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תקציר
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק השפעת מצבי רגש :חיובי ושלילי ,על תהליכי עיבוד מידע
חברתי בקרב אוכלוסית מתבגרי ע פיגור שכלי קל ובינוני .כמו כ ,נבחנו הכושר לזיהוי רגשות
לא מילוליי וכישורי הבנה והבעה שפתיי ,והקשר שלה לתהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב
אוכלוסיה זו .בחינת תהליכי עיבוד המידע החברתי התבססה על המודל של דודג'

) & ; Crick

 ( Dodge, 1986 Dodge, 1994המצביע על הדר שבה קולטי פרטי מידע חברתי ומעבדי
אותו עד לכדי תגובה התנהגותית.
המחקר כלל  30מתבגרי אשר אובחנו כבעלי פיגור שכלי קל ובינוני ) 16מתבגרי ע פיגור קל ו%
 14מתבגרי ע פיגור בינוני( ,בטווח הגילאי  13ל 21 %שני ,הלומדי במערכת החינו המיוחד.

במחקר נעשה שימוש בכלי הבאי:
• ראיו מובנה לבדיקת תהליכי עיבוד מידע חברתי על פי המודל של דודג'.
• מבח לזיהוי רגשות על פי רמזי לא מילוליי חזותיי.
• מבח פיבודי ) (PPVT-Rלבדיקת אוצר מילי הבנתי כללי.
• מבח הבעה ) (EOWPVTלבדיקת אוצר מילי הבעתי כללי.

הממצאי העיקריי ה:
א .במודל לתהליכי עיבוד מידע חברתי התגלו בקרב הנבדקי קשיי ניכרי בשלבי
הבאי  :בשלב הקידוד ) ,(1בשלב הפירוש ) (2בשלב חיפוש התגובה ) ,(4בשלב בחירת
התגובה ) (5ובשלב ביצוע ההתנהגות ).(6
ב .השפעה מובחנת של מצב רגש )חיובי/שלילי( על תהליכי עיבוד מידע חברתי נמצאה בשני
משתני בלבד בשלב בחירת התגובה )שלב  5במודל( .1 :במצב רגש שלילי העריכו
הנבדקי במידה רבה יותר את הפניה לצד שלישי ,מזו שהעריכו במצב רגש חיובי.2 .
במצב רגש חיובי ,מתו סט פתרונות מוצגי ,בחרו הנבדקי בפתרו היעיל בשכיחות
גבוהה יותר מזו שבמצב רגש שלילי .ביתר משתני המודל החברתי לא נמצאו הבדלי בי
שני מצבי הרגש.
ג .התגלו בקרב הנבדקי קשיי ניכרי בזיהוי רגשות לא מילוליי.

2

ד .נמצאו קשרי חיוביי מובהקי בי הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליי לבי תהליכי
עיבוד מידע חברתי.
ה .נמצאו קשרי חיוביי מובהקי בי כשרי שפתיי לבי תהליכי עיבוד המידע
החברתי ,כאשר קשרי רבי יותר נמצאו ע מבח הבעת אוצר מילי ) (EOWPVTמאשר
ע מבח הבנת אוצר מילי ).(PPVT-R
ו .מתבגרי ע פיגור קל נמצאו בעלי הישגי גבוהי יותר מבעלי הפיגור הבינוני על גבי
מספר משתני :במודל תהליכי עיבוד המידע החברתי היו גבוהי יותר בשלבי חיפוש
התגובה ) ,(4בחירת התגובה ) (5וביצוע התגובה ) .(6כמו כ היו גבוהי יותר בכושר
לזיהוי רגשות לא מילוליי ובכושר להבעה שפתית של אוצר מילי ).(EOWPVT

ז .לא נמצאו הבדלי מובהקי בי בני לבנות על גבי משתני המחקר השוני.

לסיכו ,מתבגרי ע פיגור שכלי גילו קשיי בכשרי החברתיי והשפתיי שנבדקו
במחקר .ממצאי המחקר תורמי להבנה של הקשר בי מצב רגשי לבי כישורי חברתיי בקרב
מתבגרי ע פיגור שכלי ,ומחזקי ידע קוד בדבר הקשר בי הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליי
והכישורי השפתיי ,לבי מרכיבי היכולת החברתית.

המחקר מצביע על הצור בפיתוח תוכנית חינוכית לאוכלוסית תלמידי בעלי פיגור קל –
בינוני ,שתתרכז בהעשרת רפרטואר המיומנויות המרכיבות את היכולת החברתית ,תו התייחסות
ה לתהליכי רגשיי )כגו :כושר ויסות רגשי והתנסויות רגשיות קודמות( וה לפוטנציאל הטמו
ביכולת לבצע הכוונה מתוכננת ומבוקרת של רגשות ,באופ שישפיע על מיומנויות קוגניטיביות%
ריגשיות –והתנהגותיות .כמו כ ,ממצאי המחקר מצביעי על צור בתוכנית העשרה בנושא
פיתוח העצמאות בפתרו בעיות בקרב אוכלוסית תלמידי ע פיגור שכלי.
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א .מבוא
המחקר הנוכחי עוסק באספקטי של מיומנויות חברתיות בקרב אוכלוסית מתבגרי ע פיגור
קל עד בינוני ומטרתו העיקרית היא לבחו את הקשר בי מצבי רגש לתהליכי קוגניציה חברתית .
קיימת חשיבות רבה לפיתוח היכולת החברתית ,שהינה כושר חיוני לתפקודו של הפרט בחברה,
התורמת להסתגלותו החברתית ולאיכות חייו .תפקוד חברתי יעיל המותא להקשר המצבי,
דורש כישורי קוגניטיבי ,רגשיי והתנהגותיי נאותי הבאי לידי ביטוי בתהליכי עיבוד
המידע החברתי ).(Gersham, 1987; Lemerise & Arsenio, 2000
כישורי חברתיי קוגניטיביי הינ יכולת התפיסה ההבנה והפרוש של מצבי חברתיי,
והיכולת לבחור את ההתנהגות המתאימה ביותר בהתחשב בהקשר המצבי ,כאשר הכשרי
החברתיי ההתנהגותיי יקבעו א התנהגות זו תבוצע כיאות ) ;Crick & Dodge, 1994
.(Dodge, 1986
כישורי חברתיי רגשיי ,כוללי מחד את היכולת להבי את רגשות ה"אחר" ולחוש אמפטיה
כלפיו ,ומאיד את היכולת להביע רגשות ע הכושר לווסת .כיו מכירי בהיבט הרגשי כחלק
בלתי נפרד מההיבט הקוגניטיבי ומנסי לעמוד על אופי הקשרי המתקיימי ביניה.
מודל תהלי עיבוד המידע החברתי לפי דודג' ),(Crick, & Dodge, 1994; Dodge,1986
שהתמקד בתהליכי הקוגניטיביי ,הוצג לאחרונה בגרסה חדשה בה נוספו לו תהליכי רגשיי
הפועלי באופ אינטראקטיבי ע תהליכי קוגניטיבי ) .(Lemerise, & Arsenio, 2000המודל
מאפשר לאבח את אופ ביצוע ששה שלבי שוני המעורבי בעיבוד מידע חברתי וכ לאתר את
הקשיי הספציפיי בכישורי השותפי בתהלי המלא .כישורי קוגניטיביי התנהגותיי
ספציפיי אלו הינ דפוסי נלמדי ונרכשי ) .(Dodge,1986לפי כ  ,קיי הצור לבחו אות
בהקשר של אוכלוסיות חריגות ,אשר ללא הכוונה מתאימה ,מאפייני הלקות שלה עלולי לפגו
בתהליכי הקובעי את היכולת החברתית .חוקרי שוני בדקו את הכישורי המרכיבי את
היכולת החברתית בקרב אוכלוסיות מיוחדות ,ומצאו אצל תבניות חוזרות של קשיי וחסרי.
ע הקבוצות הנחקרות נמני תלמידי ע לקויות שונות כגו:

לקויות למידה

) ,(Bryan, & Burstein, 1998, 2000; Tur-Kaspa, & Bryan, 1994חרשות )בר%לב,1990 ,
פלדבוי ( 1995 ,ופיגור שכלי ) .(Fuchs., & Benson, 1995; Margalit, 1991
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מספר חוקרי שבדקו את נושא הקוגניציה החברתית בקרב ילדי ע פיגור שכלי ,מצאו אצל
קשיי ביכולת להסיק מסקנות מהרמזי הסביבתיי וכ ביישוב קונפליקט בי כוונות לתוצאות
סותרות ) .(Fuchs & Benson, 1995 ; Leffert & Siperstein, 1996כמו כ ,נמצא כי לתהליכי
הקוגניציה החברתית השפעה מצטברת על ההתנהגות .ילדי שקיבלו ציו גבוה בבעיות התנהגות
ביטאו פי שלוש קושי בשניי או יותר משלבי המודל ).(Leffert & Siperstein, 1996
יכולת חברתית הינה אחד הגורמי המרכזיי המשפיעי על התפתחות ילדי ע פיגור
שכלי ,ומשרתת אות לאור כל חייה .היא מהווה גור מכריע בהסתגלות החברתית ,וכ בעלת
השפעה רבה על הצלחת המקצועית כבוגרי ,ועל קביעות לאור

זמ במקו העבודה

) ,Chadsey-Rusch; Foss & Peterson; White & Ruschאצל . (Leffert, & Siperstein, 1996

עד כה מחקרי שבחנו את היכולת החברתית בקרב אוכלוסיה ע פיגור שכלי התמקדו
בחקר תהליכי קוגניטיבי%התנהגותיי .המחקר הנוכחי התבסס על המודל של דודג'
) , (Crick & Dodge, 1994תו שבדק את השפעת המצב הרגשי על תהליכי עיבוד מידע חברתי,
בקרב מתבגרי בעלי פיגור שכלי קל ובינוני.
מטרת מחקר זה אפוא ,הייתה לבחו את התהליכי הקוגניטיבי ה ברמה הכללית )שלבי עיבוד
המידע החברתי( וה באינטראקציה ע השפעה רגשית )חיובית ושלילית( ,כדי להגיע להבנה
מקיפה יותר של היכולת החברתית ומרכיביה בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי.
הגברת המודעות ליכולת השפעת המצב הרגשי על תהליכי עיבוד מידע ,תהווה עבור התלמידי ע
הפיגור השכלי כלי משמעותי לייעול התפקוד החברתי .כמו כ ,זיהוי הקשיי בתהליכי עיבוד
המידע החברתי ופיתוח תוכניות לאימו ולתרגול הכישורי הקוגניטיביי החברתיי ,יתרמו
רבות לאיכות חייה של התלמידי בעלי הפיגור השכלי.
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ב .סקירת הספרות

ב .1.יכולת חברתית  הגדרה
יכולת חברתית הינו מושג מורכב ורב מימדי ,המשלב כשרי חברתיי הקשורי לתהליכי
של קוגניציה חברתית.
 ,(1986) Greshamמציג שלושה תחומי מה מורכבת היכולת החברתית :התחו הקוגניטיבי,
התחו ההתנהגותי והתחו הרגשי ,אשר כל אחד מה מורכב מתת כשרי חברתיי ספציפיי.
על מנת לתפקד באופ יעיל מבחינה חברתית ,על הפרט לשלוט במגוו מיומנויות רחב תו כדי
שילוב .כישורי חברתיי הוגדרו כהתנהגויות קוגניטיביות ספציפיות וגלויות ,הנדרשות על מנת
להגיע לתוצאות חיוביות מאינטראקציה ע אחרי ,תו יכולת להבי ולהערי את ההתנהגויות,
התוצאות וההשלכות מהאינטראקציה ) .(Spence, 1991התאוריות מניחות כי התנהגות חברתית
הינה תגובה לפיענוח ולפירוש של סיטואציה חברתית ) . (Lemerise & Arsenio ,2000הפרט
מצפי מידע המגיע באמצעות גירויי פנימיי הנובעי מהפרט וגירויי חושיי הנקלטי
מהסביבה ,מפרש אותו ,מייצג אותו ומעבד את המידע שברשותו לתגובה התנהגותית .הנחה
רווחת בקרב חוקרי הינה ,כי כישורי חברתיי הינ תלויי סביבה והקשר וה נלמדי
ונרכשי בתהליכי למידה חברתית ).(Kazdin, 1985 ; Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1983
יכולת חברתית ,כמיומנות המנבאת הסתגלות או אי הסתגלות חברתית ,הינה גור מכריע באיכות
חייו של הפרט .כיוו שמדובר בכשרי מדידי וניתני לשינוי ,יש לאתר את מוקדי הקושי בעיקר
בקרב אוכלוסיות מיוחדות ,ובאמצעות דרכי התערבות מתאימי יש להדרי אות ולאמנ.
מספר חוקרי פיתחו מודלי לניתוח היכולת החברתית תו התייחסות למרכיבי הכשרי
הקוגניטיביי ,הרגשיי וההתנהגותיי המעורבי בתהליכי עיבוד המידע החברתי
).(Argyle & Kendon, 1967; Crick & Dodge, 1994; Dodge, 1986

ב .2.כשרי קוגניטיביי בתהליכי עיבוד מידע חברתי
הגישות התאורטיות העוסקות בתהליכי עיבוד מידע חברתי ,מסבירות את התהליכי
הקוגניטיבי המתרחשי בעת יחסי גומלי בי היחיד לסביבה,(1967) Argyle & Kendon .
טועני כי לכל פרט יכולות קוגניטיביות ,באמצעות הוא מפתח כשרי חברתיי ספציפיי,
הלוקחי חלק בתהליכי הקוגניציה החברתית .לטענת ,רמת הסתגלות חברתית נמוכה נובעת
7

מכישלו ברכישת כשרי קוגניטיביי%התנהגותיי ספציפיי .בהסתמ על גישה זו ה בנו מודל
"כישורי חברתיי" לפיו נית לבחו ולאפיי באופ ספציפי קשיי ויכולות בתפקוד החברתי של
הפרט ,כפתח לאימו ולשינוי התנהגות.
חוקרי רבי ,שעסקו בתחו הקוגניציה החברתית בקרב אוכלוסיות רגילות וחריגות,
התבססו

במחקר

על

מודל

תהליכי

עיבוד

המידע

החברתי

של

דודג'

) .(Crick & Dodge 1994; Dodge ,1986המודל מציג ששה שלבי מובחני המתרחשי אצל
הפרט בסיטואציה חברתית .תהליכי עיבוד המידע החברתי מתורגמי לתגובות ולהתנהגויות
ובאמצעות כלי מחקרי )ראיו מובנה( מותא לשלבי המודל נית לבחו את הכישורי החברתיי
של הפרט.
ב.2.א .מודל תהליכי עיבוד מידע חברתי )(Crick & Dodge, 1994
על פי המודל של דודג' הילד מגיע למשימה בהקשר חברתי ע יכולות ביולוגיות מסויימות וע
מאגר מידע של התנסויות מ העבר :זכרונות ,כללי שרכש וכ סכמות וידע חברתיי%תרבותיי.
הפרט הנמצא באינטראקציה מגיב לאופ שבו הוא מפרש את הרמזי החברתיי המספקי לו
מידע על עמדות ,אמונות ורגשות של הזולת .הקוגניציה החברתית היא למעשה אות תהליכי,
שבה הרמזי נקלטי ,מפוענחי ,מקבלי משמעות ולבסו /מבוטאי בתגובה התנהגותית
).(Crick & Dodge, 1994; Dodge, 1986
המודל כולל כאמור ששה שלבי ,אשר מתארי את אות תהליכי קוגניטיביי המתקיימי
באינטראקציה בי אישית :שלב ראשו  %קידוד :שלב בו הפרט קשוב לרמזי חיצוניי ופנימיי
מתאימי ,מתו כל הגירויי הרבי הקיימי בסביבה חברתית במצב נתו .הפרט ,ברמה
התפיסתית ,שומר מידע רלוונטי זה באמצעות מיומנויות של שינו מתו התנסויות דומות נשנות.
שלב שני  %ייצוג מנטלי ופרשנות  :על הפרט לבצע ביעילות תהליכי מנטליי של ייצוג לש הבנה
משמעותית של רמזי האינטראקציה .הייצוג מבוסס על האינטגרציה בי המידע שנקלט לבי
הסכמות הקיימות ,והפירוש נעשה על ידי איחוד הרמזי המוצפני ע בסיס הנתוני שקיי.
לש כ עליו להשתמש במיומנויות :חשיבה ,הבנה ופירוש ,כשתכונות הגירוי )עוצמה ,חשיבות(
משפיעות על רמת דיוק הקידוד והייצוג .דיוק זה משתכלל ע השני מתו התפתחות רגשית%
חברתית%קוגניטיבית וצבירת נסיו בעיבוד מידע.
תהליכי הקידוד והפרשנות משפיעי זה על זה באופ מעגלי ,כ שהצפנת רמזי משפיעה על הדר
שבה רמזי אלו מפורשי ,ובו זמנית הפירוש משפיע על הדר שבה רמזי נוספי מוצפני
מבחינת הקשר ומאפייניה .שלב שלישי  %הבהרת מטרות :הפרט מעלה במחשבתו מטרות או
8

תוצאות רצויות אפשריות בהתא לפרשנות שנת לסיטואציה החברתית )לדוגמה :לשמור על חפ0
אהוד  ,להשיג חבר חדש וכו'(  .המטרות הרצויות על ידי הפרט מובילות אותו להתמקד בגירויי
הפועלי באוריינטציה לקראת השגת מטרות אלו .המודל מניח כי ילדי מגיעי לסיטואציה ע
נטיות קיימות של מטרות ,א ע זאת ה נתונות לשינוי ולשיפור בתגובה לגירויי הנתוני .
שלב רביעי  %חיפוש תגובה  :הפרט מעלה מהזיכרו תגובות אפשריות למצב ומערי את התוצאות
וההשלכות של כל תגובה .במצב לא מוכר ,הפרט מקודד ומפרש את הרמזי החברתיי הנתוני
ולפיה יוצר תגובות התנהגותיות אפשריות .שלב חמישי  %בחירת התגובה :הפרט ,בהתחשב
בהערכה העצמית ובביטחו העצמי )מחוללות עצמית( שיש לו לגבי ביצוע התנהגויות שונות ,בוחר
בתגובה בעלת הסיכוי הטוב ביותר להשיג את המטרה הרצויה .שלב שישי  %ביצוע ההחלטה:
ביצוע התנהגותי של התגובה הנבחרת ,בחינת השפעות התגובה על הסביבה וויסות ההתנהגות
בהתא לכ  .ששת שלבי המודל מתרחשי אצל הפרט באופ מעגלי ודינמי לאור השתלשלות
האינטראקציה החברתית.
 Crickו  (1994) Dodgeמניחי ,כי הישענות של ילדי על תבנית קוגניטיבית סכמטית של
תהליכי ,לצור פירוש רמזי סביבתיי ופנימיי באינטראקציה חברתית ,יעילה מצד אחד
בהתמודדות ע מצבי דומי אחרי ,א יתכנו מצבי של תפיסת חוקיות מוטעית ויצירת מצב
של חוסר הסתגלות מתמש  .לכ יש צור לזהות תהליכי קוגניטיביי ספציפיי בעיבוד המידע
החברתי ,על מנת לתק תבניות קוגניטיביות לא יעילות ,אשר הופעת נפוצה בעיקר בקרב
אוכלוסיות החינו המיוחד.

ב.2.ב .מודל תהליכי עיבוד מידע חברתי ) : (Crick & Dodge, 1994ממצאי מחקרי בקרב
אוכלוסיות החינו המיוחד.
מספר חוקרי ,שבחנו תהליכי עיבוד מידע חברתי באוכלוסיות מיוחדות על פי המודל של
דודג' ,מצאו הבדלי משמעותיי בביצוע שלבי המודל בי ילדי ומתבגרי רגילי לבי ילדי
ומתבגרי ע לקויות שונות )לדוגמא.( Gomez & Hazeldine,1996 ;Tur-Kaspa & Bryan,1994 :
החוקרות  Tur-Kaspaו  , (1994) Bryanהשוו בי שלוש קבוצות :תלמידי ע ליקויי למידה,
תלמידי תת%משיגי ,שלא הוגדרו כלקויי למידה ,ותלמידי ע הישגי ממוצעי .במחקר
השתתפו שתי שכבות גיל :ג' ,ד' ו %ז' ,ח' .נמצא כי תלמידי ע ליקויי למידה הפגינו תבנית
מובחנת של תהליכי עיבוד מידע חברתי .ה נמצאו בעלי כושר נמו יותר מילדי ע הישגי
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ממוצעי בחמשת שלבי המודל ומבי שלוש הקבוצות ביטאו באופ בולט קושי בקידוד מידע
)שלב  .(1בשלב יצירת פתרונות אלטרנטיביי להתמודדות ע הסיטואציה החברתית
הקונפלקטואלית ה העלו אפשרויות וכ הביעו מודעות לקיומ של פתרונות יעילי לעומת כאלו
שאינ יעילי ,א כשנתבקשו לבחור את הפתרו המועד /מבי האפשרויות נטו לבחור פתרונות
לא יעילי בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.
החוקרי  , (1996) Gomez & Hazeldineהשתמשו במודל של דודג' לבחינת תהליכי עיבוד מידע
חברתי אצל ילדי ע פיגור שכלי .המחקר כלל ילדי מגיל חמש שני וארבעה חודשי עד גיל
שתי עשרה שני וארבעה חודשי אשר נחלקו לשלוש קבוצות מחקר :ילדי בעלי פיגור קל
) ,(70%50 – I.Qילדי בני אותו גיל כרונולוגי ללא פיגור וילדי צעירי שהינ באותו גיל מנטלי
של קבוצת בעלי הפיגור ,א ללא פיגור .לכל הילדי הוצגו ששה סטי של תמונות המשקפות
סיטואציות נושאות קונפליקטי ,כשבחלק הקונפליקט שנוצר נשא רמזי מקדימי עוייני
ובחלק רמזי מקריי ללא כוונה עויינת .בהשוואה לשתי קבוצות המחקר ללא פיגור שכלי,
ילדי ע פיגור שכלי דייקו פחות בפירוש רמזי מקריי וכמו כ ביטאו יותר תגובות עוינות
לרמזי מקריי ,(1996) Gomez & Hazeldine .מעלי את האפשרות ,כי הקשיי הבאי לידי
ביטוי בתהליכי קוגניטיביי%חברתיי בקרב תלמידי ע פיגור שכלי קשורי לקושי ביכולות
שפתיות .דודג' ) (1986מניח ,שקשיי בשלב הראשו יוצרי על פי רוב בעיות בשלבי הבאי,
ולכ תלמידי ע קשיי שפתיי יתכ מהווי קבוצה בעלת פוטנציאל לבעיות בתחו החברתי.

