תיאורית ה –  mindבקרב ילדי ע לקות בשמיעה–
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מהל התפתחותה והצעה לשיתו הורי בתוכנית התערבות לקידומה בגיל הר
ד"ר מרגלית זיו ,1לוסי מלכי 2וד"ר עירית מאיר
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ילדי ע לקות בשמיעה מאופייני בראש ובראשונה בהתפתחות שפתית שונה משל ילדי שומעי  ,ובנוס ,רבי מה ג מתקשי
בהבנת מצבי חברתיי ובתפקוד חברתי .מחקרי שפורסמו בעשור האחרו #מגלי שקשיי אלה בתחו הקוגניטיבי"חברתי עשויי לנבוע
מאיחור בהתפתחות תיאורית ה "  (Theory of mind) mindבשנות החיי הראשונות .בעוד שקיימת הכרה בקרב הורי ואנשי חינו בדבר
הצור בהתערבות לשונית מוקדמת לקידו יכולת השפתית של ילדי ע לקות בשמיעה ,המודעות לחשיבות של טיפוח קוגניציה חברתית בגיל
הר באוכלוסיה זו היא עדיי #בראשיתה .מטרות המאמר הנוכחי ה #להסביר מהי תיאורית ה "  mindומדוע היא חשובה להתפתחות חברתית
תקינה ,לתאר בקצרה את מהל התפתחותה אצל ילדי שומעי וכ #בקרב ילדי ע לקות בשמיעה ,ולבסו להציג תוכנית התערבות שבוצעה
במיח"א תל אביב לקידו התיוו ההורי המתייחס להיבטי קוגניטיביי "חברתיי של ילדי ע לקות בשמיעה בגיל הר.
א .תיאורית ה " mind

תיאורית ה –  mindהינה היכולת להבי #את המניעי המנטאליי העומדי בבסיס התנהגות אנושית ואינטראקציות
חברתיות בי #בני אד  .המניעי המנטאליי העיקריי ה  :אמונות ,כוונות ,רצונות ורגשות .הבנת מאפשרת לבני אד להסביר,
לנבא ולהעניק משמעות להתנהגות שלה ושל אחרי ) .(Flavell & Miller, 2000לדוגמא ,כאשר אנו מתבונני בילד המפשפש
בארגז צעצועי  ,אנו מניחי שהילד רוצה למצוא צעצוע מסוי ולשחק בו ומאמי #שהצעצוע נמצא בארגז הצעצועי  .בנוס ,נית#
להניח שא הילד ימצא את הצעצוע המבוקש הוא יהיה שמח ויחדול מחיפושיו ,א א לא ימצא את מבוקשו ,יהיה עצוב וייתכ#
וימשי בחיפוש הצעצוע במקו אחר .א יגלה שילד אחר מחזיק בצעצוע שהוא רוצה ,יוכל לבקש מהילד לתת לו את הצעצוע או
לבקש שישחקו ביחד ,או " לחטפו מידיו על מנת למלא את רצונו שלו.
שני היבטי מרכזיי בתיאורית ה –  mindה  ,ראשית ,היכולת להבחי #ולקשר בי #הרובד הגלוי )הפיזי או התנהגותי(
בהתנהגות של בני אד לרובד המנטאלי ,ובנוס ,היכולת להבי #שלבני אד עשויות להיות נקודות ראות שונות וא אמונות
מנוגדות כלפי אותה מציאות .יכולת זו היא חיונית להתנהגות חברתית מסתגלת ותקינה ,והתפתחותה אצל ילדי באה לידי ביטוי
במספר אופני  :יכולת גדלה למשחק משות ולחברות יציבה ) ,(Brown, McCall & Dunn, 1996שכלול יכולת לפתור עימותי על"
ידי משא ומת #ורמת הוראת העמיתי שלה ). (Ziv & Frye, 2004
רוב המחקר בתחו תיאורית ה "  mindמתאר את התפתחותה בתקופת הגיל הר בקרב ילדי ללא בעיות התפתחותיות,
ומהווה בסיס למחקרי שבוצעו בעשר השני האחרונות ובדקו את התפתחותה של יכולת זו בקרב ילדי ע לקות בשמיעה .ביטוי
מובהק להתפתחות תיאורית ה –  mindהינו ההבנה של אמונות מוטעות שעשויות להיות לבני אד בהתייחס למצבי שוני
במציאות .מחקרי רבי בדקו כיצד מתפתחת ההבנה של אמונות מוטעות אצל ילדי באמצעות מטלת ניסוי מותאמת לילדי בגיל
הר ) .(Wimmer & Perner, 1983במטלה זו מספרי לילדי צעירי סיפור מומחז על ילד שיש לו אמונה מוטעית לגבי מיקו של
חפ' ,ושואלי את הילדי שאלות הבודקות הא ה מביני את האמונה המוטעית .בגרסה הנפוצה ביותר של הסיפור " לגיבור
הסיפור ,מקסי ,יש שוקולד .הוא ש את השוקולד בארו #המטבח למשמרת ,בזמ #שהוא יוצא לחצר לשחק .בהיעדרו וללא ידיעתו,
מעבירה אימו של מקסי את השוקולד מהארו #למקרר ,וכשמקסי חוזר הוא רוצה את השוקולד שלו .הילד המקשיב לסיפור וצופה
בהתרחשות נשאל היכ #יחפש מקסי את השוקולד ,בארו #או במקרר .תשובה נכונה לשאלה זו מעידה על יכולת להבחי #בי #המציאות

