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Richard Bell 

ההשפעה של התינוק על  : 1968-מאמר קלאסי מ
ניתן לפרש ממצאים שמראים קשר בים  –הסביבה 

ילדים   –הורות להתפתחות הילד גם בכוון השני 

 .מעוררים בהוריהם תגובות שונות

:Nature vs. Nurture:  המטוטלת נעה במהלך

 ההיסטוריה מדגש על הסביבה לדגש על הילד



 מטוטלת תורשה מול סביבה
Sameroff (2000) 

 



התפתחות כתוצאה של יחסי גומלין בין הילד והסביבה. 

 נוטים ליחס פחות מדי משמעות להבדלים בין תינוקות

 מבחינת מה שהם מעוררים בסביבתם

 גם בביולוגיה הבנו שאין מטען גנטי קבוע שבא לידי

אלא שהסביבה של  , ביטוי באופן בלתי תלוי בסביבה
 Gene –התא קובעת איזה גנים יבואו לידי ביטוי 

expression. 

  כשמסתכלים באופן רטרוספקטיבי רואים קשרים חזקים

 .בין בעיות התפתחותיות ולמשל סיבוכים בלידה

 התמונה שונה –אך כשמסתכלים באופן פרוספקטיבי . 

הטרנזאקטיביתהגישה   

Transactional approach  - Sameroff 
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הטרנזאקטיביתהגישה : דוגמא  

TRANSACTIONAL APPROACH  - SAMEROFF 

סיבוכי  
 לידה

חרדה 
 בהורות

  וסות

עצמי  
 לקוי

כישורים  

חברתיים  
 לקויים

 הורה התרחקות

 ילד



עצמי במהלך  לויסותויסות על ידי האחר הופך 
 ההתפתחות



 השלכות התפתחותיות: ילד בגיל הגן-אינטראקציית אם

 המקרה המיוחד של ילדים עם אוטיזם

 אם ילד

 רגישות

 תגובתיות



 בשיתוף פעולה עם

 

 ר נינה קורן קריא"ד

 ר סמדר דולב"ד

 נורית ירמיה' פרופ



 תודה מיוחדת

 

 ם למחקר שלנומלהורים ולילדים שנתנו מעצ 

 

 



 השאלה שלנו היום

האם איכות האינטראקציה בין האם והילד בגיל הגן 

 ? קשורה להתפתחות של ילדים צעירים עם אוטיזם

האם רגישות אימהית תורמת להתפתחות של ילדים עם  •

 ?אוטיזם בין גיל הגן לגיל בית הספר היסודי

האם ילדים עם תגובתיות יותר גבוהה מתפתחים באופן  •

 ?יותר אופטימאלי

דווח על מעקב בגיל בית ספר יסודי של מדגם אותו ראינו  

 .לראשונה בגיל הגן



 !זהירות

 :זו אינה חזרה לתיאוריה שלהורות תפקיד אטיולוגי באוטיזם•

הורות פחות רגישה או התקשרות בלתי בטוחה אינם יוצרים  •

 אוטיזם

 אוטיזם" מרפאים"הורות רגישה או התקשרות בטוחה אינם •

 :אלא

ילד -יחסי הורה, כמו בהתפתחות הרגילה, באוטיזם

אופטימאליים מעניקים את התשתית למצוי הפוטנציאל  

 .של הילד



Dawson, 2008 

אינטראקציית הורה ילד הינה הנתיב המשותף הסופי של  "

התערבויות המושפעת הן מהרגישות של ההורה והן  

 .(p. 791) "הילדמהשיפור בהתנהגות 



ילד  -מה ידוע לנו על הקשר בין אינטראקציית אם

 ?והתפתחות באוטיזם

•Siller and Sigman (2002, 2008)   מצאו שלאימהות

שהיו יותר תגובתיות לעניין ולפעילות של הילדים שלהם  

במהלך משחק משותף היו ילדים שפתחו כישורי שפה  

וזאת מעבר לתגובתיות  , שנה מאוחר יותר 15טובים יותר 

,  גיל מנטאלי, IQשל הילדים לאחרים ותוך שליטה על 

 .וכישורי שפה

• Kuhn (2008) מצאה ממצאים דומים. 

