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שם , ב"מינסוטה שבארה' בוגר אוני הוא. חברתי וחינוכי

הוא נחשב . התואר השלישי בחקר העתידהוא סיים את 

 .  ליחיד במדינת ישראל המחזיק בתואר שלישי בחיזוי

 

המגמה לתואר שני ושלישי   כראשאילן -בר' מכהן באוני הוא

ראש המעבדה למציאות  והוא עומד ב בטכנולוגיות תקשורת

 . מדומה

 

פסיג יועץ לארגונים רבים בישראל ובעולם בעיתוד  ' פרופ

בין עיסוקיו הרבים הוא . תהליכי קבלת ההחלטות שלהם

 .  כיהן כיועצו של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל

 .  במועצה הלאומית למחקר ופיתוחוכיום הוא גם חבר 

הוא פרסם לאחרונה רבי מכר על עתידה של מדינת ישראל  

,  2048: והשני כותרתו, צופן העתיד: הראשון כותרתו

 .שניהם קיבלו את פרס ספר הזהב. בהוצאת ידיעות
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Flynn Effect 

הולכים   IQ-שערכי ה 80-פלין גילה בשנות ה  'פרופ
לאחרונה טענותיו נמצאו מובהקות  . ועולים

(Murdoch, 2007). 

 

ב ובמדינות  "בארה IQהוא מצא שנבחנים במבחני 
יותר בין השנים   נקודות 17רבות אחרות השיגו 

 .2001-ו 1947

 

לאחרונה מצטברות הוכחות שפלין אפקט תופס  
 .תאוצה גדולה עוד יותר

 

התוספת הממוצעת השנתית שנמדדה בין השנים  
ואילו  . IQנקודות  0.31היתה  1972עד  1932

  0.36-התוספת עלתה לעד היום  90-המשנות 
 .  נקודות בשנה

  



 לאפקט שנקרא על שמו פליןהסבריו של 

Flynn, James (1980). Race, IQ and Jensen. London and Boston: Routledge & Kegan Paul. 

Flynn, James R. (2009). What is Intelligence? Beyond the Flynn Effect. Cambridge University Press. 



 טענתו הראשונית של פלין

אמריקאים  -הסיבה בגללה השחורים האפרו
קיו שלהם ביחס  -נופלים ברמות האיי

,  נחיתות גנטיתללבנים אינה תוצאה של 
כפי שחוקרי אינטליגנציה מובילים טענו  

בכללם החוקר הידוע  , באותם ימים
Jensen. 

שהפער נוצר בגלל ההבדל העצום  הוא טען 
המאפיינים את  בתנאי החיים הסביבתיים 

 .  שתי הקבוצות

 .  ניתן לצמצם פער זה, הוא הדגיש, לכן

בספרו הראשון הוא הביא נתונים התומכים  
בטענתו המצביעות על כך שבין שתי  

השחורים צמצמו את  מלחמות העולם 
את הנתונים  . בינם לבין הלבניםהפער 

ב נהג "הוא קיבל מהמבדקים שצבא ארה
לערוך לטירונים בעת שהוא גייס חיילים  

 .לשורותיו

  



 !קיו קשים יותר-מבחני איי

כדי  קיו עודכנו מפעם לפעם -שמבחני האייהוא זיהה 
המבחנים עודכנו  , למשל. להחליף מושגים מיושנים
במילה  " כתיבה-מכונת"כדי להחליף מילים כמו 

 ".  מחשב"

קבוצת  , הוא גם הבחין בכך שכל אימת שמושגים עודכנו
בשתי  ביקורת אחת מתוך הנבחנים היתה נבחנת 

בכדי לוודא שהם  , הישנה והחדשה –הגרסאות 
 .  מקבלים ציונים דומים בשני המבחנים

עורכי המבחנים היו  , על מנת להיות נאמנים לדיוק
קיו  -מפרסמים במדריכי הכלים הבוחנים את רמת האיי

את הציונים של נבדקי קבוצת הביקורת בשתי  
 .  הגרסאות

שקבוצת הביקורת כמעט תמיד  , בנתונים אלה הוא זיהה
בגרסה הישנה של  קיבלה ציון גבוה יותר במעט 