ב.2.ג .כישורי שפה
הכשרי השפתיי מסייעי בידי הפרט להביא לידי ביטוי את היכולת החברתית שלו.
באמצעות הוא מבי גירויי מילוליי%חברתיי ,מבצע חשיבה עצמית ומביע רגשות ,מחשבות,
עמדות וכיוב' .כלומר ,השפה משמשת את הפרט בתהליכי תפיסה והבנה של מסרי מילוליי,
בעיבוד המידע המצטבר ובביצוע ההתנהגות שנבחרה כמתאימה למצב

) ;Bandora, 1986

 .(Dodge, 1986על מנת להבי מצבי חברתיי ולהגיב לה ,יש צור בכושר הבנה שפתית
ובכושר הבעה שפתית במידה מספקת .טור%כספא ובריי מצאו בקרב תלמידי ע ליקויי למידה,
כי יכולת חברתית הייתה קשורה ,בי יתר הכישורי הקוגניטיביי%חברתיי ,לכשרי השפתיי
שנמצאו ברשות הפרט ).(Bryan & Bryan, 1991b ; Tur-Kaspa & Bryan, 1994
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ב .3.כשרי רגשיי בתהליכי עיבוד מידע חברתי

תחו הרגש נחקר רבות בקרב תאוריות פילוסופיות ,חברתיות ופסיכולוגיות שונות ,כמרכיב
משמעותי באישיות האד ובעיצוב אופי החברה .תאוריות פונקציונליות ,המייחסות לרגש תפקיד
הסתגלותי ביולוגי ,מאמינות כי לרגש אספקטי הנעתיי ותקשורתיי הטבועי בהכרה מלידה.
רגשות אוניברסליי אלו מתפקדי באופ בינפסיכולוגי ברמת העברת מידע על מצבי מנטליי
של אנשי ,על כוונותיה ועל התנהגות .כמו כ ה מסייעי בהנעה ובאירגו המחשבות כדי
לבחור בהתנהגויות מכוונות מטרה ) . (Lemerise & Arsenio, 2000אירגו ארועי ,באופ רגשי
בזיכרו ,מצמצ אפשרויות בחירה בי תגובות אלטרנטיביות ומאפשר תגובה מהירה יותר
והולמת יותר של ביצוע ההתנהגות הנבחרת בעתיד .היכולת לזהות גירויי קשורה למערכת זיכרו
מאורגנת באופ של זמ ומרחב .מחקרי הוכיחו ,כי התנסויות חוויתיות ,שנלווה לה גירוי רגשי,
נמצאו כזכורי באופ המשמעותי ביותר עבור הנחקרי ) .(Christianson & Engelberg , 1999
סוג הרגש ועוצמתו יקבעו על ידי מאפייני האינדבידואל ומאפייני הגירוי החברתי .קיימי גירויי
חברתיי נורמטיביי המעוררי אות סוגי רגש בעוצמות דומות ,בעוד שישנ גירויי ,שאצל
פרטי מסויימי ישפיעו באופ שונה על סוג הרגש ועל עוצמתו ).(Lemerise & Arsenio, 2000
אחת התאוריות ,המדגישה את הפ הסובייקטיבי ,הינה תאוריית ההערכה  .תאוריה זו מתייחסת
להערכה של אובייקטי או ארועי רגשיי כדבר סובייקטיבי ותלוי במטרות ,בערכי
ובפוטנציאל ההתמודדות של האינדבידואל .מסיבה זו אנשי מגיבי ומתנהגי באופ שונה
ביחס לאות גירויי )  Smith & Pope,1992אצל .(Scherer ,1999
 ,(1984) Isenמבחי בי המושג " "emotionלמושג " ."affectהמונח " "emotionמתאר רגשות
חזקי ,לרב קצרי מועד ,המפריעי להתנהגות השוטפת המתמשכת וא /עשויי להפסיקה.
רגשות אלו נובעי כתוצאה מפעולות מסוימות’ המשלבות תכני קוגניטיביי וגירויי
פסיכולוגיי )לדוגמא :אושר ,כעס ,עצב( .המונח " (affect or affective state) "moodמתאר
עצמה חלשה ונמשכת של מצב רוח מסוי ,שמקורו ללא סיבה או תוכ קוגניטיבי משמעותיי.
מצבי רוח אלו לרב מוסיפי צבע ונותני כיוו חדש למחשבה ולפעולות המתמשכות .ה עשויי
להשפיע על המש פעילות הפרט ,א באופ מינורי ,ללא שינוי הפעילות הבסיסית )לדוגמא מרגיש
טוב ,או רע ( .חוקרי שבדקו את השפעת הרגש על תהליכי עיבוד מידע התייחסו למצב הרגש
במוב  ."affect"%באמצעות טכניקות שונות )כגו " ("mood inductionהשפיעו החוקרי על מצב
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הרגש של נבדקי ,שנתבקשו מיד לאחר מכ לבצע מגוו משימות .בדיקת ההבדלי בביצוע
המשימות במצבי רגש שוני איפשרה לחוקרי לאבח השפעות של מצבי רגש על התהליכי
הקוגניטיביי.

ב.3.א .השפעת הרגש על תהליכי המידע החברתי  :ממצאי מחקרי.
מחקרי מראי כי הרגשה חיובית משפיעה על התנהגויות שונות כגו נחמדות ,מת תרומה וכ
יזמת שיחה ע אחרי )  .(Isen , 1970תלמידי שנבדקו במצב רוח חיובי נמצאו יעילי יותר
בביצוע משימה בעבודה ,הציבו לעצמ מטרות רבות יותר וויתרו יותר במו"מ ).(Baron, 1990
 , (1998),Bryan, Burstein & Mathurבדקו אצל תלמידי ע ליקויי למידה את השפעת הרגש
על תהליכי עיבוד המידע החברתי .במסגרת המחקר באמצעות טכניקת  mood inductionחלק
מהתלמידי כוונו למצב רגש חיובי וחלק כוונו למצב רגש שלילי  .המשימות שניתנו לתלמידי
במסגרת המחקר היו ללמוד ולזכור מילי חדשות ,לפתור בעיות מתמטיות ולבצע תת מבח של
 .WISC-Rתוצאות המחקר הראו כי תלמידי מהכיתות הנמוכות עד החטיבה העליונה ,אשר
כוונו למצב רגש חיובי )נתבקשו להיזכר באירוע חיובי( ,השיגו תוצאות טובות יותר בביצוע
משימות הקשורות לזיכרו לטווח הקצר ,מאשר אלו שכוונו למצב רגש שלילי )העלאת זיכרו
שלילי( .עוד בדקו החוקרי את השפעתה של מוסיקה שמחה כגור מניפולטיבי חיצוני על ביצוע
משימות של פתרו בעיות .נמצא ,כי האזנה למוסיקה השפיעה במספר אופני :בשלב הקידוד
נמצאה עלייה במספר יחידות המידע שהוסיפו התלמידי מדמיונ ,באופ שגר להסחה והוביל
לטעויות .בשלב הפרשנות ירדה מידת העוינות ,שעל פי רוב נמצאה במידה גבוהה אצל תלמידי
ע לקויי למידה ,ובשלב יצירת התגובות נמצאה עליה ברמת היצירתיות של הנבדקי .מחקרי
אלו מוכיחי כי נית ,באמצעות מניפולציות על מצב הרגש ,להשפיע על מגוו תהליכי
קוגניטיביי והתנהגותיי.
 (2000) ,Neidenthal & Halberstadtטענו ,כי מצב רגשי משפיע על אופ קליטת הגירויי
החברתיי ואירגונ במבני ידע בזיכרו )קידוד וייצוג מנטלי( .כ נמצא ,כי עיבוד מידע המלווה
באירוע רגשי מאפשר שליפה מהירה יותר של אותו מידע מהזיכרו ).(Eich & Macaulay, 2000
הרגש ,א כ ,משפיע על תהליכי קוגניטיביי ברמות של אירגו המידע ,קיטלוגו וזכירתו במוח.
כמו כ נמצא הרגש משפיע ביעילות ביצוע משימות ,במידת יזמה אישית ובאופי האינטראקציה
)מידת נעימותה(.
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ב.3.ב .כושר לזיהוי רגשות לא מילוליי
היכולת לזיהוי רגשות לא מילוליי הינה בעלת תפקיד משמעותי בהתפתחות היכולת החברתית
רגשית .קיימת סברה ,כי התנהגות בינאישית לקויה פוגעת במידה רבה יותר ביכולת החברתית
מאשר ליקויי קוגניטיביי )  .(Rojahn, Lederer & Tesse, 1995לש הבנת מצבי חברתיי
חייב היחיד לתפוס רמזי לא מילוליי המשודרי מהזולת ,בנוס /לרמזי המילוליי .הרמזי
הלא מילוליי משמשי לפונקציות שונות :מחזקי מסר מילולי ,משדרי מסר הפו מהמסר
המילולי )למשל בסרקז( ,משלימי מסר מילולי ותורמי לניהול ותאו אינטראקציות )כגו
בלקיחת תור בשיחה( )בר%לב .(1990 ,נמצא כי כושר גבוה בזיהוי רמזי לא מילוליי מסייע
בבחירת התנהגות חברתית מתאימה ) .(Dodge, Pettit, McCaskey, & Brown, 1986לעומת
זאת ,כושר נמו של מיומנויות חברתיות ,כגו זיהוי רמזי לא מילוליי ,מחזק תחושת בדידות
ודחייה חברתית ,המפחיתות את מידת רווחת הפרט ומעלות את הסיכוי לפתח בעיות מנטליות,
שממילא שכיחות בקרב אוכלוסיה ע פיגור שכלי ) .(Rojahn et al., 1995

ב .4.מודל אינטגרטיבי של תהליכי קוגניטיביי ורגשיי בתהליכי מידע חברתי

רבות עסקו בסוגית הקשר בי רגשות לקוגניציה .עלו השאלות הא מדובר בשתי ישויות נפרדות,
או בקשר תלותי ביניה והא בתהליכי קוגניטיביי%התנהגותיי רגש קוד לחשיבה ,נוצר
בעקבות חשיבה ,או שה מתרחשי במקביל זה לזו .היבטי קוגניטיבי ,רגשיי והתנהגותיי
היוו צירו /תלת מימדי לתאוריות שעסקו במוח ובנפש האד

) ,(Isen,1984כאשר עד

לאחרונה הניחה הדיסיפלינה הפסיכולוגית ,כי נית לחקור את שלושת המימדי באופ נפרד
) . (Yasutake & Bryan, 1995מודלי פסיכולוגי רווחי ,שעסקו בחקר האד ,כגו
הביהוויוריסטי והקוגניטיבי ,סיפקו במש עשרות שני מקו מועט לחשיבות התהליכי
הרגשיי והשלכותיה .רק בשני העשורי האחרוני נתפס הרגש כגור בעל משקל משמעותי
בתהליכי עיבוד מידע ,בהיותו משפיע על המחשבה ,על כושר השיפוט ועל תהליכי קבלת החלטות
) (1999) Lazarus .( Forgas ,1991, 2000מתייחס לקוגניציה ,לרגש ולמוטיבציה כטרילוגיה ,אשר
נסיו להפריד בי שלושת חלקיה מהווה נסיו מלאכותי המעוות את טבע האד .רגש מבחינתו
הוא תגובה לכוונות ,למשמעויות ולמטרות האד ולכ איננו יכול להתקיי ללא קוגניציה
ומוטיבציה .עוד הוא טוע ,כי כדי להבי את מגוו הרגשות האנושיי יש לקחת בחשבו את
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הקשר ההתפתחותי בי המטע הביולוגי האוניברסלי לבי התרבות הסובבת ,אשר ביחד משפיעי
על עיצוב אישיות האד מבחינה רגשית ,קוגניטיבית והתנהגותית.
חוקרי רבי עסקו בקשר בי מצבי רגש לתהליכי עיבוד מידע ) ; Bless, 2000; Forgas, 2000
 ,(2000) Forgas .(Yasutake & Bryan, 1995מציג את התפיסה המסורתית ,שהפרידה באופ
דיכוטומי בי השפעה של מצב רגשי חיובי לבי מצב רגשי שלילי על תהליכי עיבוד מידע חברתי.
לפי תפיסה זו ,הרגשה חיובית משפיעה על יצירת אסטרטגיות פשוטות ושיטחיות יותר ,מקדמות
לקראת פתרו ופחות סיסטמטיות ומאומצות .לעומת זאת ,מצב רגשי שלילי משפיע על תהלי
יצירת אסטרטגיות חשיבה מאומצות יותר ,אנליטיות וסיסטמטיות ) .(Brewer, 1988שתי
תאוריות המסבירות את השפעת מצב הרגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי ה התאוריה
הפונקציונלית ותאוריית שמירת האיזו .התאוריה הפונקציונלית טוענת ,כי הרגשה חיובית הינה
ביטוי של תחושת ביטחו ,המפחיתה צור בכוננות מפני איו ,לעומת הרגשה שלילית הקוראת
להערכות ולדריכות גבוהות יותר .תאורית האיזו טוענת ,כי לרגש עצמו השלכות הנעתיות ולכ
הרגשה חיובית תוביל לירידה במאמ 0כדי לשמור על מצב רגשי נעי ,בעוד הרגשה שלילית תוביל
לעליה בדריכות ובמאמ 0במטרה לשלוט ולשפר מצב לא נעי ) . (Forgas, 2000כיו רווחת
הדעה ,כי הרגשה חיובית אינה קשורה לתהלי

שטחי של עיבוד מידע ,אלא היא מקלה בביצוע

משימות הדורשות חשיבה בונה ,יצירתית ומכלילה .הרגשה חיובית מקדמת חשיבה סכמטית,
הנשענת על מבני ידע כלליי מתו נסיונות קודמי של הפרט או מאסטרטגיות חברתיות
מקובלות .הפרט ,א כ ,פתוח יותר לאפשרויות חברתיות רווחות ,המשרתות אותו לרוב בצורה
נאותה ,כגו :ניסוי וטעיה ,שימוש בסטראוטיפי חברתיי וכו' .הרגשה שלילית לעומת זאת
מאותתת על מצב ,שיש בו איו על השגת המטרות ולכ כדי לפתור את המצב הבעייתי ,נדרש
הפרט להתרכז בפרטי הסיטואציה ובאסטרטגיות לפתרונה ) .( Forgas,2000 ; Isen, 1987
במספר מחקרי נוספי נחקרה ההשפעה של מצבי רגש שוני על תהליכי קוגניטיביי ,תהליכי
למידה ,תפיסה חברתית ויכולת השיפוט ) .( Forgas, 1991; Isen, 1984; Isen, 1987
 ,(2000) Blessחקרה את השפעת המצבי הרגשיי על תהליכי פירוש מידע חברתי והבנתו
ומצאה ,כי שינוי עדי במצב הרגש עשוי להשפיע על אופ החשיבה מבחינת תהליכי קידוד ,איחזור
המידע וקבלת החלטות .כמו כ טענה החוקרת כי מעבר למצב רגשי נתו ,ישנ פרמטרי נוספי
המשפיעי על תגובות הפרט ,כמו ירידה במוטיבציה בעקבות רצ /של התמודדויות כושלות.
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ב.4.א .מודל אינטגרטיבי של תהליכי קוגניטיביי ורגשיי בתהליכי עיבוד מידע חברתי:
ממצאי מחקרי
מסקירת הספרות המחקרית עולי מספר ממצאי ,לפיה מצבי רגש שליליי הפחיתו תהליכי
קוגניציה מאומצי ),(Leight & Ellis,1981; Sullivan & Conway 1989

הובילו לתהליכי

מידע יעילי פחות )  , (Stroessner & Mackie,1992ולאסטרטגיות פחות מורכבות של
תהליכי סמנטי לשוניי ) .( Ellis, Thomas, & Rodriguez, 1984בניגוד לכ נמצא ,כי
מצבי רוח חיוביי הגבירו זיכרו

במשימות

לימודיות ) Nasby & Yando, 1982

; Potts,Morse; fellman; & Masters, 1986אצל ,( 1995, Bryan & Yasutakeשיפרו שליטה
במשימות הבחנה )  ,( Masters, Barden, & Ford, 1979שיפרו ביצוע משימות הקשורות לעבודה
ולמשא ומת דו צדדי )  Carnevale & Isen, 1986אצל ,(Baron,1990, Bryan & Yasutake
חיזקו אלטרואיז ) ,( Isen, 1970והגבירו צייתנות בקרב ילדי ) Lay, Waters, & Park, 1989
אצל  .( 1995, Bryan & Yasutakeבמחקרי אחרי נמצא ,כי בהשפעת מצבי רגש שליליי
דוכאו תהליכי קוגניטיביי אצל ילדי ובהשפעת מצבי רגש חיוביי עלתה מידת ההתנהגות
החיובית ,ושופרו תפקודי זיכרו ) Isen, Horn, & Rosenhan, 1973; Nasby & Yando, 1982
אצל .( 1995, Bryan & Yasutake
מהעדויות לכ שמצבי רגש משפיעי על תהליכי קוגניטיביי והתנהגותיי ,ניסו חוקרי שוני
)Bryan & Bryan, 1991a,b ; Bryan & Burstein, 1998; Sullivan, & Conwa,1989
 (Yasutake & Bryan 1995לבדוק השפעה של מצבי רגש באמצעות טכניקת mood induction
על הצלחה במשימות לימודיות וחברתיות .נבדקי נדרשו לבצע משימות תחת השפעה רגשית,
שהושגה באמצעות מניפולציה של הנסיי )מצב הרגש אינו תוצר נלווה למשימות ,אלא משתנה
מקדי ,בלתי תלוי( .במחקרי שנערכו בקרב תלמידי ע ליקויי למידה עלו ממצאי המשקפי
השפעות הדדיות בי רגשות לקוגניציה ולהתנהגות .בריי ובריי ) (Bryan & Bryan, 1991 a
בדקו השפעה של ניהול מכוו של מצב הרגש על פתרו בעיות מתמטיות בקרב תלמידי ע ליקויי
למידה .ה מצאו כי תלמידי שכוונו לרגש חיובי )נתבקשו במש דקה להיזכר באירוע שגר
לה לאושר( פתרו נכו מספר רב יותר של בעיות מתמטיות פשוטות מאשר אלו שהיו במצב רגש
נטרלי )נתבקשו לספור בצורה דמומה במש דקה( .במחקר נוס,(Bryan & Bryan, 1991 b ) /
מצב רגש חיובי שיפר למידת אוצר מילי ,יכולת אסוציאטיבית וזיכרו לטווח קצר
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) .(Burstein, 1996במחקר אחר נבדקה השפעת כיוו הרגש על תהלי עיבוד מידע חברתי על פי
המודל של דודג' )  (Crick & Dodge, 1994בקרב  95תלמידי שכבת ז' ע וללא ליקויי למידה
) .(Bryan & Burstein, 1998במחקר נבחנו השלכות של ארבעה מצבי רגש :א .מצב רגש חיובי,
שהושג על ידי מת הוראה להיזכר באירוע משמח .ב .מצב רגש חיובי ,המושג באמצעות השמעת
קטע מוסיקלי נעי .ג .מצב רגש שלילי ,שהושג באמצעות השמעת קטע מוסיקלי מטלי כבד .ד.
מצב רגש ניטרלי ,שהושג באמצעות ספירה דמומה על%ידי הנבדק .הממצאי העלו כי תלמידי
במצב רגש חיובי ,שנוצר מזיכרו חיובי ,ייצרו יותר תגובות אפשריות לפתרו קונפליקטי
חברתיי מבשאר המצבי .במצב רגש חיובי ,שהושג באמצעות מוסיקה ,הוסיפו הנבדקי בשלב
הקידוד יחידות מידע נוספות לסיפור המקורי וייחסו פחות כוונות עוינות לדמויות בתסריט לעומת
שאר המצבי.
מהמחקרי עולה ,כי למצב רגשי תפקיד משמעותי בתהליכי עיבוד מידע חברתי .מצבי רגש,
שהושגו באמצעות מניפולציות ,בקרב נבדקי שוני )ילדי ומתבגרי ע וללא חריגות( ,השפיעו
על אופ השגיה במשימות של עיבוד מידע .בניגוד למצב רגש שלילי ,מצב רגש חיובי נמצא מיטיב
ע תהליכי זיכרו לטווח הקצר ,ע עליה באופטימיות וביצירתיות וע יצירת תגובות רבות יותר
לפתרו בעיות לימודיות וקונפליקטי חברתיי .בשל ממצאי אלו ,והממצא המצביע על השפעה
מועילה של מצב רגש חיובי על אופ האירגו המיידי של מידע מעובד במבנה הזיכרו )(Isen, 1987
 ,מציעות  Bryanו  (2000) Bursteinלהשתמש בטכניקת " "mood inductionבעיקר בהוראת
חומר לימודי/חברתי חדש .כמו כ ,מציעות החוקרות להמשי לחקור את הקשר בי מצבי רגש
לתהליכי קוגניטיביי בקרב אוכלוסיות מיוחדות ,אשר אצל הקשיי האובייקטיביי
משפיעי לרעה על מצב הרגש .
המחקר הנוכחי בח באמצעות טכניקת " "mood inductionאת ההשפעה של מצבי רגש חיוביי
ושליליי על תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי .ראשית יש להתייחס
למאפייני היחודיי של אוכלוסית המחקר :מתבגרי ע פיגור שכלי קל%בינוני.

16

ב .5.פיגור שכלי :איבחו  ,הגדרה ומאפייני.

שכיחות הפיגור השכלי באוכלוסיה הכללית היא כ –  ,1%נפו 0בגברי פי  1.5מאשר בנשי.
 ICD-10הינו הסיווג והאבחו הפסיכיאטרי לפי אירגו הבריאות העולמי שפורס בשנת
1992אשר נבחר על ידי משרד הבריאות כשיטת הסיווג המקובלת בישראל במקצועות הרפואיי
לקביעת אבחנות )מתו אפטר ,הטב ,ויצמ ,ושמואל.(1999 ,
הגדרתו של  (1992) ICD-10לפיגור שכלי היא" :מצב של התפתחות מוגבלת או מעוכבת של
המוח ,מאופיינת בייחוד בהחלשת כישורי הנרכשי בתקופת ההתפתחות ותורמי לרמה
הכללית של האינטליגנציה –כישורי הכרה ,שפה ,תנועה וג כישורי חברתיי" )מתו אפטר
וחב' .(1999 ,האגודה האמריקאית לפיגור שכלי ) (AAMRהוסיפה למנת המשכל ) (IQשני תנאי
הכרחיי להגדרת פיגור שכלי – מגבלה במיומנויות הסתגלותיות ומגבלה של גיל התפתחותי ,עד
גיל  .18התנהגות מסתגלת מוגדרת כמידת היעילות שבה יחיד פוגש בסטנדרטי של עצמאות
אישית ואחריות חברתית ,המצופי מבני גילו ומקבוצת תרבותו )אלישר .(1997 ,בהגדרת הפיגור
השכלי יש לאתר מוגבלות בשניי או יותר מתחומי המיומנויות ההסתגלותיות ,כגו :עזרה
עצמית ,מיומנויות חברתיות ,שימוש במשאבי קהילתיי וכיוב' ) עמינדב .(1997 ,בקרב צעירי
ומבוגרי ע פיגור שכלי קיי מגוו רחב של תופעות נלוות ,העלולות להופיע באורח משתנה על
בסיס פתולוגיה אורגנית ,אופי גידול הילד וגורמי נוספי שאינ ברורי בבסיס )מתו אפטר,
 .(1999בנסיו להגדיר את הפיגור השכלי עדיי לא הצליחו להקי /את התופעה על כל היבטיה
ולספק קריטריוני מתאימי לזיהויה המוחלט ) עמינדב .(1997 ,ההגדרות באיבחוני מתייחסות
לקריטריוני ומרכיבי מגווני ,כ שלעיתי נית למצוא לגבי אותו פרט מספר הגדרות שונות
וא /סותרות ) עמינדב .(1997 ,משו שטר נבנה מבח משוכלל ע נורמות בדוקות היטב למדידת
התנהגות הסתגלותית ,מנת המשכל עדיי משמשת קריטריו עיקרי בקביעת הפיגור השכלי) ,מתו
אפטר.(1999 ,

ב.5.א .הבחנה בי דרגות הפיגור השכלי :קל ובינוני
תפקוד אינטלקטואלי ) ,(IQבהתייחס לפיגור ,נאמד לפי הערכי הבאי :תפקוד גבולי71%84 :
פיגור שכלי קל ,70 – 50,55 :פיגור שכלי בינוני.50,55 – 35,40 :
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פיגור קל – ע קבוצה זו נמני כשלושה רבעי מכלל המפגרי .בעיקר נובע הפיגור הקל
ממקופחות חברתית%חינוכית%כלכלית ,ולרוב אינו מלווה בליקויי פיזיי ונוירולוגיי.
פיגור בינוני  %ע קבוצה זו נמני פחות מכרבע מכלל המפגרי .פיגור זה מלווה ,בשכיחות
גבוהה יותר מהפיגור הקל ,בליקויי פיזיי%אורגאניי.
הבדלי איכותיי בי שתי דרגות הפיגור באי לידי ביטוי בתכונות תפקודיות שונות ,להל שלוש
דוגמאות :בשתי דרגות הפיגור קיימת מסוגלות לתפקודי עצמאיי ,כמו לאכול ולהתרח,0
כשבפיגור הקל קיימת מסוגלות גבוהה יותר .מבחינה תקשורתית ,בשתי דרגות הפיגור קיימת
מסוגלות לניהול שיחה ,כאשר לבעלי הפיגור הקל יכולת רמת שיחה גבוהה יותר מהפיגור הבינוני,
)א ג לא בנושאי מופשטי( ומבחינת גילויי חברות ,בשתי דרגות הפיגור מסוגלי לשיתו/
פעולה ע אחרי ,כאשר בעלי הפיגור הקל מסוגלי ליזו פעילויות קבוצתיות במידה רבה יותר.
קיימי עוד הבדלי כגו אלו ,א יש להדגיש את העובדה שהאבחנה היא דינמית ,ויתכ שיחולו
שינויי ברמת התפקוד השכלי ,הרגשי וההתנהגותי )עמינדב .(1997 ,מעבר לכ  ,מכיוו ,שרמות
התפקוד של ביצוע התנהגותי ומילולי נבדקות באופ מובח ,תלמיד יכול להימצא בכשרי
מסויימי מתפקד ברמת פיגור קל ובכשרי אחרי מתפקד ברמת פיגור בינוני )רונ.(1990 ,

