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 תקציר

( היא הפרעה המאופיינת ADHD – Attention Deficit Hyperactive Disorderהפרעת קשב )

הפרעה זו (. DSM-V; APA 2013) אימפולסיביותיה להתנהלות ינטשב ובתפקודי הק בהנמכה

 ,Barkley) והקוגניטיבים על התפקוד במגוון תחומים, ובכלל זה על התפקודים החברתיים מקשה

( באיכות נמוכה, יש להם פחות חברים, Friendshipקשרים חברתיים ) ADHDילדים עם ל (.2003

. מבחינה קוגניטיבית, הם (Normand et al., 2013) חברתיתיותר והם נוטים להיות דחויים 

( ומתקשים להבין את רגשותיהם של אחרים Barkley, 1997מחשבות ותגובות )בעיכוב  מתקשים

(Nijmeijer et al., 2008 .) 

כדי . ADHDמטרתו המרכזית של מחקר זה היא לסייע בניבוי הקושי החברתי אצל ילדים עם 

את  בחן מחקר זהביצירת קשרים חברתיים,  ADHDלהבין את האתגרים העומדים בפני ילדים עם 

קשר חברי. של תפקודים אלה בעת קיומו בין ל מבוקרת בסביבה התפקודים הקוגניטיביםהקשר בין 

תפקודיהם של ילדים בעלי בין ל ADHDתוך השוואה בין תפקודיהם של ילדים עם נערכה הבחינה 

 התפתחות תקינה. 

קוגניציה האינהיביציה וה תפקודיאת  בדוקתה ליהראשונה הימטרה המטרות למחקר:  שלוש

בהשוואה  ADHDילדים עם בקרב יכולת זיהוי רגש בהבעות פנים, בסביבה מבוקרת,  – חברתיתה

את תפקודי האינהיביציה לבדוק תה יה הייבעלי התפתחות תקינה. המטרה השנילילדים 

בעלי ילדים בהשוואה ל ADHDילדים עם בקרב בסיטואציה של קשר חברי,  החברתית והקוגניציה

יתה לבחון את הקשרים בין תפקודי האינהיביציה יה שלישיתה המטרה. תקינההתפתחות 

 בקרבוהקוגניציה החברתית בסביבה מבוקרת, ובין תפקודים אלה בעת סיטואציה של קשר חברי, 

 ילדים בעלי התפתחות תקינה.ל בהשוואה ADHDילדים עם 

בו העיסוק שבחר כיון שזהו גיל גיל זה נ(. 13-11) ילדים בגילאי טרום התבגרות 66במחקר השתתפו 

הילדים חולקו על פי  (.Sullivan, 1953החברתי עולה והאינטראקציה החברתית משמעותית )

נשללה התערבותם של ילדים בעלי התפתחות תקינה.  24-ו ADHD ילדים עם 42 :קבוצות המחקר

שגוייס למחקר נתבקש כל ילד . , גיל, אינטליגנציה ויכולת קריאהמשתנים מתערבים, כמו מגדר

לבחור חבר קרוב שלו להשתתף עמו במחקר. הילד שנבחר על ידי חברו ציין כי הוא רואה את הילד 

 שבחר בו גם כחבר קרוב שלו. שני הילדים תפקדו כמשתתפים מלאים במחקר.

 :בסביבה מבוקרתקוגניטיבים תפקודים ארבעה  בחנו, הראשונה המחקר מטרת את לבחון מנת על

ותפקוד עיקרי של  ,עיכוב קשב, עיכוב קוגניציה ועיכוב תגובה –תפקודים של אינהיביציה  שלושה

. בכל המטלות בחנו את הדיוק היכולת לזהות רגש העולה מהבעות הפנים - קוגניציה חברתית

בביצוע ואת זמן התגובה. במטלת זיהוי הרגש בהבעות הפנים בחנו גם את תנועת העין של הילד בעת 

  :לה. המטלות התבססו על המתודות הבאותביצוע המט



נבחן  –( Attentional Inhibition-כ גם ידוע,  Interference control) מוסחות/קשב עיכוב .1

(. המטלה בוחנת את Stroop, 1935; Boonstra et al., 2010) Stroop באמצעות מתודת

  .אחר מגירוי התעלמות תוך הנבחר לגירוי מיקודיכולת הנבדק להפנות 

 Motor Inhibition ,Behavioral-כ גם ידוע, Response Inhibition) תגובה עיכוב .2

Inhibition )–  נבחן באמצעות מטלתStop Signal (Logan & Cowan, 1984 המטלה .)