 .  המבחן

קיו מצביע על יכולתו האינטלקטואלית של  -ציון האיי, כידוע
של אנשים אשר ענו  " מדגם סטנדרטי"הנבדק ביחס ל

 .  על המבחן בעת שהוא פורסם לראשונה

פלין למעשה גילה שהאנשים אשר נהגו לכייל את  
גרסאות עדכניות קשות  המבחנים יצרו ללא משים 

 .  עבור נבחני המדגם הסטנדרטייותר במעט 

 

  



 ?האם האדם נעשה חכם יותר

במקום לתהות כיצד זה ולמה קבוצה אחת  
מקופחת כמו זו של אוכלוסיית השחורים  

ב שיפרה את יכולותיה  "בארה
אם בכלל  הוא החל לתהות , הקוגניטיביות

האדם הממוצע נעשה חכם יותר לאורך  
 .  השנים

הוא בחן כל מחקר שנערך אי פעם בו פרט זה  
קיו  -או אחר לקח את שני מבחני האיי

 .Wechsler-ו Stanford-Binet -יחדיו 

הוא אסף ועיבד נתונים   1984לקראת שנת 
  7000-כמתוך מחקרים שנערכו עם 

של  כתריסר צירופים שלקחו נבדקים 
 .  מבחנים קוגניטיביים שונים

הוא מצא  . המסקנה היתה מפעימה
ב שיפרה  "שאוכלוסיית הלבנים בארה

קיו שלה בקצב  -בהתמדה את ציוני האיי
 .  שנה 50נקודות בשנה במשך  0.3של 

 

  



 הטבע גובר על הטיפוח

קיו  -שציוני האייהפרדיגמה המקובלת היתה 
נשארים יציבים למדיי לאורך שנות חייו  

 .  הבוגרים של האדם

הפרדיגמה הזו קובעה על ידי מבחנים שנערכו  
לתאומים אשר הופרדו בעת לידתם ולאחר  

שנים רבות של חיים בנפרד הראו  
שהמטענים הגנטיים שלהם חזקים יותר על  

 .  פני השפעות סביבתיות

הפרדיגמה המקובלת באותם ימים היתה  
שהטבע בדרך כלל גובר על הטיפוח  

nature vs. nurture 



 פריצת הדרך

הכיל    Vroonמכתב שקיבל מהפסיכולוג ההולנדי 
  18-לבני התוצאות של מבחני רייבן שניתנו 

-ו 1952ההולנדי בין השנים שהתגייסו לצבא 
1982  . 

מבחן רייבן נחשב עד היום לאחד המבחנים  
המטלות  . אינטליגנציה מולדתהמהימנים לבדיקת 

הן לזהות דפוסים לוגיים  , כידוע, במבחן רייבן
במבחן זה אין  . במקבצי צורות ולמלא את החסר

אין למידה בית ספרית קודמת ולא ידע  , מילים
 .  כללי קודם

במכתב היה מצויין שציוני מבחן רייבן בשלושים  
נקודות   20-עלו ב 1952-1982השנים שבין 

 .  בממוצע

בעל ציון בינוני במבחן   18שנער בן המשמעות היתה 
אחוז   10-בקיבל ציון נמוך  1982רייבן בשנת 

 .  1952מנער שערך את אותו המבחן בשנת 

  18במבחן שנערך לקבוצה רנדומלית של בני 
והתוצאות שלהם הושוו  , 80-בתחילת שנות ה

  18לתוצאות של אבותיהם כשהם היו בני 
של   18הצביע על כך שבני , 50-בתחילת שנות ה

נקודות יותר   18קיבלו  80-תחילת שנות ה
 .מאבותיהם

של מבחן המטריצות    Bדוגמאות מתוך סדרה 

 (.Raven, 1965)הצבעוניות של ריבן 



  ?עולה IQ-מדוע ממוצע תוצאות מבחני ה

 חינוך טוב יותר1.

 גודל המשפחה2.

 ערכים ליברלים3.

 פתיחות ופינוק4.