ב.5.ב .כשרי חברתיי קוגניטיביי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי :ממצאי מחקרי
חשיבות רבה יש ליכולת חברתית בהקשר של הסתגלות חברתית ואיכות חיי בקרב
אוכלוסיה ע פיגור שכלי  .מחקרי ,שעקבו אחר התנהגות של תלמידי ע פיגור שכלי
המשולבי בבתי ספר רגילי ,ראו כי התנהגות בשיעורי ובהפסקות שונה מזו של ילדי ללא
פיגור ) .(Roberts, Pratt, & Leach, 1991הנסיו לשלב ילדי ע פיגור בבתי ספר רגילי ,בעיקר
כדי לשפר את הכישורי החברתיי שלה ,נכשל ברובו .מרבית הילדי ע הפיגור לא הצליחו
להיות מעורי ומקובלי בחברה של ילדי רגילי והימצאות הפיסית של התלמידי ע
הפיגור השכלי במסגרת חינו רגילה לא הספיקה בכדי לשפר את הכישורי החברתיי שלה
) .(Leffert & Siperstein, 1996מחקרי ,שבחנו כישורי הקשורי ליכולת חברתית אצל
ילדי ,מצאו כי לילדי ע פיגור שכלי יכולת פחותה מזו של ילדי רגילי ללקיחת תפקיד ,כושר
נמו יותר של פירוש מצבי חברתיי ואסטרטגיות בי אישיות פחות מפותחות ).(Smith, 1986
מחקרי שבחנו ,באמצעות המודל של דודג' ,תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב ילדי ע פיגור
שכלי העלו מספר ממצאי Gomez .ו  ,(1996) Hazeldineהשוו בי שלוש קבוצות ילדי בני 5%
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 :12קבוצת ילדי ע פיגור שכלי ,קבוצת ילדי בני אותו גיל כרונולוגי ללא פיגור שכלי וקבוצת
ילדי צעירי יותר ללא פיגור שכלי ,שנאמדו לפי אותו גיל מנטלי של הקבוצה ע הפיגור השכלי.
ה מצאו בהשוואה בי ילדי ע פיגור לבי ילדי רגילי בני אותו גיל ,כי ילדי ע פיגור שכלי
פחות דייקו בפרשנות של רמזי מקריי ,שהתרחשו ללא כוונת תחילה מוצהרת של הדמויות,
ויצרו תגובות עוינות יותר במצבי לא ברורי או מקריי .כשניפו את התלמידי
ההיפראקטיביי והאגרסיביי מקבוצת הילדי ע הפיגור ,ההבדל העיקרי נותר ביצירת
תגובות עוינות יותר של הילדי ע הפיגור השכלי כלפי מצבי בה כוונות הפרובוקטור עמומות.
בהשוואה בי קבוצת הילדי ע הפיגור השכלי לבי ילדי ללא פיגור ,בני אותו גיל מנטלי,
ההבדל היחידי נמצא ביצירת תגובות עוינות יותר בקרב ילדי ע פיגור שכלי ,במצבי עמומי.
 (1996) Leffer & Sipersteinשחקרו לפי המודל של דודג' ) ,(1986תהליכי עיבוד מידע חברתי
בקרב ילדי בני  10%13ע פיגור קל ,מצאו כי בשלב הקידוד הצפינו ילדי ע פיגור שכלי פחות
רמזי חברתיי .ה התקשו בעיקר לקודד רמזי לא וורבלי וכ התייחסו למידע שאינו
רלוונטי .בשלב הייצוג המנטלי והפרשנות נמצא ,כי כאשר הדמות בקונפליקט המוצג ביטאה
כוונות עוינות ,תלמידי ע פיגור שכלי ,בדומה לילדי רגילי ,פירשו נכו את הסיטואציה .
לעומת זאת ,כשביטאה הדמות כוונות עמומות ,על א /שהתלמידי ע הפיגור קידדו את הרמזי
הרלוונטי ,ה הבינו את הסיטואציה פחות טוב בהשוואה לתלמידי רגילי .החוקרי
 Leffer & Sipersteinחילקו את התגובות שהציעו הנחקרי לפתרו מצבי הקונפליקט לארבעה
סוגי :חברותי%אסרטיבי ,אגרסיבי ,נמנע ,ופניה לסמכות .בתסריט ,בו מוצגת פרובוקציה של
חבר ,מרבית התלמידי ע הפיגור הגיבו באופ חברותי%אסרטיבי .לעומת זאת ,בתסריט "כניסה
לקבוצת הגיל" ,שבו ילד מנסה להשתלב במשחק חברתי א אינו מוזמ ,מרבית התלמידי בחרו
בתגובה נמנעת%פסיבית ,כדי להימנע מאפשרות של סירוב חוזר על ידי הילדי המשחקי .שאר
הנחקרי בסיטואציה זו בחרו לחזור על אותה אסטרטגיה ראשונה שנכשלה קוד לכ ,מה
שמוכיח כי ה מביני את תוכ המצב א מעדיפי להימנע מקונפליקט נוס ,/ומתקשי לסגל
אסטרטגיה אלטרנטיבית טובה יותר.
מחקר אחר שבח כושר יצירת תגובות לקונפליקטי חברתיי בקרב בחורי בני  20%60ע פיגור
שכלי מצא ,כי בהשוואה לבחורי ללא פיגור ,בחורי ע פיגור גילו יכולת מוגבלת של פיתוח
מטרות מתוחכמות,יצרו תגובות מעטות יותר וברמת איכות נמוכה יותר .כמו כ ה התקשו
בבחירת אסטרטגיה יעילה לפתרו הקונפליקט ובשלב ביצוע התגובה על%ידי משחק תפקידי
נמצאו בעלי פחות טקט ופחות אפקטיביי ומשכנעי ).( Fuchs & Benson, 1995
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לסיכו ,במסגרת מחקרי על תהליכי עיבוד מידע חברתי על פי המודל של דודג' ,שנערכו
בקרב אוכלוסיות של ילדי ,מתבגרי ומבוגרי ע פיגור שכלי ,קיימת תבנית חוזרת של קשיי
הבאי לידי ביטוי בשלבי השוני של עיבוד המידע החברתי .בשלב הייצוג המנטלי והפרשנות
של הגירויי החברתיי ,כשכוונת הדמות היתה עוינת ,הנחקרי הצפינו את רמזי הסיטואציה
ושפטו נכונה אלטרנטיבות לפתרו הדילמות המוצגות בפניה .בסיטואציות בה כוונות הדמות
היו מעורפלות )תסריט בו ילד מעוניי להשתת /במשחק חברי ,הוא מתקרב א הילדי אינ
מזמיני אותו( ,או כשתוצאות הסיטואציה סתרו את כוונות הדמות )תוצאת הסיטואציה
שלילית ,א הפרובוקטור לא התכוו לכ ( ,ביטאו קשיי בשיפוט מדוייק של כוונת הדמות.
הנחקרי התקשו בלקיחת תפקיד של "האחר" והפגינו אסטרטגיות בי אישיות לא יעילות .בשלב
יצירת תגובות אפשריות לפתרו הקונפליקט ,נטו ליצור מעט תגובות ,ואצל חלק נמצאה נטייה
לחזור על אותה אסטרטגיה שנכשלה לראשונה ).(Leffert & Siperstein, 1996

חוקרי ,שבדקו את תחו היכולת החברתית בקרב אוכלוסיות של צעירי ומבוגרי ע
פיגור שכלי ,מניחי כי קיי קשר בי כושר אינטלקטואלי לבי כישורי של יכולת חברתית%
התנהגותית ) ,(Leffertb & Siperstein, 1996ע זאת עדיי לא נבח קשר הגומלי בי מצבי רגש
לתהליכי קוגניציה חברתית בקרב אוכלוסיה זו.
כפי שעולה מ הסקירה הספרותית ,ישנ קשרי גומלי משמעותיי בי תהליכי רגשיי לבי
תהליכי קוגניטיביי%חברתיי ,וא /נמצא ,כי באמצעות הכוונה מבוקרת של מצבי רגש הצליחו
להשפיע על תפקודי קוגניטיביי בתהליכי עיבוד מידע שוני.
מכיוו שלאוכלוסיה ע פיגור שכלי קשיי קוגניטיביי המשליכי על כל תחומי חייה ,כל
אפשרות לשפר תפקודי קוגניטיביי%התנהגותיי%חברתיי עשוייה לתרו לאיכות חייה.
על כ ,מטרת המחקר הנוכחי באה לבדוק הא באמצעות טכניקת " ,"mood inductionיחול
שיפור בהישגי משימות של תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי.
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במחקר הנוכחי נבח כושר תהליכי עיבוד המידע החברתי בקרב קבוצת מתבגרי בני 13%
 21ע פיגור שכלי קל%בינוני ,על פי שלבי המודל של דודג' ) .(Crick & Dodge, 1994השפעת
מצבי רגש חיוביי ושליליי על תהליכי עיבוד המידע נבחנו באמצעות טכניקת .mood induction
מכיוו שלכישורי השפתיי תפקיד משמעותי בהבנה ובהבעה של רגשות ,מחשבות והתנהגויות
במצבי חברתיי ,נבחנו ג כישורי אלו )יכולת הבנה שפתית ויכולת הבעה שפתית( .כמו כ
נבדק הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליי ,המהווה מדד משמעותי ורלוונטי ביכולת החברתית.

ב .6.רציונל ומטרות המחקר

מהסקירה הספרותית נית ללמוד ,כי קיי קושי לבחו תהליכי קוגניטיביי חברתיי בהתעל
מההשפעה הרגשית  .המטע הרגשי כמו המטע הקוגניטיבי נצבר מהתנסויות ומחוויות שהפרט
חווה בחייו ,מאישיות הפרט ומהשפעות פנימיות וסביבתיות בזמ נתו .עד היו טר נחקרה
השפעת המצב הרגשי על תהליכי עיבוד המידע החברתי בקרב אוכלוסיה ע פיגור שכלי .מ
המספר המצומצ של מחקרי בתחו הקוגניציה החברתית בקרב ילדי ומתבגרי ע פיגור
שכלי ,עולה כי אוכלוסיה זו מהווה קבוצת סיכו לפיתוח יכולת חברתית לא יעילה .במסגרת
המחקרי האמורי לעיל ,הביעו הילדי קשיי לאור כל שלבי תהלי עיבוד המידע החברתי,
בעיקר בשלבי פרשנות המידע )שלב  ,(2חוסר גמישות ביצירת אסטרטגיות אלטרנטיביות לפתרו
הקונפליקט המוצג )שלב  (4ובביצוע ההתנהגות )שלב .(6
מכיוו שכישורי חברתיי אלו ניתני ללמידה ע"י הכוונה והדרכה ,הרי שראוי לפתח אות
בקרב תלמידי ע פיגור שכלי .לאור כל האמור ,מטרות מחקר עבודה זו הינ :
א .בדיקת התהליכי הקוגניטביי –חברתיי והרגשיי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי.
ב .בחינת הקשר בי מצבי רגש שוני )חיובי ושלילי( לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי כפי
שה מופיעי במודל של דודג' ).(Crick & Dodge, 1994
לתוצאות המחקר עשויה להיות תרומה לפיתוח תוכנית התערבות למע קידו כשרי
קוגניטיביי חברתיי טובי יותר ,בקרב ילדי ומתבגרי ע פיגור שכלי .פיתוח יכולת חברתית
טובה יותר ,כפי שצויי לעיל הינה גור מכריע בהשגת איכות חיי ,ובכלל זה התמודדות בלמידה
ובעבודה ,וכ ביצירה ובשמירה על חיי חברתיי מספקי .
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ב .7.הגדרת המשתני

משתני בלתי תלויי
 .1מצב רגש :חיובי או שלילי )נמדד באמצעות הלי .(mood induction
 .2מי
 .3גיל
 .4יכולות שפתיות :יכולת הבנה שפתית )באמצעות מבח פיבודי  (PPVT-Rוכ יכולת
הבעה שפתית) באמצעות מבח .( EOWPVT
 .5כושר זיהוי רגשות )באמצעות מבח זיהוי רגשות( Ekman, Friesen & Ellsworth, 1972) :

משתני תלויי
 .1כשרי קוגניטיביי%חברתיי )על פי המודל של דודג'( :כושר הצפנת מידע ,ייצוג מנטלי
של מידע ופרשנותו ,הבהרת מטרות התגובה ,חיפוש תגובות אפשריות והערכת ,בחירת
התגובה המתאימה ביותר וביצועה )כשרי אלה נמדדו באמצעות ראיו מובנה( .
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ב 8.השערות המחקר

 .1מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי בתהליכי עיבוד מידע חברתי בששת שלבי המודל של
דודג' ,כשהקשיי המשמעותיי יופיעו בשלושה שלבי :א .בשלב הייצוג המנטלי
והאינטרפטציה ה יפרשו באופ לא מדוייק רמזי מקריי או מטושטשי וייטו לפרש
את הכוונות בסיטואציות אלו כעוינות )שלב  2במודל( .ב .בשלב יצירת אסטרטגיות
לפתרו הקונפליקט ,במצבי שתוצאת הסיטואציה שלילית ג כאשר כוונת הדמות
המבצעת בתסריט לא שלילית ,יציעו תגובות יותר אגרסיביות או נמנעות%פסיביות לפתרו
הקונפליקט) ,שלב  4במודל( .ג .יגלו חוסר יעילות בשלב ביצוע התגובה הנבחרת להשגת
פתרו הקונפליקט )שלב  6במודל(.
 .2קיימת השפעה של סוג הרגש )חיובי או שלילי( על תהליכי עיבוד מידע חברתי ,כ שמצב
רגשי חיובי מוביל לתהליכי עיבוד מידע יעילי ומוכשרי יותר מאשר מצב רגשי שלילי.
 .3קיי קושי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי בזיהוי רגשות לא מילוליי.
 .4קיי קשר חיובי בי הכושר לזהות רגשות לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי ,כ שככל
שהכושר הרגשי לזהות רגשות גבוה יותר ,כ גבוהי יותר כושר קידוד המידע )שלב 1
במודל( ,כושר היצוג המנטלי והפרשנות )שלב  2במודל( וכושר ביצוע ההתנהגות הנבחרת
)שלב  6במודל(.
 .5קיי קשר חיובי בי כשרי שפתיי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי .ככל שיכולת
ההבעה השפתית ויכולת ההבנה השפתית גבוהות יותר ,כ גבוהי יותר כושר הקידוד,
כושר היצוג המנטלי והפרשנות ,כושר הבהרת מטרות ,כושר יצירת תגובות והערכת
וכושר ביצוע התגובה.
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ג .שיטת המחקר
ג .1.המדג
אולוסיית המדג כללה קבוצה של  30מתבגרי ישראלי בני  19 ,14%21בני ו 11%בנות
כפי שמוצג בטבלה הבאה:
1985

1986

1987

שנת לידה

1981

1982

1983

1984

5

בני

3

3

1

5

2

2

בנות

1

4

0

2

2

כל התלמידי בקבוצת המחקר אובחנו על ידי שרותי הרווחה ,השרות הפסיכולוגי החינוכי או
השרות למע המפגר ואותרו כבעלי פיגור קל או בינוני .דרגת הפיגור נקבעה באיבחו על פי רמת
הבנה ורמת ביצוע של כשרי שוני כגו הכושר המילולי ,הכושר החשבוני ,הבנת מצבי
חברתיי הבנת מצבי סיכו ,מצב רגשי וכו' .לצור ניתוחי נוספי במחקר ,נעשתה חלוקה בי
נבדקי שהוגדרו באיבחו האחרו ,שנער על%ידי השירות הפסיכולוגי%חינוכי ,או על%ידי השירות
למפגר ,כבעלי פיגור קל ) 16במספר( לבי אלו שהוגדרו כבעלי פיגור בינוני ) 14במספר( .אלו
שהוגדרו כמתפקדי בביצועי שוני בשתי רמות הפיגור )בחלק קל ובחלק אחר בינוני( ,חושבו
במחקר זה על פי רמת הפיגור שאובחנה כדומיננטית.
כל התלמידי לומדי במערכת החינו המיוחד בשני בתי ספר במרכז האר .0במסגרת חוק
החינו המיוחד בתי הספר לתלמידי ע פיגור שכלי מספקי מסגרת לימודית מגיל  – 6כניסה
לכתה א' עד גיל  , 21כאשר התלמידי משובצי בכתות לפי שנתוני )נית לשב 0בכתה תלמידי
בפער של עד שני שנתוני( .הנבדקי הבמחקר לומדי בכיתות קטנות הכוללות בממוצע שבעה
עד עשרה תלמידי בכתה .לער  60%מהתלמידי מתגוררי בעיר בה שוכ בית הספר ושאר
התלמידי מתגוררי בישובי סמוכי לעיר זו .כל התלמידי מגיעי לבית הספר באמצעות
הסעות מיוחדות .מבחינה סוציואקונומית משפחות התלמידי שייכות למעמד הבינוני.
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ג .2.כלי
ג.2.א .קוגניציה חברתית
ג.2.א .1.תהליכי עיבוד מידע חברתי )) (Social information-processing skillsנספח (1
מכשיר זה פותח במקור על ידי דודג' ) .(Dodge, 1986דודג' השתמש במקור בהצגת שני תסריטי
וידאו מלווי בסדרת שאלות ,כשעל סמ תשובות הנבדקי הוערכו הכשרי הקוגניטיביי
השותפי בתהליכי עיבוד המידע החברתי במודל .במחקר זה תו התאמה לאוכלוסיה הנחקרת
נעשה שימוש בשלושה הקשרי חברתיי שמבטאי מצבי קונפליקט " :כניסה לקבוצת הגיל"
)נסיו של פרט להשתלב בקבוצה(" ,פרובוקציה מכוונת" )הילד קורב באופ מכוו( ו"פרובוקציה
עמומה" )הילד נפגע א לא מתו כוונה תחילה( ) .(Tur-Kaspa & Bryan, 1994להל דוגמא
לדילמה חברתית בנושא "כניסה לקבוצת הגיל"" :בהפסקה אי לדניאל מה לעשות .הוא רואה
בחצר שני חברי משחקי בכדור והוא רוצה מאד לשחק אית .דניאל ניגש אליה ,אבל ה
ממשיכי לשחק".
לאחר השמעת מצבי ההקשר החברתי הנבדק התבקש להשיב על סדרת שאלות המאפשרות
להערי את היכולות והקשיי של הנבדק בששת שלבי המודל לעיבוד המידע החברתי )ר' נספח
מספר .(1

ג.2.ב .מבח זיהוי רגשות – הכושר לרגישות לא מילולית )נספח (2

המבח נבנה במקור לצור בדיקת היכולת לזיהוי רגשות על פי רמזי לא מילוליי חזותיי –
עבור אוכלוסיה לקויית שמיעה )בר%לב .(1990 ,המבח כולל  36פריטי .הנבדק צופה בסרט וידאו
בו נראה שחק האומר משפט בעל תוכ זהה )"אני הול עכשיו ואני אחזור מאוחר יותר"( .השחק
אומר את המשפט תו הבעת ששה רגשות שוני )שמחה ,כעס ,הפתעה ,עצב ,פחד וגועל( .על
הנבדק לסמ מהו הרגש אותו מביע השחק .הסימו נעשה על גבי ד /בו מצויי מספר הפריט,
ולידו מופיעי שמות ששת הרגשות ,תמיד באותו סדר .בחלקו העליו של הד /מוצג מעל כל מלת
רגש ,צילו של אד המביע את הרגש הכתוב ,כדי למנוע אפשרות שאי ידיעת המלה בשפה תגרו
לטעויות בזיהוי הפריט .התמונות לקוחות מסט תמונות מקורי של אקמ ) & Ekman, Friesen
 ,(1972, Ellsworth,אשר עבר תקו /בישראל ,בהסכמה של מעל  90%לגבי הרגש המוצג בכל
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תמונה .השיקולי שהנחו את בנית המבח היו :א .נבחרו רק ששת הרגשות הבסיסיי כיו שה
אמורי להיות הקלי ביותר לזיהוי )שמחה ,כעס ,הפתעה ,עצב ,פחד ,גועל( ולגביה קיימת
מירב ההסכמה בי השופטי ) Ekmanאצל בר%לב .(1990 ,ב .יצירת הסצנות :לאור כל המבח
שיחק שחק אחד ,מתו השיקול ,כי נדרש זמ חשיפה על מנת להתרגל לרמזי הלא מילוליי
אצל כל אד .מעבר משחק אחד לשני היה דורש זמ נוס ,/וסצנות נוספות כדי לאפשר לנבדק
להתרגל לדמות חדשה .השחק צול בוידאו ,כשהוא אומר משפט ע תוכ מילולי זהה ,תו
שהוא מביע רגש שונה בכל פע .כיוו שהתוכ המילולי לא השתנה ,השוני האמוציונלי התבטא
ברמזי הלא מילוליי ) Davitzאצל בר%לב .(1990 ,ג .הצגת הגירוי :השימוש בסרט להצגת
הרגשות נועד כדי להתקרב ככל האפשר למצב תפיסה והבנת הבעות כפי שה נצפות בחיי היומיו
)בר%לב.(1990 ,
שופטי סטודנטיאלי בחרו  36סצנות )שש לכל אחד מששת הרגשות( מתו  ,108שהוערכו
כקרובות ביותר למצב תפיסה והבנה של הבעת הרגש אותו ניסה השחק להביע .הסצנות נערכו על
פי סדר רנדומלי .תשובה נכונה מזכה את הנבדק בנקודה אחת ותשובה שגויה באפס נקודות.
ציו גבוה מעיד על יכולת זיהוי גבוהה יותר של רגשות.

ג.2.ג .כישורי שפה
כדי לבחו את אופי הקשר בי הכשרי השפתיי לתהליכי עיבוד מידע חברתי הועברו שני מבחני
שפה לנבדקי.
ג.2.ג 1.מבח פיבודי  מבח יכולת הבנה שפתית )) (PPVT-Rנספח (3
מבח פיבודי ) ,(Peabody Picture Vocabulary Test-Rכפי שמופיע בנוסח המחודש
) ,(Dunn & Dunn, 1981נועד לבדוק הבנת אוצר מילי כללי )המבח תורג לעברית על ידי נבו
ואור .(1979 ,מבח זה מתאי לנבדקי ע פיגור שכלי ,משו שאינו דורש הבעה מילולית ,אלא
תגובה של זיהוי תמונה על ידי הצבעה .למבח שני נוסחי מקבילי ,בעבודה זו נעשה שימוש
בנוסח  .Aהמבח מכיל  110פריטי המדורגי לפי רמת קושי .בכל פריט ארבעה ציורי בשחור
לב .הבוח קורא מלת גירוי ועל הנבדק לזהות מבי ארבעת הציורי אשר בכל פריט ,את התמונה
המתאימה ביותר .תשובה נכונה מזכה את הנבדק בנקודה אחת ותשובה שגויה באפס נקודות.
הבדיקה נפסקת כאשר שש מתו שמונה תגובות רצופות שגויות .על מנת להבטיח ,שהנבדק אכ

26

הבי את מילת הגירוי שהוקראה ,הוצג ג כרטיס עליו כתובה מלת הגירוי ,יחד ע הגיית המלה.
המבח הועבר לכל נבדק באופ אינדבידואלי.
ג.2.ג 2.מבח יכולת הבעה שפתית )) (EOWPVTנספח (4
) (Gardner, 1979) (Expressive One Word Picture Vocabulary Test
על מנת להערי יכולת הבעת אוצר מילי נעשה שימוש במבח שבמקורו מיועד לתלמידי כתות ג'
ו ד' הבודק יכולת הבעה של מילה בודדת .המבח כולל  100תמונות המתקדמות במורכבות,
מאובייקט קונקרטי אחד לתמונה של אובייקטי אבסטרקטי  .הבוח מציג תמונה של אובייקט
אחד כל פע והנבדק צרי לבטא וורבלית את המילה המאפיינת את האובייקט .תשובה נכונה
מזכה את הנבדק בנקודה אחת ותשובה שגויה באפס נקודות .הבדיקה נפסקת כאשר שש מתו
שמונה תגובות רצופות שגויות.

