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  תקציר

, בתקשורתמשמעותיי�  ג� קשיי�חווי� לעתי�  ילדי� ובוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

הטיפולית אחת מגישות ההתערבות . שיש לה� בתחומי תפקוד אחרי� הרבי�לאתגרי� בנוס! 

 �קשורת תומכת תנה יה ,רתבתקשוצרכי� מורכבי� המאפשרת לילדי� ובוגרי� אלה להתמודד ע

   .אישיבאופ� לכל אד� מותאמות שבעזרת מערכות ה סביבהע�  תרומאפשרת תקשה, )ח"תת(וחליפית 

מלווה , תקשורת בפרטהבכלל ומחשבי ח "עזרי תתהשימוש בהטמעת המורכב של תהלי  ה

�לש�  יומ�ממקצועי 1רבצוות ב ,בי� היתר ,תלויההטמעה מוצלחת . בקשיי� העלולי� לגרו� לנטישת

חשובות לא פחות , יחד ע� זאת. של מחשבי התקשורת בחיי היומיו� יניצול יעיל ומקסימאל

יומיומי השימוש היישו� באשר לולטכנולוגיה המסייעת הצוות ביחס אנשי של  ה�ועמדותי ה�תפיסותי

  . ח"תתה באמצעי 

עזרי או ל ,ייעתהתייחסו לטכנולוגיה מס ,של אנשי צוותועמדות �  יבחנו תפקידשחקרי�  מ

א  לא לתפיסותיה� בנוגע למחשבי� כאמצעי תקשורת חדשניי� ולתהלי  הטמעת , ח באופ� כללי"תת

�, לפיכ . מחקרי� קודמי� לא כללו את המקצועות השוני� המעורבי� בתהלי , כמו כ�. השימוש בה

תקשורת אצל מקצועי לגבי השימוש במחשבי 1רבצוות של לבחו� תפיסות הנוכחי היא מטרת המחקר 

כי הטמעת� משמעות תפיסות אלה בתהליתו  התמקדות ב, בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

�  .ויישומ

כיצד תופסי� אנשי הצוות את יתרונות ומגבלות השימוש במחשבי התקשרות  )1 :שאלות המחקר

ב כאמצעי כיצד תופסי� אנשי צוות את תפקידו של המחש )2? אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

 �האינטראקציה שלה� ע� בוגרי� חווית צוות את האנשי תופסי� כיצד  )3 ?אלהלתקשורת אצל בוגרי

צוות את הכיצד תופסי� אנשי  )4 ?ע� מוגבלויות התפתחותיות המתקשרי� בעזרת מחשבי תקשורת

 �שיש  צוות ההשפעההמהי  לדעת אנשי  )5? אלהתהלי  הטמעת השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרי

  ?סביבת�לשימוש במחשבי תקשורת על המשתמשי� בה� ועל 

 8אוכלוסיית המחקר מנתה  .שיטת המחקר האיכותני נבחרה לניהול המחקר הנוכחי :שיטה

 �. התפתחותיותומעלה ע� מוגבלויות  21בגילאי מרכז יו� לבוגרי�  1 אנשי צוות העובדי� בבית נוע

מנהלת הומחשבי� רכזת , רכזות כיתה 2, ות תקשורתקלינאי 2, מרפאות בעיסוק 2במחקר השתתפו 

  .ה באמצעות דגימה מכוונתתעשבחירת המשתתפות נ. של המקו� מקצועיתה
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בני� חלקית איסו! הנתוני� התבצע באמצעות ראיונות עומק מו 1 ראיונות עומק ) 1  :כלי המחקר

הכוללות את משתתפות תצפיות על קבוצות  ערכו ארבענ–תצפית משתתפת ) 2; אשר הוקלטו ושוכתבו

  .על הקבוצות הוסרטו התצפיות. המחקר ובוגרי� המשתמשי� במחשבי תקשורת

אשר צוות אנשי  8נבחרו , לאחר קבלת אישור לביצוע המחקר מהנהלת בית נוע� :הלי  המחקר

כל משתתפת . אופ� ביצועועל ו והסבר על מטרתהביעו הסכמת� בכתב להשתת! במחקר לאחר שקיבלו 

  .ע� כל אחת מה� ראיו�בעקבותיה� התקיי� , בשתי תצפיות נטלה חלק

�, הראיונות והתצפיות שלשיטתי ער  ניתוח תוכ� נ, המידעבתו� תהלי  איסו!  :ניתוח הנתוני

 �  .אינטגרטיבי ומחזוריוהמידע שהתקבל קודד באופ

בי�  1  (Triangulation)הצלבה ) 1 :על ידי השגהובמחקר הנוכחי האמינות  :אמינות המחקר

בחנו את לוו והמחקר  מנחות Confirmability( 1(אשרור ) 2 .תצפיותהמידע  שהתקבל מהראיונות וה

�   תקבל מהראיונות ומהתצפיותשהקידוד ופירוש המידע ה, תהלי  איסו! הנתוני

קשר בי� מחשבי תקשורת  )1: מניתוח הנתוני� נית� לזהות שלוש תמות מרכזיות :ממצאי�

התייחסות ) 3; קשיי� והזדמנויות הנלווי� לשימוש במחשבי תקשורת) 2; לתהלי  התקשורת עצמו

החניכי� , הצוות 1המתאפיי� בדרישות מצד השותפי� לו , להטמעה כתהלי  משמעותי ומקצועי

  . והמשפחות

חששות , תיותקשורת נעות על רצ! בי� התנגדוההצוות ביחס למחשבי אנשי תפיסות  :דיו�

�לאמצעי י�המחשבעל מנת להפו  את  ,להתגבר על הקשיי� נותיסיוונ קשיי� ועד אהבה לתחו�ו 

. ה� מאמיני� בתרומת� הייחודית של המחשבי� כאמצעי� לתקשורת, בנוס! .לתקשורת י�משמעותי

נה יבעוד שהמטרה העיקרית ה, אנשי הצוות מדגישי� כי מחשבי התקשורת הינ� אמצעי� בלבד

המחקר . יות גור� מעכב בהרחבת השימוש במחשבי�החשש מפגיעה בה  עלול לה. התקשורת עצמה

. כעזרי� מתאמי� לתקשורת י�מחשבת השימוש בתהלי  הטמעמרכזיותו של הנוכחי מדגיש את 

הנמש  , התייחסות מעמיקה לכלל ההיבטי� הנדרשי� מביאה לתהלי  קליטה ויישו� איטי מאוד

 .ת הנו משמעותי ומקצועיא  יחד ע� זא, מערב אנשי צוות מתחומי� שוני� ,תקופה ארוכה
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  מבוא

�עוברת בו אינפורמציה שזהו תהלי  הדדי . תקשורת היא הבסיס לאינטראקציה בי� בני האד

משתפי� בחוויות וברגשות , רצונות ,� בני האד� העדפותבאמצעותו מביעי, מאד� אחד לאחר

)Beukelman & Mirenda, 2005; Light, 2003; Pennington, 2008(.  מוגבלויות �ילדי� ובוגרי� ע

קוגניטיביי� , סנסוריי�, מוטוריי�: אתגרי� הרבי� בתחומי� השוני�בנוס! ל ,התפתחותיות

� ;Case-Smith, 2001; Pennington, 2008( תקשורתבמשמעותיי� חווי� ג� קשיי�  ,והתנהגותיי

Reed, 2001( .קרובות �ומובנת או שדיבור� איננו לבטא עצמ� בשפה דבורה מתקשי� ה�  ,לעתי

 .)Salminen, Petrie & Ryan, 2004( בשליטה על איברי הדיבורמשמעותיי�  י�בשל קשיפונקציונאלי 

 �, סטות'ג, קולות, מבט עיניי� י�כוללה, ושוני�ילדי� ובוגרי� אלה מתקשרי� דר  ערוצי� רבי

ה� זקוקי� לפתרונות  ,על מנת לתמו  במיומנויות התקשורת הטבעיות שלה�. הבעות פני� ועוד

 ;Clarke & Kirton, 2003; 2009, ניר( שלה� יאו חליפיי� לדיבור הלא פונקציונאל/תומכי� ו

Pennington, 2008(.  

רבות נפוצה ומשמעותית עבור ילדי� ובוגרי� ע� מוגבלויות גישת התע הנהטכנולוגיה מסייעת 

גישה זו מאפשרת לשפר או לשמר יכולות תפקודיות של . )Stanger & Oresic, 2003( התפתחותיות

� ;Cook & Hussey, 2002( חפצי� או מערכת מוצרי� מותאמי�, אנשי� ע� מוגבלות בעזרת פריטי

Stanger & Oresic, 2003( .סייעת כוללת בתוכה גישת התערבות השמה דגש על תקשורתטכנולוגיה מ .

 Augmentative & Alternative Communication 1 )ח"תת(קשורת תומכת וחליפית ת תנקרא גישה זו

(AAC),  והיא �בעזרת , ע� סביבת�לתקשר  תקשורת מורכבי� צורכיע� ובוגרי� מאפשרת לילדי

 ;ASHA, 2002; Beukelman & Mirenda, 2005(אישי באופ� ה� מערכות תקשורת המותאמות ל

Pennington, 2008.(  

�ג� בתחו� עזרי  ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת שימוש בעזרי טכנולוגיה מתקדמי

, המחשב פתח צוהר לנגישות לעול� התקשורת המדוברת והכתובה). Schlosser, 2003(התקשורת 

לשיקו� מקצועי ולפעילות , עילה בבית הספרלהשתתפות פ, לפעילות פנאי ויצירה, לבקרה סביבתית

מחשבי תקשורת מופיעי� בשכיחות גבוהה יותר כפתרונות תקשורת ). 1997, ווי� וביאליק(חברתית 

 � יתרונותיה� הרבי� של מחשבי תקשורת כוללי�. תקשורת מורכבי� צורכיעבור ילדי� ובוגרי� ע
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השפעה חיובית וי� לתקשר ע� סביבת� העלאת המוטיבציה של המשתמש, הרחבת אפשרויות תקשורת

   .)Retish & Reiter, 1999; Salminen et al, 2004( על כישורי הלמידה והמשחק

ח בפרט הוא תהלי  ארו  "עזרי טכנולוגיה מסייעת בכלל ועזרי תתהשימוש בתהלי  הטמעת 

 ,Johnson, Ingelbert(בספרות מדווח על אחוזי� גבוהי� של נטישת העזרי� מסיבות שונות . ומורכב

Jones & Ray 2006; Lindsay, 2010; Smith & Connolly, 2008 .(מדובר שהמצב מורכב יותר כ

התאמת והטמעת מחשבי תקשורת מחייבי� התייחסות למערכת התמיכה החברתית . במחשבי תקשורת

�שימת דגש על המאפייני, והשגרה היומית של המשתמש  �, ירגודל המכשהטכניי� של המכשיר כגו

המכיר היטב את  ,דרישה נוספת לתהלי  ההטמעה היא צוות רב מקצועי מיומ�. ועלות, תכונות, משקל

� ,Beukelman & Mirenda(יו� 1יו�של מחשבי התקשורת בחיי ה ילש� ניצול יעיל ומקסימאל התחו

1998; Case-Smith, 2001; Lindsay, 2010; Schepis & Reid, 2003; Smith & Connolly, 2008; 

Stanger & Oresic, 2003( .בעיסוק �אנשי , פיזיותרפיסטי�, קלינאי תקשורת, צוות זה כולל מרפאי

 ,Baily, Parette, Stoner, Angell & Carroll, 2006; Baily(המוגבלות בני משפחה והאד� ע� , חינו 

Stoner, Parette & Angell 2006; Beukelman & Mirenda, 2005; Case-Smith, 2001( .  

של עזרי טכנולוגיה מסייעת  בנוס! לתפקיד� החיוני של אנשי הצוות בהטמעה ויישו� יומיומי

 & Copley;2007 ,לבל( לתחומי� אלה חשובות לא פחות תפיסותיה� ועמדותיה� ביחס, ח"ותת

Ziviani, 2004; De Bortoli, Arthur-Kelly, Mathisen, Foreman & Balandin, 2010; Lindsay, 

2010 .( �הביע התנגדות ודחייה מהשימוש ש הראו כי צוות חינוכי ,בחנו עמדות ותפיסות צוותשמחקרי

 & Copley(והביא לשימוש מוגבל בה� , ל בהטמעת עזרי� אלהבטכנולוגיה מסייעת היווה מכשו

Ziviani, 2004; De Bortoli et al, 2010( . את תפיסות הצוות החינוכישמחקר אחר �ביחס  בח

יש שצוות חינוכי אשר עמדותיו התייחסו לליקויי� בתקשורת כפג�  .הציג ממצאי� דומי� לתקשורת

 ,זאת לעומת .תקשורת מורכבי� צורכילא עזר בקידו� אפשרויות התקשורת עבור ילדי� ע�  ,לתקנו

עזרו בקידו� אפשרויות  ,כקשיי� שנית� להתמודד עימ�עמדות המתייחסות לליקויי� בתקשורת 

  ).2007, לבל(אות� ילדי�  התקשורת עבור

 � ,בתהלי  הערכה וההתערבותהמוגבלות מחקרי� רבי� בחנו את מעורבות המשפחה והאד� ע

 ;Baily et al, 2006a( ח"כמו ג� את השפעת� ותפקיד� במהל  תהלי  ההטמעה של עזרי תת

Goldbart & Marshall, 2004; Marshall & Goldbart, 2008; Smith & Connolly, 2008.(  �מחקרי
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ח באופ� כללי או "בחנו תפקידי� ותפיסות אנשי צוות בתהלי  זה התייחסו לתקשורת ועזרי תתש

כללו , כמו כ�. א  לא למחשבי תקשורת כאמצעי תקשורת חדשניי�, לטכנולוגיה מסייעת באופ� כללי

 & Baily et al, 2006b; Copley; 2007, לבל(צוות חינוכי בלבד או צוות חינוכי וקלינאי תקשורת 

Ziviani, 2004; Johnson et al, 2006( . בעיסוק וקלינאי �מחקר חדשני אמנ� בח� תפיסות מרפאי

 � ,Lindsay(תקשורת ביחס למחשבי תקשורת א  בהתייחס לתהלי  ההערכה וההתאמה אצל ילדי

רשי� ממצאי המחקר מעידי� על מכשולי� ואתגרי� שוני� העומדי� בפני אנשי המקצוע הנד).  2010

כמו ג� , חברתיי� ופוליטיי�, בי� המכשולי� נית� למצוא מחסומי� טכניי�. ח"להתאי� עזרי תת

עולות המלצות לשיפור תהלי  ההתאמה של אות� , כמו כ�. עמדות אנשי הצוות ביחס לטכנולוגיה

�  . עזרי

ני� ידוע כי לצוות רב מקצועי תפקיד משמעותי בהטמעת הטכנולוגיה א  חסרי� מחקרי� הבוח

תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפיסות צוות מדיסיפלינות שונות לגבי השימוש במחשבי 

, אי לכ  .ומשמעות תפיסות אלה בתהלי  הטמעת מחשבי התקשורת באוכלוסייה זו ,התפתחותיות

מקצועי לגבי השימוש במחשבי תקשורת אצל רב לבחו� תפיסות צוות מטרת המחקר הנוכחי הנה 

 �  .מוגבלויות התפתחותיותבוגרי� ע
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  סקירת ספרות  .1

  תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות .1.1

  .אחד התחומי� החשובי� והמשמעותיי� להשתתפות ומעורבות במארג החיי� הוא התקשורת

וב יחסי הגומלי� היא הבסיס לר, רב פני� וחיוני בחוויה האנושית, תחו� מורכב הנהתקשורת 

חוויות , תקשורת משמעה לחלוק רגשות. סיסי ליצירת קשר ע� אחרי�צור  אנושי בהאנושיי� ו

תקשורת היא תהלי  המתבסס על הדדיות . לא רק העברת מסר משולח למקבל, ופעילויות

�. )Brodin, 2000; Pennington, 2008( לתקשר כדינדרשי� שניי� , ואינטראקציה חברתית בי� אנשי

שפת גו! וג� , הבעות פני�, תנועות, כתיבה, הכוללות דיבוריצירת הקשר נעשית בדרכי� שונות ורבות 

, בתחילה ע� משפחותיה�, באמצעות התקשורת אנשי� יוצרי� מעגלי� חברתיי�. קומוניקציהטל

�זכות אנושית בסיסית להביע  הנההתקשורת . מכרי� וחברי� בקהילותיה�, בהמש  ע� חבריה

מדי� לבטא את אישיות� המיוחדת ולהשתת! באופ� באמצעותה בני אד� לו, מחשבות ורגשות, רעיונות

כוח אנושי המאפשר להשיג את  הנהתקשורת . תרבותית1פעיל ויעיל בקבוצת ההשתייכות הלשונית

. המקצועיות והחברתיות, החינוכיות, מלוא יכולותיה� של בני האד� דר  הבעת מטרותיה� האישיות

� ;Blackstone & Hunt-Berg, 2003; Light, 2003 2009, ניר( תקשורת חיונית להשגת איכות חיי

Pennington, 2008.(  

, אשר משפיעות על האפשרויות לתקשורת ע� אחרי�, אנשי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

 מוגבלויות התפתחותיות. )Light, 2003( מתייצבי� מול אתגרי� משמעותיי� בהשגת יכולות תקשורת

או איחור ברכישת שלבי ההתפתחות הנורמטיביי� של  ומערבות כשל ,מופיעות בינקות או בילדות

על רקע התפתחות , תקשורתית או רגשית, פיזית, לקות שכלית �יכולות להיות מעורבות בה. הילדות

הגורמי� למוגבלויות התפתחותיות הינ� מגווני� ורבי� כדוגמת תסמונות  .סנסומוטורית חריגה

ות וכל גור� אחר אשר ידוע כמאט או מעכב את הגדילה תאונ, בלידהמצוקה , מחלות זיהומיות, גנטיות

מוגבלויות התפתחותיות באות הפרעות תקשורתיות של ילדי� ובוגרי� ע� . )Reed, 2001( וההתפתחות

על הבנת הדיבור של ילדי� ות מקשש או דיספרקסיה בדרגות חומרה שונותבדיסארטריה לידי ביטוי 

לא לפתח יכולות לשוניות שעלולי� מוגבלויות התפתחותיות � ילדי� ובוגרי� ע, כמו כ�. ובוגרי� אלה

  .)Ashwal et al, 2004; Pennington, 2008(הנדרשות לדפוסי שפה נרחבי� יותר 
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ללא שונות מאלה של ילדי� ע� מוגבלויות התפתחותיות ילדי� של וההזדמנויות חוויות ה

, ויות הנו לעתי� קרובות מצומצ� יותרניסיו� חייה� של הילדי� ע� המוגבל, יתרה מזאת. תיומוגבלו

�  .  וכתוצאה מכ  ניכרת השפעה על האינטראקציה והתקשורת שה� מקיימי� ע� האנשי� בסביבת

של הסביבה על דומיננטיות וברבה רבי� מה� מפתחי� חוסר אוני� נרכש המתבטא בפסיביות 

�וסיה זו תקשורת ונגישות כש היא לאפשר לאוכלאחת הדרכי� להתמודדות ע� חוסר אוני� נר. חייה

   ). ;2000Beukelman & Mirenda, 2005 , מירנדה. (והשפעה שליטה, כוחלהעניק לה� לסביבת� כדי 

  

 )ח"תת(תקשורת תומכת וחליפית  .1.2

�לאפשר לילדי� ומתבגרי� ע�  אחת האסטרטגיות החשובות והנפוצות שבה� משתמשי

חינו  , פנאי, משחק, ני� כמו טיפול עצמימוגבלויות התפתחותיות נגישות והשתתפות בתחומי� שו

 ,Copley & Ziviani, 2004; Stanger & Oresic(היא השימוש בעזרי טכנולוגיה מסייעת , ותקשורת

אשר יכול להיות מוצר , מערכת מוצרי�כחלק מציוד או כ, טכנולוגיה מסייעת מוגדרת כפריט). 2003

יבה עבור האד� ע� המגבלה ועל ידי כ  לשפר או שימושו נועד להנגיש את הסב, מד! או מותא� אישית

להגדיל את התפקוד העצמאי  היא מטרת השימוש בטכנולוגיה מסייעת. לשמר את יכולותיו התפקודיות

�, לימודי�, ניידות, יו�1וההשתתפות של האד� בתחומי תפקוד שוני� ומגווני� כדוגמת פעילויות יו

). Case-Smith, 2001; Cook & Hussey, 2002; Stanger & Oresic, 2003(פנאי ותקשורת , עבודה

והסביבה לא , או שכליות משמעותיות/לאד� לקויות מוטוריות ושעזרי טכנולוגיה מסייעת ניתני� כ

התאמת ). Case-Smith, 2001(בצע פעילויות שונות ללא השימוש בעזרי� וההתאמות מאפשרת לו ל

התאמה מיטבית כוללת . נטישת עזרי� אלה המפתח לשימוש אועזרי טכנולוגיה מסייעת היא 

�כמו ג� לגורמי�  ,גיל ועוד, משאבי�, העדפות, יפיותצ, כדוגמת יכולות, התייחסות לגורמי� אישיי

�ונדרש אימו�  יו�1יו�פעמי� רבות שילוב עזרי טכנולוגיה מסייעת לא מתרחש בקלות בחיי ה .סביבתיי

� לבי� המחסור בהתאמה מיטבית ואימו� ראויקיי� קשר ישיר בי� נטישת העזרי, ותרגול רב )Lindsay, 

2010; Smith & Connolly, 2008.(  

, כדוגמת עזרי� לאכילה )Low-tech( "פשוטה"המונח טכנולוגיה מסייעת כולל בתוכו טכנולוגיה   

מכשירי , כסאות גלגלי�, כדוגמת מתגי� )High-tech( "גבוהה"וטכנולוגיה , לוחות תקשורת ועוד

  .)Case-Smith, 2001; Cook & Hussey, 2002( מחשב ועוד, ת קוליי�תקשור
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מרפאי� בעיסוק הרחיבו את השימוש של עזרי� אלקטרוניי� , ע� התקדמות הטכנולוגיה בחברה

�. עצמאות� של אנשי� ע� מגבלהאת זאת מתו  מטרה לקד� , ממתגי� פשוטי� ועד רובוטי� מורכבי

זדמנויות ומאפשרת לאד� ע� המגבלה לממש מטרות תפקודיות יוצרת ה, התרחבות זו פותחת דלתות

  . )Case-Smith, 2001( שבעבר היו בלתי אפשריות

 & Augmentative " ) ח"תת(תקשורת תומכת וחליפית אחד מענפי הטכנולוגיה המסייעת הוא 

Alternative Communication (AAC). ASHA )American Speech-Language-Hearing 

Association( ,האמריקאי של קלינאי התקשורת �, ח כתחו� קליני"מגדיר תת, )ASHA, 2002( הארגו

ועל הגבלות , על ליקויי� זמניי� או קבועי�, צותובמידת הצור  לפ, בחו�שמנסה ל, חינוכי ומחקרי

 .בהבנתההבעת השפה הדבורה והכתובה או בות חמורמוגבלויות נשי� ע� בפעילות והשתתפות של א

המרחיבה או מחליפה דיבור  ,בכל צורה, ח כתוספת של תקשורת"הגדירו תת) 1997(ליק ווי� וביא

ח מתייחס בדר  כלל לשימוש בשילוב כלשהו "המונח תת. כתיבה לאנשי� שאינ� עצמאיי� בתקשורתו

��סמלי� גראפיי, הפקות קוליות, )סטות'ג(מחוות , שפת גו!, של הבעות פני ,�לוחות וספרי , שפת ידיי

ח היא מת� "מטרת השימוש בתת. ומחשבי תקשורת) קי�"מת(מכשירי תקשורת קוליי� , תתקשור

 �השתלבות� בחברה את לאפשר  כדיתקשורת מורכבי� לתקשר באופ� יעיל  צורכיאפשרות לאנשי� ע

 �  ).;ASHA, 2002; Pennington, 2008 2009, ניר(כשווי� בכל ההיבטי� התפקודיי

טכנולוגיה מסוג להיות  י�ח יכול"התתג� עזרי , ה מסייעתכמו שאר התחומי� של טכנולוגי

כדוגמת מכשיר , )High Tech" (גבוהה" טכנולוגיה או, כדוגמת לוח תקשורת, )Low Tech" (פשוטה"

יש , שהאמצעי� הידניי� והאלקטרוני� שוני� במורכבות הטכנולוגיה, על א!. תקשורת קולי או מחשב

�ייצוגי� מערכת כוללי� בדר  כלל ושניה� , להשגת מטרות תקשורת �שניה� מהווי� כלי ,ביניה� דמיו

)� ;Bailey et al, 2006a; Cook & Hussey, 2002;2009, ניר( בחירהטכניקת ו) אותיות, מילי�, סמלי

Lindsay, 2010; Pennington, 2008( .    

טומני� , על א! חשיבות� והשפעת� הרבה ,ח לא אלקטרוניי� כדוגמת לוחות תקשורת"עזרי תת

�מגבלות אלה כוללות את ההכרח בשות! . בחוב� מגבלות שונות בהקשר לשימוש התפקודי בה

ויזואלית או פיזית למשתמש  הנמצא קרוב מאוד ומכוו� מבחינה ,לשיחההוא השות! , תקשורת

 .ח"של לוח התקשורת עבור משתמש התתלהיות הסורק הפעיל שות! התקשורת נדרש  לעתי� .ח"התת

�ח רוצה להעביר מסר באמצעות "קיי� צור  באמצעי להסבת תשומת הלב כאשר משתמש התת ,כמו כ

להיות בעל מיומנות  על שות! התקשורת, אותיות או מילי� ,א� הלוח כולל סמלי�. לוח התקשורת
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ווי� (קריאה כלשהי על מנת לקרוא את המילה המלווה את הסמל הגרפי או לעקוב אחר האיות 

   .)Schepis &  Reid, 2003; 1997, וביאליק

בייחוד , ח לא אלקטרוניי� הביאו לצור  באנשי צוות שישמשו כמלווי תקשורת"מגבלות עזרי תת

�כדי , מלווי התקשורת נמצאי� לצד אנשי� המתקשרי� בעזרת לוחות תקשורת. במצבי� קבוצתיי

�ינו נעי� וג� א� ג� א� הנאמר א, להגביר את מבעיה� לכלל חברי הקבוצה מבלי לתקנ� או לשנות

 �בעול� מתוארות כמה תוכניות ). 2009, ניר; 2009, לבל(מלווי התקשורת אינ� מסכימי� לתוכ� הדברי

ח בסיטואציות מסוימות כמו "ואול� אלה מיועדי� לסייע למשתמשי התת" עוזרי תקשורת"להדרכת 

 ;Binger, Kent-Walsh, Ewing & Taylor, 2010(קריאת סיפור בכיתה או פעילויות לשילוב בקהילה 

Collier, McGhie-Richmond & Self, 2010( ,0לתפקיד מלווי התקשורת באר �  .ואינ� דומי

 �כולל שימוש בעזרי , התקדמות בתחו� עזרי התקשורתאפשרה התקדמות טכנולוגיית המחשבי

, דיבורהקולי הינ� עזרי� המפיקי� פלט האמצעי  .Speech Generating Devices (SGDs)פלט קולי 

). Salminen et al, 2004; Schlosser, 2003( )ממוחשב(או סינטטי ) מוקלט(יכול להיות דיגיטאלי אשר 

וכ� מערכות ) ק"מת(� מכשירי תקשורת קוליי� הנקראי� ג ייעודיי�ה� כוללי�  מכשירי תקשורת 

 ;Clarke & Kirton, 2003( רכיבי חומרה ותוכנה י�כוללממוחשבות לתקשורת או מחשבי תקשורת ה

Schlosser, 2003; Shepherd, Campbell, Renzoni, & Sloan, 2009( . �תוכנות רכיבי התוכנה כוללי

יכולה התקשורת  ילמחשבהנגישות  .ותוכנות פלט קולי, טקסטאו /סמלי� ו, תמונותובה� תקשורת 

  .)Salminen et al, 2004( להיות ישירה או עקיפה

בתחו�  מחקרי� קודמי� ,בהשתתפות ילדי� בלמידה ומשחקח בתמיכה "תתהעל א! יתרונות 

 מפתחתח לא בהכרח "הענקת מערכות תת. ח אינו מוב� מאליו"ווח מאמצעי תתח הראו שהר"התת

 ,Salminen et al( יכולות אינטראקטיביות או השתתפות בבית ספר, מיומנויות תקשורת מתקדמות

2004; Clarke & Kirton, 2003 .(אמצעי , איטית ומוגבלת הנהח "אמצעי תת התקשורת בעזרת

והשימוש בעיקרו נעשה בצירו! ע� צורות תקשורת אחרות , התקשורת אינ� בשימוש באופ� מלא

)Salminen et al, 2004 .(  

ח אמורי� להיות מסוגלי� להשתת! בכל תוכנית "אנשי� המשתמשי� בתת יבאופ� אידיאל

השתתפות היא קוד� כל שאלה של  ,ע� זאת .כל אחד התבסס על העניי� האישי שלב, המוצעת בקהילה

, התאמות פיזיות). Brodin, 2000(נדרשות התאמות בסביבה , על מנת להשתת! בחיי החברה. נגישות

הגדלת ח חייבי� להתקיי� לש� "ליווי תקשורת והכרת מערכות תת, התאמת צרכי�, עזרי תקשורת
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לאור ההזדקקות ). Batorowicz, Mcdougall & Shepherd, 2006(אפשרויות ההשתתפות בקהילה 

�  .  להיות מאתגרת יותר באופ� משמעותיההשתתפות הופכת  לסוגי התמיכה השוני

תקשורת ע� אנשי� נוספי� מעבר לאלה המכירי� את ו עצמאות ח המאפשרת"מערכת תת

של  ח השתתפות רחבה יותר בחברה ובטווח רחב יותר"תאפשר לאד� המשתמש במערכת תת, המערכת

  ).Mcnaughton & Bryen, 2007( יותסביבות תקשורת

  

 מחשבי תקשורת .1.3

עזרי פלט קולי ע� מגוו� רחב של תכונות ועלויות . תקשורתהפלט קולי תור� ממד חשוב לעזרי 

 ח עבור הרבה אנשי� ע� מגבלות חמורות"הפכו להיות זמיני� וברי השגה ונגישות למערכות תת

)Schepis & Reid, 2003; Schlosser, 2003; Shepherd et al, 2009; Williams, Krezman & 

McNaughton, 2008(.  בשכיחות גבוהה יותר כפתרונות , בעקבות כ �מחשבי תקשורת מופיעי

 �ומהווי� מרכיב חשוב בעזרי תקשורת , תקשורת מורכבי� צורכיתקשורת עבור ילדי� ובוגרי� ע

  . )Retish & Reiter, 1999; Salminen et al, 2004; Williams et al. 2008( לילדי� ובוגרי� אלה

התפתחות עזרי תקשורת טכנולוגיי� והתרחבות הזמינות המסחרית של עזרי תקשורת ע� פלט  

עולה כי  מחקרי� קודמי� מ. )Clarke & Kirton, 2003( ח על תקשורת"קולי יצרה עניי� בהשפעת תת

משמעותית במוטיבציה  עלייה, שימושבעצמאות  כוללי�העיקריי� של מחשבי התקשורת היתרונות 

מעבר לשימוש במחשב . לתקשר והזדמנויות חדשות לתקשורת שהתאפשרו באמצעות הפלט הקולי

 & Salminen et al, 2004; Retish. (המחשב  הפ  לכלי חשוב ללימודי�  ופנאי, כאמצעי לתקשורת

Reiter, 1999( .�פלט קולי נמצאו יעילי� בקידו� השימוש  מחקרי� נוספי� הראו כי עזרי תקשורת ע

 �  ).Schlosser, 2003( תפקודי� חברתיי�בצורות תקשורת שונות ובקידו

 �הנו , לא אלקטרוניי�הח "תתהבהשוואה לעזרי יתרונ� הבולט של עזרי התקשורת הקוליי

� ע� בהירות הפלט הקולי עשויה להרחיב הזדמנויות תקשורתיות של אנשי. ביכולת� להפיק דיבור

הסיטואציה להפו  את אינטראקציה חברתית ע� טווח רחב יותר של אנשי� ולאפשר  ,מגבלות חמורות