   

?מזון בריא יותר  

    



 שיפור בחשיבה האבסטרקטית

שום תיאוריה או השערה לא הצליחה להסביר את  
 .  דפוס השיפור

ציונים משופרים בזיהוי ובמילוי  האדם הממוצע קיבל 
באיתור קוי דמיון  , דפוסים גיאומטריים

ובסידורם מחדש של  , אבסטרקטיים בין חפצים
 .  תמונות מעורבלות כדי לספר סיפור הגיוני

לא נרשם כל שיפור ביכולותיו לזכור  , לעומת זאת
רשימות של מספרים ובמיוחד לא נרשם כל שיפור  

 .  באוצר המילים ובידע הכללי של האדם הממוצע

,  לא ניזונו כהלכההתופעה נמדדה גם אצל אלה אשר 
לא קיבלו חינוך  או /ושגדלו במשפחות ברוכות 

 .   ליברלי

המבחנים שפלין בדק ממדינות רבות הוכיחו שדווקא  
ואילו  , המטלות המורכבות הראו שיפור ניכר
 .  המטלות הפשוטות כלל לא השתפרו

מבחנים  -אילו כל זוג תת: החידה לכן זעקה לשמיים
היה אמור לשקף בצורה דומה את האינטליגנציה  

כיצד זה קרה שאנשים שיפרו  , (gגורם )המולדת 
 ?את יכולותיהם באחד מהם ואילו בשני כלל לא



 gגורם 

ארלס ספירמן בניסיון להסביר כיצד  'מושג שטבע צ
שבין כל שני חלקי מבחני אינטליגנציה יש  קורה 

 .  מתאם גבוה

לכאורה אפשר היה לצפות שכישור מסוג אחד יבוא  
למשל בכך שהראשון  , על חשבון כישור מסוג אחר

,  תופס חלק מן הפעילות הנוירופיזיולוגית במוח
או בכך שהוא נובע מתרגול יתר שגוזל זמן  

 .  מתחומים אחרים

שכל מדדי האינטליגנציה  אבל בפועל מתברר 
 .  מתואמים זה עם זה

כמו ניתוח גורמים  )ספירמן פיתח שיטות סטטיסטיות 
הפנים הזה  -כדי לארגן את המידע רב( מקביליים

וקרא לציר  , על האינטליגנציה באופן פשוט
  ".gגורם "הראשי של הנתונים בשם 

בסופו של דבר זה מה שמבחן אינטליגנציה אמור  
 .למדוד



 שתי תהיות

מהם ההסברים  

המקובלים לאפקט פלין  

?ומה חשוד בהם  

האם ניתן לתלות את  

קיו  -השיפור במבחני האיי

בשימוש המוגבר  

?בטכנולוגיות מתקדמות  



 הסבריו של פלין לתופעה שגילה. 1

,  הוא אמר, נניח. הוא נהג לתת דוגמאות מעולם הספורט
שהיינו נוהגים לחשוף את ילדינו לסדרה של מבחני  

ריצה  , קפיצה לגובה, אתלטיות כמו קפיצה למרחק
קשורים  היכולות האתלטיות היו בוודאי . ועוד, למרחקים

.  כפי שיש מתאם בין הכישורים המנטלייםביניהם 
כך  . מישהו אשר יכול לרוץ מהר יוכל לקפוץ גבוה יותר

 .  הפיסי  gאולי היינו יכולים לחשב גם את

שידורי  . סדרי העדיפויות השתנו, אלא שלאורך הזמן
שדרנים יצירתיים  , טלוויזיה לווייניים הפכו לנפוצים יותר

מפרסמים  , העלו את מחיריהם של אירועים אתלטיים
מצאו שאירועים מסויימים מושכים קהל גדול יותר ולכן  

הם החלו לתת חסות לאתלטים שהצטיינו באירועים  
הפכה לפופולרית  , נאמר, מטר-ריצת מאה. אלה דווקא

ביותר בבתי ספר ובמועדוני ספורט רבים והאימונים  
 .  לקראתה רק הלכו והשתפרו

,  פלין מדגיש, על אף שגוף האדם והגנים שלו לא השתנו
מטר היא עדיין קרובה  -ועל אף שהצטיינות בריצת מאה

ההישגים  , להצטיינות בכל פעילות ספורטיבית אחרת
מטר ישתפרו בצורה ניכרת ואילו ההישגים  -בריצת מאה

 .בתחומים אחרים בקושי רב ישתנו



 הסבריו של פלין לתופעה שגילה. 2

  (back casting)החלה למפרע על ידי , לדידו של פלין
במהלך  אלו העדפות מנטליות השתנו אפשר לומר 

