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 תקציר

נמצא כמושפע ממשתנים שונים רוטציה מנטאלית וויזואליזציה מרחבית  ביצוע במטלות

   ;Janssen & Geiser, 2010)  כגון: מאפייני המטלה, מגדר, אסטרטגיה וגיל הנבדקים

(Neuburger et al., 2011; Tzuriel & Egozi, 2010; Voyer, Voyer, & Bryden, 1995 .

ברוטציה מנטאלית וויזואליזציה מרחבית המעידים על  הבדלי מגדר ובמחקרים קודמים נמצא

עם זאת, עוצמת הבדלי (. Maeda & Yoon, 2013; Voyer et al., 1995) פני נשים-יתרון לגברים על

ומגיל ( Roberts & Bell, 2003; Tzuriel & Egozi, 2007) המגדר הושפעה ממאפייני המטלה

 ,Geiser, Lehmann, Corth) צמה ככל שגיל הנבדקים עלההנבדקים. עוצמת הבדלי המגדר התע

& Eid, 2008; Voyer et al., 1995 .)בין מבוגרים לילדים בעוצמת הבדלי המגדר מעיד על  שוני זה

 הצורך במחקר המתמקד באוכלוסית הילדים באופן ספציפי. 

מקדת המת אחת המטרות המרכזיות של מחקר זה היא לבחון האם התערבות קוגניטיבית

מרחבית בקרב  בהקנייה של אסטרטגיות יכולה להשפיע על יכולת רוטציה מנטאלית וויזואליזציה

קרב בנים ובנות. היבט ייחודי נוסף של מחקר זה הוא השימוש ילדים באופן כללי ובאופן ספציפי, ב

חשיבה במדדי תנועות עיניים, מעבר למדדים ההתנהגותיים. מדדי תנועות עיניים משקפים תהליכי 

ומאפשרים הבנה רחבה יותר של השפעת המגדר, האסטרטגיה ורמת הקושי של המטלה על הביצוע 

ע הצלחה במטלות מרחביות נוב המרחבי. ניתוח מדדי תנועות העיניים מאפשר לנו לבחון האם

מהבדלי מגדר, מהבדלים באסטרטגיה או משילוב של שני המשתנים הללו. בנוסף, מדידת תנועות 

פני ואחרי תוכנית התערבות )הכוללת הקנייה של האסטרטגיה הלוקאלית או הגלובאלית( עיניים ל

 מאפשרת לנו לבחון את ההשפעה של כל אחת מתוכניות ההתערבות על הביצוע של בנים ובנות.

השפעת האסטרטגיה והמגדר בשתי קטגוריות מרחביות שונות: בחנו את במחקר זה 

בית. רוטציה מנטאלית היא היכולת לסובב אובייקט בדמיון ואליזציה מרחזרוטציה מנטאלית ווי

 Casey, Andrews, Schindler, Kersh, Samper, & Copley, 2008; Linnבאופן מדויק ומהיר )

& Petersen, 1985ואת השפעת רמת  בקרב ילדים (. בכדי למדוד את יכולת הרוטציה המנטאלית

גרסה ממוחשבת של מבחן החלונות: העיניים, בנינו הקושי על המדדים ההתנהגותיים ומדדי תנועות 

Computerized version of the Mental Rotation Windows test (C-WMR, Tzuriel & 

Taragin, 2015 .'מבחן זה כולל שתי רמות קושי שהותאמו לתלמידי כיתה ד .) 

 Figure)בכדי למדוד את יכולת הוויזואליזציה המרחבית השתמשנו במטלת זיהוי צורה 

Ground test, Gardner, 1996  .מטלה זו מתמקדת ביכולת למצוא צורה פשוטה בתוך רקע מורכב .)

נבדלות זו מזו בדרישה הקוגניטיבית של המטלה, ת זיהוי צורה ומטל החלונות הממוחשבתמטלת 

החלונות בגודל האפקט של הבדלי המגדר ובאסטרטגיה היעילה לפתרון המטלה. מטלת 

מצריכה אסטרטגיה  המשתייכת לקטגוריה המרחבית של רוטציה מנטאלית, הממוחשבת,

 & Geiser, Lehmann, & Eid, 2006; Tzurielגלובאלית בכדי להגיע לפתרון מדויק )-הוליסטית

