הנולד ה מטפליו הראשוני  ,ואכ נית לומר
כי הקשר בי הורי וילד הינו רב ממדי ובעל חשיבות רבה להתפתחותו .קשר זה מניח את אבני
היסוד להתפתחותו התקשורתית ,הרגשית ,החברתית והקוגניטיבית של הפעוט ) ;Bates, 1999
 .(Frankel & Bates, 1990; Laible & Song, 2006חוקרי רבי בחנו את חשיבותו של קשר
ראשוני זה והגדירו אותו כדיאדה )לדוגמאAinsworth, 1979; Emde & Harmon, 1982; :
 .(Frankel & Bates, 1990;Kelley et al., 1983הדיאדה ,היא אחת הדרכי לבחו את מהות
הקשר הראשוני בי הורה לילד ) .(Emde, Wolf & Oppenheim, 2003מחקר דיאדי בוח
באופני שוני  ,את תכונות האינטראקציה התקשורתית בי שני השותפי .
מחקרי אשר בחנו את נושא הדיאדה יוצאי מתו הנחה כי קשרי דיאדי בי א
לילדה הינ בעלי חשיבות באשר לממדי התפתחות קשר ,קיו אינטראקציות וסוגי ההתקשרות
ביניה )לדוגמאBiringen, Emde, Campos & Appelbaum, 1995; Schertz & Odom, :
 .(2004; Trivette, 2003המחקר הנוכחי מתמקד בהבנת ייחודו של התהלי התקשורתי בדיאדה
בי הורה לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .בחינת הנושא התקיימה תו שימוש
במודל לייצוג דיאדת התקשורת .מודלי מספקי מסגרת ונקודת מבט ממנה נית לבחו בעיות
וכ מספקי בסיס לבניה ולבחינה של תכניות התערבות ) .(Sanders, 1976קיימי מספר מודלי
המייצגי תהליכי תקשורת דיאדי  ,א ה מוגבלי ביכולת לייצג תקשורת דיאדית בי הורה
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לפעוט לקויי תקשורת ) .(Berlo, 1960; Lloyd, Quist & Windsor, 1990; Sanders, 1976לש
כ פותח מודל התקשורת הדיאדית ,המחבר בי מודלי קיימי המתארי דיאדה ותקשורת
ובעל יכולת לתאר את הקשר הייחודי בי הורה לפעוט בעל לקות תקשורת ) Berlo, 1960; Lloyd,
 .(et al., 1990; Sanders, 1976מחקר זה מתמקד בהבנת הקשר הדיאדי בי פעוט ע איחור
התפתחותי ולקות תקשורתית להוריו כפי שבא לידי ביטוי בסביבה הטבעית תו שימוש במודל
להבנת התהלי ולפיתוח תכנית התערבות.
מטרת המחקר הייתה לבחו את מודל התקשורת הדיאדית ביכולתו לייצג דיאדות בקרב
הורי ופעוטות ע וללא איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .לאחר אישוש המודל המוצע,
נבחנה היכולת לממשו כחלק מתהלי הדרכה העושה שימוש באסטרטגיות וכלי של תת"ח.
בחלקו הראשו של המחקר נבח מודל התקשורת הדיאדית על ידי השוואה בי שש דיאדות בקרב
הורי ופעוטות בגילאי שנה עד שנתיי ע ובלי איחור התפתחותי לקות תקשורתית .במהל
מחקר זה בוצעו תצפיות וידאו על שתי קבוצות של שש דיאדות בי אמהות לפעוטות ע ובלי
איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .מש הצילו לא עלה על  20דקות וכלל סיטואציות של
משחק חופשי בי הא לפעוט .הא התבקשה להתנהג באופ טבעי ע ילדה בסביבה הטבעית של
בית  .המידע שתועד ,קודד ונותח על פי מודל התקשורת הדיאדית תו שימוש בסטטיסטיקה
תיאורית ועל ידי הצבת התוצאות באופ ויזואלי במודל עצמו.
לבחינת ההבדלי בי הדיאדות נערכה השוואת ממוצעי ובחינת הבדלי בי הקבוצות
) .(Mann-Whitneyנמצא הבדל משמעותי בי מבנה הדיאדות במספר המסרי הכולל )שיזמו
ההורה והפעוט ג יחד( המועברי לדקה ) .(p=0.025בדיאדה בי הורה לפעוט בעל התפתחות
תקינה מועברי יותר מפי שניי מסרי לדקה ) (23.28בהשוואה לדיאדה בי הורה לפעוט ע
איחור התפתחותי ולקות תקשורתית ) .(9.1כמו כ נמצא הבדל מובהק במספר המסרי
התקשורתיי אשר מהווי משוב לפעוט מתו ס כל המסרי שמעביר ההורה .על פי תוצאות
המחקר ,הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית מגיבי פחות לסימני
התקשורת של ילד  .באשר למסרי המועברי על ידי הפעוט ,קיי הבדל מובהק בי הדיאדות
באשר למספר היוזמות התקשורתיות )  (p=0.04כמו ג למסרי המהווי משוב להורה
).(p=0.01
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מתוצאות חלקו הראשו של המחקר עולה כי קיי הבדל מובהק בי הדיאדות אשר בא
לידי ביטוי ויזואלי ברור ג בעת הצבתו במודל התקשורת הדיאדית .דיאדות בקרב הורי
ופעוטות בעלי התפתחות תקינה ה בעלות סגנו שוט (smooth-flowing style) ,המאופיי
בתדירות הופעת והעברת מסרי תקשורתיי גבוהה ) .(Harrist & Waugh, 2002סגנו זה
מאופיי בתדירות הופעת והעברת מסרי תקשורתיי גבוהה ,כאשר כ  70%מהמסרי שהועברו
על ידי הפעוט זוהו וקיבלו משוב על ידי הא  ,ו  40%מהמסרי שהועברו על ידי הא זוהו וקיבלו
משוב מהפעוט .הדיאדה מאופיינת ביציבות לכל אורכה ,מתקיימות כ 23/העברות מסרי ותגובות
לדקה בממוצע המאופיינות באחידות באשר לכיווניות המסרי בי הא לפעוט ולהפ .
לעומת זאת ,דיאדות תקשורת בקרב הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקויות
תקשורת הינ בעלת סגנו מקוטע ) (disjointed styleהמאופיי בתדירות נמוכה של הופעת
והעברת מסרי תקשורתיי ובהפסקות רבות ) .(Harrist & Waugh, 2002כ 35%/מהמסרי
המועברי על ידי הפעוט קיבלו משוב על ידי הא וכ  20%מהמסרי שהועברו על ידי הא קיבלו
משוב על ידי הפעוט .מש רצ ,העברת מסרי הינו דל והקצב הממוצע של העברת מסרי לדקה
הינו חמישה מסרי לדקה .הדיאדה מאופיינת בכיווניות לא אחידה של מסרי בי הא לפעוט
ולהפ .
כאשר נערכת השואה בי הדיאדות ,עולה כי השוני בי הדיאדות מתמקד בעיקר בקצב
העברת המסרי התקשורתיי בי השותפי לדיאדה וביכולת לזהות ולהגיב למסרי השות,
התקשורתי  .בבחינת מספר המסרי של ההורה אשר מתקיי כמשוב למסרי הפעוט נראה כי
קיי הבדל מהותי ,כאשר מרכיב המשוב לפעוט במסרי התקשורתיי של הורי לפעוטות בעלי
איחור התפתחותי ולקויות תקשורת היה קט משמעותית )כ (10% /מזה של הורי לפעוטות ללא
לקות תקשורתית )כ .(60%/יתכ כי נתו זה נובע מהתפיסות בה מחזיקי הורי לגבי מידת
ההבנה של ילד  ,ורמת הכוונה התקשורתית העומדת מאחורי המסרי התקשותיי שלו
).(Stephenson, Parrila ,Georgiou &. Kirby, 2009
נמצא כי פעמי רבות ההורי לא פרשו את התנהגות ילד כהתנהגות תקשורתית או כזו
שעומדת מאחוריה כוונה כלשהי .הורי המתקשי בזיהוי צרכי של פעוטות ע לקות
תקשורתית מדווחי על שינוי מהותי בתחושת ההבנה שלה את ילד לאחר הדרכה מתאימה
) .(Matthews-Somerville & Cress, 2005שימוש במודל התקשורת הדיאדית המאפשר תצוגה

7
ויזואלית של האינטראקציות בי ההורה לילדו יכול לחדד את הבנת ההורי באשר לתבניות
התקשורת בה ה משתמשי ובכ לסייע לשיפורה .ייתכ כי על ידי שימוש במודל התקשורת
הדיאדית בעת ביצוע התערבות בתחו התקשורת בקרב דיאדות של הורי ופעוטות בעלי איחור
התפתחותי ולקויות תקשורת נית יהיה לבחו בעזרת המודל את ממדי השינוי המתרחש עקב
ההתערבות.
מתוצאות חלקו הראשו של המחקר ,עולה כי מרכיב המשוב לפעוטות בעלי לקות
תקשורתית ואיחור התפתחותי היה קט משמעותית בהשוואה למתרחש בדיאדה בי הורה לפעוט
בעל התפתחות תקינה .מידע זה הוביל להבנה כי נית על מנת לסייע לקידו התקשורת של הפעוט
בעזרת כלי ואסטרטגיות של תת"ח ,יש לקיי הדרכת הורי מותאמת המבוססת על מודל
התקשורת .מטרת ההדרכה הינה לסייע להורי לפרש את הכוונה התקשורתית של ילד  ,כמו ג
לשנות את התפיסות בה מחזיקי ההורי לגבי רמת ההבנה של ילד ובכ לשפר את התקשורת
בדיאדה ).(Stephenson, et al., 2009
בחלקו השני של המחקר נבחנה השאלה הא נית לשפר את התקשורת בדיאדה בי
הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית על ידי שימוש בהדרכה המבוססת על
מודל התקשורת הדיאדי ע שימוש באסטרטגיות של תת"ח? בחינה זו התבצעה באמצעות
השוואה בי שתי קבוצות דיאדות להורי לפעוטות בגילאי שנה עד שנתיי ע איחור התפתחותי
ולקות תקשורתית ) ,(N=30קבוצת ההתערבות עברה הדרכה מבוססת מודל בנושא אסטרטגיות
לתמיכה וקידו התקשורת ע הפעוט לקראת התאמה של תת"ח .במהל מחקר זה בוצעו
תצפיות וידאו על שתי הקבוצות .מש הצילו לא עלה על  20דקות וכלל סיטואציות של משחק
חופשי בי הא לפעוט .הא התבקשה להתנהג באופ טבעי ע ילדה בסביבה הטבעית של בית .
תצפיות הוידאו תעדו את הדיאדות לפני ואחרי ההתערבות ,כמו כ נעשה שימוש בצילומי הוידאו
שצולמו לפני ההתערבות במהל ההדרכה ככלי לשיקו ,המתרחש בדיאדה בפני ההורי  .בקבוצת
הניסוי ניתנה במהל ההתערבות הדרכה המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית לכל משפחה
ובסופו הושאר כלי תת"ח לשימוש ראשוני ,אשר הותא בתהלי משות ,בהתא לצרכי הילד
ומבנה המשפחה .לאחר מכ נבחנה השפעת ההדרכה והשימוש באסטרטגיות ובכלי על הקשר
הדיאדי בי ההורה או המטפל הראשוני לפעוט בהתא למודל התקשורת הדיאדית .הקבוצה
השניה ,שימשה כקבוצת ביקורת וקיבלה הדרכה בנושא עיסוי תינוקות .מהל איסו ,הנתוני
היה זהה בשתי הקבוצות.
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מתוצאות חלקו השני של המחקר עולה כי בקבוצת הניסוי ,אשר עברה את ההדרכה
המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית ,חלה עלייה של כמעט פי שניי במספר המסרי הכולל
בדיאדה לאחר ההתערבות ,מ 13.51 /מסרי לדקה טר ההתערבות ,ל  23.01 /מסרי לדקה
לאחר התערבות .נתו זה הינו מובהק סטטיסטית )*** .(sig -0 .000כמו כ ,חל שינוי חיובי
מובהק )*** (sig -0 .000במספר המסרי שיז ההורה )מ 8.79 /ל 13.5 /מסרי לדקה( ,ובמספר
המסרי שיז הפעוט )מ 4.7/ל 8.9 /מסרי לדקה( .מספר המסרי שיזמו ג ההורה וג הפעוט
כמשוב למסר של האחר יותר מהכפיל את עצמו .בנוס ,חל שינוי במספר המסרי הכולל המועבר
בדיאדה .חלה ירידה באחוז המסרי של ההורה מכלל הדיאדה לעומת עלייה באחוז המסרי של
הפעוט .כלומר שחלה ירידה בדומיננטיות של ההורה בדיאדה .חל שינוי חיובי ג באחוז המשובי
מתו כלל המסרי של כל אחד מהמשתתפי בדיאדה.
לאור תוצאות המחקר נית לומר כי תכנית התערבות הכוללת שימוש בהדרכת הורי
המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית מסייעת באופ משמעותי לשיפור יכולת ההבנה של
ההורה את היוזמות התקשורתיות של הפעוט ,ועל ידי כ נותנת מקו לביטוי יכולות התקשורת
של הפעוט ,ומכא תורמת להבניית הקשר הדיאדי בינו לבי הוריו או מטפל ראשוני אחר.
תקשורת תקינה מאופיינת באיזו בי שני המתקשרי באשר למספר המסרי המועברי  ,קרי
היוזמות התקשורתיות ,כמו ג לאחוז אותו מהווה המשוב מכלל המסרי שמעביר שות,
תקשורתי אחד למשנהו ).(Harrist & Waugh, 2002;Kelley, et al., 1983; Yuasa, et al., 2010
מסקנה העולה ממחקר זה היא כי תכנית ההתערבות אשר הועברה במחקר זה ,תרמה לקרוב
הדיאדה לאיזו בהעברת המסרי התקשורתי בי המשתתפי בדיאדה.
למחקר זה צפויה להיות תרומה בכמה מישורי :
חשיבות תיאורטית .בפיתוח מודל דיאדי ייחודי להורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט ע איחור
התפתחותי ו/או איחור התפתחותי ולקות תקשורתית ובהבנת המשמעות של מת אסטרטגיות
לפיתוח תקשורת בקרב פעוטות אלו; שימוש במודל מספק כלי להבנת הקשר בי מאפייני
הלקות של הפעוט לסגנו הדיאדה שלו ע ההורה .בייצוג דיאדות במודל נית למפות את השפעת
המאפייני התפקודיי של כל אחד מהשותפי בדיאדה על אופי התקשורת בה .על ידי שימוש
במודל נית לפענח את הקשרי בי היוזמות התקשורתיות של ההורה לאלו של הפעוט כמו ג
לקשר בי מספר המסרי שהועברו למספר המשובי שהתקבלו באשר לכל אחד מהשותפי
בדיאדה.
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חשיבות מעשית .נית להשתמש במודל זה לצרכי מחקר והדרכה ,על ידי בחינת השינוי בדיאדה
עקב תכנית ההתערבות .המודל מתאי לשימוש על ידי אנשי מקצוע לבחינת דיאדות כחלק
מתכניות התערבות בגיל הר לקראת התאמה של תת"ח .כמו כ נית להשתמש במודל ככלי
להדרכה ,על ידי שימוש במודל לייצוג דיאדות נית לקיי תהליכי רפלקציה אצל ההורה לשינוי
ושיפור דרכי התקשורת ע הפעוט .שימוש לאור זמ במודל יכול לאפשר שיקו ,והתבוננות על
תהליכי שינוי בדיאדה .ומתו כ להסיק על אופני התקשורת בדיאדה .נית להקנות את השימוש
במודל למשפחות ועל ידי כ לתרו ליצירת תנאי לתהליכי של התערבות מוקדמת ממוקדת
משפחה ,בסביבה הטבעית .הקניית המודל יחד ע אסטרטגיות של תת"ח להורי צפויה לתת
ביד את הכוח לקיי שינוי בדיאדה ,שינוי שאמור להשפיע באופ חיובי על התפתחותו
התקשורתית של הפעוט ומכא ג על הדיאדה בינו לבי הוריו .מת אסטרטגיות וכלי של תת"ח
לפעוט צפוי למלא את החלל התקשורתי שנוצר בעקבות הלקות וייצור את התנאי לקיומה של
דיאדה רצופה ויציבה .יש לצפות כי שימוש בתכניות התערבות מבוססות מודל התקשורת
הדיאדית בשימוש באסטרטגיות של תת"ח יעודדו תכנו וביצוע של תכניות התערבות מוקדמות
נוספות בתחו .
על מנת להעמיק את ההבנה בתחו מומל 2לקיי מחקרי המש באשר ליעילות תכנית
ההתערבות ,נראה כי כדאי לקיי התערבות מסוג זה על מדג גדול יותר של פעוטות ,זאת על מנת
לפענח את השפעת המשתני השוני על ההבדל המובהק .לאור יעילות תכנית ההתערבות ,כדאי
לבחו אותה בטווח גילאי צעיר יותר .זאת ,בשל העובדה כי התערבות מוקדמת ככל האפשר
מומלצת לצימצו פערי בהתפתחות בקרב האוכלוסיה הנחקרת .כמו כ ,מומל 2לבחו את יעילות
התכנית באוכלוסיות אחרות בעלות לקויות תקשורת.

