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 תקציר

האם קיים שוני ביכולת ההשתנות (א) ה לבדוק המטרה המרכזית של המחקר הנוכחי היית  

השכלית בתחום הבנת שפה פיגורטיבית אצל ילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי בהשוואה 

מהם הקשרים בין (ב)  מטרות נוספות היו לבדוקלילדים המאובחנים כבעלי התפתחות תקינה. 

אדם אחר לבין  ניהולי, תפיסה קוהרנטית מרכזית והיכולת להבין אמונה שגויה אצלזיכרון עבודה 

באיזו מידה יכולת מילולית, חשיבה אנלוגית, חשיבה מטפורית, זיכרון יכולת הבנה פתגמית; (ג) 

עבודה ניהולי, תפיסה קוהרנטית מרכזית והיכולת להבין אמונה שגויה אצל אדם אחר ינבאו 

תגמית אצל ילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי בהשוואה לילדים עם כישורים של הבנה פ

התפתחות תקינה. מטרה חשובה נוספת הייתה לבנות כלי מחקרי לבדיקת יכולת קוהרנטיות 

 שנים. 5-11מקומית של ילדים בגילאי 

  – AS( ותסמונת אספרגר )HFA – High Functioning Autism(אוטיזם בתפקוד גבוה   

Asperger Syndrome(  הנן לקויות תפקודיות מקבוצת הפרעות ההתפתחות הנרחבות המכונות

(Pervasive Developmental Disorder) PDD  ונכללות בספקטרום האוטיסטי)ASD – 

Autistic Spectrum Disorder( לפי התיאוריה הקוהרנטית המרכזית .)WCCT – Weak 

Central Coherence Theory ( לפרטים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי ישנה נטייה לעבד

אינפורמציה באופן מקומי ולא גלובלי. נטייה זו מעכבת אותם בשימוש בקונטקסט המפיק 

"שפה פיגורטיבית הנה השתקפות ). Frith, 1989(משמעות גבוהה יותר ובהבנת שפה פיגורטיבית 

 ;Gibbs, 1994(ים, מסיקים ומדמיינים" ישירה, אוטומטית וטבעית של הדרך שבה אנשים חושב

p.20 .( המחקר הנוכחי מבוסס על הנחת הייסוד לפיה ההבנה הפתגמית הנה מיומנות קוגניטיבית

חשיבה אנלוגית , )Nippold, 1998(ייחודית בעלת זיקה ליכולות קוגניטיביות כחשיבה מטפורית 

)Gibbs, 1994 ( ויכולת מילולית)Honeck, 1997 .( יחסים בין שני  העברתם שלהנה אנלוגיה

כסכמה מתוארת ). מטפורה 2001לתחום אחר (קניאל, ם על בסיס הדמיון ביניהם אובייקטים שוני

. למטפורה תרומה (Gibbs, 2008) יסודית שבאמצעותה אנשים ממשיגים את חוויותיהם בעולם

 משמעותית ניכרת בתחומי הקוגניציה האנושית, התקשורת והתרבות. 

אפשרות קיומו של שוני ביכולת ההשתנות השכלית בתחום הבנת שפה פיגורטיבית אצל  בדיקת  

במחקר  נעשתה ילדים עם התפתחות תקינהילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי בהשוואה ל

. תיווך הנו תהליך )MLE – Mediated Learning Experience(הנוכחי באמצעות למידה מתווכת 

מקבל התיווך לבין נותן התיווך. בתהליך התיווך מצוי המתווך בין  אינטראקטיבי המתרחש בין

את משמעותם של הגירויים, מארגן אותם  , מפרשמקבל התיווך לבין הגירויים אליהם הוא נחשף

בסדר ספציפי ומתאים את עוצמתם באופן שבו יהיה מקבל התיווך מסוגל לקלטם. אינטראקציה 

ם לפיתוח כישורים בסיסיים בחשיפה לגירויים נוספים מתווכת זו מעניקה למקבל התיווך כלי

 ).2001עתידיים (צוריאל, 

   



 32נבדקים):  64שנים (סה"כ  5-11ילדים בטווח הגילאים  32שתי קבוצות בנות  כללהמדגם   

. כבעלי אוטיזם בתפקוד גבוהדים המאובחנים יל 32-ילדים המאובחנים כבעלי התפתחות תקינה ו

 Pair( שתי הקבוצות נבדקו בהתאמה זוגיתבנות בהתאמה. כמו כן,  8 -בנים ו 24כל קבוצה כוללת 

Matching( .ו מבתי ספר מאזורים נבחרמשתתפי המחקר   על בסיס גיל, מין והבנה מילולית

 גבוהים במרכז הארץ. -אקונומיים בינוניים-סוציו

 הבנהדינמיים ומבחנים סטנדרטיים. המבחנים הדינמיים כללו מבחן מבחנים  כללוכלי המחקר   

"ל) (צוריאל, יוסף וולדמן, חשיבה מטפורית לילדים (חשמ), מבחן 2010פתגמית (צוריאל וולדמן, 