 1אנו מודות לדרורית בן יצחק על הערותיה החשובות.
 2המונח 'ילדים עם לקות בשמיעה' מתייחס לילדים שלקות השמיעה שלהם היא מבינונית ) 55דציבל( ועד עמוקה ) 90דציבל ומעלה(.
מושג זה מתייחס ללקות בשמיעה מנקודת מבט אודיולוגית .זהו המושג המקובל במערכת החינוך ,למרות שחירשים רבים מסתייגים ממנו
)ר' מאיר ,כרך זה( .במאמר זה אנו משתמשות במושג 'ילדים בעלי לקות בשמיעה' בהתייחסות לילדים במערכת החינוך ,ובמושג 'חירשים'
כמושג המאפיין שיוך חברתי-תרבותי ,בהתייחסות לאנשים הרואים עצמם חלק מקהילת החירשים.
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החיצונית – מקו השוקולד בפועל ,לבי #אמונתו של מקסי ,וכ #בי #נקודות ראות מנוגדות – זו של הילד הצופה בהתרחשות ,היודע
שהשוקולד נמצא במקרר ,לעומת זו של מקסי ,שסבור שהשוקולד נמצא בארו ,#במקו בו הניח אותו.
מאות מחקרי חזרו על מטלה זו מאז השימוש הראשו #שנעשה בה לבדיקת תיאורית ה –  mindשל ילדי  ,ומצביעי על
כ שבי #גיל  3ל –  5שני חלה התפתחות מרשימה בהבנה של אמונות מוטעות ) .(Wellman, Cross & Watson, 2001ילדי בני 3
טועי במטלה ואומרי שמקסי יחפש את השוקולד במקרר ,ש הוא נמצא באמת .לעומת  ,ילדי בני  ,5ולעתי כבר בני  ,4אומרי
שהוא יחפש את השוקולד בארו ,#ש הוא מאמי ,#או חושב ,שהוא נמצא .תשובה זו מעידה על תיאורית ה –  mindהמתקדמת
שלה  ,שכ #ה יכולי לעשות הבחנה בי #מה שה יודעי לבי #הידע של מקסי.
בנוס לשינוי בהבנה של אמונות מוטעות ,מתפתחת בי #גיל  3ל –  5הבנה לגבי מצבי מנטאליי נוספי — רצונות,
כוונות ורגשות ,המאפשרת לילדי להבי #מצבי של רצונות ורגשות מורכבי  .כ ,למשל ,ילדי בני  5א לא בני  3מביני
שבמשחק תחרותי שני שחקני עשויי בשלבי שוני של המשחק לרצות לבצע מהלכי מנוגדי על מנת לנצח ) Moore, Jarrold,
 .(Russell, Lumb, Sapp, &MacCallum, 1995בנוס ,מביני ילדי בגיל  5"6מצבי שבה אנשי בוחרי להסתיר את מה שה
מרגישי באמת על מנת למנוע פגיעה ברגשותיה של אנשי אחרי או פגיעה בתדמית שלה בעיני אחרי (Harris, Donnelly,
). (Guz & Pitt-Watson, 1986
ב .התפתחות תיאוריית ה –  mindבשלוש השני הראשונות
המחקרי שהוזכרו בסעי הקוד עסקו בהתפתחות ההבנה המנטאלית בגילאי הג 3"5) #שני ( .א שינויי אלו נבני על
התפתחות שחלה עוד קוד לכ ,#במהל שלוש השני הראשונות לחיי ). (Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2004
התפתחות מוקדמת זו יוצרת את התשתית ליכולת להבחי #בי #התנהגויות גלויות למניעי מנטאליי סמויי מהעי .#כבר במהל שנת
החיי הראשונה מתפתחת הבנה ראשונית של כוונות הבאה לידי ביטוי ביכולת לקשב משות .תינוקות מפני את המבט והקשב
שלה אל חפ' שאליו מפנה המבוגר את מבטו ,וכ נוצר מצב של קשר משולש – התינוק והמבוגר כאחד ממקדי את תשומת ליב
באותו צעצוע או גירוי אחר .יכולת זו מהווה ביטוי ראשוני להכרה בכוונות האחר וליכולת להסיק על מצב מנטאלי בהסתמ על
רמזי התנהגותיי חיצוניי  ,כגו #מבט .על בסיס יכולת זו מתפתחת היכולת להירמזות חברתית ,המאפשרת לילדי במצבי של
עמימות וחוסר וודאות להסיק מהבעת הפני של הוריה את תגובת הרגשית ,ומתו הבנת התגובה הרגשית ה מסיקי כיצד
עליה לנהוג– הא להתקרב למצב הלא מוכר או להתרחק ממנו.
בי #גיל שנה לשלוש שני משתכללת הבנת של ילדי לגבי רצונות ורגשות ,ה #שלה עצמ וה #של אחרי  .כ ,למשל,
יכולי ילדי בני שנתיי ושלוש להבי #שבעוד שה מעדיפי לארוחת בוקר כרי ע חומוס ,חברת לג #מעדיפה כרי ע גבינה
לבנה ,וכ #להבי #שבעוד שחלק מהילדי בג #שמחי לקראת פעילות המפגישה אות ע בעלי חיי  ,הרי שיש ילדי המפחדי
מבעלי חיי ונרתעי מפעילות זו .על בסיס הבנה של רגשות הזולת מתחילי ילדי בני שנתיי להתייחס באמפטיה לילדי או
מבוגרי המבטאי מצוקה .היכולת השפתית הגדלה בגיל זה מאפשרת לילדי להפו בהדרגה לשותפי בשיח הכולל התייחסות
למניעי מנטאליי במגוו #של הקשרי חברתיי  ,ביניה משחק סוציו"דרמטי ,עימותי ע אחי וע חברי ושיחות על חוויות
רגשיות שה עוברי ).(Harris, 2005
שאלה מרכזית לגבי התפתחות תיאורית ה –  mindהיא :מה התנאי המרכזיי המעודדי התפתחות זו? מחקרי
המתמקדי ביכולות הקוגניטיביות של הילד כפרט מצביעי על חשיבותה של השפה להתפתחות תיאורית ה – Astington & ) mind
 (Baird, 2005וכ #מצייני את חשיבות #של יכולות קוגניטיביות נוספות ,כגו :#פונקציות ניהוליות וחשיבה דו ממדית ) Frye, Zalazo
 .(& Palfai, 1995מחקרי רבי אחרי  ,שהיוו את התשתית לבניית תוכנית ההתערבות במיח"א שנתאר בהמש ,מדגישי את
חשיבותה של התנסות חברתית עשירה כתנאי להתפתחותה של תיאורית ה –  ,mindובעיקר את תפקיד של ההורי כדמויות
ההתקשרות והתיוו המרכזיות עבור ילדי בגיל הר .אינטראקציות המתווכות על ידי הורי  ,תו התייחסות לממדי מנטאליי ,
סוללות עבור ילדי את הדר להפו לשותפי בקהילה המנטאלית ,דהיינו בחברה האנושית ,שכ #קשרי בי #בני אד מבוססי על
הבנה של אמונותיה  ,רצונותיה  ,כוונותיה ורגשותיה ).(Nelson, 2005
מחקרי אחדי בדקו אינטראקציות טבעיות בי #אימהות לילדי בגיל  3"5ומצאו ששיח הורי המעודד התפתחות מוקדמת
של הבנה מנטאלית הוא עשיר באוצר מלי מנטאלי ,כגו :#רוצה ,חושב ,מתפלא ) ,(Ruffman, Slade & Crowe, 2002ומעודד שיחה
על רגשות ורצונות של בני אד ועל סיבות שיכלו להוביל בני אד להתנהג באופ #מסויי  ,בעיקר במצבי של עימותי ואי הבנות
בי #ילדי ) .(Slomkowski & Dunn, 1996מחקרי אחרי הדגישו את חשיבות החשיפה של ילדי למשפטי בעלי מבנה תחבירי של
פועל מנטאלי ע השלמה של משפט משועבד ,כגו" :#הוא חשב שאתה כבר לא רוצה לשחק במכונית" .משפטי כאלה מדגישי את
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האבחנה בי #ההיבט המנטאלי למציאות והינ מרכזיי להבנת נקודות ראות שונות ) .(De Villiers, J. 2006ילדי שנחשפו לשיח
מנטאלי עשיר מגיל צעיר הראו הבנה טובה של אמונות מוטעות בגיל  ,4"5ובנוס היו רגישי לרגשותיה של האימהות והחברי
שלה .
מחקר אור של מיינס ועמיתי ) (Meins et. al. 2003התחקה אחר התייחסות #של אימהות לילדיה #החל מינקות ועד לגיל
 .5אימהות לתינוקות בני חצי שנה ניצפו באינטראקציות טבעיות ע ילדיה  ,וכשהילדי היו בני שלוש נתבקשו האמהות לתאר את
ילדיה  .הממצאי הראו שילדי שאימהותיה #התייחסו להיבטי מנטאליי בהתנהגות בגיל חצי שנה )"אני רואה שאת מאוד
מתרגשת"" ,אתה לא רוצה לישו #עכשיו"( ובנוס תיארו היבטי מנטאליי באישיות והתנהגות בגיל ") 3היא יודעת מה היא
רוצה" ,היא רגישה למה שאנשי אחרי מרגישי "" ,הוא אוהב לשחק בקוביות"( הראו הבנה טובה יותר של אמונות מוטעות
ורגשות של אנשי שוני בגיל  .5לאור הממצאי  ,הדגישו החוקרי את החשיבות של מודעות והתייחסות הורי לאפיוני
מנטאליי של ילדיה כבר בשלבי ההתפתחות המוקדמי ביותר )יכולת זו כונתה על ידי החוקרי .( mind-mindedness
על מנת לאפשר מעקב יותר מובנה אחר התייחסות של הורי להיבטי מנטאליי בחיי יו "יו וכדי להעמיק את ההבנה
באשר לדפוסי תגובה ותיוו של הורי  ,חיברו פיטרסו #וסלוטר ) (Peterson & Slaughter, 2003שאלו #מובנה לבדיקת תגובותיה
של הורי  .השאלו #מציג להורי  12מצבי ודילמות ממגוו #הקשרי יומיומיי וארבע אפשרויות תגובה לכל מצב ,שתיי
מנטאליות ושתיי לא מנטאליות .ההורי מתבקשי לבחור את התגובה המתאימה לה ביותר עבור כל אחד מהמצבי  .המצבי
שהוצגו במחקר כללו ,בי #היתר ,ביקור של שכנה לא רצויה ,הכנת הפתעה ליו ההולדת של אבא וחיפוש אחר מפתחות שאבדו.
הממצאי הצביעו על קשר משמעותי בי #בחירה בתגובה של התייחסות מנטאלית מפורטת על"ידי אימהות לבי #רמת תיאורית ה –
 mindשל הילדי  .במקרה של השכנה הלא רצויה ,למשל ,כללה תגובה מנטאלית מפורטת הסבר שהא נותנת לילדה על הסיבה
שבגללה בחרה להסתיר את רגשותיה האמיתיי ולהעמיד פני שהיא שמחה ,דהיינו :רצונה לא לפגוע ברגשותיה של השכנה .מחקר
זה חיזק את הממצאי של מחקרי קודמי בדבר חשיבותו של תיוו הורי המתייחס להיבטי מנטאליי לקידו הקוגניציה
החברתית של ילדי בגיל הר.
ג .התפתחות תיאורית ה –  mindבאוכלוסיות מיוחדות
על בסיס המחקרי שבדקו את התפתחותה של תיאורית ה –  mindבגיל הר ,ומתו הכרה בחשיבותה של יכולת זו
להבנה ותפקוד חברתיי תקיני  ,מתרחב לאחרונה המחקר הבוח #את התפתחותה של תיאורית ה –  mindבקרב ילדי ממיצב
חברתי"כלכלי נמו וכ #אצל ילדי בעלי צרכי מיוחדי  ,בעיקר אוטיסטי וחירשי  .מאחר ושני הגורמי – המיצב וליקוי השמיעה
– חשובי לאפיו #הילדי וההורי במיח"א ,תיסקר התפתחותה של תיאורית ה –  mindתו התייחסות לשני ההיבטי .
מחקרי מעטי בדקו את השפעת המיצב החברתי"כלכלי על התפתחותה של תיאורית ה –  .mindמחקרי אלה הראו
שרמת תיאורית ה –  mindשל ילדי ממיצב נמו נמוכה משל ילדי ממיצב גבוה יותר ) ,(Holmes, Black & Miller, 1996ושקיי
קשר בי #אפיוני משפחתיי  ,כגו :#מספר שנות הלימוד של הא והכנסת ההורי לבי #אופי השיח של ההורי ע ילדיה וההבנה
המנטאלית של הילדי ) .(Cutting & Dunn, 1999ממצאי אלה מצטרפי למחקרי רבי המצביעי על כ שתפקוד השפתי
והחברתי של ילדי ממיצב נמו נופל משל ילדי ממיצב בינוני"גבוה ,ושגורמי אלה באי לידי ביטוי בהישגי לימודיי נמוכי
החל משנות הלימוד הראשונות בבית הספר ) .( Garner, Jones & Miller, 1994על מנת לצמצ את הפערי בי #ילדי אלה לבי#
ילדי ממיצב גבוה ,חשובי במיוחד מסגרת חינוכית איכותית וצוות חינוכי ברמה מקצועית גבוהה המיומני על טיפוח וקידו של
ילדי ע חסכי סביבתיי

(Gable, 2002; Lindjord, 2002).
לקות בשמיעה נער על"ידי פיטרסו #וסגל ) & Peterson

המחקר הראשו #על התפתחות תיאורית ה –  mindאצל ילדי ע
 (Siegal, 1995ובדק הבנה של אמונות מוטעות בקרב ילדי אלה בגילאי  .8"13במחקר זה ובמרבית המחקרי המאוחרי יותר היו
רוב משתתפי המחקר ילדי ע לקות בשמיעה שהוריה שומעי וה מתקשרי בשפה אוראלית ,או שהחלו לסמ #בגיל מאוחר
)תחילת בית ספר יסודי( .המחקרי הראו שילדי אלה ,המהווי את רוב אוכלוסית הילדי ע לקות בשמיעה )כ "  ,(90%מאחרי
מאוד בהבנה של אמונות מוטעות ומגיעי לכ רק בגיל  .8"10בנוס ,ה ממעטי להתייחס להיבטי מנטאליי כאשר ה משחזרי
סיפורי או מספרי סיפור על בסיס תמונות ) ,(Peterson & Slaughter, 2006ומתקשי להתייחס לנקודת הראות של הזולת בזמ#
אינטראקציות חברתיות במהל כל שנות לימודיה בבית"הספר ) .(Terwogt & Rieffe, 2004מחקר מקי על הבנה של מצבי
מנטאליי אצל ילדי ע לקות בשמיעה שהוריה שומעי גילה שה מאחרי בהבנה של מגוו #רחב של מצבי מנטאליי  ,כגו:#
רצונות הזולת ,אמונות מוטעות ומצבי רגשיי מורכבי  ,א רצ ההתפתחות של ההבנה המנטאלית שלה דומה לשל ילדי
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שומעי  .זאת ,בניגוד לילדי אוטיסטי שבנוס לאיחור בהתפתחות ההבנה המנטאלית מראי קשיי ספציפיי בהבנה של מצבי
מנטאליי מסויימי  ,כגו :#מצבי שבה אנשי בוחרי להסתיר את מה שה באמת מרגישי ).(Peterson, Wellman & Liu, 2006
בניגוד לילדי ע לקות בשמיעה שהוריה שומעי המתקשי בייחוס מצבי מנטאליי לאנשי  ,ילדי חירשי ,
שהוריה א ה חירשי ומתקשרי עימ מינקות בשפת סימני  ,לא מראי כל קושי בהתפתחות תיאורית ה – ) mind
 .(2000; De Villers, P. 2006ההסבר ליכולת התקינה של ילדי אלה נעו' ראשית בחשיפה המוקדמת והתקינה שלה למצבי
מנטאליי במסגרת תקשורת טבעית ועשירה בשפת הסימני  ,שהיא עבור שפת א )מאיר ,כר זה( .בנוס ,מרבית הילדי
שהשתתפו במחקרי על תיאורית ה –  mindבקרב מסמני מינקות השתייכו למיצב חברתי"כלכלי גבוה ,המאופיי #בשיח מנטאלי
עשיר ,כמו זה של משפחות שומעות ממיצב דומה.
התפתחותה התקינה של תיאורית ה –  mindבקרב ילדי חרשי ממיצב גבוה החשופי לשפת סימני מלידה הינה עדות
לכ שהקושי בהבנה מנטאלית הבא לידי ביטוי אצל מרבית של ילדי ע לקות בשמיעה איננו ראשוני ומולד ,אלא תוצאה של
הבעיה הבסיסית בשפה ,ומיעוט בהתנסויות שפתיות"חברתיות ובשיח מנטאלי .מחקרי בודדי בדקו את השיח של הורי שומעי
ע ילדיה לקויי השמיעה ,ואכ #מצאו מיעוט בהתייחסויות מנטאליות .לנדי ) (Lundy, 2002חקרה את הקשר בי #שלושה גורמי :
כישורי השפה של ילדי ע לקות בשמיעה בי #הגילי  ,5"10מידת ההיכרות של אימהות המתקשרות ע ילדיה בתקשורת כוללנית
Courtin,