 .שהתכוון לבצע מוטורית תגובה בוחנת את יכולת הנבדק לעכב

 Goal Neglect Taskנבחן באמצעות מטלת  –( Cognitive Inhibition) עיכוב קוגניציה .3

(Duncan, Parr, Woolgar, Thompson, & Bright, 2008) המטלה בוחנת את יכולת .

 מקוםכדי להשאיר , העבודה לזיכרון רלוונטיים לא מנטליים ייצוגים של כניסתם עיכוב

 .רלוונטיים תכנים של לכניסתם פנוי

  CAM-Cנבחן באמצעות מטלת  – זיהוי רגש בהבעות הפנים .4

(The Cambridge Mindreading Face-Voice Battery for Children). (Golan, Sinai-

Gavrilov & Baron Cohen, 2015.)  יםרגשות העול זיהוייכולת המטלה בוחנת את 

 .לבין מורכבים בסיסייםזו הבחנו בין יכולת זיהוי רגשות  במטלה מהבעות פנים של אחרים.

תפקודי האינהיביציה והקוגניציה החברתית  בחנו את, יהיהשנ המחקר מטרת את לבחון מנת על

הם י, ונערכה תחרות בינשלהםבקשר חברי. שני הילדים מילאו שאלוני דיווח עצמי על הקשר החברי 

((The Car Race, (Fonzi, Schneider, Tani, & Tomada, 1997 להעביר סדרה  התבקשו. הילדים

של קוביות על מכונית במסלול צר שרק מכונית אחת יכולה לעבור בו בזמן נתון, תוך שמירה על 

  הראשון שסיים ניצח בתחרות. .חוקים

ילדים עם  -בסביבה מבוקרת היביציה וקוגניציה חברתית נאי בבחינת יכולותהתוצאות הראו כי 

ADHD  בהשוואה לילדים בעלי  יציה ועיכוב תגובהקושי בעיכוב קשב, עיכוב קוגניותר הראו

יכולת זיהוי הרגשות בהבעות הפנים. . לא היו הבדלים בין קבוצות המחקר בהתפתחות תקינה

יכולת מיקוד המבט במטלת זיהוי הרגשות כאשר נבדקו תנועות העיניים של הילדים נמצא כי  אולם,

סרטונים זמן ממושך יותר ב. הם מיקדו את מבטם לאורך שונהתה יהי ADHDשל ילדים עם 

בעלי ילדים  לעומת זאת,רגשות מורכבים. אלה המבטאים בזמן רגשות פשוטים, ופחות המבטאים 

ממצא רגשות מורכבים. סרטונים המבטאים בהתמקדו לאורך זמן ממושך יותר  התפתחות תקינה

משפיע על אופן ה, על גירוי המטרה ADHD עםשל ילדים  על אופן התבוננות לא יעיל יכול להעידזה 

בין ילדים  לא נמצאו הבדלים בזמני התגובה הפרשנות שלהם ועל יכולתם לבצע את הפעולה הנכונה.

יכולות אינהיביציה וקוגניציה חברתית  כאשר נבחנו .התפתחות תקינה בעליוילדים  ADHD עם

ישנויות הראו פחות ה ADHD במהלך המשחק עם חבר קרוב, ילדים עםבסיטואציה של קשר חברי 

ופחות התנהגויות המבטאות אפקט,  של התנהגויות פרו חברתיות, פחות התנהגות לא מילולית

הפגינו פחות חיבה כלפי חברם, פחות  הילדים אל ,כלומרבהשוואה לילדים בעלי התפתחות תקינה. 

