הבסיס המוחי בתהליכים
קוגניטיביים  -למידה וקשב

"הגישה ההוליסטית"
• רוב הילדים הללו
בריאים בדרך כלל
• כל הגישות הללו
מתנקזות לאיבר בודד
שהוא איבר הלמידה =
המוח
• אם יש ליקוי קוגניטיבי
יש לחפש את ההקשר
המוחי

דר' איתי ברגר
מנהל ,המרכז הנוירו-קוגניטיבי ,אגף הילדים,
ביה"ח הדסה והאוניברסיטה העברית,
ירושלים
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"הגישה הצרה"

4

מטרת ההרצאה

• ילדים אלו נחשפים למגוון אנשי מקצוע
מדיסציפלינות שונות – חינוך ,פסיכולוגיה,
רפואה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת
• לכל קבוצה מודל והגדרות משלה
• המודלים השונים בנויים על הגדרות אשר לרוב
מחפשות סיבות –  ,MBDהפרעה במערכת
הסנסורית ,קושי בפענוח הפונולוגי....

תיאור המודל הנוירו-
ביולוגי העומד בבסיס
תהליכים קוגניטיביים כגון
– קשב ולמידה ומסביר
את קיומם של ליקויים
5
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למידה

"הגישה הצרה"
• התיאוריות מדברות על
קשר למזון ,על פגיעה
בלידה ,על חוסר או
עודף בויטמינים
מינרלים או תוספים
אחרים ועוד
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• ההגדרה:
– יצירת ייצוג פנימי
מתמשך )קבוע(
הבאה בעקבות
התנסות ,או
מודיפיקציה של
ייצוג זה
6
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היכן לומדים?

אונות המח

• המוח הוא איבר
הלמידה !!!
• עובדה שלא תמיד
הייתה מובנת מאליה
• אפלטון דיבר על
הפרדה מוחלטת בין
גוף לנפש
המתקיימים
במערכות נפרדות

•
•
•
•
•
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FRONTAL
PARIETAL
TEMPORAL
OCCIPITAL
LIMBIC
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היכן לומדים?

תא עצב

• אנו סבורים כי תהליכים
כגון אהבה ,כאב,
ורגשות הם תהליכים
שאין להם קיום בעולם
נפרד מחוץ לגוף ומחוץ
למערכת העצבים
המרכזית
• לא חייבים להסכים עם
גישה זו כדי להקשיב
לשאר ההרצאה

•
•
•
•
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גרעין התא
אקסון
דנדריט
סינפסה

•
•

11

11

הצרברום
•
•

10

מיאלין

אונות המח
קפלים וחריצים
)(SULCI & GYRI
חומר לבן ואפור
גרעיני הבסיס
9
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12

12
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אנטומיה של למידה
• תא עצב -
נוירון
• תא תומך -
גליה
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אנטומיה של למידה
• לרבים מהשבבים הללו
יש קישורים אנטומיים
ייחודיים שמתוכנתים
מראש עם מערכת
הפעלה ותכנית למידה
שנועדה לשרת תפקוד
ספציפי )זכרון ראיייתי
או הבנת שפה(
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אנטומיה של למידה
• המוח מורכב
מיחידות למידה
• הקורטקס כולל כ
 10000מליון
נוירונים ופי עשר
מזה תאי גליה
• תאים אלו מאורגנים
בתת יחידות קטנות
14

אנטומיה של למידה
• כל שבב כזה נקבע
גנטית כבר בשלב
הבסיסי של התפתחות
המוח
• יש מליוני שבבים כאלו
ולכל אחת מיחידות
הללו יכולת אגירת
זכרון שלה עם מתג
להפעלת הזכרון האצור
בה
15

אנטומיה
• בין היחידות הללו
קיים קשר
שמתפתח
כשהילד גדל וזה
מתוכנן מראש לפי
סדר אנטומי
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התפתחות המוח
• קודם לומדים לשבת
ואחכ' לעמוד ורק בסוף
ללכת
• קודם לומדים לצייר
צלב ואחכ' עיגול וריבוע
ורק בסוף מעויין
• כך קורה גם
בהתפתחות השפה

18
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אנטומיה של למידה

התפתחות המוח

• ברור כי אם יש פגיעה
או איחור בהתפתחות
באיזור מסוים יש לכך
השפעה על
התפתחותם של
איזורים אחרים ועל
תפקודם
• זו הסיבה שרבים מילדי
ה  CPיש גם ליקויי
למידה והפרעת קשב

