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 תקציר

 

בקשיים ביכולת וויסות הקשב,  נתהמאופיי, פסיכיאטרית-הפרעת קשב וריכוז מוכרת כהפרעה נוירו

בליקוי , וכן )Association, Psychiatric American 2013(בהיפר אקטיביות ובאימפולסיביות 

קוגניטיביים, -מוגדרים כמערכת תהליכים נוירו תפקודים ניהוליים  בתפקודים הניהוליים.

 & Welsh)אחראיים על הבחירה והביצוע של התנהגויות שמטרתן השגת מטרה עתידית ה

Pennington, 1988) תפקודים ניהוליים כוללים תהליכים קוגניטיביים בסיסיים כמו שליטה .

ת, עיכוב תגובה, זיכרון עבודה וגמישות קוגניטיבית. בנוסף, תפקודים ניהוליים כוללים קשבי

תהליכים קוגניטיביים גבוהים כמו, תכנון, פתרון בעיות, הקשה והפעלה סימולטאנית של מספר 

 (. al., et Nigg 2005תהליכים ניהוליים בסיסיים )

מטלות ידע אקדמי, תעסוקתי ושל בהתחשב בחשיבות התפקודים הניהוליים ללמידה וביצוע של 

יומיומיות,  נטען כי הליקוי בתפקודים הניהוליים מסביר במידה רבה את הקשיים האקדמיים 

 )al., et Biederman 2004 ;וריכוז חוויםוהתעסוקתיים שילדים ובוגרים עם הפרעת קשב 

Weyndat, Oster, Gudmundsdottir, DuPaul, & Anastopoulos, 2016)  . שלל מיומנויות חשובות

וכן  מיומנויות אלו חיונית לתפקוד אקדמי, תעסוקתי  הן קוגניטיביות בטבען, ורכישה תקינה של

טרם נבדקה יכולת הרכישה ותהליכי הגיבוש של מיומנות קוגניטיבית בקרב  לתפקוד הכללי. 

מתייחסת לתהליך בו מיומנות  קוגניטיבית מיומנות של רכישה. בוגרים עם הפרעת קשב וריכוז

ילות רבה יותר, קרי,  במהירות ורמת דיוק חדשה הופכת תוך כדי אימון למיומנות המבוצעת ביע

של מיומנות והגיבוש הרכישה  אתמטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון כן, על גבוהות יותר. 

 . בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז קוגניטיבית

ז, עת קשב וריכוהפרסטודנטים עם  תהליך הרכישה של מיומנות קוגניטיבית בקרבלשם בחינת 

סטודנטים אלו וגם סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית תקינה, התבקשו לפתור מטלה 

נחשבת למטלה מורכבת, שהשלמתה מטלת המגדל קוגניטיבית בשם חידת מגדל האנוי עשר פעמים. 

דורשת הפעלה של מספר תהליכים ניהוליים )כגון; תכנון, עיכוב תגובה וזיכרון עבודה( סימולטאנית 

(Asato, Sweeney, & Luna, 2006) משמשת רבות לבחינת התפקודים הניהוליים של .  היא

כאשר המטלה מועברת מספר פעמים,  ת באופן חד פעמי.רמועב היאלוסיות שונות, בייחוד כשכאו

  .(Beaunieux et al., 2006) היא מהווה מדד לרכישה פרוצודראלית של מיומנות קוגניטיבית

 הוערכהוליים על תהליך הרכישה של המיומנות הקוגניטיבית ההשפעה של התפקודים הניה

ארבעה מדדים; מספר המהלכים הנדרש לפתרון, המשקף את רמת הדיוק; הזמן הכולל  באמצעות
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לפתרון, המשקף את מהירות הביצוע; הזמן הממוצע לביצוע מהלך; הזמן עד לביצוע מהלך ראשון, 

בין הביצוע הראשוני של הסטודנטים בפתרון מדדים שימשו להשוואה ההמשקף תכנון. ארבעת 

במחקר הנוכחי נמצא  .לאורך עשרת האימונים סטודנטיםה המטלה, וכן להשוואת הלמידה של

הבדל מובהק בביצוע הראשוני במטלה, כאשר הזמן הכולל לפתרון וכן מספר המהלכים לפתרון היה 

ממצאי מחקרים  תואמתתוצאה זו גבוה באופן מובהק בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז. 

קודמים שמצאו כי במטלות הבוחנות את התפקודים הניהוליים, ביצועיהם של נבדקים עם הפרעת 

 ,Boonstra, Oosterlaan)תקינה נוירולוגית נבדקים בעלי התפתחות קשב וריכוז, נמוכים מאלו של 

Sergeant, & Buitelaar, 2005; Miyake et al., 2001; Murphy, 2002).  