Egozi, 2007)מבין המטלות  לטובת גברים במטלה זו נמצאו הבדלי המגדר הגדולים ביותר, ו

שתייכת לקטגורית מזיהוי צורה  מנגד, מטלת. (Voyer et al., 1995) המרחביות שנמדדו



בה נמצאו הבדלי המגדר הקטנים ביותר מבין המטלות המרחביות  ,הוייזואליזציה המרחבית

(Voyer et al., 1995והאסטרטגיה האנליטית ,)- לוקאלית נמצאה כיעילה יותר בעת פתרון מטלה

עבור שתי המטלות המרחביות הללו בחנו את  (.Peterson et al., 2005; Riding, 1991, 1998זו )

ת משתי תכניות התערבות: מדדי הדיוק, זמן התגובה ותנועות העיניים לפני ואחרי קבלת אח

אשר התמקדה בפיתוח האסטרטגיה הלוקאלית והתערבות אשר התמקדה בפיתוח התערבות 

 האסטרטגיה הגלובאלית. 

וואה לבנות, יהיו מדוייקים יותר שערנו שבנים, בהש החלונות הממוחשבתעבור מטלת 

פני הלוקאלית. במחקר זה -ויהיו בעלי נטייה חזקה יותר להשתמש באסטרטגיה הגלובאלית על

סכום זמן ההתבוננות מכל  - (Dwell time משך התבוננות ) מדדו שני מדדי תנועות עיניים מרכזיים:

רוך יותר משקף סקירה מדויקת הפיקסציות והסקאדות אשר שהו באזורי העניין. משך התבוננות א

מספר הפעמים בהם מיקוד המבט עבר מאזור עניין  - (Transitionsומעמיקה יותר. חילופי מבט )

 ,Paschke, Jordanאחד לאחר. חילופי מבט רבים יותר משקפים סקירה מפורטת יותר )

ller, 2012üstenberg, Baudewig, & MüW.) 

התבוננות כולל קצר יותר, משך התבוננות בתשובה תנועות עיניים יעילות כוללות משך 

הנכונה ארוך יותר לעומת משך ההתבוננות במסיחים ומספר נמוך יותר של חילופי מבט. השערת 

המחקר היתה שילדים אשר ידווחו על שימוש באסטרטגיה הגלובאלית לעומת האסטרטגיה 

ערנו שברמת הקושי יותר. בנוסף, ש ועות עיניים יעילהלוקאלית, ובנים לעומת בנות, יראו דפוס תנ

ילדים יראו רמת דיוק גבוהה יותר ודפוס תנועות עיניים יעיל  החלונות הממוחשבתהקלה במטלת 

ת זיהוי צורה שערנו שלא ימצאו הבדלי מגדר מטלעבור  יותר בהשוואה לרמה הקשה של המבחן.

יוביל לביצוע מדויק יותר במטלת  בדיוק ובדפוס תנועות העיניים. כמו כן, הנחנו שהטיפול הגלובאלי

ולדפוס תנועות עיניים יעיל יותר לעומת הטיפול הלוקאלי, ואילו במטלת  החלונות הממוחשבת

זיהוי צורה הטיפול הלוקאלי יוביל לביצוע מדויק יותר ולדפוס תנועות עיניים יעיל פחות בהשוואה 

 לטיפול הגלובאלי.

בנות( ביצעו את מטלת החלונות  39-ם ובני 44שמונים ושלושה תלמידי כיתות ד' )

-ומטלת זיהוי צורה תוך ניטור תנועות עיניהם. בנוסף, הם ביצעו מטלת שיפוט גלובאלי הממוחשבת

חו על ודיוו ,( בכדי לבחון את התפיסה החזותית שלהםKimchi & Palmer, 1982לוקאלי )

 אסטרטגיה(.)דיווח עצמי על  האסטרטגיה בה השתמשו במטלת החלונות הממוחשבת

לאחר ביצוע מטלות אלו הילדים פוצלו באופן רנדומאלי לשתי קבוצות התערבות: 

בנות(. שני סוגי ההתערבות כללו שישה  19-בנים ו 21בנות( וגלובאלית ) 20-בנים  23לוקאלית )

הילדים בקבוצת ההתערבות דקות למפגש, אשר ניתנו בקבוצות קטנות.  45מפגשים שבועיים בני 

( Wheatley, 1996אומנו לתפוס את הצורה השלמה ולערוך עליה מניפולציות בדמיון )הגלובאלית 