מערכות תקשורת ע� פלט קולי שונות מלוחות תקשורת לא רק . התקשורתית לטבעית ככל האפשר

מערכות תקשורת לא אלקטרוניות  . )Schlosser, 2003(בשימוש הפיזי לא ג� מבחינת פלט קולי א

, הנגישות למחשב תקשורת, לעומת זאת .שות! התקשורת על ידירשות נגישות ישירה או סריקה דו
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. נגישות זו מאפשרת שימוש עצמאי, יכולה להיות ישירה או עקיפה דר  סריקה על ידי המשתמש עצמו

 פיזיות משמעותיותלקויות ע�  רבי� אנשי� את מחשבי התקשורת לעדיפי� עבור הופכתזו עובדה 

)Schepis &  Reid, 2003 .(  

חשוב לציי� את הבעייתיות בדיבור סינטטי בשפה העברית  בשל , על א! היתרו� של הפלט הקולי

ריבוי הנטיות בעברית ומילי� , אינ� מופיעות בטקסט (Vowels)התנועות , ותהמאפייני� המייחדי� א

נמצא כי  קרי� קודמי�במח, כמו כ�. במחשובהיוצרי� קושי מיוחד מאפייני� אלה , רבות משמעות

, ע� טכנולוגיה נמוכה במחקרי� קודמי� כפי שהיהו, התקשורת באמצעות עזרי� אלה איטית יותר

נוכית או מסגרות פורמאליות כמו המסגרת החי �מסויהשימוש במחשבי תקשורת נעשה בהקשר 

ביחס מידת ההשתתפות בשיחה הייתה מועטה , השימוש התקשורתי הוגבל למבעי� קצרי� ,אחרות

עומת לוחות בייחוד בשימוש מחשבי תקשורת האטו את קצב הדיבור ל, לשותפי התקשורת ויתרה מזאת

  ).Salminen et al, 2004; Smith & Connolly, 2008( בסריקה

היכולות הפיזיות : גורמי� כמהמחייב בחינה של  תהלי  הבחירה בעזרי פלט קולי 

, משקל, גודל המכשיר ;חברתית והשגרה היומית שלותמיכה המערכת ה ;והקוגניטיביות של המשתמש

מתייחס לדרישה להכשרת צוות מיומ� , קריטי נוס! במהל  תהלי  ההערכהשיקול . ועלות, תכונות

, צוות לא מיומ�. של מחשבי התקשורת במגוו� הקשרי� סביבתיי� ילהשגת ניצול יעיל ומקסימאל

 בי� השאר, לות התקשורתית של המשתמשי�פעיעלול לא לתמו  ב, �אינו מכיר היטב את התחוש

כוונות  כיצד לפרשהתקשורתיות ומחסור בהדרכה יכולות ל ביחס כתוצאה מציפיות נמוכות

  .)Lindsay, 2010; Schepis &  Reid, 2003; Shepherd et al, 2009( תקשורתיות

בחירת  מקורות התמיכה הקיימי� וההזדמנויות לתקשורת לצור  יהויקיימת חשיבות רבה לז

 ח"לספק את הציוד והתרגול הנדרשי� ליישו� השימוש במערכת התת, כמו כ�. ח מתאימה"מערכת תת

)Cockerill & Carroll-Few, 2001; Lindsay, 2010( . לעשות �מקרי� נדירי� ה� אלה המצליחי

 ח"זמ� והבנת חשיבות השימוש במערכות התת, השקעת מאמצי�, ח ללא תרגול"שימוש אפקטיבי בתת

   .)Bailey et al, 2006b; Pennington, 2008( המשתמשי� והצוות המקצועי על ידי

  

 ח"מודלי� להערכה והתערבות בתת .1.4

מאפייני� אישיי� של המשתמש ) 1: גורמי� מספרח יש להתייחס ל"במהל  בחירת מערכת התת

גישת , ע מקצועיגורמי� חיצוניי� כמו יד) 2 .ומיומנויות תקשורת, שכליות, כולל יכולות מוטוריות
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  .)Goldbart & Marshall, 2004; Lindsay, 2010( המשפחה ואפשרויות מימו� ותמיכה

שניי� מהמודלי� , ח"לאור  השני� פותחו מודלי� שוני� להערכה והתערבות בתחו� התת

�וש� דגש על היכולות ) Light )1989פותח על ידי שמודל הכשירות התקשורתית  העיקריי� היו� ה

 Beukelman & Mirendaפותח על ידי שמודל השתתפות  מודל נוס! הוא. של המשתמש תוהייחודי

  .א  מדגיש במיוחד את סביבתו, ח"ומתייחס ג� למשתמש התת) 1998(

מניח כי כשירות תקשורתית מושפעת מגורמי� פנימיי� של האד�  מודל הכשירות התקשורתית

כמו , ח לאינטראקציה"ביא איתו משתמש התתמש הידע השיפוט והמיומנות, כלומר, ח"המשתמש בתת

�טובה נדרשי� על מנת להשיג כשירות תקשורתית . )Light,1989; 2003( ג� מגורמי� סביבתיי

, תפעולית, לשונית: כשירויות1תתארבע בשיפוט ומיומנויות , ח לאינטגרציה של ידע"משתמשי תת

ח "של משתמש התתכוללת בקיאות  –כשירות לשונית . )Light, 1989; 2003( חברתית ואסטרטגית

של בקיאות בקודי� הלשוניי� במקביל חי ווא בקודי� הלשוניי� של השפה הדבורה בקהילה בה ה

 –כשירות תפעולית . )למשל היכרות ע� הסמלי� המייצגי� מילי� ומושגי� בשפה(שלו  ח"מערכות התת

מערכת את ל ילהפעכדי  ח"מהאד� המתקשר בעזרת תתטכניות הנדרשות המיומנויות מתייחסת ל

של  קוגניטיביותתפיסתיות ו, סנסוריות, מיומנויות אלה תלויות ביכולות מוטוריות .תקשורת שלוה

�ושיח ח נדרש לשלוט בכללי תקשורת "משתמש התת –כשירות חברתית . )Light, 1989; 2003(האד

 ) Light, 1989; 2003(ות המאפשרות יצירת קשר ולקיחת חלק פעיל בשיחה  חברתיובמיומנויות 

להעביר  כדינדרש לעשות שימוש באסטרטגיות ח "המתקשר באמצעות תתהאד�  –כשירות אסטרטגית 

 ,Light( או חברתיי�/ביצועיי� ו, מגבלות בתחומי� לשוניי�את אמירותיו ביעילות הרבה ביותר למרות 

1989; 2003(.    

המודל פועל בסביבה בה  .פועלוא! מתקשר בתקשר מסוגל למניח כי כל אד�  מודל ההשתתפות

הא� "ולא " ?אי  נית� ללמד לתקשר"של אי� דרישות מקדמיות ומתייחס לתקשורת מנקודת המבט 

תקשורת היא דעת� של מחברי המודל לש� הפעולה היחידה הנדרשת ל, "?אפשר ללמד תקשורת

ת גיל כרונולוגי ות תואמיובמודל ההשתתפות מדגישי� פעילו. משמע שכל אד� למעשה מתקשר, נשימה

מודל ההשתתפות מדגיש את חשיבות מת� . )Beukelman & Mirenda, 1998( יולא גיל מנטאל

הכוללי�  (Access barriers)" מחסומי נגישות") 1: ההזדמנויות ומציי� שני סוגי מחסומי� לתקשורת

� מיבנוס! למחסו. ח עצמו"של משתמש התת המגבלות ומגוו� הקשיי� את  �עלולי� , רתהתקשובתחו

קשיי� , קושי באחיזה ומניפולציה של אובייקטי�, מחסומי� נוספי� כדוגמת מגבלת ניידותלו להיות 
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� (Opportunity barriers)" מחסומי הזדמנויות") 2. בתפקודי� קוגניטיביי� וליקויי� סנסוריי

צד בני המשפחה ח מ"הכוללי� מחסומי� סביבתיי� כדוגמת חוסר ידע ומיומנויות בנוגע לשימוש בתת

, ח"של האד� המתקשר בעזרת תת יחס ועמדות שליליי� מצד שותפי התקשורת, והצוות מקצועי

מונעי� שימוש ושמחסומי� חוקיי� וכ� נהלי� ומוסכמות המקובלי� במסגרת הביתית או החינוכית 

  .)Beukelman & Mirenda, 1998, 2005( בעזרי התקשורת

דורש התייחסות מצד הצוות ,  ח"שמעותי בגישת תתתהלי  הערכה והתערבות טיפולית מ

הוא , בנוס!). Cockerill & Carroll-Few, 2001(המקצועי לכל ההיבטי� בשני המודלי� שהוזכרו 

�  .אמצעי� ולימוד השימוש בה� בצורה פונקציונאלית בחיי� האמיתיי� כולל מת

  

 ח"תפקידו וחשיבותו של הצוות בהטמעת תת .1.5

יו� עשויה להעניק לבוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות דשה בחיי היו� עה של טכנולוגיה חהטמ

�קרוב , ע� זאת. )Brodin, 2000( מגוו� אפשרויות השתתפות בחיי חברה ולשפר את איכות חייה

ננטשי� על ידי המשתמשי�  ,לשליש מעזרי הטכנולוגיה המסייעת המותאמי� או המומלצי� לשימוש

קיד המשמעותי במניעת נטישת העזרי�  מונח על כתפי הצוות התפ. במהל  השנתיי� הראשונות

  .)Case-Smith et al, 2000; Johnson et al, 2006( המקצועי

ח וחיונית להצלחת "במהל  תהלי  ההערכה לתת תעבודת צוות מתוארת כגישה האופטימאלי

, בעבודת צוות. )Baily et al, 2006a; 2006b; Beukelman & Mirenda, 2005( השימוש בעזרי� אלה

 ,Cockerill & Carroll-Few(הידע ותפיסת העול� הייחודית לו , �כל איש צוות מביא את הניסיו

ההתאמה האישית , ח בפרט"גיה מסייעת בכלל ותתוהמגוו� והמורכבות  של עזרי טכנול .)2001

�רב  צוות תאי� וללמד מחייבי� מעורבותלה, הנדרשת של האביזר לאד� והמומחיות הנדרשת להזמי

 & Beukelman & Mirenda, 1998; Case-Smith, 2001; Pennington, 2008; Stanger( מקצועי

Oresic, 2003 .( בעיסוקצוות זה �יחד ע� עבודה משותפת , וצוות חינוכי קלינאי תקשורת ,כולל מרפאי

   ).Bailey et al, 2006a; Beukelman & Mirenda, 1998( ע� האד� ומשפחתו

קיימות דרישות נוספות מהצוות לש� תהלי  הטמעת , יבות בעבודת צוות רב מקצועימעבר לחש

להאמי� כי האד� יכול להרוויח מהטכנולוגיה נדרש הצוות . עזרי טכנולוגיה מסייעת בצורה אופטימלית

 & Brodin, 2000; Schepis( להראות נכונות והיענות לסייע לאד� בתהלי  ההטמעה, כמו ג�, החדשה
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 Reid, 2003( . מסייעת הוהמפתח לשימוש בטכנולוגיה � –א בהצבת מטרות ברורות לשימוש בעזרי

הצוות נדרש , בנוס!). Stanger & Oresic, 2003(ולמשפחה אד� ל, המשותפות לצוותמטרות 

והיכרות ע� הרלוונטיי� ידע עדכני בתחומי� לכמו ג� , למומחיות בהערכת יעילות מגוו� צורות נגישות

בתרגול ובמעקב אחר השימוש , בהטמעה, מעורב בהערכהלהיות הצוות על . מיני�הזעזרי� ה

 ;Baily et al, 2006b(מומחה ומסייע , מתוו , מאמ�, משמש כמלמדהוא ו, בטכנולוגיה מסייעת

Brodin, 2000; Cook & Hussey,2002; Schepis & Reid, 2003; Stanger & Oresic, 2003(.   

 & Copley( יסות של צוות חינוכי ביחס לטכנולוגיה מסייעת מחקרי� שבחנו עמדות ותפ

Ziviani, 2004; De Bortoli et al, 2010 (  המרביתו חש כי ההכשרה אותה קיבל לא הייתהראו כי 

, בנוס!, היו עשויי� לסייע לאד� המשתמש בטכנולוגיהשחסרה מודעות ליישומי� , כמו כ�. מספקת

הצוות החינוכי תיאר כי ההכשרה כללה . ות ותפעול עזרי הטכנולוגיהדווח על קושי בפתרו� תקלות טכני

א  התעלמה מהמטרות והיעדי� של תוכנית ,  בעיקר לימוד המאפייני� הטכניי� של עזרי הטכנולוגיה

מכשול נוס! להטמעת עזרי הטכנולוגיה מאות� מחקרי� עולה כי . הטמעת הטכנולוגיה המסייעת

י� אלה עמדו מול צוות חינוכי ע� מודעות נמוכה לטכנולוגיה המשתמשי� בעזרכשהמסייעת עלה 

�חלק מהצוות הביע חוסר רצו� ללמוד את . מסייעת ולאפשרויות בה� היא עשויה לסייע למשתמשי

 .וגיה זו עשויה לעזור למשתמשי� בההשימוש בטכנולוגיה מסייעת או לקבל את העובדה כי טכנול

המסייעת להפו  את השימוש  הד� המשתמש בטכנולוגיהצוות לא סייע לא, בעקבות עמדות אלה

 Copley & Ziviani, 2004; De Bortoli et( .והשימוש נעשה במיומנויות אקדמאיות בודדות, ליומיומי

al, 2010(.  

תפיסות ועמדות הצוות ביחס לטכנולוגיה מסייעת משפיעות על התנהגות�  של אנשי הצוות 

נית� ) 2007(ממחקרה של לבל . ח"ג� בתחו� התקשורת והתתנראתה השפעה דומה . בתהלי  ההטמעה

�ללמוד אודות החשיבות של מעורבות צוות חינוכי במת� הזדמנויות לתקשורת לילדי� ע� צרכי 

�האחת מתייחסת לליקויי� , מתוצאות המחקר עולות שתי תפיסות עיקריות של מורות. מורכבי

�, מנגד. ילדי� אלהשל אפשרויות התקשרות  מעכבת אתשתפיסה , בתקשורת כפגמי� שנדרש לתקנ

מתייחסת לליקויי� בתקשורת כקשיי� שנית� להתמודד עימ� דר  היכולות של האחרת תפיסה ה

�יכולות אלה מסייעות לה� באינטראקציה החברתית ובאפשרות שלה� לתקשר ולהביע עצמ� . הילדי

קצועי יכיר בצורה מעמיקה את כי קיימת חשיבות רבה שהצוות המ, מכא� עולה. בדרכי� חלופיות

; 2007, לבל(תמיכה ותרגול הולמי� , בנוס! לצור  בידע, ח בפרט"תחו� התקשורת בכלל והתת



18 

 

Beukelman & Mirenda, 2005( .�באיתור הזדמנויות לתקשורת עבור , הצוות נדרש ג� להיות מיומ

). 2007, לבל(ל דר  עידוד יוזמות תקשורתיות ומת� אפשרות לביטוי עצמי בכ, ח"משתמשי התת

 & Schepis( יו�1יו�ח על פני מגוו� רחב של פעילויות "את יישומי עזרי התתלהבי�  הצוות נדרש ,בנוס!

Reid, 2003 .(לסייע בהרחבת אפשרויות ההבעה תו  שימוש יעיל בעזרי התת �ח "כל אלה עשויי

 � & Beukelman & Mirenda, 2005; Schepis; 2007, לבל(ובמניעת נטישת� על ידי המשתמשי

Reid, 2003.(   

לדוגמה מחשבי (מסוימות ח "אנשי צוות מעונייני� בבחירת מערכות תת, פעמי� רבות

. ח"שותפי התקשורת ביחס לשימוש בתת על ידייעודדו תפיסות חיוביות יותר שלהערכת� ) התקשורת

� אחדי� מראות כי מחקרי תוצאות. הספרות הקיימת אינה מציגה ממצאי� חד משמעיי� בהקשר לכ 

כי  ני�מציימחקרי�  אחרי� , ע� זאת .תפיסות שותפי התקשורתשפיע על מ ואינח "מערכת התתסוג 

 . קולי פלט שאינ� כוללותמערכות מאשר נתפסות באופ� חיובי יותר  פלט קוליהכוללות  ח"תת תומערכ

 �של  ,א� בכלל, �תפקיד קביעתבמונחי� של  בחיתוליותחו� מחקר זה עדיי� כי  ממצאי� אלה מראי

  .)Schlosser,2003( שותפי תקשורתשל  תפיסותבעיצוב  ח"מערכות תת

�, ולמרות שיתרונותיה� הופכי� להיות מוכרי� יותר, לנוכח כניסת� של עזרי התקשורת הקוליי

 �קיי� מיעוט מחקרי� הבוחני� את תפקידו של הצוות ביחס לשימוש מוצלח בעזרי� אלה בקרב בוגרי

עיקר המחקרי� . )Schepis &  Reid, 2003( תקשורת מורכבי� צורכיבלויות התפתחותיות וע� מוג

רב ע� זאת תפיסות צוות . ח כוללי� את המשתמשי� והמשפחות"בחנו תפיסות ביחס לעזרי תתש

בדקו שמעט המחקרי� .  )Bailey et al, 2006b; Lindsay, 2010( עדיי� לא נחקרו מספיקמקצועי 

א  לא , ח בכלל או בטכנולוגיה מסייעת בכלל"נבחנו בהקשר לשימוש בתת, ב מקצועיר תפיסות צוות

   .כמו מחשבי תקשורת" גבוהה"ביחס לשימוש בטכנולוגיה 

  

 �מסקירת הספרות עולה כי אחת מגישות ההתערבות המשמעותיות אצל ילדי� ובוגרי� ע

תקשורת תומכות מערכות שימוש ב. מוגבלויות התפתחותיות היא השימוש בטכנולוגיה מסייעת

של  התקשורת המורכבי� צורכימהווה גישת התערבות חשובה ועיקרית לש� התמודדות ע� וחליפיות 

ח ובי� היתר להרחבת "התפתחות הטכנולוגיה הביאה ג� להתפתחות בתחו� עזרי התת. אנשי� אלה

פרסות בפני וההזדמנויות הנ� אלה על א! יתרונות השימוש במחשבי. השימוש במחשבי תקשורת

טכנולוגיה מסייעת אמצעי והפיכת במחשבי� הטמעת השימוש , שלה� המשתמשי� ושותפי התקשורת
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 כמההטמעה מוצלחת תלויה ב. מורכבת הנה י�בחיי המשתמש י�ומשמעותי י�חיוני י�לעזראלה 

ואול� במידה רבה ביותר ג� בגורמי� , יוזמות והיענות, יכולות 1גורמי� הקשורי� במשתמש 

הצוות  א  לא פחות מכ  של אנשי, תפיסות ואפשרויות תמיכה של בני המשפחה, יכולות 1בתיי� סבי

לאור מיעוט . ידע ומת� תמיכה ותרגול למשתמשי�, מיומנות, הצוות נדרש למעורבות. הרב מקצועי

המחקר מבקש לתאר ולבחו� את תפיסות הצוות . צוותאנשי המחקר זה מתמקד ב, המחקרי� בנושא

ממצאיו . תקשורת על ידי בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיותועי ביחס לשימוש במחשבי ההרב מקצ

הנדרשי� למשתמש ולצוות בסיוע שלו בהפיכת מחשבי  יי� לשפו  אור על ההדרכה והליוויעשו

�  .התקשורת לעזר חיוני ומשמעותי בתקשורת היומיומית ע� שותפי התקשורת השוני

  

  שאלות המחקר .1.6

י הצוות את יתרונות ומגבלות השימוש במחשבי התקשורת אצל בוגרי� ע� כיצד תופסי� אנש .1

 ?מוגבלויות התפתחותיות

כיצד תופסי� אנשי צוות את תפקידו של המחשב כאמצעי לתקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות  .2

  ?התפתחותיות

יות ע� בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותשלה�  חווית האינטראקציהצוות את תופסי� אנשי כיצד  .3

 ?המתקשרי� בעזרת מחשבי תקשורת

צוות את תהלי  הטמעת השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרי� ע� הכיצד תופסי� אנשי  .4

 ?מוגבלויות התפתחותיות

תקשורת על המשתמשי� בה� ועל הלדעת� של אנשי צוות ההשפעה שיש לשימוש במחשבי  מהי .5

�  ?סביבת
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 שיטה .2

  מתודולוגיה .2.1

מטרתה לתאר ולהסביר התנהגות של . לניהול המחקר הנוכחישיטת המחקר האיכותני נבחרה 

�ולהסביר את , לחקור פרשנויות שונות לאותה מציאות על ידי בניית זיכרו� חוויתי ברור, בני אד

�המחקר האיכותני מתאי� לחקר תפיסות ועמדות אנשי המקצוע . הדברי� על ריבוי פניה� ומורכבות

שר לרדת לעומק עול� הנחקרי� ולחשו! את המשמעות הוא מאפ, במקצועות הבריאות והחינו 

 �  ).,Creswell 2007; 2003, שקדי; 2001, צבר(שמאחורי הסיפורי

1נולוגית לש� בחינת תפיסות ועמדות צוות חינוכיבמחקר הנוכחי נעשה שימוש בגישה הפנומ  

פרדיגמה מקור הגישה הוא ב). צוות מקצועי(וצוות ממקצועות הבריאות ) צוות כיתה(טיפולי 

גישה זו  ). Moustakas, 1994( הפנומנולוגית אשר לפיה אנו מביני� וחווי� את העול� כמשמעותי לנו

את תופעת וחווי�  י�הצוות תופסאנשי האופ� בו מעמיק וכוללני אודות , מאפשרת קבלת מידע עשיר

ות דברי� מתאר את ההבנה הממשית שיש למישהו אוד" תופעה"המונח .  השימוש במחשבי תקשורת

  � תפקיד משמעותי לאנשי הצוות). ,Creswell 2007; 2003, שקדי(ומאורעות אמיתיי� שקיימי� בעול

להשקיע משאבי�  וכ�, למיומנות וידע רב בתחו� י�נדרש ה�, בתהלי  הטמעת מחשבי התקשורת

י  זהו תהל, תירגול ואימו� המשתמשי� כחלק מתהלי  יישו� השימוש במחשבי התקשורת, בהדרכה

חשיפה והבנת החוויות והתפיסות שלה� יאפשרו לגלות את משמעויות , לכ� . איטי ומתמש , יומיומי

�השימוש במתודולוגיה האיכותנית מקובלת במחקרי�   ).2003, שקדי( המאורעות והתהליכי� עבור

 ,Baily et al, 2006a; 2006b; Goldbart & Marshall( ח"בחנו תפיסות ביחס לשימוש בעזרי תתש

2004; Lindsay, 2010; Marshall & Goldbart, 2008; Salminen et al, 2004(.  

  

  הקשר המחקר .2.2

 ,ומעלה ע� מוגבלויות התפתחותיות שונות 21בני  מרכז יו� לבוגרי� 1בית נוע�המחקר נער  ב

כול� , בוגרי� 72משרת המרכז . שמעותיות ולקות שכלית בדרגות שונותהמלוות במגבלות פיזיות מ

עזרי ה� נעזרי� באנשי הצוות וב. מלאה בתפקודי היו� יו�זקוקי� לעזרה שבי� על כסאות גלגלי� ויו

 ,בוגרי� צעירי�יומית לשני� על מנת להוות מסגרת  125 כ בית נוע� הוק� לפני. טכנולוגיה מסייעת

רי� לבוגרי� צעי, במועד הקמת בית נוע�. לימודיה� בבתי הספר של החינו  המיוחדהמסיימי� את 
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בעקבות . חסרו מסגרות המש  לאחר בית הספר המאפשרות לה� להמשי  להתגורר בבתיה�, אלה

 ,תומכתשישמש עבור ילדיה� מסגרת יומית  מתו  שאיפה, מו את הקמת בית נוע�מספר הורי� יז, זאת

כיו� מספר , לדעת ההנהלה .למש  כל חייה�טובה יותר ואיכות חיי� מעורבות , השתתפותמאפשרת ה

, א  היא מעוניינת לאפשר לכמה שיותר בוגרי� לקבל את שירותיו, בוגרי� כיו� בבית נוע� גבוה מדיה

   .שימת ההמתנה הארוכהלאור ר

� .עלו צרכי� נוספי� לה� ה� זקוקי�, ובגרוהלכו צעירי� והוריה� ככל שה ,במש  השני

ארבע דירות וכולל , �חניכי 20המשרת לעת עתה כיו� מער  דיור בית נוע� מפעיל  ,בעקבות כ 

�מוכרות על הדירות  ,בכל דירה מתגוררי� חמישה בוגרי� ,מותאמות שממוקמות בתו  שכונות מגורי

, רחבי האר0שאר הבוגרי� מתגוררי� בבתי הוריה� ב. י�רווחה והשירותי� החברתיהידי משרד 

�לויות פנאי � ופעימסגרת אחר הצהריי� הכוללת חוגיקיימת , בנוס!. ומגיעי� מדי יו� לבית נוע

�שבמהלכ� יכולי� בוגרי�  נופשוני� בסופי שבוע וכ� , יכולותיה�לו המותאמות לגילאי הבוגרי

�  .ה�בהתא� לרצונ� ולצרכי הורי, להישאר ללו� בבית נוע

�אנשי הצוות והבוגרי� עצמ� דנו רבות על השפה בה , ההנהלה, במהל  שנות קיומו של בית נוע

�כ   –" חניכי�"ה� , על א! ההכרה בבעייתיות שבה�, שני מושגי� שנבחרו. ראוי להשתמש בבית נוע

�, שה� למעשה שש קבוצות השתייכות" כיתות"וכ� , נקראי� הבוגרי� המשתתפי� בפעילות במקו

�שני מושגי� אלה נבחרו על א! . ובה� מתקיימות פעילויות רבות ומגוונות, אליה� מחולקי� החניכי

שיי  " כיתה"המושג , למשל. לפעילותו ולשימוש הרשמי בה�, המקו�התאמת� החלקית לתפיסת 

בשל אי מציאת מושגי� ראויי� יותר שיוכלו לשמש , א  הבחירה נעשתה, לתחו� החינו  ובית הספר

במחקר הנוכחי נעשה שימוש במושגי� . המשפחות והצוות, מובנת ופשוטה עבור החניכי�, כשפה אחידה

�  .איכותני כמקובל במחקר, ובשפת המקו

נוסח לפני מספר שני� על ידי ההנהלה ואנשי צוות ) 'נספח א(של בית נוע� " אני מאמי�"ה

�שוני� והוא מבוסס על גישות ומודלי� רבי� . המייצגי� את הסקטורי� השוני� העובדי� במקו

דל הוא המו" אני מאמי�"אחד המודלי� עליו מבוסס ה. מדעי החברה ומדעי הבריאות, מתחומי החינו 

הוא תפיסת כבוד האד� באשר , עיקרו� חשוב ומשמעותי של המודל ההומניסטי. חינוכי1ההומניסטי

�שוני� לאנשי� ע� מוגבלויות הזכות להיות , על פי המודל. ליקויי�לללא קשר לקשיי� או , הוא אד

� . אישי לנהל אורח חיי� לפי צרכי� אישיי� ייחודיי� וסגנו�, כמקובל בחברה הדמוקרטית, א  שווי

ער  ומשמעות לחיי� מושגי� על ידי מעורבות פעילה ואישית בלמידה ובהבנת העול� המודל מדגיש כי 

יחסי� בי� אישיי� משמעותיי� , למידה, ואיכות חיי� מושגת דר  הרחבה של חוויות חיי�, הסובב
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" אני מאמי�"בוסס המ, חינוכי 1 נוס! למודל ההומניסטי ).)1997, רייטר(ותחושה של יצירתיות ויצרנות 

בדומה  ,המבוססת, מתחו� הריפוי בעיסוק" הלקוח במרכז"על גישות ומודלי� נוספי� כדוגמת גישת 

היא מדגישה את האוטונומיה . למשפחתו ולבחירותיה�, על מת� כבוד לאד� ,למודל ההומניסטי

לקוח במהל  ורואה את היתרו� והחשיבות בשותפות ה, והבחירה של האד� בתהלי  קבלת ההחלטות

 ;Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002(  הטיפוליתההתערבות 

Law,1998(.  הריפוי בעיסוק הוא מודל �מודל זה מדגיש את ". הביצוע העיסוקי"מודל נוס! מתחו

חות על שביעות רצו� ועל התפת, כמשפיעה על בריאותהמעורבות בעיסוקי� משמעותיי�   חשיבות

�והסביבה , העיסוק המשמעותי לו, האד�: על פי מודל זה מידת ההתאמה בי� שלושה מרכיבי�. האד

תוביל לשיפור הביצוע העיסוקי ובעקבות כ  להשתתפות רבה יותר , התרבותית והפיזית שלו, האנושית

; 2006, שרויאר; 2006, רדלי  ושרויאר; 2006, ילו� חיימובי0 ועמיתיה(ואיכות חיי� טובה יותר 

Christiansen & Baum, 1997; Law, 2002( .  