ע סימני המייצגי מצבי מנטאליי  ,ורמת תיאורית ה –  mindשל הילדי  .האימהות נתבקשו לסמ #את הסימני שה #מכירות
מתו רשימה של עשרי וחמישה סימני המייצגי מצבי מנטאליי  ,שהורי שומעי משתמשי בה בשיח ע ילדיה  ,כגו:#
חושב ,יודע ,זוכר ,מתפלא ,מעמיד פני  ,מנחש ,ו"ש לב .מרבית ההורי )יותר מ –  (80%יכלו לסמ #רק מעט מאוד סימני )פחות
מ –  ,(30%ולא היה הבדל בי #רמת תיאורית ה –  mindשל ילדי להורי אלה לבי #ילדי להורי המתקשרי עימ בתקשורת
אוראלית בלבד – ילדי בשתי הקבוצות הראו איחור של כשלוש שני בהבנת אמונות מוטעות .החוקרת הסיקה שהורי בשתי
הקבוצות מיעטו להתייחס להיבטי מנטאליי בשיח ע ילדיה  .מספר הקט #של הורי שהכירו סימני מנטאליי רבי לא אפשר
מציאת קשר בי #רמת סימו #גבוהה לרמה גבוהה של תיאורית ה – .mind
במחקר שהתפרס לאחרונה ) (Moeller & Schick, 2006ביקשו החוקרי להעמיק את ההבנה לגבי הקשר שבי #שיח
הורה"ילד לבי #ההבנה המנטאלית של ילדי ע לקות בשמיעה .לש כ ה צפו בשיחות טבעיות בי #אימהות שומעות לילדי ע
לקות בשמיעה ,בי #הגילי  ,4"9במשחק חופשי ובזמ #צפייה משותפת בסרט .בדומה למחקר הקוד  ,נבדקה ג מידת יכולת #של
אימהות לסמ #אות עשרי וחמישה מצבי מנטאליי  .ממצאי המחקר העיקריי הצביעו ,ראשית ,על קשר חזק בי #מידת ההיכרות
של האימהות לילדי ע לקות בשמיעה ע סימני מנטאליי לבי #מידת התייחסות #להיבטי מנטאליי בשיח ע ילדיה .#מעניי#
שאימהות שהכירו הרבה סימני למצבי מנטאליי  ,ג השתמשו ביותר מלי מנטאליות בשפת #המדוברת ,ולעומת ,#מיעטו מרבית
האימהות להשתמש במונחי מנטאליי בשתי צורות התקשורת .בנוס ,נמצא קשר בי #רמת השיח המנטאלי של אימהות לילדי
אלה לבי #רמת תיאורית ה –  mindשל ילדיה ,#שנמדדה במטלות של אמונות מוטעות .לאור הממצאי  ,ציינו החוקרי את החשיבות
שבהעלאת מודעות של הורי לילדי ע לקות בשמיעה לחשיבות השיח המנטאלי ע ילדיה כבר בגילי צעירי  ,ואת החשיבות
של קידו השיח המנטאלי לצד קידו כישורי השפה הכלליי של הילדי .
תיאורית ה "mind

ד .תוכניות התערבות לקידו
למרות שמחקרי רבי מצביעי על חשיבות החשיפה לשיח מנטאלי ולתיוו המתייחס להיבטי מנטאליי
באינטראקציות טבעיות מגוונות להתפתחות תקינה של הבנה חברתית ולתפקוד חברתי ,לא קיימי מחקרי המדווחי על תוכניות
התערבות והעשרה לקידו יכולת זו בהקשרי טבעיי אצל ילדי המאחרי בהתפתחות .ניסיונות לקידו תיאורית ה –  mindשל
ילדי אוטיסטי התמקדו בהעלאת רמת ביצוע של מטלות ניסוי הבודקות הבנה של אמונות מוטעות ולא הביאו לשיפור בהבנה
ובתפקוד החברתי של ילדי אלה .שלוש תוכניות התערבות שמטרת #לקד את תיאורית ה –  mindשל ילדי  ,תו התבססות על
חשיפה חברתית ותיוו מנטאלי ,בוצעו בשני האחרונות בישראל – שתיי לקידו יכולת זו בקרב ילדי ממיצב חברתי"כלכלי
נמו ,והשלישית בחטיבה לגיל הר במיח"א תל"אביב ,שתתואר ביתר הרחבה.
שתי התוכניות לקידו ההבנה החברתית של ילדי ג #ממיצב נמו נבדלו זו מזו בכ שאחת התבססה על הדרכה של גננות
)זיו ובולוס (2006 ,והשניה על הדרכה של אימהות )זיו ואר  ,(2003 ,ושיקפו את ההכרה בחשיבות של אנשי חינו והורי כאחד
כסוכני שינוי וכדמויות תיוו מרכזיות לילדי בגיל הר .בשתיה #התמקדה העבודה בקריאה אינטראקטיבית של סיפורי ילדי
המשתפת את הילד בחווית הקריאה ,לצד תיוו הכולל התייחסות למצבי המנטאליי המניעי את הדמויות וקישור בי #אירועי
הסיפור לאירועי דומי בחיי הילדי  .בתוכנית הגננות ,הגננות והילדי היו דוברי ערבית ,ולבקשת הגננות ,היתה הקפדה על בחירת
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סיפורי מקור בערבית ,שחלק נכתבו בישראל וחלק במדינות ערב .תוכנית האמהות הועברה לאמהות וילדי דוברי עברית,
והספרי היו ספרי מקור בעברית או ספרי מתורגמי  .בשתי התוכניות היתה התקדמות משמעותית של הילדי בהבנת ההיבטי
המנטאלייי בסיפורי  ,ובמידת ההתייחסות להיבטי אלה בשחזור סיפורי ובשיחות על הסיפורי ).(Ziv & Aram, in preparation
תוכנית ההתערבות במיח"א תל אביב )זיו ,ב"#יצחק ודינור (2003 ,מתבססת על עקרונות דומי של חשיפה חברתית ותיוו
מנטאלי בהקשרי טבעיי לקידו ההבנה החברתית בקרב פעוטות ע לקות בשמיעה ,והיא רחבת היק יותר משתי התוכניות
שתוארו לעיל .התוכנית פועלת במיח"א מזה כשלוש שני  ,בהשתתפות הצוות הבי"#מקצועי של מיח"א והורי הפעוטות המשולבי
בתוכניות החינוכיות השונות במיח"א .מטרות התוכנית ה ,#ראשית ,להעלות את מודעות של המשתתפי  ,אנשי המקצוע והורי
כאחד ,לחשיבות של שיח ותיוו המתייחסי להיבטי מנטאליי ולנקודות ראות שונות באינטראקציות חברתיות ,וזאת כדי לקד
את ההבנה המנטאלית של ילדי ע לקות בשמיעה .מטרה נוספת היא להדרי את המשתתפי לגבי דרכי לשלב תיוו כזה
בהתרחשויות יומיומיות שגרתיות.
תוכנית זו הינה חלוצית וייחודית מכמה היבטי  :ראשית ,התוכנית מכוונת לילדי בגיל צעיר מאוד ) 1"3שני ( .ההחלטה
לכוו #את התוכנית לגילאי כה צעירי מבוססת על ההכרה שהבסיס להתפתחות חברתית"רגשית תקינה נבנה כבר מינקות ,ולפיכ
יש מקו להתחיל בתוכנית התערבות שכזו מוקד ככל האפשר .שנית ,תוכנית זו מתמקדת בניצול מצבי טבעיי בג #להעשרת
השיח המנטאלי .התפיסה העומדת בבסיס גישה זו היא ששיח מנטאלי הוא חלק בלתי נפרד מחיי היומיו של כל אחד מאתנו .לפיכ,
נית #ורצוי להשתמש במצבי רגילי ביותר ,המהווי חלק מהשגרה היומיומית בג ,#לעידוד והעשרה של שיח מנטאלי .שני המצבי
שנבחרו בתוכנית ההתערבות ה ארוחת הבוקר וקריאת סיפורי  .תפיסה זו א משתלבת בגישה הטבעית העומדת בבסיס תוכנית
"קשר" להעשרה לשונית )דרומי ,פוקס ,רינגוולד"פרימרמ #וצוהר תשס"ג( הפועלת במיח"א מזה מספר שני .
היבט מרכזי נוס בתוכנית ,כמו ג בעבודה השוטפת במיח"א בתחומי אחרי  ,הוא שיתופ של כל האנשי הנמצאי
בקשר משמעותי ע הילדי בתהלי הלמידה והיישו  ,על בסיס הכרה בתרומת #הייחודית של כל אחת מהדמויות המעורבות
בעבודה ע הילדי להתפתחות  .תוכנית ההתערבות מכוונת ה #לאנשי הצוות במיח"א )גננות ,קלינאיות תקשורת ,מרפאות בעיסוק,
עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות( וה #להורי הילדי .
היבט רביעי הוא העובדה שהתוכנית מיועדת ומתאימה לכל הילדי המתחנכי במיח"א ,ללא קשר לרמת הירידה
בשמיעה ,לשפת התקשורת בבית ,ולצורת התקשורת המועדפת .במיח"א ישנ #חמש כיתות ג ,#ובה #מיושמות שיטות תקשורת שונות
)תקשורת אוראלית ותקשורת כוללנית( ,והילדי באי ממשפחות דוברות שפות שונות )עברית ,ערבית ,שפת הסימני הישראלית
ושפת הסימני הרוסית(  .תוכנית ההתערבות הועברה בכל הכיתות ,ויושמה בגני השוני תו התאמתה לאפיוניה הלשוניי
וההתפתחותיי של הילדי  .חשוב לציי #כי למרות שהתוכנית מתמקדת בתיאורית ה –  ,mindהעבודה על מטרות שפתיות
ושמיעתיות אינה נזנחת .נהפו הוא :העבודה על מטרות אלו מתרחשת במקביל ובשילוב ע העבודה על שיח מנטאלי ,ושני
ההיבטי מזיני זה את זה.
תוכנית ההתערבות בנויה ממספר מרכיבי  :מפגשי ע אנשי הצוות ,עבודה של אנשי הצוות ע הילדי  ,ומפגשי של
אנשי הצוות ע הורי הילדי  .המפגשי ע אנשי הצוות נערכו במש שנתיי  .מטרת מפגשי אלו היתה העמקת הידע של אנשי
הצוות בנושא התפתחות תיאוריית ה –  mindאצל ילדי בעלי התפתחות תקינה וילדי ע לקות בשמיעה ,ופיתוח דרכי לטיפוח
יכולת זו בקרב ילדי מיח"א .דרכי ההתערבות שנידונו במפגשי ע הצוות יושמו לאחר מכ #ה #בכיתות הג #השונות על"ידי הגננות
וה #בטיפולי האינדיבידואלי של אנשי המקצועות הפארא"רפואיי  .חלק מהאינטראקציות ע הילדי צולמו במצלמות וידיאו.
קטעי וידיאו אלו היוו בסיס לדיוני במפגשי ע הגננות ,שמטרת שכלול יכולת #לזהות ולקד היבטי מנטאליי בהתנהגות
ובשפה של הילדי .
במקביל ,נערכה בכיתת ג #אחת סדרת מפגשי הדרכה להורי בהנחיית הגננת .היבט זה של תוכנית ההתערבות מתבסס על
מחקרי שהצביעו על חשיבותו הרבה של התיוו ההורי להתפתחות תיאורית ה"  mindאצל ילדי  .כפי שציינו לעיל )ר' מחקרי
בסעי ב( ,מודעות והתייחסות של הורי לאיפיוני מנטאליי של ילדיה ושיח מנטאלי עשיר מעודדי התפתחות של תיאוריית ה –
 mindעל היבטיה השוני  ,כגו #רגישות לזולת ,יכולת לשוחח על רגשות ורצונות של בני אד והבנה טובה של אמונות מוטעות.
קבוצת ההורי שהשתתפה בתוכנית ייחודית בכ שכל ההורי  ,למעט זוג הורי אחד ,הינ חירשי  ,ומשתמשי בשפת הסימני
כצורת התקשורת העיקרית במשפחה .אמנ מחקרי על ילדי חירשי להורי חירשי הצביעו על התפתחות תקינה של תיאורית ה"
 ,(Courtin, 2000; De Villers, P. 2006) mindא מחקרי אלו ,כאמור ,התייחסו רק למשפחות ממיצב חברתי"כלכלי בינוני גבוה ללא
בעיות נוספות .ההורי בתוכנית ההתערבות במיח"א ,לעומת זאת ,משתייכי למיצב בינוני"נמו ,ובנוס ,חלק גדול מההורי
בקבוצה ה עולי חדשי  ,ומשתמשי בבית בשפת הסימני הרוסית .כלומר ,ילדיה ה דו"לשוניי א בשפת הסימני  .הצירו