10

רשימת תרשימי
תרשי
תרשי
תרשי
תרשי

א .מודל תקשורת בסיסי
ב :מודלי לייצוג דיאדות
ג :מודל המידע הבסיסי של מערכת יחסי דיאדית
ד :מודל העברת מסרי בתת"ח

תרשי ה :מודל לייצוג תקשורת בדיאדה בי הורה
תרשי ו :זמ אוכל – דיאדה בי א לפעוט בעל התפתחות תקינה
תרשי ז :זמ אוכל – דיאדה בי א לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורת

11
16
17
20
23
29
30

רשימת טבלאות
טבלה  :1פרטי המשתתפי במחקר ,חלק א'
טבלה  :2תדירות מסרי לדקה וביטוי באחוזי

26
31

טבלה  :3מספר מסרי – השוואת ממוצעי ובחינת הבדלי בי הקבוצות ) (Mann-Whitney

32

טבלה  : 4פרטי המשתתפי במחקר ,חלק ב'
טבלה  :5השוואת ממוצעי לפני ולאחר התערבות בשתי קבוצות המחקר

36
39

טבלה  :6קבוצת הניסוי :בחינת השינוי בעקבות ההתערבות ) מבח ( t

40

טבלה  :7קבוצת הביקורת :בחינת השינוי בעקבות ההתערבות ) מבח ( t

40

טבלה  :8בחינת הקשר בי כמות המסרי ההתחלתית של ההורה לבי השינויי שחלו עקב

41

ההתערבות )מתא פירסו(
טבלה  :9בחינת הקשר בי חומרת הלקות לבי השינויי שחל עקב ההתערבות )מתא פירסו(

42

רשימת נספחי

נספח א'  :תמליל דגימת דיאדה בנושא אוכל

59

11

מבוא
אוכלוסיית הפעוטות בעלי איחורי התפתחותיי מאופיינת פעמי רבות בלקות תקשורתית,
לקות זו מקשה על הפעוט ביצירת הקשר הראשוני שלו ע הוריו כמו ג מקשה על התפתחות
התקשורת והשפה ).(Bernstein, & Tiegerman, 1993; Owens, Metz, & Farinella, 2010
במסגרת מחקר זה נבנה מודל חדש לייצוג הקשר בי הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית ,מודל זה נבדק ביכולתו לייצג קשרי אלו כמו ג ביכולתו לשמש מסגרת להתערבות
שמטרתה להקנות להורי אסטרטגיות וכלי ראשוניי של תת"ח להעצמת התקשורת של
הפעוט.

תקשורת ושפה
תקשורת כוללת העברת רעיונות ומסרי מאד אחד לאחר ) .(Sanders, 1976נית להגדיר
תקשורת כהעברת מסרי בקוד ,הנקלט ומפורש במערכת החושי של היחיד .לשני השותפי
לתקשורת ,השולח )הדובר( והקולט )המאזי( יש ידע לגבי כללי וחוקי התקשורת וההקשרי
שבה היא מתרחשת .יעילות התקשורת משתכללת ככל שהמתקשרי מסכימי לגבי החוקיות
וה בעלי ניסיו משות ,וערכי דומי ) & Beukelman & Mirenda, 2005; Lloyd, Fuller
.(Arvidson, 1997
את תהלי התקשורת בו מתרחשת העברת מסרי בי שניי  ,נית לתאר כמסגרת בה
מתרחשת האינטראקציה התקשורתית )ראו תרשי א'( .בתו מסגרת זו נמצאי חמישה
מרכיבי הכרחיי לקיומה של אינטראקציה תקשורתית ):(Berlo, 1960; Sanders, 1976
א .שולחמוסר )  ,(Senderהוא יחיד בעל רעיו מסוי אותו הוא מבקש להעביר ,המקודד כמסר
בשימוש באחד מערוצי התקשורת .לשולח כוונה תקשורתית ,היכולת לבחור את המסר אותו
הוא רוצה להעביר והוא בעל הבנה של הקוד התקשורתי.
ב .מסר )  ,(Messageזהו רעיו המקודד למסר על/פי חוקיות הסביבה התקשורתית הרחבה ולפי
כלליה .מסר זה יכול להיות מועבר באופ מילולי או לא מילולילמסר צריכה להיות היכולת
להיות מועבר ולהיקלט על ידי ערוצי התקשורת של המשתתפי בסיטואציה התקשורתית.
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ג .מקבל ) ,( Receiverהוא זה אשר אליו מכוו המסר שמעביר השולח .למקבל צריכה להיות
היכולת לקלוט את המסר המועבר אליו בעזרת שימוש בערוצי התקשורת שלו ,לפענח אותו
ולהגיב בהתאמה לסיטואציה התקשורתית ,לחוקי  ,לכללי  ,לסביבה התקשורתית ולקוד
המשות.,
ד .משוב ) ,( Feedbackהינו המסר אותו מעביר המקבל כסימ לכ שקיבל את המסר שהועבר על
ידי השולח .משוב זה יכול א ,הוא להיות מועבר כמסר מילולי ,או לא מילולי ,למשל כמחווה,
חיו או תנועת ראש המעידה על האזנה או הסכמה ע המסר שהועבר .למשוב חשיבות רבה
לקיומה של תקשורת רציפה מאחר שהוא נות לשולח אישור על קבלת המסר אותו העביר
ופותח אפשרות להמש .
ה .סביבה תקשורתית )  ,(Communication Environmentהיא ההקשר התרבותי ,החברתי
והסביבתי בו מתרחשת העברת המסרי וקבלת המשוב .הסביבה התקשורתית היא זו אשר בה
מוכל הקוד ,השפה ,ובה נקבעי ומוסכמי כללי התקשורת וההתנהגות התקשורתית.

סביבה תקשורתית
שולח

מסר

מקבל

משוב
ערו תקשורת

תרשי א :מודל תקשורת בסיסי )מתורג על פי .( Berlo, 1960; Sanders, 1976

נית להתייחס לתהלי העברת מסר וקבלת משוב כאל מעגל תקשורת של המהווה חלק
מאינטראקציה תקשורתית מלאה ) .(Owens, 2002; Owens, Metz, & Farinella, 2010
התפתחות תקשורת ושפה
במהל שנת התפתחותו הראשונה מגלה הילד דר אינטראקציה ע הסביבה את כוחה של
התקשורת ) .(Chapman, 2000היכולת לתקשר בהתא לגיל ולצרכי מכונה כשירות
תקשורתית ,במצב בו התפתחות הפעוט תקינה יכולת זו מתפתחת באופ טבעי משלב הינקות
ומאפשרת לפעוט שימוש תקי בשפה ) .(Light, 1989השפה הינה קוד המועבר בדר כלל בדיבור.
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המשימה העומדת בפני הילד הלומד שפה הינה לדעת לפענח קוד זה ,להפני את המסר המועבר
באמצעותו ולהגיב בהתאמה לסיטואציה התקשורתית ).(Barrett, 1999
למראית עי ,ילדי רוכשי שפה בקלות רבה ובהדרכה מועטה ,א למעשה תהלי זה
מורכב ממשימות רבות בה צרי הילד לעמוד בכדי לרכוש את השפה והתקשורת באופ מלא,
משימות כגו ,הבנת ההקשר התקשורתי ,בחירת מסר מתאי  ,היכולת לקחת תור בשיחה
והחלטה על אופ העברתו ) .(Barrett, 1999רכישת השפה מתרחשת בשילוב יכולות ממספר
תחומי התפתחות מוטורי ,חברתי ,קוגניטיבי ,כישורי למידה והזדמנויות להתנסות.
להתפתחות התקשורת השפעה על פיתוח שלושת היכולות הבסיסיות התורמות להתפתחות
הכשירות התקשורתית של הילדי  ,יכולות הבנה ,יכולות ביטוי ויכולות דיאדיות ) ;Blake, 2000
 (1) :(Rhea & Rubin, 1999יכולות הבנה מתייחסות להתפתחות הקוגניטיבית המאפשרת הבנה
של המסרי המועברי מהשות ,התקשורתי והתפתחות הבנה של רימוזי חברתיי  .יכולת זו
מסייעת לפעוט להגיב לשפה ,להבי מסרי גלויי וחבויי ולפענח הבעות פני ושפת גו(2) .,
יכולות הביטוי מאפשרות לפעוט להביע את הכוונה התקשורתית ,להבי משמעות ,להגיב וליצור
אינטראקציות ע אחרי בסביבה .יכולות אלו באות לידי ביטוי בשימוש בשפה דבורה ובדרכי
תקשורת לא וורבליות כגו שימוש במחוות ,הבעות פני וקשר עיי (3) .כתוצאה מהתפתחות
תקינה של יכולות ההבנה והביטוי רוכש הפעוט את היכולת הדיאדית ,המאפשרת לפעוט
להשתמש בשפה ותקשורת בסיטואציות מותאמות.(Blake, 2000; Rhea & Rubin, 1999) .
תהלי התפתחות השפה בקרב ילדי ע לקויות שונות מורכב א ,יותר ,די בפגיעה באחד
התחומי הדרושי לתהלי בכדי להפו את רכישת השפה למשימה סבוכה ) & Bernstein,
.( Tiegerman, 1993; Owens, et al., 2010

לקויות תקשורת
אד מוגדר כבעל לקות תקשורתית א אינו מסוגל באופ זמני או קבוע ,להשיג את מטרותיו
התקשורתיות במלוא באמצעות דיבור ,מחוות או כתב ) .(Lloyd, et al., 1997בקרב פעוטות
פוגעת הלקות התקשורתית ביכולת לפתח ,להבי או להשתמש בשפה )American Speech-
 .(Language-Hearing Association [ASHA] , 2004לעיתי  ,הלקות התקשורתית נלווית
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ללקות אחרת )פיסית או קוגניטיבית( ,א מופעיה משפיעי על תפקוד היחיד בכל מעגלי החיי
) .(Watherby, 2002חומרת הלקות התקשורתית מושפעת ג מאופי ההפרעה ההתפתחותית או
הפיזית של הלוקה בה וממידת מורכבותה ) .(Low, 2000כ למשל לקויות כגו שיתוק מוחי
ופיגור מלוות פעמי רבות בלקות תקשורת .חשוב לזהות קשיי בתקשורת מוקד ככל הנית על
מנת לתת ליחידי אלו מענה תקשורתי חלופי או תומ שעשויי לתרו לצמצ פערי העלולי
להתגלות בהמש ההתפתחות ).(Light & Drager, 2007
בעיות באינטראקציות תקשורתיות מתגלות לרוב כבר בתחילת חייה של ילדי ע
מוגבלויות פיסיות ולקויות תקשורתיות קשות ,כאשר הסביבה הקרובה והמטפלת מתקשה בזיהוי
האיתותי התקשורתיי בשל חוסר או מוגבלות הפעוט בהפקת שפה ) .(DeCosta, 1997חשוב
לזהות קשיי בתקשורת מוקד ככל הנית על מנת לתת ליחידי אלו מענה תקשורתי תומ
העשוי לתרו לצמצו פערי העלולי להתגלות בהמש ההתפתחות ).(Light & Drager, 2007
ממחקרי עולה כי התערבות מוקדמת בקרב יחידי ע מוגבלויות מביאה לרמת תפקוד
שפתי גבוהה יותר בהמש ההתפתחות ) ,(Yoder & Warren, 2001כמו ג למניעת התפתחות
פאסיבית בהמש הדר הנשענת על תפקוד הסביבה באשר לכל האספקטי התקשורתיי
) .(DeCosta, 1997נמצא ,כי התערבות מוקדמת מובילה לצמצו פערי בהתפתחות התקשורת
והשפה ) ,(Dawson & Osterling, 1997הקשב המשות (Schertz & Odom, 2004) ,ולהתפתחות
יחסי החיברות וממדי כלליי בתפיסת המשפחה את היחיד בעל לקויות התקשורת ) Dunlap,
 .(Ester, Langhans & Fox, 2006במקרי רבי  ,בשל הקושי התקשורתי בהבעה פונה הפרט
לשימוש בחלופות התנהגותיות כגו התפרצויות בכי ארוכות ,התכנסות לתו עצמו הבאה לידי
ביטוי בחוסר תגובה לסביבה והתפרצויות אלימות כלפי עצמו והסביבה.
נראה כי מעבר לאחור ההתפתחותי יכולה להיות ללקות התקשורתית השפעה מכרעת על
התפתחות הקשר בי הפעוט לבי הוריו ,כמו ג להופעת תפיסות ואמונות אצל ההורה כלפי
תפקודו .א ,כי ה עשויות להיות לא מדויקות ,היווצרות עמדות ותפיסות אלו לגבי רמת הבנתו
של הפעוט עלולות להשפיע ה על ההתנהלות בטיפול וה על אופי ותדירות התקשורת עמו
) .(Coleman & Karraker, 2003במצבי בה בשל לקויות התקשורת לא מתקיימות
אינטראקציות של קשב משות ,,התנסויות הכוללות אימו על יכולות הקשב המשות) ,למשל,
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תשומת לב משותפת לעבר אובייקט או חפ (2מתמעטות בשל חוסר התגובה של הפעוט )Mercer-
.(Young, & Hauser-Cran, 2006
הורה כשות תקשורתי
לתפקידו של השות ,התקשורתי משמעות רבה בתמיכה בתהליכי רכישת שפה בכלל ובקרב
יחידי בעלי לקויות שפה ותקשורת בפרט ) .(Angelo, 1997; Parette & Angelo, 1996השות,
התקשורתי ,נדרש לשמש כמתוו בכל שלבי האינטראקציה התקשורתית .השות ,התקשורתי
הראשו לפעוט הוא לרוב אימו או מטפל ראשוני אחר .ברצ ,התפתחות תקי תפקיד ההורה
כמתוו בי הפעוט לבי הסביבה מתרחש באופ טבעי ולא נדרשת הדרכה מיוחדת לש כ  .אול ,
במצב בו הפעוט הינו לקוי תקשורת ,קיי צור רב בהדרכה מקצועית ,שעשויה לכלול היכרות ע
טכנולוגיות המותאמות ליחיד וע דרכי המובילות להפיכת ההורה למתוו ולשות ,תקשורתי
יעיל המקד את שלבי ההתפתחות של הפעוט ).(Berry, 1987

מערכת היחסי הראשונית בי ההורה לילוד  דיאדה
התקשורת המתקיימת בי הורי לילד תלוייה בגורמי רבי  ,ביניה תהלי הגדילה של הילוד,
יכולת התפיסה שלו ,והתפתחותו המוטורית והקוגניטיבית ) .(Bateson & Hinde, 1991מהרגע
בו נולד הפעוט מנסי הוריו לפרש את התנהגותו ,הוא מצידו לומד ע הזמ להגדיל את מאגר
הדרכי שלו לתקשר עמ  .כ למשל ,מתייחסת הא באופ אינסטקטיבי להבעות הפני של
ילדה ויוצרת מער חיזוקי לתגובות ספונטניות .מער זה מוביל להתפתחות התנהגות אצל
הפעוט הנבנית בהתאמה לחיזוקי אות קיבל מסביבתו ).(Bateson & Hinde, 1991
אופי הקשר בי ההורה לתינוק מושפע ממאפייני הפעוט ,מרמת התפקוד התקשורתי
) (Tronick & Cohn, 1989והקוגניטיבי שלו ) Fonagy, Gergely & Target, 2007; Iverson,
 .(Longobardi, Spampinato & Caselli, 2006מאפייני נוספי המשפיעי על אופי הקשר
הינ תלויי סביבה :המצב הסוציו אקונומי ) ,(Steenbeek & van Geert, 2007רמת ההשכלה
) (Yoder & Warren, 2002ומעגלי התמיכה של המשפחה ) & Wendland-Carro, Piccinini,
 .(Millar, 1999נוס ,על כל אלו ,למאפייני האישיות של ההורי השפעה ניכרת על קשר זה.
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מאפייני כגו מצב הנפשי ) ,(Field, Healy, Goldstein & Githertz, 1990תפיסות הורות
נמצאו כמשפיעות על אופי הקשר בינ לפעוט )(Sheinkopf, et al., 2006
נית לומר כי הקשר בי הורי וילד הינו רב ממדי ובעל חשיבות רבה להתפתחותו .הקשר
בי ההורה לילדו מניח את אבני היסוד להתפתחותו התקשורתית ,הרגשית ,החברתית
והקוגניטיבית של הפעוט ).(Bates, 1999; Frankel & Bates, 1990; Laible & Song, 2006
קשר זה הינו ההזדמנות הראשונה של הפעוט להתאמ באינטראקציות תקשורתיות וחברתיות.
לכ ,קיימת חשיבות רבה למת הזדמנויות רבות ככל האפשר לתקשורת בי אישית של הפעוט
) .(Harrist & Waugh, 2002חוקרי רבי בחנו את חשיבותו של הקשר בי הורי לפעוטות
והגדירו אותו כדיאדה )לדוגמאAinsworth, 1979; Emde & Harmon, 1982; Frankel & :
.(Bates, 1990;Kelley et al., 1983
דיאדה ,מוגדרת כאינטראקציה חברתית רצופה בי שני פרטי )היכולה להתקיי בי
יחידי או בי קבוצות ,באופ חד פעמי ,או כתהלי התפתחותי המתרחש לאור זמ ) Kelley et
 .(al., 1983; Kenny, Kashy & Cook, 2006הדיאדה כקשר הדדי בי הא לילדה ,מהווה יחידה
בסיסית המתייחסת לאינטראקציות בינאישיות וליחסי בינאישיי  ,והינה אחת הדרכי לבחו
את מהות הקשר הראשוני בי הורה לילד ).(Emde & Harmon, 1982; Emde, et al.,2003
האינטראקציה הדיאדית מחייבת שיתו ,פעולה ושימוש ברימוזי חברתיי ומהווה את הבסיס
להתפתחות תקשורת ושפה.(Kelley et al., 1983) .
מודלי המשמשי לבחינת דיאדות
נית לחלק את ייצוג הקשר הדיאדי לשלושה דגמי עיקריי )ראה תרשי ב' המבוסס על
 (1) :(Kenny, et al., 2006מבנה דיאדי סטנדרטי ) (Standard Dyadic Designהינו מודל
המייצג מצב בו בי שני פרטי מתרחשת דיאדה אחת המאופיינת בקשר הדדי .(2) .מודל יחסי
חברתיי ) (Social Relationship Modelהמייצג מצב בו כל פרט נמצא באינטראקציה ע מספר
פרטי נוספי הנמצאי באינטראקציה  (3) .מבנה אחד  ע  רבי ) One-With Many
 (Designמייצג מצב בו פרט נמצא באינטראקציה ע רבי שלא נמצאי באינטראקציה אלה ע
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מבנה סטנדרטי

מודל יחסי חברתיי

מבנה אחד ע רבי

)(Standard dyadic design

)(SRM

) (one-with many design

תרשי ב :מודלי לייצוג דיאדות )מתורג על פי .(Kenny, Kashy & Cook, 2006 , p. 14.