של בית נוע� עומד הרצו� לראות " אני מאמי�"במרכז ה, התא� למודלי� ולגישות שהוזכרוב

� .פועלי� ונהני� מחוויות מגוונות, עוסקי� בעיסוק תכליתי, אנשי� יוצרי�, חניכי� ואנשי צוות, בכול

וחשיבות קיו� מערכת יחסי� המאפשרת , ורת וביטוי עצמיהזכות לתקש את ג� מדגיש " אני מאמי�"ה

�יחד ע� , "אני מאמי�"בבית נוע� מכירי� בצור  בדיוני� נוספי� על חידוש ה. צמיחה ולמידה הדדיי

ההנהלה בוחרת לעת עתה לא לקיי� דיוני� אלה ולהתמקד במימוש של המושגי� המשמעותיי� , זאת

, הזכות לתקשורת, השתתפות, מעורבות בעיסוק משמעותי, כדוגמת כבוד האד�, המוזכרי� במסמ 

מימוש המושגי� בא לידי ביטוי בראש ובראשונה על ידי . ראיית האחר ועוד, מימוש עצמי, ביטוי אישי

לש� כ  מושקעי� משאבי� . של המקו�" אני מאמי�"המחויבות של אנשי הצוות לתפיסת העול� ול

�נוס! על . קבל על עצמ� את התפיסות והאמונות שצוינו לעילהמוכני� ל, רבי� בגיוס עובדי� מתאימי

הטרוגניות מבחינת היכולות כולל חלוקת החניכי� לשש כיתות " אני מאמי�"בהתא� ל, כ 

באותה כיתה נמצאי� חניכי� ע� יכולות תפקודיות ותקשורתיות מועטות יחד ע� חניכי� . והמוגבלויות

תו  הדגשת חשיבות ההטרוגניות ותרומתה , חניכי� אורייניי�כולל , ע� יכולות תפקודיות גבוהות יותר

שאחראי� על החניכי� ואנשי הצוות העובדי� , הצוות העובד בכיתות כולל רכזי כיתה. לחניכי� ולצוות

מתו  תפיסה כי , א  לא בהכרח מתחו� החינו  המיוחד, צוות זה נדרש להיות בעל תואר ראשו�. בכיתה

תחומי , יתרה מזאת. אלא השקפת עולמ� ויכולותיה� האישיות, יבותתחו� השכלת� אינו בעל חש

�מתנדבי� הצוות כולל ג� . השכלה שוני� עשויי� להרחיב את מגוו� הפעילויות שמתקיימות במקו

�ממקצועות הבריאות והרווחה בנוס! עובד בבית נוע� צוות . בשירות לאומי ושנת שירות וסטודנטי
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, עובדות סוציאליות, הידרותרפיסטי�, פיזיותרפיסטי�, יות תקשורתקלינא, מרפאות בעיסוק: הכולל

  .בעלי חיי� ועוד, אומנות, מטפלי� במוסיקה

 �העברת , את כל סוגי העבודה הנדרשת מבצע מתנדב או בשכר, צעיר, ותיק ,כל הצוותבבית נוע

אי� אנשי צוות שרק  ,כלומר. במקביל לעזרה לחניכי� בתפקודי היו� יו�, פעילויות קבוצתיות ופרטניות

  .מאכילי� ועוזרי� בכניסה לשירותי� ואחרי� שרק מעבירי� פעילויות

ה� במסגרת כיתות הא� , הפעילויות המתקיימות בבית נוע� כוללות בעיקר פעילויות קבוצתיות

הקבוצות מועברות חלק� על ידי צוות הכיתה כולל המתנדבי� וחלק� על ידי . וה� בקבוצות קטנות יותר

וא! , קבוצות אלה כוללות בי� היתר ג� קבוצות שיח בנושאי� שוני�. מקצועות הבריאות והרווחה צוות

ומלוות על ידי , ח"קבוצות טיפוליות דינמיות בה� משתתפי� ג� חניכי� המתקשרי� בעזרת תת

מתקיימות ג� פעילויות פרטניות ע� אנשי צוות שוני� מצוות הכיתה או , בנוס! לקבוצות. פסיכולוג

קיימת במקו� מסגרת תעסוקתית ענפה בה לוקחי� חלק , כ�. צוות מקצועות הבריאות והרווחהמ

�. בהתא� ליכולותיו, היק! השעות וסוג התעסוקה מותא� לכל חני  באופ� אישי. מרבית החניכי

ולפיכ  נעשי� מאמצי� משמעותיי� על ידי אנשי , התעסוקה בבית נוע� הינה פעילות בעלת ער  רב

חלק מהציוד א! פותח . וני� להתאמת טכנולוגיה מסייעת שיאפשרו תעסוקה מותאמתהצוות הש

  .במקו� ואנשי מקצוע ממסגרות אחרות מגיעי� לראות את העשייה והשימוש היומיומי בו

רבי� מהחניכי� בעיות חמורות בדיבור ובתקשורת וה� נעזרי� באנשי צוות ובאמצעי תקשורת ל

ה� אינ� משתמשי� באופ� יעיל , תקשורת ראשוניתתקשרי� ברמת חניכי� מ 125כ. חליפיתתומכת ו

�על ידי מספר סימני� או , ה� מתקשרי� בעיקר ללא אמצעי�.  בסימני� או בסמלי�, בדיבור מוב

�חלק� משתמשי� במכשירי תקשורת קוליי� פשוטי� או בסמלי� לבחירת פעילות . מבעי� שגרתיי

מחניכי� , ברמת מורכבות שונה בהתא� ליכולותיה�משתמשי� בלוחות תקשורת  22 1 כ. מועדפת

ועד חניכי� אורייניי� , ע� שותפי תקשורת מסוימי�, סוימי�בהקשרי� מ, מספר מסרי�המשתמשי� ב

שאר החניכי�  .על כל נושא ובכל הקשר, מוכרי� וזרי�1מסוגלי� לתקשר ע� שותפי תקשורת שוני� ה

, מצא בתחילתו של תהלי  הטמעת מחשבי תקשורתהמרכז נ. ללא עזר תקשורת, מדברי� בעזרת הפה

�בזמ� . מתו  מחשבה כי חלק מהחניכי� המשתמשי� בלוחות עשויי� להרוויח ג� משימוש במחשבי

חניכה נוספת , חני  אחד כבר השתמש במחשב תקשורת פרטי משלו קרוב לשנתיי�, ביצוע המחקר

� תרגלו את השימוש במחשבי ושלושה חניכי� נוספי, קיבלה את מחשב התקשורת הפרטי שלה

  .תקשורת של בית נוע� במסגרת פעילויות פרטניות
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 אוכלוסייה .2.3

שהביעו הסכמת� להשתת! בו , אנשי צוות העובדי� בבית נוע� 8ה תמנאוכלוסיית המחקר 

) Purposeful Sampling( ה באמצעות דגימה מכוונתתעשבחירת המשתתפי� נ). 'הסכמה מדעת'(

 �דגימה מכוונת הנה  המתאימה . המחקר מנחותשל בית נוע� והמקצועית  המנהלתובהתייעצות ע

�, הנחקרתבאופ� הטוב ביותר את האוכלוסייה  ביותר למחקר הנוכחי לש� איתור המשתתפי� המייצגי

 ויישו� השימוש במחשבי תקשורת ושיש תרגולה, הוראהה, הטמעהתהליכי ההעוסקת בפועל בזו 

ה� אלה שיכולי�  לספק את המידע הרב והעשיר ביותר כ  . הנחקרת התופעהללמד אותנו על  ביכולתה

�ע� ע� בוגרי�  ותבאינטראקצי �ניסיונו  שיביע את תפיסותיה� ועמדותיה� ויבטא את חוויותיה

 �שנבחרו  המשתתפי�).  ;2003Creswell, 2007,  ישקד(מוגבלויות התפתחותיות המשתמשי� במחשבי

את התחומי� השותפי� לתהלי  הטמעת השימוש  תפקידי� המייצגי�היו בעלי רקע מקצועי ושימשו ב

רחב ע� ידע בסיסי עד נכול� . כול� עובדי� בתפקידיה� במש  שנתיי� ומעלה. במחשבי תקשורת

ה� במהל  החלו להשתמש בשבאופ� קבוע ויומיומי ע� בוגרי�  ועובדי�, בשימוש במחשבי תקשורת

�  בעתיד לעשוייאשר ע� בוגרי� השנה האחרונה או �   .תקשר בעזרת

  המשתתפות מאפייני " 1 'טבלה מס

תפקיד   מקצוע  גיל  ש�

  בבית נוע�

וותק 

  בתפקיד

  )בשני�(

וותק בבית 

  נוע�

  )בשני�(

היק' 

  משרה

  )בימי�(

מחשב 

  בבית

  רכזת   חינו  מיוחד  43  אסנת

  כיתה

12  12  5   �ללא , כ

  אינטרנט

/ חדחינו  מיו  28  אילת

  הידרותרפיה

  רכזת 

  כיתה

3  5  5   �  כ

�רכזת   חינו  מיוחד  33  ח

�  מחשבי

5  11  5   �  כ

הפרעות   35  הודיה

  בתקשורת

קלינאית 

  תקשורת

12  13  2  �  כ

�הפרעות   30  לירו

  בתקשורת

קלינאית 

  תקשורת

6  6  3   �  כ

  מרפאה  ריפוי בעיסוק  28  נורית

  בעיסוק

4  10  3   �  כ

  מרפאה  ריפוי בעיסוק  38  יפעת

  יסוקבע

12  12  5   �  כ

  מנהלת  ריפוי בעיסוק  62  רותי

  מקצועית

16  20  3   �  כ
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�. נאספו במהל  הראיונות) 1' טבלה מס(מאפייני המשתתפות . כל המשתתפות במחקר הינ� נשי

, קלינאיות התקשורת 2, המרפאות בעיסוק 5מתו   2, רכזי כיתה 6מתו   2אוכלוסיית המחקר כללה 

ת בעיסוק נבחרו והמרפאו מרכזי הכיתה. של המרכז המנהלת המקצועיתו מרכזרכזת המחשבי� של ה

טווח הגילאי�  .יותר בתהלי  הטמעת מחשבי התקשורת במהל  השנה האחרונה אלה אשר מעורבות

 �כל המשתתפות ילידות . שנה 116שני� ל 3הוותק בתפקיד המשתתפות נע בי� . 62עד  28שלה� נע בי

  . האר0 ושפת הא� שלה� היא עברית

  

 כלי המחקר  .2.4

אשר הוקלטו  תבצע באמצעות ראיונות עומק מובני� חלקיתאיסו! הנתוני� ה 1  ראיונות עומק

ע� .  חד ע� כל משתתפת למעט שתי משתתפות שעמ� התקיי� ראיו� נוס!תקיי� ראיו� אה. שוכתבוו

�בבית  הראיונות התקיימו. הראיו� התאר  מאוד ואילו ע� האחרת השתבש חלק מההקלטה, אחת מה

�המראיינת הנה קלינאית תקשורת מנוסה המכירה היטב את . נוע� ונמשכו כשעה וחצי עד שעתיי

�  .אינה עובדת בבית נוע�, יחד ע� זאת, ומיומנת בביצוע ראיונות, התחו

ראיו� . זולתשל ה �פותח צוהר לעול� ולניסיו, ראיו� העומק מנוהל כשיחה בעלת מבנה ומטרה

את  מתנסות ומפרשות, ה� חוות לספר את סיפור� ובדר  זו להבי� כיצד העומק מאפשר למשתתפות

�פעילויות ומצבי� אישיי� וחברתיי� שלא נית� , הוא נועד לספק תמונה מקיפה על אירועי�, העול

  . )Creswell, 2007; Laliberte-rudman & Moll, 2001; 2003, שקדי(לצפות בה� באופ� ישיר 

השימוש בראיונות העומק נעשה , כמו ג� במחקר הנוכחי, עיסוקבקונטקסט הטיפולי בריפוי ב

 במהל  תהלי  ההתערבות ותוצאותיו �וניסיונ ו� שאלות הקשורות לתפיסות אנשי הצוותבהקשר למגו

)Laliberte-Rudman & Moll, 2001 .( אי לכ , �הראיונות היו חצי מובני� והונחו על ידי מדרי  ראיו

. המחקר ונגזרותיה וסקירת הספרות י תוכ� ונושאי מפתח הנובעי� משאלתקי! תחומאשר ה, )'נספח ב(

 �מדרי  ). Laliberte-Rudman & Moll, 2001( פק כיוו� לראיו�יסו, יווה מסגרת מנחההמדרי  הראיו

. ח"וביחס לתת, לשימוש במחשבי� תחיל ע� שאלות כלליות אודות תפיסות וידע ביחסהראיו� ה

תפיסות בנוגע  –פיסות הצוות לגבי השימוש במחשב כאמצעי לתקשורת תמקד בתבהדרגה הראיו� ה

חווית , תפיסות לגבי תהלי  התרגול והאימו�, לתהלי  ההערכה והתאמת מחשב התקשורת

 �האינטראקציה ע� אד� המשתמש במחשב תקשורת יתרונות והזדמנויות מול חסרונות ומחסומי� בה

   .שב תקשורתנתקל הצוות במהל  הסיוע לאד� המשתמש במח
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ת על קבוצות הכוללות אנשי צוות תצפיו ארבעערכו נ, טר� עריכת הראיונות –תצפית משתתפת 

 ,כל משתתפת השתתפה בשתי תצפיות .שתתפו במחקר ובוגרי� המשתמשי� במחשב תקשורתשה

�הקבוצות הונחו על ידי שתיי� . משתתפת אחת השתתפה בתצפית אחת בלבד בשל היעדרות מבית נוע

שתי קבוצות הונחו על ידי המנהלת המקצועית ושתיי� על ידי אחת מקלינאיות . תפות המחקרממשת

  . תועדוהתצפיות הוסרטו ו. התקיימה בה� פעילות שיח וה� נמשכו שעה. התקשורת

כלי מחקר איכותני ומתאימה למקצוע הריפוי בעיסוק ולחקר העיסוק  היאתצפית משתתפת 

המזהה את החשיבות של תפיסות הלקוח ומחפשת להבי� את החוויה , זוהי שיטה לאיסו! מידע. האנושי

השתתפות ומעורבות בסביבה הנחקרת מגבירות את ). (Robeiro, 2001והתופעה מנקודת מבטו 

תצפית על קבוצה בה , אמצעי טיפול נפו0 בבית נוע� היאקבוצה . האפשרות לתצפית אותנטית

כא� "ישירות את ה הרביע, המחקר משתתפות� המשתמשי� במחשבי תקשורת ומשתתפי� בוגרי

להרגיש ולהתחיל , לראות , לשמוע', מבפני�'לחוקרת לחוות את העול� היו� יומי  האפשרו, "ועכשיו

  ). 2003, שקדי(אותה  ות חוותלחוות את המציאות כפי שהמשתתפ

  

  הלי) המחקר .2.5

�העומדי�  וותאותרו אנשי צ, תחילה .נתנה את אישורה לביצוע המחקר הנהלת בית נוע

על מטרת המחקר ואופ� ביצועו וכ� בלו הסבר יקאנשי צוות אלה . להשתתפות במחקר �בקריטריוני

שלושה חניכי� שהשתתפו בארבע ). 'נספח ג( תבקשו להביע הסכמת� בכתב להשתתפות במחקרה

תב ה� נתנו את הסכמת� בעל פה והאפוטרופוסי� שלה� נתנו הסכמה בכ. התצפיות קיבלו הסבר דומה

החניכי� , הסכמת� של המשתתפותע� קבלת  ). 'נספח ד(להשתתפות בתצפיות והסרטת� בוידאו 

ת על תצפיו בשתי השתתפו, פרט לאחת, כל המשתתפות. חל תהלי  איסו! הנתוני�והאפוטרופוסי� ה

ס  הכל . המשתמשי� במחשב תקשורת שתתפו במחקר ובוגרי�קבוצות הכוללות אנשי צוות שה

ע� כל אחת  ער  ראיו�לאחר ביצוע התצפיות נ. תועדוה� הוסרטו ו, תצפיות התקיימו ארבע

  .שוכתבו כהכנה לניתוח�הראיונות הוקלטו ו. מהמשתתפות

  

 ניתוח ממצאי� .2.6

המתייחס למילי� ולתיאורי� של של הראיונות ער  ניתוח נושאי כל המידע נ !אסלאחר שנ

 ה קריאה קפדנית שלתבצעה. דע שלה�האמונות והי, המחשבות, המשתתפי� כמשקפי� את הרגשות

, כלומר, קודדהמידע שהתקבל , הראיונותער  ניתוח תוכ� של נ). 2003, שקדי(והתצפיות  הראיונות
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עשה הקידוד נ. וני� הנראי� שייכי� לאותה תופעה חולקו לקטגוריות שנבחרו על פי חשיבות�קטעי הנת

ווה את הבסיס לזיהוי יהיס הניתוח הקוד� וקודד על בס ראיו�בתהלי  אינטגרטיבי ומחזורי בו כל 

ווה את הבסיס לזיהוי התמות המרכזיות יהניתוח הקטגוריות . הורדת קודמות קטגוריות חדשות או

קטעי� מתוכ� א! , התצפיות שימשו ככלי לבניית מדרי  הראיו�). ;Creswell, 2007 2003, שקדי(

 אס! מהתצפיות שימש לבדיקת הניתוחהמידע שנ ,בנוס! .במהל  הראיונותהוקרנו למשתתפות 

  .ניתוח תוכ� והפרשנות של הראיונות א  לא נער 

  

  אמינות המחקר .2.7

כאמת מידה לאיכות " ראוי לאמו�"הציעו את המושג  )Lincoln & Guba 1985(לינקול� וגובה 

 ,הוא ההתאמה שבי� נתוני� שנאספו אמינות או התוק' הפנימי. העיצוב והביצוע של מחקר איכותני

 מספרב הושגבמחקר הנוכחי האמינות ה). 2001, עיהוש1צבר ב�(ממצאי המחקר והתופעה הנחקרת 

�  : דרכי

שימוש במגוו� של מקורות מידע והשוואת האינפורמציה המתקבלת  – (Triangulation)הצלבה 

1ב� צבר. (וכדי להבהיר את משמעותה, ממקורות אלה כדי לראות שתופעה מסוימת אכ� מתרחשת

  .והתצפיות המידע שהתקבל מהראיונותהצלבה בי�  במחקר הנוכחי נערכה). 2001, יהושע

במחקר הנוכחי . ! המידעאבטחה של ניטרליות החוקר בתהלי  איסו – )Confirmability( אשרור

   .וסרטוהראיונות הוקלטו ושוכתבו מילה במילה והתצפיות ה

 �ע המתקבל מהראיונות והתצפיות בחינת תהלי  הקידוד והפרשנות של המיד –בדיקת מומחי

�קידוד , בחנו את תהלי  איסו! הנתוני�יוו ולבמחקר הנוכחי שתי מנחות המחקר . על ידי מומחי

  .תקבל מהראיונות ומהתצפיותשה ופירוש המידע

 המעורבות, כעובדת המרכז בו נער  המחקר, מעורבות ארוכת הטווח של החוקרת בשדה המחקר

 ה בניית אמו� ע� משתתפותאפשר, שורת והיכרותה ע� המשתתפותבתהלי  הטמעת מחשבי� לתק

מעורבות יתר של החוקרת עלולה , ע� זאת. המחקר והבנה מעמיקה ורבת פני� של התופעה הנחקרת

ת וה� בקשר ה� במעורבות בתהלי  הטמעת השימוש במחשבי תקשור, לגרו� לסילו! ולהטיות במחקר

�שרור וליווי של המנחות לש� זיהוי הטיות המחקר א, תבצעו הצלבהלש� כ  ה, ע� המשתתפי

�גישת המחקר האיכותני דוגלת במעורבות גבוהה של החוקרי� בשדה . הקשורות לחוקרת ולמשתתפי

   .ה יתרו� משמעותי  במחקר הנוכחיוותהיר לפיכ  נראה כי מעורבות החוקרת בו נער  המחק
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  ממצאי� .3

בתמה הראשונה עולה השאלה הא� המחשב . תמניתוח הנתוני� נית� לזהות שלוש תמות מרכזיו

� חשיבות התקשורת והקשר הבי� אישי. יכול להיות אמצעי תקשורת עיקרי שיספק מענה לכל התחו

הנה מרכזית בתפיסת אנשי הצוות ומכא� ההתלבטות בדבר בלעדיות השימוש במחשב התקשורת או 

�חששות בעקבות השימוש במחשב המרואיינות מעלות דילמות ו. שילובו ע� אמצעי תקשורת אחרי

בתמה השנייה . לרבות ההגנה על מרכזיות התקשורת ושמירת מקו� המחשב כאמצעי בלבד, התקשורת

ושאיפת המרואיינות כי יימצאו פתרונות איכותיי� , עולי� הקשיי� הנלווי� לשימוש במחשבי תקשורת

להרחיב את השימוש במחשבי פתרונות אלה עשויי� לקד� ו, לדברי המרואיינות. ופשוטי� לתפעול

בתמה השלישית מתואר תהלי  ההטמעה והדרישות הנלוות להפיכתו למשמעותי ומקצועי . התקשורת

ממצאי המחקר מבהירי� את יתרונות וחשיבות השימוש במחשבי . החניכי� והמשפחות, מצד הצוות

  .במקביל לקשיי� ולדילמות העולי� במהל  השימוש בה�, התקשורת

  

  רת ומה שביניה�תקשו, מחשב .3.1

ללא הבדל בי� האמצעי� , בבית נוע� נותני� לה משקל רב. תקשורת בי� בני אד� הנה העיקר

�כי המעבר לשימוש במחשב תקשורת כרו  , מהראיונות עולה. השוני� בה� משתמשי� החניכי

מדברי המרואיינות עולי� . תקשורת –הנוגעות לעצ� מטרת השימוש בו , בדילמות ושאלות רבות

הא� המחשב יכול להיות אמצעי תקשורת עיקרי ומהו תפקיד הלוח במצב : לושה נושאי� מרכזיי�ש

; נחיצות ותפקיד מלווה התקשורת במהל  קבוצה בה משתמשי� בי� היתר במחשב תקשורת? הזה

בעוד שהתקשורת עצמה , וכיצד יכול מחשב התקשורת להישאר כאמצעי בלבד לש� השגת תקשורת

  ?היות המטרההיא זו שממשיכה ל

  בלי לוח תקשורת  /מחשב תקשורת ע� .3.1.1

, או מיועדי� להתחיל להשתמש במחשב תקשורת, מרבית החניכי� אשר החלו להשתמש

טר� , חניכה אחת בלבד השתמשה במכשיר תקשורת קולי. מתקשרי� כיו�  בעזרת לוחות תקשורת

. רה שהמכשיר מתקלקלג� לה יש לוח תקשורת למק, יחד ע� זאת. המעבר לשימוש במחשב תקשורת

ומה , כל המרואיינות מתייחסות לשאלה הא� מחשב התקשורת יכול להפו  לאמצעי עיקרי לתקשורת

  .מקומו בתו  מערכת התקשורת הכוללת
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לירו� היא המרואיינת היחידה המבחינה כי יואב עושה שימוש במחשב תקשורת כאמצעי 

. נוסע איתו לדירה ובסופי שבוע הביתה, בועשלושה בש –הוא מסתובב איתו יומיי� , תקשורת מרכזי

המרואיינות מציגות . המרואיינות האחרות מדברות על שימוש עיקרי במחשב תקשורת בראיה עתידית

א  כול� טוענות כי ג� במידה , עמדות שונות ביחס לסוגיית הפיכת המחשב לאמצעי תקשורת עיקרי

חלק� מסבירות כי הצור  . השימוש בלוח תקשורתלא נית� יהיה לוותר על , והמחשב יהפו  להיות כזה

או כאשר לא נית� יהיה לעשות שימוש במחשב כפי שנורית וח� , בו יעלה כאשר תתרחש תקלה טכנית

  :מתארות

אם היום אני כל  ,אני כן רואה שהמחשב יכול להיות הלוח העיקרי
אלא אז אני יכול להיות כל היום עם המחשב , היום עם הקלסר

 זה מה שאני לו משהו או אני במקום לא נוח אם כן קרה
  )נורית( שהוא כן יכול להיות שם, מדמיינת

  

, להישבר, מחשב הוא בכל זאת משהו טכני שיכול להתקלקל...
הוא ? הוא לא ידבר החניך, ואז מה, להיות אצל הטכנאי יומיים

שחניכים שיש  אבל בשאיפה ברור. אז צריך גם וגם כנראה. לא יכול
        )ח�( הכלי המרכזי שלהם לפחות זה יהיה ,להם מחשב

  
מרואיינות , בנוס! לשימוש בלוח תקשורת במצבי� בה� לא נית� להשתמש במחשב התקשורת

, הוא חייב להיות חלק ממערכת תקשורת כוללת ושלמה. אחרות מדגישות כי המחשב אינו אמצעי בודד

ואילת מסבירות כי הבחירה באיזה הודיה . המחשב יהווה אמצעי תקשורת נוס! העומד לרשות החני 

  . תהיה בידי החני , סטות'פה או ג, לוח, מחשב, אמצעי להשתמש

. אני באמת רואה בעולם אנשים שהמחשב מוצמד אליהם כל הזמן
. אני חושבת שזה משהו שצריך להיות יותר ממה שהוא נעשה כאן

, הייתי רוצה שכל האמצעים יהיו זמינים לשימוש בכל רגע...
  )הודיה(ש יוכל לבחור ביניהם שהמשתמ

    

�רותי ואסנת אומרות כי ה� היו מעדיפות שהלוח ימשי  להיות אמצעי , בניגוד לקודמותיה

�ה� צופות שהחניכי� יעשו שימוש עתידי במחשב באופ� , יחד ע� זאת, התקשורת העיקרי של החניכי

לעומת היכולת לוותר על , ה� מתארות חוסר רצו� לוותר על לוח. משמעותי יותר מהשימוש הנוכחי

רותי א! מציינת כי בשלב הזה היא לא מאפשרת לחניכי� המשתמשי� במחשב , יתרה מזאת. מחשב

  :התקשורת להביא� לקבוצה אותה היא מעבירה

נו בקבוצה גם אלה שיש להם אצל, אני אוהבת לוחות מאוד
הם , לא עדיין, הם עדיין עם לוחות תקשורתבקבוצה , מחשבים

בחיים אני לא אגיד  (...) לא יודעת מה יהיה ,תקשורת עם לוחות
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אין לי מה לעשות , להפך, בחיים לא, לא להביא לוח לקבוצה שלי
  )רותי( בקבוצה בלי לוח

  
אבל אני  )צוחקת(. אני מקווה שלא? שהמחשב יהיה האמצעי העיקרי

זאת אומרת אני חושבת שלפני בואי נגיד  .חושבת שזה יכול לקרות
שזה די הרבה זמן לא חשבנו שנלך ברחוב ונוכל לדבר עשרים שנה 

  )אסנת( אז הכול יכול לקרות, או באוטובוסעם הבית 
  

מדברי המרואיינות עולה כי לכול� ברור שבעתיד השימוש במחשב תקשורת יהפו  להיות הרבה 

כל אחת . המרואיינות אינ� רואות כיצד נית� לוותר על לוח התקשורת, א! על פי כ�, יותר משמעותי

כשהחני  , צור  באמצעי תקשורת רבי�; צור  בגיבוי כשיש תקלות :לצור  בלוחמתארת סיבות שונות 

. העדפה אישית של המרואיינות לשימוש בלוחות תקשורת; יוכל לבחור מתי הוא משתמש בכל אמצעי

�או , בלוח תקשורת, לירו� שבה ומדגישה כי לא משנה באיזה אמצעי החני  יעשה שימוש, לסיכו

  .מדובר באמצעי בלבד והדבר העיקרי והחשוב הוא התקשורת, במחשב תקשורת

 מלווה תקשורת .3.1.2

 �, במהל  הפעילויות הקבוצתיות הרבות. מלווה תקשורת 1בבית נוע� קיי� תפקיד ייחודי למקו

תפקידו של איש הצוות הוא לשמש כמלווה . ח"יושב איש צוות בסמו  לכל חני  המשתמש בתת

מלווה התקשורת מגביר את האמירות שהובעו על ידי . חני  תו  כדי התנהלות הקבוצהתקשורת של ה

רותי מתארת . החני  בעזרת לוח התקשורת ובמידת הצור  הוא ג� מפרש� עבור המשתתפי� בקבוצה

  :את הביטחו� שמשרה נוכחותו של מלווה התקשורת

כשאין . זה אולי המתחרה הכי גדול של מחשבים, מלווי תקשורת
ך מלווה תקשורת אני יכולה להבין למה אתה תרצה להישמע ל

אבל כשיש לך מלווה תקשורת אתה בטוח בזה שמישהו . כל כך
        )רותי(איתך 

  

תפקידו בבית נוע� , יחד ע� החשיבות הרבה שרואי� אנשי הצוות בנוכחות מלווה התקשורת

לות וחוסר הבהירות מדברי המרואיינות עולה כי השא. מעלה שאלות ונדו� רבות בקרב הצוות

�בעיקר לאור , כאשר מדובר בתפקיד מלווה התקשורת לחני  המשתמש במחשב תקשורת, מתגברי

כל , יחד ע� זאת. להחלי! את מלווה התקשורתנועד השימוש במחשב לתקשורת העובדה כי 

וה המחשב לא מצליח להחלי! את תפקיד מלו ,בשלב בו התהלי  נמצא, כי כיו� תציינומהמרואיינות 

הצור  עולה בשל הקשיי�  .במחשבי�חניכי� המשתמשי� וכי יש צור  במלווי תקשורת ל התקשורת

הצור  בהשערות המלווה לדברי החני  במקרה בו , הקול הסינטטי אינו ברור דיו: המלווי� את התהלי 
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כולל אצל יואב , צורך במלווה יש עדיין אצל כולם".  החני  בנה משפט לא ברור ועוד

את  תציינומחלק�  ).הודיה( "עדיין צריך מלווה, ה יכול לבנות משפטים שלמיםשלכאור

ואם הוא לא . זה כוח אדם, לכאורה אם המחשב צריך לחסוך משהו": הבעייתיות בכ 

, אותה רותי מציינת, בנוס! לבעייתיות בחיסכו� כוח אד� ).רותי( "יחסוך את זה אז זו בעיה

בקבוצה במידה ולא נית� לוותר על מלווה  מוש במחשבהודיה מעלה את שאלת היתרו� של שי

 ).הודיה( ..."כשיש שמה מלווה אז אני לא רואה מה הערך של עצמאות"... :התקשורת

העצמאות תהווה , המרואיינות מדגישות כי במידה ונית� יהיה לוותר על מלווה התקשורת, יתרה מזאת

כמו שאנחנו רוצים להתפרץ אז היופי הוא ש": יתרו� משמעותי בשימוש במחשב בקבוצה

הוא לא , הוא יוכל להוציא את מה שהוא רוצה, ההתפרצות שלו תהיה אל המחשב

אז חניכי� יוכלו לתקשר בכוחות עצמ� , כמו ג� בזמ� החופשי ).יפעת( "יהיה חייב את האיש לידו

 הלוואי שחניכים יוכלו לגשת אחד לשני או לגשת, וואי": ללא צור  בתיוו  איש צוות

  ).אילת(" זה המון, אפילו?' מה שלומך'לצוות ולהגיד להם 

ח� מתארת כי ייתכ� , בניגוד למרואיינות שמקוות כי בעתיד נית� יהיה לוותר על מלווה תקשורת

היא אומרת כי לא . על א! השימוש במחשב תקשורת, שיהיו חניכי� שתמיד יזדקקו למלווה תקשורת

תהיה בהתא� ליכולת ולרמת העצמאות , בדבר הצור  במלווה וכי ההחלטה, נית� לקבל החלטה גורפת

 .של כל חני 

שזה ייתן להם כן איזושהי , אני כן רואה בעתיד האולי רחוק
פחות תיווך של איש , שהם יצטרכו פחות ליווי, עצמאות בתקשורת

יצטרכו שאתה רוצה לתת להם עצמאות  שלמרות יהיו חניכים צוות
        )ח�( Let's face it, רתכנראה מלווה גם למחשב תקשו

  

היא מדגישה כי לא הייתה , ח� ג� מציינת את העדפתה האישית לגבי הצור  במלווה בקבוצה

רותי הייתה מסוגלת להתמודד ללא מלווה , בדומה לח�. על א! מחשב התקשורת, מוותרת על מלווה

יא מעוניינת שתפקיד ה, יתרה מזאת. א  לא הייתה מוותרת עליו, במידה והייתה נדרשת לכ , תקשורת

�מלווה תקשורת  חשוב לה יותר מהשימוש . אלא בכל מקו�, מלווה התקשורת יהיה לא רק בבית נוע

  .במחשב תקשורת

אין לי . ככה אני מעדיפה, אני יותר רוצה שיהיו מלווי תקשורת
, אני אשב בקבוצה ואקשיב לקולות של מחשבים )א�(. נימוק משכיל
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ראה אני יותר אוהבת לשמוע את זה כנ. זה יוציא אותי מדעתי
אם היה את זה אפשרי בכל הארץ זה . בקול של מלווה תקשורת

  )רותי(... אבל זה לא אפשרי. ובכל העולם, מה שהייתי רוצה שיהיה
  

היכולת לאפשר למשתמש בו , אחד מיתרונות מחשב התקשורת הוא העצמאות התקשורתית

לא תמיד באה , מדברי המרואיינות עולה כי יכולת זו. לתקשר ע� הסביבה ללא תיוו  של אד� נוס!