5

של לקות בשמיעה ע מיצב בינוני"נמו ודו לשוניות מעלה את הצור בתוכנית התערבות לטיפוח ההבנה המנטלית של הילדי ,
והדרכה להורי בנושא ,בדומה לתוכניות המקובלות להעשרה לשונית .ההנחה שלנו היא שהכרות של ההורי ע הנושא של
תיאורית ה" mindוע תכני תוכנית ההתערבות בג #תגרו לעידוד שיח מנטאלי עשיר יותר של ההורי ע ילדיה .
המש המאמר יתמקד בתיאור מפגשי ההדרכה להורי בהנחיית הגננת של ילדיה  ,שבוצעה כחלק מתוכנית ההתערבות
הכללית .מפגשי ההורי משקפי את עקרונותיה הכלליי של התוכנית ,כמו ג את הפ #הייחודי שבעבודה ע הורי  ,וכ #את
היכולת להתאי את התוכנית לאפיוניה וצרכיה המגווני של הילדי החרשי המתחנכי במיח"א והוריה .
ה .מפגשי הורי במסגרת תוכנית התערבות לקידו הבנה חברתית"רגשית בקרב ילדי ע לקות בשמיעה
מפגשי ההורי כללו סדרה של שש פגישות )כל פגישה ארכה שעתיי ( .תכני המפגשי נקבעו בהתא לתכני תוכנית
ההתערבות ע הילדי  ,כל מפגש עסק בתכני שהועברו לילדיה בג .#דבר זה איפשר להורי להיות שותפי לעשייה בג ,#לחוות
את התוכנית יחד ע ילדיה  ,לראות את התקדמות הילדי ואת תרומת להתקדמות זו .כדי לתעד ולהערי את השינוי שחל בשיח
המנטאלי של ההורי עצמ  ,פותחו שלושה כלי שיתוארו בהמש.
 .1ההורי המשתתפי בתוכנית :בקבוצת ההורי שהשתתפה בתוכנית  12זוגות הורי לילדי שגיל נע מ –  1:6ל "  2:7בתחילת
שנת הלימודי  .כל ההורי בכיתת ג #זו ,למעט זוג אחד ,ה חירשי  ,דוברי שפת סימני )עברית או רוסית( ,ובנוס – דוברי עברית
ו/או רוסית בדרגות שונות של שליטה .יש שונות רבה בי #ההורי ברמת השליטה בשפה הכתובה )ה #עברית וה #רוסית( .ברוב
המקרי האמהות היו אלו שהגיעו למפגשי  ,א ג האבות הצטרפו לחלק מהפגישות .בכל פגישה נכחו לפחות  10מתו 12
האמהות 8 .אמהות היו בכל המפגשי  ,וה #מהוות את אוכלוסית המחקר.
לשמונה האימהות שהשתתפו במחקר השכלה תיכונית ) 9"12שנות לימוד( ,חציי #דוברות שפת סימני רוסית וחציי#
דוברות שפת סימני עברית ורוסית ,וכול #מתקשות בקריאה וכתיבה בעברית.
 .2כלי המבח :#בהתבסס על כלי שתוארו במחקרי קודמי )המתוארי בסעי ב' של מאמר זה( ,פותחו שלושה כלי להערכת
השיח המנטאלי של ההורי  :שאלו #סימני מנטאליי  ,שאלו #תיאור הילדי  ,ושאלות פתוחות לקבוצה על מצבי מנטאליי
בשגרת היו "יו .
א .שאלו #סימני מנטאליי " שאלו #זה מתבסס על השאלו #שפותח על"ידי לנדי ) (Lundy, 2002ובו מתבקש ההורה לציי #הא
הוא משתמש בסימני מסוימי ע הילד או הילדה שלו )"הא בתקופה האחרונה יצא לכ לסמ #לילדכ את הסימני הבאי "(.
בשאלו #זה הוצגו  26מילי המציגות מונחי מנטאליי ו"  10מילי שנבחרו כמסיחי  ,המתארות פעולות יומיומיות שכיחות )כגו:#
יש ,#מתרח' ,מתנדנד ,ר'( .פירוט של המצבי המנטאליי שנכללו בשאלו #מופיע בטבלה מס  . 1מטרת שילוב של המסיחי
בשאלו #היתה למנוע מצב בו ההורי מדווחי באופ #גור על אי שימוש בסימני )המנטאליי ( הנבדקי  ,ולאפשר לה לדווח
בנוחות ובאמינות ה #על סימני שה משתמשי בה וה #על כאלה שלא .המלי המתארות מונחי מנטאליי נחלקות לארבע
קטגוריות :רצונות  ,מצבי מנטאליי רגשיי  ,פעולות המביעות ומשקפות רגשות ,ומצבי מנטאליי קוגניטיביי  .השאלו #הועבר
להורי שלוש פעמי לאור תוכנית ההתערבות ,בהפרשי של שלושה חודשי .
רצונות

מצבי מנטאליי רגשיי

פעולות המביעות ומשקפות רגשות

מצבי מנטאליי קוגניטיביי

רוצה
לא רוצה
בוחר
אוהב )חפ' או פעולה(
לא אוהב

אוהב
שמח
עצוב
כועס
מופתע
פוחד
מתרגש

בוכה
צוחק
צועק

יודע
לא יודע
חושב
מנחש
מבי#
זוכר

נעלב
נבהל
נפגע
מקנא
גאה
טבלה  :1המלי שהופיעו בשאלו #הסימני המנטאליי
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ב .שאלו #תיאור הילדי " שאלו #זה מתבסס על הכלי של מיינס ועמיתיה ) (Meins et.al, 2003ובו מתבקש ההורה לתאר את ילדו
בשלושה משפטי /היגדי  .מטרת השאלו #הייתה לראות הא וכיצד משתמשי ההורי במונחי מנטאליי בתיאור ילדיה .
ההוראה להורי היתה לכתוב "שלושה דברי המתארי את ילד " .השאלו #הועבר פעמיי לאור תוכנית ההתערבות ,בתחילת
התוכנית ובסיומה .תשובות האימהות נותחו לפי המדדי הבאי  :מספר המלי המתייחסות למצבי מנטאליי ; שימוש במבני
לשוניי האופיניי לשיח מנטאלי )צירופי פועל הכוללי פועל משועבד( ) ;(De Villiers, J. 2006אור המבעי ; מידת ההתיחסות
לקשרי של הילד ע מישהו אחר.
ג .שאלות פתוחות לקבוצה על מצבי מנטאליי בשגרת היו "יו " השאלו #מתבסס על הכלי של פיטרסו #וסלוטר )
 ( Slaughter, 2003שמטרתו לבדוק תגובות מנטאליות של הורי לאירועי יו יומיי  .אול  ,בשונה מהשאלו #המובנה והסגור
שלה שהועבר לכל הורה באופ #אינדבידואלי ,פותח בתוכנית ההתערבות המתוארת שאלו #פתוח כבסיס לדיו #קבוצתי ,על מנת
לאפשר להורי המעונייני בכ לתאר את תגובותיה הספונטניות .השאלו #כלל מספר שאלות .ההורי יכלו לענות בשפת סימני
שתורגמה לעברית על"ידי מתורגמנית ,והגננת תיעדה את כל דברי ההורי  .השאלות הועברו פעמיי במש השנה ,בפברואר וביוני
 .2006להל #השאלות שהגננת הפנתה להורי :

& Peterson

•

הא חווית בזמ #האחרו #ע הילד שלכ אירוע משמח ,מפחיד ,עצוב או מכעיס? כדוגמת האירועי הבאי  :מסיבת יו
הולדת ,קבלת מתנה ,ריב ע אחי  ,נפילה כואבת ,הפסקת חשמל ,ג'וק במטבח.

•

הא זכור לכ אי הילד שלכ הגיב?