ג .3.הלי' המחקר

לביצוע המחקר הושגו אישורי מתאימי ממשרד החינו  ,ממנהלי בתי הספר ,וכ מהורי
התלמידי שילדיה לקחו חלק במחקר .לצור הסכמת הגורמי השוני לביצוע המחקר
ולשיתו /הפעולה שלה ,הוגדרו לכל ,כולל לצוות מורי התלמידי ,נושא המחקר ,מטרתו,
והתועלת שהוא עשוי להביא בעתיד בעיקר לאוכלוסיה הדומה לזו של הנחקרי .כמו כ הובטחה
שמירה על סודיות מלאה ,אי העברת הפרטי המזהי לגור נוס /והימצאות באופ בלעדי בידי
החוקרת .כ הובטח כי השימוש שיעשה בשאלוני  ,ובתשובות יעשה לצורכי המחקר בלבד.
מתו תלמידי בית הספר הכולל נבחרו אלו המסווגי לחטיבה העליונה ,שהתקבלו עבור אישורי
הורי ושהביעו נכונות לשת /פעולה.
כלי המחקר הועברו לנבדקי באופ אינדבידואלי ,בחדר ע מעט גירויי ,הכולל מכשיר וידאו .

לכל המשתתפי במחקר הועברו כלי המחקר:
 (1שאלו לבדיקת כושר שפתי :יכולת הבנה שפתית של אוצר מילי .PPVT-R
 (2שאלו לבדיקת כושר שפתי :יכולת הבעה שפתית של אוצר מילי .EOWPVT -
 (3שאלו זיהוי רגשות  -הכושר לרגישות לא מילולית.
 (4שני סטי של שלושה ראיונות מובני לבדיקת תהליכי מידע חברתי )עפ"י דודג'(.
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העברת כלי המחקר נערכה במהל החודשי מר%0מאי  2002בממוצע של שלושה עד
חמישה מפגשי לכל נבדק )נקבע לפי כושר הריכוז( :במהל חודש התקיימה הפגישה הראשונה
ע החוקרת בה כל תלמיד קיבל הסבר קצר על המחקר ,על מאפייני המבחני ועל מועד .בעזרת
הנחקר ונתוני בית ספריי נכתב שאלו פרטי אישיי המתייחס למשתני מי גיל וסוג חריגות.
לאחר מכ הסבירה החוקרת כי היא עומדת לראיי אותו לגבי ששה סיפורי קצרי כאשר
בפגישה הנוכחית תראיי לגבי שלושה סיפורי ובפגישה הבאה ,שתער חודש לאחר מכ ,תראיי
לגבי שלושת הסיפורי האחרי.
לש ביצוע הראיו הבודק תהליכי עיבוד מידע חברתי )משתנה תלוי( ,תחת השפעה
רגשית )חיובית/שלילית( )משתנה בלתי תלוי( תוכנ לבצע טר הראיו ובמהלכו טכניקת
 .mood inductionהתוכנית המקורית הייתה להנחות את הנבדקי לעצו עיניה למש דקה
ולהעלות זיכרו חיובי או שלילי בהתא להנחיות החוקרת .טכניקה זו נמצאה במחקרי קודמי
כמשפיעה על מצב רגש הנחקר ,באופ שאיפשר לבחו השפעתו של מצב רגש )חיובי /שלילי( על
תהליכי עיבוד מידע חברתי ) .(Bryan & Bryan, 1991 a, bבמהל המחקר הנוכחי הנסיו לבצע
תרגיל עצימת עיניי נתקל בקשיי ובהתנגדויות מטע הנבדקי ,ולכ שונתה דר המניפולציה.
ע כניסת הנחקר לחדר הושמעה לו באופ רנדומלי אחת משני סוגי המוסיקה )שמחה /קודרת%
צורמנית כשהלח והמילי נבחרו בהתא למחקרי קודמי ).(Bryan & Bryan, 1991 a, b
הנחקר נשאל מה דעתו על השיר ומהו הרגש המתאי לסוג המוסיקה )בסיוע הנסיינית על פי
הצור (  .לאחר מכ הוצגו לנחקר שלוש תמונות בגודל ד 4A /בה מופיעות דמויות המביעות
רגשות תואמי לסוג הרגש המיועד )שלילי/חיובי( .לאחר שזיהה את הרגשות ,נתבקש הנבדק
להיזכר באירוע שבו הוא הרגיש רגש מסוג זה ,כשהחוקרת באופ אמפתי מקשיבה לתיאור
האירוע החוויתי ).(Bryan & Bryan, 1991a.b
לאחר חלק זה הופסקה מוסיקת הרקע ,הועלתה התייחסות מסכמת של החוויה הרגשית והחל
שלב הראיו המובנה הבודק כושר תהליכי עיבוד מידע חברתי ) .(Crick & Dodge 1994כל נבדק
התבקש לענות על סדרת שאלות הבוחנות את ששת שלבי עיבוד המידע החברתי עבור שלושה
סיפורי מקרה שהוקראו בפניו .כדי לשמר את ההשפעה על מצב הרגש לאור הראיונות ,לאחר כל
ראיו התייחסה החוקרת שוב לחוויה הרגשית שהועלתה בתחילה .במש כל הראיו נותרה
התמונה שהביעה את הרגש שהעלה הנבדק ,בצד השולח.
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בפגישה השניה )בממוצע שבועיי לאחר הפגישה הראשונה( הועברו שני המבחני לבדיקת
הכישורי השפתיי והמבח לזיהוי רגשות.
מבח ראשו %פיבודי  %הכושר המילולי) : (PPVT-Rלנבח הוסבר כי יוצגו בפניו בכל פע
ארבעה ציורי ויחד ע הצגת החוקרת תכריז ותציג מילת גירוי .הנחקר התבקש להצביע על
הציור המתאר באופ הטוב ביותר את המילה אשר הוכרזה כאמור .המבח ער בממוצע חמש עד
עשר דקות .מבח שני אשר בדק את הכושר השפתי היה מבח יכולת ביטוי שפתית ),(EOWPVT
בו נדרש הנחקר להביע במילה או בשתי מילי את הציור המוצג בפניו ,כאשר הציורי הולכי
ונעשי מופשטי יותר ,ג מבח זה ער עשר דקות בממוצע .המבח הבא באותו המפגש היה
מבח לזיהוי רגשות )משתנה תלוי( ,לפני העברת מבח זיהוי רגשות )משתנה תלוי( הוסבר לכל
תלמיד כי הוא עומד לצפות בסרט וידאו ,בו יראה שחק האומר משפט בעל תוכ זהה )"אני הול
עכשיו ואני אחזור מאוחר יותר"( .השחק תו אמירת המשפט יביע אחד מששה רגשות שוני
)עצב ,שמחה ,כעס ,גועל ,הפתעה ,ופחד( ,והתלמיד יתבקש לסמ מהו הרגש אותו מביע השחק.
הסימו יעשה על גבי ד /בו מצויי מספר הפריט ,ולידו מופיעי שמות ששת הרגשות ,תמיד באותו
סדר .מבח זה ער עשרי דקות בממוצע  ,א כמו במבחני הקודמי הנחקר לא הוגבל בזמ.
לאחר שבועיי%שלושה הנחקר יעבור את שלושת הראיונות )בשינוי תוכ מצומצ של הסיפורי(
כאשר לפני הראיו ובמהלכו החוקרת תבצע באותו אופ של הפע הקודמת טכניקת mood
 inductionמניפולציה על מצבו הרגשי של הנחקר במטרה לבדוק הא קיימת השפעה של מצב
הרגש )חיובי /שלילי( על תהליכי עיבוד מידע חברתי .כל אלו שבפגישה הקודמת העלו חוויה
שלילית נתבקשו להעלות חוויה חיובית ולהפ  ,כאשר המוסיקה והתמונות מלווי כבפע
הקודמת את התהלי  .לאחר שהנחקר שית /את החוקרת בחוויה הרגשית הוא התבקש להשיב על
סדרת שאלות הבוחנת את ששת שלבי תהלי עיבוד המידע החברתי עבור כל אחד משלושת
הסיפורי  .כדי לשמר את ההשפעה הרגשית לאור הראיו ,לפני כל סיפור ניתנה התייחסות
חוזרת לארוע הרגשי שסיפר הנחקר.
במספר מקרי הנבדקי איבדו את כושר הריכוז הנדרש .במצב זה הראיו הופסק בתו סיפור
אחד או שניי ,והנבדק המשי את ביצוע הראיו יו או יומיי לאחר מכ.
יש לציי כי טכניקת המניפולציה דרשה זמ רב יותר מהתיכנו המקורי ,והדבר פגע בכושר הריכוז
בהמש  .כמו כ ,לאור העברת הראיו המובנה התגלו קשיי בשימור סוג הרגש המונחה.
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בפגישה השניה )בממוצע שבועיי לאחר הפגישה הראשונה( הועברו שני המבחני לבדיקת
הכישורי השפתיי והמבח לזיהוי רגשות.
מבח ראשו %פיבודי  %הכושר המילולי) : (PPVT-Rלנבח הוסבר כי יוצגו בפניו בכל פע
ארבעה ציורי ויחד ע הצגת החוקרת תכריז ותציג מילת גירוי .הנחקר התבקש להצביע על
הציור המתאר באופ הטוב ביותר את המילה אשר הוכרזה כאמור .המבח ער בממוצע חמש עד
עשר דקות .מבח שני אשר בדק את הכושר השפתי היה מבח יכולת ביטוי שפתית ),(EOWPVT
בו נדרש הנחקר להביע במילה או בשתי מילי את הציור המוצג בפניו ,כאשר הציורי הולכי
ונעשי מופשטי יותר ,ג מבח זה ער עשר דקות בממוצע .המבח הבא באותו המפגש היה
מבח לזיהוי רגשות )משתנה תלוי( ,לפני העברת מבח זיהוי רגשות )משתנה תלוי( הוסבר לכל
תלמיד כי הוא עומד לצפות בסרט וידאו ,בו יראה שחק האומר משפט בעל תוכ זהה )"אני הול
עכשיו ואני אחזור מאוחר יותר"( .השחק תו אמירת המשפט יביע אחד מששה רגשות שוני
)עצב ,שמחה ,כעס ,גועל ,הפתעה ,ופחד( ,והתלמיד יתבקש לסמ מהו הרגש אותו מביע השחק.
הסימו יעשה על גבי ד /בו מצויי מספר הפריט ,ולידו מופיעי שמות ששת הרגשות ,תמיד באותו
סדר .מבח זה ער עשרי דקות בממוצע  ,א כמו במבחני הקודמי הנחקר לא הוגבל בזמ.
לאחר שבועיי%שלושה הנחקר יעבור את שלושת הראיונות )בשינוי תוכ מצומצ של הסיפורי(
כאשר לפני הראיו ובמהלכו החוקרת תבצע באותו אופ של הפע הקודמת טכניקת mood
 inductionמניפולציה על מצבו הרגשי של הנחקר במטרה לבדוק הא קיימת השפעה של מצב
הרגש )חיובי /שלילי( על תהליכי עיבוד מידע חברתי .כל אלו שבפגישה הקודמת העלו חוויה
שלילית נתבקשו להעלות חוויה חיובית ולהפ  ,כאשר המוסיקה והתמונות מלווי כבפע
הקודמת את התהלי  .לאחר שהנחקר שית /את החוקרת בחוויה הרגשית הוא התבקש להשיב על
סדרת שאלות הבוחנת את ששת שלבי תהלי עיבוד המידע החברתי עבור כל אחד משלושת
הסיפורי  .כדי לשמר את ההשפעה הרגשית לאור הראיו ,לפני כל סיפור ניתנה התייחסות
חוזרת לארוע הרגשי שסיפר הנחקר.
במספר מקרי הנבדקי איבדו את כושר הריכוז הנדרש .במצב זה הראיו הופסק בתו סיפור
אחד או שניי ,והנבדק המשי את ביצוע הראיו יו או יומיי לאחר מכ.
יש לציי כי טכניקת המניפולציה דרשה זמ רב יותר מהתיכנו המקורי ,והדבר פגע בכושר הריכוז
בהמש  .כמו כ ,לאור העברת הראיו המובנה התגלו קשיי בשימור סוג הרגש המונחה.
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ד.הצגת הממצאי
השערת המחקר הראשונה הייתה ,כי מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי בתהליכי עיבוד מידע
חברתי בששת שלבי המודל ע קשיי משמעותיי במיוחד בשלושה שלבי :בשלב הפירוש בו ה
יטו לפרש את כוונות הפרובוקטור כעוינות ,ג כשהרמזי עמומי ואינ מעידי על כ  ,בשלב
יצירת אסטרטגיות לפתרו הקונפליקט ,בו יציעו תגובות יותר אגרסיביות או נמנעות%פסיביות
לפתרו הקונפליקט ובשלב ביצוע ההתנהגות ,בו יגלו חוסר יעילות להשגת פתרו הקונפליקט.
לש בדיקת השערת המחקר הראשונה נבדקו הממוצעי וסטיות התק של כל המשתני בשלבי
השוני של מודל תהליכי עיבוד המידע החברתי של דודג' .השערה זו נבדקה בהתייחס לממוצעי
של כל ששת הסיפורי ,שביצע כל נבדק )שני סיפורי של כניסה לקבוצת בני הגיל ,שני סיפורי
של פרובוקציה מכוונת ושני סיפורי של פרובוקציה עמומה( .על מנת ליצור סקלה אחידה עבור
המשתני ,הומרו סולמות הערכי לסקלה של  100%0למעט במשתני הבאי :מס' תוספות ,מס'
מטרות ומס' תגובות מוצעות.

בלוח מס'  1מוצגי ממוצעי וסטיות תק של השלבי השוני בתהליכי עיבוד המידע החברתי,
עבור ששת הסיפורי )איחוד הסיפורי של שני מצבי הרגש%חיובי ושלילי(.
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לוח מס' 1
ממוצעי ,סטיות תק וערכי  Fלבדיקת ההבדלי בתהליכי עיבוד מידע חברתי בי מצב רגש חיובי
לבי מצב רגש שלילי )(N=30
משתנה

מצב רגש חיובי
M

S. D

מצב רגש שלילי
M

S. D

ס כל ששת הסיפורי
F
)שני מצבי הרגש(
M
)(1,29
S. D

שלב  1קידוד
 %יחידות מידע
מס' תוספות
שלב  2פירוש
 %עוינות
%פרשנויות מרובות
שלב  3הבהרת מטרות
מס' מטרות
 %מטרה פנימית
 %מטרה חיצונית
שלב  4חיפוש תגובה
מס' תגובות שהציעו
 %יעילות
 %תוקפניות
 %פסיביות
 %מערבי צד ג'
 %לא יעילות
 %אחרי
שלב  5בחירת התגובה
 %העדפת תגובה יעילה
הערכת התגובות
 %יעילות

44.24
4.07

23.34
3.06

45.43
3.57

23.78
2.85

0.07
1.10

44.84
7.63

20.47
5.31

61.11
75.56

31.66
36.02

64.44
73.33

37.07
30.83

0.21
0.10

62.78
74.44

28.26
27.59

2.80
9.10
89.91

0.61
17.81
17.81

2.93
15.54
84.36

0.83
22.69
22.69

0.46
1.48
1.48

5.73

0.98

12.77
87.14

16.17
16.17

8.17
17.15
15.44
24.00
28.79
11.80
2.82

2.49
14.81
21.31
21.85
18.64
16.95
9.60

7.47
21.43
18.32
20.78
30.17
8.04
1.26

2.19
20.78
18.33
21.75
18.82
14.36
3.91

2.62
2.10
0.69
0.42
0.17
0.75
0.88

15.63
19.73
16.87
21.92
29.74
9.84
1.89

4.06
16.41
16.63
16.19
16.22
9.58
5.47

30.00

34.30

27.78

30.43

0.13

28.89

28.00

78.33

23.22

87.22

24.64

3.28

82.78

28.00

 %תוקפניות
 %פסיביות

33.33
52.78

31.86
32.48

20.00
55.00

22.49
28.75

3.53
0.20

26.67
53.89

19.81
19.62

 %מערבי צד ג'
 %לא יעילות
%העדפת תגובה יעילה
שלב  6ביצוע התגובה
 %יעילות הביצוע

89.44
67.22
38.89

15.46
25.33
36.18

95.56
61.67
23.33

10.66
26.68
26.48

*5.10
0.83
*4.58

92.50
64.44
31.11

11.02
20.05
24.66

58.83

21.84

22.84

0.31

58.28

20.13

57.72

הערה .כל המשתני למעט מס' תוספות ,מס' מטרות ומס' תגובות מוצעות ,נעי על סול של 100%0

p<.05
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כפי שנית לראות מהלוח בשלב הקידוד )שלב  ,(1במשתנה שבדק כושר קידוד יחידות מידע
בששת הסיפורי נמצא ,כי הנבדקי קודדו בממוצע פחות ממחצית יחידות המידע
) .(M=44.84 ,SD=20.47בשלב הפרשנות נית לראות כי הבינו במרבית הפעמי את ההקשר
) ,(M=74.44 ,SD=27.59וכ ,כי נטו לעוינות גבוהה )) (M=62.78 ,SD=28.26טווח התשובות נע
בי נבדקי שלא היו עויני כלל לבי כאלו שהביעו עוינות בכל ששת הסיפורי ,ומכא סטית
התק הגבוהה ( .בשלב הבהרת המטרות רוב הנבדקי הציעו בממוצע מטרה אחת לכל סיפור
)) (M=5.73 ,SD=0.98מוצג לששת הסיפורי יחד( כאשר באופ מובהק הציעו יותר מטרה
חיצונית )) (M=87.14 ,SD=16.17למשל ליצור קשרי חברות ,לנקו בתוק /או להשיג דבר מה
רצוי( מאשר מטרה פנימית

)) (M=12.77 ,SD=16.17למשל להשיג או לווסת רגש מסוי(

).(F(1,29)=158.5; p<.001
בשלב חיפוש התגובה הציעו הנבדקי מספר תגובות להתמודדות ע ששת מצבי הקונפליקט
) .(M=15.63 ,SD=4.06מתו תגובות אלו ,אחוז התגובות המערבות צד שלישי היה הגבוה ביותר
) ,(M=29.74 ,SD=16.22לאחר מכ בקירוב זה לזה הוצעו תגובות פסיביות ),SD=16.19
(M=21.92

ותגובות יעילות ) .(M=19.73 ,SD=16.41אחריה הוצעו תגובות תוקפניות

) (M=16.87 ,SD=16.63ואחוז נמו יחסית של תגובות שסווגו כלא יעילות ).(M=9.84 ,SD=9.58
מממצאי אלו עולה ,כי מתו ס כל התגובות שהציעו הנבדקי פחות מ 20%%סווגו כתגובות
יעילות ) ,(M=19.73 ,SD=16.41נתו המאשש את ההשערה שמתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי
משמעותי בשלב יצירת אסטרטגיות לפתרו הקונפליקט .כלומר ההשערה ,שבשלב יצירת
אסטרטגיות לפתרו הקונפליקט יציעו אחוז גבוה של תגובות אגרסיביות או נמנעות%פסיביות
לפתרו הקונפליקט אוששה ,א כי אחוז התגובות הגבוה ביותר שהציעו הנבדקי היה של
תגובות המערבות צד שלישי.
בשלב בחירת התגובה המתאימה מתו התגובות שהציעו הנבדקי ,בפחות משליש מהמקרי ה
בחרו את התגובה היעילה ) .(M=28.89 ,SD=28.00בחלק בו נתבקשו הנבדקי להערי סט של
חמש תגובות בסול של שלושה ערכי ,ההערכה הגבוהה ביותר ניתנה לתגובה המציעה לערב צד
שלישי ) .(M=92.50 ,SD=11.02במקו השני הוערכה התגובה היעילה ),(M=82.78 ,SD=19.81
במקו השלישי הוערכה התגובה הלא יעילה ) ,(M=64.44 ,SD=20.05במקו הרביעי הוערכה
התגובה הפסיבית ) (M=53.89 ,SD=27.57והתגובה התוקפנית קיבלה את ציו ההערכה הנמו
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ביותר ) .(M=26.67 ,SD=19.62על א /העובדה שבשלב הערכת התגובות קיבלה התגובה היעילה
) ,(M=82.78 ,SD=19.81כאשר נתבקשו הנבדקי לבחור בתגובה המתאימה מתו

ציו גבוה

חמש אפשרויות ,בחרו בתגובה זו רק בשליש מהמקרי ) .(M=31.11 ,SD=24.65כלומר מתבגרי
ע פיגור שכלי נותני ציו הערכה גבוה לתגובה היעילה ,א כשעליה לבחור את התגובה
המתאימה ביותר ,ממעטי לבחור בתגובה זו.
בשלב ביצוע התגובה )שלב  ,(6רמת יעילות הביצוע הייתה נמוכה ) ,(M=58.28 ,SD=20.13נתו
המאשש את ההשערה בדבר הקושי בביצוע ההתנהגות של התגובה הנבחרת להשגת פתרו
הקונפליקט.
לסיכו ,ההשערה הראשונה אוששה ,מאחר ועולה מהממצאי כי אכ לאור כל שלבי המודל
גילו המתבגרי ע הפיגור השכלי קשיי ניכרי.