מודל ייצוג הדיאדה )תרשי ב'( ,מדגיש את הדמיו בי המשתתפי בדיאדה ברמת היכולת
התקשורתית והקוגניטיבית ומתאר את מהות הקשר הדיאדי ללא התייחסות למש
האינטראקציה או למאפייניה .גישה נוספת בחקר דיאדות )תרשי ג'( מתבססת על מידת
האינטראקציה בי השותפי ללא דגש על זהות ,מביעה את מש האינטראקציה על רצ ,זמ
ומציגה את התהלי התקשורתי תו מת ביטוי לתהליכי רגש ,מחשבה ,והתנהגות ) Kelley et al.
.(1983
על פי מודל זה )תרשי ג( ,לכל אחד מהשותפי )המיוצגי כ  ,(O/Pיש מספר אירועי
עצמאיי שיכולי להתרחש בו זמנית בהקשר לתהליכי תפקוד )  ,(actionעיבוד ) (Mindותחושה
) (Affectשבאי לידי ביטוי כשרשרת אירועי  .קיימי הקשרי שוני בי אירועי אלו אצל כל
שות .,ההקשרי באירועי השוני בי השותפי מהווי את הבסיס לאינטראקציה בי השניי .
) .(Kelley et al., 1983שימוש במודל מסוג זה מאפשר התייחסות לתקשורת במצבי ייחודיי
בה מתקיימת התנהגות תקשורתית השונה מהנורמה ).(Lloyd, et al., 1990
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P-O Interaction
O
Affect
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Action

Affect

Action
Mind

Mind
P1

Time
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P2
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O2

O3
O4

P4
P5

O5
תרשי ג :מודל המידע הבסיסי של מערכת יחסי דיאדית) .מתורג על פי .(Kelley, et al., 1983 p. 28

מחקר דיאדי בוח באופני שוני  ,בהתאמה לשאלות המחקר ,את תכונות
האינטראקציה התקשורתית בי שני השותפי  .בבחינת מחקרי אשר התמקדו באוכלוסיות ע
צרכי מיוחדי נמצא כי מרבית עוסקי בתחומי ההתנהגות המושפעת מאופי הדיאדה
)Iverson, et, al. 2006; Loots, Devise´ & Jacquet, 2005; Mercer Young & Hauser-
Cram, 2006 ;Olsson, 2004; Peterson, Luze, Eshba Ugh, Jeon & Kaniz, 2007; Veness
 .(& Reilly, 2008; Yoder & Warren, 2002בהתאמה ,מרבית המחקרי הבוחני דרכי
לניתוח קשרי דיאדי מתמקדי באספקטי של רגש והשפעתו על הקשר והאינטראקציה בי
השניי ).(Frankel & Bates, 1990; Kivlighan, 2007
מחקרי אשר בחנו את נושא הדיאדה יוצאי מתו ההנחה כי קשרי דיאדי בי א
לילדה הינ בעלי חשיבות באשר לממדי התפתחות קשר ,התקשרות וקיו אינטראקציות
)לדוגמא .(Biringen, Emde, Campos & Appelbaum, 1995; :המחקר הנוכחי מתמקד בהבנת
ייחודו של התהלי התקשורתי בדיאדה בי הורה לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.
על מנת לבחו קשר דיאדי זה פותח מודל עיבוד מידע חדש המותא למאפייני האוכלוסייה
ומאפשר מדידה של התנהגות ) .(Kelley, et al., 1983בחירת ההתמקדות בגיל הר נובעת
מחשיבות התפתחות הקשר הדיאדי לקיו התקשורת והשפה אשר מהווה את המשימה
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ההתפתחותית האופיינית לתחילת החיי ותלויה בקשר ע הסביבה ) ;Schertz & Odom, 2004
.(Trivette, 2003
חשיבות הקשר הדיאדי להתפתחות תקשורת ושפה
דיאדה בי הפעוט למטפליו הראשוניי היא בעלת משקל רב בהנחת היסודות להתפתחות
תקשורת ושפה ) .(Schertz & Odom, 2004; Trivette, 2003קיימת הסכמה לגבי תרומת הקשר
הדיאדי בי הורה לילדו להתפתחות הרגשית ,הקוגניטיבית ,התקשורתית והחברתית של הילד
) .(Bornstein, 2002במצב של התפתחות תקשורת תקינה מתרחש תהלי של למידה ובניית יחסי
גומלי ע הסביבה ,בו מבי הפעוט את כוחה של השפה ויכולתו לתקשר מתפתחת באופ טבעי.
בתהלי התפתחותי זה ,מתרחש המעבר משלב ראשוני של תפקוד תקשורתי אל שלב של
התכוונות תקשורתית .כ עובר הפעוט ממצב בו התנהגותו מונעת על ידי אינסטינקטי ואינה
בעלת כוונה ,למצב בו הוא משתמש בתקשורת ובשפה כדי להעביר את רצונותיו באופ המוב
לסביבה ,מכא שהוא בעל התכוונות תקשורתית ) & Warren, & Yoder, 1998; Cockerill
 .(Carroll-Few, 2001תהלי זה מתקיי לקראת סו ,השנה הראשונה של הפעוט ובסופו הוא
מבי את משמעות התקשורת ) .(Chapman, 2000תנאי להתרחשות מעבר זה הוא קיו דיאדה
יציבה ורציפה בי הילד למטפליו ).(Lavelli & Fogel ,2005
שלב התפתחותי נוס ,אשר נתמ בקשר דיאדי תקי הינו תהלי למידת מילי ראשונות
המחובר לתהלי התפתחות הקשב המשות .(Joint Attention ) ,ההורה ,מכיר לפעוט את
הסביבה ,מצביע על חפצי בה ומסב את תשומת לב הפעוט אליה  .בכ  ,מתפתחי שני תהליכי
בו זמנית :הוראת שפה ופיתוח הקשב המשות .,קיומ של תהליכי אלו מתבסס על
אינטראקציה תקינה בי ההורה לפעוט ) .(Chapman, 2000נמצא כי קיי קשר חיובי בי שיו
אובייקטי בסביבה על ידי הא להתפתחות אוצר מילי נרחב של הפעוט ) & Shimpi,
.(Huttenlocher, 2007
מורכבות הלקות התקשורתית יחד ע האחור ההתפתחותי מקשי על הפרט בהעברת
צרכיו ורצונותיו לסביבה .קושי זה יוצר בעייתיות בהבנת הפרט וצרכיו ,בזיהוי מצבו ואפילו
ביכולת לאבח נכו את מצבו ) .(Iverson, et al.,2006 ; Rhea, & Rubin, 1999על מנת לבחו
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את הדיאדה בי הורה ללפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית יש להבי את התהליכי
והקשיי בסביבה המשפיעי עלייה .שימוש בכלי ואסטרטגיות של תקשורת תומכת וחליפית
יכול לתת מענה לקשיי התקשורת של הפעוט ועל יד כ לתרו לשיפור האינטראקציות הדיאדיות
בינו לבי הוריו וסביבתו.

תקשורת תומכת וחליפית
תחו התקשורת התומכת והחליפית )תת"ח( ,התבסס בשני האחרונות מתו תחומי טיפול
שוני הקשורי ביחידי ע לקויות שפה ותקשורת ) Glennen & DeCosta, 1997; Lloyd, et
 .(al., 1997תחו זה החל להתפתח בשנות ה ,80/מתו הצור לספק מענה לבעלי לקויות
תקשורתיות אשר הטיפול המסורתי לא ענה על צרכיה התקשורתיי ).(Lloyd, et al., 1997
נית להגדיר את תחו התת"ח כתהלי מת סיוע או תחלי ,לשפה הטבעית ,לדיבור או לכתיבה
) .(Beukelman & Mirenda, 2005; Lloyd, et al., 1997בנוס ,,תת"ח מוגדרת כמערכת של
אסטרטגיות ושיטות ,המיועדת לסייע לאנשי שלה לקויות תקשורת ,במימוש מטרות
התקשורת שלה ).(ASHA, 2004; Glennen & DeCosta, 1997; Lloyd & Kangas, 1994
במערכת תת"ח נעשה שימוש במגוו אסטרטגיות על מנת לקיי תהלי תקשורתי ובמגוו
של עזרי  ,מערכות ואוספי סמלי התומכי בשימוש במערכות התת"ח ).(Lloyd, et al., 1997
מגוו זה כולל סמלי גראפי ואודיטורי  ,מחוות ,סמלי אורטוגראפי וסמלי טקטילי .
השימוש בסמלי אלו יכול להתבצע ללא סיוע )למשל :שפת הסימני  ,מחוות והבעות פני ( .או
ע סיוע )למשל שימוש בחפצי  ,תמונות ,תרשי י  ,אוספי מערכות סמלי לתקשורת וסמלי
אורטוגראפי ( ) .(Beukelman & Mirenda, 2005טכנולוגיות תת"ח מפצות על לקויות וקשיי
בדיבור ,שפה ותקשורת ).(Beukelman & Mirenda, 2005
תהליכי תקשורת בתת"ח
בתהלי התקשורת הרגיל ,קצב התקשורת מהיר .השולח מבצע את תהליכי הבחירה
וההעברה של המסרי באופ טבעי ומתבסס על יכולותיו ואוצר המושגי הפנימי שלו .לעומתו,
יחיד בעל לקות תקשורתית שהוא משתמש תת"ח הינו לעיתי בעל קשיי בעיבוד אשר עשויי
לגרו לקצב בחירה איטי של מושגי לייצוג הרעיונות .לפיכ  ,ייתכנו קשיי בבחירת אמצעי
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הייצוג להעברת מסרי אלו ,כמו ג קשיי מוטורי בביצוע ההעברה של הייצוגי
).(Bedrosian, 1997
בחינה מחודשת זו של התהלי התקשורתי בשימוש בתת"ח הובילה לפיתוח מודל
תקשורת המותא ליחידי בעלי לקויות תקשורתיות ) ,(Lloyd, et al., 1990המבוסס על מודל
התקשורת האנושית ) .(Sanders ,1976מודל העברת מסרי מתייחס למרכיבי בה נעשה
שימוש בתקשורת בשימוש בכלי של תת"ח ומייצג את תהלי האינטראקציה התקשורתית
בשימוש בתת"ח כולל מאפייניו השוני )תרשי ד'( .במודל נית ביטוי לתהליכי הייצוג הבחירה
וההעברה כמו ג לשימוש בטכנולוגיות סיוע ) Campbell, Milbourne, Dugan & Wilcox,
.(2006

סביבה תקשורתית
סביבת העברת מסרי
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תרשי ד :מודל העברת מסרי בתת"ח )מתורג על פי .(Lloyd, Quist & Windsor, 1990

הצלחת התקשורת בקרב משתמשי תת"ח ,תלויה בעיקר במידת השליטה של השותפי לתקשורת
במערכות בה נעשה שימוש ,ברקע התרבותי ובניסיו שלה בהעברת המסרי ) & Lloyd
 .(Kangas, 1994תהלי העבודה בתת"ח מצרי פיתוח אסטרטגיות מותאמות להקניה יעילה של
כלי התקשורת השוני  ,אשר השימוש בה יכול לפצות ולהקל על מגבלות הנובעות מקשיי שפה,
דיבור והתבטאות ); .(Lloyd & Kangas, 1994שימוש יעיל בכלי ובאסטרטגיות של תת"ח יכול
לתמו בכל שלבי האינטראקציה התקשורתית ,ולהקל על תהליכי הייצוג ,הבחירה וההעברה של
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המסרי  .בעזרת שימוש בטכנולוגיות הולמות נית להגיע למימוש מוגבר של הפוטנציאל ולהשגת
תפקוד מרבי של היחיד לקוי התקשורת ).(Campbell, et al., 2006

המודל לייצוג התקשרות בתת"ח הינו הרחבה של מודל המייצג אינטראקציה תקשורתית
תקינה )תרשי א'( ומייצג שימושי באסטרטגיות וכלי המתווספי לתהלי התקשורתי .ע
זאת,הוא אינו מבטא את התהלי ההתפתחותי המתקיי בי הורי לילד ואת מגוו
האינטראקציות המאפיינות אותו ) .(Lloyd, et al., 1990ובדומה למודל התקשורת הבסיסי
) ,(Berlo, 1960; Sanders, 1976אינו מייצג את מש האינטראקציה .קושי בייצוג הדיאדה של
פעוטות לקויי תקשורת במודלי הקיימי הביא לבניית מודל חדש ,מודל התקשורת הדיאדית.

מודל לייצוג תקשורת דיאדית בי הורה ללפעוט ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית
הקשר הדיאדי בי הורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט ע פיגור ולקות תקשורתית אינו
זהה לקשר בי הורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט שהינו ללא לקויות .אופי התקשורת שונה בשל
הלקות ומשפיע על תדירות ואיכות התקשורת בינ ומכא מביא ליצירת קשר דיאדי ייחודי .קשר
זה אינו נית לייצוג באופ מלא בשימוש במודלי קיימי )למשלBerlo, 1960; Sanders, :
 .(1976כל מודל המתאר תקשורת תלוי ישירות באופ הגדרתה של התקשורת ) ;Berlo, 1960
 .(Sanders, 1976עיצוב המודל המוצע כא ,התחשב בכ שהקשר הדיאדי בי הורה לילדו הינו
הדדי א אינו שוויוני.
המודל המוצע ,מודל התקשורת הדיאדית )תרשי ה'( ,מאפשר התבוננות מפורטת על
אינטראקציה תקשורתית מבודדת כמו ג על תהלי דיאדי ארו טווח .התבוננות זו אפשרית
תודות למבנה המודל המאפשר בחינה של ייצוגי תיאורטי של מרכיבי דיאדות הנפרטי
למרכיבי התקשורת הבסיסי ביותר) ,שותפי תקשורת ,מסר ,משוב וסביבה תקשורתית( .מודל זה
מאפשר התבוננות על קשרי ממשיי ובחינת ייצוגי דיאדות תקשורת תו התיחסות לממד הזמ
ולאופני תפקוד התקשורתי של כל אחד מהשותפי באינטראקציה )למשל התיחסות לכיוונות
מסרי  ,ייצוג מסר שהועבר ונקלט לעומת כזה שהועבר ולא זוהה וייצוג מש זמ תגובה( .למודל
זה פותח בהתבסס על מודל התקשורת הבסיסי ) (Berlo, 1960; Sanders, 1976מודל היחסי
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הדיאדי ) (Kelley, et al., 1983ומודל התקשורת בתת"ח )  .(Lloyd, et al., 1990ייחודו של
מודל זה היינו ביכולתו לשמש כמודל תיאורטי לבחינת דיאדת תקשורת כמו ג לייצג מצבי
אמיתיי לאור זמ .נוס ,על כ מודל זה בעל יכולת ייצוג של משתת ,בדיאדה שאינו בעל
התפתחות תקשורת תקינה ,א בעל איחור התפתחותי וא של משתמש תת"ח .יכולת רחבה זו
הושגה על ידי חיבור מרכיבי משלושת המודלי המוזכרי מעלה.
המודל מציג מרכיבי עיקריי בתקשורת דיאדית (1) :העברת מסרי ללא קבלת משוב,
מסרי שאינ מזוהי על ידי המוע (2) .מסרי הזוכי לתגובה מיידית ,למשוב (3) .מסרי אשר
דורשי זמ עיבוד ארו של הפעוט להעברת מסר או השבת משוב .זמ עיבוד ארו הינו מאפיי
של אוכלוסיות מיוחדות א אופייני ג לפעוטות הנמצאי בתהלי רכישת מיומנויות תקשורת.
בנוס ,מייצג המודל מסרי המועברי בשימוש בכלי של תת"ח ומועברי בשימוש בזמ עיבוד
ארו הנדרש מעצ השימוש בכלי כמו ג בשל מאפייני הלקות התקשורתית.
חלקו העליו של המודל )תרשי ה'( מייצג דיאדה בי הורה ופעוט ע וללא לקות
תקשורתית על מגוו אפשרויות העברת המסרי  ,תו מת ביטוי לתהליכי התקשורת על פי
אופיי ומשכ  .חלקו השני של המודל מותא לייצוג תקשורת בשימוש בכלי של תת"ח.
המשתתפי בדיאדה מיוצגי בשתי עמודות המייצגות את תהליכי העיבוד הפועלי בקיו
האינטראקציה התקשורתית .תהליכי העיבוד הפנימיי מיוצגי כחצי מקווקווי  .החצי
משמשי לייצוג המסרי המועברי בי המשתתפי  .המרווח בי החצי מייצג את הזמ החול,
בי העברת מסר אחד למשנהו בזמ קיומו של מעגל אחד של תקשורת דיאדית ).(Owens, 2002
כמו כ ,ה מייצגי את מש הזמ החול ,מרגע העברת המסר ועד לקליטתו על ידי השות,
התקשורתי .תחו האינטראקציה המיוצג על ידי מלב במרווח בי השותפי בדיאדה מאפשר
מדידה של מסרי שהועברו על ידי שות ,אחד ולא נקלטו על ידי האחר ,תופעה המאפיינת דיאדה
ע פעוט בעל איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.
תהלי של העברת מסר ,קליטתו על ידי שות ,בדיאדה העברת משוב וקליטת המשוב
המועבר נקרא מעגל תקשורת דיאדי של ומייצג יחידת תקשורת שלמה ) .(Owens, 2002יחידה
זו תשמש לבחינת עוצמת התקשורת בדיאדה .שימוש במודל זה יאפשר בחינה מעמיקה של הקשר
הדיאדי בי הורה לתינוק ע לקות תקשורתית ,ישפו אור על התהלי ותאפשר התאמה יעילה
של תת"ח .בנוס ,נית להשתמש במודל ככלי מחקר ומעקב אחר שינויי בדיאדה בעקבות תכנית
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ההתערבות .במסגרת מחקר זה יבח מודל התקשורת הדיאדי ביכולתו לייצג את הקשר הדיאדי
בי הורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.