• הא זכור לכ מה הייתה התגובה שלכ ? )תנו דוגמא(
" הסברת לילד שלכ אי הוא מרגיש באותו הרגע
" לא הסברת על האירוע והמשכת כרגיל ,כאילו כלו לא קרה
" הסברת לילד שלכ אי את מרגישי באותו הרגע
" הסברת לילד שלכ אי מישהו אחר מרגיש באותו הרגע :אבא ,אח ,סבתא.
תגובות ההורי נותחו לפי המדדי הבאי  :התייחסות למצב הרגשי של הילד ,התייחסות למצב הרגשי של ההורה עצמו ,התייחסות
למצב רגשי של אד אחר המעורב באירוע ,ומת #הסבר למצב רגשי.
 .3התאמה לקבוצת ההורי המסוימת :כפי שצוי #לעיל ,תוכנית ההתערבות הינה כללית ,מיועדת לכלל הילדי המתחנכי במיח"א
ובני משפחותיה ומותאמת לאפיוניה הייחודיי של הילדי בגני השוני  .קבוצת ההורי שבה הועברה סדרת המפגשי הינה
ייחודית מבחינה לשונית )כפי שהוסבר בסעי המתאר את המשתתפי ( ,ותוכנית ההתערבות תוכננה תו התייחסות להיבט זה .כדי
לאפשר תקשורת קולחת ויעילה בי #הגננת לחברי הקבוצה ,בוצעו מספר התאמות .ראשית ,כל המפגשי לוו בתרגו סימולטאני
לשפת הסימני הישראלית .רוב ההורי העולי שולטי במידה מסוימת ג בשפת הסימני הישראלית .כאשר אחד ההורי לא הבי#
את הנאמר ,הורה אחר תרג את הנאמר לשפת הסימני הרוסית .הגננת אמנ שולטת היטב בעברית מסומנת ,ומתקשרת בקלות ע
ההורי בשיחות פרטניות .א בשיחה קבוצתית ,ובייחוד לנוכח המגוו #הלשוני הקיי בקבוצה ,התרגו הסימולטאני איפשר לכל
אחד להתבטא בחופשיות ,ולהבי #את השני בקלות .ללא תרגו  ,משאבי רבי היו מופני להעברה והבנה של המסר הלשוני ,דבר
שהיה מפריע להעברה והבנה של התכני עצמ ולהתייחסות עניינית אליה .
שנית ,השאלו #הסגור ,המכיל רשימה של  36מלי  ,ובה  26מלי הקשורות למצבי מנטאליי  ,ועשרה מסיחי  ,הועבר
בשפת הסימני  .הגננת צילמה את עצמה מבצעת את כל אחד מהסימני  ,וצילומי הסימני היוו את רשימת המלי בשאלו . #השימוש
בסימני השיג שתי מטרות .האחת היא שהוא הבהיר לאיזה סימ #השאלו #מתכוו .#פעמי רבות קורה שמילה אחת בעברית יכולה
להיות מתורגמת לשפת הסימני באמצעות יותר מסימ #אחד .את המושג 'אוהב' ,למשל ,נית #להביע באמצעות שני סימני שוני ;
האחד משמעותו 'לאהוב מישהו' ,והשני 'לאהוב חפ' או אירוע' .אד המקבל את השאלו #בעברית יכול לעתי לחשוב שהשאלו#
מתכוו #לסימ #אחד ,בעוד שלאמיתו של דבר הכוונה היתה לסימ #אחר .השימוש בתמונות של סימני מונע בעייתיות זו .נקודה נוספת
וחשובה ביותר היא שהשימוש בשאלו #מצול מקל מאוד על ההורי שאינ שולטי היטב בעברית כתובה ,ומשדר להורי הבנה
והתייחסות למצב ולרגשותיה  .הורי רבי אכ #נרתעו מהבקשה למלא שאלוני  ,א לאחר שראו את השאלו #המצול  ,תגובת
השתנתה מהקצה אל הקצה ,כפי שמעידות התגובות הבאות" :אוי ,זה פע ראשונה שראיתי שאלו #ע סימני "" ,איזה כי למלא
את זה ,זה ממש קל ולא צרי להתאמ'"" ,את ממש מבינה אותנו החירשי ".
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התאמה נוספת היתה לשפה הכתובה .מכיוו #שלא כל ההורי בקבוצה שולטי בעברית ,שאלו #הסימני המנטאליי
תורג ג לרוסית .במילוי שאלו #תיאור הילדי  ,הורי שהתקשו בכתיבה )א משו שאינ יודעי עברית או משו ששליטת
בשפה הכתובה אינה גבוהה( נעזרו בגננת או בהורה אחר.
השערת המחקר המרכזית היתה שתוכנית ההתערבות תעלה את מודעות של ההורי לחשיבות השיח המנטאלי ,והדבר
יבוא לידי ביטוי בהעשרת השיח המנטאלי שלה באינטראקציות ע ילדיה  .באופ #ספציפי יותר ,שיערנו שתהיה עליה במידת
ההתייחסות של ההורי להיבטי מנטאליי בכל אחד משלושת הכלי  :שאלו #הסימני המנטאליי  ,שאלו #תיאור הילד ושאלות
על מצבי מנטאליי בשגרת היו "יו .
 .4תוכנית המפגשי  :כאמור ,המפגשי התמקדו בהעלאת מודעות של ההורי לחשיבות השיח המנטאלי באינטראקציות טבעיות
ע ילדיה  .המפגשי כללו ה #סקירה של רקע תיאורטי ,וה #הדרכה לגבי האופני שבה נית #לייש זאת בחיי היומיו  .הוש דגש
מיוחד על מצבי מנטאליי של רגשות ורצונות ,התואמי את גילי הצעיר של הילדי  .כמו כ #הודגשה החשיבות של התייחסות ה#
למצבי מנטאליי של הילד עצמו וה #לאלה של אנשי אחרי עימ הוא נמצא במגע .כל מפגש כלל שיחה פתוחה בה הביעו
ההורי את מחשבותיה ורגשותיה בהתייחס לתוכ #העיוני וכ #בתגובה לדוגמאות שהוצגו מפעילויות שהילדי שלה משתתפי
בה #בג .#חשוב לציי ,#שתוכנית ההתערבות לא נגעה באפ #ישיר במדדי שנבדקו בכלי המחקר ,דהיינו :לא היתה הנחיה לשימוש
בסימני המופיעי בשאלו) #כלי מחקר א'( או הדרכה לתיאור היבטי מנטאליי אצל הילדי )כלי מחקר ב'( ,אלא נבדקה המידה
שבה מדדי אלה משקפי את השינוי בהתנהגות הטבעית של ההורי בעקבות ההתערבות .להל #תיאור קצר של עיקרי התכני
שהועברו בכל מפגש .
מפגש  " 1הרקע התיאורטי לתוכנית .מהי תיאורית ה" ,mindכיצד היא מתפתחת אצל ילדי בעלי התפתחות תקינה ואצל
ילדי ע לקות בשמיעה ,ומה ההבדלי בי #ילדי ע לקות בשמיעה שמשתמשי בתקשורת כוללנית לעומת ילדי שמשתמשי
בתקשורת אוראלית בהקשר זה .בנוס לחומר העיוני שהוצג בפני ההורי  ,ה התבקשו למלא שני שאלוני  ,שאלו #הסימני
המנטאליי )כלי מחקר א'( ושאלו #תיאור הילד )כלי מחקר ב'( .מעניי #לציי #שהעברת שאלו #הסימני המנטאליי עורר אצל
ההורי שיח ספונטני עירני ,שהעיד על תחילתו של תהלי עלית מודעות להיבטי מנטאליי  .דוגמאות לכ #ה #התגובות הבאות:
"אני לא אומרת 'נעלב'"" ,ג אני לא ,זה בסדר?"" ,אני בכלל לא אומר כלו  ,פתאו אני ש לב"" ,אני לא חושבת שאמיר 3יודע מה
זה 'לא רוצה'".
מפגשי  :2"3ארוחת בוקר תו כדי זיקה ל תיאורית ה" .mindמאחר וארוחות הינ #חלק אינטגראלי מחיי היומיו בבית
)בכל בית ובכל משפחה( ובג ,#נית #לנצל זאת ולהדגיש במהל הארוחה היבטי מנטאליי  .במפגש השני ההורי נחשפו לעבודה
על שיח מנטאלי בארוחות הבוקר בג ,#ודנו באפשרות לייש זאת ג בבית .במהל המפגש הוצג סרטו #וידיאו בו הילדי מצולמי
בזמ #ארוחת הבוקר בג ,#והגננת הסבירה אילו היבטי מנטאליי הופיעו בזמ #ארוחת הבוקר ,אי הילדי התמודדו ע היבטי אלו,
ואי היא תיווכה את הדברי שהתרחשו במהל הארוחה.
תגובות ההורי במפגש זה העידו על התרגשות לנוכח הצפיה בילדיה ועל תשומת ליב להתנהגות וליכולת הלשונית
של ילדיה " :אני לא מאמינה ,דניאל יושב ככה ומקשיב"" ,ראית  ,הבת שלי אמרה 'חומוס' ,בבית היא לא מסמנת כלו "" ,כל
הכבוד לכול  ,ה מחכי מאוד יפה ,אחד לשני"" ,אני לא מאמינה על ליאת ,אי היא יושבת ומחכה ,ומצביעה מה היא רוצה".
המפגש השלישי עסק ג הוא בארוחת הבוקר .המפגש חולק לשני חלקי ; חלקו הראשו #של המפגש הוקדש לשיתו
והקשבה לדוגמאות אות #הביאו ההורי מארוחות משפחתיות בבית .חלקו השני של המפגש כלל התנסות חווייתית של ההורי ,
הדומה להתנסויות שעוברי הילדי בג .#הרציונל לפעילות זו הוא שההתנסות מאפשרת הבנה והפנמה הרבה יותר משמעותיות של
ההיבטי התיאורטיי של התוכנית .כל הורה היה צרי לבחור בי #עוגייה מלוחה לעוגייה מתוקה ,וכל בחירה תועדה על הלוח
באמצעות תמונה של העוגייה שנבחרה .כ נוצרה תמונה כללית של הבחירות והעדפות של כל אחד ואחד ,הדומה לתמונה שנוצרת
במהל מפגש ע הילדי בג .#פעילות זו עוררה תגובות רבות המתייחסות להיבטי מנטאליי " :אפשר לראות מה כל אחד רוצה
לאכול"" ,זה מדגיש את הרצו #שלי" " ,אפשר ככה לראות מה כל אחד בוחר בצורה יותר ברורה ,כי ככה זוכרי  ,רואי מול העיניי ",
"אפשר ג לראות מי אוהב מלוח ומי אוהב מתוק"" ,בארוחת הערב בבית אני בכלל לא שואלת את הילדי  ,ישר שמה בצלחת מה
שה אוהבי " .בנוס ,במפגש זה הוצגה עבור ההורי שאלה פתוחה בנושא התמודדות על מצב רגשי מסוי בבית )ר' כלי מחקר
ג'(.