 .  המאה האחרונה

אנחנו לוקחים ביתר רצינות את  , נראה כי בניגוד לאבותינו
.  בין חפציםדמיון אבסטרקטיים -למצא קויהיכולת 

?  מה המשותף לכלבים ולארנבות: למשל בשאלה
ואנחנו  . שניהם יונקים: אנחנו מצפים שהתשובה תהיה

גם טובים יותר ביישום ההגיון שלנו כדי למצא דפוסים  
 .  כמו במבחני רייבן, אבסטרקטיים

בדרך זו פלין החל לפתור את החידה כיצד נמדד שיפור כה  
בדרך זו הוא הרגיש כי  . גבוה בחלק מהמבחנים בלבד

הוא סוגר את הפער שנוצר בין האינטליגנציה של הדור  
 .  הקודם והדור הנוכחי

שאנחנו לא יותר אינטליגנטיים  הוא החל להסביר 
שלמדנו ליישם את האינטליגנציה שלנו  אלא , מאבותינו

ניתקנו את ההגיון  , לדידו. על סדרה חדשה של בעיות
העדפנו לעסוק בהיפותטי  , שלנו מהעולם המוחשי
מקום שיש לסווגו ולהבינו  וחשבנו שהעולם הוא 

בצורה  מבחינה מדעית מאשר מקום שיש להשפיע עליו 
 .קונקרטית

 



 הסבריו של פלין לתופעה שגילה. 3

כיצד זה שהבדלים סביבתיים  הסבר זה אינו מספק מענה לתופעה 
משפיעים בצורה מינימלית כשמשווים בין ילדים שנולדו באותה  

 ?  תהודה גדולה ככל שהזמן עובראך הם מקבלים , העת

שגנים גורמים לביצועים מעולים כשהם  ההסבר טמון בתופעה , לדידו
 .  באים לידי ביטוי או כשהם ספוגים בסביבות משופרות

הוא נעזר במשל על  , כפי שנהוג לעשות בכל סוגיה של השוואת גנים
 .  תאומים זהים שהופרדו בעת לידתם

באינדיאנה  , נאמר, המשל השגור בפיו מדבר על תאומים זהים שנולדו
ואומצו מיד אחר לידתם על ידי שתי משפחות הגרות בסמוך אך זו  

גנים משותפים  , נאמר, לתאומים אלה יש. לא ידעה על קיומה של זו
 .  העושים אותם גבוהים יותר מהממוצע של בני גילם

וכמו כל ילד  , סל-תושבי אינדיאנה כידוע משוגעים אחר משחק הכדור
מאחר והם  . ס גם תאומים אלו משחקים את המשחק הזה"בביה

גבוהים וחזקים מהממוצע הם בולטים בשכונתם כמצטיינים בספורט  
מאחר והמשחק מהנה אזי הם משחקים יותר ומשפרים כל העת  . זה

כל אחד בנפרד הופך להיות שחקן בקבוצת  . את מיומנויותיהם
,  מקבל הדרכה ממאמנים טובים, ס בו הוא לומד"הכדורסל של ביה

' וממשיך משם כדי לשחק בקבוצת הקולג, משקיע רבות בתרגול
לדידו של פלין גם שחקנים גבוהים  . אליו הוא נרשם ללימודים

.  וחזקים לפני תחילת האימונים שלהם אינם אלא שחקנים גרועים
מה שהופך אותם למצטיינים היא העובדה שהגנים שלהם ניצלו  

 .סביבה תומכת בכדי לממש את הפוטנציאל הטמון בהם

 



 הסבריו של פלין לתופעה שגילה. 4

שמספר מועט של אנשים בעלי  זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של המין האנושי , לפי פלין
 .  מאוד אחרים יכולות מנטליות משופרות יוצרים סביבות מנטליות משופרות עבור רבים

אנחנו משתפים רבים בסביבות החכמות שאנשים חכמים  , מאחר ובני אדם הם חיות חברתיות
מעט של מיוחסים זכו לנגישות אל רעיונות  -רק מתי, 20-לפני המאה ה. מעטים יצרו

הרעיון מתפשט במהרה  , כשאחד חושב על רעיון טוב ושווה התייחסות, כיום. מורכבים
 .  נחלת הכלל היא אשר משנה הכל. והופך לנחלת הכלל

