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Abstract
The purpose of this work is to examine the effect of the use of a video camera
by student with ASD – Autism Spectrum Disorder in regards to his
communicative skills and development of his conversational discourse skills.
In an instrumental case study research provides insight into a particular issue.
The processes are exposed through the unique study and enable an
understanding of similar processes in other cases. Social deficits are complex,
persistent, and a core feature of ASD, which impact autistic children’s
interactions with their teachers and classmates. The current study is a case
study that describes school student, aged 12 years old, who studied in special
education ASD classroom in a regular school. The student has normal
intelligence. He exhibits difficulties in social communication, namely
engaging in conversational discourse. This research has illuminated that the
use of video camera opens a new opportunity for social interactions, and
allows effective dialogue of student with ASD.
Keywords: Children with ASD, assistive technology, social deficits, video
camera, discourse.

תקציר
מטרת העבודה זו הינה לבחון את האפקט של השימוש במצלמת וידאו על
ASD – Autism Spectrum ) המיומנויות התקשורתיות של ילד על רצף האוטיזם
 הקשיים החברתיים הם. ועל התקדמותו במיומנויות השיח החברתי,(Disorder
 ילדים. העיקריים אצל ילדים על הרצף האוטיסטי,המאפיינים המורכבים
 יש קושי,המתפקדים ברמה גבוהה עם כישורים מילוליים מפותחים יחסית
 סגנון השיחה.(Hale & Tager-Flusberg, 2005) לנהל שיחה הדדית לאורך זמן
 ומאופיין בשיחות קצרות הבנויות מחילופי דברים מועטים,שלהם הוא פסיבי
.(Tsatsanis, Foley, & Donehower, 2004)

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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השימוש במצלמה ובטכנולוגיות סיוע לעיבוד מידע חזותי ,נמצא אף הוא יעיל
לצורך שיפור השיח התקשורתי בין הילדים ) .(Shrieber & Cohen, in pressשימוש
בצילום עצמי גורם לתלמידים על רצף האוטיזם להפעיל ביקורת עצמית ויכולת
דיוק במשימות ) .(Holifiel, Goodman, Hazelkorn, & Heflin, 2010מתוך כך
נבחרה תכנית התערבות המבוססת על היכולת החזותית של אוכלוסייה זו ,לשם
פיתוח האינטראקציה החברתית .הבחירה בשימוש בטכנולוגית הוידאו נובעת
מהיכולת להשתמש במצלמת וידאו ככלי חזותי ,המאפשר לתעד ,לשקף ,ולערוך
את התוצר המצולם .מצלמת הוידאו היא אמצעי הניתן לשליטה ,ומאפשר לפרט
לעבוד בה על פי קצב ההתקדמות והיכולת שלו ולהיות חלק דינאמי מתהליך
הלמידה ).(Moore, McGrath, & Thorpe, 2000; Golan & Baron-cohen, 2006
תיאור המקרה :עופר ,תלמיד הלומד בכיתה ה-ו בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר
רגיל .התלמיד נמצא על רצף האוטיזם ,הוא בעל אינטליגנציה תקינה ,מתקשה
ביצירת קשרים חברתיים ובמיוחד בניהול שיח חברתי .הבחירה בעופר הייתה
מתוך הרצון העז לשתף אותו בשיעורי הטיפול ולסייע לו לווסת את התנהגותו
שהתדרדרה לפני שנתיים .ללא מצלמה התנהגותו של עופר יכולה להיות אלימה,
לא מובנת לחבריו ,הוא מתנהג בקודים אנטי-חברתיים ואינו מעוניין ליצור קשר
עם הסביבה .בטיפול עופר החזיק לראשונה את המצלמה וגילה התלהבות ,הוא
חייך ,שמר על הידיים ולא נגע באנשי הצוות ובתלמידים .לאחר מספר ניסיונות
של שיתוף פעולה בין עופר לחבריו לכיתה ,באמצעות המצלמה ,נראה היה שעופר
משתף פעולה באופן נורמטיבי ומעבר לכך הוא מגלה יכולות של ניהול שיח
והתעניינות באחר .המצלמה במקרה זה שימשה כמעוררת מוטיבציה ליזום
תקשורת לצורך פיתוח יחסים חברתיים ,וזאת בתוך מצבים טבעיים
ומשמעותיים ) .(Corbett & Abdullah , 2005 ;Quill, 2000מתוך ההתנסות
בשימוש במצלמת וידאו ,נראה כי שילובה בתהליך הלמידה בכיתה יכול לסייע
כאמצעי שיקוף משמעותי ,לצורך פיתוח הבנה חברתית ותקשורת בינאישית.
באשר לעופר ,ההתנסות בהפעלת המצלמה זימנה לו חוויה ייחודית ,שהוא
המתין לה בקוצר רוח .במחקר זה מצלמת הוידאו משמשת ככלי לעקיפת
הקושי ,אולם כאשר האמצעי לא בנמצא המיומנויות החריגות אינן מתמתנות
או משתפרות .ייתכן ושימוש עקבי במצלמת הוידאו היה יכול לגרום גם לשיפור
עתידי במיומנויות התקשורת של עופר ,גם כאשר המצלמה לא תהיה בסביבתו.
מילות מפתח :ילדים על רצף האוטיזם ,מצלמת וידאו ,טכנולוגיית סיוע,
מיומנויות שיח.
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