 3שמות הילדי ושמות ההורי המופיעי במאמר ה שמות בדויי .
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מפגשי  :4"5שיח מנטאלי בזמ #סיפור סיפורי  .סיפורי ה חלק בלתי נפרד מפעילות הג .#פינת הספר בג #הינה פינה
מאוד פעילה .כל בוקר מתקיימת הקראה של סיפור ,והילדי מוזמני באופ #חופשי לשמוע סיפור ,לש הנאה בלבד ,לא ללמידה
ולא כהקראה דידקטית .ה שותפי לבחירה של הספר ולאופ #ההקראה .לעיתי נעשית הקראה בקבוצה ,ולעיתי כל ילד מחזיק
בספר אחר וקורא לעצמו או לחבר.
המפגש הרביעי עסק בהכרות ע ספרי שהילדי חשופי לה בג ,#ובאפשרויות לתיוו בזמ #הקראת סיפורי  .להורי
חירשי בדר כלל ישנו קושי בקריאה ,ובפרט כאשר ישנ הורי עולי חדשי בקבוצה .חלק גדול מההורי אינ מכירי את ספרי
הילדי הקלאסיי  ,ולכ #הסיפור שנבחר )"אליעזר והגזר" ,לוי #קיפניס( ,הוצג בפני ההורי כפי שהוא מוצג לילדי  .ההצגה של
הסיפור נעשתה פעמיי  :בפע הראשונה לש היכרות ע הספר ,ובפע השנייה נעשה הסבר לגבי תיוו של רגשות הנמצאי
בסיפור באופ #גלוי ובאופ #סמוי.
המפגש החמישי עסק ברגשות וסיפורי  .הסיפור שנבחר הוא "הפיל שרצה להיות הכי" )פאול קור( .במפגש זה הגננת
סיפרה את הסיפור להורה אחד בלבד ,בצורה מאוד עניינית ,ולאחר מכ #ההורה סיפר את הסיפור לכל הקבוצה .מטרתה של פעילות זו
היתה לאפשר להורי התבוננות בהקראה של הורה אחר ,בנוס להקראת הגננת אליה הורגלו .בעקבות קריאת הסיפור נערכה שיחה
שהתמקדה במציאת ההיבטי המנטאליי בסיפור ,וכיצד ה באי לידי ביטוי בתמונות או במילי  /סימני  .כמו במפגשי
הקודמי הוש דגש על תיוו המתייחס לרגשות של הדמויות בסיפור ,לסיבות שהובילו לתגובותיה #הרגשיות ולפתרו #בעיות.
בנוס ,הודג להורי כיצד נית #לקשר בי #אירועי הסיפור לאירועי בחייה של הילדי וזאת ע"י הצגת תצלומי של הילדי
במצבי רגשיי שוני .
המפגש השישי " מפגש סיכו  .בתחילת המפגש מילאו ההורי את שאלו #הסימני המנטאליי ואת שאלו #תיאור
הילדי )כלי מחקר א' וב'( .בהמש המפגש סקרה הגננת את כל התכני והפעילויות של התוכנית ,נתנה להורי משוב על השינויי
שחלו במהל השנה בהתייחסות לילדיה  .לבסו ,נערכה שיחה בה נתנו ההורי דוגמאות לתגובות שלה לילדיה בחיי היומיו
)כלי מחקר ג'( ,וסיכמו את התהלי שעברו מנקודת מבט  .מספר דוגמאות לתגובות המסכמות של ההורי מעידות על תחושת
שהתוכנית הועילה לה " : :המפגשי האלו מאוד חשובי בשבילנו"" ,אני מרגישה שהייתי השנה בג."#
 .5תוצאות :כאמור ,למרות שקבוצת המשתתפי במפגשי כללה אימהות ואבות כאחד ,הממצאי מתייחסי לשמונה אימהות
שנכחו במפגשי באופ #קבוע .נמצאה עליה ניכרת בכל אחד מהמדדי שנבדקו – מידת השימוש בסימני מנטאלייי  ,אופ #תיאור
הילדי  ,והתייחסויות להיבטי מנטאליי בחיי יו יו .
שימוש בסימני מנטאליי " בשאלו #הסגור ,בו נתבקשו האימהות לציי #באלו סימני ה השתמשו לאחרונה בשיחה על ילד ,
נמצא כי במהל השנה היתה עליה באחוז המלי המנטאליות הממוצע שה #השתמשו בה  .בפגישה הראשונה )באוקטובר(,
השתמשו האימהות בממוצע ב –  32%מהסימני המנטאליי שהופיעו ברשימה )ס"ת "  ,(33במפגש בפברואר אחוז השימוש
הממוצע עלה ל –)46ס"ת "  ,(36ובמפגש ביוני ל " ) 66ס"ת " ) (33ר' תרשי  .(1כלומר ,מידת השימוש במלי מנטאליות עלתה פי
שניי מהמפגש הראשו #בתוכנית עד למפגש האחרו .#ג השימוש במלי המסיחות )מלי המציינות פעולות יומיומיות ,שאינ#
מתייחסות להיבטי מנטאליי  ,כגו #יש ,#משחק ,אוכל ,שותה( עלה לאור השנה .במפגש הראשו #אחוז השימוש היה ) 77.5ס"ת "
 ,(11בשני – ) 87.5ס"ת " ,(14ובמפגש האחרו .100% – #כלומר ,במפגש האחרו #כל האימהות ציינו כי ה #משתמשות בכל המלי
ברשימת המלי המסיחות.
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בדיקה של כל א בנפרד העלתה כי אצל כל אחת מה #נצפתה עלייה בשימוש במלי מנטאליות לאור השנה .בדיקה של
כל מילה בנפרד מצביעה על מגמה זהה .בפגישה הראשונה היה רק סימ #אחד שכל האימהות השתמשו בו )אוהב )מישהו(( .בפגישה
השנייה  6סימני סומנו ע"י כל האימהות ,ובפגישה השלישית –  8סימני )רוצה ,לא רוצה ,אוהב )מישהו( ,אוהב )חפ' או פעולה(,
שמח ,עצוב ,כועס ,ו"בוכה( .בנוס ,ג מגוו #הסימני עלה .בפגישה הראשונה  17סימני מתו הרשימה צוינו ע"י לפחות א אחת.
בפגישה השנייה צוינו  19סימני  ,ובאחרונה –  24סימני .
כזכור ,השאלו #כלל מלי מנטאליות שחולקו לארבע קטיגוריות :רצונות ,רגשות ,פעלי המשקפי מצבי מנטאליי ,
ומצבי מנטאליי קוגניטיביי  .במהל השנה חלה עליה בשימוש במלי מנטאליות מכל אחת מהקטיגוריות )ראה תרשי
 ,Error! Reference source not found.(2א ניכרו ג הבדלי במידת השימוש במלי בתו כל קטגוריה )ראה !Error
 , Reference source not found.א"ד( .בהתייחס לרצונות " אחוז השימוש במלי רוצה ו"לא רוצה היה גבוה כבר בתחילת
השנה ) (75%והוא הגיע ל –  100%בסו השנה )תרשי 3א( .שינוי דומה התרחש לגבי מלי המייצגות רגשות פשוטי  :שמח ,עצוב
ו"כועס :אחוז השימוש בסימני המייצגי סימני אלה גדל מ –  60"85%בתחילת השנה ל –  100%בסופה .הבדלי משמעותיי
יותר בי #תחילת השנה לסופה נמצאו לגבי מלי המציינות רגשות מורכבי יותר :פוחד ,מופתע ,מתרגש ו"נעלב .אחוז השימוש
הממוצע במלי אלה בתחילת השנה נע בי 12.5% #ל –  37.5%לעומת בי 50% #ל –  75%בסופה )ראה תרשי  3ב( .שלוש מלי
נוספות ,המציינות רגשות מורכבי עוד יותר – נבהל ,נפגע ,ו"מקנא ,הופיעו לראשונה בסו השנה אצל אחוז קט #מהאימהות.
לבסו ,נמצאו הבדלי משמעותיי ביותר בי #תחילת השנה לסופה באחוז השימוש במלי המציינות מצבי מנטאליי קוגניטיביי .
בעוד שבתחילת השנה דיווחו האימהות על שימוש מועט במצבי מנטאליי קוגניטיביי )מלבד "מבי ,("#הרי שבסו השנה דיווח
אחוז גדול של האימהות על שימוש במלי – לא יודע ,חושב ,יודע ,מבי #ו"זוכר )אחוז השימוש נע בי 62.5 #ל –  ,85כפי שעולה
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תרשי ) 3א"ד( :אחוז השימוש במלי מנטאליות )לפי מלי (
תיאור הילד " בשאלו #הפתוח ,בו נתבקשו האימהות לכתוב שלושה דברי המתארי את ילד ,#נמצאה ג כ #עלייה בכל המדדי .