בכדי שתהיה לו השפעה  " אינטלקטואלי"תהליך ההתפשטות הזה אינו חייב להיות , לדעת פלין
 .  בידוריאו אף  חברתיהוא יכול להיות . על האינטלקט



 הסברים פשוטים מדיי ושאלות קשות

האם ניתן לשפר מיומנויות אצל בעלי  

לקויות מולדות שונות על מנת לבחון  

אם הן רק תוצאה של שיפור סביבתי  

?מואץ כפי שפלין טוען  

האם ניתן לשפר אצל  

קבוצות נבדקים מגוונות  

מיומנויות שאינן בתחום  

?האבסטרקטי בלבד  



 שאלת המחקר וההשערה העיקרית

במיוחד  )האם יש משהו בטכנולוגיות 

שאנו מחזיקים בידינו  ( ממד-תלת

האחראי לפחות לתאוצה בשיפור  

?הנמדד אם לא בשיפור עצמו  

הממשקים המתקדמים שבידינו  

מחוללים אפקט מואץ של שיפור בטווח  

גדול של מיומנויות שלא ייתכן כי  

. הסביבה בלבד היא האחראית להן  



 שלוש קומות של מחקרים בעזרת מציאות מדומה

שלא היתה כל דרך  יתרון מובהק בלמידה של מושגים לבחון אם יש  
המטרה  (. ידע ומודעות לזולת)מלבד במילים ללמדם עד כה 

להאיץ  בתחילה היתה להוכיח אם טכנולוגיות מתקדמות יכולות 
 .תהליכי למידה באופן משמעותי

לבחון אם ניתן לשפר לא רק את רמת  
הידע והרגישות לזולת אלא האם ניתן  

לשפר  בעזרת כלים טכנולוגים 
מיומנויות חשיבה שנמדדות במבחני  

 .  אינטליגנציה סטנדרטיים ומקובלים

לשפר ציוני  לבחון האם אפשר  
אין פוטנציאל  אף אם  אינטליגנציה

 .מתאים גנטי



 VRהאצת למידה של מושגים קשים בעזרת 

 שיפור הידע של גננות על הקוגניציה של פעוטות 

 שיפור המודעות של חברי כתה לקשייהם של עולים חדשים 

 שיפור הידע של מורים על הקוגניציה של דיסלקטים   

 שיפור הידע של הורים על הקוגניציה של ילדיהם הדיסלקטים 

 שיפור הידע של מורים על חרדת בחינות 

 שיפור דימוי הגוף של ילדים עם שיתוק מוחין 

 (סינית)שיפור תהליך רכישת שפה זרה 
 



 שיפור הידע של גננות על הקוגניציה של פעוטות

בחנו אם ניתן לשפר בזמן קצר את הבנתם  
המצב הקוגניטיבי  של מטפלות את 

המאפיין פעוטות כשהם מגיעים בפעם  
 .  הראשונה לפעוטון

ממדיים ובתוכם  -פיתחנו עולמות תלת
של  אלמנטים קוגניטיביים הטבענו 

פעוטות המבוססים על התיאוריות של  
 .ה ואריקסון'פיאזחוקרים ידועים כמו 

הספרות מדווחת שהקוגניציה של  , לדוגמא
פעוטות מתאפיינת בתופעה המכונה  

  ".קביעות האובייקט"

הבאנו את הגננות להתנסות בעולמות אלה  
דרך נקודת  כאילו הן רואות את העולם 

 .  (חודשים 8-24)מבטו של פעוט טיפוסי 

שלהן על תיאוריות   הידעבחנו את 
קוגניטיביות של פעוטות לפני ואחרי  

שלהן   ההתנהגותההתנסות ובחנו אם 
 .השתנתה כתוצאה מהלמידה

Passig, D., Klein, P. & Neuman, T. (2001(. Awareness to Toddlers’ Initial Cognitive 

Experiences with Virtual Reality. Journal of Computer Assisted Learning, 17(4), 

332-344. 