על א! השאיפה של המרואיינות כי השימוש במחשב תקשורת יחלי! את תפקיד מלווה . לידי ביטוי

ה� מודעות , יחד ע� זאת. א! אחת לא הייתה מוותרת בקלות על מלווה התקשורת, התקשורת

  .ווה התקשורתלבעייתיות ולחוסר ניצול יתרונות המחשב בהישארות מל

 תקשורת –המטרה , מחשב –האמצעי  .3.1.3

כמה . מטרת השימוש בו הנה לאפשר תקשורת, ח"מחשב תקשורת הוא אחד מאמצעי תת

בכ  להשיג את  לסייעו, לקד� את היכולות התקשורתיותעשוי , מרואיינות מציינות כי המחשב כאמצעי

חני  המשתמש במחשב , יואב, תתהאילת מספרת על מפגש שבועי יזו� בי� שני חניכי� בכי. המטרה

, על א! דרכי התקשורת השונות שלה�, שני החניכי�. חני  המדבר באמצעות הפה, ורועי, תקשורת

�היא מתארת כי השימוש של יואב במחשב תקשורת בזמ� . נוטי� יותר לדבר ופחות להקשיב לזולת

ובעיקר , � יותר האחד בשניה� מתענייני, עוזר לקד� את היכולות התקשורתיות של שניה�, המפגש

, ה� במפגש ע� רועיהתקדמה  יואבהיא ממשיכה ומתארת כי התקשורת של . קשובי� יותר האחד לשני

תגובות שאינ� , הוא מקבל תגובות אמיתיות, בחניכי� האחרי� ובאנשי הצוותוה� בהתעניינות 

  .מתקבלות בדיבור ע� לוח תקשורת

הוא מגיב  ,נים איתםבה יותר חניכים מה הענייהוא שואל הר
בעיניי . הוא משתלב מאוד יפה(...)  הרבה יותר למה שקורה בסביבה

זה מקסים . כי הוא גם לומד תגובות מאוד אמיתיות ,זה טוב
  )אילת(בעיניי 

  

כי המעבר מלוחות  תציינומכל המרואיינות , במקביל לקידו� יכולות תקשורתיות מסוימות

בעיקר בהפחתה ביעילות , אחרות תותקשורתי יכולותב פגיעהל תקשורת למחשב תקשורת הביא

תקשורת תומכת היא " מתארת רותיכפי ש ,ח הנו מורכב ואיטי מאוד"תתהשימוש ב. התקשורתית

ע� כל הקושי  ).רותי( "וגם בלוחות ,ה שלנו'גם במחשב לחבר, לוקחת שעות, מסורבלת

ההפחתה ביעילות . ! יותרהשימוש במחשב מורכב ואיטי א, הכרו  בשימוש בלוחות תקשורת
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ירידה בהשתתפות והגברת , באה לידי ביטוי בהאטה משמעותית בהכנת האמירותהתקשורתית 

  : מתארת הודיהכפי ש, סטות ועוד'ג, דיבור לא מוב� בפה: השימוש בדרכי תקשורת נוספות כמו

שינוי בכמות ההשתתפות  )לדרור( הרגשה שלי המחשב גורם לוב
 )במהל  התצפית(השתתף  דרורבתחושה שלי ..) (. ובאיכות ההשתתפות
אולי לא הרבה פחות מבחינת פעמים שהוא , הרבה פחות מהרגיל

הרבה יותר קולות  מבחינת הדברים שהוא אמרהשתתף אבל 
  )הודיה( פחות מילים, והבעות פנים

  

�הרבה פעמים עד ": התנהלות הקבוצה ומהלכהמתארת את ההשפעה של האיטיות על  ח

. הנושא כבר רץ למקום אחר, יל להגיד מסר השאלה כבר התהפכהשהוא מתח

הקושי של החני    ).ח�( "והוא עדיין תקוע בלאיית תגובה למישהו שאמר משהו מקודם

  .הוא ביטוי נוס! לפגיעה בתקשורת, לעמוד בקצב התנהלות הקבוצה

במהל   רבה לכללי שיחמייחסי� חשיבות , כאשר מדברי� בבית נוע� על המונח תקשורת 

מכי� את חני  לא מדברי� בזמ� ש ,במהל  קבוצה. ובעיקר להקשבה בזמ� שאד� אחר מדבר, קבוצה

. כאשר משתת!  אחר מדבר ,את דבריו בלוח תקשורתמכי� חני  לא , דבריו בלוח תקשורת ולהיפ 

, יתר על כ�, כאשר נעשה שימוש בתקשורת תומכת וחליפית ,כללי� אלה אינ� פשוטי� כלל ועיקר

והעצמאות בהכנת , המעבר אצל חלק מהחניכי� לשימוש במחשב תקשורת .בשימוש במחשבי תקשורת

�כל המרואיינות . הובילו למחשבות ושאלות אודות שימוש במחשב תקשורת בקבוצה, הדברי

כשמשתת! בקבוצה חני  המשתמש במחשב , מתייחסות לקושי העומד בפני כל הנוכחי� בקבוצה

  . תקשורת

ועכשיו יש לו , הוא בכלל לא ידע להקשיב, שיב פההוא למד להק
הוא לא מקשיב בגלל הוא חזר מבחינתי אחורה אז , את המחשב

 ויש לנו חוקים אחרים שהוא עסוק כל הזמן בלייצר את המלל שלו
  )רותי( יותר קשה להתערב במחשב בגלל העצמאותבנושא הזה וזה 

  

ה� מתארות את הקושי . על כללי השיח המרואיינות מדגישות כי יעשו כל מאמ0 כדי לשמור

�א  לא תמיד האמו� , לאכו! זאת ומסבירות כי אכיפת הכללי� מתבססת על יחסי אמו� בי� הצדדי

�סיכמנו עם יואב שהוא אומר לנו כשהוא רוצה להגיד משהו ואז אומרים ". מתקיי

  .)אילת( "לפעמים הוא כן יגנוב את הזמן. אבל פה זה אמון, לו מתי זה בסדר
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ה� . תגר� פגיעה בתקשורתכל המרואיינות מעלות את החשש כי בעקבות השימוש במחשב 

, בנסיבות אלו. לשמוע ולהקשיב לאחר, כי לעתי� המחשב עלול לפגוע ביכולת החני  להתבטא מציינות

  . המחשב כאמצעי לא רק שאינו משיג את המטרה אלא א! פוגע בה

אני מאוד , ני מודהא ...שאין תקשורת, פוביה-יש לי תקשורת
יהיו להם מחשבי תקשורת ואני רק (...)  דואגת לתקשורת האמיתית

אני מצפה שזה ...מקווה שתישאר להם מיומנות של קשר ותקשורת
דבר ממה שלי חשוב  איתם כל הזמן בלי לוותר על שום יהיה

ברשת  לא לדברהקשבה ולראות אחד את השני שזה , בתקשורת
  )רותי( מקבילה

  

  . םיעלאני מפחדת שהוא (...) כה את הקשר אני צרי
יהיה במידה באמת מי שצריך את זה ושזה יעזור לו  )המחשב(שזה 

  )אסנת(להיות יותר מובן ויותר ברור ויישאר בן אדם 
  

הפיכת מחשב התקשורת מאמצעי מדברי המרואיינות עולה כי הפגיעה בתקשורת עלולה לנבוע מ

לפעמים לוקחים את המחשב כמטרה ". התקשורתעל המחשב וזניחת  שימת דגש, למטרה

והמחשב , התקשורת שלו היא מטרה. החניך הוא המטרה. ושוכחים שהוא אמצעי

זכירות כי זהו מ ח�ו לירו�, בהבחנה בי� האמצעי למטרה חשיבותבנוס! ל ).הודיה( "הוא אמצעי

�תהלי   י נדרשה� מדגישות כ, למשתמש במחשב התקשורת ולשותפי התקשורת, אמצעי חדש לכול

   .כיצד משתלבי� בשיחה ושומרי� על כללי השיח, מה מקומו של המחשב, השותפי� לשיחכל למידה של 

, בלהיות חלק מקבוצה, צריך גם להתנסות הרבה בלהקשיב
ולא להיות בתוך  ,בלהסתכל למישהו בעיניים כשהוא מדבר איתי

רבה הרבה דברים שצריך ללמוד זאת אומרת זה ה, המחשב שלי
   )לירו�( אותם

  

בדגש , בבית נוע� שמי� דגש רב על היישו� היומיומי של התפיסה המציבה את התקשורת במרכז

המחשב . המרואיינות מדגישות כי המחשב הנו אמצעי בלבד והמטרה היא תקשורת. על הקשבה לאחר

. פגוע בה�הוא ג� עלול ל, יחד ע� זאת. כאמצעי יכול לאפשר תקשורת וא! לקד� יכולות תקשורתיות

  .החשש מפגיעה בתקשורת מלווה כיו� באופ� יומיומי את השימוש במחשבי תקשורת
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  "א� זה היה פשוט אני מניחה שזה היה יותר" .3.2

�כל המרואיינות . המעבר משימוש בלוח תקשורת למחשב תקשורת מלווה בלא מעט קשיי

, על א! הקשיי� הרבי�. ומשוחחות על כ  ארוכות, מקדישות מקו� משמעותי לקשיי� אלה בראיונות

ה� מדגישות כי יש להמשי  . המרואיינות לא פוסחות על היתרונות הקיימי� בשימוש במחשבי תקשורת

ומתארות את החשיבות הרבה במציאת דרכי התמודדות ע�  ,ולנסות את השימוש במחשבי תקשורת

�כול� מציינות . שורתבדר  להפיכת המחשב לכלי משמעותי ודומיננטי לתק, הקשיי� והתגברות עליה

כפי , שימוש נרחב יותר במחשבי תקשורת הייתה מאפשרת, כי טכנולוגיה קלה לתפעול ואיכותית יותר

קולות הכי , נגישות הכי קלה, מחשבים הכי טובים )חושבת(? מה נדרש" :שרותי אומרת

קורא מחשבות אוטומטי שגם משמיע את היצירה באינטונציה מרתקת , פנטסטיים

הקשיי� שעלו בראיונות כוללי� . )רותי( "זה היה פשוט אני מניחה שזה היה יותר אם (...)

�קשיי� בהבנת תוכנות הדיבור והפחתה ביעילות , קשיי� במימו� מחשבי התקשורת, קשיי� טכניי

  .התקשורתית

 עושה אנטי –הצד הטכני  .3.2.1

תפיסת אנשי  למשפיעי� עההתחו� הטכני כאחד הקשיי� העיקריי� מעלות את כל המרואיינות 

הודיה מתארת . עההטמהאת תהלי  הקשיי� הטכניי� מעכבי� לדעת�  .תקשורתהצוות את מחשבי ה

גם , הוא עולה המון בתור משהו שעושה אנטי, הצד הטכני" :שנושא זה נדו� כל העת

  ).הודיה( "אנטי, בטבעי שלהם, לאנשים שהם בעד אבל בטח לאנשים שהם ברגיל

צור  בחשמל זמי� והתאמת , ריבוי תקלות: ינות מעלות כוללי�הקשיי� הטכניי� שהמרואי

כיפות התקלות בשימוש במחשבי הקושי המרכזי אליו התייחסו כל המרואיינות הוא ת. נגישות

בכל הזדמנות שמגיעים אנשים " :יכ הודיה מתארת. והתסכול העולה מכ , תקשורתה

פחות מחשב אחד שאמורים להשתמש באמצעי הזה של מחשב תקשורת תמיד יש ל

 "רבות מידיי, התקלות הטכניות הן רבות מאוד, שלא פועל או שלא פועל בזמן

נראה לי ": ריבוי התקלות המתואר על ידי הודיה מהווה עבור אסנת  קושי משמעותי ביותר ).הודיה(

  .)אסנת( "כי זה מה שמקשה עליי במחשבים, שבעיקר זה מה שתמיד מקשה במחשבים
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שמנע , שקרה ביו� הראיו�אופייני מקרה ומציגה , יא על תכיפות התקלותהא! מצביעה  אילת

לא תמיד יש איש צוות , היא מתארת כי כאשר עולות בעיות טכניות. מהחני  לדבר ע� מחשב התקשורת

  :לא תמיד הוא ידע כיצד לפתור את הבעיה, וג� א� יש איש צוות, הפנוי לטפל בתקלה

אני  )אבל(לי שמשהו לא בסדר והוא סימן , חיברנו את כל המחשב
אז הוא נתקע בגלל  (...)הייתי בארוחת בוקר עם חניכים אחרים 

משהו שאני  )אבל זה היה(,  ניגשתי, כשהתפניתי בסוף. משהו טכני
אז גם הייתה בעיה של זמינות . כבר לא ידעתי איך לפתור

אז לא ידעתי לפתור את , בהתחלה וגם כשכבר פתרנו את זה
  )אילת( תהבעיה הטכני

  

�קושי נוס! שכל המרואיינות העלו הוא הצור  בחשמל , מעבר לריבוי התקלות וההתמודדות עימ

�או לחילופי�  ,בשל כ  יש לדאוג לסוללה נוספת, סוללה של מחשב נייד מחזיקה שעות ספורות. זמי

יחד ע� . העדיי� יש צור  להקפיד על הטענת, קיימת סוללה נוספת ג� כאשר. לחבר את המחשב לחשמל

כל . באופ� חופשימשתמש התקשורת אינו יכול להתנייד  ,לחשמלמחובר המחשב כאשר , זאת

חוסר היכולת להתנייד והתסכול כאשר הסוללה , על הקושי במציאת נקודת חשמל המרואיינות מדברות

. אתה יושב וזהו אתה מתחבר, issueחיבור לחשמל זה " :מתארת נוריתכפי ש, נגמרת

ל עכשיו להסתובב בכיתה ולהגיע מנקודה לנקודה כי המחשב צריך אתה לא יכו

חיבור המחשב לחשמל אמנ� מאפשר  ).נורית( "להיות בחשמל או לחילופין הסוללה תלך

בבית נוע� רואי� חשיבות רבה . א  יחד ע� זאת פוגע בניידותו העצמאית, לחני  תקשורת עצמאית

�שמטרתה , ביטוי לחשיבות זו הנה השקעת משאבי� רבה .בניידות עצמאית של חניכי� בכיסאות גלגלי

המרואיינות , לאור זאת .לאפשר לחניכי� רבי� ככל האפשר ניידות עצמאית בכיסא גלגלי� ממונע

�  . מדגישות את התסכול בחיבור לחשמל המגביל את הניידות העצמאית של החניכי

הוא אחד הנושאי� , ורתשילוב ניידות בכיסא ממונע ע� שימוש במחשב לתקש ,יתרה מזאת

�מטרת השילוב היא הפעלת הכיסא הממונע . המורכבי� המענייני� כיו� את כלל העוסקי� בתחו

מקווה  אילת. שילוב זה קיי� א  השימוש בו אינו תדיר, ומחשב התקשורת על ידי אמצעי הפעלה אחד

   :ביתר קלות שילוב זהתאפשר ששיו� אחד תימצא טכנולוגיה 

אבל אולי ביום מן הימים , היום יש דברים כאלה אני יודעת שבטח
אבל , אני מניחה שזה קיים. ממונע יחד עם המחשב בצורה טובה

  )אילת(  אם כבר עצמאות אז עד הסוף. לא יודעת עד כמה זה טוב
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המרואיינות מתייחסות , פרט לשאיפה לשילוב בי� ניידות ממונעת לשימוש במחשב תקשורת

�, כפי שצוי�. עבור החניכי� הטובה ביותרנגישות הקושי בהתאמת בעיקר לו, לקשיי נגישות נוספי

בשל כ  תהלי  התאמת הנגישות להפעלת המחשב , מאוד ותת חמורות פיזיומגבל בבית נוע�חניכי� ל

מדגישות כי חלק מפתרונות , המרואיינות המתייחסות לתהלי  התאמת הנגישות. הנו מורכב ביותר

 �רותי . ורק חלק� מצליחי� לתת מענה לעצמאות מלאה של החניכי�, "הרע במיעוטו"הנגישות ה

�אני לא הגעתי ": ויחד ע� זאת את הקושי להתאי� את הנגישות הטובה ביותר, מתארת את הרצו

רק כדי לא  )נגישות טובה יותר( אני רוצה לחשוב בשבילו שאין, לנגישות יותר טובה

המרואיינות מתארות , כנולוגיות המתקדמות היו�על א! הט .)רותי( "לחשוב שמנענו ממנו משהו

עובדה , קושי רב במציאת דרכי נגישות יעילות וטובות עבור החניכי� המשתמשי� במחשב תקשורת

  .המשפיעה על הפיכת השימוש במחשב לתקשורת לפשוט יותר

�מהווי� לדבריה� גור� מעכב בהטמעת , אות� מתארות המרואיינות, הקשיי� הטכניי� השוני

כל המרואיינות מציינות כי הקשיי� הרבי� משפיעי� על הצלחת . שימוש במחשבי� למטרות תקשורתה

כפי  .עשויה להפו  את התהלי  לקל ואפשרי יותר, התהלי  וה� מאמינות כי טכנולוגיה פשוטה יותר

, כמה שפחות כבלים (...) ,כמה שפחות מורכב. צריך שזה יהיה נגיש": שאילת אומרת

התגברות על , לדברי כל המרואיינות .)אילת( "קום שזה ייתקע או יתקלקלכמה שפחות מ

נית� היה  אילוכי ה� מאמינות ש תציינוכול� מ. הקשיי� הטכניי� הנה קריטית להצלחת התהלי 

�והשימוש בו היה , להתמודד ע� המחשביותר  היה פשוט, ביתר קלות להתגבר על הקשיי� הטכניי

 .נרחב יותר

 ?הא� ובמה משקיעי� – משאבי� כלכליי� .3.2.2

מהווי� , בשילוב ע� חוסר אמצעי מימו�, העלויות הגבוהות של טכנולוגיות חדשות ומתקדמות

בי� רכישת טכנולוגיה חדשה  מבחינותכל המרואיינות . את אחד המכשולי� ברכישת מחשבי תקשורת

�לטה לגביו כי יתחיל מתקבלת החשכל חני  בבית נוע� . לעומת רכישה פרטית לחניכי�, עבור בית נוע

רכישת הטכנולוגיה עבור . ותוכנה השייכות לבית נוע� משתמש בחומרה, להתנסות במחשב לתקשורת

יש מידי פעם בבית נועם כל " :מספרת על כ  הודיה. בית נוע� נעשית דר  תרומות ומלגות

, ואז באים אלינו מבקשים רשימת ציוד ,מיני מכרזים של מלגות שפונים אליהם

רכישת טכנולוגיות חדישות ומיוחדות לבית נוע� נעשית ביתר קלות  .)הודיה( "שהיינו רוצים עזרים
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�אשר במסגרת , רותי. עדיי� נדרשי� סדרי עדיפויות, יחד ע� זאת, מאשר רכישה פרטית לחניכי

מציינת כי , חדשות לבית נוע� טכנולוגיותבקבלת החלטות לרכישת  מקצועית מעורבתתפקידה כמנהלת 

ובעקבות כ  ג� לשימוש , בי� כלכליי� בהחלט עשויי� לעזור ברכישת הטכנולוגיות הטובות ביותרמשא

אני רוצה את , אני אגיד ככה, אני אעמוד. כסף יעזור, כסף יעזור":  משמעותי יותר

, כיסא נורמאלי, שולחן יותר טוב, אמצעי נגישות. ויביאו לי זרוע מאמריקה, זה

  .)רותי( "הכול כזה, כמו בחיל אוויר

 תוהה הא� בית נוע� בכלל נורית, יחד ע� הדגשת הצור  לרכוש את הטכנולוגיות הטובות ביותר

 סדרי העדיפויות, במידה וכ� מהו אופ� קבלת ההחלטות, מעוניי� לרכוש את הטכנולוגיה הכי חדשנית

�אם באמת אנחנו רוצים להיות , השאלה אם משקיעים" :היא אומרת, והשקעת המשאבי

מהטכנולוגיה הכי חדשנית והכי מוצלחת ויש קונים , חדשניים שיכול להיות הכי

מי , אם אנחנו מחליטים להשקיע מי מחליט להשקיע ,אני לא יודעת... ומתקדמים

   .)נורית( "...מאיפה בא הכסף, משקיע

לטכנולוגיה  עיקר הדילמות בבית נוע� לגבי רכישת ציוד נוגעותרותי מסכימה כי , כמו נורית

אפילו , עבור החניכי� טכנולוגיה לתקשורתמימו� רכישת ה, לעומת זאת. יקרה ומתקדמת, דישהח

הטכנולוגיה הפרטית לחניכי� רכישת ש גור� לכ זה  נטל .מוטלת על המשפחות, הפשוטה ביותר

רכישת מחשב פרטי לחני  הנה חיונית , יחד ע� זאת. מוגבלות יותר נהוהדרכי� למימו ,מורכבת יותר

שני חניכי� בלבד בבית נוע� משתמשי� במחשבי , כיו�. ש יומיומי ומשמעותי במחשב תקשורתלשימו

�  . תקשורת פרטיי� שלה

� תציינוממרבית המרואיינות א  , האחריות לרכישת מחשבי� פרטיי� אמנ� מוטלת על ההורי

נערכות . ני כי לצוות בית נוע� תפקיד משמעותי בתהלי  ההתאמה וההמלצה על טכנולוגיה עבור כל ח

שהאחריות היא בידי  כיוו� . החני  בעזרי� טכנולוגיי� שוני�תו  התנסות , ישיבות ותצפיות רבות

�: אומרת לירו� .אחרתאלה שיחליטו הא� לדבוק בהמלצות הצוות או לבחור בטכנולוגיה  ה� , ההורי

אנחנו היינו חלק מאוד גדול מהתהליך של ההתאמה וההמלצה ומה לרכוש ומה "

 "אבל בסופו של דבר ההחלטות והקנייה עצמה נעשתה על ידי המשפחות, יךצר

)�ברגע שאנחנו ממליצים על רכישת " מדגישה את אחריות המשפחה על הרכישה הודיה ).לירו

זה , הכול של המשפחה, גם לרכישה וגם לאחזקה ,)אחראית( המשפחה לגמרי ,מחשב
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א  הבחירה א� לקבל , משפחהצוות ו –במשות! נעשה  מתארת כי התהלי  ח� .)הודיה( "באחריותם

  . את ההמלצות או לא נמצאת בידי המשפחה

אנחנו יכולים לבדוק את המחשבים הכי טובים והכי יקרים 
, אבל אנחנו מוגבלים, והתוכנות הכי מעולות ועזרים הכי טובים

אנחנו לא נקנה את זה , אנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטה
אם הוא , שלו תחליט אם זה יהיה שימושי המשפחה, בשביל החניך

  )ח�(  רמה הם ירכשו בסופו של דב, ישתמש בזה בכלל
  

וההחלטה , התסכול העולה מכ  שתפקיד הצוות בבית נוע� הוא א  ורק להמלי0ח� מתארת את 

מדגי� העל מקרה מסוי�  תברומדחלק מהמרואיינות . הסופית הא� ומה לרכוש היא בידי המשפחה

חניכה אשר הצוות בבית נוע� המלי0 על רכישת מחשב הפועל  .אותו חווה הצוותאת התסכול 

. נאמדת בעשרות אלפי שקלי�עלותו ש) מבט עיניי�מיקוד נגישות על ידי ( Eye gazeבטכנולוגיית 

המשפחה בחרה , יחד ע� זאת. אותה חניכה לדברי המרואיינות אמצעי זה נמצא המתאי� ביותר עבור

בשל , מוקשח בנגישות ישירה ע� האצבע Tabletמחשב , השנייה מתו  ההמלצות לרכוש את האפשרות

המשפחה של אביטל מאוד " :מספרת הודיה. חוסר היכולת לעמוד בעלות הכספית הגבוהה

זאת אומרת ההמלצה הראשונה שלנו הייתה , בגבולות, שוב, מאוד רוצים, דוחפים

 "כולים לעמוד במחיר של זהוהם לא היו י, Eye Gazeשמה שבאמת מתאים לה זה 

מתארת את ההשקעה הרבה בחיפוש אחר הטכנולוגיה המתאימה ביותר עבורה וההבנה  ח� ).הודיה(

המון השקענו , המון השקענו בה" :שהמשפחה לא תרכוש את האמצעי הטוב ביותר

, בסופו של דבר הם יקנו משהו שאני לא יודעת אם הוא יהיה הכי מושלם. במשפחה

דברים שהם מוכנים לקנות אנחנו עוזרים להם וממליצים על הדבר אבל מבין ה

 . )ח�( "הכי טוב שנראה לנו

תקשורת לכלי יכול לעזור בהפיכת מחשב ה כי משאב כלכלי תמיד ברורלכל המרואיינות 

הוא מדגישה כי לדעתה ההיבט הכלכלי  רותי, יחד ע� זאת. משמעותי יותר ולתהלי  הטמעה טוב יותר

עשויה לתרו� באופ� משמעותי שוא� קיימת טכנולוגיה , תקשורתלשימוש במחשב  אינו מכשול

בעולם שלי כשאתה צריך משהו והוא חשוב " :הכס! לא מהווה קושי בהשגתה, למשתמש בה

, אני צריכה אוטו ואין לי כסף אז לא משנה. לך אז שום קושי הוא לא קושי בעיניי

בהמש  לאמירתה של  ).רותי( ..."ר עליהםאז ככה אני מאמינה אותו דב. יהיה לי אוטו
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הביטוח  קצבאות דמותחשוב להבהיר כי החניכי� מקבלי� משאבי� כלכליי� מהמדינה ב ,רותי

זקוקי� לצרכי� רבי� אחרי� לה�  קרובות  משמשות לעתי�קצבאות אלה , יחד ע� זאת. הלאומי

 .של המשפחהורכישת מחשב תקשורת נדחקת לסו! סדר העדיפויות , החני  ומשפחתו

כל המרואיינות מזכירות את העלויות הגבוהות של החומרה והתוכנה כמקשות על הפיכתו של 

כול� מציינות כי משאבי� כלכליי� ורכישת . משמעותי ויומיומי, מחשב התקשורת לאמצעי עיקרי

�, עהעשויי� להקל על תהלי  ההטמ, ה� לבית נוע� וה� עבור החניכי�, טכנולוגיה מתקדמת באמצעות

חלק מהמרואיינות בחרו שלא , יחד ע� זאת. זמי� ונוח יותר, והפיכת המחשב התקשורת לעזר  פשוט

  ).אסנת( "?לא, כסף יעזור"והסתפקו באמירות כמו  , להרחיב בנושא זה

 מובנות תוכנות הדיבור .3.2.3

, סינטטי או דיגיטלי, מחשבי תקשורת כוללי� מלבד תוכנת התקשורת ג� תוכנת דיבור

כל המרואיינות מציינות כי האפשרות לפלט קולי היא אחד . להשמיע בקול את הנאמרשמאפשרת 

כול� מציגות יכולת זו כאחד . מההבדלי� המשמעותיי� ביותר בי� מחשב תקשורת לבי� לוח תקשורת

כל המרואיינות מציינות כי השימוש בתוכנת , יחד ע� זאת .תקשורתמהיתרונות הבולטי� של מחשב ה

. ואינטונציה" אנושי"אשר בעיקר� כוללי� דיבור לא מוב� והיעדר קול , בלא מעט קשיי� דיבור  מלווה

קושי שגובר כשמדובר בתוכנת , כל המרואיינות מדברות על הקושי להבי� את תוכנות הדיבור הנוכחיות

  . דיבור סינטטי

�  על הדר  היחידה היא חזרה של החני, חלק מהמרואיינות מבהירות שא� הנאמר אינו מוב

�כפי שהודיה מתייחסת לקטע מהתצפית , באותה מהירות ובאותו חוסר מובנות, הנאמר באותו אופ

�אין דרך להבהרה במחשב , שאלה שוב ושוב, רותי לא הבינה"...: שהוקר� בראיו

באותה דרך לא יעילה שוב  (...)יש לך רק להשתמש באותה טכניקה , תקשורת

בה מבקשי� מהחני  לחזור על דבריו , ימוש  בדר  התמודדות זויפעת מדגישה  כי ש ).הודיה( "ושוב

  :מקשה ופוגעת בהתנהלות הקבוצה, שוב ושוב

. כי באמת לא מבינים, הייתה תחושה שאי אפשר להמשיך הלאה
זה , בהתנהלות של להגיד עוד פעם ועוד פעם, ראיתי בזה קושי

משהו שדורש גם מיואב השתתפות שהיא לא זורמת עם הקבוצה 
  )יפעת( זה עוצר את התהליך... קשה לנהל ככה שיח בתוך הקבוצהו

  



41 

 

ה� . להתמודד ע� חוסר המובנות, יעילה יותר לדעת�, מרואיינות אחרות מציגות דר  נוספת

נורית . מקבילות בי� הקושי להבי� את הדיבור הסינטטי לבי� הקושי להבי� חניכי� שאינ� מדברי� ברור

פשרות להיעזר במשתתפי הקבוצה במידה ואחד מה� כ� הבי� את את הא, מציינת כדר  התמודדות

דר  נוספת בה נית� להיעזר . כפי שעושי� כשלא מביני� חניכי� המדברי� באמצעות הפה, הנאמר

רותי מתארת חוויה מתסכלת לשמוע הרצאה מפי אד� המשתמש . בסביבה היא על ידי תמיכה כתובה

לא , ונתנו שם נאומי נאומים, הייתי בכנסים": ואת הצור  בתמיכה בכתב, במחשב תקשורת

זה שיגע אותי שלא , צריך לחלק לקהל דפים. זה טרף את דעתי. הבנתי כלום

במהל  קבוצה בה , יחד ע� זאת .)רותי( "יה זוועהזה ה, נתנו לי דפים ונתנו לי להתמודד

, תקשורת ללא הכנה מראש של הדברי� אות� רוצה להגיד המשתמש במחשב, מתנהל שיח חופשי

  . תמיכה בכתב אינה אפשרית

המרואיינות מציינות דרכי� שונות ורבות להתמודדות , על א! הקשיי� הרבי� בהבנת הנאמר

מהאחרות שנחשפו יותר  ,מרואיינותכמה . יעילות יותר או פחות, אפשרית ע� חוסר מובנות הדיבור

יותר את טוב עוזרות להבי� אלה הה�  ,עמו מתארות כי החשיפה וההיכרות, לשימוש בדיבור הסינטטי

  :אילת מתארת כיצד למדה ע� הזמ� להבי�  את הדיבור הסינטטי .הנאמר

ועם ? מה? מה, תגיד עוד פעם? מה, אצלנו בהתחלה זה היה ככה
הזמן כמו שאתה לומד להכיר דיבור של חניך או של תינוק אז 

כי  ,זה החזיר אותי אחורה... ולמדנו 1אתה לומד להכיר את הקולן
 )אילת( אנחנו כבר לא במקום הזהאבל , הבנתי את ההרגשה שלהם

  

לירו� , לא רק לאנשי הצוות ההיכרות והחשיפה עוזרות להבי� טוב יותר את תוכנות הדיבור

�כיצד לומדי� , הנמצאי� בקבוצה ע� חניכי� המשתמשי� במחשב תקשורת, מתארת כי א!  החניכי

   :להגיב לדיבור הסינטטי

, יואב יושב בקבוצה ואומר משהו, כרות עושה המוןרואים שההי
או רועי , היא תבקש הבהרה, עוד פעם? מה: מאיה נגיד תגיד לו

כבר מבין את , לשניהם ביחד, שמדבר איתו הרבה בפרטני שיש להם
  )לירו�( הקול של המחשב ממש מהר
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יש צור  בחזרה  לטעמה, רותי מדגישה כי ג� במידה ותוכנת הדיבור תהיה מובנת, יחד ע� זאת

בדומה לצור  בחזרה על דברי� הנאמרי� על ידי מי , על דברי� שנאמרי� במחשב" קול אנושי"ב

  : שמדבר באופ� לא ברור

החניכים צריכים . תמיד, אני חוזרת על דברים מאוד לאט וברור
מה שהם גם צריכים כאשר , בקול אנושי )של הנאמר(הגברה ברורה 

זה לא רק מחשבי , א היחידיםהם ל, מישהו מדבר לא ברור
, לכן אני חושבת שבקבוצות שלי הם נורא ערניים וקשוביםתקשורת 

  )רותי( הם לא מבינים, כי אם לא
  

המרואיינות משתפות בקושי , "קול אנושי"המדגישה את הצור  בהקשבה ל, בדומה לרותי

אסנת מתארת כי הקול  .מתכתי ולא אנושי, ומתארות אותו כקול מכאני, לשמוע את הדיבור הסינטטי

  :הממוחשב מעורר פעמי� רבות תגובות צחוק וחוסר רצינות מצד הסביבה

או קול מאנפף כזה , קשה לי עם הקול הממוחשב הזה שיוצא
לקח זמן עד . שגורם לצחקוקים של הצוות במקום באמת להקשיב

, לפני זה היה תמיד מבוכה, שהתחילו להתייחס לזה ברצינות יותר
 )נתאס( צחקוקים

  

לתוכנות הדיבור אי� . אלא ג� כחסר אינטונציה, הדיבור הסינטטי מתואר לא רק כמכאני ולא אנושי

חלק מהמרואיינות מדגישות את הקושי בהיעדר . כעס ועוד, פליאה ציניות, אפשרות להביע שאלה

 יכול": כפי שאילת מתארת, אינטונציה ומקוות כי יו� אחד נית� יהיה לבטאה באמצעות המחשב

 "להיות שיום יבוא ואני אוכל להכניס למחשב אינטונציה של שאלה או הפתעה

אלא ג� , שלא רק במחשבי תקשורת אי� אינטונציה, אלא שח� מפנה את תשומת הלב לכ ). אילת(

היא מדגישה כי בשימוש בלוחות תקשורת מלווה התקשורת הוא זה שמביע את . בלוחות תקשורת

ח� מציינת את הדיבור דיגיטלי שמאפשר קול , בנוס!. יט לעשות כ�במידה והוא מחל, האינטונציה

היא מתארת את הבעייתיות שעולה , באר0 נמכר מארז הקלטות שהוקלטו על ידי אד� מסוי�". אנושי"

זה קול של בן אדם ולא מכאני אבל אז מחצי הארץ שקנתה ": מהדיבור הדיגיטאלי

ו תואותי שאני פשוט שומעת אמה שמצחיק ? ךאת ההקלטות שלך ישמעו בקול של

  .מדבריה עולה כי הקשיי� מופיעי� ג� בדיבור הדיגיטלי). ח�( ..."כל פעם שמדברים

חלק� מציינות כי ה� . כל המרואיינות מסתכלות במבט לעתיד על טכנולוגיות איכותיות יותר