ראשית ,תגובות האימהות בשאלו #של סו השנה היו יותר ארוכות ומפורטות מתגובותיה #בשאלו #הראשוני .האור הממוצע של
המבעי בשאלו #בתחילת התוכנית היה  3.22מלי למבע ,ואילו בסו התוכנית אור המבעי הממוצע היה  5.4מלי למבע .בנוס,
נמצא עלייה ניכרת בשימוש במלי מנטאליות .במפגש הראשו #נמצאו בתגובות האימהות  11היקרויות של מלי מנטאליות ,ואילו
בשאלו #שהועבר במפגש האחרו #נמצאו  22היקרויות .ג מגוו #המלי שנמצאו עלה :בתשובות האימהות לשאלו #הראשוני היו שש
מלי מנטאליות או מלי שמתארות תכונות ומצב רוח )מרוצה ,עצבנית ,בוכה ,אוהב\ת ,ללמוד ,מפונקת( ,ואילו בשאלו #הסופי היו
 10מלי מנטאליות )יודע ,אוהב ,אחראי ,דואג ,להקשיב ,להסביר ,רוצה ,לא רוצה ,עקשנית ,שמחה( .בעוד שהתיאורי הראשוני
התייחסו בעיקר לרגשות הילדי והתנהגות  ,כללו תיאורי האימהות בפע השניה התייחסות לרצונותיה של הילדי ) למשל" :לא
רוצה ללכת לישו #בלילה"" ,לא רוצה את אמא בג ("#וכ #התייחסות לידע – )"יודעת לשבת ולהקשיב" ,ו – " יודע מתי לדבר ומתי
לסמ .("#כמו כ #נמצאה עלייה בשימוש במבני לשוניי של צירופי פועל מורכבי  ,כלומר צירופי פועל המכילי משלי שהוא
משפט משועבד )"מסביר את מה שהוא רוצה"( או ש "פועל )"אוהב להקשיב לסיפורי "( .מבני אלו ,כאמור ,ה #המסגרות
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התחביריות האופייניות למלי מנטאליות .בשאלו #הראשו #נמצאו  6מבעי ע צירופי פועל מורכבי  ,ואילו בשאלו #הסופי נמצאו
 16מבעי שכאלה.
חשוב לציי #ג את ההבדל בי #תיאורי הילדי המוקדמי והמאוחרי מבחינת ההתייחסות להיבט החברתי :מרבית
התיאורי המוקדמי התייחסו לפעילויות שהילד/ה אוהבי לעשות לבד  ,למשל" :מה שחשוב שהיא תהיה מרוצה ולא עצבנית",
"לשחק" ,מוסיקה וריקודי "" ,אוהבת להיות יפה" .בתיאורי המאוחרי התייחסו יותר היגדי לרצונ של הילדי בקשר
ובתקשורת ע חברי ובני משפחה וכ #תיארו את יכולת הגדלה של הילדי לשת אחרי בחוויות שה חוו ,למשל" :אוהבת
להיות בג #ולשחק ע חברי " ,אחראי ואח טוב ,דואג ומשחק יפה ע אחיו" ,מסביר את מה שהוא רוצה ולא ישר בוכה"" ,מסמ#
הרבה הרבה ומספר דברי שהיו בג" ,"#מרביצה לילדי אחרי  ,ונלחמת על דברי שלה" ,משחק מאוד יפה ע חברי ".
התייחסות מנטלית בחיי יו יו – שיחה קבוצתית " את תגובות האימהות בכלי זה ניתחנו לפי המדדי הבאי  :התייחסות למצב
הרגשי ולרצו #של הילד ,התייחסות למצב הרגשי של הא עצמה ,התייחסות למצב רגשי של אד אחר המעורב באירוע ,ומת #הסבר
למצב רגשי .ג כא #אנו מוצאי עליה בכל המדדי  .באופ #עקבי נית #לראות כי בחודשי הראשוני של תוכנית ההתערבות לא
הייתה קיימת התייחסות למצב הרגשי של הילד בסיטואציה ספציפית .ההורי נטו להתעל מרגשות הילדי  ,לעתי א באופ #מכוו#
" :דניאל מאוד מפחד מחיות ,אבל אני לא אומרת לו שהוא מפחד ,אני חושבת שלא צרי"" ,ביו שבת ליאת נפלה וקיבלה מכה
ברגל ,אבל לא אמרנו כלו  .היא בכתה ,אמרנו לה די לבכות ,נשטו במי ויעבור" .לעומת זאת ,לקראת סו השנה האימהות נהיו
מודעות למצבי הרגשיי ולרצונות של ילדיה #ולחשיבות של תיוו מצבי אלו לילדי " :כשדניאל ויובל עכשיו רבי  ,אני כבר
מפרידה ,ואומרת לכל אחד מה מה הוא מרגיש" .הדוגמא הבאה מדגימה תיוו התייחס לרצו #וכ #למצבי מנטאליי קוגניטיביי
)יודע ,חושב( " :דניאל יודע שאנחנו הולכי לקניו ,#הוא בוחר משהו אחד .ואני תמיד אומרת לו תחשוב טוב טוב ,ובסו תגיד מה
אתה רוצה ,רק משהו אחד .אני נותנת לו לבחור  ,כמו שלוסי אמרה ,הוא לא יכול לקבל כל מה שירצה",
כמו"כ ,#בתחילת השנה האימהות כמעט ולא התייחסו למצב הרגשי של אנשי אחרי באירוע ,בי #א זה ה עצמ  ,ובי#
א זה אנשי נוספי כגו #אחי ואחיות ,חברי ובני משפחה אחרי  .נשווה ,לדוגמא ,את שתי התגובות הבאות המדגימות את השינוי
בהתייחסות תיוו ההורי לרגשותיה שלה " :כשהלכנו לג #משחקי בשבת ראינו כלב מאוד גדול ,ואני פחדתי ושיר רצה ללט
אותו ,אבל אני משכתי אותו והלכנו" )ינואר(; לעומת " "לא הרגשתי טוב בימי האחרוני מההיריו ,#וכעסתי על כל דבר .תומר
)הבעל( אמר לליאת 'אמא חולה ,כואבת לה הבט ,'#והיא כל כ מתוקה ,באה וסימנה' :רוצה פלסטר?' ,ואני הסברתי לה שכואב לי,
שזה לא נעי לי עכשיו" )יוני( .במבע הראשו #הא מדווחת על המצב הרגשי שלה בשיחה במפגש ,א אינה מדברת על כ ע בנה.
תגובתה לאירוע היא התנהגותית בלבד ,היא משכה את הילד כדי להרחיקו מהכלב המפחיד .בתגובה השנייה ישנה התייחסות ומקו
לביטוי של המצב הרגשי של הא ומת #הסבר מילולי לילדה על מצב רגשי זה .להל #דוגמא נוספת לתיוו המתייחס לרגשות הא :
"אתמול דניאל בכה בגלל שיובל הרבי' לו ,ואני אמרתי לשניה שאני מאוד כועסת ושאני עצובה לראות שה רבי ".
בתגובות האימהות חל שינוי משמעותי ג במידה ובאופ #ההתייחסות לאנשי אחרי וכ #במת #הסברי על מצבי
רגשיי  .בעוד שתחילת השנה לא היו התייחסויות והסברי לרגשותיה של אחרי  ,בסו השנה כלל התיוו של ההורי התייחסות
להיבטי אלה באינטראקציות ,כפי שנית #לראות בדוגמאות הבאות מסו השנה" :לאמא של יואב הייתה יו הולדת וניפחנו לה
בלוני  .ודניאל ויובל כל כ שמחו ,ויובל הכי #לה ברכה בבית ספר ,והקריא לה והיא ממש בכתה .אז הסברתי לדניאל שהיא בוכה כי
יש לה יו הולדת והיא מתרגשת מאוד" .יש כא #התייחסות ה #למצב הרגשי של אמא של יואב ,וה #לרגשותיה של דניאל ויובל.
בנוס ,הא מסבירה לדניאל מדוע אמא של יואב בוכה .ההסבר שלה מקשר בצורה מפורשת בי #התנהגות חיצונית למצב רגשי,
ומצביע על הקשר הסיבתי בי #רגש להתנהגות .בדוגמא הבאה הא משתמשת במלי המציינות מצבי מנטאליי מורכבי )נעלב,
מקנא( על מנת להסביר לבנה מה ילדה אחרת מרגישה ומדוע היא מרגישה כ " :לדוד של דניאל היתה יו הולדת ביו חמישי ,ונסענו
לבאר שבע .כל בני הדודי נתנו לו מתנות ושמחו ,והבת של אחותי התחילה לבכות .דניאל שאל אותי מה קרה? ואמרתי לו שהיא ג
רוצה שיעשו לה יו הולדת ,אז דניאל סימ #לי נעלבה? ואני אמרתי לו שהיא מקנאה ,כמו שהוא מקנא כששרו #מקבלת משהו והוא לא
מקבל .והזכרתי את הסוכרייה שנתתי לשרו #לפני כמה ימי והוא לא קיבל כי הוא השתולל".