• המוח אינו מגיע
לכלל התפתחות
מלאה עד
העשור השני
לחיים

22
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הדמיה

IT IS NOT BIRTH, MARRIAGE, OR
DEATH,
BUT THE CREATION OF THE
NERVOUS SYSTEM IN THE FETUS
WHICH IS TRULY
THE MOST IMPORTANT TIME IN
YOUR LIFE

• fMRI

L. Wolpert 1998
20
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הדמיה

אנטומיה של למידה
• מכיוון שהתהליך נקבע גנטית וההתפתחות
נמשכת כעשרים שנה הרי יש מחלות גנטית
שמגיעות לידי ביטוי מאוחר
• החלקים שמתפתחים אחרונים הם התפקודים
ה"גבוהים" הכוללים  -תכנון ,הבנת תהליך סיבה
ותוצאה ,קישור בין חומר ויזואלי )אותיות(
לצלילים )פונמות(
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• SPECT

24
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האונה הפרונטלית
•
•
•

•

•

מהווה כ  30%מגודל המוח
האנושי
"מותר האדם"
במיוחד גדול האיזור הקדמי
שהוא אחד האחרונים להתפתח
ולפיכך מעורב במיוחד בליקויי
למידה
האונה הפרונטלית כוללת חלק
מהאיזור המוטורי ,חלק מאיזור
ברוקה ,את שדה הראיה המוטורי
ומרכיב גרפומוטורי
יש קישור למערכת הלימבית
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האונה הטמפורלית
• צומת חשובה
לתפקודים
קוגניטיביים,
אוטונומיים ורגשיים
• תפקיד חשוב במיוחד
 -מקור הזכרון
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האונה הפרונטלית
• עיקר תפקודי האונה
הפרונטלית:
 .1תכנון העתיד )זכרון
עבודה(
 .2זהירות מסכנה
 .3שליטה בדחפים
הבסיסיים )מוסר(
 .4מיקוד קשב )פתרון
בעיות(
26

זכרון
• היכולת לשחזר
אינפורמציה או
נסיון מהעבר
• אם אי אפשר
לזכור אי אפשר
ללמוד
29

זכרון

המערכת הלימבית
• מקור הרגשות –
המערכת הלימבית
• KLUVER-BUCY

27

• תהליכים
מורכבים
הופכים את
הזכרון לעקרון
המאפשר
חשיבה והבנה
מופשטת
30
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זכרון קצר טווח

זכרון

• נמחק עם שינה,
או הסחת דעת
• אבדן קשב
"מנקה" את
הזכרון הזה

34
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זכרון קצר טווח

זכרון
• זכרון דקלרטיבי – זכירת עובדות ואירועים
• זכרון לא דקלרטיבי – זכירת כישורים
ופרוצדורות
• – Explicit memory
מקודד אינפורמציה על מידע אוטוביוגרפי ועל
עובדות .זהו זכרון דקלרטיבי = כזה שאפשר
לדווח עליו ורבלית

• זו הסיבה שאנו שוכחים
מה רצינו להגיד אם
הוסחנו באמצע משפט
• אפשר לחזור לזה עם
הבניית התהליך מחדש
)דיברתי על (...
• חזרה על משפטים -
התוכן נשכח לאחר
כמה דקות
35
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זכרון קצר טווח

זכרון ארוך טווח
•

• זכירת אירועים שהתרחשו לפני
שניות/דקות
• זהו זכרון העבודה ההכרחי לעיבוד
גרויי הסביבה ולרכישת מידע חדש
לפני שהוא נאגר

•
•
•

33

זכירת אירועים רחוקים )ימים ,שבועות,
חודשים ושנים(.
נאגר עשרות שנים
אינו נעלם בקלות אם המוח לא נפגע
זכרון זה יעלם רק אם האיזור בו הוא
שמור יפגע ללא תקנה
36
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זכרון ארוך טווח

זכרון

• זה זכרון המחזיק
בתוכו את כל המידע
החשוב בחיינו ואף
אוגר אותו לפי סדר
כרונולוגי
• המידע נשמר באיזורים
הייחודיים בקורטקס
האחראים עליו

• שמירת זכרון היא
משהו ממשי
• כדי שזכרון ישמר יש
צורך בתהליך
מולקולרי
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זכרון ארוך טווח