 הם היה פחות חיובי. י, והרגש שעלה במהלך המשחק בינמובמשחק, פחות נטו לקשר עין עלו סייעו 

יותר על פי החוקים בהשוואה לילדים בעלי  ADHDילדים עם פעלו  , במהלך המשחק,באופן מפתיע

לרצון בשמירה על הקשר החברתי ועל מאמץ  ממצא זה קשורניתן להניח כי  .התפתחות תקינה



-מתאימה בסיטואציה המשחקית שאינהמנע מהתנהגות ילה ADHDמצידם של ילדים עם 

 . תיתתחרו

הילדים לבחור חבר קרוב, הם לרוב בחרו חבר הדומה להם מבחינת התבקשו כאשר נמצא גם כי 

ילדים עם הפרעת קשב בחרו חבר קרוב בעל הפרעת קשב, וילדים בעלי התפתחות  –הפרעת הקשב 

, כך שילד מהילדים בחרו חבר שונה מהםפחות מרבע תקינה בחרו חברים בעלי התפתחות תקינה. 

דיאדות  בהשוואה בין ,כמו כןפחות לבחור ילד בעל התפתחות תקינה, ולהיפך. נטה , ADHDעם 

ושני חברים בעלי התפתחות תקינה( לדיאדות משולבות )דיאדה  ADHDהומוגניות )שני חברים עם 

נוטים להשפיע על  ADHDוחבר בעל התפתחות תקינה(, נמצא כי החברים עם  ADHDשל חבר עם 

שני כך,  עימו.ד עם התפתחות תקינה, כאשר הם נמצאים בדיאדה משותפת אופן ההתנהלות של יל

בדיאדה הראו כמות זהה ונמוכה של התנהגות פרו חברתית כמו דיאדה משולבת  ADHDחברים עם 

, וזאת באופן שונה ומובהק משני חברים עם וילד בעל התפתחות תקינה ADHDשל ילד עם 

 על איכות הקשר החברי. ADHDעה שיש לילד עם ממצא זה מוכיח את ההשפהתפתחות תקינה. 

הקשרים בין תפקודי האינהיביציה בדקנו את  השלישית מטרת המחקר את לבחון מנת על

נמצא  .והקוגניציה החברתית בסביבה מבוקרת, ובין תפקודים אלה בעת סיטואציה של קשר חברי

, אך לא אצל ילדים ADHDכי יכולות אינהיביציה מנבאות התנהגויות של קשר חברי אצל ילדים עם 

זיהוי רגש בהבעות פנים מנבא התנהגויות בסיטואציה יכולת לעומת זאת, . התפתחות תקינה בעלי

ממצא זה מהווה  .ADHDילדים עם  אצל של קשר חברי אצל ילדים בעלי התפתחות תקינה, אך לא

בניבוי מסייע ממצא זה  תהמרכזי בהתאם למטרת המחקר .תרומתו הייחודית של המחקראת 

קשורים  ADHDאצל ילדים עם תפקודי האינהיביציה  .ADHDהקושי החברתי אצל ילדים עם 

בתהליכי  נראה כי התערבותלפיכך,  .מתפקודי קוגניציה חברתיתיותר החברי  לניבוי איכות הקשר

  אלו.תוכל לתרום לשיפור הקשרים החברתיים של ילדים  ADHD םעאינהיביציה אצל ילדים 

לזהות רגש בהבעות מצליחים  ADHDכי ילדים עם להבחין  מהתייחסות למכלול הנתונים ניתן גם

 אך מתקשים יותר לבצע התנהגויות חברתיות המצריכות קוגניציה חברתית ,פנים בסביבה מבוקרת

 ,חוסר היעילות בהפניית המבטיתכן ויבעת סיטואציה של קשר חברי, כמו התנהגויות פרו חברתיות. 

ממצא . מסבירים את הקושי בביצוע התנהגות חברתית מתאימה ,והקושי בעיכוב הקשב והתגובה

 המשך. יבמחקר הישירדורש בדיקה זה 

 


