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     Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

(ADHD)  

-ביולוגית המאופיינת בהתנהגויות של חוסר-הפרעה נוירו  •

 .היפראקטיביות ואימפולסיביות, קשב

אחת   .מתחילה בילדות המוקדמת ונמשכת עד הבגרות  •

בקרב ילדי  7%עד  3%: מהפרעות הילדות הנפוצות ביותר

 DSM-IV (American -בית ספר לפי הקריטריונים של ה

Psychiatric Association, 1994  .) 

, קוגניטיביים: פוגעת בתפקודו של הפרט במגוון תחומים  •

 .חברתיים ורגשיים, אקדמיים



ADHD שלושת טיפוסים של 

 DSM-IV-TRעל פי 

 

•1 ADHD/IA –   לקות שמתאפיינת בעיקר

 .בחוסר קשב

•2  ADHD/HI –  לקות שמתבטאת בעיקר

 .בהיפראקטיביות ואימפולסיביות

•3  ADHD/COM –  לקות שמתבטאת הן

בחוסר קשב והן בהיפראקטיביות  

 .  ואימפולסיביות

עם  ADHDקיימת דעיכה של סימפטומים של 

במיוחד סימפטומים של , העלייה בגיל

 ;Davidson, 2008)היפראקטיביות ואימפולסיביות 

Moss et al., 2007)  . 

 



      

 

 ADHDמודלים ותיאוריות של 
 

  – Barkley (1997)המודל של 
 

 ADHD  המתבטא  היא בעיקר תוצאה של קושי בעיכוב תגובה

הפסקה או שינוי של  , בקושי בהשהיית התגובה לפני מימושה

תגובה בגלל אי התאמה למצב ושמירה על התגובה מפני גירויים  

 .מסיחים

 

 



 

 ,Tsal)מודל ארבע פונקציות קשב•
Shalev & Mevorach, 2005) : 

 
 (Sustained attention)קשב מתמשך 1.

 
 (Selective attention)קשב סלקטיבי 2.

 
 (Orienting of attention)הכוונת קשב 3.

 
 (Executive attention)בקרת קשב  4.
  
 

עלול להיות פגוע באחת  ADHDתפקוד אצל 
 .  או יותר מהמערכות



 

 
מאפשר שמירה   - (sustained attention)קשב מתמשך 1.

 .  על הקשב לאורך זמן על מנת להבחין בין גירויים לא שכיחים
 

מערכת   – (selective attention)קשב סלקטיבי 2.
המאפשרת להתמקד בגירויים הרלוונטיים תוך כדי התעלמות 

 .  יעילה מגירויים מסיחים
 

 מאפשרת לכוון את     -( orienting attention)הכוונת קשב  .3
הקשב למיקום מסוים בשדה התפיסתי והפנייתו למיקום       

 .חדש
 

מאפשר לרסן   -( executive attention)קשב ניהולי  .4
 .  תגובות להיבטים לא רלוונטיים בגירויים

 

 

   



 תפקודים אינטלקטואליים

 המחקר הנוכחי יבחן ארבעה תפקודים אינטלקטואליים על
 (:2003, ווקסלר) WISC-IVפי מבחן ווקסלר בגרסה 

1. מצריך הפגנת ידע פורמאלי   -אינדקס הבנה מילולית 

 .והבעתו בצורה רהוטה, המשגה מילולית, יכולת הבנה, נרכש

2  . יכולת  , מצריך ארגון תפיסתי -אינדקס היסק תפיסתי
 .  התארגנות במרחב ויכולת עיבוד ויזואלי

3. מצריך יכולת להחזיק מידע נגיש   -אינדקס זיכרון עובד
לתודעה במהלך ביצוע משימה תוך מניפולציה של הנתונים 

 .והתעלמות מגירויים מסיחים

4. מצריך מהירות עיבוד נתונים   -אינדקס מהירות עיבוד
 .  וקואורדינציה, מוטורי -מהירות עיבוד גרפו, מנטאלי



 תפיסת חוללות עצמית
 
 

o  אמונתו של הפרט ביכולתו לגייס משאבים פנימיים
על מנת להתארגן וליישם פעולות הנדרשות  

תוך השגת תוצאות  , להתמודדות עם דרישות המצב
 (.1997, בנדורה)חיוביות 

 

 

o  קיימים ממצאים לא עקביים לתפיסת חוללות עצמית אצל
 .ADHD -תלמידים עם ליקויי למידה ו



 
 

 סימפטומים של חרדה
 
 

 

  חרדה היא תגובת חרום טבעית של הגוף להתגוננות מפני

חרדה מתאפיינת בתחושה עמומה ובלתי נעימה של  . סכנה

דאגה וחשש המלווה לרוב בסימפטומים של מערכת 

 (.  Comer, 2007)העצבים 

 

 



 רציונל המחקר

 

לראשונה ייבחנו הקשרים בין פונקציות קשב שונים לתפקודים  1.

 .אינטלקטואליים שונים

 ADHD-ניסיון ליצור הבחנה בין שתי אוכלוסיות הסובלות מ2.

סימפטומים של  , תפקודים קשביים, בתפקודים אינטלקטואליים

 .חרדה ותפיסת חוללות עצמית

וסימפטומים של   ADHDניסיון לבחון קשר בין סימפטומים של 3.

 .חרדה לבין תפקוד בארבע פונקציות הקשב

 

   

 



 שיטה
 

 משתתפים
 
 
 

ללא  )בריאים  12-16בגילאים ( בנות 57 -בנים ו 70)ילדים  127
ובעלי ראיה ושמיעה תקינות או  ( מחלות נוירולוגיות או פסיכיאטריות

:  המשתתפים חולקו באמצעות הראיון לשלוש קבוצות. מתוקנות
  -קבוצת ילדים הסובלת מ, ADHD/COM-קבוצת ילדים הסובלת מ

ADHD/IA וקבוצת ביקורת. 
 
 
יתבקשו  , ADHD-משתתפים אשר נוטלים טיפול תרופתי לטיפול ב)

 (.שעות בטרם המפגש 24להפסיק נטילת התרופה 
 



 שיטה
 כלי המחקר

 שאלונים לדיווח עצמי  . א
 שימולא על ידי הורי ADHDלהערכת  DuPaulשאלון  1.

 .הילד  
 .שאלון להערכת תפיסת חוללות עצמית. 2
 .שאלון להערכת חרדה. 3
 .2009גרסה  ADHD- K-SADS-PLראיון חצי מובנה להערכת . ב
 מטלות ממוחשבות  . ג

 . Shalev, Mevorach & Tsal (2008)מטלות ממוחשבות המבוססות על
 .Conjunctive Visual Search Task: קשב סלקטיבי. 1
 Continuous-מטלת עוררות חזותית דומה ל: קשב מתמשך. 2

Performance Test (CPT). 
 .Stroop-like task: מטלה לבחינת מערכת הקשב הניהולי. 3
 (.Go/No-go)מטלת עיכוב התנהגות . 4

   WISC-IVמבחן ווקסלר לאינטליגנציה גרסה . ד
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