שיפור המודעות של חברי כתה לקשייהם של 

 עולים חדשים

בדקנו האם התנסות במציאות מדומה תשפיע  
תלמידים   178מידת המודעות של על 

לחוויות רגשיות וחברתיות  , ח-בכיתות ז
של העולה החדש בתקופתו הראשונה  

 .  בארץ הקולטת

תלמידים ילידי הארץ הקולטת חולקו לקבוצת  
בעולמות וירטואליים  ניסוי שהתנסתה 

המדמים תחושות וחוויות רגשיות  
וקבוצת  , של ילד עולה חדש וחברתיות

 .  באותו נושא בסרטביקורת שצפתה 

עם עולים ותשובות  מדד מודעות פיתחנו 
המשתתפים הושוו לתשובות ילידי הארץ  

 .  הקולטת

Passig, D., Eden, S. and Heled, M. (2007). The impact of Virtual Reality on the 

awareness of teenagers to social and emotional experiences of immigrant 

classmates. Education and Information Technologies, 12, 267-280. 



שיפור הידע של מורים והורים על הקוגניציה של  

 תלמידים עם דיסלקציות  

בדקנו האם התנסותם של מורים במציאות מדומה  
מידת מודעותם לחוויות  תשפיע על 

הקוגניטיביות של התלמיד הדיסלקטי בעת  
 .  תהליך הקריאה

עשר דיסלקציות  פיתחנו עולמות ששיקפו 
 :למשל, שבטקסונומיה של גביעון ופרידמן

 Visual Letter Agnosia -אגנוזיה לאותיות 1.

 Neglect Dyslexia –דיסלקצית הזנחת צד 2.

 Visual Dyslexia –דיסלקציה ויזואלית 3.

שהתנסתה בעולמות  לקבוצת ניסוי המורים חולקו 
וירטואליים המדמים חוויות קוגניטיביות של  

שצפתה בסרט  וקבוצת ביקורת דיסלקטיים 
 .  בנושא דיסלקסיה

.  כל הנבדקים מילאו שאלונים לפני ואחרי ההתנסות
רמת המודעות של  השאלונים בדקו את 

המורים מבחינה קוגניטיבית לגבי החוויות של  
התלמיד הדיסלקטי במפגשו עם המילה  

 .  הכתובה

Passig, D., Eden, S. & Rosembaum, V. (2008). The Impact of Virtual Reality on Parents' Awareness of 

Cognitive Perceptions of a Dyslectic Child. Education and Information Technologies, 13(4), 329-344. 

Passig, D. (2011(. The impact of Virtual Reality on educators’ awareness of the cognitive experiences 

of a dyslectic student. Teachers College Record, 113(1), 181-204. 



   שיפור הידע של מורים על חרדת בחינות

חוויית  בחנו האם התנסות בסימולציה תלת ממדית של 
תשפיע על מידת המודעות לתחושות  חרדת בחינות 

שעוברות על תלמיד בעל חרדת בחינות בזמן מבחן  
 .בקרב מתכשרים להוראה

 .  לשלוש קבוצותנבדקים שחולקו  90במחקר השתתפו 
התנסתה בסימולציה תלת ממדית שהמחישה  קבוצת הניסוי 1.

 ,  את הפן הקוגניטיבי שבחרדה

טלוויזיה העוסק בחרדת  בסרטוןאחת צפתה קבוצת ביקורת 2.
 ,  בחינות

  קראה עדויות של תלמידיםאשר  וקבוצת ביקורת נוספת3.
 .  הסובלים מחרדת בחינות

 :  מידת המודעות נבחנה ארבע פעמים
 ,  שבועיים לפני ההתנסות1.

 ,  שבוע לפני ההתנסות2.

 מיד עם תום ההתנסות  3.

 . ושבועיים לאחריה4.

שאלון מודעות  בכל אחד מהשלבים הנבדקים מילאו 
 .אשר נבנה במיוחד עבור מחקר זה, לחרדת בחינות

Passig, D. & Moshe, R. (2008). Enhancing pre-service teachers’ awareness to pupils' test-

anxiety with 3D immersive simulation. Journal of Educational Computing Research. 

38(3), 355-378. 