טווח אינטראקציה
פעוט

א

מסר שלא התקבל
מסר שלא התקבל

מעגל דיאדי מהיר :מסר
שהתקבל  ,משוב הוחזר

מעגל דיאדי מהיר :מסר
שהתקבל  ,משוב הוחזר

מעגל דיאדי איטי :מסר
הועבר ,התקבל משוב ,מש
עיבוד ארו לשליחת מסר

מעגל דיאדי איטי :מסר הועבר,
התקבל משוב ,מש עיבוד ארו
לשליחת מסר חוזר

מעגל דיאדי איטי :מסר שהתקבל ,מש
עיבוד ארו לשימוש באמצעי יצוג
בחירה והעברה לצור להחזרת משוב
מעגל דיאדי איטי :מסר
שהתקבל ,מש עיבוד ארו
לשימוש באמצעי יצוג בחירה
והעברה לצור להחזרת משוב

העברת מסר  /משוב
ייצוג
בחירה
תהליכי עיבוד

•

♦
שימוש בכלי של תת"ח

תרשי ה :מודל לייצוג תקשורת בדיאדה בי הורה

סיכו
תהליכי התפתחות התקשורת והשפה המתפתחי באופ טבעי בקרב אוכלוסיה ללא לקויות,
שוני באופיי בקרב אוכלוסיית ע לקות התקשורתית מסיבות התלויות באופי הלקות ובמשתני
הסביבה ) .(Barrett, 1999קיימת חשיבות להבנת השוני על מנת להגיע למצבי טיפול יעילי  .אחת
הדרכי לבחינה של תהליכי תקשורת לצרכי מחקר אבחו וטיפול הינה בשימוש במודלי
המייצגי תקשורת ) ,(Kelle et al.1983; Kenny, et al., 2006;Olsson, 2004מאחר שלא קיי
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מודל המייצג תקשורת דיאדית בי הורה ללפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית ,מחקר
זה ש לו למטרה לפתח מודל שכזה המאפשר התבוננות מעמיקה על הדיאדה בי הורה ללפעוט
ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.
דיאדה בי הורה לילדו היא הסיטואציה הראשונה בה ניתנת לפעוט ההזדמנות להתאמ
בתקשורת ע הסובבי אותו .מתו ההתנסות ביחסי גומלי ע הסביבה ,מתרגל הפעוט את
המיומנויות אשר יסייעו לו בהמש התפתחותו בהבנת התהלי התקשורתי ,יצירת קשרי
חברתיי והבנת סיטואציות תקשורתיות .בנוס ,,בעזרת הדיאדה רוכש הפעוט את המיומנויות
אשר יסיעו לו להתפתח למתקשר מיומ בסביבות משתנות ) Biringen, et al.,1995; Fonagy, et
 .(al., 2007; Harrist & Waugh, 2002; Schertz & Odom, 2004חוסר היכולת להתנסות
בתקשורת ,בתחילת החיי  ,אשר לעיתי מאפיי פעוטות בעלי איחורי התפתחותיי
ומוגבלויות פיסיות ,משפיע על בניית הקשרי פנימיי התורמי להבנת תהליכי התקשורת.
בנוס ,,משפיע מצב זה על תהליכי בסביבה הבאי לידי ביטוי בתחילה בקשר ע ההורה או
המטפל הראשוני ולאחר מכ ג משליכי על המש התפתחות הקשרי החברתיי ) & Harrist
.(Waugh, 2002
בשני האחרונות ,מוש דגש על סוגיית ההתערבות המוקדמת ,זאת מתו ההבנה כי
קיימת חשיבות ודחיפות לסיוע בצמצו הפער כבר בשלבי הראשוני של ההתפתחות .מת
טיפול או מענה תקשורתי באשר לתחומי הפגועי בגיל מוקד ככל האפשר יכול לסייע בצמצו
פערי בהתפתחות הכללית ) & Dawson & Osterling, 1997; Dunlap, et al., 2006; Schertz
 .(Odom, 2004הדיאדה בי ההורה לפעוט היא ההזדמנות הראשונה לזיהוי קיו תקשורת
תקינה או העדרה ושימוש במודל המוצע יכול לשמש ככלי לאבחו מדויק של מבנה הדיאדה על
מנת לספק כלי מותאמי לחיזוקה.
מתו הכרה בחשיבות ההתערבות המוקדמת בקרב לקויי תקשורת ומיקו התערבות זו
בסביבה הביתית ,התמקד מחקר זה בהבנת הקשר הדיאדי בי פעוט ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית להוריו .לש כ מוצע מודל דיאדי )תרשי ה'( המחבר בי מודלי קיימי המתארי
דיאדה ותקשורת ומתאר את הקשר הייחודי בי הורה לפעוט בעל לקות תקשורת ) ;Berlo, 1960
 .(Lloyd, et al., 1990; Sanders, 1976במהל המחקר נבח המודל ביעילותו לייצוג דיאדה בי
פעוט ע ובלי לקות תקשורתית להוריו .בנוס ,נבח המודל )תרשי ה'( ,כאמצעי לבחינת השפעת
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הדרכת הורי בנושא תקשורת ואסטרטגיות של תת"ח לתמיכה בתקשורת הדיאדית בי הורה
ללפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.
שאלות המחקר
א.

הא המודל המוצע ,מודל התקשורת הדיאדית ,יכול לייצג תקשורת בדיאדה בי הורה או
מטפל ראשוני אחר לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית?

ב.

הא נית לשפר את התקשורת בדיאדה בי הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית על ידי שימוש בהדרכה המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית ע
אסטרטגיות של תת"ח?

השערות המחקר
א.

נית להשתמש במודל תקשורת דיאדית על מנת לייצג קשר דיאדי בי הורה או מטפל
ראשוני אחר לפעוט בעל התפתחות תקינה ולפעוט ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית.

ב.

יימצא שיפור בתקשורת הדיאדית ע ההורה או מטפל ראשוני ,בקרב פעוטות בעלי
איחור התפתחותי ולקות תקשורתית אשר הורייה עברו הדרכה מבוססת מודל
התקשורת הדיאדית בנושא אסטרטגיות של תת"ח ,בהשוואה לפעוטות לקויי
תקשורת אשר הורייה עברו הדרכה בנושא עיסויי תינוקות.
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חלק א  הא המודל המוצע משק תקשורת בדיאדה בי הורה או
מטפל ראשוני אחר לפעוט ע פיגור ו/או איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית?
שיטה חלק א'
בחלק זה של המחקר התבצעו תצפיות באמצעות צילומי וידאו על דיאדות של הורה או מטפל
ראשוני אחר ולפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית וכ על דיאדות בי הורה או מטפל
ראשוני אחר לפעוט ללא לקויות .במהל ניתוח צילומי אלו נבחנה התאמת המודל המוצע )ראה
תרשי ה( לתאור דיאדות מסוג זה ,כמו כ נבח ההבדל בי שתי הדיאדות וביטויי באמצעות
המודל המוצע.
משתתפי המחקר –  12משפחות ,אשר לה פעוטות בסביבות גיל  18/ 9חודש ,שהוא הגיל הממוצע
להופעת שפה ) .(Berko-Gleason, 2004שש משפחות לפעוטות בעלי התפתחות תקינה ושש
משפחות לפעוטות בעלי לקויות תקשורתיות ולקות קוגניטיבית או עיכוב התפתחותי ,העוני
לקריטריוני הבאי  :א .מאובחני ג כבעלי לקות תקשורתית או בעלי חשד לקיומה ,ב .אינ
מפתחי דיבור ,ג .בעלי קשיי בהעברת מסרי  ,ד .דווח של הורה או מטפל ראשוני אחר על
קושי בהבנת הילד/ה .כל המשפחות ה בעלות ממדי סוציו אקונומי דומי  .יש לציי כי למפגש
הצילו הגיעו רק האמהות.
טבלה מספר  :1פרטי המשתתפי

במחקר – חלק א'

N
ממוצע גיל בחודשי
סטיית תק
זכר
מי
נקבה
ללא
פיגור שכלי
אבחנה
עיכוב התפתחותי רב תחומי
עיכוב התפתחותי רב תחומי
וחשד לשיתוק מוחי
ללא אבחו
אבחוני נוירולוגי
ביילי2
בית
מוסד
פרטי מסגרת גנית פרטית
חינוכי
מעו שיקומי
הורה
מצול

התפתחות תקינה

איחור התפתחותי
ולקות תקשורתית
6
21.5
3.21
4
4
/
2
2

/

2

6
/
/
/
6
/

/
3
3
3
/
3

א

א

6
16.33
1.63
3
3
6
/
/
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כפי שנית לראות בטבלה מספר  ,1בקבוצת הניסוי של ההתפתחות התקינה השתתפו שש
אמהות ושישה פעוטות ,הגיל הממוצע של הפעוטות הינו  16.33חודשי  .כל הפעוטות הינ בעלי
התפתחות תקינה ללא כל עבר אבחוני או אבחנתי .כל הפעוטות משתתפי במסגרות גנית פרטית
במקו מגוריה  .באשר לקבוצת הניסוי של איחור התפתחותי ולקות תקשורתית ,כפי שנית
לראות בטבלה מספר  ,1השתתפו שש אמהות ושישה פעוטות ,הגיל הממוצע של הפעוטות הינו
 21.5חודשי  .כל הפעוטות מאובחני

כבעלי איחור התפתחותי או לקות קוגניטיבית ,מחצית

הפעוטות משתתפי במסגרות חינוכיות של מעו שיקומי ומחצית נמצאי בבית .

מהל המחקר
גיוס המשפחות למחקר נעשה על ידי פרסו קול קורא ברשת האינטרנט ובקרבת מסגרות חינו
לגיל הר בחינו המיוחד .לאחר קבלת מכתב להורי ומילוי טופס הסכמה להשתתפות במחקר,
התקיי מפגש פני אל פני אשר במהלכו הועבר הסבר נרחב לגבי כל שלבי המחקר ,מולא טופס
איסו ,נתוני אישיי והחל שיתו ,הפעולה ע המשפחה.
הלי המחקר כלל צילו של דיאדה טבעית בסביבה הביתית שכללה סיטואציה ספונטנית
מחיי היו יו המערבת אינטראקציה בי ההורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט .כל משפחה
צולמה בעת ביצוע אינטראקציה על פי רצונ על מנת להגביר את שיתו ,הפעולה ולהגביר את
טבעיות התהלי )לדוגמא ,משחק משות ,,האכלה ,החלפת חיתול ,או אמבטיה( .ההורה התבקש
להתנהג בטבעיות וליזו פעילות רגילה בעת שהפעוט ערני .מש זמ הצילו לא עלה על  30דקות.
כל הצילומי התבצעו בבתי המשפחות.
קידוד הנתוני  /כל ההתנהגויות התקשורתיות )מסר קולי ,מחווה ומבט( אשר הופקו על ידי
הא והפעוט שוקלטו מצילומי הוידאו .המידע תועד בעזרת טופס תיעוד דיאדה שנבנה על מנת
לתעד את כל הביטויי התקשורתיי כולל מש המסרי  ,קצב  ,כיוונ  ,וההקשר בו התבצעו.
על גבי הטופס צוינה תדירות ההופעה של ההתנהגויות תקשורת וטבע )מסר ווקאלי ,קשר עי,
מחווה והשמעת קולות( .כמו כ צויי הגור המקדי להופעת ההתנהגות הנצפית כמו ג תגובת
השות/,הסביבה להתנהגות.
מהימנות – שני תצפיתני קידודו חפיפה של  20%מהתצלומי והושגה מהימנות של  90%בי
הטפסי המקודדי .
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ממצאי חלק א'
ניתוח הנתוני
צילומי הוידאו נותחו באמצעות כלי איכותניי ויזואליי על ידי הצבת במודל התקשורת
הדיאדית ) (Pearce, Arnold, Phillips & Dwan, 2010וכ באמצעות בדיקת מובהקות ההבדלי
בי מרכיבי התקשורת כפי שקודדו מתו נתוני התצפיות ) Iverosn et, ) (Mann-Whitney
.(al.,2006
על מנת לבחו את התאמת מודל התקשורת הדיאדית כדר לביטוי ההבדלי  ,נדגמו שתי
דיאדות העוסקות בנושא משות) ,האכלה( .לצור ביטוי ההבדלי באופ גרפי הוצבו מרכיבי
התקשורת .נית לראות כי השימוש במודל מחדד את ההבדלי בי הדיאדות באופ ויזואלי
)לתמליל הדיאדות המופיעות במודל ראה נספח א'( .בתרשי ו' נית להבחי בדגימת דקה אשר
מתעדת דיאדה בי א לפעוט ע התפתחות תקינה כפי שבאה לידי ביטוי במודל המוצע .דגימה זו
מייצגת אינטראקציה בזמ אוכל .נית להבחי כי בשניות הראשונות לדיאדה שני המסרי
התקשורתיי שיזמה הא אינ מזוהי על ידי הפעוט .לאחר מכ ,בי השניות ,00:15/00:30
נית להבחי במספר מסרי שיוזמת הא המזוהי על ידי הפעוט ומקבלי כתגובה מסר של
משוב מיידי המביא ליוזמה של מסר חדש של הא  .בהתאמה למודל )תרשי ה'( נית להבחי כי
זהו מעגל דיאדי מהיר המאופיי בזהוי מהיר של מסר ומת משוב באופ מיידי .בשניות 00:40/
 01:00נית להבחי במסרי תקשורתיי אשר יוז הפעוט ומביאי ליצירת מעגל דיאדי מהיר
נוס.,
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תרשי ו' :זמ אוכל – דיאדה בי א לפעוט בעל התפתחות תקינה

דגימת דקה מתו דיאדת תקשורת בי א לפעוט ע איחור התפתחותי ולקוות תקשורתית כפי
שבאה לידי ביטוי במודל המוצע הוצבה בתרשי ז' .ג דגימה זו מייצגת אינטראקציה בזמ
אוכל .נית להבחי כי בשניות הראשונות לדיאדה יוזמת הא את שני המסרי התקשורתיי
הראשוני ואלו אינ מזוהי על ידי הפעוט .לאחר מכ ,נית להבחי במסר שיוזמת הא
המזוהה על ידי הפעוט אשר לאחר זמ עיבוד של מספר שניות מגיב הפעוט ומעביר מסר של משוב.
כמו כ נית להבחי כי בזמ תהלי העיבוד של הפעוט יוזמת הא מסר תקשורתי נוס .,בהתאמה
למודל )תרשי ה'( זהו מעגל דיאדי איטי המאופיי בזיהוי איטי של מסר ומת משוב לאחר זמ
עיבוד מחשבתי ארו לעומת מעגלי הדיאדה המהירי  .בשניות  00:10/00:30נית להבחי במעגל
דיאדי איטי נוס ,אשר במהלכו יוזמת הא שני מסרי נוספי ולאחר במש זמ עיבוד מחשבה
ארו )בי חמש ל  15שניות( של הפעוט נית להבחי במעבר המשוב .לקראת סו ,הדקה נית
להבחי בחצי מעגל דיאדי מהיר אשר יוז הפעוט ,על ידי העברת מסר תקשורתי אשר מקבל
משוב מיידי מהא א אינו מוביל למסרי נוספי מהפעוט.
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תרשי ז :זמ אוכל – דיאדה בי א לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורת

בטבלה מספר  2נית לראות את נתוני המסרי בדיאדות בער מספרי ,מספר מסרי
ממוצע לדקה ,ובביטוי ער זה באחוזי  .הבחינה באחוזי מתבצעת על מנת לבחו את
הדומיננטיות של השותפי לדיאדה .תדירות המסרי לדקה של דיאדות בי הורי לילדי ע
התפתחות תקינה הינה  23.28בממוצע ,כאשר  56%מהמסרי התקשורתיי המועברי בדיאדה
הינ מסרי המופקי על ידי ההורה וכ 60%/מתוכ הינ מסרי המועברי על ידי ההורה
כמשוב לפעוט .המסרי התקשורתיי המועברי בדיאדה על ידי הפעוט מהווי כ 44%/מכלל
המסרי בדיאדה ומתוכ כ 51%/הינ מסרי שהועברו על ידי הפעוט כמשוב להורה .תדירות
המסרי לדקה של דיאדות בי הורי לילדי ע איחור התפתחותי ולקויות תקשורת הינה 9.1
בממוצע ,כאשר כ 61%/מהמסרי התקשורתיי המועברי בדיאדה הינ מסרי המופקי על
ידי ההורה ,וכ 10%/מתוכ הינ מסרי המועברי על ידי ההורה כמשוב לפעוט .כמו כ כ39%/
מכלל המסרי התקשורתיי המועברי בדיאדה מועברי על ידי הפעוט ומתוכ כ 43%/הינ
מסרי שהועברו על ידי הפעוט כמשוב למסרי ההורה.
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טבלה מספר  :2תדירות מסרי לדקה וביטוי באחוזי
התפתחות תקינה
N=6

איחור התפתחותי
ולקות תקשורתית
N=6

23.28
12.93

9.1
6.66

56.09%

60.87%

7.36

0.86

59.86%

10.53%

10.33

2.43

43.85%

39.13%

5.23

1.4

51.26%

42.85%

מספר מסרי כולל בדיאדה
מספר מסרי מההורה
אחוז המסרי מההורה מתו מספר המסרי
הכולל
הורה
מספר מסרי מההורה אשר מהווי משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה לפעוט מתו כלל המסרי
של ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט מתו מספר המסרי
פעוט
הכולל
מספר מסרי מהפעוט אשר מהווי משוב להורה
אחוז המשובי של הפעוט להורה מתו כלל
המסרי של הפעוט

בטבלה מספר  3נית למצוא את השוואת ממוצעי ובחינת הבדלי בי הקבוצות .על פי
המידע העולה מהמחקר ,קיי הבדל משמעותי סטטיסטית באשר למספר המסרי הכולל
המועברי לדקה )* .(p=0.025באשר למסרי המועברי על ידי ההורה ,נית לראות בטבלה כי
באשר למספר המסרי המועברי על ידי ההורי בדקה ,קיי הבדל שאינו מובהק )(p=0.078
בי הקבוצות .באשר למספר המסרי מההורה אשר מהווי משוב לפעוט קיי הבדל מובהק )
 (p=0.04בי הקבוצות .באשר למסרי המועברי על ידי הפעוט ,קיי הבדל מובהק בי הקבוצות
באשר למספר המסרי המועברי אל ההורה )* .(p=0.04בבחינת המשוב אותו מעביר הפעוט
למסרי ההורה נית להבחי בהבדל מובהק ) **.(p=0.01
טבלה מספר  :3מספר מסרי – השוואת ממוצעי ובחינת הבדלי בי הקבוצות ) (Mann-Whitney
פעוט