כמו כ ,מכיוו שקבוצת הנבדקי הייתה הטרוגנית מבחינת דרגות הפיגור )קל/בינוני( ,הנבדלות
בי היתר בתפקודי הקוגניטיביי%תפיסתיי ובשליטה במיומנויות הסתגלותיות ,הוחלט לבצע
השוואה בי נבדקי משתי דרגות הפיגור בכל משתני המחקר הנוכחי .הנבדקי סווגו כבעלי פיגור
קל או כבעלי פיגור בינוני על פי האופ שבו הוגדרו באיבחו האחרו ,אשר נער על ידי השירות
הפסיכולוגי%חינוכי ,או על ידי השירות למפגר .השוואה זו נבדקה באמצעות ניתוח שונות רב
משתני

) ,(Manovaכאשר הוכנסו לניתוח זה בו זמנית כל  21המשתני הכלולי בשלבי עיבוד

המידע השוני .ניתוח השונות העלה כי בהשוואה כוללנית ,שהתייחסה לכל המשתני יחד ,לא
נמצא הבדל מובהק בי שתי רמות הפיגור ) ,(F(1,28)=2.00;p>.05א ע זאת ,בהשוואה פנימית
של כל משתנה בנפרד נמצאו הבדלי מובהקי בי דרגות הפיגור השונות בששה משתני בשלבי
מודל :במספר התגובות המוצעות עבור ששת הסיפורי )שלב  ,(4הנבדקי ע הפיגור הקל הציעו
מספר גבוה יותר של תגובות ) (M=17.06 ,SD=4.04מאשר הנבדקי ע הפיגור הבינוני
)(M=14.00,SD=3.53

) .(F(1,28)=4.82; p<.05מתו התגובות שהציעו הנבדקי,

בעלי הפיגור הקל הציעו יחס גבוה יותר של תגובות יעילות ) (M=26.28 ,SD=15.99מאשר בעלי
הפיגור הבינוני )(M=12.25,SD=13.87

) .(F(1,28)=6.48; p<.05בשלב בחירת התגובה

)שלב  (5נבדקי ע פיגור קל בחרו את התגובה היעילה יותר פעמי מאשר נבדקי ע פיגור
בינוני ,ג מתו

רפרטואר התגובות שהציעו הנבדקי

) M=41.67 ,SD=29.18לעומת
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 M=14.28 ,SD=18.32בהתאמה() (F(1,28)=9.14; p<.01וג מתו סט התגובות שהוצג בפניה
) M=40.63 ,SD=25.06לעומת  M=20.24 ,SD=19.80בהתאמה(

).(F(1,28)=5.98; p<.05

באותו שלב ) (5הנבדקי ע הפיגור הבינוני העריכו את התגובה התוקפנית במידה גבוהה יותר
) (M=36.31 ,SD=21.58מאשר הנבדקי ע הפיגור הקל )(M=18.23 ,SD=13.34
) (F(1,28)=7.83; p<.01ובשלב ביצוע ההתנהגות )שלב  (6הנבדקי ע הפיגור הקל ביצעו
ביעילות רבה יותר את התגובה היעילה ) (M=66.60 ,SD=21.82מאשר הנבדקי ע הפיגור
הבינוני

).(F(1,28)=7.09; p<.05) (M=48.76 ,SD=13.09

לסיכו ,נית לראות כי קיימי הבדלי מובהקי במספר משתני במודל בי קבוצת הנבדקי
ע הפיגור הקל לבי קבוצת הנבדקי ע הפיגור הבינוני .למרות ההבדלי  ,בשתי הקבוצות ניכר
קושי הבא לידי ביטוי לאור כל שלבי מודל עיבוד המידע החברתי של דודג'.

למרות שלא שוערה השערה מובחנת בדבר השפעת ההקשר החברתי )דהיינו ,כוונות הפרובוקטור
מכוונות או עמומות( על תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי ,הוחלט כי
בחינת קשר זה יכולה לתרו להבנה מעמיקה יותר בנושא .ההנחה הייתה ,שקושי בקידוד
ובפירוש הרמזי העמומי יגביר את מידת העוינות והתוקפנות לאור שלבי המודל .לצור
בדיקה זו ,חולקו שש הסיטואציות לפי ההקשר החברתי" :כניסה לקבוצת גיל"" ,פרובוקציה
מכוונת" ו"%פרובוקציה עמומה" )בלוח מס'  1כל מצב רגש )חיובי/שלילי( כולל את שלושת סוגי
ההקשרי והעמודה השלישית המאחדת את שני מצבי הרגש ,כוללת שתי סיטואציות מכל הקשר.
לצור הבדיקה הנוכחית אוגדו הסיטואציות בזוגות לפי ההקשר החברתי בהתעל ממצב הרגש(.
השוואה נערכה בי ממוצעי שלושת סוגי ההקשרי" (1) :כניסה לקבוצת הגיל"" (2) ,פרובוקציה
מכוונת" ו" (3) %פרובוקציה עמומה" ,בכל תהליכי עיבוד המידע .על מנת להשוות בי סוגי
ההקשרי החברתיי בוצע ניתוח שונות רב משתני ע מדידות חוזרות ) Manova with
 .(Repeated Measuresעל מנת לדרג את שלושת סוגי ההקשרי החברתיי במשתני בה
נמצאו הבדלי מובהקי ,בוצע ג ביניה ניתוח שונות רב משתני ע מדידות חוזרות ) Manova
.(with Repeated Measures
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ממוצעי ,סטיות תק וערכי  Fשל ניתוח השונות מוצגי בלוח מס' .2
לוח מס' 2
ממוצעי ,סטיות תק וערכי  Fלהשוואה בי שלושת סוגי ההקשרי .1 :כניסה לקבוצת בני הגיל,
 .2פרובוקציה מכוונת  .3פרובוקציה עמומה )(N=30
.3פרובוקציה
עמומה
M
S. D

משתנה

.1כניסה
לקבוצת גיל
M
S. D

)(2,58

שלב  1קידוד
%יחידות מידע
מס' תוספות

35.63
2.83

21.39
2.04

55.80
2.40

23.73
2.16

43.08
2.40

23.70
2.08

***19.14
1.01

2>3>1
%

שלב  2פירוש
 %עוינות
 %הקשר

50.00
71.67

39.39
36.40

66.67
85.00

37.90
26.75

70.00
66.67

36.20
37.90

*3.34
*4.52

3,2>1
2> 1,3

1.83
5.00
95.00

0.46
15.26
15.26

1.63
16.67
83.33

0.61
27.33
27.33

1.83
16.67
83.33

0.38
30.32
30.32

1.67
2.45
2.45

%
%
%

2.90
25.33

1.15
26.86

2.23
16.37

0.50
17.31

2.23
21.16

0.55
22.30

0.46
2.18

%
%

 %לא יעילות

7.31
25.51
26.73
11.83

19.92
24.86
25.44
16.17

19.68
24.94
27.93
9.71

20.67
25.64
21.73
13.58

21.35
14.18
34.68
7.51

22.74
18.50
22.16
15.50

**6.96
*3.00
1.35
0.66

3,2>1
1,2>3
%
%

 %אחרי

3.28

7.56

1.37

5.62

1.11

6.08

0.33

%

33.33

37.90

18.33

33.43

35.00

41.83

2.59

%

שלב  3הבהרת מטרות
מס' מטרות
 %פנימית
%חיצונית

שלב  4חיפוש תגובה
מס' תגובות
 %יעילות
 %תוקפניות
 %פסיביות
 %צד שלישי

שלב  5בחירת תגובה
העדפת היעילה

הערכת התגובות
 %יעילות
92.50
 %תוקפניות
16.67
 %פסיביות
 %צד שלישי
 %לא יעילות
העדפת יעילה

53.33
94.17
70.00
36.67

18.74
23.06
39.79
14.20
29.65
34.57

.2פרובוקציה
מכוונת
M
S. D

75.00
33.33
62.50
90.00
65.00
30.00

36.55
33.69
30.61
22.36
33.86
38.50

80.83
30.00
45.83
93.33
58.33
26.67

22.44
27.39
35.40
13.02
31.71
31.44

F

*4.70
*3.70
2.80
0.58
1.13
0.84

השוואה בי
ההקשרי

1> 3,2
3,2>1
%
%
%
%

שלב  6ביצוע התגובה
 %יעילות
ביצוע
*p <.001*** p <.01** p≤.05

59.94

22.55

58.27

21.75

56.61

20.78

0.84

%
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מלוח מס  2עולה כי בהשוואה בי שלושה סוגי ההקשרי החברתיי לאור שלבי עיבוד המידע
נמצאו שבעה הבדלי מובהקי .ההבדל המובהק הראשו נמצא בשלב הקידוד ,שבו קודדו
הנבדקי את אחוז יחידות המידע הרב ביותר בהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת"
) .(M=55.80 ,SD=23.73אחוז יחידות מידע נמו יותר קודדו הנבדקי בהקשר החברתי שתאר
"פרובוקציה עמומה" ) ,(M=43.08,SD=23.70ואת אחוז יחידות המידע הנמו ביותר קודדו
בהקשר החברתי שתאר "כניסה לקבוצת הגיל" )F(2,58)=19.14; ) (M=35.63 ,SD=21.39
.(p<.001
בהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת" ,אשר בו נמצא כושר הקידוד הגבוה ביותר ,נמצא
ג מימד הפרשנויות המרובות )ההקשר( בשלב הפירוש ,כגבוה ביותר .הנבדקי התייחסו להקשר
החברתי ,בסיטואציות שכללו "פרובוקציה מכוונת" בממוצע גבוה ) (M=85.00 ,SD=26.75מאשר
בסיטואציות שכללו "כניסה לקבוצת גיל" ) (M=71.67 ,SD=36.40וכ מאשר בסיטואציות שכללו
"פרובוקציה עמומה" ) .(M=66.67 ,SD=37.90כלומר הנבדקי התייחסו להקשר החברתי במידה
גבוהה יותר כאשר בשלב הקידוד קודדו יותר יחידות מידע.
שלושת ההבדלי המובהקי הבאי מבטאי דפוס חוזר הקשור לער עוינות :אחוז העוינות
בשלב הפירוש ,אחוז התגובות התוקפניות מתו רפרטואר התגובות שהציגו הנבדקי בשלב
חיפוש התגובה ,וכ אחוז ציוני ההערכה שנתנו הנבדקי לתגובה התוקפנית שהוצגה בפניה
בשלב בחירת התגובה.
בשלב הפירוש אחוז התגובות העוינות בהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת"
) (M=66.67 ,SD=37.90וכ "פרובוקציה עמומה" ) ,(M=70.00 ,SD=36.20היה גבוה מאשר
בהקשר החברתי שתאר "כניסה לקבוצת גיל" ). (F(2,58)=3.34; p≤.05) (M=50.00 ,SD=39.39
בשלב חיפוש התגובה ,אחוז התגובות התוקפניות בהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת"
) (M=19.68 ,SD=20.67ובהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה עמומה" )(M=21.35 ,SD=22.74
היה גבוה ממוצע התגובות התוקפניות בהקשר שתאר "כניסה לקבוצת הגיל" ),SD=19.92
(M=7.31

) .(F(2,58)=6.96; p<.01ולבסו /בשלב בחירת התגובה ,ממוצע ציו הערכה

שנית לתגובות התוקפניות בהקשרי שתוארו בה "פרובוקציה מכוונת" ),SD=33.69
 (M=33.33ו "פרובוקציה עמומה" ) ,(M=30.00 ,SD=27.39היה גבוה מזה שנית בהקשר שתאר
"כניסה לקבוצת הגיל"

) .(F(2,58)=3.70; p≤.05) (M=16.67 ,SD=23.06מממצאי אלו
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נית לראות :א .הקשר חברתי שתאר "כניסה לקבוצת הגיל" ,ללא פגיעה פיסית ,עורר פחות
עוינות ותוקפנות בקרב הנבדקי מאשר ההקשרי החברתיי שתארו "פרובוקציה מכוונת"
ו"פרובוקציה עמומה" ,שכ גבלו בפגיעה פיסית ,א מכוונת וא לאו .ב .העובדה כי לא נמצאו
הבדלי מובהקי בי ההקשר החברתי שתאר

"פרובקציה מכוונת" לבי ההקשר שתאר

"פרובוקציה עמומה" ,בערכי המשקפי עוינות ותוקפנות ,תומכת בהשערה כי מתבגרי ע
פיגור שכלי מתקשי בזיהוי רמזי עמומי בהקשר חברתי שתוצאתו שלילית )פגיעה פיסית(,
ומגיבי במידת עוינות ותוקפנות הדומות לאלו שמגיבי בהקשר חברתי שמתאר "פרובוקציה
מכוונת".
הבדל אחר ,שנמצא ברמת מובהקות נמוכה יחסית ,מראה כי בשלב חיפוש התגובה הנבדקי גילו
מידה גבוהה יותר של תגובות פסיביות%נמנעות בהקשר החברתי שתאר "כניסה לקבוצת הגיל"
) (M=25.51 ,SD=24.86ובהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת" )(M=24.94 ,SD=25.64
מאשר בהקשר שתאר "פרובוקציה עמומה" ).(F(2,58)=3.00; p≤.05 ) (M=14.18 ,SD=18.50
הבדל מובהק נוס /נמצא בשלב בחירת התגובה ,כאשר בהקשר החברתי שתאר "כניסה לקבוצת
הגיל" העריכו הנבדקי במידה גבוהה יותר את התגובה היעילה ) (M=92.50 ,SD=18.74מאשר
בהקשר החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת" ) (M=75.00 ,SD=36.55ו "פרובוקציה עמומה"
) .(F(2,58)=4.70; p≤.05) (M=80.83,SD=22.44כלומר ,באינטראקציה חברתית שלא הייתה
כרוכה בפגיעה פיסית ,נטו הנבדקי להערי במידה גבוהה יותר את התגובה היעילה.
לסיכו ,אוששה ההנחה ,כי בפרובוקציה עמומה יתקשו מתבגרי ע פיגור שכלי לפרש את
הרמזי ובמקרה כזה יטו לפרש את כוונת הפרובוקטור כעוינת .יש לציי ,כי כאשר נסיבות
הקונפליקט היו עמומות ולא גבלו בפגיעה פיסית )“כניסה לקבוצת הגיל"( ,מידת העוינות ומידת
התוקפנות היו נמוכות יותר באופ מובהק ,והערכת התגובה היעילה הייתה גבוהה יותר באופ
מובהק מאשר בהקשר החברתי בו הפרובוקציה גבלה בפגיעה פיסית )"פרובוקציה מכוונת"
ו"פרובוקציה עמומה"( .
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השערת המחקר השניה הייתה כי קיימת השפעה של סוג הרגש )חיובי או שלילי( על תהליכי עיבוד
מידע חברתי ,כ שמצב רגש חיובי יוביל לתהליכי עיבוד מידע יעילי ומוכשרי יותר מאשר מצב
רגש שלילי .כדי לבדוק השערה זו נבדקו ההבדלי בכל המשתני בששת השלבי של תהליכי
עיבוד המידע החברתי בי מצב רגש חיובי לבי מצב רגש שלילי ,באמצעות סדרת ניתוחי שונות רב
משתני ע מדידות חוזרות וערכי  .Fבלוח מס'  1מוצגי ממוצעי ,סטיות תק וערכי  Fלבדיקת
ההבדלי בתהליכי עיבוד מידע בי מצב רגש חיובי למצב רגש שלילי .שתי העמודות של כל אחד
ממצבי הרגש ,מציגות את הממוצעי לשלושה סיפורי )כניסה לקבוצת גיל ,פרובוקציה מכוונת
ופרובוקציה עמומה( .כאמור ,על מנת ליצור סקלה אחידה עבור המשתני ,הומרו סולמות
הערכי לסקלה של  100%0למעט במשתני הבאי :מס' תוספות ,מס' מטרות ומס' תגובות
מוצעות.
מלוח מס'  1נית לראות כי נמצאו שני הבדלי מובהקי בי מצבי הרגש השוני ,בשני משתני
בשלב בחירת התגובה )שלב  .(5ההבדל הראשו נמצא במשתנה הערכת התגובות ,שבו נדרש
הנבדק לתת ציו הערכה עבור סט של חמש תגובות מוצגות בסקלה של שלושה סולמות )טוב,
בינוני ,רע( .נמצא כי במצב רגש שלילי הנבדקי העריכו במידה גבוהה יותר את הפניה לצד שלישי
) (M=95.56 ,SD=10.66משהעריכו במצב רגש חיובי )F(1,29)=5.10; ) (M= 89.44, SD=15.46
 .(p<.05ההבדל המובהק השני נמצא במשתנה "העדפת התגובה היעילה" )ג הוא בשלב 5
במודל( .במשתנה זה הנבדק נתבקש לבחור מתו סט התגובות שהוצגו לו ,בתגובה המתאימה
ביותר לפתרו הקונפליקט .נמצא ,כי במצב רגש חיובי בחרו הנבדקי בשכיחות גבוהה יותר
בתגובה היעילה

) ,(M=38.89 ,SD=36.18מאשר בחרו בה במצב רגש שלילי ),SD=26.48

 .(F(1,29)=4.58; p< .05) (M=23.33למעט שני הבדלי אלו לא נמצאו הבדלי מובהקי בי מצב
רגש חיובי לבי מצב רגש שלילי בשלבי השוני של תהליכי עיבוד המידע החברתי.
לסיכו ,נית לומר כי השערת המחקר השניה אוששה באופ חלקי ביותר ,שכ במרבית הליכי
עיבוד המידע ,למעט שני משתני ,לא נמצאו הבדלי מובהקי בי מצב רגש חיובי לבי מצב רגש
שלילי.
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על מנת לבדוק את השערת המחקר השלישית ,על פיה מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קשיי בזיהוי
נכו של הבעת רגשות ,נבדקו התפלגויות ושכיחויות של מבח זיהוי רגשות %הכושר לרגישות לא
מילולית  .המבח בדק את היכולת לזהות ששה סוגי של רגשות :שמחה ,כעס ,הפתעה ,עצב ,פחד
וגועל ,על פי רמזי קוליי וכ על פי הבעות פני.
בלוח מס'  3מוצגי ממוצעי וסטיות תק עבור מספר התשובות הנכונות בזיהוי כל אחד
מהרגשות בנפרד )מינימו תשובות נכונות אפשריות –  ,0מקסימו –  (6וכ מוצג חישוב הציו
הכללי )מקסימו תשובות נכונות אפשריות .(36

לוח מס' 3
ממוצעי וסטיות תק עבור מבח זיהוי רגשות )(N=30
_______________________________________
רגש

מינימו

מקסימו

M

S.D

שזיהו נכו ש זיהו נכו
1.18
5.17
6
2
שמחה
1.61
3.77
6
0
כעס
1.82
2.00
6
0
הפתעה
1.60
3.07
6
0
עצב
0.93
0.47
4
0
פחד
2.12
2.23
6
0
גועל
__________________________________________

_

כפי שנית לראות בלוח מס'  3תוית הרגש שזוהתה באופ הטוב ביותר היא "שמחה" ),M= 5.17
 ,( SD=1.18אותה כל נבדק ג זיהה באופ נכו לפחות פעמיי .אחריה זוהתה באופ הטוב ביותר
תוית הרגש "כעס" ) (M=3.77 , SD=1.61ותוית הרגש "עצב" ) .(M=3.07 , SD=1.60במידה
נמוכה זוהו תויות הרגש "הפתעה" ) (M=2.00 , SD=1.82ו"גועל" ) ,(M=2.23 , SD=2.12כאשר
תוית הרגש שזוהתה במידה הנמוכה ביותר היא "פחד" ) .(M=0.47 , SD=0.93בנוס ,/חישוב
ממוצע הציו הכללי של תשובות נכונות בכל הרגשות נמצא נמו מ  16.70) 50%מתו מקסימו
.(36
כפי שנית לראות ,השערת המחקר השלישית אוששה ,שכ מתבגרי ע פיגור שכלי קל%בינוני
גילו קשיי ניכרי בזיהוי נכו של רגשות.
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מעבר לקידוד זיהוי ששת הרגשות ,בוצע עבור אות תויות הרגש ניתוח שגיאות ,אשר בדק מתו
התשובות השגויות את שכיחותה של כל תוית רגש .מטרת הבדיקה הייתה לבדוק א קיימת
נטייה בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי לזהות בשכיחות גבוהה יותר רגשות מסויימי ,באופ
שעשוי להשפיע על התקשורת האישית והבינאישית )מתו  36הרגשות המובעי ,לכל רגש ישנ 6
תשובות תואמות ,כ שמינימו זיהוי שגוי אפשרי –  ,0מקסימו אפשרי .(30 %
נמצא כי תויות הרגש המזוהות באופ שגוי בשכיחות גבוהה על ידי מתבגרי ע פיגור שכלי ה
תויות הרגש "כעס" ו"עצב" .ממוצע הפעמי שבה זוהתה תוית ה"כעס" באופ שגוי הוא הגבוה
ביותר

) (M=7.40 , SD=3.56וממוצע הפעמי שבו זוהתה נכו הוא בינוני ), SD=1.61

 .(M=3.77תוית הרגש "עצב" זוהתה בממוצע יותר פעמי באופ שגוי )(M=4.73 , SD=2.97
מאשר באופ נכו

) .(M=3.07 , SD=1.59תוית הרגש "הפתעה" זוהתה באופ שגוי

בממוצע בינוני ) ,(M=2.37, SD=2.12תוית הרגש "גועל" זוהתה באופ שגוי בממוצע נמו
) (M=1.00 , SD=1.33ותוית הרגש "פחד" שזוהתה נכו בממוצע הנמו ביותר ), SD=0.93
 ,(M=0.47זוהתה באופ שגוי בממוצע בינוני

) .(M=2.47 , SD=1.35תוית הרגש

"שמחה" זוהתה נכו בשיעור הגבוה ביותר ) (M=5.17 , SD=1.17וממוצע הפעמי בו זוהתה
באופ שגוי היה נמו באופ יחסי ).(M=1.70 , SD=2.30
בנוס ,/נבדקו ההבדלי בכושר זיהוי הרגשות בי נבדקי בעלי פיגור קל לבי נבדקי בעלי פיגור
בינוני .הבדלי אלו נבדקו באמצעות ניתוח שונות רב משתני .נמצא כי קיי הבדל בי שתי
הקבוצות בציו הכללי של זיהוי נכו של רגשות ) (F(1,28)=11.36; p<.01כאשר בעלי הפיגור הקל
מזהי תויות של רגשות בצורה מדויקת יותר ) (M=19.37; S.D=5.38מאשר בעלי הפיגור הבינוני
) .(M=13.64; S.D=3.63ע זאת ,בדיקת הבדלי בכל אחד מהרגשות בנפרד מעלה כי ההבדלי
המובהקי קיימי בזיהוי נכו של שתי תויות רגש בלבד :תוית הרגש "הפתעה"
) (F(1,28)=15.55; p<.001ותוית הרגש "גועל" ) .(F(1,28)=6.12; p<.05לא נמצאו הבדלי
בזיהוי שאר תויות הרגש.
הבדלי בי הקבוצות נבדקו ג בזיהוי שגוי של רגשות .ג כא נמצאו הבדלי מובהקי בציו
הכללי של זיהוי שגוי של רגשות ) ,(F(1,28)=11.90; p<.01כאשר בעלי הפיגור הבינוני זיהו תויות
של רגשות בצורה שגויה ) (M=22.36; S.D=3.63יותר מאשר בעלי הפיגור הקל ) ;M=16.56
 .(S.D=5.27ע זאת ,בדיקת הבדלי בכל אחד מהרגשות בנפרד מעלה כי ההבדלי המובהקי
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קיימי בזיהוי שגוי של שתי תויות רגש בלבד :תוית הרגש "כעס" ) (F(1,28)=6.94; p<.05ותוית
הרגש "עצב" )) .(F(1,28)=4.81; p<.05לא נמצאו הבדלי בזיהוי שגוי של שאר הרגשות.
לסיכו ,נית לראות כי מתבגרי ע פיגור קל%בינוני מזהי בשכיחות הגבוהה ביותר את רגש
השמחה ואת רגש הכעס ,כאשר את רגש השמחה ה מזהי במידה המדוייקת ביותר ,בעוד את
רגש הכעס ה מזהי באופ שגוי בשכיחות הגבוהה ביותר .את רגש העצב אצל ה'אחר' ה
מזהי בשכיחות בינונית ,כאשר בעלי הפיגור הבינוני טועי באופ מובהק בזיהוי רגש העצב
ובזיהוי רגש הכעס בשכיחות גבוהה יותר מבעלי הפיגור הקל.
על מנת לבדוק את השערת המחקר הרביעית ,על פיה ימצא קשר חיובי בי הכושר לזהות רגשות
לבי תהליכי עיבוד מידע ,חושבו מתאמי פירסו בי ציו כללי של זיהוי רגשות לבי המשתני
השוני של תהליכי עיבוד מידע חברתי .נמצא כי קיימי קשרי חיוביי מובהקי בעוצמה
בינונית עד גבוהה בי הכושר לזהות רגשות לבי מספר משתני במודל של דודג' :כושר קידוד
המידע בשלב  ,(r=0.32; p<0.05) 1התחשבות בהקשר בשלב ) 2פרשנויות מרובות(  ,אחוז
התגובות היעילות בשלב 4

),(r=0.34; p<0.05

העדפת התגובה היעילה בשלב 5

) ,(r=0.52;p<0.01ביצוע ההתנהגות הנבחרת בשלב  .(r=0.49; p<0.01) 6כלומר ,ככל שיכולת
זיהוי הרגשות גבוה יותר ,כ ג גבוהי יותר כושר קידוד המידע ,מידת ההתחשבות בהקשר,
אחוז התגובות היעילות שהציעו הנבדקי בפתרונותיה ,העדפת התגובה היעילה מתו חמשת
סוגי התגובות שהוצגו בפניה ורמת ביצוע ההתנהגות הנבחרת.
לסיכו ,השערה זו אוששה במלואה ,שכ נמצאו קשרי מובהקי בעוצמות בינוניות עד גבוהות
בי הכושר לזהות רגשות לבי תהליכי בעיבוד המידע החברתי.
על מנת לבדוק את ההשערה החמישית על פיה ימצא קשר חיובי בי כשרי שפתיי לבי כל
תהליכי עיבוד המידע החברתי נבדקו ,טר בדיקת השערת המחקר ,הממוצעי וסטיות התק של
מבחני השפה :יכולת הבעה שפתית ) (Expressive One Word Picture Vocabulary Test
ויכולת הבנה שפתית ) (Peabody Picture Vocabulary Test-Rהמוצגי בלוח  . 4כמו כ חושבו
ההבדלי בי שני המבחני באמצעות מבח  tלמדגמי תלויי המוצגי ג ה בלוח .4
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לוח מס' 4
ממוצעי ,סטיות תק וערכי  tלבדיקת ההבדלי בי מבחני השפה*:
מבח הבעה ) (EOWPVTומבח הבנה פיבודי )(N=30) (PPVT-R
משתנה

תקרה
בסיס
ציו גולמי

מבח הבעהEOWPVT %

מבח הבנה PPVT-R%

M

S. D

M

S. D

58.20
7.43
39.60

20.95
6.76
18.88

65.20
29.17
53.43

21.93
12.68
13.93

* הציו הגולמי במבח הבנת אוצר מילי ) (PPVT-Rנע בי  110%0ובמבח הבעת אוצר מילי
) (EOWPVTנע בי .100%0

כפי שנית לראות בלוח מס'  ,4ממוצע ציוני הכושר השפתי של הנבדקי הינ M=39.60 :במבח
הבעת אוצר מילי ו  M=53.43במבח הבנת אוצר מילי .בהשוואה שנערכה בי הציו הממוצע
של הנבדקי במחקר לבי ציוני גל התואמי לרצ /גילאי כרונולוגי באוכלוסיה הרגילה ,כפי
שמוצגי בתיקו /המבחני ,נמצא כי במבח הבעת אוצר מילי ) (EOWPVTממוצע הנבדקי
במחקר תוא לגיל חמש שני ושלושה חודשי .במבח הבנת אוצר מילי )) (PPVT-Rממוצע
הנבדקי במחקר תוא לגיל שש שני עד שש שני וששה חודשי .כלומר למתבגרי ע פיגור
שכלי קשיי שפתיי הניכרי במידה רבה יותר בהבעה שפתית מאשר בהבנה שפתית.