הודיה . לרכשה שאחת מה� א! נוסתה בבית נוע� והומל0, יודעות שקיימות תוכנות חדשות טובות יותר

אשר האינטרס שלה� , מציינת כי תהלי  הפיתוח של הדיבור הסינטטי נמצא בידי חברות מסחריות
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, ככל שהשימוש בדיבור סינטטי יהיה רווח יותר לשימושי� מסחריי� שוני�. לפיתוח הוא עסקי בלבד

הסינטטי בעברית  כ  החברות ישקיעו יותר בפיתוחו ואיכות הדיבור, לא בהכרח לצור  מחשבי תקשורת

ורק מבקשת שהדיבור יהיה , הקיימות היו�מטילה ספק באיכויות הטכנולוגיה  רותי. תהיה גבוהה יותר

�, יהודה, פסח, 2אהרון, אני לא יודעת? לא, יש כל מיני תוכנות דיבור": ברור ומוב

 .אני לא מתעסקת בזה (...) .מה איכפת לי. יש כל מיני כאלה, אני יודעת) בציניות(

  ).רותי( "אני לא שמעתי ברור. תביאו ברור אני אבין

�המרואיינות הציגו דרכי , על א! הקשיי� המלווי� את השימוש בתוכנות דיבור, לסיכו

ה� מפנות מבט לעתיד ולצור  בפיתוחי� טכנולוגיי� מתקדמי� יותר , כמו כ�. התמודדות שונות

  .ואיכותיי� יותר מאלה הקיימי� כיו� בשוק הישראלי

 פחתה ביעילות התקשורתיתה .3.2.4

� כי היעילות התקשורתית הופחתה באופ� משמעותי אצל שלושת החניכיכל המרואיינות מעידות 

האטה משמעותית של קצב ב ,בא לידי ביטויהעיקרי שלה�  הקושי . שהחלו להשתמש במחשב תקשורת

מלווה את איטיות הקיצונית שההפחתה ביעילות התקשורתית וה. הכנת האמירות התקשורתיות

, נובעת בעיקרה מהקשיי� הפיזיי� והקוגניטיביי� של החניכי� במחשב תקשורתהנוכחי השימוש 

�  . שלה� במחשב שימוש העצמאי הצור  ב בשילוב ע

 �צריך ": קשיי� קוגניטיביי� משמעותיי�רותי מזכירה כי ג� לחניכי� האורייניי� קיימי

וגם ... וגניטיביות טובות כאלהאנחנו מתעסקים עם אנשים עם לקויות ק, להזכיר

שזה כאילו , כי יש להם גם מיומנויות איות וכתיבה, עם כאלה שלכאורה פחות

כל החניכי� המשתמשי� כיו� , בנוס! לקשיי� הקוגניטיביי�. )רותי( "הופך אותם לתבוניים

י עובדה ההופכת את דרכ, במחשבי תקשורת בבית נוע� הינ� ע� מוגבלויות פיזיות משמעותיות

כל המרואיינות התייחסו לכ  . �ומשפיעה על יעילות השימוש במחשבי ,הנגישות שלה� למורכבות

בפריטי� לסריקה ובחירה עצמאית , התקשורתמלווה לוח התקשורת על ידי וציינו כי המעבר מסריקת 

את הקשיי� הפיזיי�  מתארותהמרואיינות . קצבההאט מאוד את , החני במחשב התקשורת על ידי 

�  :והדרישות מה� בדרכי הנגישות השונות ,נתקלי� החניכי� בה
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אני חושבת שזה יותר קשה ליואב כי הוא צריך לסרוק ולאשר 
דרור . הוא עם שני מתגים. זה מאט אותו לגמרי, ולהגיע לריבוע

אבל הרבה יותר קל לאשר  ויסטיק'למשל צריך אמנם לעבוד עם ג
  )ח�( ויסטיק'איתו לגמאשר להגיע  ,)מלווה התקשורת סורקשכ( סמל

  

להכי� מילי�  נדרש המשתמש, מלבד הנגישות המורכבת במהל  השימוש במחשב תקשורת

�את  נבאיכול ל שבמסגרתו המלווה, ורתבניגוד לשימוש בלוח תקשזאת  .שלמות הבונות משפט של

 תציינומכל המרואיינות . מילי� כולו אחרי כמהואת המשפט או השלישית המילה אחרי האות השנייה 

כשיואב מאיית מילה ": כפי שלירו� מתארת, אמירת הדברי�כי דרישה זו מאטה מאוד את קצב 

אתה חייב , במחשב כדי שהסביבה תבין. התהליך הוא הרבה יותר מהיר (...) למלווה

קיי� הכרח בבניית משפט של� , בנוס!  ).לירו�( "אין פה קיצורי דרך, לכתוב את כל המילה

כפי שיפעת , לשות! התקשורתמאליה מסורבלת ולא מובנת לאמירה ה הופ  את  הקושי ז, והגיוני

הרבה פעמים הבנייה של המשפטים היא לאו דווקא בסדר שנוח לנו " :מתארת

כשהן יופיעו במחשב הן יכולות . וקופצות מילים שהרבה פעמים מסבכות, להבנה

 ).יפעת( "להיות הרבה פחות ברורות לטעמי

שתי אפשרויות  מונותהמרואיינות  ,ווי� את השימוש העצמאי במחשבעל א! הקשיי� המל

 הכוללות בניית לוח המתאי� לחני , שויות לקד� את היעילות התקשורתיתעטכנולוגיות עיקריות ה

  . במחשבשונות הקיימות טכנולוגיות שימוש בהגדרות ו

באופ� אשר , ולצרכיו חני את החשיבות בבניית לוח המותא� ליכולות ה כמה מרואיינות מציינות

כי נדרש שינוי בלוח  מציינת הודיה, בעקבות צפייה בקטע מהתצפית .מאמ0 מינימאליידרוש מהחני  

סריקה או הגדלה של האני חושבת על שינוי של אזורי " :יעיל יותר בכדי שיהיה יואבשל 

א יש שמה מידיי בחירות שנעשות של (...) האזורים הראשונים או שינוי בסדר שלהם

התאמת במוסיפה כי יש צור   יפעת, מציעה הודיהבנוס! לשינוי ש  .)הודיה( "צריכות להיעשות

�חני  או של אנשי� כאלה שנמצאות בשימוש רב אצל ה, וחהכנסת מילי� שלמות לל, הלוח ברמת התוכ

�. במילהיחסו  מהחני  לאיית כל אות שכ� , לזרז את  קצב אמירת הדברי� שימוש זה עשוי  .מוכרי

לא כ  , האפשרות להוספת משפטי� שלמי� אות� החני  מרבה לומר א! אתמעלה  לירו�, יתרה מכ 

 � .כל פע� מחדשיידרש להרכיב
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 קיימות פונקציות שונות , פרט להתאמת מבנה הלוח במחשבכי  ,מתארותחלק מהמרואיינות 

המרואיינות היא  דיהפונקציה העיקרית המוזכרת על י. הכנת הנאמר קצבהעשויות לעזור בהגברת 

המחשב מעניק לחני  אפשרויות שונות של מילי� , בניבויבשימוש . האפשרות לניבוי מילי� במחשב

ה� לרוב המילי�  ,המילי� המוצעות. לכתוב החני  התחילאותיות אות� האו צירו! , המתחילות באות

את המילי� התוכנה מזהה , ככל שהחני  משתמש יותר במחשב, השכיחות בה� השתמש החני 

�   .השכיחות ומציעה לו אות

שכ� המשתמש , י המלווהניבושימוש בפונקציה זו מסורבל יותר מג� ה, לדברי חלק מהמרואיינות

ניבוי  ,לאור זאת. המבוקשת מתו  הצעות המחשבלמילה  אזור הניבוי ולסרוק עד הגעהלהגיע לנדרש 

היתרון שלי בליווי ": מתארת לתאיכפי ש, המילי� במחשב לעול� לא יהיה מהיר כמו המלווה

תקשורת זה הניבוי שגם אם במחשב יש אותו זה לוקח זמן להגיע אליו והניבוי 

המחשב ילך לניבוי . אני שם בשביל לנחש את זה מההקשר. שלי הוא מאוד זריז

, אמנ� במחשב קיימות פונקציות שונות העשויות להקל על תהלי  הכנת הנאמר ).אילת( "מאוד טכני

והחני  נדרש . שות השונות מהדרישות בשימוש בלוח תקשורתהשימוש במחשב כרו  בדרי, ע� זאתיחד 

   .ללמוד מיומנויות חדשות

דיי� ויעילי� תקשורת אינ� מיומני� עולה כי החניכי� המשתמשי� במחשב מדברי המרואיינות 

תיארו  ית המרואיינותמרב, משפטהכי�  בו יואב בקטע מהתצפית לאחר צפייה, יחד ע� זאת. בו בשימוש

וניסה ליעל את התהלי  ככל שהמחשב  עשה שימוש בפתרונות הטכנולוגיי� שעמדו לרשותוכי יואב 

כמה  עלהוא ניסה לי, הוא בסדר. הוא בסדר גמור. זה הקצב": כדברי אילת. לואפשר 

 הקשיי�למרות  זאת .)אילת( ..."הוא בסדר, היה ניבוי הוא השתמש בוש ברגע , שאפשר

  .וההפחתה ביעילות התקשורתית

  "המחשב יכול להיות כלי נהדר" .3.2.5

. ובמחשב תקשורת בפרט, המרואיינות מעלות קשיי� רבי� המלווי� את השימוש במחשב בכלל

רותי מתארת כי הצור  . כול� מודעות ומדברות על היתרונות הרבי� הנלווי� לשימוש בו, יחד ע� זאת

היא רואה מזה שני� את הרווח הנלווה , מתחברת לנושא זה ועל א! שאינה, במחשבי� אינו חדש לה

�אני מוכרחה להגיד שזה משמש ככלי , זה דבר עתיק יומין פה": לשימוש במחשבי

תמיד ראינו את החשיבות ואת האפשרות .  Apple-ו PCמהימים של מחשבי , עזר
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 בותחשיבבית נוע� הכירו בעבר ב). רותי( "למעלה מעשרים שנה, להרוויח מזה המון

�רותי , יתרה מזאת. כאשר החומרות והתוכנות התפתחו באופ� ניכר, ומכירי� בה� ג� כיו�, המחשבי

�זה התחיל מאיזו שהיא ": מדגישה כי על אנשי בית נוע� מוטלת החובה להיות נושאי הדגל בתחו

חייבים  ,)ח"התת(כי אנחנו שמובילים בתחום , התעוררות כזאת שצריך מחשבים

ונית� לשמוע תפיסה זו ג� מאנשי , גישתה של רותי מועברת לכלל הצוות בבית נוע�). ותיר( "להוביל

�אני רואה אותו כמקרב הרבה , שימוש במחשב": צוות שפחות מתחברי� לתחו� המחשבי

מחובר מאוד גם  (...)הוא כלי יומיומי , המחשב יכול להיות כלי נהדר, אפשרויות

  )יפעת( "לגיל בוגר

בראש ובראשונה הער  , נות כמה יתרונות הנלווי� לשימוש במחשב תקשורתהמרואיינות מו

�האפשרות לעצמאות , והכבוד הניתני� על ידי הסביבה לשימוש במחשבי� ולמשתמשי� בה

בנוס! לתקשורת הוא עשוי להוות אמצעי , תקשורתית ואינטראקציה חופשית ואמיתית ע� הסביבה

  .לימודי� ופנאי, לתקשורת כתובה

המרואיינות . המרואיינות מתייחסות לאופ� בו הסביבה האנושית רואה את המחשבחלק מ

יש במחשב משהו שבשלב ראשון ": מתארות כי שימוש במחשב מכובד ומוער  מאוד בעיני החברה

הזדמנות שיתלהבו  זה. שזה משהו חיובי, מאוד גורם להתלהבות, מאוד גימיקי

להבות זו מביאה לעתי� אנשי� לגשת אל אות� הת, לטענת רותי). אילת( "זה לא רע, ממני

�אני חושבת שזה מעלה מוטיבציה אצל אנשים אחרים לבוא ": ולנסות לדבר עימ�, חניכי

 "אולי ייגשו אליהם יותר אנשים... ה האלה ולגשת אליהם וזה נותן ערך'אל החבר

שני , ת בתקשורתהיא א! מתארת מה קורה כשיושבי� מול סטודנטי� להפרעו, יתרה מזאת). רותי(

  :תקשורת ואחד ע� מחשב תקשורתאחד ע� לוח , ח"חניכי� המשתמשי� בתת

כשאנחנו מגיעים . מאוד, אנשים אוהבים את מחשבי התקשורת
 )ה�(קלינאי תקשורת  )סטודנטי�(לחיפה לאוניברסיטה ונפגשים עם 

אני יושבת שמה ודרור מדבר עם הלוח והוא . ממש אוהבים את זה
ויושב יואב ואומר דברים מהמחשב ואני , פלאיםאומר דברים נ

זה . ככה זה בחיים, אבל בסדר. רואה לאן העיניים הולכות
  )רותי( נורמאלי
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המרואיינות מתארות כי למחשב , מעבר לתפיסת החברה את השימוש במחשבי תקשורת

�במחשב כול� מציינות כי אחד היתרונות המשמעותיי� ביותר בשימוש . תקשורת יתרונות נוספי

ה� מתארות כי התאמת הנגישות מאפשרת עצמאות בבניית המשפט ,  תקשורת הוא עצמאות החני

בלי שמישהו מדפדף , זה שדרור יכול להגיע ישירות לסמלים": אותו החני  מעוניי� לומר

. )נורית( "היכולת הזאת לעשות את זה בעצמי... זה בעיניי משהו שהוא בעל ערך, לו

ללא צור  , והיכולת להשמיע בקול את הנאמר, רת בזכות תוכנות הדיבורעצמאות נוספת מתאפש

מאפשרת אינטראקציה חופשית ועצמאית יותר , היכולת להיות עצמאי. בהגברה על ידי מלווה תקשורת

�כל זאת ללא צור  , בבית וא! בהסעה, בקבוצות השונות, במפגשי� ע� חניכי� וצוות, בחיי היו� יו

  :וגמאלד, באיש צוות מלווה

, איפה את בשבת, הוא יכול לשאול את אחת החניכות מה שלומך
זה , הוא יכול לשמוע אותנו אומרות משהו ולהגיב .מאוד מתעניין

   )אילת( במקום טוב ונעים, יוצר אינטראקציה נעימה
  

באמצעות מחשב היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה ולהשמיע את 
 ,שיושב רחוק ממך לרצות להגיד משהו לנהג, לשבת בהסעה. זה

ימוש מאוד כאן אני רואה ש. ואין אף אחד לידך שיכול לעזור
  )יפעת( למחשב מאוד חיובי וחיוני

  

הודיה מדגישה כי העצמאות התקשורתית מאפשרת לחני  המשתמש במחשב תקשורת לקבל 

יר ומלווה שמגב, תגובות שלעתי� נמנעות במהל  שימוש בלוח תקשורת, תגובות אמיתיות מהסביבה

 : את הדברי� הלא נעימי� שלעתי� החני  אומר

שבתור מלווה  )של החני (עולות לי כל מיני אמירות מעצבנות שלו 
יש משהו בלתי אמצעי יותר בזה ... מאוד קשה לך להגביר אותם

ומקבל אולי תגובה יותר , שהוא אומר את האמירה המעצבנת
        )הודיה( אמיתית מהקבוצה

  

המרואיינות , והאפשרויות התקשורתיות המזדמנות בזכותה בנוס! לעצמאות התקשורתית

שימוש : מביא עימו הזדמנויות נוספות כגו�, מציינות כי השימוש במחשב בכלל ומחשב תקשורת בפרט

מאפשר לחניכי� להתבטא באופ� , שימוש במחשב לתקשורת כתובה. ופנאי למידה, בתקשורת כתובה

חניכה ע� תקשורת איטית , מיטלעל רותי ואסנת סיפרו . לה� בזמ� הנוח, ללא צור  באיש צוות, עצמאי

, ה� מתארות כי היא כותבת במחשב מכתבי�, א  ע� יכולת הבעה גבוהה מאוד, ומסורבלת מאוד

�  : בקשות וא! שירי
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, יש לה עושר הבעתי עצום והיא יכולה לכתוב שירים מדהימים
, ההיא עושה את זה עם עצמ ,ברגע שהיא עושה את זה במחשב

גרמו לנו , דברים שהיא כתבה    (...)לא צריכה אותי , לבד
 מאוד גדול WOW-ל, לפידבק מאוד גדול, להתייחסות אחרת

        )אסנת(
  

כשאני מקבלת את זה אני  .מהחניכיםדואר יוצא לי הרבה לקבל 
היה מנוסח  )מיטל כתבהמכתב ש(זה  (...)לום לא צריך יותר כ, נמסה

  )רותי( עצמאי היא באמת כותבת. לעילא ולעילא
  

שיפור , הקלדה: המרואיינות רואות את המחשב ככלי ללמידה, פרט לתקשורת הכתובה

א  , ח"המשתמשת בתת, אסנת מתארת כיצד היא יושבת ע� חניכה. מיומנויות שפתיות והבעתיות ועוד

אני נהנית להיות ": מיומנות חדשה עבורה, אשר לומדת להקליד במחשב, לא במחשב תקשורת

ואני חושבת , היא נהנית. ולראות את ההצלחה שלה ואת הלמידה שלה, שםאיתה 

לירו� מציינת תחו� למידה נוס! ). אסנת( "שזה נותן לה ערך עצמי מאוד מאוד גבוה

: היא מדגישה כי שימוש במחשב תקשורת מאפשר לשפר מיומנויות שפתיות, המתאפשר בזכות המחשב

פשר בעצם לראות את השפה מול זה מא. אמצעי מאוד טוב לעבודה על שפה"

  ).לירו�( "לחשוב עליה ולעשות בה שינויים וללמוד אותה עוד יותר, העיניים

כל המרואיינות מספרות על , בנוס! לשיפור מיומנויות למידה שונות המתאפשר בזכות המחשב

� אני רואה בזה הרבה הרבה": כפי שלירו� מתארת, חשיבות המחשב כאמצעי פנאי לכלל החניכי

זאת אומרת , פנאי. יום-תועלת והזדמנות להגיע להרבה דברים מבחינת יום

והוא מהנה , והוא מעסיק אותי, משהו שאני יכול לעשות בעצמי או בעזרה מועטה

היא ממשיכה ומתארת כי מחשב התקשורת והתוכנה הנלווית ). לירו�( "והוא מעניין לי, אותי

המהווה פעילות פנאי , ת ובייחוד בגלישה באינטרנטאליו מאפשרי� עצמאות בפעילויות פנאי שונו

�לגלוש לכל אתר , עצם זה שיואב יכול בעצמו לפתוח אינטרנט": מקובלת בכל הגילאי

ג� יפעת , בדומה ללירו� ).לירו�( "פותח עולם, בלי שהוא צריך את העזרה שלי, שבא לו

יודעת שיואב בדירה אני ": מתייחסת לאפשרות של יואב להשתמש באינטרנט באופ� עצמאי

זה שהוא , שזה לדעתי נפלא. משתמש במחשב שלו לצורך אימיילים שהוא שולח
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כל המרואיינות , בנוס! לשימושי האינטרנט השוני�). יפעת( "מצליח לקרב את העולם כמונו

על א! הקשיי� הרבי� הנלווי� . כתיבה חופשית ועוד, מציינות כי המחשב משמש לצורכי משחק

ב תקשורת כל המרואיינות רואות את היתרונות הטמוני� במחשב תקשורת והאפשרויות לשימוש במחש

  . הנפתחות בפני המשתמש בו

  

  תהלי) הטמעת מחשבי התקשורת .3.3

תהלי  הטמעת השימוש במחשב תקשורת הנו תהלי  ארו  ומורכב שעשוי להתמש  לאור  

�החל ממפגשי� , אציות יומיומיותהתנסות ולמידה בסיטו, תהלי  זה כולל התאמת נגישות. מספר שני

. פרטניי� של החני  ע� אנשי הצוות ועד לכניסתו לקבוצות ע� המחשב כאמצעי עיקרי לתקשורת

�ואילו בהמש  המשפחה רוכשת את המחשב , בתחילת התהלי  החני  משתמש במחשב של בית נוע

  . ואת שאר רכיבי החומרה והתוכנה הנדרשי� לחני 

ההכרחיי� נושאי� עיקריי�  מספרההטמעה עולי� נושא יחסות� למדברי המרואיינות והתי

עבודה משותפת של , "משוגע לדבר"הדרישות מצד הצוות כוללות צור  באיש צוות . להצלחת התהלי 

�מצד המשפחה והחני  נדרשת מעורבות ודחיפה וכ� תרגול . כלל הצוות ורכישת ידע ומיומנות בתחו

  .לות בי� היתר לקצב הטמעה איטי בבית נוע�דרישות אלה מובי. והתנסות במחשב

 " משוגע לדבר" .3.3.1

, "משוגע לדבר"כי כל המרואיינות מדברות על הצור  באיש צוות ה, מהראיונות שנערכו עולה

�, הנו איש צוות" משוגע לדבר. "כתנאי לקידו� תהלי  הטמעת השימוש במחשבי תקשורת בבית נוע

מאמי� מאוד , "משוגע לדבר"ה, בנוס!. קשורת בפרטשאוהב ומתחבר לטכנולוגיה בכלל ולמחשב ת

או חושש , איש צוות זה אינו מפחד. ביתרונות האמצעי הטכנולוגי ובאפשרויות שהוא טומ� בחובו

יסח! אחריו את כל אנשי " המשוגע לדבר. "וא! מוכ� ללמוד ולהתמודד ע� הנושא, מטכנולוגיה ותקלות

  . את השימוש בוהצוות בכדי שאלה יאמינו באמצעי ויקדמו 

, עצמו לקדם כזה דבר עלאני חושבת שאם מישהו לוקח את זה 
לדברים  מחכים לדעתי (...) שידחוףהוא בהחלט יכול להיות מישהו 

ישמחו שמישהו ימנף איזשהו  תמיד. כאלה כאן בתוך בית נועם
  )יפעת( רעיון
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מעת מחשבי תקשורת שיקד� וימנ! את הט" משוגע לדבר"כל המרואיינות מדברות על הצור  ב

�אפילו , "משוגעת לדבר"א! אחת לא הייתה מוכנה לקבל על עצמה את התואר , יחד ע� זאת. בבית נוע

�כול� מציינות כי בעיניה� ח� היא . אשר בעיני שאר המרואיינות הנה כזאת, רכזת המחשבי�, ח

שמקדמת בצורה  היא מתוארת על יד� כמי. מבי� כל אנשי הצוות בבית נוע�" משוגעת לדבר"ה

כול� מציינות כי חסרונה מאוד מורגש ומשפיע על התהלי  . המשמעותית ביותר את תהלי  ההטמעה

יש את חן והיא זאת שעושה את זה ומאתרת את זה ובונה ": אסנת אומרת. וקידומו

  : ג� הודיה מתייחסת להיעדרותה של ח�). אסנת(  "את זה

יש כשאני חושבת ש (...)מישהו שידחוף את זה , מאוד מאוד חסר לי
יכול . הייתה קצת כן חן. אז זה דוחף את זה, "משוגע לדבר"

דאגה שיהיו  (...) להיות שאני עכשיו מרגישה את החיסרון שלה שם
   )הודיה( שהם ימשכו הלאה, שיקבעו דברים, ישיבות

  

לק� א  ח, בבית נוע�" משוגע לדבר"אמנ� כל המרואיינות מתארות את החשיבות בהימצאות 

�משוגע "אלא חשוב שבכל כיתה יהיה איש צוות , מציינות שלא מספיק שיהיה אד� אחד כזה בבית נוע

, כמו כ�. בכדי שיוכל לקד� את התהלי  ג� ברמה הכיתתית ולא רק ברמה של כלל בית נוע�, "לדבר

  :מתארת כפי שח�, רק א� צוות הכיתה מתגייס ג� הוא לנושא, יכול לקד� את הנושא" משוגע לדבר"ה

ואז זה משנה  ,זה תמיד גם יהיה טוב שיהיה משוגע לעניין בכיתה
שהצוות לא נבהל , לכל העניין ברגע שהצוות נרתם(...)  את הכול

הם נמצאים עם . זה משנה את כל העניין ,שהצוות מתגייס, מזה
הם , הם מלווים אותו לכל הפעילויות, כל הזמן ,החניך רוב היום

  )ח�( לא ילך אם הם לא ישתפו פעולה זה .מכירים אותו הכי טוב

  
ה� מהצוות המקצועי וה� מצוות , כל המרואיינות מבהירות את החשיבות והצור  באנשי צוות

, ת בראש סדר העדיפויות בבית נוע�את נושא מחשבי התקשור יציבו, "משוגעי� לדבר"יהיו ש, הכיתה

  .שאהמקצועי וצוות הכיתה לנו ירתמו ויגייסו את שאר הצוות

 עבודת צוות .3.3.2

כל אחת תיארה את , כל המרואיינות ציינו את החשיבות בעבודת צוות במהל  תהלי  ההטמעה

כול� תיארו את המשמעות . עבודת הצוות המתקיימת בבית נוע� דר  נקודת מבטה ותפקידה בצוות

י  קבלת התייחסו לחשיבות� של ישיבות הצוות ולשיתו! בתהל, הרבה שיש לעבודת הצוות הרב מקצועי

  .וכ� להשתתפות כלל אנשי הצוות ללא קשר למקצוע� או לתפקיד� בתהלי  ההטמעה, ההחלטות
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�אני מרגישה " :מתארת כי היא לא רואה דר  אחרת לעבודה  פרט לעבודת צוות לירו

אין לו דרך אחרת אלא להיות בחשיבה משותפת ובהסתכלות , שתהליך כזה

ומי של החני  במחשב יחווה וייש� את השימוש היומימי שבסופו של דבר  .)לירו�( "משותפת

עבודת של החשיבות  רואה את, מצוות הכיתה, ג� אילת, כמו לירו� ,ואכ�. התקשורת הוא צוות הכיתה

  : מציינת היא, צוות ובצור  שהצוות המקצועי יקשיב ויתייחס לצרכי�ה

זה משהו . מי שבסוף יבדוק את זה ויישם את זה בשטח זה אנחנו
לה רוצים לנסות ווא ,זה לא שאם יגידו לנו. יב לבוא בשילובשחי

זה לא עובד . אנחנו לא מוכנים, אנחנו נבוא ונגיד לא ,משהו
אם יש ש ,אנחנו כולנו רוצים, הרצונות הם אותם רצונות. ככה

כולנו רוצים ללמוד אותו , כולנו רוצים ליישם אותו ,משהו טוב
  )אילת( ביחד

  

יימי� הדיוני� המשותפי� ומתקבלות ההחלטות הרב צוותיות היא המסגרת העיקרית בה מתק

הישיבה מנוהלת על ידי המנהלת המקצועית ומשתתפי� בה כל אנשי הצוות . ישיבת הצוות של הכיתה

דבי השירות הלאומי ושנת מתנ, עוזרת רכזת, שכולל את הרכזת צוות הכיתה: המשויכי� לאותה כיתה

אילת . קלינאית התקשורת, מרפאה בעיסוק, ית/פיזיותרפיסט: הצוות המקצועי שכולל. השירות

לחשיבה המשותפת ולתרומת כל איש צוות הנוכח , מתארת את התרומה של הישיבות לעבודת הצוות

  :הוותק שלו או הידע שלו, ללא קשר למקצועו, בישיבה לתהלי  קבלת ההחלטות

כה תעשי כ'מישהו אומר לי לא  ,אני תופסת אותנו כחושבים ביחד
ישיבות צוות הן המקום  (...) 'בואו נחשוב ביחד'אלא , 'תעשי אחרת

אין פה יותר ידע  ,ואז אני תופסת כל אחד כמדריך. לזה מאוד
  )אילת(יוביל לתשובות נכונות 

  

�עבודת הצוות בבית נוע� באה לידי ביטוי ג� , בנוס! לקבלת ההחלטות ולדיוני� המשותפי

כל המרואיינות . מתחומי� שוני� ללא קשר לתפקיד� או השכלת� במעורבות בתהלי  מצד אנשי צוות

המעורבות כוללת בעיקרה מפגשי� פרטניי� ע� . ציינו כי מה שנדרש הוא רצו� והתגייסות לעשות זאת

ומה נדרש , נורית מתארת כי מציעי� זאת לכל איש צוות המעוניי� בכ . תו  שימוש במחשב, החני 

�ומי ? את מי זה מעניין (...)? י רוצה קצת או מי יכולפותחים מכרז מ":  מאותו אד

' מקשקשים'זאת אומרת שעה בשבוע אנחנו ? רוצה לתת את השעה הזאת לתרגל

ממש כל מיני " :נותנות דוגמאות  לאנשי צוות שוני� שעושי� זאת ח�ו רותי). נורית( "על המחשב

רכזת תוכניות , ליתאת יכולה להיות עובדת סוציא. זה יפה בעיניי, אנשים מהצוות
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אפילו " .)רותי( "לדבר ,להיפגש עם החניך לשעה, מי שמוכן לשבת... אישיות וכאלה

יכול להיות . חי לקחה על עצמה שעת שיחה במחשב עם אביטלהפינת ב זו שעובדת

של החני  יכול  כא� שהתרגולמ .)ח�( "ממש כל אחד. או בת שירות לאומי. כל אחד

  . מחשב התקשורתישירות בהטמעת או שאינ� עוסקי�  ,ת העוסקי�עשות על ידי אנשי צווילה

, ולשעות התרגול של החני  ע� אנשי צוות שוני�, מעבר לישיבות הצוות הקבועות המתקיימות

המשותפת והעברת המידע  ההתייעצות, כל המרואיינות תיארו את חשיבות התקשורת בי� אנשי הצוות

ה�  לא  בס  הכו, רת בי� אנשי הצוות יכולה להיות טובה יותרכול� ציינו כי התקשו. באופ� יומיומי

מתרחשת תקשורת , ה� מתארות כי פרט לישיבות הפורמאליות. מרוצות מהדר  בה התקשורת מתנהלת

 � כיתהתקשורת בי� הצוות המקצועי לצוות ה. בי� אנשי הצוות המקצועי שוני�יומיומית במישורי

 �התקשורת הבלתי , � החני  ואינו נוכח בישיבות צוותת העובד עלכלל הצוו צוות הכיתהותקשורת בי

  .פורמאלית לא פחות חשובה והכרחית מהתקשורת הפורמאלית

 מיומנות ועמדות הצוות, ידע .3.3.3

הצוות נדרש , יחד ע� עבודת הצוות הנדרשת בתהלי  הטמעת השימוש במחשבי תקשורת

�רכישת ידע הנה חיונית ללא תלות  מבהירות כי כל המרואיינות. לרכישת ידע ומיומנות בתחו

�מהתנגדות ורתיעה , ה� מציגות טווח רחב של עמדות. בעמדותיה� בנושא ולחיבור האישי שלה� לתחו

�נרתעות , יפעת ואסנת מציינות כי ה� אינ� מחוברות לתחו� המחשבי�. ועד חיבור ואהבה לתחו

  :ונמנעות ממנו

דברים שהם לאו  יותר לכל מיני ,אני חושבת שמכוח החיבור שלי
ממש הימנעות , לי איזושהי הימנעותיש אז  ,דווקא במחשב

 )יפעת(מהדברים האלה 

  
 )צוחקת(? למה צריך: היות ואני שונאת מחשבים אני תמיד אומרת

מודעת לבעיה שלי מול מחשבים ואני באמת אוהבת להשאיר (...) 
  )אסנת( את זה לגדולים ממני

  

לכ� ג� , "משוגעת לדבר"גישה כי היא לא מתחברת לתחו� ולא ג� רותי מד, בדומה ליפעת ואסנת

היא מבהירה כי היא מודעת ליתרונות הרבי� הטמוני� , יחד ע� זאת. לא מתאמצת לקד� את התהלי 

אני לא ": ותביע תמיכה באנשי צוות הפועלי� לקידומו, לכ� לא תעכב את התהלי . במחשב תקשורת

אני אבל כן אתמוך בכל מה . לקבוצה שליאיץ תהליכים שזה יבוא תאהיה זאת ש
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אני תמיד משתתפת בחשיבה על זה ומנסה לעצור את עצמי מלשים  (...)שצריך 