הורה

מסרי
לדקה

מסר

משוב

מסר

משוב

CD

6

9.1

6.66

0.86

2.43

1.4

TD

6

23.28

12.93

7.36

10.33

5.23

U

4

7

0

0

2

Z

-2.242

-1.761

-2.887

-2.887

-2.567

p

*0.025

0.078

*0.04

*0.04

**0. 01

N

**p<0.05* p>0.01
– CDלקויות תקשורת ;  – TDהתפתחות תקינה
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דיו חלק א'
ממצאי חלקו הראשו של המחקר מראי כי קיי הבדל משמעותי סטטיסטית במבנה דיאדת
התקשורת בי הורי לפעוטות בעלי התפתחות תקינה לעומת מבנה דיאדת תקשורת בי הורי
לפעוטות בעלי אחור התפתחותי ולקות תקשורתית .מ המידע העולה מהנתוני בחלק זה של
המחקר נית לומר כי דיאדות בקרב הורי ופעוטות בעלי התפתחות תקינה מאופיינות בסגנו
שוט .(Harrist & Waugh, 2002) (smooth-flowing style) ,סגנו זה מאופיי בתדירות הופעת
והעברת מסרי תקשורתיי גבוהה ,כאשר כ  70%מהמסרי שהועברו על ידי הפעוט זוהו וקיבלו
משוב על ידי הא  ,ו  40%מהמסרי שהועברו על ידי הא זוהו וקיבלו משוב מהפעוט .הדיאדה
מאופיינת ביציבות לכל אורכה ,כפי שנית לראות מהדוגמה המייצגת בתרשי ו' .בממוצע
מתקיימות כ 20/העברות מסרי ותגובות לדקה וה מאופיינות באחידות באשר לכיווניות
המסרי בי הא לפעוט ולהפ )ראו טבלה  ,2תרשי ו'( .כפי שנית להבחי בתרשי ו' ,דיאדה
זו מאופיינת במעגלי דיאדי שלמי המורכבי מזיהוי מסרי תקשורתיי של הפעוט ומת
משוב של הא וזיהוי מסרי של הא ומת משוב לפעוט.
דיאדות תקשורת בקרב הורי לפעוטות ע איחור התפתחותי ולקויות תקשורת ,לעומת
זאת ,מאופיינות בסגנו מקוטע ) .(Harrist & Waugh, 2002) (disjointed styleסגנו זה מאופיי
בתדירות נמוכה של הופעת והעברת מסרי תקשורתיי ובהפסקות רבות .כ 35%/מהמסרי
המועברי על ידי הפעוט קיבלו משוב על ידי הא וכ  20%מהמסרי שהועברו על ידי הא קיבלו
משוב על ידי הפעוט .מש רצ ,העברת מסרי הינו דל ,קצב ממוצע של העברת מסרי לדקה הינו
חמישה מסרי לדקה .הדיאדה מאופיינת בכיווניות לא אחידה של מסרי בי הא לפעוט ובי
הפעוט לא )טבלה  ,2תרשי ז'(.
כאשר נערכת השואה בי הדיאדות )ראו טבלה  (3עולה כי השוני בי הדיאדות מתמקד
ביכולת השותפי לדיאדה לזהות ולהגיב למסרי השות ,התקשורתי ובקצב העברת המסרי
התקשורתיי  .קיי הבדל משמעותי סטטיסטית במספר המסרי המועברי בדקה .מכא
שבדיאדת תקשורת תקינה מועברי יותר מפי שניי מסרי תקשורתיי מאשר בדיאדה בה
הפעוט הינו בעל איחור התפתחותי שכלי ולקות תקשורת .ע זאת ,כאשר נבח נתו זה בהשוואה
בי הדיאדות ,למסרי המועברי על ידי ההורה ולמסרי המועברי על ידי הפעוט ,נמצא כי
קיי יחס כפול של מסרי המועברי בי הורה לפעוט ללא לקות תקשורת ,בהשוואה לדיאדה בי
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הורה לפעוט בעל איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .נמצא כי מרכיב המשוב לפעוט במסרי
התקשורתיי של הורי לפעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקויות תקשורת היה קט משמעותית
)כ (10% /מזה של הורי לפעוטות ללא לקות תקשורתית )כ.(60%/
מ המבחני הסטטיסטי עולה כי ההבדל בי הדיאדות הינו משמעותי ובא לידי ביטוי
בכלל ממדי התקשורת ה מצד ההורה וה מצד הפעוט ,כולל מספר המסרי המועברי  ,תדירות
העברת והמבנה הכללי של הדיאדות .ע זאת ,על ידי הצבת הדיאדות במודל מתאפשרת
השוואה ויזואלית של ממדי האינטראקציה בי הדיאדות )תרשימי ו'/ז'( .נית להבחי בשוני
המבני בי הדיאדות ,כמו ג בהבדל הכמותי של מספר המסרי התקשורתיי המועברי  .א
נית להבחי בחלקי דמיו צורני בצורת חלקי מעגלי דיאדי  .ייתכ כי על ידי שימוש במודל
ויזואלי מעי זה המוצג במחקר זה נית יהיה לחדד את הבנת ההורי באשר לתבניות התקשורת
בה ה משתמשי ובכ לסייע לשיפורה.

מסקנות חלק א'
באשר לשאלת המחקר הראשונה ,הא המודל המוצע משק ,תקשורת בדיאדה בי הורה או
מטפל ראשוני אחר לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית? תוצאות המחקר מאשרות
את השערת המחקר כי נית להשתמש במודל תקשורת דיאדית על מנת לתאר קשר דיאדי בי
הורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט איחור התפתחותי ולקות תקשורתית.
בהתבסס על תוצאות חלקו הראשו של המחקר נית לומר כי המודל המוצע מתאי
לבחינת וייצוג התקשורת המתקיימת בדיאדה בי הורה לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית .במחקר זה נעשה שימוש במודל התקשורת הדיאדית לבחינת והשוואה דיאדות של
אמהות ופעוטות ע וללא איחור התפתחותי ולקות תקשורתית ,נית לומר כי קיי הבדל מהותי
בינ .התקשורת בדיאדה בי אמהות ופעוטות בעלי התפתחות תקינה מאופיינות בסגנו שוט,
) .(Harrist & Waugh, 2002) (smooth-flowing styleסגנו זה מאופיי בתדירות הופעת
והעברת מסרי תקשורתיי גבוהה .משמע כי הא מזהה את ניסיונות התקשורת של הפעוט,
מפרשת אות נכונה ומצליחה בקלות יחסית לספק את צרכיו .הפעוט ,מצידו ,מצליח לבטא את
רצונו ומצליח לזהות ולפרש נכונה את המסרי התקשורתיי של אימו .כתוצאה כ מתקיימת
בינ דיאדת תקשורת מוצלחת במהלכה יכול הפעוט להתאמ על יכולות התקשורת המתפתחי
שלו .הדיאדה בינ מאופיינת ביציבות ,מקצב קבוע ויחס הדדי של העברת מסרי תקשורתיי .
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הדיאדות בי אמהות לפעוטות ע איחור התפתחותי שכלי ולקויות תקשורת ,לעומת זאת,
מאופיינות בסגנו מקוטע ) .(Harrist & Waugh, 2002) (disjointed styleסגנו זה מאופיי
בתדירות נמוכה של הופעת והעברת מסרי תקשורתיי  .משמע כי הא מתקשה בזיהוי והבנת
המסרי התקשורתיי והצרכי של הפעוט .הפעוט מצידו ,מתקשה בהעברת כוונתו התקשורתית
ובזיהוי ופענוח המסרי התקשורתיי של אימו .כתוצאה ממצב זה ,לפעוט אי הזדמנויות
לאימו היכולות הבונות את כישוריו התקשורתיי והשפתיי  .עובדה זו יכולה לפגוע בתחומי
ההתפתחות הרגשית ,הפסיכולוגית והקוגניטיבית של הפעוט ).(Brazelton & Cramer, 1990
הדיאדה בי הא לפעוטה בעל האיחור התפתחותי השכלי ולקות התקשורת הינה לא יציבה,
מאופיינת במש קצר ולא עיקבי ואינה בעלת שיוויוניות בהעברת מסרי תקשורתיי .
מתוצאות מחקר זה עולה כי קיי הבדל מהותי במבנה הדיאדות הנידונות .למודל המוצע
במחקר זה יכולת ייצוג ויזואלית טובה לכל סוגי הדיאדות .על ידי שימוש במודל נית לחדד את
הדומה והשונה בי דיאדות כמו ג לקבל הבנה טובה יותר באשר להתנהגות השותפי לדיאדה
בהקשרי ספציפי )למשל זמ אוכל ,החלפת חיתול או משחק חופשי( .ייתכ כי על ידי שימוש
במודל התקשורת הדיאדי כבסיס להתערבות בתחו התקשורת התומכת נית יהיה לחזק את
התקשורת בקרב דיאדות של הורי ופעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקויות תקשורת .מכא
שלמודל זה ער ככלי מחקר וייתכ ג ככלי להדרכת הורי או מטפלי ראשוניי אחרי .
קיי מספר מועט של מחקרי העוסקי בדיאדת התקשורת בי א לפעוט ע איחור
התפתחותי ולקות תקשורתית הנמצאי בשלב ההתפתחותי התרו מילולי )לדוגמאMercer- :
 .(Young, & Hauser-Cran, 2006חלק זה של המחקר תור להבנת הייחודיות של דיאדה זו
בהשוואה לזו המתקיימת בי א לפעוט בעל התפתחות תקינה .בבסיס חלקו השני של המחקר
עומדת ההנחה כי על ידי שימוש במודל ככלי הדרכה להורי באשר לאופי ומבנה הדיאדה שלה
ע ילד  ,כחלק מהתאמת כלי ואסטרטגיות של תת"ח ,נית יהיה לקד את הבנת כלפי דפוסי
התקשורת שלה ע ילדי ובכ לסייע לשינוייה .הבנה זו תוכל להוביל לפיתוח התערבויות
מותאמות אוכלוסייה על מנת להעצי את דיאדת התקשורת בי הורי לפעוטות.
מתוצאות חלקו הראשו של המחקר ,עולה כי כי מרכיב המשוב לפעוטות אלו היה קט
משמעותית בהשוואה למתרחש בדיאדה בי הורה לפעוט בעל התפתחות תקינה .מיעוט במת
משוב יכול לשק ,מצב בו הורי לא פרשו את התנהגות ילד כהתנהגות תקשורתית או כזו
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שעומדת מאחורייה כוונה כלשהי .יתכ כי נתו זה נובע מהתפיסות בה מחזיקי הורי לגבי
מידת ההבנה של ילד  ,ורמת הכוונה התקשורתית העומדת מאחורי המסרי התקשורתיי שלו
) .(Stephenson, et al., 2009תובנה זו הביאה לבניית מער הדרכה המבוסס על מודל התקשורת
הדיאדית )תרשי ה'( במטרה להעזר בה כדי ליצור מער התערבות בו מועברות אסטרטגיות של
תת"ח ,המיועדות להעצי את התקשורת בדיאדה על ידי סיוע להורי בפרשנות ההכוונה
התקשורתית של ילד  ,כמו ג לשנות את התפיסות בה מחזיקי ההורי לגבי רמת ההבנה של
ילד ).(Stephenson, et al., 2009
לאור כ  ,בחלק השני של המחקר נבח תהלי התערבות המיועד לשיפור התקשורת
ולשינוי בעוצמת הדיאדות באמצעות השוואה בי שתי קבוצות של פעוטות ע איחור התפתחותי
ולקות תקשורתית .קבוצה אחת קיבלה הדרכה מבוססת מודל בנושא אסטרטגיות של תת"ח
לקידו התקשורת ע הפעוט .הקבוצה השניה ,שימשה כקבוצת ביקורת וקיבלה הדרכה בנושא
עיסוי תינוקות .במהל המחקר נעשה שימוש בצילומי ווידאו להערכה לפני ואחרי ההתערבות .
במהל ההתערבות הועברה הדרכת הורי מבוססת מודל אשר הותאמה על פי מאפייני הילד
והמשפחה .לאחר מכ נבחנה השפעת הההדרכה והשימוש בכלי ובאסטרטגיות על הקשר הדיאדי
בי ההורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט בהתא למודל המוצע.

חלק ב  הא נית לשפר את התקשורת הדיאדית בי הורי לפעוטות
ע איחור התפתחותי ולקות תקשורתית על ידי הדרכה המבוססת על
מודל התקשורת הדיאדית ע אסטרטגיות של תת"ח?
שיטה חלק ב'
אוכלוסיית המחקר – במחקר השתתפו  30זוגות של הורי ופעוטות ,שחולקו באופ
רנדומאלי על פי סדר פניית להצטרפות למחקר ל  15זוגות בקבוצת מחקר ו  15זוגות בקבוצת
ביקורת .כפי שנית לראות בטבלה מספר  ,4ממוצע גיל הפעוטות בקבוצת הניסוי  20.8חודשי
) ,(sd-3.42ממוצע גיל הפעוטות בקבוצת הביקורת  20.33חודשי ) .(sd-4.11טווח גילאי זה
נבחר שכ הינו הגיל הממוצע בו נית לאבח כי קיימת לקות שפתית ) .(Bates, 1999כל הפעוטות
מאובחני כבעלי איחור התפתחותי ע לקות תקשורתית .כל הפעוטות המשתתפי במחקר
מתחנכי במעו שיקומי או בבית המשפחה ,למעט פעוט אחד הנמצא במסגרת שילוב בג פרטי.
מצב הבריאות של כל הפעוטות המשתתפי במחקר דומה ,זאת על פי דיווחי הורי  .כל המשפחות
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המשתתפות במחקר מתגוררות בתחומי מדינת ישראל וה בעלות ממדי סוציו אקונומי דומי .
כל האמהות המשתתפות במחקר נשואות למעט שתי אמהות חד הוריות אשר ילדו בסיוע תרומת
זרע .ממוצע גיל ההורי בקבוצת הניסוי הינו  33.6ובקבוצת הביקורת  .32.4מספר שנות ההשכלה
של ההורי דומה 13 ,שני בקבוצת הניסוי ו  14.3בקבוצת הביקורת .יש לציי כי ב95%
מהדיאדות השתתפו האמהות בלבד ,בכל מפגשי ההדרכה נכחו שני ההורי  ,למעט שתי דיאדות
של אמהות חד הוריות.
טבלה מספר  : 4פרטי המשתתפי במחקר ,חלק ב'
נתוני דמוגרפי
N
גיל ממוצע
סטיית תק
בני
מי
בנות
בית
מעו שיקומי
מקו התחנכות
ג פרטי
איחור התפתחותי
שיתוק מוחי ואיחור התפתחותי
אבחנה
תסמונת דאו
תסמונת ויליאמס
בעיה כרומוזומאלית
בעיה מבנית במח
פגיעת ראש
נוירולוגי מבניEEG, MRI ,
גנטי ,כרומוזומאלי
אבחו
ביילי 2ואבחו של צוות התפתחות
הילד
מצב בריאות הילד על פי דיוח הורי
=1טוב מאוד  =5בכלל לא טוב
מצב בריאות הילד על פי דיוח הורי
סטיית תק
נשואי
מצב משפחתי
חד הורית
ממוצע גיל ההורי
ממוצע גיל ההורי סטיית תק
ממוצע שנות השכלת הורי
ממוצע שנות השכלה סטיית תק
מצב כלכלי על פי דיווח הורי
= 1טוב מאוד  = 5בכלל לא טוב
מצב כלכלי על פי דיווחי הורי סטיית תק
שכירה
עיסוק הא
טיפול בילד
עצמאית
שכיר
עצמאי
עיסוק האב
תלמיד ישיבה
מחוסר עבודה

קבוצת מחקר
15
20.8
3.42
7
8
5
9
1
9
2
2
1
1
/
/
5
5

קבוצת ביקורת
15
20.33
4.11
10
5
3
10
2
4
2
2
1
3
2
1
4
6

5

5

2.93

2.46

1.09

1.55

14
1
33.6
5.72
13
4.17

14
1
32.4
6.37
14.3
3.8

3

2.1

0.92
6
8
1
6
5
2
1

0.99
9
6
0
5
7
2
0
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מהל המחקר – חלק ב'

גיוס המשפחות למחקר נעשה על פי תהלי זהה לזה שהתבצע בחלקו הראשו של המחקר ודגימת
כדור שלג )פרסו אודות המחק מפה לאוז ,בדגימה מסוג זה משוער דמיו בי המשתתפי על
בסיס רקע ותחומי עניי דומי ( .במהל המפגש הראשו ע המשפחות נית הסבר מפורט על
מהל המחקר ותוכ המפגשי ומולא טופס נתוני אישיי שנבנה לצור מיו משפחות
המתאימות למחקר ועבר תוק ,תוכ בקבוצת מיקוד.לאחר ההסבר צולמו המשתתפי בשתי
הקבוצות בדיאדות נבחרות במש  20דקות )סיטואציות מחיי היו יו אשר מערבות
אינטראקציה בי הא לפעוט ,לדוגמא ,משחק משות ,,האכלה ,החלפת חיתול ,וביצוע אמבטיה
בה הא התבקשה להתנהג בטבעיות וליזו פעילות רגילה בעת שהפעוט ערני( .בהמש המחקר
התקיימו שלוש פגישות צילו נוספות במהלכ בוצע תהלי צילו של דיאדה טבעית על פי בחירת
המשתתפי  .הצילו התקיי בסביבה הביתית ומש זמ הצילו לא עלה על  20דקות .מתו 20
דקות הצילו נדגמו חמש דקות לקידוד ,מהדקה החמישית לדקה העשירית .דגימה זו נועדה
לצמצ הטייה הנגרמת מעצ נוכחות המצלמה ) .(Pearce, et al., 2010צילומי הוידאו נותחו
לבדיקת התהלי הדיאדי ,בהתאמה למודל התקשורת הדיאדית )תרשי ה'(.
קבוצת הניסוי :לאחר שלוש התצפיות המקדימות התקיי ראיו ע ההורי  ,במהלכו נבחנו
מאפייני התקשורת של הפעוט בהתבסס על צילומי הוידאו ,כמו כ ניתנה הדרכה ראשונית אשר
הותאמה אישית לכל דיאדה על פי צרכי הילד ודפוס התקשורת המשפחתי .ההדרכה התבססה על
מאפייני הדיאדה של כל משפחה והועברה בהתאמה למבנה המודל .עיקרי ההדרכה כללו מבט על
דיאדות של המשפחה ,הכרות ע המודל ותכניו ,וכ קבלת אסטרטגיות לתמיכה והעצמת
התקשורת .בתו ההדרכה הושאר אמצעי טכנולוגי תקשורתי ראשוני תומ )לרוב מתג( .במפגש
החמישי קיבלו הורי מקבוצת הניסוי הדרכה באשר להפעלת כלי התת"ח שנבחר והודג
השימוש בו ע הפעוט ,זאת בנוס ,לחידוד האסטרטגיות שניתנו במפגש הקוד  .לאחר תו
ההדרכה צולמו שתי דיאדות נוספות ,בתנאי זהי לסיטואציות שצולמו במפגשי הראשוני
ובהתאמה לצילומי שלפני ההדרכה ,תו שימוש באסטרטגיות ובאמצעי תת"ח.
קבוצת הביקורת :לאחר שלושת התצפיות המקדימות התקיי ע קבוצת הביקורת מפגש הדרכה
אישי שהתקיי בבית  ,שבו נלמדו אסטרטגיות ואמצעי לביצוע עיסוי תינוקות ולגבי יעילותו
עבור הפעוט תו הדגמת השימוש בו ).(Fujita, Endoha, Saimona, & Yamaguchib. 2006
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עיסוי תינוקות נבחר בשל היותו כלי המועבר בדר של הדרכת הורי והינו מוכר כאמצעי מקובל
לסיוע עבור ע פעוטות בכלל וע פעוטות שיש לה קשיי התפתחותיי בפרט .זהו אמצעי
לסיוע וטיפול כוללני בבעיות התפתחותיות ומוטוריות שאינו כולל הדרכה תקשורתית ישירה א
מאפשר מגע וקשר חיובי ע הפעוט ) .(Lorenz, Moyse, & Surguy, 2005לאחר תו ההדרכה
צולמו שתי דיאדות בהתאמה לצילומי שלפני ההדרכה.
על מנת לשמור על האתיקה של מחקר ,הובהר לכל המשתתפי כי ה יכולי לפרוש
מהמחקר בכל שלב .כמו כ ע תו כל הצילומי  ,התקיימה פגישה אישית ע ההורי של
קבוצת הביקורת ,במהלכה קיבלו הדרכה זהה לזו של קבוצה המחקר אשר לאחרייה התקיי עוד
מפגש צילו למעקב .בתקופה שלאחר המחקר ,כל משתתפי המחקר קיבלו ייעו 2ותמיכה על פי
הצרכי אשר הועלו .כל הנתוני קודדו תו שמירה על חסיו המשתתפי .