מתוך מבחן כושר ההשתנות ) Construction Analogies(מבחן אנלוגיות בנייה -תתו )2008

המבחנים הסטנדרטיים . )CCPAM) (Tzuriel, 2002, 2007(באנלוגיות מושגיות ותפיסתיות 

 5-11מבחן עיבוד שפה דבורה לבחינת יכולות מילוליות בקרב ילדים בני  –כללו מבחן מעש"ה 

מתוך   - The Rule Shift Card Test זיכרון עבודה ניהולימבחן ), 2007שנים (רום, מורג ופלג, 

, Heaton, 1981)(  (WCST - Wisconsin Card Sorting Test)מבחן ויסקונסין למיון קלפים

שפותח  בגרסא לילדים )Jolliffe & Baron-Cohen, 1999(מבחן הסקה קוהרנטית מקומית 

 Kimchi(לוקלי -מבחן אסטרטגיות עיבוד גלובלי, )2013לצורכי המחקר הנוכחי (צוריאל וגרומן, 

& Palmer, 1982 (סאלי ואן וג'ון ומארי  –מבחני תיאוריה של התודעה ו)Baron-Cohen, 1989; 

Perner & Wimmer, 1985.(  וצתי ואינדיבידואלי בשבעה מפגשים, ועברו באופן קבההמבחנים

  בהתאם ליכולותיו של הנבדק ולצרכיו האישיים. 

רובן המוחלט של השערות המחקר אוששו. כמצופה, נמצא כי ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה   

ביצועיהם במבחן להבנה פתגמית במידה גבוהה יותר מאשר ילדים עם התפתחות תקינה שיפרו 

ממצאי המחקר הראו כי יכולת חשיבה מטפורית גבוהה יותר אצל ילדים עם . באופן מובהק

רים . כמו כן, נמצאו קשהתפתחות תקינה מאשר אצל ילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי

רנטית מקומית והיכולת להבין אמונה שגויה אצל אדם אחר הסקה קוהחיוביים מובהקים בין 

בין המבחן להסקה קוהרנטית מבין הקשרים שהועלו, נמצא כי הקשר לבין הבנה פתגמית. 

. ממצא זה ביותר מקומית לבין המבחן להבנה פתגמית על כל שלביו, הנו הקשר הגבוה והחזק

שפה פיגורטיבית והיכולת להבין  מעמיק את ההבנה לגבי תרומתן ההדדית של היכולת להבין

בחינת מידת הניבוי של ההבנה הפתגמית לפי יכולת מילולית, חשיבה מטפורית,  מצבים חברתיים.

זיכרון עבודה ניהולי, תפיסה קוהרנטית מרכזית והיכולת להבין אמונה שגויה  חשיבה אנלוגית,

היכולת (א) הראתה כי חקרית (ב) בנפרד לכל קבוצה מ -שנבדקה (א) בכלל המדגם ו אצל אדם אחר

ויכולת הבנה מילולית תורמות את אחוז השונות המוסברת הגבוה להסקה קוהרנטית מקומית 

נמצא כי יכולת הבנה פתגמית ביותר להבנה הפתגמית; (ב) אצל ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה 

ילדים עם אצל ואילו  מנובאת בעיקר על ידי חשיבה מילולית והסקה קוהרנטית מקומית

התפתחות תקינה נמצא כי הבנה פתגמית מנובאת בעיקר על ידי חשיבה מטפורית וזיכרון עבודה 

 ניהולי.

   



בניית כלי מחקר חדש הבודק יכולת תרומת המחקר הנוכחי מתמקדת בהיבטים הבאים: (א)   

ת אצל בדיקת יכולת הבנה פתגמי) בׁ( ;שנים 5-11הסקה קוהרנטית מקומית אצל ילדים בגילאי 

זריית אור נוסף על (ג) ; שנים 5-11ילדים המאובחנים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בין הגילאים 

היכולת להבין מצבים חברתיים עם גילוי ממצאי המחקר כי ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה 

מגלים יכולת ביצועית נמוכה יותר מאשר ילדים עם התפתחות תקינה הן במבחן להבנה פתגמית 

בחינתם של הבדלים איכותיים (ד)  ;חן להסקה קוהרנטית מקומית המתקשרים ליכולת זווהן במב

ברמה הביצועית במבחנים להבנת שפה פיגורטיבית בין ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה לבין 

גילוי ממצאי המחקר כי היכולת להבנה פתגמית מנובאת בעיקר ; (ה) ילדים עם התפתחות תקינה

 קוהרנטית מקומית והיכולת להבנה מילולית. על ידי היכולת להסקה

 

 