  ).רותי( "המעורבות שלי זה בלא להכשיל את זה ,זאת אומרת (...)רגל 

א  סיבות , נורית מציינת כי היא דווקא מתחברת לתחו� ואוהבת אותו, בניגוד לקודמותיה

היעדרותה של ח� רכזת המחשבי� וצרכי� נוספי� הכרוכי� : ת ממנה לקד� את הנושאשונות מונעו

מרואיינות אחרות תיארו כי ה� שותפות לתהלי  ההטמעה . בטיפול בחניכי� עליה� אינה יכולה לוותר

�א  עדיי� היו מעוניינות להיות יותר מעורבות וכ� לקד� יותר את , כיוו� שמדובר בחניכי� שלה

אני שותפה לקבלת ההחלטות , אני שותפה לתהליך הזה": י שלירו� מתארתכפ, התהלי 

אבל הייתי רוצה  )...( אני מאוד מאוד דואגת כן שתהיה לי נגיעה ישירה לזה (...) הזו

  ).לירו�( "להצליח לקדם את הדברים האלה או לגעת בהם יותר ויותר

ות את חשיבות רכישת הידע כול� מדגיש, על א! העמדות השונות אות� מביעות המרואיינות

�שתיי� מהמרואיינות א! מבהירות כי בניגוד לחוסר העניי� שה� מגלות בתחו� . והמיומנות מציד

�והמפגש היומיומי שלה� , מתוק! תפקיד� כמרפאה בעיסוק ורכזת כיתה, רכישת ידע חיונית, המחשבי

  : כפי שיפעת מתארת. ע� חניכי� המשתמשי� במחשבי תקשורת

אבל אני יודעת שאני צריכה ואני חושבת שכן , ת הכמיההאין לי א
, כי ברגע שהדברים האלה נכנסים, איפשהו אני רוצה לדעת יותר

לשימוש אצל חניכים שאני עובדת , נועםבית לפחות כאן בתוך 
  )יפעת( איתם ומשתתפים איתי בקבוצות אני לא יכולה לא לדעת

  

וענות המרואיינות כי חסר לה� תחו� ידע כזה או יחד ע� התפיסה כי רכישת הידע הנה חיונית ט

ניכרי� הבדלי� ברמות חוסר הידע . א  ה� מעידות על עצמ� כי רמת הידע שלה� הולכת ומתפתחת, אחר

יש אנשים בתוך הצוות ": לירו� מתארת את רמות הידע השונות. שמתוארי� על ידי המרואיינות

נשים שאפילו צריכים ממש את שיש להם איזשהו ידע בסיסי וצריכים עוד ויש א

רותי היא המרואיינת היחידה שמציינת כי על א!  , יחד ע� זאת .)לירו�( "בסיס בסיס, הבסיס

 �הדר  שלה  ,היא אינה מעוניינת להרחיב את הידע שלה ,החומרות והתוכנותהיכרותה השטחית ע

�  .להתמודדות היא בקשת עזרה מאחרי

ה� . ל הצוות עלול להוות מכשול בהצלחת ההטמעההמרואיינות מדגישות כי חוסר ידע ש

הטכניי� הבסיסיי� ביותר  השלבי�החל מ, נדרשי� מהצוותטווח רחב של ידע ומיומנות ה תארומת

איך , הצוות צריך לדעת איך אפילו פותחים את המחשב": אות� נדרש הצוות ללמוד
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 הכרות ע�דר    ).ו�ליר( "ממש מהשלבים הכי הכי הכי ראשוניים והכי טכניים, מתקינים

  ב כחלק ממערכת תפקיד המחש לגביהרחבת הידע ועד  ,הפתרונות האפשריי� לתקלות שכיחות

  . והאופ� בו נית� ללמד את החני  להשתמש במחשב התקשורת ביעילות רבה יותר, תקשורת כוללת

להרחבת הידע והמיומנות של הצוות בשימוש במחשבי  דרכי� שונות מפרטותהמרואיינות 

חשיפה ושימוש יומיומיי� במחשבי תקשורת וכ� היא  ,כי אחת הדרכי� תציינומ �חלק .קשורתת

רק אחרי שאתה מנסה אתה יודע הרבה יותר " :מתארת אילתכפי ש. התנסויות מרובות

צביעה על אמצעי נוס! להיכרות וחשיפה של יפעת מ ).אילת( "אז המון התנסויות שלנו. טוב

, בה� דני� בהתאמת מחשבי תקשורת לחניכי�, במפגשי� הוא הנוכחותו, הצוות ע� מחשבי תקשורת

. וע� ההתאמה של השימוש במחשבי� לחניכי� חשובי� לדעתה להיכרות ע� התוכנות מפגשי� אלה

לטענתה השתתפות במפגשי� אלה הייתה עשויה לתרו� , היא מספרת על מפגשי� כאלה בה� לא נכחה

  .תאמת� לחניכי�התוכנות ודר  ה, להיכרותה ע� המחשב

את הצוות המקצועי ואת  הכוללת ,בישיבת צוות משותפתהלמידה ההוא אמצעי נוס! שהוזכר 

  :זקוק להדרכת אנשי המקצועשמתארת זאת מנקודת המבט של צוות הכיתה  אילת, צוות הכיתה

אם נתקלנו בקשיים זה לא אומר שנוציא את המחשב מהשימוש של 
נביא את זה לישיבת צוות וניעזר  אלא, 'לנו זה קשה'הכיתה ונגיד 

אנחנו רוצים אבל '. וניעזר בקלינאית תקשורת חןוניעזר ב רותיב
בואו , אנחנו מתלבטים על הרבה דברים. תעזרו לנו עם הקושי

  )אילת( דנחשוב ביח
  

מתארת שהלמידה והתמיכה המשותפת מתרחשת ג� במהל  ההתנסות היומיומית  אסנת

מתארת שעצ� השתתפותה של רכזת המחשבי� כמלוות תקשורת  היא. תקשורתהבשימוש במחשב 

: מאפשרת תמיכה ולמידה עבור שאר הצוות, בקבוצות בה� אחד החניכי� משתמש במחשב תקשורת

מבחינתי זה כן , כשהייתה חשיבה שדרור יתחיל יותר לבוא עם מחשב לכיתה"

בזה  אני רואה. תמיכה שחן באה איתו לפעילות והיא המלוות תקשורת שלו

, מעבר לצור  של צוות הכיתה בהדרכה מצד הצוות המקצועי ).אסנת( "זה משהו שמלמד, תמיכה

� לירו� . בהדרכה וברכישת ידע נוס! המרואיינות מהצוות המקצועי מתארות ג� ה� את הצור  שלה

יותר בנוגע לתהלי  מתעוררות אצלה שאלות רבות  ,מתארת כי ככל שהיא לומדת יותר ומתנסה יותר

ככל  (...) אני מרגישה שיש לי עוד הרבה הרבה הרבה ללמוד בתחום הזה": ההטמעה
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עולות לי שאלות ועולות לי מחשבות ועולים לי , שאני עושה את זה יותר ויותר

  ).לירו�( "לבטים שדורשים יותר התייחסות

, תקשורת שמארגני� לצוות המקצועי קורסי� בסיסיי� ומתקדמי� בתוכנות מספרת על הודיה

מספר רב יותר של תוכנות  הייתה רוצה להכיר כי ,מעידה על עצמההיא  .המסייעי� בהרחבת הידע

 היא חפצה להכיר, כמו כ�. ברמה מתקדמת יותר מהתוכנות בה� נעשה שימוש במסגרת עבודתה שיהיו

�לראות מה , הייתי רוצה לראות מה קורה בעולם" :את התוכנות בה� נעשה שימוש בעול

 .)הודיה( "מה לא, הביא לכאןמזה אפשר ל

מדברי המרואיינות עולה כי ידע ומיומנות של צוות הינ� חשובי� מעי� כמות� לתהלי  הטמעת 

הדרכי� לרכישת . על הצוות לרכוש אות� ללא תלות בעמדתו וביחסו לתחו�, המחשבי� לתקשורת

מנהלת : מי� המעורבי�הידע והמיומנות כוללות חשיפה יומיומית למחשבי תקשורת והדרכה מכל הגור

  .אנשי תוכנה וחומרה ועוד, צוות מקצועי, מקצועית

 העדפות של משפחות וחניכי� .3.3.4

רכישת ידע ומיומנות ועמדותיו אמנ� , עבודת צוות, "שיגעו� לדבר", הדרישות השונות מהצוות

 א  על מנת לקד� את תהלי  ,באופ� כללי לקידו� השימוש במחשבי תקשורת בבית נוע�חיוניות  

נדרשת ג� דחיפה ומעורבות של המשפחות ושל החני  עצמו , של כל חני ההטמעה ברמה האישית 

   .והעדפה ברורה לשימוש במחשב מציד�, בתהלי  ההטמעה

כל המרואיינות מציינות כי המשפחות מהוות גור� דחיפה משמעותי ביוזמה לשימוש במחשבי 

החל מהיוזמה להתחלת התהלי  ובהמש   ,תקשורת  ומעורבות� נדרשת בכל שלבי תהלי  ההטמעה

ח� מתארת כי מעורבות של אחת המשפחות הביאה לרכישה . ברכישת המחשב ובהאצת וקידו� התהלי 

איתו זה הלך הכי מהר כי אימא שלו גם מאוד דחפה את ": מהירה של מחשב תקשורת

פחה רכשה מחשב נתנה דוגמה על חניכה נוספת אשר ג� עבורה המש ,בדומה לה ,יפעת ).ח�( "זה

שמאוד , זה בטוח תלוי במשפחה או בגורם שהוא לאו דווקא מבית נועם": תקשורת

ששם אימא שלה הייתה מאוד מאד  , כמו אביטל, דוחף לשימוש עבור החניך

   ).יפעת( "פושרית

כל המרואיינות מתארות כי לרוב רמת המעורבות של המשפחות בתהלי  ההטמעה מבטאת את 

ככל שהמשפחה רואה חשיבות רבה בשימוש . שב התקשורת והעדפותיה� לשימוש בויחס המשפחות למח
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שני החניכי� בבית נוע� . דחיפה ומעורבות בנושא, במחשב כאמצעי לתקשורת היא תגלה יותר יוזמה

�ה� רואות , ה� אלה שהמשפחות דחפו מאוד שיהיה לה� מחשב, לה� מחשבי תקשורת אישיי� משלה

מעורבות המשפחות . וש במחשב והיתרונות הרבי� הגלומי� בו עבור ילדיה�את החשיבות הרבה בשימ

�קביעת , בתהלי  התאמת המחשב באה לידי ביטוי בהשתתפות בישיבות משותפות ע� צוות בית נוע

ולעתי� א! קבלת החלטות המנוגדת להמלצות , שימת דגש על צורכי המשפחה, מטרות על ידי המשפחה

�  .של הצוות בבית נוע

הם גם בנו לבד , המטרות יותר נקבעו על ידי הבית, יואב אצל
אבל עם צרכים , מתוך התייעצות איתנוכן . את הלוח בעצם

. והעברנו את זה הלאה, בדקנו אותם, ניסינו כאן דברים. שלהם
  )הודיה(אבל ההחלטות פחות או יותר היו של הבית 

  

ב מאוד דחפה שיהיה לו את המחש, יואבאני יודעת שאימא של 
, היא מאוד נלחמה. היא מדווחת על הנאה מהמחשב (...), הזה

שהכול יהיה בסדר והכול יהיה טוב ושאם חסר חלק אז היא הולכת 
היא מאוד נלחמת על ... וקונה אותו ואם זה מקולקל אז היא

  )אילת( המחשב אז אני מניחה שהיא מאוד בעד
  

, בבית נוע� בלבד, רת של בית נוע�המרואיינות מתארות כי אחד החניכי� מתנסה במחשב תקשו

משפחתו של החני  אינה מעוניינת במחשב תקשורת ולא מכירה בצור  שלו ושלה . אי� לו מחשב משלו

אותה משפחה א! אינה מעוניינת ואינה משתמשת בלוח התקשורת בו , יתרה מזאת. במחשב תקשורת

�  .משתמש החני  בבית נוע

זה דחיפה מהבית במפורש  )ע� מחשב תקשורת משלה�(השניים האלה 
לא  ,דרור )אצל(. ומאוד תמיכה שלנו אבל בהחלט דחיפה מהבית

כי את שניהם הם לא  ,מעניין את ההורים לא מחשב ולא הלוח
 .מבינה אותו בלי מחשב ובלי לוח )הא�(היא (...)  לוקחים הביתה

  )רותי(
  

גלה מעורבות ולא תקד� ג� לא ת, משפחה שאינה מגלה עניי� ורצו� בשימוש במחשב תקשורת

במצב כזה החני  ימשי  להשתמש במחשב תקשורת של בית , את השימוש במחשב תקשורת עבור בנה

�בהשוואה לחני  שמשפחתו דחפה ורכשה מחשב תקשורת , א  השימוש לא יהיה נרחב ומשמעותי, נוע

  .אישי

ה� מציינות , ניכי�המרואיינות מתייחסות ג� להעדפות הח, בנוס! להעדפות ומעורבות המשפחה

 לדעתי":  כפי שאילת אומרת. כי יש חשיבות גדולה מאוד לרצו� החני  להשתמש במחשב לתקשורת

אם אנחנו נמשיך להילחם בשביל יניב והוא , גם החניך צריך להביא איתו משהו
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א! אומרת כי לדעתה  ח� .)אילת( "אין משהו שיניע, יכול להיות שזה לא יקרה, לא ירצה

זה תלוי המון ברצון של " :אינו מעוניי� בכ שחני  אצל את הנושא  קד�צרי  ל לאהצוות 

אני לא חושבת שצריך  )...( אם חניך לא ירצה זה לא יקרה. החניך שזה יקרה

  ).ח�( "להכניס את זה בכוח לחניך שלא רוצה או לחניך שזה לא מתאים לו

�יינות ציינו כדוגמא חני  מבית כמה מרוא. לא רק יחס המשפחה חשוב אלא יחס החניכי� עצמ

�רכשה עבורו מחשב ע� כל ההתאמות , אליה שיי  ההוסטל, העמותה. שמתגורר בהוסטל, נוע

תה רכזת של החני  ישהי ח�. ובסופו של דבר המחשב ננטש, א  הוא לא היה מעוניי� בכ , הנדרשות לו

 )העמותה( ..)(. שלומי שהפסיק עם זה כי הוא לא רצה בכלל" :באותה תקופה מתארת

המחשב , זה פשוט התמוסס, את הכסף על זה אבל אף אחד לא שאל אותו ההוציא

, כשלחניכי� יש יחס חיובי למחשב, לעומת זאת. )ח�( "ואף אחד לא משתמש בו ,בכספת אצלי

 ,לה� מחשבי תקשורת אישיי� ,כיו� שני החניכי�ש מתארותהמרואיינות . ה� מרבי� להשתמש בו

� את השימוש במחשבמעדיפי� ואוהבי .�לשימוש  ותזה מתבטא בבקשות וביוזמ ,אצל אחד מה

כשיש לו זמן פנוי הוא . מאוד מבקש את המחשביואב "  :מתארת אילתכפי ש, במחשב

הוא משתמש בו בדירה ומשתמש . המון יוזמה ממנו', תחברי אותי למחשב'מבקש 

הוא אמר ": � לידי ביטוי באמירות שלולירו� מתארת כי הרצו� והעדפה שלו באי). אילת( "בו בבית

איזה , וואו'אמרתי ' .רציתי להגיד לך כמה זה נפלא שיש לי מחשב'לי משהו כמו 

זה , זה נפלא שיש לי קול': הוא אמר?' מה נפלא לך? למה זה נפלא לך, אמירה

בדומה ליואב ג� אביטל ). לירו�("  'זה נפלא. ול לגשת בעצמי לאינטרנטנפלא שאני יכ

גם לה , היא גם מאוד רוצה את זה":  כפי שח� מתארת, ד מתחברת למחשב ולומדת מהרמאו

היא מאוד , היא מסתגלת לכל מה שמלמדים אותה או מראים לה. יש חוש למחשב

ולא  ,מציינת כי לאותה חניכה חשוב שיקשיבו לה ויתייחסו אליה לירו� ).ח�( "מאוד, מתאמצת

אני חושבת שמאוד איכפת לה ": היא אומרת,   כ משנה איזה אמצעי עומד לרשותה לצור

. 'זה מה שמשנה לי, תדברו איתי, תתייחסו אליי'. לא איכפת לה איך, התקשורת

הרצו� של אביטל  ).לירו�( "זה מה שחשוב לה, בתחושה שלי את אביטל, בהרגשתי
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דרור , בניגוד ליואב ואביטל. לתקשורת מביא אותה להשתמש בכל אמצעי כולל מחשב התקשורת

ופחות את השימוש במחשב , מתואר על ידי המרואיינות כמי שמעדי! את השימוש בלוח תקשורת

לירו� . הוא משתמש במחשב של בית נוע� בזמני� מוגדרי� ובעיקר במפגשי� פרטניי�. התקשורת

על א! שאינו מוב� באופ� , הוא מדבר הרבה יותר ע� הפה, מתארת שכאשר הוא עושה שימוש במחשב

א  פעמי� רבות כשהוא רוצה להגיד , הלוח מונח בצד, במפגשי� הפרטניי� כשהוא משתמש במחשב .זה

לדבריה הוא אינו תופס . הוא מבקש מאיש הצוות שיחזיר את הלוח כדי לומר דברי� באמצעותו, משהו

  :עצמו כמדבר ע� מחשב התקשורת

רק את ? ית רוצה את המחשב כל היוםהי'היו לי שאלות של 
הוא לא ידע מה , הוא קצת נשאר המום?' לי הלוחהמחשב ב
שכשהוא אני מרגישה  (...)הוא אמר לי בסוף לא . ל זהלענות ע

אני מרגישה שהוא עוד , רוצה לדבר באמת הוא פונה ללוח שלו
אלא אולי משהו , לא כל כך תופס את זה כמשהו שאני מדבר בו

  )לירו�(... שאני עובד איתו או לומד איתו
  

הוא מביע העדפה ברורה לשימוש בלוח , ו� הרב של דרור לתקשורת ע� סביבתועל א! הרצ

א  תופס אותו כאמצעי ללימוד ותרגול , הוא אינו מביע התנגדות לשימוש במחשב תקשורת, התקשורת

  .יותר מאשר אמצעי לתקשורת

�הודיה מדגישה את החשיבות שמייחסי� בבית נוע� , מעבר להעדפות אות� מביעי� החניכי

להפו  "בקשה או דרישה מצד החניכי� למחשב תקשורת תגרו� לצוות . יוזמותיה� של החניכי�ל

א  . היא מתארת כי לעתי� המשפחות והצוות רוצי� יותר מאשר החני  עצמו. בכדי לממשה" עולמות

�  : מה שחשוב זה שהחני  ירצה את זה ויבטא את הרצו

, ידיאלי בעינייהמצב הא (...)תהליך אמיתי כולל את האדם בפנים 
בבית נועם מה  .זה שמישהו ידרוש את זה ויצא למלחמה על זה

אתה מקבל מייד עוד לפני , יוצא למלחמה עליו, שאתה דורש
אני מרגישה שזה  כרגע. רק בזה שהבעת רצון להילחם, שנלחמת

  )הודיה(... מרצון שלנו להתנסות, בא מרצון של הורים
  

מדברי . ור� משמעותי בתהלי  הטמעת מחשבי התקשורתהעדפות המשפחות והחניכי� מהוות ג

ת עולה כי משפחות שדוחפות ומעורבות בתחו� יקדמו באופ� משמעותי את הרכישה והמרואיינ

�רצו� ויוזמה של , המרואיינות מדגישות כי להעדפה, יחד ע� זאת. והשימוש במחשב תקשורת אצל ילד

  .המשפחות לא פחות משל, החני  חשיבות רבה בקידו� התהלי 

  תרגול ומיומנות החני) .3.3.5
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המרואיינות מדווחות שהמעבר מתקשורת בעזרת לוחות תקשורת לשימוש במחשבי התקשורת 

 �ול� מציינות כי הדר  כ). 29' עמ 3.1.4ראה סעי! (הביא להפחתה ביעילות התקשורתית של החניכי

סות המעשית של היא ההתנ, החשובה והמשמעותית להגברת יעילות השימוש במחשבי התקשורת

�תרגול רב של החניכי� ויצירת הזדמנויות שונות לשימוש במחשבי� הכרחיי� . החניכי� בשימוש בה

וקריטיי� להפיכת המחשבי� לחלק בלתי נפרד ממערכות התקשורת של , להצלחת תהלי  ההטמעה

�  . החניכי

ככל שהוא יותר יעשה את זה הוא  (...) התנסות התנסות התנסות
  )לירו�(אני מתארת לעצמי , יהיה יותר מהיר, יומןיהיה יותר מ

  
עבודת נמלים כזאת של (...)  הרבה הרבה אימונים, הרבה אימונים
כאילו , שהמעגל כל פעם גדל עוד קצת ועוד קצת, עוד ועוד ועוד

אחר , בשבוע אחר כך כבר פעמיים, פעם בשבוע בפעילות, בפרטני
  )אסנת( משהו כזה... כך

  

לא נית� לתת לחני  את המחשב ולצפות ממנו שישתמש בו ביעילות הזהה לירו� מתארת כי 

המחשב הוא אמצעי תקשורת . אשר נמצא אצלו לאור  שני�, ליעילות בה הוא משתמש בלוח תקשורת

אילת א! . חדש ולא מוכר עבור החני  ונדרשות מיומנויות נוספות וחדשות לש� שימוש יעיל ויומיומי

�היא , לראות כיצד התנסות ולמידה עזרו בהגברת היעילות התקשורתית מציינת כי כבר כעת נית

  : מתארת את תהלי  הלמידה אותו עבר יואב

בהתחלה הוא מאוד . גרף למידהממש ראו איזשהו  יואבאצל 
והיום הוא כבר הרבה . מתאמץ ומאוד ,ומאוד עם הגוף ,זיעה

זה בא לו הרבה יותר , הוא הרבה פחות מתאמץ, יותר רגוע
 לוולקח  ,להגיד משהו צהאם ר. הלמידה היא גם שלו. לותקב

  )אילת( עשר דקות ועכשיו זה לוקח ל ,בהתחלה רבע שעה
  

�כ  החני  יגביר את יעילות , המרואיינות מדגישות כי ככל שיהיו יותר התנסויות ותרגולי

  .של החני  והוא יהפו  לאמצעי תקשורת יומיומי, הסביבה תתרגל לנוכחות המחשב, השימוש במחשב

נבנית , המרואיינות מסבירות כי לאחר קבלת ההחלטה על התנסות החני  במחשב לתקשורת

התוכנית כוללת החלטות על כמות השעות הפרטניות . הדרגתית ומובנית תרגול ולמידהעבורו תוכנית 

ה במהל  תקופת התרגול וההתנסות נעשית חשיב. אילו קבוצות ועוד, הא� יכנס לקבוצות, לתרגול

  .ימי� שלמי� לתרגול ועוד, קבוצות, ונבחנת האפשרות והצור  להוסי! תרגולי� פרטניי�, משותפת

עם כל החניכים התחלנו לא ישר משבוע שלם מחשב תקשורת בכל 
, גם אצל יואב, זה התחיל אצל כולם. הקבוצות בכל הפעילויות
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בכמה פעילויות פרטניות במהלך השבוע שבהן ממש הגדרנו את 
  )לירו�(אנחנו מתנסים בו , חנו לומדים את האמצעי הזהאנ, זה

  

מעבר להחלטה על תדירות התרגול והשימוש בפועל קיימת חשיבות רבה להתנסות בסביבות 

הרצאות אורח (מסגרות חיצוניות לבית נוע� , בית ההורי�, דירת החני , בית נוע� עצמו: שונות

�ת חשובה לצור  לימוד ותרגול שימושי� שוני� של ההתנסות בסביבות שונו. ועוד) בהשתתפות החניכי

�  :כפי שאילת מתארת, המחשב בסיטואציות שונות בחיי היו� יו

 בפרטני יואבל יצרנו שאנחנו כמו. הלמידה סביבת את יוצר אתה
(...)  בכיתה בינינו חולין ובשיחת צהרים ובאחרי ובדירה ובקבוצה

הייתי לוקחת (...) שונים  דברים אותו שמלמדות שונות סיטואציות
אותו לקניון ומלמדת אותו גם איך להשתמש בזה עם אנשים 

  )אילת(שאולי לא מכירים 
  

ה� בפעילויות פרטניות וה� במת� הזדמנויות  ,כי יש חשיבות להתנסות תציינומכל המרואיינות 

יומיי� ושימוש בהקשרי� יומ שיחה ע� חניכי� אחרי� המדברי� בפה, בבית נוע� כמו קבוצות שונות

ר  יו� של� ולא הצור  בשימוש לאוחלק מהמרואיינות מעלות את . כמו ארוחות והסתובבות בחצר

�. חשיבה מאחורי הגבלת השימוש במחשבכי יש לעומת� אחרות מבהירות , בשעות מסוימות לאור  היו

אמצעות בהתנסות וביצירת הזדמנויות רבות ושונות לתקשורת ב, א  כול� מסכימות על הצור  בתרגול

 .מחשב התקשורת

  "לאט, לאט –קצב בית נועמי " –קצב תהלי) ההטמעה  .3.3.6

אנשי הצוות א! מכני� קצב , בית נוע� מאופיי� בקידו� תהליכי� בתחומי� שוני� בקצב איטי

המרואיינות מציינות כי תהלי  הטמעת מחשבי התקשורת נמצא בראשיתו על א! ". קצב בית נועמי"זה 

�ומסבירות כי התהלי  נמצא , מרבית� מתייחסות לקצב תהלי  ההטמעה .שהחל לפני כשלוש שני

בדומה לתחומי� , בתחילתו כיוו� שקצב הטמעת המחשבי� כפי שמתרחש בבית נוע� הוא איטי מאוד

�אני מרגישה שדברים הולכים מאוד מאוד לאט עם ההכנסה של המחשבים ". אחרי

אני חושבת שלפעמים הקצב שלנו הוא ": ג� לירו� מתייחסת לאיטיות). הודיה( "יום-ליום

  ). לירו�( ..."שלי כקלינאית, הקצב שלנו כצוות, לא מספיק מהיר אולי

�מבחינת� זהו הקצב הנכו� והמתאי� , מרבית המרואיינות רואות את הקצב האיטי כיתרו

ה� . אמיתי ומשמעותי, ה� רואות את האיטיות כהופכת את תהלי  ההטמעה למעמיק. לתהלי  מסוג זה
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נערכת חשיבה רבה ומעמיקה יותר המאפשרת , מתארות כי כשעושי� את הדברי� לאט ובהדרגתיות

  .לממש את התהלי  בצורה הטובה ביותר שלו

אבל . אני בטוחה שיש עוד חניכים שכדאי לנסות איתם את הדרך
אלא שזה , הקצב נכון כי זה לא העיקר שיהיה לכל אחד מחשב

קצב בית נועמי ... מתאים לי ולכן הקצב, באמת יהיה אמיתי
  )רותי(לאט לאט , קוראים לו

  

, קנינו, בזה שאנחנו לא מתחילים ביופי, ההדרגתיות היא נכונה
. רק מחשב, מהיום סוגרים את הלוח תקשורת, קיבלת את המחשב

ברגע שנחליט על עוד חניכים לקחת אותם כפרויקט אז צריך  (...)
, מאוד לאט, עד עכשיולהיות באותה דרך כמו שעשינו את זה 

  )ח�( לבנות את זה לאט לאט, מאוד בהדרגתיות

  

היא מזכירה ה� את היתרונות . הודיה הייתה המרואיינת היחידה שהציגה את שני צידי המטבע

מתרג� תוכנת ( בעיניו": היא מתארת את האיטיות כמקצועית יותר, וה� החסרונות שבאיטיות

 "בעיניי זה חלק ממקצועיות. לתי נסלחתהאיטיות של בית נועם היא ב )תקשורת

, בעיניה האיטיות מאפשרת דברי� שלא מתאפשרי� כשתהליכי� מתרחשי� מהר, כמו כ� ).הודיה(

  . היא מציינת שאולי הקצב איטי מדי, מאיד 

 ?זה הולך יותר לאט למה פה ).במקומות אחרי�( זה הולך יותר מהר
אני מרגישה , משהו בקצב הזה מאוד מתאים לי עם זאת יחד

אבל כן אני . שהוא מאפשר דברים שלא מתאפשרים כשעושים מהר
  )הודיה( פיםאנחנו קצת נסח, הרבה פעמים אומרת לעצמי אוקי

  

חלק� , יחד ע� זאת, לדעת כל המרואיינות הקצב האיטי מאפשר תהלי  מעמיק ומקצועי יותר

�מונות סיבות שונות המביאות לקצב המרואיינות . מציינות כי לעתי� הקצב איטי מדי ומעכב תהליכי

, האיטי כאשר העיקריות כוללות מעורבות בתחומי� אחרי� שנדרשת מתוק! עבודת� וגורמת לעומס

המרואיינות מתארות כי העבודה היומיומית דורשת . וראיית תהלי  ההטמעה כתהלי  מתמש  ומעמיק

�. עהמאט את קצב ההטמוס בעבודה עומדבר הגור� ל, מעורבות בתחומי� רבי� הנוגעי� לחניכי� רבי

�ד בייחו ,קיי� ביו� יו� הוא דורש זמ� שלא תמיד. מתארת כי התהלי  לא יכול לקרות ביו� אחד לירו

  : לא בהכרח קשורה למחשבי תקשורתכשקיימת אחריות על חניכי� אחרי� וש

מן הסתם , אם אלה היו החמישה חניכים היחידים בבית נועם
יש עוד המון דברים ... יותר במהירותהתהליך היה קורה הרבה 

עוד , יש עוד המון דברים להתייחס אליהם ולעבוד עליהם, לעשות
  )לירו�(הרבה חניכים להתייחס אליהם 
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המרואיינות מתארות כי העומס בעבודה היומיומית והאחריות על חניכי� רבי� מעוררי� את 

  :יעמדו בראשכשלא תמיד מחשבי התקשורת , הצור  בהצבת סדרי עדיפויות

לא בבית , הקדימות של זה היא לא בין הראשונותשאני חושבת 
בצד החיובי של . של הענייןזה בצד השלילי . נועם וגם לא אצלי

  )הודיה( ברים שקודמים כאן הם באמת קודמיםהד, העניין

  
  אילת מתארת כי תהלי, בנוס! לעומס והצור  בסדרי עדיפויות המתוארי� על ידי לירו� והודיה

 �הטמעה משמעותי דורש זמ� על מנת לבסס ולהעמיק את תהלי  הלמידה וההתנסות של החניכי

לנו , במיוחד אצל החניכים שלנו וגם אצלנו(...) יש פה תהליך של למידה ": והצוות

 "אז צריך את הזמן הזה(...) ללמוד אותו , לקח שנה להבין את המחשב של יואב

עבודת הצוות מאטה מאוד את . טמעה מושפע ג� מעבודת צוותהקצב האיטי של תהלי  הה). אילת(

אשר במסגרת� מתקבלות החלטות בה� מעורב כל הצוות , כיוו� שדיוני� משותפי�, קצב ההטמעה

א  ג� נושאי� , בה� עולי� לדיו� ה� מחשבי התקשורת, במסגרת ישיבות צוות, נערכי� אחת לשבוע

�  :כפי שהודיה מתארת, וחניכי� נוספי

אתה רוצה לעשות את זה לא כאיש צוות יחיד אלא עם עוד  תמיד
אפילו אם זה , אנשי צוות ואז עד שקובעים ועד שיש זמן לכולם

 )הודיה( זה משהו שמאוד מאוד מאט, וד שבועשבוע הבא אז זה ע
  

א  , מדברי המרואיינות עולה כי מחד ה� מתייחסות לסיבות המאטות את תהלי  ההטמעה

הודיה היטיבה לסכ� את שתי נקודות . כי נוח לה� ע� הקצב האיטי של התהלי מאיד  ה� מציינות 

  :המבט על הנושא

שאני לא יודעת איזה מהן היא יותר  ,שתי נקודות הסתכלות אלה
, זה שאנחנו לא מספיק מתלהבים, האולי מה שמקש. נכונה

אולי  ,הרצון לעשות הכול ביחד, צוות קצת מסורבלתהעבודת ש
 .התהליכים פה הם מאוד מאד איטיים. מידהוא לא נכון ת