ממצאי חלק ב'
ניתוח צילומי הוידאו ) (Pearce, et al., 2010התבצע באמצעות כלי של סטטיסטיקה תיאורית
והסקתית לבחינת מרכיבי תקשורת בתצפית על פי טופס תיעוד דיאדה .לצור ניתוח הנתוני
בוצע מבח  ,tלבחינת ההבדלי בי הקבוצות ,ומתאמי פירסו לבחינת הקשר בי מאפייני הפעוט
וההורה לתוצאות ההתערבות.
בטבלה מספר  5נית לראות כי בקבוצת הניסוי ,אשר עברה את ההדרכה מבוססת מודל
התקשורת הדיאדית ,חלה עלייה של כמעט פי שניי במספר המסרי הכולל בדיאדה לאחר
ההתערבות ) 13.51מסרי טר התערבות ו 23.01 /מסרי לאחר התערבות( .כמו כ נית לראות
כי בקבוצת הביקורת ,אשר עברה הדרכה בנושא עיסוי תינוקות ,חלה ירידה קלה במספר המסרי
הכולל של הדיאדה )מ 12.35/מסרי טר התערבות ל 11.3 /לאחר התערבות( .חל שינוי חיובי
במספר המסרי שיז ההורה )מ 8.7 /מסרי טר התערבות ל 13.5/לאחר התערבות( ,ובמספר
המסרי שיז הפעוט )מ /מסרי טר הדרכה  4.7ל 8.9/לאחר הדרכה( .מספר המסרי שיזמו
ג ההורה וג הפעוט כמשוב למסר ביוזמת הזולת יותר מהכפיל את עצמו .בנוס ,,נית להבחי כי
חל שינוי באחוז המסרי המועבר בדיאדה .חלה ירידה באחוזי שמהווה ההורה מכלל הדיאדה
ועלייה באחוזי שמהווה הפעוט ,כמו ג באחוזי שמהוה המשוב מתו כלל המסרי של כל
אחד מהמשתתפי בדיאדה .נתו משמעותי זה יידו בהמש .
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טבלה  :5השוואת ממוצעי לפני ולאחר התערבות בשתי קבוצות המחקר

הורה

פעוט

מספר מסרי כולל בדיאדה
מספר מסרי מההורה
אחוז המסרי מההורה מתו מספר
המסרי הכולל
מספר מסרי מההורה אשר מהווי
משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה לפעוט
מתו כלל המסרי של ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט מתו מספר
המסרי הכולל
מספר מסרי מהפעוט אשר מהווי
משוב להורה
אחוז המשובי של הפעוט להורה
מתו כלל המסרי של הפעוט

קבוצת מחקר
N=15
אחרי
לפני
23.01
13.51
13.51
8.79

קבוצת ביקורת
N=15
אחרי
לפני
11.30
12.35
7.55
8.63

63.2

59.76

64.2

63.85

2.127

4.81

1.67

1.53

22.97

34.78

23.15

23.31

4.73

8.93

3.75

3.83

36.75

38.32

34.21

34.33

2.05

4.95

2.05

1.54

44.11

54.11

40.06

33.77

לצור בחינת השערת המחקר באשר לשינוי החיובי בדיאדה בעקבות הדרכת הורי
המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית ,בוצעו מבחני  tבאשר לממדי התקשורת שנבדקו בקבוצת
הניסוי )טבלה  (6ובקבוצת הביקורת ) טבלה .(7
בטבלה מספר  6נית לראות כי קיי הבדל מובהק סטטיסטית במרבית המדדי
שנבדקו .השינוי שחל במספר המסרי הכולל בדיאדה לאחר ההדרכה הינו מובהק במידה רבה )
*** .(sig =0 .000השינוי שחל לאחר ההדרכה הינו מובהק ה במספר המסרי שיז ההורה
באופ כללי ) *** ,(sig =0 .000כמו ג במספר המסרי שהועברו כמשוב למסרי אות יז
הפעוט .השינוי שחל לאחר ההדרכה ,באחוז המסרי שמההורה לפעוט בדיאדה ,אינו מובהק .ע
זאת השינוי שחל באחוז המסרי שהעביר ההורה כמשוב למסרי של הפעוט ,הינו מובהק במידה
רבה ) *** .(sig =0 .000באשר לנתוני הקשורי בהתנהגות הפעוט ,נית לראות שינוי בכל מדדי
המסרי של הפעוט ,כאשר ההבדל הבולט הינו במספר המסרי אות יוז הפעוט ) sig =0

*** (.000ובמספר המסרי אשר הפעוט שולח כמשוב )*** .( sig =0 .000במבח  tזה נשללה
השערה ה , 0/ואוששה השערת המחקר כי יחול שינוי במדדי התקשורת בעקבות ההתערבות
במחקר.
טבלה  :6קבוצת הניסוי :בחינת השינוי בעקבות ההתערבות ) מבח ( t
קבוצת התערבות

ממוצע

N

סטיית
תק

ממוצע
סטיית תק

t

sig

מספר מסרי כולל בדיאדה
מספר מסרי מההורה
אחוז המסרי מההורה
הורה

-9.50000
-4.71600

15
15

7.28717
3.36037

1.88154
.86764

-5.049
-5.435

***0.000
***0.000

3.49667

15

14.62890

3.77717

0.926

0.185

מתו מספר המסרי
הכולל
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פעוט

מספר מסרי מההורה
אשר מהווי משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה
לפעוט מתו כלל
המסרי של ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט
מתו מספר המסרי
הכולל
מספר מסרי מהפעוט
אשר מהווי משוב
להורה
אחוז המשובי של
הפעוט להורה מתו כלל
המסרי של הפעוט

-2.68133

15

2.71500

0.70101

-3.825

**0.001

-11.81667

15

24.28522

6.27042

-1.885

**0.04

-4.19933

15

3.55203

0.91713

-4.579

***0.000

-1.56353

15

14.84240

3.83229

-0.408

0.344

-2.89733

15

2.34139

.60454

-4.793

***0.000

-9.99667

15

24.30641

6.27589

-1.593

0.067

בטבלה מספר  7נית לראות כי לא קיי הבדל סטטיסטי בכל המדדי שנבדקו .במבח t
זה אושרה השערה ה , 0/ואוששה השערת המחקר כי השינוי שיחול במחקר יתקיי בקבוצת
הניסוי בלבד ולא בקבוצת הביקורת.
טבלה  :7קבוצת הביקורת :בחינת השינוי בעקבות ההתערבות ) מבח ( t

קבוצת בקרה
מספר מסרי כולל בדיאדה
מספר מסרי מההורה
הורה

פעוט

אחוז המסרי מההורה מתו
מספר המסרי הכולל
מספר מסרי מההורה אשר
מהווי משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה
לפעוט מתו כלל המסרי של
ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט מתו
מספר המסרי הכולל
מספר מסרי מהפעוט אשר
מהווי משוב להורה
אחוז המשובי של הפעוט
להורה מתו כלל המסרי של
הפעוט

ממוצע

N

סטיית
תק

ממוצע
סטיית תק

T

sig

1.05333
1.08667

15
15

3.29282
2.51733

0.85020
0.64997

1.239
1.672

0.118
0.117

0.35000

15

11.18472

2.88788

0.121

0.905

0.14000

15

0.83135

0.21465

0.652

0.525

-0.16733

15

11.01336

2.84364

-0.059

0.954

-0.08667

15

1.40299

0.36225

-0.239

0.814

-0.11867

15

13.62246

3.51730

-0.034

0.974

0.50333

15

2.50146

0.64587

0.779

0.449

6.29000

15

26.52825

6.84957

0.918

0.374

לאור פערי גדולי במספר המסרי ההתחלתי של ההורי  ,לפני ההתערבות ,נבחנה
השפעת נתו זה על השינוי עקב ההתערבות .בטבלה מספר  8נית למצוא את תוצאות מתא
פירסו שנער על מנת לבחו את הקשר בי מספר המסרי שהעביר ההורה לפני ההתערבות ,לבי
השינויי שחלו במדדי התקשורת שנבחנו .מהנתוני עולה כי קיי קשר חיובי בי מספר מסרי
התחלתי גבוה לשינוי אצל הפעוט במספר המסרי )* (r=0.521בקבוצת הביקורת ובאחוז
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המסרי ) * (r=0.467בקבועצת המחקר .כמו כ נית לראות שינוי הפו  ,מובהק ,באשר לאחוז
המסרי בקרב ההורי בקבוצת הביקורת ) .(r=-0.459
טבלה  :8בחינת הקשר בי כמות המסרי של ההורה לפני ההתערבות לבי השינויי שחלו עקב
ההתערבות )מתא פירסו (
קבוצת מחקר
מדדי התקשורת
מספר מסרי מההורה
הורה

פעוט

אחוז המסרי מההורה מתו
מספר המסרי הכולל
מספר מסרי מההורה אשר
מהווי משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה
לפעוט מתו כלל המסרי של
ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט מתו
מספר המסרי הכולל
מספר מסרי מהפעוט אשר
מהווי משוב להורה
אחוז המשובי של הפעוט
להורה מתו כלל המסרי של
הפעוט

קבוצת ביקורת

N=15
Pearson
Correlation
-0.251

Sig.
)(1-tailed
0.183

N=15
Sig.
Pearson
)(1-tailed
Correlation
0.260
0.180

-0.411

0.064

*-0.459

0.043

0.029

0.46

0.07

0.402

-0.174

0.267

0.185

0.255

0.246

0.189

*0.521

0.023

*0.467

0.04

0.151

0.296

-0.235

0.2

0.39

0.075

-0.43

0.055

-0.234

0.2

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

לבחינת הקשר בי תפיסת ההורי את מצבו הבריאותי של ילד אל מול אבחו חומרת
הלקות על פי דוחות האבחו נער מתא פרסו לגבי כל המדג ) .(N=30מהנתוני עולה כי
נמצא קשר חיובי מובהק ) ** (r=0.65בי אופ תפיסת ההורה את מצבו הבריאותי של הפעוט
לבי חומרת הנכות הפיסית .כמו כ נמצא קשר חיובי מובהק )* ( r=0.4בי תפיסת ההורה את
מצבו הבריאותי של הפעוט לבי מידת האיחור ההתפתחותי.
בטבלה מספר  9נית לראות את תוצאות מתא פירסו שנער לבחינת הקשר בי חומרת
הלקות לבי השינוי שחל עקב ההתערבות .מאפיי חומרת הלקות חולק לשניי  ,פעוטות ע
איחור התפתחותי בלבד ,ופעוטות ע איחור התפתחותי ונכות פיסית .מהנתוני העולי מקבוצת
הניסוי באשר לשינוי שחל בעקבות ההתערבות בהתחשב בעוצמת המגבלה הקוגניטיבית ו/או
הפיסית נית לראות כי מתקיי מתא שלילי מובהק סטטיסטית במדדי של מספר המסרי
)* ( r=-0.5ואחוז המסרי )** ( r=-0.64המועברי על ידי ההורה לפעוט ע איחור התפתחותי
ללא נכות פיסית ,משמעו ככל שהלקות קלה יותר השינוי בעקבות ההתערבות גדול יותר .כמו כ
נית להבחי כי קיי קשר שלילי מובהק באשר למשוב המועבר לפעוטות בעלי איחות התפתחותי
ונכות פיסית ה במספר המשובי )* (r=-0.58וה באחוזי )* .( r=-0.56באשר לנתוני הפעוטות
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נית להבחי כי מתקיי קשר שלילי מובהק באשר למספר היוזמות התקשורתיות של פעוטות
בעלי נכות פיסית דומיננטית )* ,( r=-0.32וכ באשר לקשר באחוז אותו מהווה המשוב בקרב
פעוטות בעלי איחור התפתחותי דומיננטי ) * .(r=-0.47אל מול תוצאות אלו נית לראות כי קיי
קשר חיובי מובהק  ,באשר לביטוי באחוזי של מספר היוזמות התקשורתיות בקרב פעוטות בעלי
דומיננטיות של איחור התפתחותי )** .(r=0.85בקבוצת הביקורת נית לראות כי מתקיי מתא
שלילי באשר לשינוי שחל במספר המסרי המועבר על ידי הורה לפעוט בעל דומיננטיות של איחור
התפתחותי ) .(r=-46

טבלה  :9בחינת הקשר בי חומרת הלקות לבי השינויי שחל עקב ההתערבות )מתא פירסו (

מדדי התקשורת
מול חומרת הלקות
מספר מסרי מההורה
אחוז המסרי מההורה
מתו מספר המסרי
הכולל
הורה
מספר מסרי מההורה
אשר מהווי משוב לפעוט
אחוז המשובי של הורה
לפעוט מתו כלל המסרי
של ההורה
מספר מסרי מהפעוט
אחוז המסרי מהפעוט
מתו מספר המסרי
הכולל
מספר מסרי מהפעוט
פעוט אשר מהווי משוב להורה
אחוז המשובי של הפעוט
להורה מתו כלל המסרי
של הפעוט

קבוצת מחקר
N=15
איחור התפתחותי
נכות פיסית
Pearson
Pearson
Sig.
Sig.
Correlation
Correlation
*-0.5
0.03
0.14
-0.3
0.005
**-0.64
0.18
-0.25

קבוצת ביקורת
N=15
איחור התפתחותי
נכות פיסית
Pearson
Pearson
Sig
Sig.
Correlation
Correlation
-0.372
0.04
*-0.46
0.08
0.12
0.301
0.26
0.181

-0.28

0.15

0.02

0.47

-0.06

0.42

-0.27

0.16

0.24
0.003

-0.37
-0.04

0.08
0.45

0.21

0.22

0.13

0.32

*-0.58

0.011

*-0.56

0.014

*-0.32

0.12

0.17

0.27

0.2
**0.68

-0.44

0.05

-0.33

0.12

*-0.47
-.43

.06

0.04

-0.17

0.27

-0.31

0.13

-0.25

0.19

-0.09

0.37

0.19

0.25

0.14

0.3

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

לבחינת השפעת מי הפעוט על תוצאות ההתערבות נערכו מבחני  tלמדגמי בלתי תלויי
שהשוו בי משתנה המי לגבי כל ממדי התקשורת שנבדקו ,לא נמצאו הבדלי מובהקי  ,מכא כי
למשתנה המי אי השפעה על תוצאות המחקר.
באשר לקבוצת ההתערבות בלבד ,לבחינת השפעת גיל הפעוט על השינויי בעקבות
ההתערבות ,נער מתא חלקי בנטרול השפעת חומרת הלקות .מהתוצאות עולה כי קיי קשר
חיובי מובהק )* ,(r=0.52בי גיל הילד לבי השיפור במדד מספר מסרי מהפעוט ,כ שככל
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שעולה גיל הילד השיפור במספר המסרי עולה בהתאמה .כמו כ נמצא מתא חיובי נוטה
למובהקות )  (r=0.46בי גיל הילד לבי השיפור במדד אחוז המסרי .
לבחינת השפעת מקו התחנכות הפעוט על תוצאות ההתערבות ,א נמצא בבית ,במעו
שיקומי או במסגרת שילוב ,נער מבח  tלמדגמי בלתי תלויי  ,תוצאות המבח יצאו לא
מבהקות מכא שלא קיימת השפעה של מקו התחנכות הפעוט על תוצאות ההתערבות.
לבחינת השפעת מקו הפעוט בסדר הלידות ,בא נולד בכור ,שני או שלישי וכד' ,על
תוצאות ההתערבות נער מבח  tלמדגמי בלתי תלויי  ,תוצאות המבח יצאו לא מבהקות מכא
שלא קיימת השפעה למיקו הפעוט בסדר הלידות על תוצאות ההתערבות.