בנוס /נבדקו ההבדלי ביכולות השפתיות בי נבדקי ע פיגור קל לבי נבדקי ע פיגור בינוני.
בדיקת ההבדלי העלתה כי קיי הבדל מובהק בי רמות הפיגור רק במבח ) (EOWPVTהמשק/
יכולת הבעת אוצר מלי ) ,(t=2.54; p<.05כאשר יכולת ההבעה של בעלי הפיגור הקל
) (M=47.12, S.D=20.00גבוהה מזו של בעלי הפיגור הבינוני ) .(M=31.00, S.D=13.58ע זאת יש
לציי כי הבדל זה נמצא בעצמת מובהקות נמוכה יחסית.
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לבדיקת הקשרי בי כשרי שפתיי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי חושבו מתאמי פירסו בי
המבחני השפתיי למשתני בראיו תהליכי עיבוד המידע החברתי .בדיקת המתאמי העלתה
כי אכ קיימי קשרי חיוביי מובהקי בעוצמה בינונית עד גבוהה בי תהליכי עיבוד מידע
חברתי לבי כשרי שפתיי ,כאשר יותר קשרי נמצאו ע מבח הבעת אוצר מילי

)(EOWPVT

מאשר ע מבח הבנת אוצר מילי ) .(PPVT-Rקשרי מובהקי נמצאו בי מבח ההבעה
) (EOWPVTלבי המשתני :כושר קידוד בשלב  1במודל ) ,(r=.44; p<.01התחשבות בהקשר
)פרשנויות מרובות( בשלב  ,(r=.42; p<.01) 2יחס התגובות היעילות בשלב (r=.51; p<.01) 4
העדפת התגובה היעילה מתו רפרטואר התגובות שהציעו הנחקרי בשלב ,(r=.48; p<.01) 5
העדפת התגובה היעילה מסט התגובות שהציעה החוקרת בשלב  (r=.59; p<.01) 5וכושר ביצוע
התנהגותי של התגובה היעילה בשלב 6

) .(r=.64; p<.01כלומר ,ככל שכושר ההבעה השפתי

גבוה יותר כ באופ מובהק תהליכי עיבוד המידע החברתי בשלבי השוני יעילי יותר ,מלבד
שלב הבהרת המטרות )שלב  ,(3שלא נמצא קשור באופ מובהק לכושר ההבעה השפתי.
בי מבח ההבנה השפתית ) (PPVT-Rלבי המשתני בתהליכי עיבוד המידע נמצאו שני קשרי
מובהקי בלבד :בכושר הקידוד בשלב  1במודל ) (r=.44; p<.01ובהתחשבות בהקשר בשלב 2
במודל ) .(r=.37; p<.05כלומר ,ככל שכושר הבנת אוצר מילי גבוה יותר אצל מתבגרי ע פיגור
שכלי ,כ גבוהה יותר המידה בה ה משתמשי במידע המוצג בעת קידוד המידע וכ גבוהה יותר
מידת ההתחשבות בהקשר )פרשנויות מרובות( בשלב הפרשנות והייצוג המנטלי.
לסיכו ,השערת המחקר החמישית אוששה ,שכ נמצאו קשרי חיוביי מובהקי בי כשרי
שפתיי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי ,כשקשרי רבי יותר נמצאו בי כושר הבעת אוצר
מילי לבי כושר תהליכי עיבוד המידע החברתי ,מאשר אלו שנמצאו בי כושר הבנת אוצר מילי
לבי כושר תהליכי עיבוד המידע החברתי .

א /על פי שלא שוערה השערת מחקר בדבר ההבדלי בי בני לבנות ,נבדקו הבדלי אלה בכל
משתני המחקר )תהליכי עיבוד מידע חברתי ,כושר זיהוי רגשות וכשרי שפתיי( באמצעות
מבחני  tלמדגמי בלתי תלויי .בדיקה זו העלתה כי לא קיימי הבדלי מובהקי בי המיני
בא /אחד מהמשתני ,למעט קביעת סוג המטרה בשלב הבהרת המטרות )שלב  (3בתהליכי עיבוד
המידע .נמצא כי בשלב הבהרת המטרות ,למרות העובדה שג בני וג בנות ציינו על פי רוב
מטרה חיצונית ,בני ציינו מטרה פנימית בשכיחות גבוהה יותר ) (M=17.53, S.D=17.08מאשר
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הבנות ) .(M=4.54, S.D=10.76הבנות לעומת זאת ציינו מטרה חיצונית )כגו :ליצור קשרי חברות
ולהשיג משחק רצוי( בשכיחות גבוהה ) (M=95.36, S.D=10.77מאשר הבני )S.D=17.08
 .(M=82.37,כלומר מהממצאי עולה כי אי השפעה של מי הנבדק על כושר תהליכי עיבוד
המידע החברתי ,הכושר לזהות רגשות באופ לא מילולי והכשרי השפתיי.

סיכו הממצאי
 .1ההשערה כי מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי בתהליכי עיבוד מידע חברתי בשלבי המודל
השוני אוששה ,יחד ע זאת נית דגש לשני ממצאי:
• הסתמנה מגמה גבוהה בקרב הנבדקי לערב צד שלישי בהתמודדות ע מצבי קונפליקט ,הבאה
לידי ביטוי בשלב חיפוש התגובה ובשלב הערכת התגובה.
• הנבדקי התקשו להבי מצבי "פרובוקציה עמומה" ,בה קיי פער בי כוונות הפרובוקטור
)עמומות או מקריות( לבי תוצאות האינטראקציה )שליליות( .במצב זה נטו לשיי לפרובוקטור
כוונות עוינות ,וגילו מידת תוקפנות גבוהה .בקונפליקט רגשי ללא פגיעה פיסית") ,כניסה לקבוצת
הגיל"( מידת העוינות והתוקפנות היו נמוכות יחסית למצבי הקונפליקטי האחרי.

 .2השפעה של מצב הרגש )חיובי/שלילי( על תהליכי עיבוד המידע החברתי נמצאה בשני משתני
בשלב בחירת התגובה .1 :במצב רגש שלילי הנבדקי העריכו במידה רבה יותר את הפניה לעזרה
של צד שלישי ,מזו שהעריכו במצב רגש חיובי .2 .במצב רגש חיובי מתו מגוו פתרונות מוצגי,
בחרו הנבדקי בפתרו היעיל בשכיחות גבוהה יותר מזו שבמצב רגש שלילי .ביתר משתני המודל
החברתי לא נמצאו הבדלי בי שני מצבי הרגש.
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 .3ההשערה כי מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי בזיהוי רגשות לא מילוליי %אוששה.
 .4ההשערה כי ימצאו קשרי בי הכושר לזהוי רגשות לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי – אוששה.
 .5ההשערה כי ימצאו קשרי בי כשרי שפתיי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי אוששה ,כאשר
קשרי רבי יותר נמצאו בקשר בי תהליכי עיבוד מידע חברתי לבי כושר הבעת אוצר מילי.
 .6הנבדקי ע הפיגור הקל היו בעלי הישגי גבוהי יותר מאלו ע הפיגור הבינוני במספר
משתני על גבי תהליכי עיבוד המידע החברתי ,הכושר לזיהוי רגשות לא מילוליי ,וכישורי הבנה
והבעה שפתיי.
 .7לא נמצאו הבדלי מובהקי בי בני לבנות על גבי משתני המחקר השוני.
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ה.דיו
מטרות המחקר הנוכחי היו ,ראשית ,לבחו את דפוסי תהליכי עיבוד המידע החברתי בקרב
מתבגרי ע פיגור שכלי קל%בינוני ושנית ,לבדוק הא קיימת השפעה של סוג הרגש )חיובי או
שלילי( על תהליכי אלו .כמו כ ,בח המחקר את הקשר בי כשרי שפתיי והכושר לזהוי רגשות
לא מילוליי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב אוכלוסית מתבגרי ע פיגור שכלי.

ההשערה הראשונה הייתה כי מתבגרי ע פיגור שכלי יגלו קושי בתהליכי עיבוד מידע חברתי
בששת שלבי המודל של דודג' ) .(Crick & Dodge, 1994ההנחה הייתה שהקשיי המשמעותיי
יופיעו בשלב הייצוג המנטלי והפרשנות )שלב  ,(2בשלב יצירת התגובות לפתרו הקונפליקט )שלב
 ,(4ובשלב ביצוע התגובה המתאימה )שלב  .(6ממצאי המחקר אכ הצביעו על קשיי וכשלי בכל
שלבי עיבוד המידע החברתי .הנבדקי קודדו פחות ממחצית יחידות המידע ונטו לעוינות גבוהה
בשלב הפרשנות )שלב  .(2בשלב חיפוש התגובה )שלב  (4אוששה ההנחה שנבדקי ע פיגור שכלי
יציעו אחוז גבוה של תגובות אגרסיביות ופסיביות%נמנעות .תגובות יעילות הוצעו בממוצע דומה
לתגובות פסיביות%נמנעות ,שזהו ממוצע נמו מאוד בהתייחס למצופה ממתבגר .מגמה בולטת
בשלב חיפוש התגובות שלא נצפתה בשלב ההשערות במחקר ,הסתמנה בממוצע הגבוה של תגובות
המערבות צד שלישי .בשלב בחירת התגובה המועדפת )שלב  (5רק בשליש מהמקרי בחרו את
התגובה היעילה .ממוצע זה נמו  ,א צפוי בהתחשב בעובדה שהתגובה היעילה היוותה רק
חמישית מס כל התגובות שהציעו הנבדקי בשלב קוד .בשלב הערכת חמש תגובות אפשריות
המוצגות בפני הנבדקי )שלב  ,(5ציוני ההערכה הגבוהי ביותר ניתנו לתגובה המערבת צד שלישי
ולאחריה לתגובה היעילה .בשלב בחירת התגובה המועדפת מהאפשרויות המוצגות בחרו הנבדקי
ע הפיגור השכלי בתגובה היעילה רק בשליש מהמקרי .ממצא זה מוכיח ,כי ג כאשר התגובה
היעילה קיימת ברפרטואר האפשרויות וא /מוערכת במידה גבוהה על יד ,ה ממעטי לבחור
בה .בשלב ביצוע התגובה )שלב  (6גילו הנבדקי יעילות ביצוע נמוכה ,שתאמה להשערות
המוקדמות .מעבר לקשיי אובייקטיבי ,המגמה הנמוכה לבחור בתגובה היעילה מובילה למיעוט
התנסויות חיוביות ,וכ לחוסר תירגול ושכלול ביצוע תגובות אלה.
ממצאי אלו תומכי בממצאי קודמי שבדקו אוכלוסיה ע פיגור שכלי ומצאו כי לילדי ע
פיגור שכלי כושר נמו לפירוש מצבי חברתיי ,יכולת פחותה ללקיחת תפקיד ,ואסטרטגיות בי
אישיות

פחות

מפותחות מאשר אצל תלמידי רגילי ) .(Smith, 1986כמו כ ,תומכי
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הממצאי במחקר שמצא כי לתלמידי ע פיגור שכלי קושי בפיענוח ונטיה לתגובות עוינות
במצבי קונפליקט ,שמקור מקרי או עמו ) .(Gomez & Hazeldin , 1996
נקודה ראויה לציו נמצאה בהתייחסות הנבדקי לשלושת המשתני בראיו המובנה הקשורי
למידת העוינות והתוקפנות )בשלב  ,2בשלב  4ובשלב  5במודל( .בשלב הפרשנות )שלב ,(2
כשנתבקשו הנבדקי לתאר למה לדעת התרחשה הפרובוקציה ,תשובת האינסטינקטיבית
ביטאה מידת עוינות גבוהה .בשלב יצירת התגובות )שלב  ,(4כשנתבקשו הנבדקי להציג תגובות
אפשריות ,הייתה מגמת ירידה במידת העוינות ,ורק שישית מהתגובות סווגו כתוקפניות .בשלב
בחירת התגובה )שלב  ,(5כשהנבדקי נתבקשו להערי את התגובה התוקפנית מתו סט התגובות
שהציגה החוקרת ,קיבלה זו את ציו ההערכה הנמו ביותר .כל שלב מבטא צורת התייחסות שונה
ועל כ לא נית לבצע השוואה כמותית ביניה ,א א אכ קיימי הבדלי בי השלבי ,ה כפי
הנראה נובעי מתו רצייה חברתית .רצו הנבדקי לספק את רצונה של החוקרת ,שהיוותה עבור
הנבדקי דמות סמכות ,כנראה הופיע על רקע אמירות ומסרי חינוכיי רבי נגד מוסד
האלימות.
הממצאי המצביעי על מידת יעילות נמוכה בביצוע התגובה תומכי בממצאי קודמי,
שמצאו את בעלי הפיגור בעלי פחות טקט ,פחות משכנעי ופחות יעילי במשחקי תפקידי
).( Fuchs & Benson, 1995
קיימי הסברי שוני לגילויי הכשרי הנמוכי בשלבי עיבוד המידע השוני בקרב מתבגרי
ע פיגור שכלי .ההסבר הראשו מתייחס לתפקוד אינטלקטואלי נמו מ הממוצע על בסיס מולד,
או על רקע חברתי%תרבותי )פיגור משני( ,שאליו נלווי פעמי רבות קשיי נוספי כגו :בעיות
קשב וריכוז ,בעיות מוטוריות שונות ,בעיות התנהגות וכיוב' )רונ  ,(1990המשפיעי ג ה על
תהליכי עיבוד המידע החברתי .הסבר אחר יכול להתייחס למה שדודג' הגדיר "השפעות לא
מודעות" .לפי דודג' ) (1986הפרט מגיע לסיטואציה חברתית ע יכולות ביולוגיות מולדות וע
מאגר נתוני )זכרו התנסויות העבר ,ציפיות ,מטרות וכיוב'( המבנה ומעצב מאפייני אישיות כגו
דימוי עצמי ,תפיסת מסוגלות ,הבנה חברתית וכיוב'( .בקרב תלמידי ע פיגור שכלי ,השפעות לא
מודעות אלו של נסיו העבר ,כוללות פעמי רבות חוויות של כשלו הפוגעות בתפיסת המסוגלות
העצמית ועקב כ בתהליכי עיבוד המידע החברתי ,שג כ לוקי בחסר .דודג' מעלה את היתרו
והחסרו בכ שפרטי מפתחי באופ טבעי ומסתגל דפוסי חשיבה והתנהגות קבועי .בקרב
תלמידי ע פיגור שכלי ,בשל כשרי קוגניטיביי%רגשיי והתנהגותיי מוגבלי ,דפוס תבניתי
כושל הינו שכיח ביותר.
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ממצא בולט ומשמעותי ,שעלה מהמחקר ,הינו המידה הגבוהה של תגובות המערבות צד שלישי
אות הציעו הנבדקי ,וכ מידת ההערכה הגבוהה שנתנו הנבדקי לתגובה זו .פניה לעזרה היא
התנהגות חיונית כשהפרט מבי ,מתו שיקול דעת ,שהכישורי והכלי שברשותו אינ מספיקי
בכדי להתמודד ע מצב מסויי .במקרה של בעל הפיגור השכלי מקורות הקושי ברורי וכמות
ג הנטיה להעזר בגור סמכות ,א יחד ע זאת ,נטיה גבוהה לערב דמות סמכותית עלולה לשק/
התפתחות של חוסר ישע ותלותיות .קשיי אובייקטיבי וקשיי סובייקטיביי שוני מעודדי
התנהגות של פניה לצד שלישי ,להל יוצגו המשמעותיי ביניה .ראשית ,הערכה עצמית נמוכה
שמפתחי בעלי פיגור שכלי בנוגע ליכולת התפקוד החברתית שלה ,מביאה לירידה במוטיבציה
להתמודד ע מצבי באופ עצמאי ) .(Bless, 2000שנית ,המציאות של אוכלוסית המפגרי היא
כזו שמרבית היו ה נמצאי תחת השגחה של בני משפחה או של צוות חינוכי )הדבר נכו בעיקר
לגבי פיגור בינוני( .מציאות זו מונעת מה התמודדות עצמאית ע התנסויות חיי שונות,
שבאמצעות מפתחי תלמידי רגילי תכונות אישיותיות כמו עצמאות ,אוטונומיה ואחריות
אישית .חשיפת המוגבלת של המתבגרי ע הפיגור השכלי לידע עול מתבטא ג בשימוש לא
יעיל בערוצי התקשורת .ה פחות מפנימי גירויי סביבתיי ,יותר מתקשי באיחסו המידע
ובארגונו בזיכרו ומתקשי בתהליכי העברה והכללה של אסטרטגיות ושל מושגי .הזמ עבור
לרוב מתמקד בהווה ,ה ממעטי לנתח מצבי ,ונוטי לדחוס מושגי רבי לדפוס אחיד
) Garberאצל רונ .(1990 ,ג תוכניות לכישורי חיי ,שמטרת בי היתר להכשיר לפתרו בעיות,
נותרות פעמי רבות בגדר תאוריה והתמודדות של בעלי הפיגור ע מצבי קונפליקט מסתיימת
פעמי רבות בכישלו ובאכזבה .נטיית לבחור בתגובות לא יעילות ג בנסיו השני )1996
 ,(Leffer & Siperstein,מעוררת לרוב את הצור בהתערבותה של דמות חיצונית ,א ביזמת
התלמיד וא ביזמת דמות הסמכות )איש צוות חינוכי ,הורי וכו'( .פניה לדמות סמכות יכולה
לשק /ג רצייה חברתית ,שהינה התנהגות נפוצה בקרב תלמידי ע פיגור שכלי .המוטיבציה
שלה לקבל חיזוקי ממבוגר היא לעיתי יותר גבוהה מאשר לקבל גמולי חברתיי טבעיי
)רונ .(1990 ,דמויות הסמכות ,ג באופ שאינו מודע ,מחזקות התנהגות של פניה לעזרה כאשר ה
באופ מיידי פותרות את הקונפליקט עבור התלמיד .תלמידי ע פיגור שכלי מושווי מבחינת
גיל המנטלי לילדי הצעירי מה במספר שני )אפטר ,הטב ,ויצמ ,ושמואל .(1999 ,עובדה זו,
יחד ע אופיי האינטימי והמגונ של מסגרות החינו המיוחד ,עשויות לעורר מצד הצוות
החינוכי%טיפולי התייחסות ילדית ומגוננת כלפי אוכלוסיה זו .התערבות מיידית של דמויות
סמכות ,צפוי כי תגביר אצל התלמיד ע הפיגור השכלי את ההרגשה של היותו נשלט על ידי גורמי
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חו 0יותר מאשר על ידי הנעה פנימית ושיקול פנימי ,ושוב ניזוקות תחושת המסוגלות ומידת
האוטונומיה שלו .לכ ,מתו מגמה חינוכית להקנות לבעל הפיגור השכלי איכות חיי דר הכשרה
לניהול עצמי ואוטונומי ,על הצוות החינוכי%טיפולי ללמד אסטרטגיות התמודדות ולנצל התנסויות
אמיתיות לתרגול מיומנויות חברתיות אלו.

ממצא אחר שעלה במחקר הוא הקושי של הנבדקי לפרש רמזי עמומי או מקריי במצבי
קונפליקט .בהשוואה שנערכה בי שני ההקשר החברתי המתאר "פרובוקציה מכוונת" לבי
ההקשר החברתי המתאר "פרובוקציה עמומה" נמצא ,כי למרות שלנבדקי היה קל יותר לקודד
רמזי חברתיי )שלב  (1ולהבי את ההקשר )שלב  (2בפרובוקציה מכוונת ,ה גילו מידות דומות
של עוינות ותוקפנות בשני סוגי ההקשרי .כלומר ,הקושי לקודד ולפענח כוונות עמומות גר
לנבדקי להתייחס לקונפליקט לפי התוצאה הסופית שלו .מכיוו שהתוצאה בשני סוגי ההקשר
החברתי גבלה בפגיעה פיסית ,הגיבו בשני המקרי במידת עוינות דומה .יתרה על כ  ,בהקשר
החברתי שתאר "פרובוקציה מכוונת" ,שלכאורה אמורה הייתה להוביל ליצירת תגובות עוינות
יותר ,גילו הנבדקי מידה גבוהה יותר של תגובות נמנעות%פסיביות מאשר בהקשר שתאר
"פרובוקציה עמומה" .מעניי לציי ,כי בהקשר החברתי שתאר "כניסה לקבוצת הגיל" ,שבה
כוונות החברי עמומות ,א הפגיעה היא רגשית ולא פיסית ,הפגינו הנבדקי מידה נמוכה יותר
של עוינות ותוקפנות ,ומידה גבוהה של תגובות נמנעות%פסיביות .כמו כ ,בהקשר חברתי זה ה
בחרו בשכיחות גבוהה יותר את הפתרו היעיל .נית א כ לראות ,כי עיקר התגובה ההתנהגותית
של מתבגרי ע פיגור שכלי נקבעת על פי התוצאה הסופית של האינטראקציה החברתית ופחות
על סמ הכוונות המקוריות )נכו לגבי מקרה של פגיעה( .כמו כ ,יש משמעות לטיב הפגיעה.
בפגיעה פיסית התגובות עוינות יותר מאשר בפגיעה רגשית.
במחקר שבדק בקרב תלמידי רגילי ותלמידי ע פיגור שכלי בני  9%13את שלב בחירת
התגובות בפתרו בעיות בכל אחד משלושת סוגי ההקשרי החברתיי נמצא ,כי בהתמודדות ע
הקשר חברתי המתאר "כניסה לקבוצת הגיל" שהרמזי בו עמומי והמצב פתוח לשינויי,
תלמידי ע פיגור שכלי הציעו פחות תגובות אסרטיביות ,ויותר פנו לגור שלישי סמכותי .בניגוד
לכ  ,בהקשר חברתי שתאר פרובוקציה מכוונת ,הגובלת בעוינות הפרובוקטור ,דוקא אז הגיבו
הנבדקי ע הפיגור השכלי באופ יותר אסרטיבי ופחות פנו לדמות סמכות .העדר התאמת
התגובות לסוגי הקונפליקטי החברתיי מגבירי לטענת החוקרי את אי השתלבות
החברתית ,בקרב בני גיל ע וללא פיגור שכלי ).( Jacobs, Turner, Faust & Stewart, 2002
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במחקר עתידי יש לבדוק כיצד מגיבי נבדקי ע פיגור שכלי בהקשר חברתי המתאר מצב בו ה
מזוהי ע הדמות הפוגעת ,כשכוונות הפרובוקטור מכוונות וכשה מיקריות .תוכנית התערבות
שמטרתה שיפור התאמת התגובות להקשר החברתי צריכה לכלול מצבי קונפליקט בה התלמיד
מזוהה פע ע דמות הפרובוקטור ופע ע דמות הקורב ,וכאשר הפרובוקציה נעשית ג באופ
מתכוו וג באופ עמו/במקרה.

