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 תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון את היכולת המטה קוגניטיבית, את היכולת לשיפוט מטה   

לעומת ילדים עם  אוטיזם בתפקוד גבוה תפקודים ניהוליים ורמת הזכירה של ילדים עםקוגניטיבי, 

התפתחות תקינה. כמו כן, נבחן הקשר בין היכולת המטה קוגניטיבית לתפקודים ניהוליים ולזכירה בפועל 

   של הנבדקים.

התפקוד החברתי והתקשורתי הוא הנמצא במוקד מרבית המחקרים הבוחנים ילדים עם  

יכולותיהם הקוגניטיביות. זכירה, הקשורה למשתני הרקע של יזם, בעוד הדגש במחקר הנוכחי הוא על אוט

הנבדקים, הינה משמעותית ביותר לקוגניציה וללמידה אולם בקרב ילדים עם אוטיזם מתקבלת תמונה 

 חשיבה(חשיבה על ה) מעורפלת למדי על יכולת זו. מלבד יכולת הזכירה, מחקרים שבחנו מטה קוגניציה

כללו ילדים עם התפתחות תקינה, כאשר מעט מאוד ידוע על יכולותיהם המטה קוגניטיביות של ילדים 

בהתפתחות הלא תקינה, ועם אוטיזם בפרט. במספר מועט ביותר של מחקרים, נבחנה היכולת המטה 

של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה  (הידע על תהליכי הזיכרון ותוכנם) קוגניטיבית והמטה זיכרון

HFASD)) ובמחקרים אלה התגלו תוצאות לא עקביות ,Farrant, Blades & Boucher, 1998; Farrant,) 

Blades & Boucher, 1999;  Wojcik, Allen, Brown & Souchay, 2011.) עם  םאינדיבידואליASD 

עם  םלות שכלית לעומת אינדיבידואליהמלווה במוגב ASDנחלקים לרוב לשתי קבוצות, לקבוצה עם 

ASD  בעלי אינטליגנציה ממוצעת או אף מעל לממוצעHigh Function Autism Spectrum Disorders 

(HFASD( )(Corbett, Constantine, Hendren, Rocke & Ozonoff, 2009.  המחקר הנוכחי התמקד

בחינת השיפוט על הלמידה )כמה זמן או בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. יתרה מכך, ייחודו הוא בשל 

, אוטיזם בתפקוד גבוהמאמץ דרוש לשם עיבוד של משימה או האם התוצאה שהופקה נכונה( של ילדים עם 

זו, כל זאת תוך  היכולת שעד כה למיטב ידיעתה של כותבת העבודה, לא נבחנה מחקרית בקרב אוכלוסיי

. יכולת השיפוט על הלמידה נבחנה במחקר הנוכחי פעמיים, מיד לאחר (TD)השוואה להתפתחות התקינה 

צפייה בסרט ופעם שניה, כחצי שעה לאחר הצפייה בו, היות ונמצא שילדים בגילאי שש מסוגלים לנבא 

בצורה מדויקת יותר את הזכירה שלהם לאחר הפסקה מסוימת, מאשר מיד לאחר שלב הלמידה 

(Schneider et al., 2000) . 

ברחבי הארץ.  ממלכתיים יסודיים ספר בבתי 'ו -ג בנים, הלומדים בכיתות 48קר הנוכחי השתתפו במח

 ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.  23 -ילדים עם התפתחות תקינה ו 25מתוכם 



לבין   HFASD השערת המחקר הייתה: ימצאו הבדלים בתפקודים ניהוליים בין ילדים עם 

יגלו יכולות נמוכות יותר של גמישות מחשבתית ותכנון  HFASDילדים עם התפתחות תקינה. ילדים עם 

( האם ימצאו הבדלים בין ילדים עם 1בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה. שאלות המחקר היו: 

HFASD  ?בין ( האם ימצאו הבדלים 2לבין ילדים עם התפתחות תקינה ביכולתם המטה קוגניטיבית

( האם ימצאו הבדלים 3לבין ילדים עם התפתחות תקינה ביכולת לשיפוט על הלמידה?  HFASDילדים עם 

( האם ימצא קשר בין יכולת 4לבין ילדים עם התפתחות תקינה ברמת הזכירה?  HFASDבין ילדים עם 

כל אחת מטה קוגניטיבית ושיפוט מטה קוגניטיבי ליכולת זכירה בפועל בכלל אוכלוסיית המדגם וב

( האם ימצא קשר בין מטה קוגניציה לתפקודים ניהוליים ובין תפקודים ניהוליים 5מהקבוצות בנפרד? 

 לזכירה בכלל אוכלוסיית המדגם ובכל אחת מהקבוצות בנפרד? 

להערכת  :Peabody (PPVT-III)( מבחן 1כלי המחקר בהם נעשה שימוש במחקר  זה הינם:  

 SCQ( שאלון סינון להורים לאבחון אוטיזם Dunn & Dunn, 1997)) .2אוצר מילים בעזרת תמונות 

(Rutter, (Bailey & Lord, 2003 .3 שאלון שיפוט מטה קוגניטיבי: לבחינת היכולת לשיפוט על הלמידה )

( שאלון 5( שאלון מטה זיכרון: לבחינת הידע על הזיכרון ותוכנו )ידע דקלרטיבי(. 4בעקבות צפייה בסרט. 

