
PECS  חלופית עם אוטיסטיםלתקשורת  : 

 לטאבלט  מקלסר 
 

 המחלקה לטכנולוגיות למידה, ברוך בוגלה ואבי דנטס

 רקע ומטרות

 ברמת 27-33 בגילאי נבדקים ארבעה בו והשתתפו בוגרים לאוטיסטים בהוסטל בוצע המחקר

 הלא התקשורת קלסר באמצעות קבע כדרך מתקשרים אשר ,בינונית עד נמוכה התפקוד

  הנבדקים של הראשונית ההתנסות אחר עקב המחקר .הבסיסיים הסמלים את ומכירים ממוחשב

 .טאבלט באמצעות החלופית בתקשורת
 

 עם לתקשר הנבדקים על היה שבמהלכם דקות 20-כ של שבועיים דו מפגשים 12 התקיימו

    .המדריך ידי על הוצעו אשר מחוות פי על הטאבלט  באמצעות המדריך
 

 :מדדים ארבעה באמצעות נבדק כל של וההתנהגות ההישגים את המדריך תיעד מפגש כל בתום

 (. 1-5בסולם )" הבנת הטכנולוגיה", "רמת קשב", "רמת תסכול", "הצלחה"
 

  במהלך הנבדק והתנהגות המפגש התנהלות של מפורט תיאור לספק המנחה התבקש בנוסף

  .הכמותיים המדדים של ולהסבר לתיקוף שימש זה מידע .ההתנסות

 וכליםשיטה 

 

 

 מקורות עיקריים
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 הצלחה

 במשימות

 מספר מפגש

 הצלחה במשימות

 שחר אבנר שלומי תומר

 עקבית שיפור מגמת על מצביעים הממצאים

  משימות בביצוע הנבדקים כל אצל למדי

   .הטאבלט באמצעות התקשורת

 

  הקשב ורמת ההצלחה מידת בין קשר נמצא

  כך יותר גבוהה התסכול שרמת ככל –והתסכול

 נרשמה מכך וכנגזרת יותר נמוכה הקשב רמת

 .הצלחה באחוזי ירידה

  של ההתחלתית "הטכנולוגיה הבנת" רמות

 .שונות היו בה השימוש ויכולת הנבדקים

 

  הנבדקים כל ,מפגשים 12 לאחר ,המחקר בתום

  מסוגלות ופיתחו הטכנולוגיה את אימצו

  אף מחציתם ,שונות ברמות בה להשתמש

  כמעט באופן הטאבלט את לתפעל הצליחו

  .עצמאי
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 רמה

 מספר מפגש

 "  הבנת הטכנולוגיה"

 שחר אבנר שלומי תומר

 מרכזייםממצאים 

 

 

 

 מסקנות

  מתאים ניידת בטכנולוגיה השימוש

  להם לסייע ועשוי אוטיזם בעלי לאנשים

 יותר מתקדמות תקשורת יכולות לפתח

   .סביבתם עם

 באמצעי השימוש הטמעת ,זאת עם

  ורצופה תכופה התנסות מחייבת החדש

 ושל ההדרכה של אישית התאמה תוך

 של הספציפיים לצרכים עצמו הכלי

 .המטופל

  ,(ט"אלו) בחולון רבין-לאה בית להוסטל תודה

  לנו אפשרו אשר ולהנהלה המדריכים לצוות

  ליוותה אשר רונן מיקי 'ולפרופ זה מחקר לבצע

 .המחקר את

 :ללמידע נוסף על המחקר ניתן לפנות 

       – avidantess@gmail.comאבי דנטס

  bbogale@walla.com -ברוך בוגלה 

 תודות ומידע נוסף

 ביקורת והצעות למחקר המשך

 בטווח קטן מדגם על התבסס זה מחקר

 זמן פרק למשך (מבוגרים) אחיד גילאים

  שימוש בחן המחקר .יחסית מוגבל

 מתוך אחת ובסיסית מסוימת באפליקציה

 .בשוק המוצע מגוון

  מבחינת) וגיוונו המדגם להרחבת בנוסף

   לבחון חשוב (תקשורת ויכולות גילאים

  הכשרה אתגרי ולזהות שונות אפליקציות

 זו בטכנולוגיה לשימוש ספציפיים

 שיטות לפתח מנת על לאוטיסטים

 הכלי את ולהתאים יעילות הדרכה

 .מטופל כל של וליכולות לצרכים

 PECS-Picture Exchange Communication System   לבעלי לסייע המיועדת שיטה היא 

  זו שיטה .((Bondy & Frost, 2001 תמונות באמצעות סביבתם עם לתקשר עצמית בהבעה קושי

 בפרט ואוטיסטים בכלל התפתחות לקויי בעלי אנשים עם פרקטית תקשורת לייעול משמשת
(Charlop et. al, 2002; Hart & Banda, 2009)   

  טכנולוגיה באמצעות תמונות על המבוססת תקשורת לניהול דיגיטאליות סביבות פותחו לאחרונה

   .Ganz, Hong & Goodwyn , 2013)) טאבלטים גבי על  ניידת

 (PECS) המסורתי התקשורת בקלסר משימוש המעבר את שבחן פיילוט ליווה זה מחקר

   .בוגרים לאוטיסטים בהוסטל טאבלט במחשבי המופעלת ממוחשבת גרסה באמצעות לתקשורת

  בקהל החדשה הטכנולוגיה הטמעת של והאתגרים הפוטנציאל את לזהות הייתה המחקר מטרת

   .הייחודי היעד

Bondy, A.S., & Frost. L. (2001). The Picture Exchange Communication System. Behavior Modification, 25(5), 725-744. 

Ganz, J, Hong, E , & Goodwyn, F.  .(2013)  Effectiveness of the PECS Phase III app and choice  between the app and traditional PECS among 

preschoolers with ASD. Research in Autism Spectrum Disorders, 2(1), 157-169. 

Charlop-Christy, M., Carpenter, M., Le, L., LeBlanc, L., & Kellet, K. (2002). Using the picture exchange communication system (PECS) with 

children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 35(3), 213–231. 

Hart, S., & Banda, D. (2009). Picture Exchange Communication System for Individuals with Developmental Disabilities: A Meta-Analysis of Single 

Subject Studies. Remedial and  Special Education, 31(6), 476-488. 