השערת מחקר שניה הייתה ,כי ימצאו קשרי בי סוג הרגש לבי תהליכי עיבוד המידע החברתי,
כ שבמצב רגש חיובי יגלו הנבדקי תהליכי עיבוד מידע יעילי יותר מאשר במצב רגש שלילי.
במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלי מובהקי במרבית תהליכי עיבוד המידע החברתי בי מצב
רגש חיובי לבי מצב רגש שלילי .השפעת מצב הרגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי נמצאה בשני
משתני בשלב בחירת התגובה )שלב  ,(5שבו נדרש הנבדק להערי סט של חמש תגובות המוצגות
בפניו ולבחור את התגובה המתאימה ביותר .נמצא כי במצב רגש שלילי העריכו הנבדקי באופ
גבוה יותר את התערבותו של צד שלישי משהעריכו במצב רגש חיובי ,וכי במצב רגש חיובי בחרו
הנבדקי בשכיחות גבוהה יותר בתגובה היעילה מאשר בחרו בה במצב רגש שלילי.
ממצאי מחקרי קודמי הראו ,כי מצבי רגש שליליי מדכאי כשרי קוגנטיביי ,ולעומת
זאת ,מצבי רגש חיוביי מחזקי התנהגויות חיוביות ומביאי לשיפור בתיפקודי קוגניטיביי
)  Horn, & Rosenhan, 1973; Nasby & Yando, 1982אצל .( 1995, Bryan & Yasutake
כלומר ,יתכ ובמחקר הנוכחי בהשפעה רגשית שלילית נוצר דיכוי כלשהו של תהליכי החשיבה
בקרב הנבדקי ובמקו להתמודד לבד ע הקונפליקט ,ה בחרו לערב דמות סמכות .לעומת
זאת ,אות הנבדקי במצב רגש חיובי היו מחוזקי יותר ,פחות העריכו את הצור בעזרת דמות
סמכות ,ונטו מתו האפשרויות לבחור בתגובה היעילה בשכיחות גבוהה יותר מאשר במצב רגש
שלילי .יחד ע זאת ,העובדה שלא נמצאו הבדלי מובהקי במרבית שלבי תהליכי עיבוד המידע
בי שני מצבי הרגש ,אינה תואמת לממצאי המחקרי בספרות המקצועית .נמצא ,כי באמצעות
טכניקת  mood inductionבקרב קבוצות נבדקי שונות של ילדי ומתבגרי ע וללא חריגות,
הושפעו השגיה במשימות לימודיות וחברתיות שונות ובתהליכי עיבוד מידע על ידי מצב הרגש.
למשל ,נמצא כי תלמידי ע וללא ליקויי למידה במצב רגש חיובי שיפרו משימות זכירה ,ניצלו
באופ יעיל יותר מידע קוגניטיבי והפחיתו את ייחוס הכוונות העוינות לדמויות הפועלות ,לעומת
מצבי רגש נייטרלי ושליליי

)(Stroessner & 1992 Bryan & Burstein, 1998
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 .Mackie,כמו כ ,תלמידי ע ליקוייי למידה שכוונו להרגשה חיובית לעומת אלו שכוונו
להרגשה נטרלית פתרו נכו מספר רב יותר של בעיות לימודיות ,שיפרו למידה של אוצר מילי,
יכולת אסוציאטיבית )  (Bryan & Bryan, 1991 a,bוזיכרו לטווח הקצר ).(Burstein, 1996
העובדה שבמחקר הנוכחי נמצאה השפעה מצומצמת של סוג הרגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי,
יתכ ונובעת מחוסר התאמה של טכניקת  ,mood inductionשנערכה במחקר ,על אוכלוסיה ע
פיגור שכלי .במהל המחקר התגלו קשיי מתודולוגיי בביצוע טכניקת .mood induction
הנבדקי התקשו לעצו עיניה לאור זמ וכ להיזכר באופ דומ )"לחשוב בלב"( באירוע רגשי,
ולכ היה צור לבצע מספר שינויי .מכיוו שהסתמ צור להוסי /אמצעי חושיי נוספו
מוסיקת רקע ותמונות שמובעות בה רגשות .בתחילת כל מפגש הושמעה בחדר בו נער המחקר
מוסיקת רקע )לכל רגש סוג תוא של מוסיקה( .מטרת השמעת המוסיקה הייתה להעלות את
עצמת ההשראה הרגשית ולהקל על תפקודי למידה ,הקשבה וזיכרו ).(Bryan & Burstein, 1998
לאחר מכ הוצגו בפני הנבדק תמונות של רגשות תואמי לסוג הרגש המתוכנ למפגש
)חיובי/שלילי( .לאחר שהנבדק תיאר את הרגשות המובעי בתמונות הוא נשאל הא הוא יכול
להיזכר באירוע כלשהו ,שבו הוא חווה רגש דומה לאלו שראה בתמונות )שלילי או חיובי( ,בעצמה
חזקה .העלאת האירוע לוותה בהבעת אמפטיה מצד החוקרת .למרות העשרת אמצעי ההמחשה
נוצר הרוש ,כי במש הראיו לבחינת תהליכי עיבוד מידע ,השפעת המניפולציה על הנבדקי
פחתה מאד .קושי נוס /נבע מאור הראיו ,ונוצר מצב שעבור חלק מהנבדקי היה צור להעבירו
יותר מהפעמיי שתוכננו מראש.
לסיכו ,ממצאי המחקר הנוכחי מצביעי על כ כי מניפולציה על מצב הרוח דר העלאת זיכרו
רגשי ,שמיעת מוסיקה וצפיה בתמונות משפיעה בהיק /מצומצ על איכות ביצוע הליכי עיבוד
המידע החברתי בקרב אוכלוסית מתבגרי ע פיגור שכלי קל%בינוני .ההבדלי שנמצאו בי שני
מצבי הרגש באו לידי ביטוי בשלב בחירת התגובה )שלב  .(5במצב רגש שלילי נטו הנבדקי
להערי יותר את התגובה המערבת צד שלישי מאשר במצב רגש חיובי ,ובמצב רגש חיובי נטו
הנבדקי בשכיחות גבוהה יותר מאשר במצב רגש שלילי לבחור בתגובה היעילה .ממצאי אלו
מקבלי משמעות רבה לאור הממצאי שהצביעו על נטיה גבוהה בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי
לערב במצבי קונפליקט גור שלישי%סמכותי ,וכ נטיה נמוכה לבחור בפתרו היעיל ג כאשר הוא
מוצג לה .מתבגרי ע פיגור שכלי במצב רוח חיובי ,כפי הנראה ,יוזמי יותר התמודדות אישית
ע מצבי קונפליקט וא /מגלי יכולת גבוהה יותר של בחירה בתגובה היעילה .א כ  ,הרי
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שבמצב רגש חיובי קיימת סבירות גבוהה יותר לחווית הצלחה ,שתשפר את הדימוי העצמי
ותפיסת המסוגלות החברתית שלה .בשל החשיבות הרבה שיש לתהליכי עיבוד מידע חברתי
בהסתגלות החברתית ובתפקוד הכללי של בעל הפיגור ,חשוב לאתר כל אסטרטגיה שיכולה לשפר
את הכשרי המעורבי בתהליכי אלו .יש להניח שבאמצעות טכניקות mood induction
אחרות מזו שנערכה במחקר הנוכחי ,נית יהיה להגיע להשפעות נוספות על תהליכי עיבוד מידע.
טכניקות ברמה מוחשית%קונקרטית עשויות להתאי יותר לאוכלוסית התלמידי ע הפיגור
השכלי.

תהליכי וכשרי רגשיי הינ חלק אינטגרטיבי מכישורי עיבוד המידע החברתי )( ,1986
.Dodge
ההשערה השלישית בדבר הקושי שייגלו מתבגרי ע פיגור שכלי בזיהוי רגשות לא מילוליי%
אוששה .הנבדקי נתבקשו ,תו צפיה בסרט וידאו ,לזהות רגש המועבר באופ לא מילולי
באמצעות הבעות פני ,מבטי עיניי ונתוני פרה%לנגוויסטי ,כגו טו הדיבור ומקצבו .נמצא כי
הנבדקי ענו נכו על פחות ממחצית הפעמי ,ממוצע המעיד על יכולת לרגישות לא מילולית
נמוכה מאד בהשוואה לזו של מתבגרי ללא פיגור וכ לזו של מתבגרי לקויי שמיעה ,שנבדקו
באותו מכשיר )בר%לב .(1990 ,מבי ששת הרגשות ,שהוצגו לנבדקי ,הזיהוי המדוייק ביותר היה
של תו הרגש "שמחה" ,בהפרש משמעותי אחריו זוהו תוי הרגש "כעס" ו"עצב" ,לאחריה "גועל"
ו"הפתעה" ,ובמידה הנמוכה ביותר זוהה תו הרגש "פחד" )יש לציי ,כי על פי רוב ,טר בחירת
שלושת תוי הרגש גועל ,הפתעה ופחד ,השתהו הנבדקי ולא ניכרה ב אותה מידת החלטיות
שנצפתה בבחירת תוי הרגש האחרי( .הפגנת הישגי נמוכי בכושר לרגישות לא מילולית בקרב
קבוצת מתבגרי ע פיגור שכלי תואמת את המדווח בספרות .חוקרי מצאו אצל ילדי ע
פיגור שכלי קושי רב בקידוד רמזי לא וורבלי

) ;(Gomez & Hazeldin, 1996

 Leffert & Siperstein, 1996הכושר לרגישות מילולית הוא נתו בעל תרומה משמעותית
וייחודית לרמת הכשרי החברתיי–התנהגותיי .חוסר הרגישות לרמזי לא מילוליי אצל
מתבגרי ע פיגור שכלי הוא בי הגורמי העיקריי לאי הבנת מסרי חברתיי ,קל וחומר
כאשר מדובר במצבי שהתפתחות מקרית או עמומה .הכושר לזהות את רגשותיו של האחר הינו
חלק מהותי ביצירה ובבניה של קשרי בי אישיי .קושי בזיהוי רגשות מעורר תגובות לא
מתאימות או לא יעילות במסגרת האינטראקציה )כגו :תוקפנות ,הימנעות ,פניה לצד שלילי(,
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עובדה זו יוצרת פגיעה בתקשורת הבינאישית ,בבנית יחסי בי%אישיי ובתפיסת המסוגלות של
התלמיד בהקשר החברתי .מודעות היחיד לזולת ,לרגשותיו ,למחשבותיו ולהתנהגויותיו ,ההכרה
בצור לזהות היבטי אלו והיכולת לזהות אות מהווי חלק מכריע בבנית המטרות ובבחירת
התגובה המועדפת באינטראקציות חברתיות שונות (Dodge, Pettit, McCaskey, & Brown,
) .1986ממצאי מראי ,כי לבעלי פיגור שכלי ,בהשוואה לאוכלוסיה רגילה ,קושי רב בזיהוי
רגשות המובעי באופ לא מילולי .כמו כ נמצא כי היכולת לקודד רגשות לא מילוליי פוחתת
ככל שהתפקוד הקוגניטיבי נמו יותר ודרגת הפיגור קשה יותר .בגיל צעיר מאד ילדי מתחילי
לפתח כושר לזיהוי רגשות ,ממצאי מראי כי הקושי בקרב בעלי פיגור שכלי קשור פחות לגיל
המנטלי שלה ,ויותר לקושי ספציפי בעיבוד מידע רגשי חזותי )  .(Rojahn et al., 1995הממצא
המצביע על הבדלי משמעותיי במידת זיהוי תוי הרגש במחקר הנוכחי ,תומ בממצאי
קודמי .כנראה ,שהשליטה השונה בזיהוי תוי רגש ,קשורה באופ טבעי לרפרטואר הרגשות
הפעיל של הנבדקי .תוי הרגש "שמחה" ,כעס" ו"עצב" שכיחי בחייה של תלמידי ע פיגור
שכלי .אלו ה תוי רגש שהסביבה )דמויות סמכות וקבוצת הגיל( מרבה לזהות ,לשיי ולתת לה
ביטוי ה באופ יומיומי ,וה בתוכניות אישיות ,כגו עיצוב התנהגות.
לעומת זאת תו הרגש "פחד" ,שזוהה במידה הנמוכה ביותר ,מפתיע על רקע מחקרי
קודמי שמצאו,
האוכלוסיה

כי תלמידי ע פיגור שכלי נמצאו ברמת פחד גבוהה

מזו של

הרגילה ) .(Ramirez, Morgan, Manns & Welsh, 2000ההבדל ,כפי הנראה,

טמו בגירוי המעורר את הפחד .נמצא כי מידת הפחד עולה בעיקר בשלבי הבגרות ,כשמתעצמת
החשיפה לחברה הרגילה )במקומות עבודה ובמשימות אחרות(  .במחקר הנוכחי לא מוצג גירוי
המעורר תחושת פחד ,אלא מצב רגש של פחד אצל מישהו אחר .מעבר לקושי שלה לזהות רגשות
לא מילוליי אצל ה'אחר' ,דמות הבחור הנצפת באיבחו אינה מוכרת לה ולכ פחות משמעותית
עבור )יתכ וא הייתה מציגה זאת בחורה ,שבהשפעת הסוציאליזציה מקבלת יותר לגיטימציה
לבטא פחד ,היו הנבדקי מצליחי יותר בזיהוי(  .כמו כ ,יתכ כי הנבדקי במחקר ממעטי
לחוות וזהות את רגש הפחד מכיוו שמרבית עדיי לא עובדי במקומות עבודה בחברה הרגילה
ועל פי רוב נמצאי בהשגחה של מבוגרי.
מכיוו שעלה מ הממצאי ,כי תלמידי ע פיגור שכלי הינ בעלי כושר נמו לרגישות לא
מילולית ובעלי רפרטואר רגשות פעיל מוגבל ,נבדקו באותו מבח ,בקרב כל התשובות השגויות,
שכיחותו של כל תו רגש ,מתו הנחה כי יימצא שימוש רב באות תוי הרגש ,שנמצאו פעילי
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בזיהוי נכו של הרגשות )"שמחה"" ,כעס" ו"עצב"( .נמצא כי בשכיחות גבוהה זוהו באופ שגוי
תויות הרגש "כעס" ו"עצב" ,כשהרגש "כעס" זוהה באופ שגוי ,כפול ממספר הפעמי שזוהה
נכו .תו הרגש "שמחה" ,שזוהה נכו במידה הגבוהה ביותר ,כמעט ולא זוהה באופ שגוי ,מה
שמצביע על כושר דיוק גבוה בזיהוי רגש זה.
ממצאי המחקר תומכי בממצאי קודמי שמצאו כי בעלי פיגור שכלי מתקשי לזהות נכו
רגשות של כעס ושל עצב ,א מזהי באופ דומה לנבדקי רגילי את תו הרגש שמחה .בשל
עובדה זו ,קיימת הנחה בספרות המחקרית ,כי לכל תו רגש יש מאפייני מסויימי המשפיעי על
כושר הזיהוי שלו ,בקרב אנשי ע פיגור שכלי ) .(Rojahn et al., 1995
שימוש במספר מצומצ של תויות רגש מצביע כנראה על רפרטואר פעיל דל של רגשות ועל תפיסה
דיכוטומית של עול הרגש ,המבוססת על הרגשות :שמחה  %עצב  ,אהבה  %כעס ,שנאה וכו' .כ
שא מישהו לא אוהב אותי יתכ והוא כועס עלי וא אינו שמח אז הוא כנראה עצוב .גרעו בידע
של מגוו מילות רגש ואי שליטה בזיהוי שלה ,יכול לגרו לכ  ,שבעל הפיגור ישאר ברמה נמוכה
של הבחנה בי רגשות ,ובמקרה הפחות טוב ,יגרו לכ שיגיב ,באופ מצטבר ,בדרכי שאינ
מתאימות לסיטואציה )כפי שעלה במחקר הנוכחי ובמחקרי קודמי שבחנו תהליכי עיבוד מידע
חברתי(.
לסיכו ,נית להניח ,כי באינטראקציות רבות קיימת אי הלימה בי הרגשות המובעי כלפי בעלי
הפיגור לבי הדר שבה ה מקודדי אות ,מפרשי אות ,ובהתא לכ מגיבי אליה .זיהוי
שגוי של רגש ,בעיקר א טיבו שלילי ,עלול לפתח אי הבנה חברתית ,שבכוחה לפגוע בכל המש
תהליכי עיבוד המידע באינטראקציות חברתיות ובבניית קשרי בינאישיי .לצור פיתוח הכושר
הרגשי יש חשיבות לנסיו חברתי רגשי רב ).( Fischer, Shaver, & Carnochan, 1990
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השערת מחקר נוספת הייתה ,כי ימצא קשר חיובי בי הכושר לזהות רגשות לבי תהליכי עיבוד
מידע ,כ שככל שהכושר לזהות רגשות יהיה גבוה יותר ,כ ג כושר קידוד המידע )שלב  ,(1כושר
היצוג המנטלי והפרשנות )שלב  (2וכושר ביצוע ההתנהגות הנבחרת )שלב .(6
השערה זו אוששה ונמצא כי ככל שהכושר לזהות רגשות גבוה יותר ,כ טובי יותר :כושר קידוד
המידע )שלב  ,(1התייחסות להקשר המצבי )שלב  ,(2אחוז יצירת תגובות יעילות )שלב  ,(4העדפת
תגובה יעילה )שלב  (5וביצוע ההתנהגות היעילה )שלב  .(6תוצאות אלו תואמי לספרות
המחקרית.
קיימת טענה ,כי המידע הלא מילולי תור א /יותר מאשר התוכ המילולי לתפיסת המסר הרגשי
של הסיטואציה החברתית )בר%לב ,(1986) Dodge .(1990 ,מניח כי פרט מגיב באינטראקציה
לאופ שבו הוא מפרש את הגירויי בסביבתו .כשתו הרגש המובע )במקרה זה באופ לא מילולי(
מזוהה בצורה נכונה ,הדבר מספק לפרט מידע רלוונטי על המשמעות הנלווית לרגש ,וקיימת
סבירות טובה להמש יעיל של תהליכי עיבוד מידע  .לעומת זאת ,כאשר כבר בשלב ההתחלתי של
זיהוי רמזי סביבתיי ופירוש מסיק הפרט מידע שגוי על רגשות הזולת ,קיימת סבירות גבוהה
לתגובה לא יעילה שתוביל לאינטראקציה חברתית כושלת ובאופ מצטבר ,לקושי בבנית קשרי
בינאישיי משמעותיי.
בהתייחס למגוו הממצאי במחקר ,שעסקו בתחו הרגש ,נית לראות מגמת קושי בזיהוי,
בעיבוד ובביטוי של רגשות שוני ,בקרב מתבגרי ע פיגור שכלי .מהממצא שהראה בראיו
המובנה של תהליכי עיבוד מידע ,כי על%פי רוב מתבגרי בשלב הבהרת המטרות מציגי מטרה
חיצונית ,יתכ וממצא זה משק /פ נוס /בקושי הרגשי שלה ,המאופיי במגוו דל של רגשות
והעדר כלי נאותי לתרג את הרגשות למילי ולסימני לא מילוליי ,כ שישרתו אות
בהתנסויות חברתיות.
העשרת עול הרגשות בקרב אוכלוסיה זו ,חיונית ביותר להבנת מסרי בתקשורת בי אישית
ולפיתוח קשרי איכותיי .ממצאי מראי כי היכולת לזהות רגשות ניתנת לשיפור
)  (Rojahn et al., 1995לכ ,בכדי להעשיר את הרפרטואר הזמי והפעיל של רגשות בקרב
התלמידי ע הפיגור השכלי ,יש להרבות באבחנה ,בשיו ,בזיהוי הנסיבות ובניתוח דרכי
ההתמודדות ע התנסויות רגשיות מחיי היומיו.
ההשערה האחרונה במחקר הייתה ,כי ככל שיכולת ההבעה השפתית ויכולת ההבנה השפתית
תהיינה גבוהות יותר ,כ יהיו גבוהי יותר כל תהליכי עיבוד המידע החברתי .נמצאו קשרי
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חיוביי מובהקי בי כשרי שפתיי לבי תהליכי עיבוד מידע חברתי ,כשקשרי רבי יותר
נמצאו בי כושר הבעת אוצר מילי לבי כושר תהליכי עיבוד המידע החברתי ,מאשר אלו
שנמצאו בי כושר הבנת אוצר מילי לבי כושר תהליכי עיבוד המידע החברתי  .כלומר מיומנות
הבעה שפתית רלוונטית יותר להליכי עיבוד מידע ,והדבר הגיוני  ,משו שהבעת המילה מתאפשרת
לאחר שהפרט זיהה והבי את האובייקט בתמונה .שלב הבהרת המטרות במודל )שלב  (3היה
היחיד שלא נמצא קשור באופ מובהק לכושר ההבעה השפתי ,אולי מפני שהוא לא נבדק לפי
איכותו ,אלא לפי כמות המטרות ואופיי הכללי )חיצוני/פנימי(.
ממצאי המחקר הנוכחי הינ בהלימה לממצאי המדווחי מהספרות המחקרית .מחקרי
מראי כי כושר הבעה שפתית נדרש למספר תהליכי עיבוד מידע .לפי

 Gomezו

)