למידה של סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז, לבין סטודנטים עם בלעומת זאת, לא נמצאו הבדלים 

התפתחות נוירולוגית תקינה, בכל המדדים )מספר המהלכים לפתרון, הזמן הכולל לפתרון , הזמן 

ב הממוצע לביצוע מהלך והזמן עד לביצוע מהלך ראשון(. מכלול ממצאים אלו מצביע על כך שבקר

סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז, הביצוע הראשוני נפגע כאשר המטלה דורשת משאבים רבים 

דיוק מהירות הביצוע, וכן רמת הבהינתן תרגול נוסף, לאחר מכן, אולם  .דים הניהולייםומהתפק

 משתפרים לאורך הלמידה, בדומה לנצפה בקרב סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית תקינה. 

של מיומנויות  לשפר את דרגת הידע המושגת אצל הלומד בעת רכישהן כיצד ניתן על מנת להבי

קוגניטיביות, נבדקים חולקו לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה עברה אימון קבוע במהלכו הנבדקים 

, ואילו קבוצה שנייה עברה אימון משתנה, במהלכו פותרים בכל אימון את אותה קונפיגורציה

הידע של הלומד נבדקת  דרגת קונפיגורציות שונות של המטלה.  הנבדקים מתאמנים על חמש

היא יישום של ידע  העברה.   Skill Transfer)(מיומנות של העברההמכונה  פרוצודרהבאמצעות 

שנרכש בהקשר אחד, לאחר. נטען כי יכולת ההעברה יכולה להוות אינדיקציה טובה ללמידה, אף 

  . & Bjork, 1992)(Schmidtיותר מתהליך הרכישה עצמו 

בשלושה יותר יכולת העברה טובה  נבדקים שעברו אימון משתנה הדגימובמחקר הנוכחי נמצא כי 

מדדים; מספר המהלכים לפתרון, הזמן הממוצע למהלך והזמן הכולל לפתרון. תוצאה זו מחזקת 

שמצאו (, 2016מחקרם של וקיל וחלד )(, וכן תואמת לממצאי 2011התיאוריה של שמידט ולי )את 

. כמו כן נמצא כי להימצאותה של הפרעת קשב גם כן את ההשפעה המיטיבה של אימון משתנה

וריכוז לא הייתה השפעה על היכולת להיתרם מאימון משתנה ולבצע העברה של המיומנות שנרכשה 

 למטלה אחרת.

הפרעת לבסוף, המחקר ביקש לבחון את תהליך הגיבוש של המיומנות בזיכרון בקרב סטודנטים עם 

קשב וריכוז. שלב הגיבוש מתייחס לשיפורים המתקיימים בשעות ובימים לאחר האימון, המשקפים 



של "החומרה" העצבית, החלים בייצוגים התפיסתיים,  –שיפור תפקודי ומבני  –מתמשכים  שינויים

לא  במחקר הנוכחי .(Karni & Bertini, 1997)המוטוריים והקוגניטיביים הנבחרים לביצוע המטלה 

ממחקרים בתחום  מגיע שאפקט הקונסלידציה נמצא אפקט קונסלידציה כלל. הסבר אפשרי מציע 

 ,Hauptman & Karni, 2002; Karni, 1996; Karni & Sagi)הרכישה של מיומנויות מוטוריות 

. בתחומים אלו נמצא כי בעקבות (Robertson et al., 2004), ומיומנויות תפיסתיות פשוטות (1993

ן משמעותי, יימצא אפקט קונסולודיציה לאחר השהיה ללא אימון נוסף. אפשרי, שבמטלות אימו

קוגניטיביות, אפקט הקונסלידציה יימצא תחת תנאים שונים מאלו שניתנו כאן. למשל, במחקר 

נמצא  , שבחן ביצועים של סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית תקינה במטלת חידת מגדלי האנוי

ון ארוך והשהייה, לא נמצא אפקט קונסולידציה מובהק, אם לא התקיים אימון כי בעקבות אימ

לאחר ההשהיה. זאת אומרת, ההשפעה החיובית של השהיה נצפתה רק כאשר נתנו לנבדקים 

. יתכן והעדר אפקט (Vakil, Karni, Levenscous-Erlich, 2002)להתאמן לאחר ההשהייה 

 ם לא זכו לאימון לאחר ההשהייה.הקונסולידציה במחקרנו נבע מכך שהנבדקי

הליקוי בתפקודים  בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז, מסקנות המחקר הנוכחי הן כי

פוגם בביצוע הראשוני במטלה קוגניטיבית. זאת אומרת שכאשר מרכיבי המטלה הניהוליים 

וריכוז, הביצוע הקוגניטיבית יוצרים עומס על התפקודים הניהוליים של סטודנטים עם הפרעת קשב 

הנצפה פחות טוב מזה של סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית תקינה. עם זאת, המחקר הנוכחי 

מצא כי יכולת הרכישה של מיומנות קוגניטיבית תקינה בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז. 