( שאלון זכירה: לבחינת יכולת 6ינת סוגי האסטרטגיות לצורך זכירת הסרט ובאופן כללי. אסטרטגיה: לבח

 Delis-Kaplan( מטלת מיון: לבחינת היכולת לגמישות מחשבתית מתוך7הזכירה של הנבדקים. 

Executive Function System (Delis, Kaplan, & Kramer, 2001) .8 מטלת מגדל האנוי לבחינת יכולת )

  (.Borys, spitz & Dorans, 1982) התכנון

השערת המחקר לגבי התפקודים הניהוליים )גמישות מחשבתית ויכולת תכנון( אוששה. נמצא  

שילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה הפגינו יכולות נמוכות יותר באופן מובהק של גמישות מחשבתית בכל 

שלושת המדדים, בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה. בפיקוח על השפה, לא נמצאו הבדלים מובהקים 

ן הקבוצות במדד ההסבר ובמדד המיון העצמי, אולם נמצא הבדל מובהק במדד ההמשגה. בבחינת יכולת בי

התכנון, נמצא כי ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה הפגינו יכולת תכנון נמוכה יותר באופן מובהק בהשוואה 

ההבדלים בין לילדים עם התפתחות תקינה. בפיקוח על השפה, נשמר ההבדל ביכולת התכנון, דהיינו, 

 הקבוצות הינם מעבר לשפה. 

ניתוחי תוצאות המטה קוגניציה הניבו מספר ממצאים: ראשית, נמצא כי קיים הבדל מובהק  

בין נבדקים עם התפתחות תקינה לעומת נבדקים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בידע הדקלרטיבי. כלומר, 

וכן בידע על  וגורמים המשפיעים על זיכרונננראה כי לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ישנו קושי בהבנת ה



אסטרטגיות. בפיקוח על השפה, נשמר ההבדל בידע הדקלרטיבי, דהיינו, ההבדלים בין הקבוצות הינם 

מעבר לשפה. שנית, נמצא כי אין הבדל מובהק בין היכולת האסטרטגית של ילדים עם אוטיזם בתפקוד 

מר, שתי הקבוצות עשו שימוש באסטרטגיות זיכרון גבוה לעומת ילדים עם התפתחות תקינה, הווה או

( 8-10לצורך זכירת הסרט שהוקרן להם. לבסוף, נמצא הבדל מובהק בין קבוצת הילדים הצעירה יותר )

( בשימוש באסטרטגיית "שחזור", כך שהאחרונים השתמשו 11-12בהשוואה לקבוצת הגיל הבוגרת יותר )

 וצת הצעירים. באופן נרחב יותר באסטרטגיה זו לעומת קב

ניתוחי תוצאות השיפוט המטה קוגניטיבי הביאו למספר ממצאים: נמצא כי אין הבדל מובהק  

בין ילדים עם התפתחות תקינה לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בשיפוט על הלמידה )עד כמה הנבדקים 

כי ישנו הבדל מובהק בטוחים שהם מסוגלים לענות על השאלות הנוגעות לסרט בצורה נכונה(. אולם, נמצא 

פי התוצאות, ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה -בין הקבוצות בגיל וכן נמצאה אינטראקציה מובהקת. על

( היו בטוחים יותר שידעו את התשובות בהשוואה לאותה קבוצת גיל 8-10מקבוצת הגיל הצעירה )

ם עם התפתחות תקינה היו (, ילדי11-12בהתפתחות התקינה. לעומת זאת, בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )

  בטוחים יותר שידעו את התשובות בהשוואה לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

בניתוח תוצאת יכולת הזכירה בפועל: נמצא שילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה זכרו פחות  

פרטים הקשורים לסרט באופן מובהק, חצי שעה לאחר הצפייה בו, בהשוואה לילדים עם התפתחות 

  .תקינה

בבחינת הקשרים בין השיפוט על הלמידה לזכירה בפועל של הנבדקים בקרב כל אחת  

מאוכלוסיות המחקר בנפרד, נמצא הבדל ביניהן, אך לא מובהק וזאת כנראה כתוצאה ממספר נבדקים 

בבחינת הקשרים בין כל אחת מהיכולות הניהוליות לבין מטה קוגניציה בקרב כל אחת מאוכלוסיות  קטן.

המחקר בנפרד, נמצאו קשרים בין יכולת המטה זיכרון ליכולת הגמישות המחשבתית בהמשגת זיהוי המיון 

 גמישות מחשבתית ויכולת תכנון לזכירה בפועל.  –וכן בין כל אחת מהיכולות בפני עצמה 

מצאי מחקר זה, מחזקים את החשיבות של מטה קוגניציה ויכולות של תפקודים ניהוליים מ 

בתחום הלימודי בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, ויכולים להסביר חלק מן הקשיים הלימודיים של 

אוכלוסייה זו בכיתות היסודי. על מנת לקדם את הישגי הילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה ישנו צורך 

מידה שמכילה תהליכים קוגניטיביים ומטה קוגניטיביים. נראה כי נחוצה תוכנית לימודית מותאמת בל

לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, השמה לעצמה דגש על פיתוח הידע הדקלרטיבי. כמו כן, מומלץ כי 

תית ותכנון תוכניות התערבות עבור ילדים אלה, יכללו לימוד ותרגול היכולות הניהוליות של גמישות מחשב

המשליכות על המטה קוגניציה, וכן יתמקדו ביכולת השיפוט המטה קוגניטיבי לצורך שיפור יכולות 

 הזיכרון והלמידה.