 .6דיו:#
בהתא להשערות המחקר ,נמצאה עליה בהתייחסות האימהות להיבטי מנטאליי  ,ה #בשיח ע ילדיה #וה #באופ #שבו ה #מתארות
את התנהגות ואישיות  .ראשית ,אוצר המלי המנטאלי שהאימהות משתמשות בו בשיחותיה #ע הילדי נהיה עשיר יותר ,כפי
שנית #ללמוד מתשובותיה #לשאלו #הסימני המנטאליי  .העושר באוצר המלי מתבטא במספר אופני  :בכ שהאימהות משתמשות
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ביותר מלי מנטאליות ,בכ שהמלי המנטאליות שנוספו משתייכות לכל ארבע הקטגוריות – רגשות ,רצונות ,פעולות ומצבי
קוגניטיביי  ,ובנוס ,בכ שהמלי עצמ #כוללות התייחסות למצבי מנטאליי מורכבי יותר .בעוד שבתחילת השנה השימוש
העיקרי היה במלי המציינות רצונות ורגשות בסיסיי  ,בסו השנה נעשה שימוש ג במלי המציינות העדפות )אוהב )חפ'( ו"לא
אוהב( ,ובמלי המציינות רגשות מורכבי יותר ,כגו #מופתע )שיש בו ג פ #קוגניטיבי( ,מתרגש ו"נעלב .בסו השנה החלו האימהות
להשתמש א בפעלי מנטליי קוגניטיביי  ,כגו :#יודע ו – לא יודע.
העליה במידת השימוש במלי מנטאליות היא חשובה בשל מרכזיותו של ההיבט הסמנטי – שימוש בפעלי ושמות תואר
המתייחסי למצבי מנטאליי – בקידו ההבנה המנטאלית של ילדי ) .(Ruffman et.al, 2002אוצר מלי מנטאלי עשיר מאפשר
חשיפה לעושר של ההיבטי המנטאליי המעורבי בהתנהגות של בני אד ובקשרי בי #אנשי  .העובדה שהמלי המנטאליות
שנוספו משתייכות לכל ארבע הקטגוריות המנטאליות ,כמו ג המעבר משימוש במלי המצייני מצבי מנטאליי פשוטי
למורכבי יותר ,משקפי את הדגש שהוש בתוכנית על העלאת המודעות למגוו #רחב של היבטי מנטאליי וכ #על התאמת התיוו
לרמת ההתפתחותית של הילדי  .חשוב מכ ,ממצאי אלה מעידי על מודעות הגדלה של ההורי לחשיבות המגוו #וההתאמה
לילדי ועל יכולת לייש זאת בשיח ע ילדיה  .שימוש במלי כגו :#רוצה ,לא רוצה ,אוהב ,ו"שמח הינו בסיסי ומקדי שימוש
בפעלי קוגניטיביי ומלי המציינות מצבי רגשיי מורכבי  ,כגו :#מקנא .מחקרי שבדקו את הקשר בי #אפיוני שיח של הורי ע
ילדיה לבי #רמת תיאורית ה –  mindשל הילדי הצביעו על חשיבות הדיו #ברגשות ורצונות בגיל צעיר ליצירת בסיס להבנה
מנטאלית הכוללת הבנה של מצבי מנטאליי קוגניטיביי ) . (Slomkowski & Dunn, 1996האימהות שהשתתפו בתוכנית
ההתערבות פעלו בהתא לרצ ההתפתחותי המתואר.
השינוי בהתייחסות המנטאלית של האימהות בא לידי ביטוי ג בשאלו #הפתוח ,בו נתבקשו לתאר את ילד  .שאלו #זה
בודק את המידה בה הורי מתייחסי להיבטי מנטאליי בתיאור האישיות וההתנהגות של ילדיה  .בתחילת השנה נמצא שימוש
נרחב במילה מנטאלית אחת ,אוהב ,שתיארה ברוב המקרי דברי שהילד אוהב לעשות לבדו ,לדוגמא" :אוהב רק לאכול"" ,אוהב
לשמוע סיפורי "" ,אוהבת להיות יפה" )אבל ג " :אוהבת את אמא"( .רק א אחת השתמשה במילה רוצה .לעומת זאת ,בסו תוכנית
ההתערבות התייחסו האימהות למגוו #רחב יותר של אפיוני מנטאליי אצל ילדיה ,#ותיארו לא רק מה הילד אוהב אלא ג מה הוא
רוצה ומה הוא יודע ,למשל" :לא רוצה ללכת לישו #בלילה"" ,עקשנית כל הזמ #רוצה לשלוט"" ,יודעת מתי לסמ #ומתי לדבר".
שינוי בולט בתיאורי הילדי הוא ההתייחסות לקשריו של הילד ע ילדי אחרי וע מבוגרי בסו השנה ,שלא הופיעה כלל
בתיאורי המוקדמי  .התיאורי בסו השנה כללו התייחסות למשחק משות ע ילדי אחרי  ,גילויי אחריות ודאגה לאח צעיר,
שיתו בחוויות שהילד עובר ,וג עמידה על רצונות אישיי במצב של עימות ע ילד אחר.
שינויי אלה באופ #שבו האימהות מתארות את ילדיה #הינ ביטוי לעליה במודעות #וברגישות #לאפיוני מנטאליי של
ילדיה  .מחקרי אור שבוצעו בהשתתפות ילדי שומעי ואימהותיה ציינו שהמודעות והרגישות האלה מהווי תשתית להתפתחות
ההבנה המנטאלית של הילדי  ,וא הראו שקיי קשר הדוק בי #מודעות ורגישות מנטאלית של האימהות לבי #רמת תיאורית ה –
 mindשל הילדי ) .( Meins et. al, 2003המחקר הנוכחי לא בדק את השינוי לטווח ארו וג לא את הקשר בי #תיאורי הילדי בגיל
צעיר לבי #ההבנה המנטאלית שלה בגיל מבוגר יותר ,א הראה לראשונה שנית #לסייע להורי לילדי ע לקות בשמיעה צעירי ,
בני שנתיי –שלוש ,ליצור את התשתית התורמת להתפתחות ההבנה המנטאלית של ילדיה .
השיחות הפתוחות שהתקיימו במהל התוכנית שבה #תיארו ההורי את תגובותיה לאירועי יומיומיי מזדמני האירו
היבטי נוספי בשינוי המשמעותי שחל בהתייחסות להיבטי מנטאליי בשיח ע ילדיה  .התגובות המוקדמות של האימהות היו
קצרות והתמקדו בהתייחסות להתנהגות של הילד עצמו ובהפסקתה של ההנהגות לא רצויה .לעומת זאת ,במהל השנה התרחבו
תגובות האימהות וכללו תיוו המתייחס לרגשותיו של הילד עצמו ,וכ #לאלה של ילדי אחרי ומבוגרי המעורבי באינטראקציה.
זאת ,תו השוואה בי #הילד לזולתו )"אמרתי לו שהיא מקנאה ,כמו שהוא מקנא כששרו #מקבלת משהו והוא לא מקבל"( ומת #הסבר
להתנהגות ולרגשות ה #של הילד עצמו וה #של אחרי )"הסברתי לדניאל שהיא בוכה כי יש לה יו הולדת והיא מתרגשת מאוד"(.
בדומה לשינויי שבאו לידי ביטוי בשיח ההורי באמצעות שאלו #הסימני המנטאליי ותיאור הילדי  ,ג בשיחות הפתוחות נמצאה
עליה בכמות ,במגוו #ובמורכבות של המצבי המנטאליי שהאימהות השתמשו בה  ,ואלה כללו בסו השנה את המלי מקנא,
נעלב ועוד.
השיחות הפתוחות הדגישו את השינוי שחל באופיו של התיוו ההורי בהקשרי של אינטראקציות יומיומיות .במהל
תוכנית ההתערבות חלה עליה בהסברי שאימהות נתנו לילדיה #על רגשות והתנהגות של אנשי וכ #התרבו המקרי בה הפנו
האימהות את תשומת ליב של הילדי לרגשות ונקודות ראות של אנשי אחרי  .מחקרי עדכניי מצייני את החשיבות העצומה
שיש לתיוו הורי המדגיש היבטי אלה בהקשרי טבעיי להתפתחות הבנת המנטאלית של ילדי ) ,( Harris, 2006ועל כ שזהו
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חס מרכזי בהתנסות של ילדי ע לקות בשמיעה ) .(Peterson & Siegal, 1998המחקר הנוכחי מצביע על כ שנית #לסייע להורי
לילדי ע לקות בשמיעה להעשיר את התיוו המנטאלי בשיח ע ילדיה וכ ליצור תנאי סביבתיי טובי יותר להתפתחותה של
תיאורית ה – .mind
השיח של האימהות נהיה עשיר יותר ג מבחינת מדדי לשוניי אחדי  :העשרה של אוצר מלי  ,עלייה באור המבעי
ובמורכבות  .עלייה באוצר המלי חלה ה #במלי המנטאליות וה #במסיחי  .נית #אמנ לשיי עלייה זו להתפתחות טבעית של
רכישת שפה אצל הילדי  ,ובמקביל שוני בהתייחסות של ההורי אליה  ,א מתגובות האימהות נית #להסיק על השפעתה הישירה
של תוכנית ההתערבות )"כשדניאל או שרו #נופלי  ,אני מסבירה מה קרה ,ואומרת לה להיזהר .זה מה שלוסי אמרה לנו לעשות
בשנה שעברה ,אז מאז אני עושה"( .בנוס ,האימהות החלו להשתמש במבעי ארוכי יותר ,והדבר בא לידי ביטוי ה #בתיאורי
הילדי וה #בתיאור האירועי היומיומיי  .מבעי אלה א כוללי מבני לשוניי מורכבי יותר ,כגו #משפטי מחוברי ,
משועבדי  ,וצירופי ש "פועל ,החשובי לצור תיאור של מצבי מנטאליי ).(De Villiers, J. 2006
השינוי באפיוני הלשוניי של השיח ההורי התרחש למרות שתוכנית ההתערבות לא הדגישה באופ #ישיר את חשיבות
של ההיבטי הלשוניי גרידא .אול  ,מחקרי רבי הצביעו על יחסי הגומלי #ההדוקי הקיימי בי #ידע לשוני לבי #תיאורית ה –
 mindועל מרכזיותה של השפה להעברת תכני מנטאליי  .כפי שהוסבר קוד  ,אוצר מלי מנטאלי עשיר הינו הבסיס לשיח שאינו
מוגבל בהתייחסות רק למושגי מוחשיי  .בנוס ,מבני תחביריי מורכבי  ,ובמיוחד משפטי משועבדי שבה הפועל העיקרי
הוא מנטאלי ,מהווי אמצעי חשוב לתיאור מצבי מנטאליי מורכבי  ,ביניה אמונות מוטעות .ממצאי המחקר הנוכחי מראי
שתוכנית המתמקדת בהעשרת השיח והתיוו המנטאליי של הורי גורמת באופ #טבעי ג לשינויי באפיוני הלשוניי של השיח.
כתוצאה מכ ,מועשר השיח ההורי ה #בהתייחסות להיבטי מנטאליי וה #בהיבטי לשוניי  ,והילדי נחשפי לשפה עשירה,
מורכבת ומגוונת יותר ,מבחינה תוכנית ומבחינה מבנית כאחד.
מכלול השינויי שחלו בשיח ההורי בעקבות תוכנית ההתערבות מעידי על שינוי משמעותי במודעות #של האימהות
לחשיבות ההיבט המנטאלי בהתייחסות לילדיה #ובשיח עימ  ,וכ #על יכולת לייש את המודעות הגדלה ואת הידע וההבנה שרכשו
במגוו #רחב של הקשרי טבעיי  .חשוב להזכיר ,שתוכנית ההתערבות לא אימנה את ההורי במת #תשובות לשאלות של כלי המבח#
אלא בדקה באמצעות כלי אלה את האינטראקציות הספונטניות שלה ע הילדי במגוו #הקשרי  .מחקרי עדכניי מצביעי על
חשיבות של ההורי כגורמי התיוו העיקריי של העול החברתי עבור ילדיה ועל החשיבות של תיוו עשיר ומגוו ,#מבחינה
מנטאלית ולשונית כאחד ,תו חשיפת הילדי להתנסויות חברתיות מרובות והדגשת נקודות ראות של אנשי שוני  .נראה שההורי
שהשתתפו בתוכנית ההתערבות במיח"א אכ #העשירו את השיח והתיוו שלה בהתייחס לגורמי העיקריי המתוארי בספרות
המחקרית כתורמי להתפתחות תיאורית ה –  mindשל ילדי בגיל הר.
הממצאי בדבר השינויי במודעות של אימהות לילדי ע לקות בשמיעה להיבטי מנטאליי וביכולת #ליישמה בשיח
ע ילדיה #מצביעי על כ שנית #ורצוי לגשר בי #מחקרי התפתחותיי העוקבי אחר התפתחותה של תיאורית ה –  mindאצל
ילדי ללא בעיות התפתחותיות וכ #בקרב ילדי ע צרכי מיוחדי לבי #העשייה החינוכית .הידע המחקרי הרב שהצטבר בתחו
תיאורית ה –  mindבהתייחס לשלבי ההתפתחות והתנאי המעודדי התפתחות תקינה מהווי בסיס להכנת תוכניות התערבות
כדוגמת זו שבוצעה במיח"א .
היבט מרכזי במעבר משדה המחקר לעשייה החינוכית ולתכנו #תוכנית התערבות הוא התאמת התכני וההדרכה לעקרונות
ודרכי העבודה של המסגרת החינוכית ,וכ #לאפיוניה של הילדי וההורי המשתתפי בתוכנית .כאמור ,תוכנית ההתערבות ע
ההורי היוותה חלק מתוכנית רחבה יותר הפועלת במיח"א מזה כשלוש שני  .על מנת שתוכנית ההתערבות תשתלב בעבודה
השוטפת במיח"א השתתפו בה כל הצוות הבי"#מקצועי והיא התבססה על גישת ההתערבות הטבעית המנחה אות בעבודת
השוטפת ע הילדי וכ #ג בהדרכה הקבועה הניתנת להורי  .לפיכ ,התוכנית לא דרשה מחברי הצוות או מההורי לשנות את סדר
יומ או את הרגלי עבודת  ,אלא הציעה דרכי להעשיר את העבודה והפעילויות הנעשות בלאו הכי ומתמקדות בהעשרת שפה,
בממד נוס של הבנה רגשית"חברתית .התוכנית מתבססת על אירועי קבועי ומזדמני מחיי היו יו של הילדי  ,והצוות וההורי
כאחד דיווחו על הרלוונטיות הרבה של ההדרכה לפעילות השוטפת.
מרכיב חשוב נוס היה התאמת התוכנית לצוות ולהורי שהשתתפו .נדגיש כא #את ההתאמות לקבוצת ההורי  .בעוד
שהמפגשי ע הצוות הונחו על"ידי אד חיצוני למערכת ,מפגשי ההורי הועברו על ידי הגננת של ילדיה  ,בתו שנת השתלמות
שהיא עצמה עברה ובמהל השתתפותה בשנה השניה של ההשתלמות לצוות .לגננת יתרונות רבי בעבודה ע ההורי  ,שהעיקריי
שבה ה היכרותה האינטימית ע הילדי וע ההורי  ,וידע מקצועי וניסיו #רב בעבודה ע ילדי ע לקות בשמיעה והוריה .
יתרונות אלה מאפשרי לה להתאי את התוכנית לאפיוניה הייחודיי  .יכולת התאמה זו באה לידי ביטוי בהעברת התכני באופ#
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המתאי להורי  ,וכ #במת #הדרכה קונקרטית וישימה וביצירת אוירה של פתיחות ושיתו במפגשי  .החשיבות שההורי ייחסו
לתוכנית וכ #הנאת ממנה באו לידי ביטוי ראשית באחוז הנוכחות הגבוה במפגשי  ,וכ #בשיחת הסיו בה הביעו את תחושת
המסוגלות שהתחזקה אצל ואת התרגשות לנוכח השינויי שבה הבחינו בכישוריה של הילדי .
במקביל להתקדמות של ההורי היתה ג התקדמות מרשימה ביותר אצל הילדי )שעליה נדווח במאמר עתידי ,זיו
ועמיתי )בהכנה(( .את התקדמות הילדי יש לייחס למגוו #של גורמי – תוכנית ההתערבות האינטנסיבית בג ,#גדילה ,וכ #השינוי
שחל אצל ההורי  .נראה לנו ששיתו פעולה בי #ההורי לבי #הגננת תור באופ #משמעותי להתקדמות של הילדי  ,מעבר
לתרומה של כל גור בנפרד.
תוכנית ההתערבות במיח"א כוונה לאוכלוסיה של ילדי מאוד צעירי  ,מתו הכרה בחשיבות של יצירת תשתית להבנה
רגשית"חברתית בקרב ילדי ע לקות בשמיעה כבר בשלבי התפתחות מוקדמי  .חשוב ,כמוב ,#שתוכנית כזו תלווה בתוכנית המש
לילדי מבוגרי יותר על מנת שההבנה החברתית תעמיק ותיוש במצבי חדשי  .בשל הזיקה ההדוקה בי #התחו החברתי"רגשי
ובי #התחו הלשוני ,חשוב שתוכנית ההתערבות תשלב את שני ההיבטי האלו ,באופ #שהתפתחות בתחו אחד תתמו בהתפתחות
בתחו השני ולהיפ ,וביחד – יסייעו לילדי ע לקות בשמיעה להשתלב טוב יותר ב"קהילה המנטאלית" ולחוות קשרי חברתיי
מגווני ועמוקי .
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