 ,האמונה שתהליך הוא תהליך, בהסתכלות אחרת על אותו דבר
  )הודיה( האצה מלאכותית היא לא אמיתית, תוואי אפשר להאיץ או

  

  ". קצב בית נועמי"נוע� וא! כינו זאת  ה� מתארות כי הקצב מתאי� ונכו� לאופי העבודה בבית

  עומס העבודה , הצוות פחות מדי דוח!, לעתי� הקצב איטי יתר על המידה חלק� ציינו כי, יחד ע� זאת

 .ועבודת הצוות לעתי� מסרבלת את התהלי , דוחק את מחשבי התקשורת הצידה



63 

 

 דיו� .4

לבחו� את תפיסות הצוות הרב מקצועי לגבי שימוש במחשבי תקשורת אצל הנה  מחקר זהמטרת 

�מצאיו מלמדי� כי תפיסות אנשי הצוות מהתחומי� מ. מוגבלויות התפתחותיות מורכבות בוגרי� ע

הקשר בי� מחשבי� אלה לתהלי  ) 1): 1' תרשי� מס( בשלושה נושאי� עיקריי�השוני� מתמקדות 

תפיסת  ,כמו ג�. מת� דגש על המחשב כאמצעי אחד מתו  מערכת תקשורת כוללת. התקשורת עצמו

הקשיי� ) 2; והקשר הבי� אישיות התקשורת במקביל לחשיבות מרכזי ,המחשב כאמצעי בלבד

) 3; יחד ע� השאיפה להתמודדות ע� הקשיי�, וההזדמנויות הנלווי� לשימוש במחשבי התקשורת

תיאור תהלי  ההטמעה וההתייחסות אליו כתהלי  משמעותי ומקצועי המתאפיי� בדרישות מצד 

ת נעות על רצ! בי� תקשורהתפיסות הצוות ביחס למחשבי . החניכי� והמשפחות, הצוות 1 השותפי� לו 

דר  התייחסות ליתרונות הרבי� וההזדמנויות קשיי� ומכשולי� , תסכולי�, חששות, תיוהתנגדו

�אהבה לתחועד כדי , שטומני� בחוב� מחשבי התקשורת .�להתגבר על  המרואיינות מעלות את שאיפת

 �י� תימשמעו �לאמצעי י�המחשבולמצוא פתרונות טכנולוגיי� פשוטי� שיהפכו את הקשיי

ממצאי המחקר עולה כי . תו  ההבנה כי אלה ה� אמצעי� בלבד והמטרה היא תקשורת, לתקשורת

התייחסות לכל שלושת נושאי� אלה במקביל הינה הכרחית להשגת שימוש משמעותי במחשבי 

  . תקשורת

  תפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת " 1' מסתרשי� 
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�כמטרת השימוש  תקשורתעותי ביותר למרואיינות מתמקד בתפיסת הוהמשמ הנושא הראשו

לקד� יכולות מצד אחד המרואיינות מדגישות כי  מחשב תקשורת עשוי . במחשבי התקשורת

מהמחקר הנוכחי עולה כי נדרשת למידת מיומנויות . ה�לפגוע במצד שני הוא עלול ג� א  , תקשורתיות

 מחקרי� קודמי�ג� , בדומה. קד� יכולות תקשורתיותחדשות ותרגול רב כדי שהשימוש במחשב י

 � Bailey et( על מנת לפתח מיומנויות תקשורת מתקדמות �מצאו כי לא די בהענקת עזרי ח"תתהבתחו

al, 2006b; Clarke & Kirton, 2003 .(  

חברתית הנדרשת לשימוש 1התקשורתיתבמחקר הנוכחי המרואיינות מדגישות את הכשירות 

שימת הדגש על נושא זה הינה  .לשונית ותפעולית 1תקשורתיות האחרות ל הכשירויות הנוס! ע, במחשב

 Clarke(שונה מרוב המחקרי� המדגישי� את חשיבות הכשירות הלשונית והתפעולית בלבד ייחודית ו

& Kirton, 2003; Light,1989; 2003 .(שהתייחסו לכשירות חברתית �דיברו על , המחקרי� המעטי

מבלי שתהיה בה� , וצור  בשות! תקשורת שיקשיב, הפחתת יוזמות, התבטאותקושי ביכולת 

הקשבה ולשמירה על כללי שיח מצד המשתמשי� במחשבי התקשורת דרישה ליכולת התייחסות ל

)Bailey et al, 2006a; Salminen et al, 2004; Smith & Connolly, 2008 .( במחקר זה מתייחסות �ג

והיכולת להיות , לקיחת יוזמות בשיחה, ית כאל יכולת התבטאותהמרואיינות לכשירות החברת

הכשירות החברתית נתפסת על ידי , ובשונה ממחקרי� קודמי� אול� לא פחות מכ . דומיננטי בה

וה� מדגישות את חשיבות ההדדיות , בה וראיית הזולת תו  כדי השיחההמרואיינות ג� כיכולת הקש

ח נדרש "מציינת א! היא כי המשתמש בעזרי תת) 2009(ניר , בדומה לגישת המרואיינות. בתקשורת

�להגיב לשותפי התקשורת באמצעות הערות , למשו  אחרי� לתקשורת, להביע התעניינות באחרי

בדר  זו מועבר אל שותפי , )'הנדת ראש וכו, חיו (שאלות או תגובות לא מילוליות , רלוונטיות

  . ח שלו"חות ביחס לעזר התתהתקשורת משוב בזמ� השיחה ונוצרת אצל� נינו

התייחסו המרואיינות לתפקיד המחשב כעזר נוס! , כחלק מתפיסת המחשב כאמצעי בלבד

כל המרואיינות . ולדילמה הנוגעת לשימוש בו בשילוב ע� או בלי לוח תקשורת, במערכת התקשורת

לוח , סטות'ג, קולות ודיבור –מציינות את חשיבות השימוש בכלל היכולות העומדות לרשות המשתמש 

בהתא� לרצונו , תהיה בידי האד� עצמו, כשהבחירה באיזו יכולת להשתמש, מחשב ועוד, תקשורת

שדוגלת במת� , המקו� בו נער  המחקר, ה בבית נוע�תפיסממצא זה תוא� את ה. ובהתא� לסיטואציה

 �דגישה כי הספרות מ. במקרה זה בחירה באמצעי התקשורת המועד! עליו 1בחירה ואוטונומיה לאד

, חלקי מילי�, שהוא משמיע הקולות –וכולל את כל יכולות התקשורת של האד� הנה רב ערוצית ח "תת

באופ� . ספרי תקשורת ומכשירי תקשורת ע� פלט קולי, לוחות תקשורת 1ח שוני� "ועזרי תת,  מחוות
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, ניר( שוני� ח יכול לבחור בי� כל אמצעי התקשורת הקיימי� עבורו במצבי�"זה המשתמש בעזרי תת

2009 ;Beukelman & Mirenda, 2005; Schlosser, 2003(. זאת �נית� למצוא בספרות ג�  ,יחד ע

, כאשר המשתמשי� במחשבי התקשורת נאלצי� להסתמ  במרבית הזמ� על לוחות התקשורתכי טענה 

�  ).Lindsay, 2010(מחשבי� בבשימוש  אינ� רואי� את הער וות צהאנשי , למרות השימוש במחשבי

. דילמה נוספת מתייחסת לתפקיד מלווה התקשורת ונחיצותו במהל  השימוש במחשב תקשורת

 �מלווה תקשורת הנו תפקיד ייחודי שפותח בבית נוע� בשני� האחרונות במיוחד לצור  סיוע לחניכי

, התפקיד איננו קיי� במתכונתו זו במסגרות אחרות באר0 או בעול�, ככל הידוע. במצבי שיח בקבוצה

הדילמה העיקרית שעולה ביחס לכ  היא שמחשבי התקשורת . ולכ� ג� לא קיימי� מחקרי� בנושא

�חר! העובדה כי זה למעשה היה ייעוד� הראשוני של , אינ� מחליפי� כיו� את מקומ� של המלווי

השאלות העולות בסוגיה זו נוגעות לחיסכו� אפשרי בכוח אד� על השלכותיו . הטכנולוגיות הממוחשבות

, יתכ� כי בעתיד. ח במצבי� קבוצתיי�"ולהגברת עצמאות� של משתמשי התת, הכלכליות והאחרות

א  היו� , הוא יוכל להחלי! את הסיוע האנושי לתקשורת, כשמחשב התקשורת יהיה יותר פשוט וברור

  . המצב אינו כזה

חשבי במהקשיי� וההזדמנויות הנלווי� לשימוש בו עוסקי� אנשי הצוות הנו  הנושא השני

הפחתה ביעילות ותחושה של  טכניות בעיותה� מוני� בי� היתר , בהתייחס� לקשיי�. התקשורת

 ,Salminen et al, 2004; Shepherd et al(קשיי� אלה מוזכרי� ג� בספרות . של החניכי� התקשורת

2009; Smith & Connolly, 2008.( נכבד במחקר הנוכחי �בדומה , הקשיי� הטכניי� תופסי� מקו

הקשיי� הטכניי� . תקשורת בפרט יובמחשב ,בכלל" גבוהה"בטכנולוגיה העוסקי� המחקרי� למרבית 

עד כדי , המשתמשי� ובני המשפחה, בקרב אנשי הצוותמעוררי� תסכולי� וריבוי התקלות הוזכרו כ

במחקר . )Bailey et al, 2006a; Smith & Connolly, 2008( הימנעות והזנחת השימוש באמצעי� אלה

ובדק מהימנות עזרי תקשורת שוני� אשר נעשה בה� שימוש לאור  כל תקופת , נער  חמש שני�ש

כולל , נמצא כי התקלות הטכניות הופיעו כבר בשנה הראשונה לשימוש בכל העזרי� שנבדקו, המחקר

�במחקר הנוכחי אנשי הצוות העלו את הקשיי� , בדומה .)Shepherd et al, 2009( היקרי� שבה

לתקלות הרבות בהפעלת� ולצור  בצמידות , רבי� הקשורי� למחשבי תקשורת ממוחשבי�הטכניי� ה

�  . לחשמל ובתמיכה טכנית שוטפת להפעלת

. כול� דיווחו על מענה ותמיכה מספקי�, על א! הקשיי� הטכניי� הרבי� שהעלו המרואיינות

�קשורת וכ� להתמודד ע� הביעו נכונות להוסי! וללמוד על מחשבי הת, ביניה� ג� רכזות הכיתה, רוב
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, גישה חיובית זו עשויה לעזור בקידו� תהלי  ההטמעה. על א! התסכול שה� מעוררות, ריבוי התקלות

זאת לאור מחקרי� קודמי� המדגישי�  כי תמיכה לא , והפיכת המחשב לאמצעי משמעותי לתקשורת

ח "ייעת בכלל ועזרי תתוחוסר רצו� שלה� להתמודד ע� עזרי טכנולוגיה מס, מספקת לצוות החינוכי

 & Copley(מהווי� את אחד המכשולי� העיקריי� להפיכת השימוש בה� למשמעותי ויומיומי , בפרט

Ziviani, 2004; De Bortoli et al, 2010 .(  

הוא ההפחתה ביעילות , במחקר הנוכחיקושי משמעותי נוס! שעלה בתפיסות אנשי הצוות 

ההפחתה ביעילות מתבטאת בהאטת . � בעזרת המחשבהתקשורתית של החניכי� בעת שה� מתקשרי

, בסריקהכלומר , במיוחד אצל החניכי� שמשתמשי� בדר  נגישות עקיפה במחשב, התקשורתקצב 

המרואיינות מתרשמות מהגבלת התקשורת למבעי� קצרי� ומשימוש . להבדיל מהנגישות הישירה

 ,Salminen et al( שעסקו בנושא ממצא זה תוא� מחקרי� קודמי�, מוגבר בצורות תקשורת נוספות

2004; Schlosser, 2003; Smith & Connolly, 2008.(  

מקומו וחשיבותו של , ע� זאת. הצור  במשאבי� כלכליי�הוא , קושי נוס! שהוזכר במחקר זה

כמכשול מוצג  בה� הוא, נמו  משמעותית יחסית למחקרי� קודמי�, קושי זה בקרב המרואיינות

הנמו  יחסית של המשאב הכלכלי  המשקל). Copley & Ziviani, 2004(חשבי� במשימוש ללרכישה ו

בית נוע� מייחסת לשימוש באמצעי טכנולוגיה  עשוי לנבוע מהחשיבות הרבה שהנהלתבמחקר הנוכחי 

ההבנה כי טכנולוגיה מסייעת עשויה לעזור בקידו� הביצוע העיסוקי של החניכי� ועל ידי כ  . מסייעת

מביאה את ההנהלה להשקיע משאבי� רבי� , ולתרו� לאיכות החיי�, שתתפותה, לאפשר עצמאות

מהראיונות עולה שאנשי הצוות לא נתקלו במקרי� בה� משפחות לא רכשו מחשבי , בנוס!. בתחו� זה

היה , המקרה היחיד בו השיקול הכלכלי היה חלק משיקולי הרכישה. תקשורת מסיבות כלכליות

נראה שהמשאבי� , מכא�. ה מזה שהומל0 לה על ידי הצוותכשמשפחה בחרה לרכוש מחשב שונ

, בעזרת הסיוע שה� מקבלי� מתרומות ומקצבאות, הקיימי� במקו� ואלה שההורי� מוכני� להשקיע

יתכ� , כמו כ�. מורידי� את החשיבות של ההתמודדות ע� העלות הגבוהה של טכנולוגיות ממוחשבות

  . ל ידי המשפחות עדיי� לא חש! הבעיה הכלכליתשהשלב הראשוני של רכישת מחשבי התקשורת ע

ואול� לנושא , קושי נוס! שעולה מתו  הראיונות הוא מובנות דיבור ירודה של מחשבי התקשורת

�היא שהמחקרי� נערכי� ברוב� בשפה , ייתכ� והסיבה לכ . זה אי� התייחסות במחקרי� קודמי

מספר המשתמשי� , בנוס!. ורה פחותהבה הקושי במובנות הדיבור בא לידי ביטוי בצ, האנגלית

הפוטנציאלי� במחשבי התקשורת באנגלית רב לעי� שיעור מאלה שנזקקי� למחשבי� אלה בשפה 

כל . קיימי� פיתוחי� טכנולוגיי� רבי� ובכלל� מגוו� מנועי דיבור באנגלית, כתוצאה מכ . העברית
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הדיבור בעברית יספקו פלט מוב�  ג� מנועי, המרואיינות הביעו תקווה כי ע� התקדמות הטכנולוגיה

  .כ  שישמע באינטונציה טבעית יותר,יורחב מגוו� האפשרויות לדיבור, כמו כ�. יותר

, קשיי� טכניי�: המרואיינות העלו קשיי� רבי� המלווי� את השימוש במחשבי התקשורת

�� הרבי�על א! המכשולי. הפחתה ביעילות התקשורתית ומובנות תוכנות הדיבור, משאבי� כלכליי ,

מכירי� ביתרונות השימוש , לרבות אלה שמתחברי� פחות לתחו� המחשבי�, כל אנשי הצוות שרואיינו

הישמעות , תפיסה חיובית מצד החברה: ובהזדמנויות המתאפשרות בעקבות זאת במחשבי התקשורת

האפשרות לבטא יכולות שלא מומשו בשימוש בלוחות תקשורת ושימוש , הגברת העצמאות, בקול

 Bailey et al, 2006a; Retish(מי� ג� במחקרי� קוד צוינויתרונות אלה . מחשב ככלי ללמידה ופנאיב

& Reiter, 1999; Salminen et al, 2004; Schlosser,2003; Smith & Connolly, 2008(.  

מתמקד בתפיסת המרואיינות את תהלי  הטמעת השימוש במחשב התקשורת  הנושא השלישי

לש� הפיכתו לאמצעי עיקרי ומשמעותי , החניכי� והמשפחות, חייב מצד הצוותובדרישות שהוא מ

השקעת המאמצי� , התרגול, בדומה למחקרי� קודמי� המדגישי� את חשיבות המעקב. לתקשורת

ח מכל הסוגי� לכלי� משמעותיי� ואפקטיביי� "על מנת להפו  את השימוש בעזרי תת ,זמ�הו

תהלי  מרכזיותו של ג� המחקר הנוכחי מדגיש את , )Bailey et al, 2006b; Lindsay, 2010(בתקשורת 

הדרישות להטמעה כוללות עמדות חיוביות מצד   .לתקשורתמתאי� אמצעי כמחשב ת השימוש בהטמע

 ,Baily et al (דרישות שהוזכרו ג� במחקרי� קודמי� , רכישת ידע ומיומנות ועבודת צוות, הצוות

2006a; 2006b; Beukelman & Mirenda, 2005; Schepis & Reid, 2003  ( מעבר לעמדות החיוביות

שיקד� את השימוש , "משוגע לדבר"הנחקרות ציינו את הצור  באיש צוות , של כלל אנשי הצוות

�החשיבות של דמות המושקעת כולה לקידו� . במחשבי התקשורת באופ� משמעותי בקרב החניכי

 �א  נראה כי היא מרכזית בתהלי  , קודמי� בנושאהשימוש במחשבי התקשורת לא הוזכרה במחקרי

   . ההטמעה

�בה� הדגישו  ,דומות למחקרי� קודמי� ,אנשי הצוות �כפי שתופסי� אות ,הדרישות מהחניכי

��חשיבותואת  את העדפות החניכי   � ,Baily et al(של תהליכי רכישת מיומנויות השימוש ותרגול

2006b; Brodin, 2000; Lindsay, 2010; Schepis & Reid, 2003; Smith & Connolly, 2008; 

Stanger & Oresic, 2003.(  נתפסות על ידיהדרישות מהמשפחות כפי ש �כוללות  ,אנשי הצוות ה

� יהכי ילד שאיפה �שלה� דחיפה ומעורבות נדרשת , תקשורת ויתרה מזאתה יבמחשב וישתמשאכ

 ,Goldbart & Marshall(קודמי� ה למחקרי� בדומ. בפועלשימוש הות הציוד רכיש, התאמהבתהליכי ה
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2004( ,�נו ה, כל כ ובשל היותו מושפע מדרישות רבות  ,מורכב המרואיינות הבהירו כי התהלי  כא�  ג

   .ביותראיטי 

�מחצית� , כי בניגוד לחשיבות הרבה אותה מייחסות המרואיינות לתהלי  ההטמעה, חשוב לציי

 ילת ההחלטות לגבי מי מהחניכי� יחל להתנסות בשימוש במחשבציינו כי ה� אינ� שותפות בשלבי קב

. קבוע וידוע, אחת המרואיינות א! ציינה כי למיטב ידיעתה אי� הלי  קבלת החלטות מסודר. התקשורת

 1 כי ה� מעורבות בקבלת ההחלטות, מרואיינות אחדות העידו בעצמ� או אחרות העידו עליה�, ע� זאת

ג� ה� לא תיארו נוהל , יחד ע� זאת.  בי� וקלינאיות התקשורתרכזת המחש, המנהלת המקצועית

בתהלי   י�ממצא זה מפתיע לאור עבודת הצוות והשיתו! המתרחש. מסודר ע� מטרות ברורות

ההערכה המחודשת והדיו� במטרות השימוש עבור כל חני  , נראה כי עיקר החשיבה. ההטמעה עצמו

באה לידי ביטוי מעורבות אנשי הצוות השוני�  אז, מתרחשי� תו  כדי תהלי  ההטמעה, וחני 

�   .ושיתופ

�עלתה במידה מועטה , השפעת השימוש במחשבי תקשורת על המשתמשי� בה� ועל סביבת

בו עדיי� , נראה כי הסיבה לכ  עשויה להיות קיו� המחקר בשלב מוקד� של תהלי  ההטמעה. בראיונות

שיביא את אנשי הצוות להתייחס לעומקו של  ובאופ�, לא ניכרת השפעת השימוש במידה משמעותית

  .  נושא זה

מורכב ומתמש  של הטמעת השימוש במחשבי , המחקר הנוכחי מאפשר לנו הצצה לתהלי  ארו 

מבט של אנשי הצוות השוני� הנקודות . על קשייה� ויתרונותיה� ובכ  הוא חלוצי בתחומו, התקשורת

�  .עזרי� אלההשימוש בתפיסותיה� את למה יותר על אפשרו לקבל תמונה כוללת וש, בתהלי  המעורבי

תקשורת יהיה יעיל ומשמעותי יש ה מתפיסות אנשי הצוות עולה כי על מנת שהשימוש במחשבי

מטרת השימוש תקשורת הנה בראש ובראשונה יש לזכור ש :נושאי� עיקריי�ה שלושללתת את הדעת 

ע� קשיי� אלה התמודדות ל, לשימוש בה�הנלווי� נדרשת התייחסות לקשיי�  ,נוס! על כ . �במחשבי

  . לדרישות שיקדמו את תהלי  ההטמעה יש להתייחס , במקביל. עמ� י�מביא י�הזדמנויות שהמחשבול

אינ� , ממצאי המחקר מצביעי� על כ  כי התפיסות והעמדות של הצוות ביחס למחשבי התקשורת

את השימוש במחשבי תקשורת אל מול  הקשיי� המלווי�) 1: ונמצאות על שני רצפי� עיקריי�, אחידות

תפיסות אנשי הצוות אינ� נמצאות . עמדות שליליות לעומת חיוביות) 2; ההזדמנויות המתאפשרות

לצד העמדות החיוביות , ממצאי המחקר  מלמדי�  שלעתי�. ה� נעות על פני הרצ!, בהכרח בקצוות

שמלווי� את השימוש במחשבי ה�  אינ� שוכחי� את הקשיי� , המובעות על ידי כמה אנשי צוות

ה� בהחלט אינ� פוסחי� על , למרות  שכמה אנשי צוות מציגי�  עמדות שליליות, התקשורת ולהיפ 
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�כלל אנשי הצוות מעונייני� להיות , יתרה מזאת. תיאור ההזדמנויות שמחשבי התקשורת מביאי� עמ

   .מחשבי תקשורתמעורבי� בתהלי  ברמות שונות ומכירי� בחשיבות רכישת ידע הנוגע ל

ממצאי� אלה הינ� מפתיעי� לאור מחקרי� קודמי� בה� נטע� כי אנשי צוות שהביעו עמדות 

הדגישו את הקשיי� בשימוש במחשבי התקשורת והפחיתו בער  ההזדמנויות שה� , שליליות

�התקשורת ח ומחשבי "עד כדי שרצו לזנוח את עזרי הטכנולוגיה המסייעת ובה� עזרי התת, מאפשרי

)Brodin, 2000; Copley & Ziviani, 2004; De Bortoli et al, 2010; Schepis &  Reid, 2003 .(

נמצא כי לעמדותיה� האישיות של אנשי מקצוע  לגבי ) Lindsay, 2010(במחקרה של לינדסי 

נראה כי תפיסות מפתיעות ". גבוהה"או " פשוטה"היה משקל בהמלצותיה� על טכנולוגיה , טכנולוגיה

קשורות לתפיסה של בית נוע� כי כל אנשי הצוות מבצעי� את כל , ל משתתפות המחקר הנוכחיאלה ש

כל המשתתפות רואות את עצמ� מחויבות , כ  ג� בתחו� מחשבי התקשורת. סוגי העבודה הנדרשת

�ג� א� באופ� אישי ה� אינ� מתחברות לתחו� המחשבי� וא! תופסות אותו כמקשה , למעורבות בתחו

  .רת עבודת� בבית נוע� ובחייה� האישיי�עליה� במסג

, חשב כאמצעי תקשורת באופ� יומיומיתמונת המצב כיו� הנה ששני חניכי� בלבד משתמשי� במ

�זאת בעוד כל .  ושלושה חניכי� נוספי� לומדי� ומתרגלי� את השימוש בו במהל  מפגשי� פרטניי

, לאור האמור. במחשב תקשורת המרואיינות הזכירו חניכי� נוספי� העשויי� להרוויח משימוש

לשאלה זו . מתעוררת תהייה מדוע מספר החניכי� המשתמש במחשבי התקשורת הינו מועט באופ� יחסי

�  .עשויי� להיות מספר הסברי

ותפיסת� כליבת , ח ולטכנולוגיה מסייעת באופ� כללי"על א! העמדות החיוביות ביחס לתת

�וזרי� ומדגישי� כי מחשב התקשורת הנו אמצעי בלבד אנשי הצוות ח, העבודה היומיומית בבית נוע

הקשיי� בשימוש בטכנולוגיה החדשה מעלי� את החשש . והמטרה העיקרית היא התקשורת עצמה

�מעורבות עמוקה של האד� במצבי� השתתפות מוגדרת כ .מפגיעה בתקשורת ובהשתתפות החניכי

�כוללת ה במגוו� צורות וביניה� תקשורתמעורבות באה לידי ביטוי , שוני� המרכיבי� את מארג החיי

חיי חברה ; פנאי ;עבודה ותעסוקה; השכלה; חיי משפחה; תהחלפת מידע ואינטראקציות חברתיו

מחקרי� הראו . )2006, עמיתיהחיימובי0 ו1ילו�; World Health Organization, 2001(וקהילה 

רווחה , חיובית על בריאותהשפעה ו, יש לה ער  חשובאשר  השתתפות היא פעילות ע� משמעותש

 ,Batorowicz et al, 2006; Law, 2002; King et al( ואיכות החיי� של הפרט  (Well Being)אישית

2003(. �ובעקבות כ  פגיעה ברווחת� , נראה כי החשש של אנשי הצוות מפגיעה בהשתתפות החניכי

  . ת השימוש במחשבי�האישית ובאיכות חייה� הינו הגור� המשמעותי ביותר המעכב את הרחב
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 �עשויה לתת מענה נוס! הימצאות� הזמינה והמובנת מאליה של מלווי התקשורת בבית נוע

ג� אלה , ח"משתמשי התת, בעזרת מלווי התקשורת. במחשבי התקשורתלשימוש המצומצ� יחסית 

עיל מביעי� דבריה� ומשתתפי� באופ� פ, נשמעי�, המשתמשי� בלוחות ועזרי תקשורת ללא פלט קולי

�נוכחות� עונה על הצור  והרצו� של החניכי� . בקבוצות ובאינטראקציות הרבות המתקיימות במקו

הצור  בהשקעת משאבי� , החשש מהנסיגה ביכולות התקשורתיות של החניכי�. להישמע בקול

והמאמ0 הפיזי בשימוש העצמאי , מערכת תקשורת חדשהלימודיי� מצד החניכי� בהסתגלות ל

עלולי� לגרו� לאנשי הצוות  ,ד לקלות ולמיומנות הרבה בשימוש בלוחות התקשורתבמחשבי� בניגו

�מלוויהלהעדי! את השימוש בלוחות בעזרת  �  . על פני השימוש במחשבי

 המרואיינות. יה�איתור יכולותוחשיבות  החניכי�גור� מעכב נוס! קשור למורכבות הפגיעה של 

שחווי� קשיי� רבי� נוס! , התפתחותיות משמעותיות מדגישות כי העבודה ע� בוגרי� ע� מוגבלויות

יש צור  בהצבת סדרי , לפיכ . מעורבות בתחומי� שוני� ורבי� דורשת מהצוות, על קשיי התקשורת

�הביצוע "דרי העדיפויות מתבצע בהתא� למודל דירוג ס. עדיפויות של תחומי ההתערבות השוני

הסביבה , תאמה בי� יכולות החני  ומגבלותיובשותפות הצוות והחני  תו  בחינת הה, "העיסוקי

ילו� חיימובי0 (והעיסוק המשמעותי לחני  , על אפשרויותיה ומגבלותיה, האנושית והתרבותית, הפיזית

, לאור זאת. );Christiansen & Baum, 1997 2006 ,שרויאר; 2006, רדלי  ושרויאר; 2006, ועמיתיה

הביצוע "בדומה למודל . שימוש במחשבי התקשורתלעיתי� העיסוק המשמעותי לא יהיה בהכרח ה

מדגיש א! הוא את , ח"המתמקד בתקשורת ועומד בבסיס הערכות לתת" מודל ההשתתפות", "העיסוקי

� ומוגבלויות של הכוללי� קשיי" מחסומי נגישות" 1הוא מתייחס ל. ובסביבתו הצור  להתחשב בחני 

סר ידע ומיומנויות של כדוגמת חו, מי� סביבתיי�הכוללי� חס" מחסומי הזדמנויות" 1ו, החני  עצמו

נהלי� , י�תפי התקשורת וקשיי� שמערימי� חוקיחס ועמדות שליליי� מצד שו, אנשי הצוות

 �  ). Beukelman & Mirenda, 1998, 2005(ומוסכמות מקובלי

עלולות להיות , בישראלהאלקטרוניי� עזרי התקשורת של אפשרויות הבחירה המוגבלות למדי 

הסיבות למיעוט העזרי� נעוצות במבנה . ה� גור� מעכב בהרחבת השימוש במחשבי התקשורת א!