למידה ברמה המולקולרית

• שמירת הזכרון נעשית לפי
סדר כרונולוגי וכך פגיעה
ממוקמת יכולה לגרום
לאבדן של זכרון רחוק או
קרוב לפי האיזור הפגוע
• היפנוזה מאפשרת לשחזר
את סדר הזכרונות אך
חרדה ומאורעות עכשוויים
יכולים לשבש את הסדר
ולגרום לזכרון מוטעה זא'
הזכרות בדברים שלא ממש
היו או היו אך בזמן אחר

• ERIC KANDEL
• לזכרון יש
חלבון

41
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זכרון אפיזודי

לזכרון יש חלבון

39
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למידה ברמה המולקולרית
• "הביולוגיה היא באמת
ובתמים ארץ האפשרויות
הבלתי מוגבלות .ניתן
לצפות שהיא תקנה לנו
ידיעות מפתיעות
ביותר ........כאלה שיהרסו
לחלוטין את המבנה
המלאכותי של ההנחות
שלנו"
1920
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למידה ברמה המולקולרית
• מעבר מידע דרך
הסינפסה ויצירת
שינויים בממברנת
התא עקב גירוי
קבוע על ידי
דנדריט
44

למידה ברמה המולקולרית
• מעבר מידע
יונוטרופי =
פתיחת תעלות
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למידה ברמה המולקולרית
• מעבר מידע
מטבוטרופי =
הפרשת
נוירוטרנסמיטורים
)בעיקר אצטילכולין
וגלוטמאט( שהם
קריטיים ללמידה
ולזכרון
46

למידה ברמה המולקולרית
• זכרון עצבי ארוך טווח
יכול לגרום ליצירת
חלבונים ,להתפתחות
של דנדריטים חדשים
ולהסתעפות של העץ
העצבי
• יש לכך חשיבות
התפתחותית
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למידה ברמה המולקולרית
• זו הסיבה של 60%
מהילדים עם
אפילפסיה יש לקות
למידה בדרגה זו או
אחרת
• בעיקר כאשר
האפילפסיה ממקור
טמפורלי
48
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קוגניציה
•
•
•
•
•
•

קשב
•
•
•

זכרון
קשב
רגש
שפה
חשיבה
הכרה

•
•
•

תפקוד חשוב ביותר
יש צורך בזכרון קצר טווח
משמש למיקוד ההכרה תוך כדי לימוד עם שילוב של
זכרונות וקונספטים לצורך יישום והבנה
קשב מתמשך מצריך רמת הכרה גבוהה ילד משועמם
או עייף יהיה בעל טווח קשב קצר
מוסחות היא ההפך מקשב וכאשר ילד אינו מסנן גרויים
ומוסח
הזכרון קצר הטווח נמחק וחוט החשיבה נקטע ואובד

52
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קשב

הכרה
•
• לא יכולה להתקיים ללא
מוח מתפקד ובחלק
מהמחלות המוחיות
אובדת
• קשה להגדרה אך
חשוב לזהותה
• " "COGITO ERGO SUM
)דקארט(

•
•
•

ילדים שבאים הביתה להכין שיעורים והידע
שלהם כאילו לא נרכש מעולם
הקשב מופרע גם כאשר החומר הנלמד משעמם,
מעורר חרדה אן לא רלבנטי
צריך לדעת זאת כאשר מבשרים בשורות קשות
ב 30%מילדי  ADHDיש ליקויי למידה אך תיקון
האחד לא פותר את השני
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הכרה
• מורים צריכים לזהותה
היטב
• בכיתה ילד יכול לשנות
את מצב הכרתו בשל
סיבות שונות – עייפות
לאחר לילה של צפיה
בטלוויזיה ,שעמום,
תרופות ) ,(AEDסמים
או אלכוהול
51

סוגי למידה
•
•
•
•
•

התנהגות רפלקסיבית
למידה "מתוכנתת"
למידה "מותנית"
למידה "אמיתית“
למידה קוגניטיבית

54
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למידה מותנית

התנהגות רפלקסיבית

• אין צורך בהבנה
מעמיקה
• זו למידה המתקיימת
גם בנוכחות לקוי
למידה משמעותי
• למשל  -חינוך לנקיון,
נפנוף לשלום

• גירוי יפיק תמיד
אותה תגובה
• אין כאן למידה
• אין צורך בניסיון
או חזרה
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למידה מותנית

למידה "מתוכנתת"