הילדים בקבוצת ההתערבות הלוקאלית אומנו בהתמקדות בפרטים הלוקאליים של הגירוי  ואילו

דים בשנית את מטלת החלונות המוצג. כעבור שישה שבועות בהם ניתנה ההתערבות ביצעו כל היל

 בצירוף דיווח עצמי על האסטרטגיה בה השתמשו במטלה ואת מטלת זיהוי צורה.הממוחשבת, 



 Wechsler,  ,subtestSpatial Spanבנוסף, ביצעו הילדים את מטלת זיכרון העבודה המרחבי )

 ( במטרה לבחון את הקשר בין יכולת מרחבית לבין קיבלות זיכרון העבודה המרחבי.1997 

ת רוטציה מנטאלית ועבור מטלת זיהוי צורה. עבור כל התוצאות נותחו בנפרד עבור מטל

, וניתוח נפרד למדדים מטלה נערך ניתוח נפרד לתוצאות המבחנים לפני ואחרי התערבות

ההתנהגותיים )קצב ודיוק( ולמדדי תנועות העיניים. בנוסף, נערך ניתוח לקשר בין דיוק, קצב ומדדי 

 וקאלי וקיבולת זיכרון העבודה. ל-תנועות העיניים לבין מטלת השיפוט הגלובאלי

 & Liבהתאם להשערות המחקר הנוכחי ולממצאי מחקרים קודמים ) –השפעת המגדר 

O'Boyle, 2013; Maeda & Yoon, 2013 במחקר הנוכחי בנים היו מדויקים יותר במטלת ,)

לפני קבלת ההתערבות. עם זאת, בניגוד להשערות, בנים נשארו מדויקים  מנטאליתהרוטציה ה

מבנות גם לאחר קבלת ההתערבות. לפני קבלת ההתערבות בנים ובנות לא נבדלו בדפוס תנועות 

העיניים שלהם, אך לאחר ההתערבות בנים שיפרו את דפוס תנועות העיניים בהשוואה לבנות בכך 

 ובה הנכונה לעומת המסיחים. שהאריכו את משך ההתבוננות בתש

במטלת זיהוי צורה לא נמצאו הבדלי מגדר לפני ההתערבות. בהתאם להשערות המחקר, 

בהשוואה לבנות והראו הבדלי מגדר במשתנה  םעם זאת, לאחר ההתערבות בנים שיפרו את ביצוע

 . במטלת וויזואליזציה מרחבית יתרון מגדרי לטובת הגברים נמצא בקרב מבוגריםהדיוק

(Koufman, 2007; Voyer el al., 1995)( אך לא בקרב ילדים ,Tzuriel & Egozi, 2007) נראה כי .

בשתי המטלות המרחביות שניתנו במחקר זה בנים הרוויחו יותר מתכניות ההתערבות ושיפרו את 

נדמה כי שלב ההתערבות הוביל להאצת ההתבגרות בכך שדפוס הביצוע ביצועם בהשוואה לבנות. 

לדים )במדדי הדיוק ובמדדי תנועות העיניים( נעשה דומה יותר לזה של מבוגרים בהיבט של של הי

 ,Tzuriel & Egoziהבדלי מגדר. ממצאים אלו סותרים את השערת המחקר וממצאים קודמים )

( שהעידו על כך שתכנית התערבות גלובאלית הובילה לשיפור הביצוע של בנות בהשוואה 2010

 המגדר.   לבנים ולצמצום פערי

זמן לדיוק, נקשר להשיפוט הלוקאלי/גלובאלי של הנבדקים לא  –השפעת האסטרטגיה  

דפוס תנועות העיניים באף אחת מהמטלות המרחביות שנבדקו. ממצאים אלו סותרים להתגובה או 

(. בנוסף, לא נמצא קשר מובהק בין Tzuriel & Egozi, 2010את ההשערות וממצאים קודמים )

טרטגיה עליה דיווחו הילדים המרחבי לבין הדיווח העצמי על האסטרטגיה. עם זאת, האסהשיפוט 

נמצאה כקשורה להיבטים התנהגותיים ולמדדי תנועות העיניים  במטלת החלונות הממוחשבת

במטלת החלונות הממוחשבת. האסטרטגיה הגלובאלית נמצאה כיעילה יותר בהשוואה 

 לאסטרטגיה הלוקאלית. 