במיוחד  ל"המורכב של השפה העברית שמעמיד אתגרי� רבי� בפני מפתחי תוכנות התקשורת בחו

מרבית השימוש במחשבי תקשורת באר0 הנו באמצעות מחשבי� ניידי� . כשפלח השוק מצומצ� יחסית

מיעוט העזרי� מקשה על מת� המלצות . כנת תקשורת מסוימת המתורגמת לעבריתעליה� מותקנת תו

ויתכ� שזו אחת מהסיבות להתפתחות , ח"לטכנולוגיות המתאימות ביותר עבור כל אחד ממשתמשי התת

  . ובבית נוע� בפרט, באר0 בכללשימוש בתקשורת ממוחשבת האיטית של 
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דוע תחו� מחשבי התקשורת בבית נוע� הסיבות שהוזכרו לעיל יכולות לתת מענה לשאלה מ

של  כי הבעת יוזמה ובחירה, חקר מבהירותהמשתתפות במ, יחד ע� זאת. נמצא עדיי� בתחילת דרכו

לאנשי הצוות לקד� את  יגרמו, משפחההשל מעורבות פעילה  ,ג� כמו להתנסות במחשב תקשורת חני 

למשפחתו , יבוא מתו  מת� כבוד לחני  קידו� הנושא. הנושא ולהעמידו כבעל עדיפות עבור אותו חני 

�זאת בהתא� למודל ההומניסטי וגישת , וראיית החשיבות בשותפות מלאה שלה� בתהלי , ובחירותיה

של בית " אני מאמי�"עליה� מבוסס ה ) ;1997CAOT, 2002; Law,1998, רייטר(" הלקוח במרכז"

�  .נוע

וצלח של הטמעת מחשבי התקשורת תהלי  יסודי ומתפיסות הצוות במחקר הנוכחי מלמדות ש

זאת בדומה למחקרי� קודמי� בה� נטע� כי אי� די בהערכה . הנו הכרח לשימוש יעיל ומשמעותי

ח שיהיה מיומ� מיד לאחר רכישת המחשב "ואי� לצפות ממשתמש תת, ובהתאמה של עזרי תקשורת

, חני שות אופטימאלית לבחירת דר  נגיכולל התהלי  . )Bailey et al, 2006b( .בווהתחלת השימוש 

ליווי צמוד של , יצירת הזדמנויות רבות מגוונות  לשימוש יומיומי, תרגול, התאמת חומרה ותוכנה

וכ� , צוות הכיתה ובני המשפחה, הקשבה לצרכי� ולקשיי� שמובעי� על ידי החני , הצוות המקצועי

, שכלול ידע, למידה משותפתחשיבה ו, כל התהלי  מלווה בעבודת צוות. הערכה חוזרת במידת הצור 

בהתא� לתפיסות . ומת� ביטוי לעמדות השונות, מעורבות של צוות מקצועי וצוות כיתה, ומיומנות

� בחירותיה�, תו  מת� דגש לרצונותיה�, חניכי�בהשתתפות הכולו התהלי  מתקיי� , המקו

�היבטי� שהוזכרו התייחסות מעמיקה לכלל ה. כמו ג� שיתו! ומעורבות של המשפחות, ויכולותיה

  .א  מתבצע בצורה מעמיקה ומקצועית, הנמש  אמנ� תקופה ארוכה, מביאה לתהלי  איטי מאוד

  

  מגבלות המחקר .4.1

אוכלוסיית , כנהוג במחקר איכותני. נדרשת זהירות בהכללת ממצאי המחקר בשל כמה מגבלות

�לפיכ  . אנשי צוות אשר עלול לייצג רק קבוצה מסוימת של, המחקר כללה מספר מצומצ� של משתתפי

. המשתתפות במחקר באות מרקע מקצועי מגוו�. בהכללה לגבי כלל המטפלי� יש לנקוט זהירות

�קיי� , א  ע� זאת, הטרוגניות זו מאפשרת מצד אחד לבחו� את נקודות המבט של אנשי מקצוע שוני

ניות בי� על א! ההטרוג, כמו כ�. קושי להכליל את ממצאי המחקר על כל מגזר מקצועי בנפרד

�בבית . לא עלתה ביניה� שונות ביחס לתפיסות הטיפוליות, בוותק ובגיל, בתפקיד�, המשתתפות במקצוע

�ייתכ� . שגישת� מתאימה לחזו� של המקו�, כבר משלב הבחירה, נוע� יש הקפדה על הכללה של עובדי

של " אני מאמי�"כי לא עלתה שונות בתפיסות בי� אנשי הצוות בגלל מחויבות� לתפיסת העול� וה
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�שונה " אני מאמי�"ע� , הכללת הממצאי� לאנשי מקצוע העובדי� במקומות אחרי�, אי לכ . המקו

�  . עלולה לא להתאי�, ומגוו

�הינ� עדכניות ומקובלות , מקו� איסו! הנתוני�, התפיסות על פיה� עובד המרכז בבית נוע

בשל קיומ� של , יחד ע� זאת. משמעותיבתחו� ונית� ללמוד מה� כיצד לייש� תהלי  הטמעה מעמיק ו

מבצעי� את כל סוגי כמו ג� התפיסה כי כל אנשי הצוות , פונקציות ייחודיות כדוגמת מלווי התקשורת

ויש לנקוט , ייתכ� כי תפיסות אנשי הצוות הינ� ייחודיות ומתאימות למרכז ספציפי זה, העבודה הנדרשת

  .ת שלא מצויות בה� אות� פונקציות ייחודיותזהירות במסקנות ובהשלכות לגבי מסגרות נוספו

המחקר נער  בנקודת זמ� מסוימת תו  כדי תהלי  של הצטיידות במחשבי תקשורת ותחילת 

�נקודת הזמ� בה נער  המחקר הנה קריטית וחשובה כיוו� שאפשרה לבחו� את תפיסות . השימוש בה

, יחד ע� זאת. דרישות להמשכוהצוות בתחילת תהלי  ההטמעה וללמוד מכ  על ראשית התהלי  וה

, או לאור  פרק זמ� ארו  יותר) מאוחרת יותר, למשל(ייתכ� כי במידה והיה נער  בתקופת זמ� אחרת 

זמ� הנו גור� משמעותי ביותר בתהלי  ארו  איטי . היו מתקבלי� ממצאי� שוני� מאלו שדווחו לעיל

. מעצ� טבעה מתפתחת בקצב מוא0כמו ג� בהקשר לתפיסות ועמדות בנושא טכנולוגיה ש, ומתמש 

יכולה לתרו� ידע ותובנות לגבי תחילתו של תהלי  , נקודת הזמ� בה נער  המחקר, למרות מגבלה זו

  . טיפולית או תעסוקתית, הכנסת מחשבי התקשורת לשימוש בכל מסגרת חינוכית

  

  המלצות למחקרי המש)   .4.2

את הידע בנושא השימוש חלוצי זה סולל את הדר  למחקרי� עתידיי� שיעמיקו מחקר 

. הטרוגניהמקצועי שלה� מצומצ� והרקע במחקר הנוכחי המשתתפי�  מספר. במחשבי� לש� תקשורת

את תעל לנית� , כמו כ�. בקרב אוכלוסייה רחבה יותרנושא את היש חשיבות להמשי  ולחקור , לפיכ 

ת� בעלי ידע רב בתחומי למשל המרפאי� בעיסוק בהיו, חקירה לתפיסות אנשי מקצוע מסוימי�כיווני ה

 .לגבי תפקידי� ותחומי אחריות ספציפיי� לש� קבלת תמונה מפורטת ומלאה, הטכנולוגיה המסייעת

ממצאי מחקר זה עשויי� לשמש בסיס לפיתוח שאלוני� למחקר כמותי אודות הקשיי� , יתרה מזאת

�, שורת כוללתהמחשב כחלק ממערכת תק, וההזדמנויות בשימוש במחשבי תקשורת וסדר חשיבות

החני  ומשפחתו בתהלי  ותחומי ההדרכה , מידת מעורבות אנשי הצוות, השלבי� בתהלי  הטמעה

  . והליווי לה� זקוקי� אנשי הצוות

מסוימות הבאות הפועלת על פי תפיסות טיפוליות אחת המחקר התקיי� במסגרת , זאת ועוד

בבחינת . ה לבחו� מסגרות שונות ומגוונותמעניי� יהי, לאור זאת .של המקו�" אני מאמי�"לידי ביטוי ב
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כמו , נית� יהיה לבחו� תפיסות של אנשי צוות ממקצועות שוני� העובדי� באות� מסגרות, מסגרות אלה

�נית� יהיה לבחו� את התפיסות הטיפוליות הרחבות והכלליות יותר של אנשי המקצוע ולא רק ביחס , כ

  .למחשבי תקשורת

בה חני  אחד השתמש במחשב תקשורת לאור  , ת זמ� מסוימתהמחקר הנוכחי התקיי� בתקופ

�ושלושה חניכי� תקשרו בעזרת המחשב , חניכה נוספת קיבלה את מחשב התקשורת האישי שלה, זמ

חמשת חניכי� אלה עשויי� להשתמש במחשב באופ� נרחב ומשמעותי יותר . במפגשי� פרטניי� בלבד

בבית נוע� חניכי� נוספי� העשויי� , כמו כ�. לה�ע� הזמ� וההשקעה בתהליכי הלמידה והתרגול ש

מעניי� יהיה לבדוק את תפיסות הצוות בעוד מספר שני� , לפיכ . להרוויח משימוש במחשבי תקשורת

, מעניי� יהיה לבחו� את תפיסותיה� לאור  תקופת זמ� ארוכה יותר, בנוס!. ע� התקדמות התהלי 

  . ועד השימוש היומיומי בומרגע ההחלטה על הצור  בהתאמת מחשב תקשורת 

  

  וההשלכות היישומיות של המחקר סיכו� .4.3

  .אחד התחומי� החשובי� והמשמעותיי� להשתתפות ומעורבות במארג החיי� הוא התקשורת

, העברת מידע, היא מאפשרת הבעת צרכי� ורצונות, הבסיס לאינטראקציה בי� בני האד� תקשורת הנה

ילדי� ובוגרי� ע� מגבלות התפתחותיות חווי� אתגרי� . דיצירת קשרי� חברתיי� ועו, הבעת רגשות

בעזרת�  ילדי� , ח מהווי� פתרונות ראויי� לקשיי� אלה"אמצעי תת. וקשיי� רבי� בתחו� זה

�התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת . ובוגרי� אלה  מצליחי� לתקשר ולקיי� אינטראקציה ע� סביבת

שהופכי� להיות זמיני� ונפוצי� יותר ,תקשורתנגישות לאמצעי תקשורת מתקדמי� ביניה� מחשבי 

  . כפתרונות תקשורת

�כ  ג� מחשב התקשורת המשוכלל ביותר אינו הופ  , בדומה לפסנתר שאינו הופ  אד� לפסנתר

יש צור  להתייחס לכלל הגורמי� , לש� כ ). Bukelman & Mirenda, 2005(אד� למתקשר יעיל 

, נדרשת התערבות טיפולית ארוכת טווח הכוללת למידה. המובילי� לשימוש יעיל במחשב התקשורת

נדרשת דחיפה ואמונה מצד , נוס! לכ . תרגול ומת� הזדמנויות רבות ומגוונות לתקשורת בעזרת המחשב

כמו ג� , "שיגעו� לדבר"הצוות בהזדמנויות ובאפשרויות הטמונות במחשב התקשורת עד כדי 

�ולא רק על הקשיי� " חצי הכוס המלאה"כל על היכולת להסת. ממשתמשי מחשב התקשורת ומשפחת

. הרצו� ללמידה ורכישת ידע מצד הצוות ג� היא מאפשרת את קידומו, הרבי� המלווי� את התהלי 

לש� שימוש משמעותי , יש לזכור כי מחשב הנו אמצעי בלבד והמטרה היא תקשורת, יחד ע� זאת
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השתתפות בשיח והקשבה לזולת תו   ,במחשב התקשורת יש לתת את הדעת ג� על הכשירות החברתית

  . שימוש במחשב התקשורת

ח עברה כברת דר  מבחינת הידע והניסיו� של אנשי המקצוע והאפשרויות "גישת התת

לאנשי� רבי� ע� קשיי� תקשורתיי� עדיי� חסר מענה , ע� זאת. הטכנולוגיות שהלכו והשתכללו

חל שיפור רב , ח הראשוני�"מצעי התתמאז פיתוח� של א, במהל  השני�. להשתתפות שלה� בחברה

מה שמעמיד בפני מפתחי . אול� המערכות הנוכחיות עדיי� מורכבות ויקרות, בעיקר בהיבט הטכנולוגי

�במקביל לצור  , הכוללי� את הדרישה לפיתוח עזרי� משוכללי�, האמצעי� והתוכנות אתגרי� רבי

  .  בשמירה על שימוש תקשורתי פשוט ונוח

מחקר הנוכחי בא להדגיש כי יש חשיבות שאנשי הצוות המלווי� את ה, לא פחות מכ 

עליה� להבי� . המשתמשי� במחשבי תקשורת יישמו את הדרישות לתהלי  הטמעה משמעותי ומקצועי

הכשירות החברתית , במקביל לשימת דגש על חשיבות התקשורת, איטי ומורכב, כי זהו תהלי  ארו 

ינו בהכרח הפיכת המחשב לנפו0 יותר אלא שימוש בו כחלק קידו� התחו� א. וההשתתפות החברתית

  .ובעיקר הפיכתו למשמעותי יותר למימוש יכולות תקשורתיות, ח כוללת"ממערכת תת

  

  אנשי מקצוע ושטח לה� מומל. להציג את תוצאות המחקר 4.4

בבתי ספר ובמסגרות המש  המיועדות , בגני ילדי� שעובדי�המחקר רלוונטי לאנשי מקצוע 

הוסטלי� ומעונות פנימייה בה� נמצאי� ילדי� ובוגרי� , כדוגמת מרכזי יו� 21וגרי� מעל גיל לב

במסגרות אלה מומל0 להציג את תוצאות המחקר לאנשי מקצועות . מתקשרי� בעזרת תת3חש

  . עובדי� סוציאליי� ומנהלי המסגרות, מטפלי� ,סייעות, אנשי חינו ,  הבריאות

לספקי� המתרגמי� ומשווקי� באר0 מחשבי תקשורת ותוכנות  המחקר הינו רלוונטי, בנוס!

  .דיבור
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  בית נוע� "" אני מאמי�: "'נספח א

  

  בית נוע� 1 אני מאמי�ה

  

        ....פועלים ונהנים מחוויות מגוונותפועלים ונהנים מחוויות מגוונותפועלים ונהנים מחוויות מגוונותפועלים ונהנים מחוויות מגוונות, , , , עוסקים בעיסוק תכליתיעוסקים בעיסוק תכליתיעוסקים בעיסוק תכליתיעוסקים בעיסוק תכליתי, , , , נרצה לראות בכולנו אנשים יוצריםנרצה לראות בכולנו אנשים יוצריםנרצה לראות בכולנו אנשים יוצריםנרצה לראות בכולנו אנשים יוצרים

  

  .במתן כבוד לאדם באשר הוא אדם   :מונתנועל סמך א

  .כי יש לראות את האחר מתוך הכרת ערכו כאדם   

  .עם הייחודי והשונה שבך, עם המגבלה, בזכות להיות האדם שהנך   

  .שהנה זכות בסיסית של האדם, בזכות לתקשורת וביטוי עצמי   

  .במערכת יחסים המאפשרת צמיחה ולמידה הדדיים         

  

  .להשתתפות וללקיחת חלק, לביטוי אישי  : ם הזדמנותאנו נותני

  ).רגשי וחברתי, קוגניטיבי, פיזי(לביטוי יוזמות בכל תחום   

  .לטפח את האדם להבאת כל יכולת ועצמה לידי ביטוי - למימוש עצמי

  

, במגבלות, מתוך הכרה ביכולות, עלינו לספק כלים כדי להביא הזדמנויות אלו לידי מימוש מירבי

  .הקשבה ומחוייבות אישית והדדיות, מתוך אמון, וברצונות של החניכים ושל הצוות המטפלבצרכים 
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  מדרי) ראיו�: 'נספח ב

  ספרי לי קצת על עצמ)

מקומות עבודה  ,בבית נוע�) ימי�(היק! שעות  ,בבית נוע�שני� , בבית נוע� תפקיד, וותקשנות , מקצוע

�  .נוספי

  

   יו�" יו�האת השימוש של) במחשב בחיי  יתאר

  ? במחשב תלאיזה צרכי� את משתמש

  ? באיזו תדירות

�  ? במה הוא עוזר ל  בחיי היו� יו

 ?במה הוא מקשה עלי הא� ו

 

    ?וגבלויותמה דעת) על שימוש במחשב אצל אנשי� ע� מ

 �  ?במה הוא יכול לעזור? הוא משמש אות�לאיזה צרכי� ועיסוקי

  ? לו דרכי� נית� להתגבר על קשיי� אלהבאי? הא� יש לה� קשיי� ספציפיי� בשימוש במחשב

  

  ספרי לי על השימוש במחשבי� בבית נוע� 

�  ? למה הוא משמש, א� כ�. הא� את משתמשת במחשב בעבודת  בבית נוע

� ?הא� את משלבת מחשב בעבודה ע� החניכי

  

  ח בבית נוע�"ספרי לי על מידת המעורבות של) בתת

  ?ח"הא� את מקבלת הדרכה בתחו� התת

  ?באיזה תחומי�? היית רוצה לדעת יותר? ח"חושבת על הידע של  בתתמה את 

  

  ?מה זה אומר מבחינת) מחשבי תקשורת

  ? עזרי קלט ופלט, תוכנה, מבחינת חומרה ?איזה סוגי� את מכירה

  ? היית רוצה לדעת יותר? מה את חושבת על מידת ההיכרות של  ע� מחשבי התקשורת

  :  שורתספרי על השימוש הנוכחי במחשבי התק
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  ? מה היו מטרות השימוש במחשבי תקשורת עבור חניכי� אלה

�  ?אי  נית� להתגבר עליה� ?מה�? הא� יש קשיי

  ?הא� יש דברי� טובי� שקרו בעקבות השימוש

  ? מסגרות שונות, זמני�, מקומות, תדירות?  מה  את מצפה שיקרה מבחינת השימוש במחשבי תקשורת

  

לגבי שימוש של חני) במחשב כאמצעי החלטות התהלי) קבלת בצע כיצד מת, זכר אי) הכל התחילני

  ?תקשורת

   )חני , משפחה, צוות( ?קובעמי ? בתהלי  מי משתת!

  ?מי אמור לטפל ברכישה  ואחזקה

  ?מה מידת המעורבות של  בתהלי  קבלת ההחלטות

  ?הא� את מרוצה מתהלי  קבלת ההחלטות

  

  ? ו� ההחלטותיישלאחר שמתקבלת ההחלטה כיצד מתרחש תהלי) 

   ?בתהלי  היישו�מה נדרש מהחני  

  ?מה נדרש מהצוות

  ?מחשבי�שימוש בהתקשורת בי� אנשי הצוות בנושא ההא� את מרוצה מ

? מה אופיה, א� כ�? הא� את מקבלת הדרכה ותמיכה במהל  המעורבות של  בתהלי  ההטמעה

  ? )'הדרכה אישית או קבוצתית וכו, נושאי�, מבחינת תדירות(

 ? במה את חושבת שעל ההדרכה להתמקד? יא מספקת לטעמ הא� ה

  

  ? בבית נוע� מוצלחמתבצע הוא כפי שההטמעה הא� לדעת) תהלי) 

  ?שינויי� היית עושהלו אי, א� לא

  ?הא� הוא מוצה עבור החניכי� לה� כבר יש מחשבי� לתקשורת

  ?אי  את רואה את ההמש 

  ? התהלי ה מקשה על מ

  ?התהלי לל את לשכ ?עזורעשוי לדעת  למה 

�  ?הא� יש כאלה שמעדיפי� מחשב על פני לוחות? מה לגבי העדפות החניכי

  ?מה לגבי העדפות בני המשפחה
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  ? מה את חושבת על שימוש במחשב ככלי לתקשורת כחלק מאמצעי התקשורת האחרי�

�  ? מה� בעיניי  יחסי הגומלי�  ביניה

  

  ? שבמה דעת) על יעילות התקשורת של החניכי� בעזרת מח

  ?להגברת היעילות/ הפחתה הסיבות ל �מה? יעילות תקשורתיתמשפיע על ה כיצד הוא

  

  :בספרות נאמר כי

�  : היתרונות העיקריי� של מחשבי התקשורת כוללי

הפ    המחשב; הזדמנויות חדשות לתקשורת; עליה משמעותית במוטיבציה לתקשר; עצמאות השימוש

  ?ל כ מה דעת  ע ,לכלי חשוב ללימודי�  ופנאי

�  :החסרונות כוללי

נוכית או מסגרות פורמאליות כמו המסגרת החי �מסויהשימוש במחשבי תקשורת נעשה בהקשר 

מה , קצב הדיבור בייחוד בשימוש בסריקהמחשבי תקשורת האטו את ; הוגבל למבעי� קצרי�; אחרות

  ?דעת  על כ 

  

   ?ע� מחשבי תקשורת חניכי�השתתפו בה  בקבוצה) או ההנחיה(כיצד חווית את ההשתתפות 

�החלו להשתמש במחשבי תקשורת לעומת אלה שתקשורת ובאינטראקציה ע� עיני  בב מה� ההבדלי

   ?לוחותאלה שמתקשרי� בעזרת 

 

  :מתו) התצפית 1' קטע מסהקרנת 

  ?מה דעת  על ההערה של אסנת .אמרה משהו שבחרתי להראות ולהשמיע ל  סנתבאחת הקבוצות א

  ?יבור בעזרת מחשב תקשורת על מהל  השיחה וההשתתפות בקבוצהכיצד לדעת  משפיע הד

  

  :מתו) התצפית 2' מסהקרנת קטע 

   ?מה את אומרת על מה שהתרחש ?מה ראית

  ? אפשר לשנות? הא� זה הדיבור היחיד? מה דעת  על הדיבור
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  :מתו) התצפית 3' מסקטע הקרנת 

  ?מכי� את דבריו החני מה דעת  על האופ� בו . תארי מה התרחש בקטע שראית

  לדבר חני בואי נדבר על הזמ� שלקח ל

  ?  מכירה דרכי� לזרז

  

   :מתו) התצפית 4' מסהקרנת קטע 

  . תארי מה התרחש בקטע שראינו

 �  . לווה תקשורתהיה מוח תקשורת יבעזרת למדבר שלכל חני  נהוג שבקבוצות בבית נוע

שימוש התקשורת בהקשר לה ד מלוומה דעת  על תפקי, לחני  הייתה מלוות תקשורתבקטע שראית 

   ?מחשב תקשורתב

  

לעומת השימוש " אחד על אחד"הבדלי� בי� שימוש במחשב תקשורת בשיחה הא� לדעת) יש 

 ?בקבוצה

  ?  מה� העדפותיי ? המעביר בקבוצות שאתמה עמדת  לגבי שימוש במחשבי תקשורת 

  ?הא� ההעדפה לקבוצה אותה את מעבירה לעומת קבוצה בה את משתתפת

   

  ראיה קדימה

  ?שני�' כיצד את רואה את השימוש במחשבי תקשורת בבית נוע� בעוד מס

  ? הא� לדעת  אפשרי שהמחשב יהפו  להיות אמצעי עיקרי

  ? לש� כ מה נדרש 

  ?)אנשי� אחרי�, צוות, משפחה(האנושית  ?הסביבה הפיזית? שמשתמה? במי זה תלוי

  ?הא� זה יכול להיות אחרת

�  ?משתמשי� עתידיי

  

  ?הא� יש משהו אחר בנושא שלא נשאלת עליו והיית רוצה להתייחס
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  ד' הסבר וטופס הסכמה להשתתפות במחקר: 'נספח ג

  _______:תארי 

  

  ת במחקר/פנייה למשתת!

  

  ,שלו� רב

  

שמטרתו ללמוד על תפיסות צוות  ,אני עורכת מחקר, י לתואר שני באוניברסיטת חיפהיבמסגרת לימוד

  .שורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיותאת השימוש במחשבי תק

  

וחניכי� המתקשרי� באמצעי , )ה/ובכלל� את(המחקר יכלול מפגש אינטראקציה של אנשי צוות 

אני פונה אלי  בבקשה להשתת! . כולל מחשבי תקשורת, שוני�) ח"תת(תקשורת תומכת וחליפית 

ות במש  /החניכי�בינ  ובי� ש צלמת וידאו של מפגההשתתפות תהיה כרוכה בתיעוד במ. במחקר

. הראיו� יאר  כשעה וחצי ויוקלט. ובראיו� עמ  שיתמקד בשימוש במחשב לצורכי תקשורת ,כשעה

  .צילו� הוידיאו והקלטת הראיו� נועדו לתיעוד מדויק של המידע .במידת הצור  תיער  פגישה נוספת

ורכי המחקר ויוצגו בפני החוקרת שייאס! יהיה חסוי והצילומי� בה� תיראה ישמשו רק לצכל המידע 

, לבדיקת הניתוח, במידה והצילומי� יוצג בפני מספר חוקרי� או סטודנטי� נוספי�.  והמנחות שלה

  ). הפני� יטושטשו וכדומה(פרטי  המזהי� יוסוו 

  

ולסייע בהמש  העשייה המקצועית , השתתפות  במחקר עשויה לתרו� משמעותית להבנת הנושא

  .ח"בתחו� התת

  . י בכל דר  שהיא/י להשתת! במחקר לא תפגע/דה ולא תסכי�במי

  . מבלי שהדבר יפגע ב  י לפרוש בכל שלב/תוכל

�  .ע� סיו� המחקר אשמח לשת! אות  בממצאי

  

  . י את השתתפות  במחקר/אודה ל  א� תאשר

  

  . תודה מראש על שיתו! הפעולה

  

  ,בברכה

  

�  :מנחות המחקר      וולקובי10רות� ניצ

  אוניברסיטת חיפה, החוג לריפוי בעיסוק, ש"ר דליה זק"ד      אר שניסטודנטית לתו

  אוניברסיטת חיפה, החוג להפרעות בתקשורת, ר טל לבל"ד      החוג לריפוי בעיסוק

  אוניברסיטת חיפה

  05412060662:'טל



87 

 

  

  :טופס הסכמה להשתתפות במחקר בנושא

  לויות התפתחותיותתפיסות אנשי צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגב

  

        . ז.ת' מס         אני 

  

וכל , הובטחה לי סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיי�. ת שקראתי את המידע שהוצג והוסבר בפני/מאשר

ה לחזור בי מההסכמה להשתת! במחקר /הובטח לי כי אני יכול, כ�. פרט אחר שעלול לחשו! את זהותי

 .מבלי שהדבר יפגע בי, שלבבכל 

  

�מחקר זה  צורכיה שיעשה שימוש במידע שאת� ל/ומוכ�, ה להתראיי� ולהשתת! בתצפית/אני מסכי

  .בלבד

  

  

        חתימה          תארי 

  

                          

  

  

  :מחקר בנושאמהל) הבבוידאו  צילו�טופס הסכמה ל

  תפיסות צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

  

        . ז.ת' מס         אני 

  

וכל , הובטחה לי סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיי�. ת שקראתי את המידע שהוצג והוסבר בפני/מאשר

ה לחזור בי מההסכמה להשתת! במחקר /הובטח לי כי אני יכול, כ�. פרט אחר שעלול לחשו! את זהותי

 .מבלי שהדבר יפגע בי, שלבבכל 

  

�ומוכ� שיעשה שימוש , י בו אשתת!ה להצטל� במצלמת וידאו במהל  המפגש הקבוצת/אני מסכי

  .בצילומי� אלה לצורכי מחקר  זה בלבד

  

        חתימה        תארי 
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  לאפוטרופוס " פנייה להשתתפות במחקר : 'נספח ד

  ________:תארי 

  

  ,שלו� רב

  

שמטרתו ללמוד על תפיסות צוות  ,אני עורכת מחקר, י לתואר שני באוניברסיטת חיפהיבמסגרת לימוד

  .י תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיותאת השימוש במחשב

  

 �ובכלל� ( וחניכי�, אקציה של אנשי צוות מבית נוע�מפגש אינטראיסו! הנתוני� למחקר יכלול צילו

�. כולל מחשבי תקשורת, שוני�) ח"תת(המתקשרי� באמצעי תקשורת תומכת וחליפית  )בת משפחת /ב

,   החניכי� יהיו נוכחי� במפגשי� ויצולמו במצלמת וידאויש לציי� כי המחקר נער  על אנשי הצוות א

  .  לש� תיעוד מדויק של המידע

  

כל מפגש יאר  כשעה ויתועד . אני פונה אלי  בבקשה לאשר את השתתפותו של ב� משפחת  במפגש זה

בת משפחת  ישמשו רק /שייאס! יהיה חסוי והצילומי� שבו ייראה ב�כל המידע  . במצלמת וידאו

במידה והצילומי� יוצג בפני מספר חוקרי� או .  המחקר ויוצגו בפני החוקרת והמנחות שלהלצורכי 

�הפני� יטושטשו (בת משפחת  יוסוו /הפרטי� המזהי� של ב�, לבדיקת הניתוח, סטודנטי� נוספי

  ). וכדומה

ולסייע בהמש  העשייה , עשויה לתרו� משמעותית להבנת הנושא ל"השתתפותו של החני  במחקר הנ

  .ח"המקצועית בתחו� התת

  

�  . דר  שהיאבכל  ה לא תפגעו/או את/הוא ו ,בת משפחת  ישתת! במחקר זה/י כי ב�/במידה ולא תסכי

  .ו או ב מבלי שהדבר יפגע בבכל שלב , על פי בקשת , החני  יוכל לפרוש מרצונו או מרצונ 

�  .ע� סיו� המחקר אשמח לשת! אות  בממצאי

  

  . תפותו של החני  במפגשי� וכ� את צילומו במצלמת וידאושתי את ה/אודה ל  א� תאשר

  .פ ג� את הסכמתו של החני "אבקש בע, בנוס! להסכמת , חשוב להבהיר

  . תודה מראש על שיתו! הפעולה

  

  ,בברכה

  

�  :מנחות המחקר      וולקובי10רות� ניצ

  אוניברסיטת חיפה, החוג לריפוי בעיסוק, ש"ר דליה זק"ד      סטודנטית לתואר שני

  אוניברסיטת חיפה, החוג להפרעות בתקשורת, ר טל לבל"ד      החוג לריפוי בעיסוק

  אוניברסיטת חיפה

  05412060662:'טל
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  :מחקר בנושאמהל) הבבוידאו  צילו�טופס הסכמה ל

  תפיסות צוות את השימוש במחשבי תקשורת אצל בוגרי� ע� מוגבלויות התפתחותיות

  

        . ז.ת' מס         אני 

  

של  האישיי� ובטחה לי סודיות בכל הנוגע לפרטי�ה. את המידע שהוצג והוסבר בפני ת שקראתי/מאשר

הובטח לי כי אני יכול לחזור בי מההסכמה , כ�. ת זהותווכל פרט אחר שעלול לחשו! א, ב� משפחתי

 .מבלי שהדבר יפגע בו או בי, שלבבכל  של ב� משפחתי במחקר להשתתפותו

  

�ומוכ� שיעשה , מצלמת וידאו במהל  המפגש הקבוצתי בו ישתת!ה שב� משפחתי יצטל� ב/אני מסכי

  .שימוש בצילומי� אלה לצורכי מחקר זה בלבד

  

___________________      _________________         _____________________  

  תארי     חתימת האפוטרופוס         ש� המשתת!
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Abstract 

Children and young adults with developmental disabilities often experience 

significant difficulties in communication in addition to the many challenges they face in 

other areas of function. One of the intervention approaches that enables children and young 

adults to cope with complex communication needs, is Augmentative and Alternative 

Communication (AAC), that provides them with the ability to communicate with people in 

their environment through the help of systems that are individually tailed to any person. 

The complex process of assimilating the use of AAC aids in general and Speech 

Generating Devices (SGD) in particular, is accompanied by difficulties that are liable to 

cause them to be relinquished. Successful assimilation depends, among other things, on a 

multi-disciplinary team that is trained to make the maximum and most efficient use of 

SGDs in everyday life. Moreover, the perceptions and attitudes of the team members with 

respect to Assistive Technology are no less important, as well as how to implement its use 

daily through AAC. 

Studies that examined the roles and attitudes of staff members, dealt with assistive 

technology or AAC aides in general, but not to the staff members’ perceptions regarding 

computers as a novel means of communication and to the process of assimilating their use. 

In addition, previous studies did not include the various professions that are involved in the 

process. Therefore, the aim of the current study is to examine the perceptions of a multi-

disciplinary staff regarding the use of SGDs among young adults with developmental 

disabilities, while focusing on the significance of these perceptions during the assimilation 

and implementation processes. 

Research Questions: 1) How do professional staff members perceive the benefits 

and limitation in the use of Speech Generating Devices among young adults with 

developmental disabilities? 2) How do staff members perceive the role of the computer as 
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a mean of communication among these young adults? 3) How do staff members perceive 

their experience of their interaction with young adults with developmental disabilities who 

communicate through the use of Speech Generating Devices? 4) How do staff members 

perceive the process of the assimilation of the use of Speech Generating Devices among 

these young adults? 5) How, in the opinion of the staff members, does the use of SGD 

influence its users and their environment? 

Method: A naturalistic qualitative method, based on the phenomenological approach 

was selected for the administration of the current study.  

 Participants: Eight staff members who work at Beit Noam – a day center for young 

adults with developmental disabilities, aged 21 years and over, were selected for the study. 

Two occupational therapists, 2 speech language pathologists, 2 classroom coordinators, the 

computer coordinator and the professional manager of the facility participated in the study. 

Participants for the study were selection through purposeful sampling. 

Data Collection:  1) In-depth interviews – data collection was carried out using semi-

structured, in-depth interviews that were recorded and transcribed; 2) Participant 

observations – four observations were conducted of groups that included the study 

participants and young adults that utilize SGDs. The observations of the groups were 

videotaped. 

Research procedure: After receiving the approval of the Beit Noam administration to 

conduct the study, 8 staff members were selected to participate and gave their consent to 

do so after having received an explanation of the study goal and the method to be used. 

Each participant took part in two observations, after which an interview was conducted 

with each of them. 
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Data analysis: After the completion of data collection process, a systematic analysis 

of the content of the interviews and observations was conducted, and the information 

received was encoded in a cyclic integrative process. 

Trustworthiness: In the current study, credibility was achieved by: 1) Triangulation - 

between the information derived from the interviews and the observations;  

2) Confirmability - the research moderators monitored and checked the data collection 

process, the encoding and analyses of the data that was collected from the interviews and 

observations.  

Findings: Three central themes emerged from the data analysis: 1) The relationship 

between SGDs and the communication process itself; 2) the difficulties and opportunities 

that are associated with the use of SGDs; 3) consideration of assimilation as a significant 

and professional process that is characterized by requirements on the part of all the parties 

involved - the staff members, the students and the families.  

Discussion: The perceptions of staff members with respect to Speech Generating 

Devices can be found on a continuum that ranges between resistance, misgivings and 

difficulties, to a fondness of the field and attempts to overcome the difficulties, in order to 

transform the devices into a significant means of communication. In addition, they believe 

in the unique contribution of these devices as a means of communication. The members of 

the staff emphasize that SGDs are solely a means, whereas the main goal is the 

communication itself. The concern of damaging the communication may be a limiting 

factor in broadening the scope of computer use. The current study emphasizes the 

centrality of the process of the assimilation of the use of computers as aids suitable for 

communication. An in-depth consideration of all the necessary aspects leads to a very slow 

and prolonged process of acceptance and implementation, which involves staff members of 

various disciplines, but nonetheless it is an important and professional process.  
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