• באופן זה יש ילדים המדברים גם כאשר אין להם
שפה
• באותו אופן ילדים יכולים ללמוד לקרוא על ידי
זכירה של עמודים וצורת אות ,אך הם לא יזהו
את האות בקונטקסט אחר מחוץ לעמוד אליו
התרגלו
• כך אפשר ללמוד לנגן מספר תווים ואף שיר שלם
מבלי לדעת כלל לקרוא תווים או לנגן

• דורשת התנסות
סביבתית
ספציפית
• התנהגויות אשר
קיימות אך זקוקות
לגירוי כדי להופיע
• פועלת גם ללא
הבנה
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למידה אמיתית

למידה מותנית
• יש צורך בנסיון סביבתי יחד עם זכרון
ויכולת להגיב שוב
• ההתנהגות קורית תמיד בתגובה
לאותו גירוי אך אינה רפלקסיבית
• התנהגות הנובעת מעקרון העונג

57
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למידה מוטורית

לימוד מוטורי של השפה

• לזכרון המוטורי תפקיד לא רק במיומנויות
מוטוריות מורכבות אלא גם בדיבור ובכתיבה
• תתכן למידה מוטורית גם באנשים הסובלים
מפגיעה קוגניטיבית משמעותית
• לימוד מוטורי כרוך במספר שלבים:

• התפתחות תקינה של
מיומנות זו דורשת
פעילות מלאה ושלמה
של המערכת
הבולברית ,הנתיבים
המוטוריים בגזע המוח,
גרעיני הבסיס,
הצרבלום ,ונתיבים
מוטוריים בקורטקס

–  .1ביצוע פעולה בודדת
–  .2הפיכת מספר תנועות רציפות למיומנות
–  .3אימון של המיומנות על מנת להעלות את
המהירות והשטף עד שהפעילות הופכת אוטומטית
ללא צורך בחשיבה
–  .4הוספת מרכיבים רגשיים
61

למידה אמיתית

לימוד מוטורי של השפה

• למידה מוטורית מחייבת – ריכוז ,קשב,
הכרה מלאה ,מוטיבציה ואימון
• למידה מוטורית אינה קוגניטיבית ולכן
אינה תלויה במערכת סמלים או שפה
אלא בחזרה ובביצוע רצף קבוע של
פעולות
62

•
•

• עד שילד יפיק את
המילה הראשונה בעלת
משמעות לרוב קיימת
כבר יכולת תקשורת
פרה ורבלית מורכבת
ויש את כל הצלילים
הדרושים לדיבור

65

לימוד מוטורי של השפה

לימוד מוטורי של השפה
•
•
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שפה היא הבסיס להתפתחות קוגניטיבית
זו מערכת סמלים סיסטמטית המשמשת
להתפתחות קונספטים והתפתחות ההבנה
השפה באה לידי ביטוי בדיבור אך לא רק בדיבור
לילד יכולה להיות שפה פנימית גם כאשר הוא
אינו מדבר
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• במשך ששת החודשים הראשונים לחיים התינוק לומד
להפריד בין קולות דיבור לקולות שאינם דיבור
ובאינטונציה )דיסקרימינציה אודיטורית( ויש מלמול
• במהלך ששת החודשים הבאים הם מבחינים בין שמם
לשמות בני משפחה והמלמול הופך מורכב
• בסוף השנה הראשונה יש קדם מילים מכוונות
שמועצמות ומבהרות על ידי הצבעה או מחוות אחרות

66
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למידה קוגניטיבית

לימוד מוטורי של השפה

• מסוגל לאמור "אני
יודע" = יש לי ידע,
יש אוסף של מידע
נרכש בנושא שאותו
אני מסוגל לאסוף
לידי זכרון והכרה
כדי ליצור קונספט
• מקיף כמעט את כל
חלקי המוח

• בין גיל שנה לשנה וחצי
ילדים הוגים רק חלק מטווח
המילה ובמהירות רוכשים
עוד ועוד
• יש יכולת להגות רק חלק
מהמילה
• יש לכך דפוס התפתחות
קבוע והורים המכירים את
הדפוס מסוגלים להבין
באופן מלא גם כאשר ילד
הוגה רק חלקי מילים
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לימוד מוטורי של השפה

למידה קוגניטיבית  -תפוז

• מי שמכיר את ההתפתחות מסוגל לזהות את
המאפיינים הכוללים:

• כאשר נהגית המילה יש
לילדים שלמדו על כך מושג
ברור לא רק של המילה
אלא גם של צבע ,ריח,
טעם ,גודל ,טקסטורה,
כתיב ,ועובדות
• כל אחד מהללו שמור
במקום אחר במוח אך יחד
הם מהווים זכרונות שהפכו
לקונצפט
• יש מושג בדיוק על מה
מדובר