עיהם של כלומר, בהינתן אימון זהה לצורך רכישה של מיומנות קוגניטיבית, קצב הלמידה וביצו

סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז תקינים ותואמים לאלו של סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית 

תקינה. יתר על כן, כאשר נבחנה יכולת ההעברה המשקפת את דרגת הידע אליה הגיע הלומד בתום 

האימונים, לא נמצאו הבדלים בין דרגת הידע של סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז לזו של 

טודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית תקינה. לפיכך, ניתן לומר כי יכולת הלמידה וכן דרגת הידע ס

 תקינה אצל סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז.  ,המושגת בתום אימון

, סטודנטים טבעולבסוף, נמצא גם כי לאחר אימון משתנה, התובע משאבים קוגניטיביים רבים בשל 

ם ומשיגים את אותה דרגת ידע כמו סטודנטים בעלי התפתחות עם הפרעת קשב וריכוז נתרמי

בעלי תהפתחות נוירולוגית תקינה נוירולוגית תקינה, ואף דרגת ידע גבוהה יותר מזו של סטודנטים 

 שעברו אימון קבוע. 

בהתייחסות למספר האימונים הנדרשים למעבר לשלב מגבלה אפשרית של המחקר היתה 

 ((, במהלך רכישה של מיומנות1982של אנדרסון ) ACT-תיאוריית ההפרוצודראלי )על פי 



קוגניטיבית. לכן, אנו מציעים למחקרים עתידיים לבחון מחדש את ההבחנה בין שלבי הלמידה 

השונים בתיאוריה של אנדרסון, במטלות העברת דיסק. בייחוד, את האפשרות כי כבר במהלך 

ב הדקלרטיבי לשלב הפרוצודראלי. אנו מבססים הפתרון הראשון של החידה, נעשה מעבר מהשל

המלצה זו על תוצאות המחקר הנוכחי, המראות כי העומס המאפיין את השלב הדקלרטיבי, בא לידי 

 ביטוי באימון הראשון בלבד. 

מגבלה אפשרית נוספת נוגעת לאפקט הקונסלידציה שלא נמצא במחקר הנוכחי. אפקט 

 ,Hauptman & Karni)רכישה של מיומנויות מוטוריות ממחקרים בתחום ה מגיע הקונסלידציה 

2002; Karni, 1996; Karni & Sagi, 1993) ומיומנויות תפיסתיות פשוטות ,(Robertson et al., 

. בתחומים אלו נמצא כי בעקבות אימון משמעותי, יימצא אפקט קונסולודיציה לאחר השהיה (2004

יות, אפקט הקונסלידציה יימצא תחת תנאים שונים ללא אימון נוסף. אפשרי, שבמטלות קוגניטיב

מאלו שניתנו כאן. היות שלא נצפה אפקט קונסולידציה בקרב סטודנטים בעלי התפתחות נוירולוגית 

לאחר תקינה, וכן בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז,  במחקרים עתידיים חיוני לבחון, אם 

אחר ההשהיה, מוביל לאפקט קונסלידציה. בנוסף, מתן אימונים לרכישה של מיומנות קוגניטיבית, 

ראוי לבחון  שמא תהליכי הגיבוש במטלה קוגניטיבית רגישים לגורמים אחרים כמו אורך האימון 

(, מצאו כי כאשר מועד הלמידה של מטלה מוטורית 2017או מועד קיום ההשהייה. קורמן ועמיתיה )

קרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז. לעומת היה קרוב לשעת השינה, נצפה אפקט קונסולידציה ב

זאת, בקרב נבדקים עם הפרעת קשב וריכוז שעברו אימון במהלך שעות הבוקר, לא נצפה אפקט זה, 

אלא לאחר שבועיים. תפעול מועד האימון במטלה קוגניטיבית, יסייע להבין אם גם בתחום 

 מנות. הקוגניטיבי למועד הלמידה השפעה על תהליכי הגיבוש של המיו

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


