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שם התזה :תפקודים ניהוליים ) (Executive Functionsומיומנות הפקת הכתיבה בקרב מבוגרים– הבדלים
וקשרים בקרב קבוצות גיל שונות.
מאת :יעל פוגל ,בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום

תקציר
אחוז האוכלוסייה המבוגרת באוכלוסיה הכללית עולה עם השנים .בעוד שרוב האנשים חווים הזדקנות בריאה
ללא ליקויים משמעותיים ,עשויה להתרחש ירידה עם הגיל בתפקודים סנסוריים ,קוגניטיביים ,מטה קוגניטיביים
ותפקודיים המהווים סיכון לעצמאותה של אוכלוסיה זו בתחומי  )Activities of Daily Living( ADLוIADL-
( .)Instrumental Activities of Daily Livingהכתיבה היא דוגמא לפעילות תפקודית המורכבת ממרכיבים
קוגניטיביים ,קינסטטיים ,ותפיסתיים מוטוריים ,והיא נדרשת לאורך כל מעגל החיים .תוצאות מחקרים קודמים
מעידים על כך שפעילות הכתיבה רגישה לליקויים בתפקודים ניהוליים ) (Executive functionsשונים עם העלייה
בגיל ,ולכן עשויה להיות כלי הערכה יעיל לבדיקת ירידה מטה קוגניטיבית.
למרות חשיבות הכתיבה בחיי היום יום ,הספרות אודות השפעה של תהליך ההזדקנות והירידה האפשרית
בתפקודים הניהוליים בכלל ועל מיומנות הכתיבה בפרט ,דלה .מספר בודד של מחקרים נעשו בנושא ובדקו את
ההשלכות של העלייה בגיל על מיומנות תהליך הכתיבה בעזרת מדדים מדויקים.

מטרת המחקר היא :בדיקת הבדלים המתרחשים עם העלייה בגיל בתפקודים הניהוליים ובתהליך
הכתיבה ובחינת הקשרים בין התפקודים הניהוליים ותהליך הכתיבה עם העלייה בגיל.

השערות המחקר הן:
 .1ימצא הבדל בין קבוצות הגיל השונות ב:
א .רמת הביצוע הכללית במבחן ה–  BADSלהערכת תפקודים ניהוליים.
ב .מדדי תהליך הכתיבה (זמן ,מרחב ולחץ) ,אשר הוערכו באמצעות המערכת הממוחשבת .ComPET
 .2ימצא קשר שלילי בין ציון הפרופיל הכללי של מבחן ה BADS-ובין מדיי תהליך הכתיבה (זמן ,מרחב ולחץ),
וקשר חיובי בין ציון הפרופיל הכללי של מבחן ה BADS-ובין מהירות הכתיבה במשימת העתקת קטע.
 .3ימצא קשר בין ציון הפרופיל של תתי מבחן "תכנית פעולה" "חיפוש מפתח" "שיפוט זמן" ו"מפת גן חיות"
מתוך אבחון ה BADS-ובין מדיי זמן בתהליך הכתיבה (זמן אוויר וזמן על הנייר) במשימת העתקת קטע.
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אוכלוסיית המחקר כללה ארבע קבוצות נבדקים בגילאי  31ומעלה .כל קבוצה כללה  20נבדקים ()N=80
עם חלוקה שווה בין גברים ונשים .המשתתפים הינם בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין ,ללא דיכאון ובעלי יכולת
זיכרון תקינה .לא נכללו במחקר אנשים המאובחנים כסובלים ממחלה נוירולוגית ,דלקות מפרקים ,תת פעילות
של בלוטת התריס ו/או אנשים שנוטלים תרופות המשפיעות על תפקוד מערכת העצבים אלא אם נמנעו מהם ביום
המחקר וביום הקודם לו.
כלי המחקר להערכת מידת ההתאמה למחקר:
שאלון דמוגראפי ,שאלון זיכרון  ,Subjective Memory Scale -מבחן הThe Mini-Mental State -
) ,Examination (MMSEשאלון ). The Geriatric Depression Scale (GDS
להערכת המשתתפים במחקר :מבחן הBehavioral Assessment of Dyexecutive Syndrome (BADS) -
להערכת התפקוד הניהולי ,ומערכת ממוחשבת להערכת תהליך הכתיבה Computerized Penmanship
).Evaluation Tool (ComPET
הליך המחקר :לאחר קבלת אישור וועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה ,נבחרו המשתתפים בשיטה
של מדגם נוחות .הם נשאלו חמש שאלות בנוגע למצבם הבריאותי .לנשאלים שנמצאו מתאימים הועבר ה,MMSE-
ה GDS-ושאלון הזיכרון ה 80 .Subjective Memory Scale-הנשאלים המתאימים הוערכו באמצעות כלי המחקר
השונים שתוארו לעיל.

ניתוח הנתונים :ההבדלים בין הקבוצות ביחס למשתנים של תפקודים ניהוליים וכתיבה נבחנו בעזרת מבחן
 .MANOVAהקשרים בין המשתנים הוערכו בעזרת מבחן ספירמן.

תוצאות :השערות המחקר בדבר הבדלים בין קבוצות הגיל אוששו במלואן .נמצאו הבדלים בין
קבוצות הגיל בתפקודים הניהוליים עם העלייה בגיל ,כלומר נמצאה ירידה בתפקודים הניהוליים עם
העלייה בגיל ,כפי שנבדקו על ידי מבחן ה.BADS -
במקביל ,נמצאו הבדלים בין קבוצות הגיל במיומנויות התהליך של הכתיבה ,נמצאה עליה במדד
הזמן (זמן כולל ,זמן אוויר וזמן על הדף) וירידה במהירות הכתיבה .בנוסף נמצאה עלייה בגודל האות (רוחב ,גובה
ואורך) עם העלייה בגיל .במדד הלחץ לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל.
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קשרים מובהקים נמצאו בין ציון הפרופיל של אבחון ה BADS-ובין ממדי הזמן והמרחב של תהליך הכתיבה.
באופן ספציפי יותר ,נמצאו קשרים מובהקים בין ציון הפרופיל של כל אחד מתתי מבחן ה" ,BADS-תכנית פעולה"
"חיפוש מפתח" "שיפוט זמן" ו"מפת גן חיות" ובין שני מדדי הזמן בתהליך הכתיבה (זמן אוויר וזמן על הנייר).

מסקנות :ממצאי המחקר מראים שינויים המתרחשים עם העלייה בגיל בתהליך הכתיבה ובתפקודים
הניהוליים ומרחיבים את הידע בנושא .כמו כן מציאת הקשרים בין מיומנויות תהליך הכתיבה
ותפקודים ניהוליים ,מלמדים כי הכתיבה עשויה להיות כלי יעיל לבדיקת ירידה בתפקודים ניהוליים
בגיל המבוגר .בנוסף מחזק המחקר הנוכחי את חשיבות השימוש במערכת ממוחשבת המספקת מדדים
מדויקים ותקפים אשר עשויים לתרום בתהליכי אבחון שונים בקרב האוכלוסייה המבוגרת.
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