הדיוק השתפר בשתי המטלות המרחביות לאחר שלב ההתערבות,  –ות השפעת ההתערב

אלית(. הסיבה לשיפור עשויה להיות שינוי מהותי וקללא קשר לסוג ההתערבות )גלובאלית מול ל

, אשר הובילה להיכרות עם המטלות ולאימון ותבסגנון החשיבה או בגלל ההתנסות החוזרת במטל

 בחשיבה מרחבית. 

פית של ההתערבות הלוקאלית ושל ההתערבות הגלובאלית על בחינת ההשפעה הספצי

הביצוע בכל אחת מהמטלות המרחביות הובילה לתוצאות סותרות. במטלת החלונות הממוחשבת 



בין ילדים שהשתתפו בהתערבות הלוקאלית לבין  בדפוס תנועות העיניים לא היה הבדל מהותי

ילדים שהשתתפו בהתערבות הגלובאלית. לעומת זאת, במטלת זיהוי צורה נמצא דפוס תנועות 

עיניים שונה בין ילדים שהשתתפו בקבוצת התערבות שונה. ילדים שהשתתפו בהתערבות הלוקאלית 

בעליה במספר חילופי המבט בהשוואה הראו דפוס תנועות עיניים לוקאלי יותר, שבא לידי ביטוי 

לילדים שהשתתפו בהתערבות הגלובאלית. יתכן שרמת הקושי של המטלות המרחביות 

איפשרה/מנעה מהילדים להשתמש באסטרטגיה שלמדו, ובהתאם לכך לשנות את דפוס תנועות 

 העיניים שלהם בביצוע המטלה. 

ה על הדיוק, דפוס תנועות רמת הקושי במטלת החלונות הממוחשבת השפיע –רמת הקושי 

לת זיכרון העבודה המרחבי נמצא במחקר והעיניים והאסטרטגיה בה השתמשו הילדים. כמו כן, קיב

זיכרון עבודה  קיבולת( כמשפיע על הביצוע המרחבי. Koufman, 2007זה ובמחקרים קודמים )

י לאחר ההתערבות לביצוע מדויק יותר. בנוסף, מידת השיפור בביצוע המרחבגבוהה נמצאה קשורה 

ת זיכרון העבודה: קיבולת זיכרון עבודה גבוהה נמצאה קשורה לשיפור גדול ולנמצאה קשורה לקיב

יותר במטלת החלונות הממחושבת ואילו קיבולת זיכרון עבודה נמוכה נמצאה קשורה לשיפור גדול 

יצוע מדויק יותר יותר במטלת זיהוי צורה. קיבולת זיכרון העבודה נקשרה באופן חיובי ומובהק לב

ברמת הקושי הקלה של מטלת החלונות הממוחשבת, אך לא ברמת הקושי הגבוהה. יתכן שדרישות 

קוגניטיביות שונות מובילות לשימוש באסטרטגיות שונות, בהתאם ליכולות הקוגניטיביות של 

 הנבדקים, ולאו דווקא בהתאם לאסטרטגיה אותה למדו לבצע.

ים אודות דפוס תנועות העיניים של הנבדקים תרמו בצורה הממצא –מדדי תנועות העיניים 

מהותית להבנת תהליכי החשיבה במטלות מרחביות, ואיפשרו לנו הבנה רחבה יותר של השפעת 

המשתנים השונים על הביצוע המרחבי בקרב ילדים. בנוסף, שני סוגי ההתערבות שניתנו במחקר זה 

ה פשוטה ושמשתנים שונים עשויים להשפיע על מעידים כי הקניית אסטרטגיות בקרב ילדים אינ

השלכות של הממצאים ביחס האסטרגיה בה יבחרו הילדים להשתמש בעת ביצוע מטלות מרחביות. 

לאסטרטגיה, מגדר, רמת הקושי וסוג ההתערבות והקשר בין משתנים אלו בקרב ילדים בהשוואה 

 למבוגרים נידונו במחקר זה.

ת קיבולת זיכרון העבודה כמדד איכות בתוכניות במחקרים עתידיים מומלץ לכלול א

להעשרת היכולת המרחבית בקרב ילדים. בנוסף, בכדי לבחון את השפעת הגיל על השימוש 

באסטרגיה, במחקר עתידי מומלץ לכלול קבוצות גיל שונות כגון ילדים ומובגרים ולבחון האם יש 

 שתמשו הנבדקים.לגיל השפעה על דפוס תנועות העיניים ועל האסטרטגיה בה ה

 

 