דיו חלק ב'
ממצאי חלקו השני של המחקר עולה כי חל שיפור בתקשורת בדיאדה בי הורי לפעוטות ע
איחור התפתחותי ולקות תקשורתית על ידי שימוש בהדרכה המבוססת על מודל התקשורת
הדיאדי ע שימוש באסטרטגיות של תת"ח ,זאת בהשוואה להדרכת הורי באשר לעיסוי
תינוקות .מתוצאות המחקר )ראו טבלה  ,(5נית להבחי כי בקבוצת הניסוי חלה עלייה בולטת
במספר המסרי הכולל בדיאדה ,בהשוואה לקבוצת הביקורת .ההבדל בי הקבוצות נשמר לאור
כלל מדדי התקשורת שנבחנו ,מספר המסרי שיז ההורה לפעוט ,מספר המסרי שיז הפעוט
וכמו כ מספר המשובי שהעבירו ביניה השותפי

בדיאדה.

נמצא כי אחוז המסרי שהעביר ההורה לפעוט בקבוצת הניסוי )ראו טבלה  ,(5ירד לאחר
ההתערבות כ שנכרת שיוויוניות רבה יותר במספר המסרי המועברי  .נתו זה מורה כי
ההתערבות במחקר מקדמת את הדיאדה בי הורי ופעוטות בעלי לקויות תקשורת ואיחור
התפתחותי לקראת שוויוניות בדיאדה המאפיינת דיאדות בי הורי לפעוטות בעלי התפתחות
תקינה )ראו חלק א' של המחקר(.
תוצאות המחקר מורות בברור כי חל שינוי משמעותי בדיאדות בקבוצת הניסוי לאחר
ההדרכה )ראו טבלה  .(6מניתוח הנתוני נית לקבוע כי הורי אשר עברו את הדרכת ההורי
הגבירו את זיהוי נסיונות התקשורת כלפי ילד ואת יכולת הקשב שלה לפעוטות .עובדה זו באה
לידי ביטוי במספר ואחוז המסרי המהווי משוב לפעוט .מת משוב הינו עדות למצב בו ההורה

45
מאפשר לפעוט להתאמ בתהלי התקשורתי של העברת מסרי  ,תו מת תשומת הלב למסרי
התקשורתיי של הפעוט ,הקניית משמעות להתנהגויות תקשורתיות ויציאה מתו הנחה כי
התנהגות הפעוט ,לפחות בחלקה הינה בעלת כוונה תקשורתית .ידוע כי תקשורת נלמדת מתו
אימו וכי ללא מת אפשרות למרחב תקשורתי זה ,יהיה קשה לפעוט להגיע לקראת ביטוי צרכיו
התקשורתיי ומימוש מטרות התקשורת שלו ).(Gergely & Target, 2007
השינוי המובהק שחל בתקשורת של ההורי )ראו טבלה  ,(7כפי שבא לידי ביטוי בהגברת
מת משוב לפעוטות ,גורר כתגובה שיפור משמעותי ג ביוזמות הפעוט .התוצאות מראות כי קיי
שיפור משמעותי סטטיסטית במספר היוזמות התקשורתיות של הפעוט .תהלי זה הינו צפוי
במצבי בה ההורה ,לא נת משמעות תקשורתית להתנהגות הפעוט טר ההתערבות .כ למשל,
כאשר הפעוט הביט אל ההורה והפיק קולות ,הוא לא קיבל משוב .בעקבות ההדרכה חל שינוי
בזיהוי היוזמות התקשורתיות של הילד .מכא שההורי אשר השתתפו במחקר הפנימו את
עקרונות הדרכת ההורי המבוססת על המודל לתקשורת דיאדית .הפנמה זו באה ידי ביטוי
בהגברת המשוב לפעוט ומת זמ תגובה לפעוט .התהנהגות הורית זו הובילה כתוצאה מכ ג
להגברת מספר ואחוז המסרי של הפעוט באופ משמעותי.
המשתמע מהשערת המחקר כי יחול שינוי משמעותי בממדי התקשורת הדיאדה בעקבות
הדרכת ההורי  ,הינו כי לא יחול שינוי בקבוצת הביקורת אשר קיבלה הדרכה בנושא עיסוי
תינוקות .ממצאי המחקר תומכי בהשערה זו .במבט על הנתוני העולי מקבוצת הביקורת נית
להבחי כי השינוי שחל בקבוצה באשר לתקשורת בי השותפי בדיאדה ,אינו מובהק .יתרה מכ ,
במספר מדדי א ,חלה ירידה במספר המסרי  .אי ספק כי לעיסוי תינוקות ייתרונות באשר
לקשר הרגשי בי הורה לפעוט ) ,( Fujita, Endoha, Saimona, & Yamaguchib. 2006כמו ג
יתרונות באשר למצבו הגופני ) / .(Lorenz, et al., 2005נטע ג כי עיסוי תינוקות מגביר את
התקשורת בי הורה לפעוט בעל התפתחות תקינה )( Clarke, Gibb, Hart & Davidson, 2003
ע זאת ,על פי תוצאות מחקר זה ,לא נית לומר כי עיסוי תינוקות מגביר את התקשורת בדיאדה
בי הורה לפעוט בעל איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .הסבר לתופעה זו יכול להיות נעו2
ברגישויות סנסומוטוריות המאפיינות את האוכלוסיה הנחקרת ) ,(Carvil, 2001ייתכ כי פעוטות
אשר רגישי למגע מתקשי להפיק את המיטב מעיסוי התינוקות.

46
תהלי תעוד ההתערבות על ידי טופס קידוד הדיאדה ,העלה כי נקודת ההתחלה של כל
דיאדה שונה מהותית ביחס למספר המסרי של ההורה טר ההתערבות .פיזור נתוני זה העלה
את השאלה הא קיי קשר בי כמות המסרי ההתחלתית של ההורה לשינוי שחל בעקבות
ההתערבות? .על מנת לענות על שאלה זו נער מתא פרסו לבחינת הקשר בי מספר מסרי גבוה
של ההורי טר ההתערבות ,לבי השינויי שחלו במדדי התקשורת שנבחנו .מהתוצאות עולה
לנתו זה כי אי השפעה על השינוי במספר המסרי התקשורתיי הכללי שהועבר בדיאדה
בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת .לעומת זאת נית לראות כי בקבוצת הביקורת באשר למספר
המסרי של ההורי  ,יש השפעה הפוכה ,בקרב הורי שטר השתתפות בהדרכת התינוקות,
העבירו לפעוט מספר מסרי נמו בממוצע לדקה ,נמצא שינוי משמעותי מובהק במספר המסרי
שהעבירו לפעוט לאחר ההתערבות .כמו כ נמצא קשר בי מספר המסרי ההתחלתי של ההורה,
לפני ההתערבות ,לשינוי משמעותי במספר המסרי שהעביר הפעוט להוריה ובאשר לאחוז אותו
מהווי המסרי של הפעוט מכלל המסרי בדיאדה .
איכות תקשורת בדיאדה מושפעת ממאפייני השותפי בה .למאפייני התפקוד של הפעוט
)רמה קוגניטיבית ,תקשורתית ,התפתחותית ,אופי הלקות ,גיל וכד'( יש השפעה על יכולת
התקשורת שלו ,כמו ג על יכולת הסביבה לפענח את מסריו התקשורתיי ) Bateson & Hinde,
 .(1991; Low, 2000לאור זאת קיימת חשיבות ליכולת של ההורה כשות ,תקשורתי של פעוט
בעל איחור התפתחותי ולקות תקשורתית לפענח את היוזמות התקשורתיות של הפעוט בדיאדה.
יכולת זו של ההורה מושפעת א ,היא ממאפייניו ותפיסותיו ,נראה כי רמת התקשורת ע הפעוט
מושפעת רבות מאופ תפיסת ההורה את עוצמת המוגבלות של ילדו ) Coleman & Karraker
 .(2003כחלק מאיסו ,הנתוני הדמוגרפי  ,התבקשו הורי לדרג את התרשמות ממצבו
הבריאותי של ילד  .כמו כ נאס ,מידע מאיבחוני לגבי חומרת האבחנה ורמת התפקוד של
הפעוט ,מהנתוני עולה כי קיי קשר מובהק בי אופ תפיסת ההורה את ילדו לבי רמת התפקוד
והמוגבלות של הילד כפי שמוגדרי על ידי האבחוני  .כאשר הורי לפעוטות בעלי מוגבלות
פיסית נוס ,על זו ההתפתחותית הראו קשר מובהק גבוה יותר בי המשתני  .ייתכ כי עובדה זו
באה לידי ביטוי בשל אופי אוכלוסיית המחקר במדג אשר מאופיינת בלקויות קשות ומורכבות
)ראה משתתפי (.
לאחר ההבנה כי קיימת זהות בי המשתנה ההורי של תפיסת המוגבלות של הפעוט
והמשתנה המייצג את חומרת הלקות ,נבחנה השפעת חומרת הלקות על השינוי בעקבות
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ההתערבויות .תוצאות המתא מראות כי בקבוצת הניסוי שעברה הדרכת הורי מבוססת מודל
התקשורת הדיאדית ,בקרב הורי לפעוטות בעלי איחור התפתחותי ברמת מוגבלות קלה חל שינוי
משמעותי בעקבות ההתערבות באשר למספר המסרי שמעביר ההורה .ייתכ כי נתו זה נעו2
בתפיסות ההורה את ילדו כמבי יותר לאחר ההתערבות .נתו נוס ,העולה מתו מתא זה הינו
כי בקרב הורי לפעוטות בעלי נכות פיסית קלה יותר מזו הקוגניטיבית ,נתו המשוב עלה בצורה
משמעותית .נראה כי הורי אלו למדו לזהות טוב יותר את הרימוזי התקשורתיי של ילדה
בעקבות ההתערבות .באשר לנתוני הפעוטות ,נראה כי קיי קשר הפו בי רמת המוגבלות של
הפעוט ליכולתו לספק משוב .מהמתא עולה כי ככל שרמת התפקוד גבוהה יותר כ משמעותי
יותר השינוי עקב ההתערבות .נתו זה עולה בקנה אחד ע הטענה כי לרמת התפקוד השפעה
מכרעת על היכולת להעביר מסרי באופ נהיר לסביבה ) .(Low, 2000ע זאת נתו העולה
ממתא זה הינו באשר לעליה משמעותית בביטוי באחוזי של מספר היוזמות בקרב פעוטות בעלי
דומיננטיות של איחור התפתחותי .הסבר לשינוי הינו כי הורי פעוטות אלו הפנימו את עיקרי
תכנית ההדרכה באשר למת זמ תגובה לפעוט .מת זמ תגובה לתהליכי העיבוד של הפעוט
מאפשרות לפעוט להעביר משוב למסרי תקשורתיי שקלט ,כמו ג ליזו יותר מסרי
תקשורתיי  .זאת אל מול מצב בו ההורה אינו קשוב לפעוט ואינו מאפשר לו זמ תגובה המותא
לרמת התפקוד שלו.
מאפייני היחיד כוללי ממדי נוספי אשר הינ בעלי פוטנציאל השפעה על תפקוד
התקשורתי של פעוטות כמו ג על יכולת הפנמת הדרכה של הורי  .במחקר זה התגלה כי משתנה
מי התינוק אינו בעל השפעה על תוצאות המחקר .מאפיי גיל הפעוט נבדק ,לאחר ניטרול מאפיי
חומרת הלקות בקבוצת הניסוי ונמצא כי קיי קשר חיובי בי גיל הפעוט לשיפור רק במדד של
מספר המסרי שיז הפעוט .למאפיי של מקו התחנכות הפעוט לא היתה השפעה על תוצאות
המחקר ,וכ ג לנתו באשר למיקומו של הפעוט בסדר הלידות במשפחה.

מסקנות חלק ב'
בחלק השני של המחקר נבדק הא נית לשפר את התקשורת בדיאדה בי הורי לפעוטות ע
איחור התפתחותי ולקות תקשורתית על ידי שימוש בהדרכה המבוססת על מודל התקשורת
הדיאדית ע שימוש באסטרטגיות של תת"ח .תוצאות המחקר מאשרות את השערת המחקר כי
בקרב הורי לפעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקות תקשורתית שעברו הדרכה המבוססת על
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מודל התקשורת הדיאדית יימצא שינוי חיובי בקשר הדיאדי ,בהשוואה לדיאדות בי הורי
לפעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקות תקשורתית אשר הוריה עברו הדרכה בנושא עיסויי
תינוקות .לאור תוצאות המחקר נית לומר כי תכנית התערבות ,כגו זו שהועברה במחקר זה,
הכוללת שימוש בהדרכת הורי המבוססת על מודל התקשורת הדיאדית ע אסטרטגיות תת"ח
מסייעת באופ משמעותי לשיפור יכולות התקשורת של הפעוט ,יכולת ההבנה של ההורה את
היוזמות התקשורתיות של הפעוט ,ומכא תורמת להבניית הקשר הדיאדי בינו לבי הוריו או
מטפל ראשוני אחר.
תקשורת תקינה מאופיינת באיזו בי שני המתקשרי באשר למספר המסרי המועברי ,
קרי היוזמות התקשורתיות ,כמו ג לאחוז אותו מהווה המשוב מכלל המסרי שמעביר שות,
תקשורתי אחד למשנהו ) .( Kelley, et al., 1983; Yuasa, et al., 2010איזו בהעברת מסרי
בדיאדת תקשורת הינו מאפיי של שוויוניות בדיאדה בה כל אחד מהשותפי לתקשורת מעביר
מספר מסרי דומה לזה של רעהו ) .(Harrist & Waugh, 2002במחקר זה נמצא כי לא היה איזו
וכי היתה דומיננטיות להורה בדיאדה .דומיננטיות בשיחה באה לידי ביטוי בנטייה משמעותית של
אחוז מסרי רב לכיוו אחד מהמשתתפי בדיאדה אשר מעיד על חוסר איזו בדיאדה .חוסר
איזו זה יכול לנבוע מיחסי מרות ,למשל במערכת דיאדית של מורה מול תלמיד ,או במערכת
דיאדית שבה השותפי אינ בעלי יכולת זהה בהעברת המסרי  ,א בשל שלב התפתחותי ,א
ופעוט למשל ,או א בשל מצב תפקודי שונה .למשל אד ע לקות תקשורת הנמצא בדיאדה ע
אד בעל התפתחות תקשורת תקינה .ירידה זו משמעה כי קיימת שאיפה לאיזו בהעברת
המסרי בדיאדה.
מתוצאות מחקר זה עולה כי תכנית ההתערבות אשר הועברה במחקר זה ,תרמה לקרוב
הדיאדה לאיזו בהעברת המסרי התקשורתי בי המשתתפי בדיאדה .הדרכת ההורי אשר
הועברה במחקר זה תרמה לשינוי בדיאדות ממבנה בסגנו מקוטע ) (disjointed styleשאינו מאוז
ומאופיי בתדירות נמוכה של הופעת והעברת מסרי תקשורתיי ובהפסקות רבות לדיאדה בעלת
סגנו שוט (smooth-flowing style) ,המאופיינת במבנה יותר מאוז ,בהשוואה למבנה טרו
התערבות,בתדירות הופעת והעברת מסרי תקשורתיי גבוהה ).(Harrist & Waugh, 2002
השערת המחקר כי יחול שינוי בדיאדות בעקבות ההדרכה אוששה ,עובדה זו מזמנת מבט מעמיק
על הרווחי מביצוע תכנית התערבות מוקדמת ממוקדת משפחה ,הממוקמת בסביבה הטבעית.
נראה כי במחקר זה בהתאמה למחקרי קודמי התערבות מוקדמת יעילה בשיפור התפקוד
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התקשורתי בקרב יחידי ע מוגבלויות ) Butter, Wynn,. & Mulick, 2003; Dicarlo, & Banajee,

 .(2000;Yoder & Warren, 2001תוצאות ההתערבות ניכרות בשינוי חיובי בתפקוד ההורה
והפעוט בדיאדה ,לשינוי חיובי זה תרומה משמעותית ליכולתו של ההורה להבי את ילדו ,כמו ג
ביכולתו של הפעוט להעביר מסרי ולהיות מוב יותר .על ידי כ משתפרת הדיאדה בינ ליצירת
תקשורת תקינה המאופיינת באיזו ,אשר הינה בעלת חשיבות מכרעת להמש ההתפתחות
התקשורתית של הפעוט ).(Milagros Santos & Mccollum, 2007
במסגרת מחקר זה נבנה מודל חדש אשר מאפשר התבוננות מדוייקת על המתרחש בדיאדה
בי הורה ,או מטפל עיקרי אחר ,לפעוט ע או בלי לקות תקשורתית ,הוא מודל התקשורת
הדיאדית .ליכולת להעזר במודל לש התבוננות חשיבות מכרעת באשר לאוכלוסיית המחקר,
פעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקות תקשורתית .יכולתו של המודל לייצג דיאדות אלו אושש
בחלקו הראשו של המחקר ,והמידע שעלה מייצוג הדיאדות במודל התקשורת הדיאדית הוביל
למסקנה כי הינו בעל שימושי מחקריי והדרכתיי כאחד.
בחלקו השני של המחקר נעשה שימוש בהדרכת הורי המבוססת על מודל התקשורת
הדיאדית בשימוש באסטרטגיות של תת"ח ,השימוש במודל מאפשר מיפוי מדויק של צרכי
וקשיי ומהווה בסיס להתערבות וטיפול יעילי ובכ מסייע בידי ההורה להשתמש ביתר יעילות
באסטרטגיות של תת"ח .חלקו השני של המחקר מוכיח כי התערבות מסוג זה ,הינה יעילה
בתרומה לשיפור דיאדת התקשורת בי הורי לפעוטות בעלי איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית .ה בממדי הקשורי לפעוט וה בממדי הקשורי להורה ,כמו ג מת כלי
ואסטרטגיות יעילות להבנת הפעוט אשר ילוו את ההורי במהל ההתפתחות של ילד  .שימוש
במודל ככלי לייצוג דיאדה מאפשר להורה התבוננות אישית על תפקודו התקשורתי מול הפעוט ועל
ידי כ נות להורה אפשרות שינוי ושיפור עצמי.
למחקר זה צפויה להיות תרומה בכמה מישורי  :חשיבות תיאורטית בפיתוח מודל דיאדי
ייחודי להורה או מטפל ראשוני אחר לפעוט ע איחור התפתחותי ו/או איחור התפתחותי ולקות
תקשורתית ובהבנת המשמעות של מת אסטרטגיות לפיתוח תקשורת בקרב פעוטות אלו; שימוש
במודל מספק כלי להבנת הקשר בי מאפייני הלקות של הפעוט לסגנו הדיאדה שלו ע ההורה.
בייצוג דיאדות במודל נית למפות את השפעת המאפייני התפקודיי של כל אחד מהשותפי
בדיאדה על אופי התקשורת בה .על ידי שימוש במודל נית לפענח את הקשרי בי היוזמות
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התקשורתיות של ההורה לאלו של הפעוט כמו ג לקשר בי מספר המסרי שהועברו למספר
המשובי שהתקבלו באשר לכל אחד מהשותפי בדיאדה .חשיבות מעשית נית להשתמש במודל
זה לצרכי מחקר והדרכה ,על ידי בחינת השינוי בדיאדה עקב תכנית ההתערבות.המודל מתאי
לשימוש על ידי אנשי מקצוע לבחינת דיאדות כחלק מתכניות התערבות בגיל הר לקראת התאמה
של תת"ח .כמו כ נית להשתמש במודל ככלי להדרכה ,על ידי שימוש במודל לייצוג דיאדות נית
לקיי תהליכי רפלקציה אצל ההורה לשינוי ושיפור דרכי התקשורת ע הפעוט .שימוש לאור
זמ במודל יכול לאפשר שיקו ,והתבוננות על תהליכי שינוי בדיאדה .ומתו כ להסיק על אופני
התקשורת בדיאדה .נית להקנות את השימוש במודל למשפחות ועל ידי כ לתרו ליצירת תנאי
לתהליכי של התערבות מוקדמת ממוקדת משפחה ,בסביבה הטבעית .הקניית המודל יחד ע
אסטרטגיות של תת"ח להורי צפויה לתת ביד את הכוח לקיי שינוי בדיאדה ,שינוי שאמור
להשפיע באופ חיובי על התפתחותו התקשורתית של הפעוט ומכא ג על הדיאדה בינו לבי
הוריו .מת אסטרטגיות וכלי של תת"ח לפעוט צפוי למלא את החלל התקשורתי שנוצר בעקבות
הלקות וייצור את התנאי לקיומה של דיאדה רצופה ויציבה .יש לצפות כי שימוש בתכניות
התערבות מבוססות מודל התקשורת הדיאדית בשימוש באסטרטגיות של תת"ח יעודדו תכנו
וביצוע של תכניות התערבות מוקדמות נוספות בתחו .