 ,(1996Hazeldineלצור הבנת רמזי עמומי יש צור ביכולות קוגנטיביות גבוהות יותר מאלו
שברשות התלמידי ע הפיגור ויתכ והדבר קשור לכישורי שפתיי הבעתיי נדרשיFuchs .
 (1995) , & Bensonבדקו את ההשפעה של הכשרי השפתיי על שלב בחירת התגובה היעילה
תו כדי השוואה בי שתי קבוצות תלמידי ע פיגור )אגרסיביי/לא אגרסיביי( ומצאו ,כי ככל
שהנבדקי הציגו ציו גבוה במבח הבנת שפה ,בחרו במידה רבה יותר בתגובה היעילה במשימת
עיבוד מידע חברתי לעומת זאת ,ה לא מצאו קשר מובהק בי שלב בחירת התגובה לבי כושר
הבעת שפה.
במחקר הנוכחי נמצא קשר מובהק בי בחירת התגובה היעילה לבי כושר ההבעה השפתי ,ולא
נמצא קשר מובהק בינה לבי כושר ההבנה השפתי .יכולת הבנה שפתית ויכולת הבעה שפתית ה
כלי ליצירת תקשורת )Bryan & Bryan, ;Tur-Kaspa & Bryan, 1994; Dodge, 1986
 .(1991bיש עדות לכ כי כישורי שפה לא מפותחי קשורי לקשיי במיומנויות חברתיות
תקשורתיות ,וכי לרמת הכושר השפתי השפעה על אכזבה בהקשר לסיטואציות חברתיות )בר%לב,
.(1990
דודג' ) (1986מדגיש את חשיבות תפקיד השפה בהבנת מסרי חברתיי מילוליי לש בחירת
ההתנהגות החברתית וביצועה .באמצעות הבנת השפה מתבצעת חשיבה ,והדיבור מייצג את
החשיבה בצורה מוחצנת ,שדורשת תיכנו מוקד כדי שיוב על ידי הסביבה.
נית לסכ כי הכושר המילולי הינו בעל חשיבות רבה ברכישת ניסיו באינטראקציה חברתית.
כשרי ההבנה וההבעה השפתיי מאפשרי זיהוי ושיו מדוייק יותר של רמזי סביבתיי ושל
גירויי פנימיי ,ושלב ראשוני זה מאפשר התקדמות נאותה בתהליכי עיבוד המידע .הכושר
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השפתי קשור ג לכושר לזיהוי רגשות לא מילוליי )בר%לב .(1990 ,אי השימוש במגוו רגשות
יתכ ונובע מהעדר הכרת הרגשות מבחינה מנטלית )לא מודעי לקיומ של רגשות מסויימי( או
מהעדר תירגול לא זוכרי את הגדרתה הלקסיקלית.
התנהגות מסתגלת מוגדרת כמידת היעילות שבה יחיד פוגש בסטנדרטי של עצמאות אישית
ואחריות חברתית המצופי מבני גילו ומקבוצת תרבותו )אלישר .(1997 ,הסתגלות זו היא תוצר
של השפעה הדדית בי הכשרי והמיומנויות של הפרט ,ציפיות החברה ממנו והזדמנויות הלמידה
שהיו לו .ע התחלת השינויי ההורמונאליי בגיל ראשית ההתבגרות ,עובר המפגר תקופה של
מתח נפשי רב המפריע להתפתחותו האינטלקטואלית שטווחה מצומצ בלאו הכי .בתחו האישי
מתגבשת מידה מסוימת של הכרה עצמית ותבונה ,ומתפתחת גישה יותר ריאליסטית לסביבה
החומרית והחברתית .התפתחות זו ,בגלל מצב חברתי נחות על פי רוב ,עלולה לגרו למתח נפשי
נוס /ולקונפליקטי פנימיי וחיצוניי .שינויי גופניי מגבירי את המתיחות הנפשית שאינה
מתועלת לאפיקי של פעילות מנטלית או גופנית ,יעילה ומתואמת )ניסי.(1997 ,
מכיוו שמדובר בגיל ההתבגרות ,שמלווה בצרכי אישיי וחברתיי יחודיי ומלווה ברגישויות
ובקשיי שוני ,צריכה תוכנית ההתערבות להתייחס לעול התוכ של גיל זה .בתקופת הבגרות
הצעירה יש לטפח שלושה תחומי מרכזיי בחיי הבוגר :מציאת תעסוקה יצרנית ,השתלבות
חברתית ואוטונומיה אישית )רייטר .(1997 ,המחברי אפטר וחב' ) (1999טועני ,כי מסגרות
חינוכיות לילדי הלוקי בפיגור שכלי צריכות לכלול תוכנית מקיפה ,שמטרתה אימו כישורי
נרכשי ,אימו כישורי חברתיי ואימו מילולי ,תו שימת דגש על פיתוח היכולת התקשורתית
ופתרו בעיות בי אישיות.
כדי שמתבגר ע פיגור שכלי יוכל להתמודד כיאות ע רמזי חברתיי עמומי או מקריי ,יש
צור בכשרי קוגניטיביי ורגשיי כאחד .בשל העובדה כי אנשי ע פיגור שכלי לרוב אינ
מגיעי לחשיבה פורמלית )רונ ,(1990 ,יש ללמד את הכישורי השוני ,וביניה הכרה והבחנה
בי רגשות ,באמצעות המחשות רבות ומגוונות.
בהתייחס להשפעה של מצב הרגש על תהליכי עיבוד המידע ,נמצא במחקר כי במצב רגש שלילי נטו
הנבדקי יותר מבמצב רגש חיובי להציע ולהערי את התגובה המערבת צד שלילי ,ולעומת זאת,
בהשפעת רגש חיובי הנבדקי נטו לבחור בתגובה היעילה במידה גבוהה מזו שבמצב הרגש
השלילי .שני הבדלי אלו מחזקי ידע קוד בדבר הנטייה של תלמידי ע פיגור לפנות לגור
סמכות ,ומעלי את משמעותו של מצב רגש חיובי כתור למידת העצמאות והיעילות בתהליכי
עיבוד מידע חברתי בקרב אוכלוסיה זו.
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יחד ע זאת לא נמצאו השפעות נוספות של מצב הרגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי .מכיוו
שהמניפולציה שנעשתה על סוג הרגש נמצאה קשה לביצוע ובעלת השפעה מוגבלת על מתבגרי ע
פיגור שכלי  ,במחקר עתידי יש לבחו טכניקות יעילות יותר ,וקונקרטיות יותר שתהינה מתאימות
יותר לאוכלוסיה זו .כמו כ ,יש לבדוק באופ נפרד את קבוצות הפיגור השונות לדרגותיה ולבדוק
את ייחודה של כל קבוצת פיגור בתהליכי המידע השוני וביכולת סוג הרגש המונחה להשפיע על
תהליכי אלו.
מגבלות המחקר
יש להתייחס לתוצאות המחקר הנוכחי באופ זהיר שכ המחקר כלל מספר מצומצ של נבדקי
) .(N=30כמו כ ,הנבדקי לא היו הומוגני דיי ה מבחינת הגיל ) (13%21וה מבחינת דרגת
הפיגור )קל%בינוני( .יש לציי כי במחקר לא נערכה בקרה על משתנה מתערב ,כלומר לא היתה
קבוצת נבדקי שענו על הראיו המובנה ללא טכניקת  .mood inductionמניפולציה רגשית
בטכניקה זו של  ,mood inductionשנמצאה משפיעה באוכלוסית תלמידי ע לקויי למידה
ותלמידי רגילי ,יתכ ואינה משפיעה באותה מידה על תהליכי חשיבה חברתית בקרב תלמידי
ע פיגור שכלי .חשיבת של תלמידי ע פיגור שכלי נוטה על פי רוב להיות מוחשית וה
מתקשי מאד בחשיבה מופשטת הנדרשת בהעלאה מאורגנת ויציבה של אירוע רגשי מהזיכרו.
יתרה מזאת ,מכיוו שתחו הרגש נמצא אצל גובל בחסר ,יתכ וה מתקשי להשלי מרגש
בזמ עבר לרגש בזמ הווה ,אפשרות המהווה סיבה נוספת לבצע מחקר מסוג זה באמצעות
טכניקה קונקרטית ורלוונטית יותר עבור .כמו כ ,לצור תיקו /הממצאי ,מומל 0במחקרי
עתידיי לערו הצלבה בי ראיו הנבדקי לבי מקורות מידע נוספי ,כגו ראיו הצוות חינוכי,
ראיו ההורי ותצפית בבית הספר ,שבכוח לתרו להבנה מקיפה ומעמיקה יותר של תהליכי
עיבוד המידע החברתי בקרב הנבדקי.
למרות מגבלות המחקר ,לממצאי חשיבות בהיבט התאורטי לשדה המחקר העוסק
בתהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב אוכלוסיה ע פיגור שכלי .הרחבת הידע בתחו התפקודי
הקשורי ליכולת החברתית של תלמידי ע פיגור שכלי ,עשויה על ידי מיקוד הכשרי והקשיי
להעשיר את דרכי ההוראה והחינו של אוכלוסיה זו ,ולאפשר התאמה גבוהה יותר של תוכניות
התערבות.

על מנת שיצברו ניסיו בהפעלת מבני הידע הקשורי למגוו רחב של רגשות ,יש

ללמד רגשות מובחני ככל הנית באמצעות עיבוד סיטואציות חברתיות מזדמנות ,ושימוש
בסימולציות ובמשחקי תפקידי.
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כמו כ ,בש המטרה החינוכית לחנ ולהכשיר תלמידי ע פיגור שכלי לידי ניהול עצמי
ואוטונומי במידת האפשר ,יש ללמד ,לתרגל ולחזק תגובות אסרטיביות ומותאמות למצב .הנטיה
הגבוהה של אוכלוסיה זו לפנות במצבי קונפליקט לדמויות סמכות מותירה אות תלותיי ,חסרי
שביעות רצו מעצמ ובעלי מסוגלות חברתית נמוכה .על מנת לפתח כישורי של עצמאות ,שיקול
דעת ,קבלת החלטות ואחריות אישית ,חשוב לתת לה להתמודד ע מצבי קונפליקט ,באופ
עצמאי ככל הנית .על כ קיי צור להעביר לצוות החינוכי%טיפולי תוכנית העשרה בנושא הדרכה
וליווי של תלמידי ע פיגור שכלי בהתמודדות ע פתרו בעיות .התמודדות עצמאית ,ג א
תהיה כרוכה באכזבות ,תאפשר לבעלי פיגור שכלי לשפר את כמות ואת איכות של האסטרטגיות
הנדרשות

לתהליכי

עיבוד

מידע

חברתי

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
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נספח  1תהליכי עיבוד מידע חברתי עפ"י המודל של דודג'
שאלות מנחות לאיבחו תהליכי עיבוד מידע חברתי ) (Tur-Kaspa & Bryan ,1994על פי המודל
של דודג' )(Crick & Dodge, 1994
סיטואציה חברתית לדוגמא" :הצטרפות לקבוצת הגיל" " .בהפסקה אי לדניאל מה לעשות .הוא
רואה בחצר שני חברי משחקי בכדור ,והוא מאד רוצה לשחק אית .דניאל ניגש אליה ,אבל
ה ממשיכי לשחק ".

א[ "ספר לי את כל מה שאתה זוכר מהסיפור שהוקרא ל' עכשיו".
שלב  :1תהלי הצפנה  %התשובות מנוקדות בסקלה של עד  25נקודות לפי יחידות מידע נאמרות
בס הכל הקטעי המסופרי) .משתנה אינטרוולי .(25%0
ב[ "מה הבעיה פה?"
שלב  :2ייצוג מנטלי ופרשנות %התשובות סווגו למוקד שליטה פנימי%שיו אחריות המצב על
הדמות שנסיונותה להשתלב במשחק לא היו מספיק טובי ולכ הנסיו נכשל ,מול מוקד שליטה
חיצוני %מת אחריות ל"אחרי" שבגינ הילד איננו מצליח להשתלב) .משתנה דיכוטומי .(0/1
ג[ "למה לדעת' שני החברי לכתה המשיכו לשחק ולא הציעו לדניאל להצטר 0אליה ?"
שלב  :2ייצוג מנטלי ופרשנות – התגובות נוקדו לפי שתי אפשרויות :ייחוס כוונה עוינת ) , (0ייחוס
כוונה שאינה עויינת )) .(1משתנה דיכוטומי(.
ד[ "א אתה היית באותו מצב כמו דניאל ,מה היית רוצה שיקרה?"
שלב  :3הבהרת מטרות א .הא הילד מסוגל לקבוע או לציי מהי מטרתו בסיטואציה החברתית
=0לא מסוגל  <1 /מס' מטרות שמציג .ב .סוג המטרה :פנימית %השגת מצב רגשי מסויי כגו,
להיות שמח ,להימנע ממבוכה ....חיצונית :כגו להיות ראשו בתור ,לנקו בתוק /וכו'
ה[ " ספר לי מה לדעת' ,כל הדברי שדניאל יכול לעשות במצב הזה .מה עוד? מה עוד?
שלב  :4חיפוש תגובה – לפי מספר אלטרנטיבות נוקד מ 0%ומעלה )משתנה אינטרוולי( מעבר לכ
נערכה חלוקה לתדירות מספר סוגי התגובה :יעילה ,תוקפנית  ,פסיבית%נמנעת ,פניה לדמות
שלישית ,לא יעילה ,אחרי) .סול אינטרוולי–מחושב לפי אחוזי תגובה מתו ס הכל התגובות(.
ו[ "הא לדעת' כל אחד מהרעיונות שהצעת הוא רעיו רע ,בינוני או טוב?"
שלב  :4הערכה בתהלי חיפוש התגובה .נוקד ב  3רמות.
)משתנה קטגוראלי%1 :רע %2בינוני %3טוב(.
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ז[ " הצעת מספר פתרונות לבעיה ,בוא נניח ,שאתה נמצא באותו מצב כמו דניאל ,באיזה
פתרו היית בוחר?"
שלב  :5בחירת התגובה המתאימה  .נוקד לפי תגובה לא הולמת ) (0תגובה הולמת ). (1
ח[ " הנה רשימה של פתרונות אחרי אפשריי ,הקשב היטב ,ואמור לי א להערכת' כל
פתרו הוא רע ,הוג או טוב".
שלב  : 5הערכת תגובות מוצגות %נוקד לפי  3רמות ) .משתנה קטגוראלי .(1%3
ט[" עכשיו לאחר ששמעת מספר דרכי להתמודד ע המצב באיזה מה אתה היית בוחר ?"
שלב  :5קבלת החלטה נוקד לפי שתי רמות (0) :פתרו לא מתאי ) (1הפתרו המתאי
)דיכוטומי(.
י[ " אחד מהדברי שאתה יכול לעשות הוא לבקש יפה מחברי' לכתה להצטר 0למשחק .בוא
נניח שאתה במצב של דניאל ,אתה מוכ להציג בפני אי' תבקש מה להצטר".0
שלב  :6ביצוע התנהגות נבחרת  %נוקד לפי  3רמות (1) :לא יעיל ) (2יעיל ) (3יעיל מאד.
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נספח  – 2יכולת הבעת רגשות
המבח צול ובשל התמונות הנלוות אינו נית לשכתוב על גבי דיסקט.
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נספח   3הצגת המבח פיבודי )(PPVTR
הנסיי מציג את המבח במילי הבאות :ברצוני להראות ל מספר תמונות".
פנה לדוגמא א' ואמור " :ראה בעמוד זה מופיעות  4תמונות .לכל תמונה מספר ) ע"י הצבעה כל
מספר בנפרד( " .אני אומר מילה ,עלי לומר את מספר התמונה שהכי מתאימה למילה שאמרתי,
או להצביע עליה .בוא ננסה דוגמא "שי אצבע על מיטה" ,כאשר הנבדק מצביע על תמונה נכונה
עוברי לדוגמא ב' והמשיכי" :יפה ,עכשיו שי אצבע על דג" ) או  ,כעת אמרי מהו המספר של
דג?( ,אח"כ יש לעבור לדוגמא ג' ולומר :טוב! הצבע על הפרפר" "יפה! כעת אראה ל מס' תמונות
נוספות ,בכל פע שאומר מילה אתה תצביע על מס' התמונה שהכי מתאימה למילה שאמרתי".
"יתכ שלא תיהיה בטוח שאתה מכיר את המילה  ,א עלי להתבונ היטב בכל התמונות ולבחור
את זו שנראית ל הכי מתאימה".
א הנבח לא הצליח להבי את הרעיו ב –  3הדוגמאות יש לתת לו דוגמאות נוספות על אות
שלוש תמונות לדוגמא – כשהבוח מבקש להצביע על  Aחתלתול B,בננה ו  Cגרב.

בסיס ותקרה
בסיס %מנקודת ההתחלה התקדמי עד לשגיאה הראשונה של הנבדק .א הנבדק לא ענה על 8
תשובות נכונות רצופות לפני טעות זו ,חזרי לנקודת ההתחלה ולכי אחורה עד אשר תהיינה 8
תשובות עוקבות נכונות .הפריט הראשו ביניה הוא הבסיס.
תקרה %המשיכי במבח מהטעות הראשונה עד שהנבח עושה  6טעויות מתו  8מילי .הפריט
האחרו הוא התקרה.
המבח יפסק לאחר שנקבעו הבסיס והתקרה .אול א לדעת הבוחנת רצוי לתת לנבח תחושה
של הצלחה ,אפשר לחזור לפריטי קלי יותר לאחר שנקבעה התקרה ,תשובות אלו אי להכניס
לחישוב הציו.צינו המבח
לש חישוב הציו מפחיתי את מספר הטעויות ממספר פריט התקרה.
ציו גל = מספר התשובות הנכונות  .פריטי שהנבדק לא השיב עליה וה מצויי תחת
לנקודת הבסיס נחשבי כנכוני .פריטי מעל נקודת התקרה נחשבי כבלתי נכוני.
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מבח פיבודי
ביה"ס__________ ש התלמיד _______________ דרגת פיגור________ כתה________
תארי הבחינה___________
תארי לידה_____________
מס המילה
 Aמיטה
דג
B
פרפר
C

1
4
3

אוטו
מפתח
תרנגולת
לשבת
עלה
גדר
דבורה
פרה
תינוק
ילדה
כדור
קוביה
ליצ
קופסה
חולצה
תו/
לקשור
ארובה
לתפור
גביע
עכבר
מסור
לנשו/
ח0
לתפוס
להצי0
מאורר
נהר
קטר
מלכה
נשר
לחמ
צאצא
זמורה
מסוכ

4
1
2
3
3
1
4
3
1
2
1
3
2
4
2
1
4
1
1
2
1
3
4
3
4
4
2
1
4
3
3
2
3
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
69
70
71

מפתח תש'

הגדרה משנית____________________
גיל התלמיד ______ ______
)חודשי( )שנה(
מס
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
90
91
92

המילה
הוראה
לקטו/
מרכבה
פהוק
מדח/
את
זמ
אגרטל
תמרור
צא
נמשי
דהירה
שווי משקל
פרסה
כספת
קורי
אוכ/
צרור
החלקה
וילה
טקס
מזומ
מבנה
נורה
גדיל
גלולה
חדווה
הכנה
או
הלחמה
תעשיה
דוושה
מכשיר
משכיל
לתייק
גיא
להסתודד
מצפה
נצר

מפתח תש'
2
2
4
2
2
4
1
4
1
3
4
4
1
3
1
3
4
4
2
4
2
4
3
4
4
1
2
1
2
3
3
3
3
4
1
3
3
4
2
74

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ציד
קניו
סיוע
יצירה
שבתאי
בלהה
גזעי
כימאי
ערכאה
קורה
דלפק
חיזור
חריצי
סיכה
מהלומה
קדירה
רו
סיפוק

3
4
4
2
1
4
3
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

אנקול
1
להבי
3
קצרנות
2
תחבולה
1
הדו
2
לאות
4
כבש
3
חיל
1
חי0
2
היירוגליפי 2
להרצות
1
אשד
3
תאורה
4
מפרקת
1
דורות
2
מוטבע
2
מסחרי
4
עמוס
2

סיכו
בסיס_________:
תקרה_________:
ציו גל________:
חישוב גיל הנבדק__________:
הערות:
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נספח   4הצגת מבח יכולת הבעה שפתית
EOWPVT - R Expressive one word picture vocabulary Test

•

הוראות כלליות :על הבוח לומר לנחקר כי יתכ מצב ולא יוכל לבטא את ש כל
התמונות א חשוב שינסה.

•

מותר לעודד את הנחקר לנחש את ההגדרה המתאימה האפשרית ג א טוע שאינו יודע.

•

להציג את כל הדוגמאות ג א הנחקר טוע שהבי את המשימה.

•

א הנחקר אינו מצליח בדוגמאות – יש להשתמש בה כדי להסביר מדוע המילה
הספציפית מתאימה .במידה והנחקר לא הצליח בזיהוי הדוגמא הראשונה החוקר יציג
את התשובה ולאחר מכ ימשי בדוגמאות הנוספות.

•

המבח אינו בודק עמידה בזמני ,חשוב להעביר את המבח בנינוחות וללא הלחצה
בזמני.

•

א הנחקר נכשל בזיהוי  8תמונות רצופות יש לחזור אחורה

•

המבח מסתיי כשהנחקר שוגה ב 6%תמונות.

תיעוד התגובות
על הבוח לתעד את כל התגובות ,נכונות ושגויות .מאפשר להערי את קשיי התפקוד של הנחקר
וכ מונע מהנחקר לדעת א השיב נכו או לא נכו.
בסיס ותקרה
הרמה הבסיסית היא  8תשובות רצופות נכונות .הרמה נקבעת לפי הגיל הכרונולוגי .
א הנבח אינו מצליח לפי קבוצת הגיל ב 8 %תשובות רצופות ,יש לחזור לתמונה הראשונה
שהצליח בה וללכת אחורה עד שהנחקר מצליח  8תמונות רצופות.
לאחר שנקבע הבסיס ,עוברי קדימה ,לתמונה האחרונה שאילצה את החוקר לחזור לאחור.
ממשיכי קדימה ברצ /עד שמצטברות  6טעויות.
התקרה תיהיה התמונה האחרונה ברצ 6 /התמונות השגויות.

חישוב הציו
חישוב הציו הינו מספר התשובות הנכונות ,כולל התמונות מתחת לרמת הבסיס )חישוב
כנכונות(.
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נספח   5שאלו מידע לתלמיד
ש ביה"ס _____________ :כתה_________ :
ש התלמיד________________ :
מי :

 .1זכר

תארי' לידה____/____/_______ :

 .2נקבה

..........................................................................................................................................
* לאחר שיחה ע המנהלת/מחנכת/יועצת %בהסתמ על איבחו פסיכולוגי אחרו

חריגות עיקרית ________________:חריגות משנית_______________ :
הערות:
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Abstract

The purpose of this study was to examine the impact of two affect induction
conditions: positive and negative, on social information-processing skills of
adolescents with mild and moderate mental retardation (MR). In addition, the study
examined these adolescents’ ability to identify non-verbal emotional states, and their
expressive and receptive vocabulary skills. Finally, the study examined the relations
between these factors and social information- processing skills.
This study utilized Crick and Dodge’s (1994) model of social competence, as a
theoretical framework. The model is based on the premise that social cognitions are
the mechanisms leading to social behaviors.
Participants were 30 adolescents, between the ages 13-21, who were diagnosed as
mild or moderate MR (16 mildly retarded, 14 moderately retarded) and who attended
special education schools.

The study included the following instruments:
• A structured interview based on Dodge’s model for the assessment of
social information-processing skills.
• A test designed to identify emotion based on visual, non-verbal hints.
•

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-R) - to assess general receptive

vocabulary.
• Expressive One Word Picture Vocabulary Test- (EOWPVT)- to assess general
expressive vocabulary.

The major findings were:
A. participants demonstrated considerable difficulties in various stages of the social
information processing model: the encoding stage (1), the mental representation and
interpretation process stage (2), the response search stage (4), the response decision
stage (5), and the enactment stage (6).
B. Affect induction (positive or negative) was not found to influence most of the
response decision stages of social information processing. There were two exceptions
at the response decision stage where subjects were asked to choose a response
intended to resolve a conflict:
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1. Participants in the negative affect condition had a greater tendency to give a
higher rating to the response of involvement of a third party than in the positive affect
condition.
2. Participants in the positive affect condition chose more frequently the most
effective solution than in the negative affect condition.
C. Participants demonstrated considerable difficulties in the identification of nonverbal emotions.
D. A significant positive correlation was found between the ability to identify nonverbal emotions, and social information processing.
E. Significant positive correlation was found between language abilities and social
information processing. The expressive language test (EOWPVT) proved to be more
related to the social information processes than vocabulary test (PPVT-R).
F. Adolescents with mild MR performed significantly better than adolescents with
moderate MR on the following variables: the response search stage (4), the response
decision stage (5) and the behavioral enactment stage (6).
G. No significant gender differences were found on social information processing,
identification of non-verbal emotions, receptive and expressive language.

To conclude, adolescent with mild and moderate MR, were shown to have
difficulties in social information processing skills and in receptive and expressive
language skills. The results contribute to our understanding of the relationship
between emotional states and the social abilities of adolescents with MR.
The study result highlights the need for developing an intervention program for
adolescents with MR that will focus on expanding their social skills repertoire, while
taking into account emotional processes (the ability to regulate emotion, prior
emotional experiences). The results also suggest the need to develop independent
problem solving skills among students with MR.
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