 



 :חשובים אךSiller and Sigman ממצאי 

 התמקדו רק על התפתחות שפה•

לא התייחסו לאיכות הרגשית של האינטראקציה אלא  •

 .רק לקשב משותף



 שאלות המחקר

האם רגישות אימהית תורמת לשיפור בהתפתחות של ילדים עם  •

 ?ס יסודי"אוטיזם בין גיל הגן לגיל בי

האם ילדים שהינם יותר תגובתיים לאימותיהם מראים התפתחות  •

 ?יותר אופטימאלית

 אם ילד

 רגישות

 תגובתיות



 המדגם

בנים 

ותכניות התערבות, גנים, "מילמן"גויסו מ 

N Time 1 = 45 

N Time 2 = 34 

Mean age T1 = 4:1 

Mean age T2 = 8:6 



?מה קרה לילדים התפתחותית  

:המדדים שלנו  

 IQ (Kaufman - ABC) – מבחן אינטליגנציה 

 Vineland – תפקוד הילד בחיי היומיום 

 Autism Screening Questionnaire – דווח על סימפטומים 

 ADOS  אבחון על סמך אינטראקציה עם בוחנת–  

 

כל ילד : הדגש על השנוי בכל אחד מהמדדים מעבר לזמן
 .הוא הביקורת של עצמו



 הערכה של רגישות אימהית

 :תצפיות מעבדה

 Free play 

 Structured play 

 Social play 

 

 זמינות רגשית"נותחו באמצעות סולמות  " 

(Biringen, Robinson, & Emde, 1991). 

 

 

../../Video Material - only wmv files/Yedidya videos/Yedidya Free Play IA stimulus.wmv
../../Video Material - only wmv files/Yedidya videos/Yedidya Puzzles.wmv
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תפיסה מדויקת ופירוש נכון של איתותי הילד 

תגובות מותאמות עם תזמון נכון 

גמישות סביב רגעים של אי התאמה או קונפליקט 

אוירה נעימה 

הבעות רגשיות מותאמות 

הכלה של רגשות שליליים של הילד 

 

 

 רגישות אימהית



 יש חיבור בינו   –הילד נהנה ומתלהב מהאינטראקציה

 לבין ההורה

רצון ברור להיות באינטראקציה 

תגובתיות להזמנות האם לאינטראקציה 

 תגובתיות הילד



 ;עליה בתפקוד היומיומי וירידה בסימפטומים
IQ  (בממוצע)נשאר אותו דבר 

* 



 

 

McNemar Test p = .039 

 שיפור באבחנה



רגישות אימהית בגיל הגן מנבאת..... 

שיפור ב-IQ 

 (הויינלנדעל פי )שיפור בכישורים חברתיים 

ירידה בסימפטומים לפי ה-ASQ 

שיפור באבחנה לפי ה-ADOS 

 ניבוי מדדים התפתחותיים מרגישות אימהית



 סכום ביניים

 נבאה שיפור ב 4.5רגישות אימהית בגיל-IQ  של

,  (במיוחד כישורים חברתיים)בתפקוד שלהם , הילדים

 .והקלה בחומרת האבחנה, הפחתה סימפטומים

 

  האם יכול להיות שהתוצאות נובעות מהשפעה של הילד

 ?על האם ולא להפך

 

 רק שמחליפים רגישות   –נבדוק על ידי אותם ניתוחים

 אימהית בתגובתיות של הילד



תגובתיות הילד בגיל הגן מנבאת..... 

שיפור ב-IQ 

שיפור באבחנה לפי ה-ADOS 

 ניבוי מדדים התפתחותיים מתגובתיות הילד



רגישות אימהית בגיל הגן מנבאת שיפור ב-IQ ,  תפקוד

ירידה  , (כישורים חברתיים)הילד בחיי היומיום 

 (.ADOS)ושיפור באבחון , (דווח האם)בסימפטומים 

 

תגובתיות הילד לאם בגיל הגן מנבאת אף היא שיפור ב-

IQ אך לא שיפור בתפקוד הילד בחיי  , ושיפור באבחנה

 .  היומיום וירידה בסימפטומים

 סכום



 מסקנות

ילד בגיל צעיר  -האיכות הרגשית של אינטראקציית הורה

הינה בעל משמעות רבה לגבי המשך התפתחותו של  

הדבר נכון בהתפתחות נורמטיבית ואולי אף יותר  . הילד

 .משמעותי בהתפתחות בלתי טיפוסית כמו באוטיזם

ישנה חשיבות רבה לרגישות אימהית ולתגובתיות הילד  ,

 .המשפיעים הדדית אחד על השני

 מחקרי האורך מעניקים את התשתית למחקרי התערבות

 .שידגישו את איכות האינטאקציה בין ההורה לילד



Lancet, 2010 
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