השלכות ופוטנציאל יישומי
ההשלכות היישומיות של ממצאי המחקר לנושא האיחור התפתחותי השכלי הינ העלאת
המודעות לחשיבות בבניית תכניות התערבות ממוקדות תקשורת לאוכלוסיות האיחור התפתחותי
שבגילאי הצעירי מתקשי מבחינה תקשורתית .ומת תוק ,מחקרי ליתרונות הטיפול המוקד
בסביבה הביתית ליצירת תנאי לתקשורת תקינה ג במקרי שבה אינה מתפתחת באופ
הרגיל .לאור כל אלה ,האוכלוסייה שיצאה נשכרת מהנושא המחקר ה פעוטות ע אחור
התפתחותי ולקויות תקשורת אשר קיבלו את ההזדמנות להיות שותפי תקשורתיי בסביבת
ווהוריה אשר קיבלו כלי להבנת ילד  .מתו כ  ,בא יעשו שימוש בתכניות התערבות
מבוססות מודל התקשורת הדיאדית ואסטרטגיות של תת"ח ,יצאו נשכרי אנשי הטיפול
והמקצוע אשר יוכלו לתקשר ע מטופלי שלרוב אינ נתפסי כבעלי יכולת להעביר מסרי
ויוכלו לקד את צרכיה ההתפתחותיי ולקד את הפוטנציאל התקשורתי שלה בהתא .

פורו/רשימת אנשי מקצוע והשטח לה רוצה החוקר להציג את תוצאות מחקרו.
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-

האחראי/ת על התערבויות מוקדמות בנושא הפיגור השכלי )משרד הרווחה(

-

האחראי/ת על התערבויות מוקדמות בנושא הפיגור השכלי )ג'ויינט ישראל(

-

אחראי/ת על תחו הטיפול הפעוטות ע לקויות קוגניטיביות ולקויות תקשורת )אקי" (

-

אחראי על השתלמויות להורי וצוותי של מעונות שיקומיי )קר של (

המלצות למחקרי המש
לאור יעילות תכנית ההתערבות ,כדאי לבחו את יעילותה בטווח גילאי צעיר יותר ,בשל העובדה
כי התערבות מוקדמת ככל הא שר הינה מומלצת לצימצו פערי בהתפתחות בקרב האוכלוסיה
הנחקרת .כמו כ ,מומל 2לבחו את יעילות התכנית באוכלוסיות אחרות בעלות לקויות תקשורת.
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נספחי
נספח ה  דיאדות זמ אוכל – תאור מש דקה אחת
דיאדה בי א לפעוט ע התפתחות תקינה
הקשר

מלל

זמ

הפילה קערות

הופה

01:00

מתיישבת ליד פעוט

יאללה

01:05

?רוצה לבד

01:10

נותנת לפעוט קערה ופותחת את המעד

01:15
01:15

פעוט עושה אפצ'י

לבריאות לבריאות

01:20

דה דהה

01:25
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01:25

יהה לבריאות

01:25

רגע לא להפו

01:30

רגע

01:35

פה פה

01:35

אני אביא ל כפית קטנה

01:35

פה

01:40

אהה אהה

התחלה של בכי

01:45
01:50

בוא

01:50

הא הא הא

01:50

רגע רגע רגע

01:50

אאא אאא

01:55

רוצה לבד?

01:55

קח

01:55

תחזיק תחזקי

02:00

אאה אאה

02:00

אאא?

מתלונ
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דיאדה בי א לפעוט ע איחור התפתחותי ולקות תקשורת – זמ אוכל
מלל

זמ
01:00

זה טעי ? *עומר אוכל בננה?

01:05

בננה טעימה?

01:05

עומר?

01:10

עומר?

הקשר
עומדת ,לא נוגעת בו מחזיקה את הבננה

נוגעת לו בא,
מפנה את הראש חזרה ומסתכל לאמא

01:10
01:10

טעי ל ?

01:10

נו?

גוררת את כיסא התינוק כ שיהיה מול הספה

01:20

אתה אוהב?

יושבת על הידית של הספה  ,עומר מולה בכסא .מחזיקה את הבננה

01:20

טעי ?

מלטפת לו את הראש

01:30

מממ

01:35

נו תראה לי

נוגעת לו בסנטר

01:35

אכלת את הכל?

נוגעת לו בלחי

01:40
מכניסה לו את הבננה לפה

01:40
01:45

יופי

לוחשת .מריחקה את הבננה .מתעסקת ע משהו בצד לכמה שניות

01:50

עומר אוכל בננה

נשענת על המשטח האכלה .מחזיקה את הבננה

01:55

נכו? תגיד בננה

מזיזה את הבננה מצד לצד
פותח פה ומותח ידיי ורגליי  .התנשמויות ע קצת בכי

01:55

מגישה את הבננה לקרבתו

01:55
02:00

קח

*עומר = ש בדוי
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Abstract
This study focuses on the dyadic relations between an infant with
developmental delays and communication difficulties and the parents or other
primary caregiver, and the ability of a parent education program based on the
Dyad Communication Model including AAC strategies to improve the dyad
between parents and toddlers with developmental delays and communication
difficulties. This preliminary relationship has significant influence on the basic
development of language and communication, as those develop through
interactions with the environment (Gowlett, 1994; Schertz & Odom, 2004;
Trivette, 2003). .
The first interactions of typically developing infants are usually with
the parent. Through this significant bond, he practices interactions, which are
the first building blocks in developing communication and social skills
(Harrist & Waugh, 2002; Bowlby, 1969). A typically developing toddler starts
to understand the world while developing basic communication skills,
integrating in social acts and manipulating the environment. Among toddlers
with developmental delays and communication difficulties, this process
becomes more complicated as deficits in one of the skills needed for the
development of communication can turn this process into an impossible task
(Bernstein, & Tiegerman, 1993; Owens, Metz, & Farinella, 2010).
The bond between parents and their children is multidimensional and is
of great importance to the development of their child. This bond places the
foundations for the development of his communication, emotional, social, and
cognitive abilities (Bates, 1999; Frankel & Bates, 1990; Laible & Song, 2006).
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Researchers investing the nature of this preliminary bond have defined it as a
Dyad (e.g., Ainsworth, 1979; Emde & Harmon, 1982; Frankel & Bates, 1990;
Kelley et al., 1983). Dyad is a way to examine the nature of the primary
interaction between a parent and a child (Emde, Wolf & Oppenheim, 2003).
The study of dyads explores various characteristics of communication among
members of the dyadic relationship.
Studies that examined dyads have addressed mainly the significance of
attachment, relationships, and the development of interactions in the dyadic
relationship between a mother and a child (e.g., Biringen, Emde, Campos &
Appelbaum, 1995; Schertz & Odom, 2004; Trivette, 2003). This study emphasizes on
the understanding of the uniqueness of communication processes within the dyad
between a parent and toddler with developmental delays and communication
difficulties, using a model for representing the communication dyads.
Models provide a framework for understanding and for the investigation of
intervention programs (Sanders, 1976). There are a number of models that represent
dyadic communication processes. However, they are limited in their ability to
represent communication in a dyad between a parent and toddler with developmental
delay and communication difficulties (Berlo, 1960; Lloyd, Quist & Windsor, 1990;
Sanders, 1976). For this purpose, a dyadic communication model is proposed to
combine between existing models that describe dyads and communication (Berlo,
1960; Lloyd, Quist & Windsor, 1990; Sanders, 1976), while enabling description of
the unique relations between a parent and a toddler with communication difficulties.
The current study tries to decipher the dyadic relationship between a toddler with
developmental delay and communication difficulties and parents as it occurs in their
natural environment
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The aim of this study was to investigate the Dyad Communication Model as a
representation for describing dyads between a toddler with developmental delay and
communication difficulties and the parents or other primary caregivers. Following
confirmation of the proposed model, this model was used as part of an intervention
program for enhancing dyadic communication among parents of toddlers with
developmental delay and communication difficulties using augmentative
communication strategies.
In the first part of the study, the Dyad Communication Model was assessed as a
tool for representing communication dyads between parents and toddlers with and
without developmental delay and communication difficulties. Participants were two
groups of sixparents and toddlers with and without developmental delay and
communication difficulties, ranging between one to two years of age. Twelve
videotaped sessions were recorded to provide information on the communication
dyads between mother and child. Sessions lasted 20 minutes using pre-set and freeplay sessions including feeding and diaper changing. Mothers were encouraged to act
freely with their child using naturally occurring activities within their home
environment. Video sessions lasted 20 minutes using pre-set and free-play sessions
including feeding and diaper changing. Mothers were encouraged to act freely with
their child using naturally occurring activities within their home environment. Video
sessions were analyzed to assess dyads and to determine the efficiency of the model.
The data was placed into a visual model to determinate the visual difference in the
patterns of communication.
A Mann-Whitney analysis was conducted to compare means and to determine
the difference between the dyads. Results indicate that there is a significant difference
across dyads between the two groups, in the number of messages per minute by the
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parent and toddler combined (P=.025). There are twice the amount of messages per
minute in the dyad of a toddler with typical development and the parent (23.28
message per min.), in comparison with the dyad between a toddler with
developmental delay and communication difficulties and the parent (9.1 message per
min.). More so, there is a significant difference between the number of feedback
massages from the parent to the toddler across the two groups (p= .04*). These results
indicate that parent of toddlers with developmental delay and communication
difficulties response less to the communication attempts of their child in comparison
with the other group. Significant differences were found also across toddler initiations
(p=.04*) and feedback (p=0.01**) to the parent.
Results of the first part of the study reveal that there is a significant difference
in the observable pattern of dyadic interactions between parents and toddlers, with
and without communication disabilities, both in synchrony and structure. Data
presented in the model demonstrate differences between dyads across continuity, rate
and direction of the messages. Dyads of toddlers with typical development and their
parents, are characterized by a relatively smooth-flowing style (Harrist & Waugh,
2002), presenting a fast rate of message-exchange occurrence. More than 70% of the
communicative attempts of the toddler were responded by the parent and 40% of the
messages of the parent were responded by the toddler . There is stability in Dyad
Continuity, average rate of 23 response messages per min. and direction of messages
between mother and toddler and is unified.

On the other hand, dyads of toddlers with developmental delay and
communication difficulties and their parents, are characterized by a disjointed style
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(Harrist & Waugh, 2002), presenting slow rate of message-exchange occurrence. Less
than 35% of communicative attempts of the toddlers are responded by the parent and
20 % of the messages of the parent were responded by the toddler. Continuity of
communication in the dyad is poor, with rate average of five response messages per
minute, direction of messages between mother and toddler and is often un-unified and
dominated by the parent.
When dyads are Comparison, results indicate that the there is a significant
difference in the dyad density considering the continuity, rate and direction of
message transfer. Analysis of parent feedback to the toddler, reveal a significant
difference (.04*). Whereas feedback messages of toddlers with developmental delay
and communication difficulties and the parents are substantially lower (only 10% of
messages of the toddler are being recognized by the parent) then the feedback rate of
parents of toddlers with typically developed toddlers (60% of messages of the toddler
are being recognized by the parent). This may be a result of parents’ beliefs regarding
their child communicative abilities and their level of understanding of spoken
language (Stephenson, Parrila, Georgiou & Kirby, 2009).
The data from the study regarding parents of toddlers with developmental
delays and communication difficulties reveals that often parents did not interpret their
child's behavior as a communicative attempt or as an intentional message. Parents of
children with communication disorder that are struggling with recognizing their
child's needs report that after participating in a parent's education program there is a
significant change in their sense of understanding the child's communication
(Matthews-Somerville & Cress, 2005). The Dyad Communication Model provides
visual representation of the interaction between parent and child, enabling a better
understanding for the parents regarding the communication patterns they are using,
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and thus improving the Dyadic communication. Using the Dyad Communication
Model during a communication intervention among parents and toddlers with
developmental delay and communicational disorder will enable to investigate the
change that occurs after the intervention.
The understanding that the feedback given by a parents of a toddlers with
developmental delay and communicational disorder is significantly lower in
comparison with the feedback given by the parents of a toddlers with typical
development led to the understanding that provision of an intervention that uses the
model and provides AAC strategies may improve the Dyad. The purpose of the
second half of this study was to provide parents of toddlers with toddlers with
developmental delays and communication difficulties with an understanding of their
child's communicative attempt as well as changing their perceptions towards the
communication within the dyad (Stephenson, Parrila, Georgiou & Kirby, 2009).
The second part of the study, examined the ability of a parent education program
based on the Dyad Communication Model including AAC strategies to improve the
dyad between parents and toddlers with developmental delays and communication
difficulties. The participants were parents and toddlers with developmental delay and
communication difficulties ranging between one to two years of age (N=30). The
procedure included comparison between two randomly divided groups. The
experimental group experienced a parent education program based on the dyad
communication model and AAC strategies in order to improve the communication
within the dyad An AAC device was provided to each family for use at the end of the
instruction based on the family needs. Sessions lasted 20 minutes using pre-set and
free-play sessions including feeding and diaper changing. Mothers were encouraged
to act freely with their child using naturally occurring activities within their home
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environment. Sessions were videotaped before and after intervention to record
communication dyads between mother and child. Video sessions were analyzed to
assess dyads and determine the efficiency of the intervention. Control group included
intervention that provided them with instruction on the use of baby massages for
therapeutic purposes. The procedure used was similar to the experimental group.
Results of the second part of the study indicate that within intervention group,
the total number of messages increased significantly (sig - .000***) by almost twice
the total number of messages after intervention, from 13.5 messages per minute
before intervention to 23.5 messages per minute after intervention. More so, there was
a significant positive change in the numbers of messages initiated by the parent (sig .000***), from 8.79 messages per minute before intervention to 13.5messages per
minute after intervention. There was a significant positive change in the numbers of
messages initiated by the toddler (sig - .000***), from 4.7 messages per minute before
intervention to 8 messages per minute after intervention. The feedback provided by
both parent and toddler was doubled. There was a decrease in the ratio of the parent's
message in dyad compared to an increase in the ratio of messages of the toddler,
meaning that dominance of the parent interaction in the dyad decreased.
Results of the study demonstrate that an intervention program based on the
dyadic communication model assists to improve substantialythe ability of the parent
to understand the communication intents of the toddler developmental delays and
communication difficulties, and enables the toddler to express communication needs
and thereby contributes to the construction of a successful communication dyad.
Successful communication is characterized by a balance between both partners
regarding the number of the messages exchanged, i.e. communication initiatives, as
well as the percentage of the feedback provided (Harrist & Waugh, 2002;Kelley, et
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al., 1983; Yuasa, et al., 2010). The increase demonstrated in this study provides
support as to the nature of this type of intervention for enhancing the balance between
messages for a successful communication dyad.
This research is expected to contribute both at the theoretical and practical
levels. In the theoretical level, developing a unique model to represent dyadic
communication between parents or other primary caregivers of toddlers with
developmental delays and communication difficulties can assist in understanding the
uniqueness of the dyad and could lead to developing suitable interventions in order to
empower the dyad.
The practical benefit study is that the model can be used for research as well as
for training regarding parents and personnel that work with toddlers with
communication difficulties. The model is suitable for the use by professionals for
examining dyads as part of building early intervention programs and for use with
AAC. It is also possible to use for visual representation of dyads in which in the
parents can reflect on their communication pattern and improve it if necessary, in
order to better the communication with the toddler.
It is recommended to teach families to use this model during early intervention
in the natural environment, giving the parents tools and strategies to understand and
improve communication with their child. Teaching parents and other caregivers how
to use the model can give them the power to create a change within dyads, a change
that eventually will contribute to the development of the toddlers' communication and
therefore to the dyad with the parents. Acquiring AAC strategies is expected to fill the
void created by the communication difficulty and lay the conditions for a continuous
and stable dyad. It is expected that the use of model-based dyadic communication
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intervention programs using AC strategies and tools will encourage design and
implementation of early intervention programs in the field.
In order to better understand the subject in matter, it is recommended to
conduct further research regarding the efficacy of the Dyad Communication Model
intervention program, on a larger sample of participants and a variety of other
disabilities that have communication difficulties. It is also recommended to
investigate the influence of this intervention on younger participants, infants, due to
the fact that early intervention is recommended for reducing developmental
deficiencies among the population studied.
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