– השמטות
– החלפות
– היפוכים
– הוספות ועוד
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למידה קוגניטיבית

לימוד מוטורי של השפה
•
•
•
•
•
•
•

71

לשיבושים הללו יש סיבה התפתחותית – העדר בשלות
לעיתים לילדים צעירים קל יותר להבין את הילד הסובל מאיחור
שפתי
עד סוף השנה השניה לחיים ילדים מבינים שאלות פשוטות
המתחילות באיפה ומה
עד סוף שנה שלישית הם מבינים קונספטים כגון כמות ,צבע,
וגודל
אוצר המילים גדל במהירות
בין גיל  3-5שנים ההבנה הופכת מורכבת ויש זיהוי של דברים
יותר מופשטים
עם הכניסה לביה"ס בגיל  6ילדים מבינים הוראה של שלושה
חלקים ומתחילה הבנה מופשטת )זמן(

• יש צורך בקונספט
כדי לשחזר את
המידע אחרת הוא
אובד
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למידה קוגניטיבית
• גם בזכרון אגורים הרבה
פרטי מידע אך כדי לשחזר
במהירות ולא באופן אקראי
צריך קונצפט
• בניגוד למחשב רגיל
שעובד באופן אנלוגי המוח
האנושי אינו כזה
• רמזים יעלו את הקונספט
בלי חיפוש ארוך

VERBAL REASONING
• היכולת להשוות שני קונספטים ולקבל החלטה
ביניהם )מי עדיף מבחינתי ?(
• התהליכים המוחיים של תפיסה ,זיהוי ,הבנה,
 verbal reasoningוקבלת החלטות הם הבסיס ל
) MINDתהליכים מנטליים(
• את זה בודקים במבדקי אינטליגנציה
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למידה קוגניטיבית
• כשיש לי כמה
קונספטים אני יכול
להשוות ביניהם
• ככל שיש לי יותר
זכרונות
אינדיבידואליים ,כך
הקונספט יותר מורכב
וההבנה גדלה

למידה קוגניטיבית
• אינך יכול לתת
סיבתיות בלי שיצרת
קונספט
• אינך יכול ליצור
קונספט בלי מידע
עובדתי בסיסי
• זהו לקח לעיתים נשכח

74

77

למידה קוגניטיבית
• המוח של האדם
המבוגר מפתח
כך גם
קונספטים
מורכבים שאינם
תלוי פרספציה

• It’s never too early to
start talking to patients

למידה קוגניטיבית
• השפה צריכה להישמר
במקום כל שהוא
• באנגלית יש רק  46צלילים
או פונמות והם מייצגים את
כל השפה האנגלית עם 26
אותיות בלבד
• קרוב לוודאי כי לכל השפות
בסיס זהה מבחינת היכולת
האנושית לתרגם פונמות
ואותיות לשפה שיכולה
להילמד ולהישמר )חומסקי
(1972
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סיכום

למידה קוגניטיבית

• המוח הוא איבר
הלמידה
• ללמידה בסיס ביולוגי
מורכב המערב רשת
) (NETWORKשל
איזורים מוחיים
• למידה היא תהליך
התפתחותי שבבסיסו
גנטיקה ואינטראקציה
סביבתית

• זה קורה בפלנום
טמפורלה או
באזור ורניקה
)אונה טמפורלית
משמאל(

82
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סיכום

למידה קוגניטיבית

• חוסר היכולת או הפגיעה ביכולת
להשתמש במערכת הסימבולית כדי
ליצור קונספט והבנה היא הבסיס
לקיומם של ליקויי למידה = פגיעה
ביכולת ללמידה קוגניטיבית

• מה קורה בשפות בהן
אין אלף – בית )סינית(
• ילדים הדוברים
קנטונזית וקוראים
מנדרינית אינם זקוקים
לאלף-בית
• האם יש לסינים
דיסלקסיה ?
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למידה קוגניטיבית
•  HO et alבמאמרם מפברואר
 2006הראו כי יש גם לילדים סינים
בדיוק אותן בעיות הכוללות קושי
בלימוד של מילים חדשות וקושי
לשמור מילים בזכרון ארוך הטווח

כל המדע שלנו ,כשהוא נמדד
כנגד המציאות ,הוא
פרימיטיבי וילדותי ואף על פי
כן ,זהו הדבר הכי יקר שיש
לנו
א .איינשטיין
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