ויזואלית תלת מימדית על מודעות המורים לחרדת  -השפעת התנסות בחוויה טקסטואלית(. 2005)ליאת , כרמון

 .ג"ר, בר אילן' אוני, ס לחינוך"ביה, עבודת מחקר לתואר שני. באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה, בחינות



 נכות פיזיתעם נערים שיפור דימוי הגוף של 

בחנו את השפעת הפעילות האינטראקטיבית  
בעלי נכות פיזית עם  של ילדים ומתבגרים 

התלת ממדית על דימוי  דמותם הפיזית 
 .  גופם

השפעת ההתנסות התלת מימדית על דימוי  
הגוף של המשתתפים נבחנה בקרב  

 :  הנבדקים בצורות שונות

 ,ילדים לעומת מתבגריםדימוי גוף של 1.

שיתוק מוחין דימוי גוף של נבדקים בעלי 2.
ניוון שרירים  לעומת נבדקים בעלי  מלידה

 ,  מגיל צעיר

 .בניםלעומת  בנותדימוי גוף של 3.

ת בתלת  /בנינו דמויות אישיות לכל נבדק 
להפעיל את גופם  מימד ונתנו להם 
 .כראות עיניהם הוירטואלי הבריא

ממדית על דימוי -השפעת פעילות אינטראקטיבית עם דמות אישית תלת(. 2003)לאה , אהרונוביץ

דוד  ' עבודת מחקר לתואר שני בהנחיית פרופ. הגוף של ילדים ומתבגרים עם נכות פיזית

 .ג"ר, בר אילן' אוני, ס לחינוך"ביה, פסיג



 מסקנה ראשונה

להאיץ תהליכי למידה של מושגים  טכנולוגיות מתקדמות יכולות  
 .קשים באופן משמעותי



שיפור מיומנויות חשיבה שנמדדות במבחני  

 VRאינטליגנציה סטנדרטיים ומקובלים בעזרת 

 שיפור ציוני החשיבה הגמישה בקרב לקויי שמיעה 

 שיפור ציוני החשיבה הדדוקטיבית והאינדוקטיבית   

 שיפור ציוני החשיבה המרחבית בקרב לקויי שמיעה 

 שיפור ציוני החשיבה האנלוגית בקרב ילדי גן 

 שיפור תפיסת רצף זמן בקרב לקויי שמיעה 

 שיפור קשרי זמן בקרב ילדים 



 הגמישה בקרב לקויי שמיעהשיפור ציוני החשיבה 

-תרגול ברוטציות של אובייקטים תלתבדקנו האם 
הגמישות  במציאות מדומה ישפיע על  מימדיים

 .  אצל ילדים לקויי שמיעההמחשבתית 

תוכנית ההתערבות של קבוצת הניסוי כללה משחק  
,  מימדיים-אינדיבידואלי באובייקטים וירטואליים תלת

 .  שלושה חודשיםבמשך  דקות 15, פעם בשבוע
-קבוצת הביקורת שיחקה באותו פרק זמן באותן האובייקטים בצורה דו

 .  מימדית

האם ילדים לקויי  , ילדים שומעים היוו קבוצת ביקורת נוספת במטרה לבדוק
שמיעה אכן משיגים תוצאות נמוכות מהילדים השומעים ביכולת  

 .  הגמישות המחשבתית

שיפור  תוצאות המבחנים לפני ואחרי ההתערבות הראו 
 .  משמעותי בגמישות המחשבתית של קבוצת הניסוי

 .  קבוצת הביקורת של לקויי השמיעה לא הראתה שיפור כלשהו

הילדים לקויי השמיעה השיגו תוצאות  , לפני ההתערבות, כמו כן
 .  נמוכות מהילדים השומעים בגמישות המחשבתית

הפער בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת  , לאחר ההתערבות
 .הצטמצם משמעותיתשל הילדים השומעים 

Passig, D. & Eden, S. (2000). Improving the Flexible Thinking in Deaf and Hard of 

Hearing Children with Virtual Reality. American Annals of the Deaf. 145 (3), 286-291. 



לקויי האינדוקטיבית בקרב שיפור ציוני החשיבה 

 שמיעה

-תרגול ברוטציות של אובייקטים תלתבדקנו האם 
החשיבה  במציאות מדומה ישפיע על  מימדיים

אצל ילדים לקויי  הדדוקטיבית והאינדוקטיבית 
 .  שמיעה

תוכנית ההתערבות של קבוצת הניסוי כללה משחק  
,  מימדיים-אינדיבידואלי באובייקטים וירטואליים תלת

 .  שלושה חודשיםבמשך  דקות 15, פעם בשבוע
-קבוצת הביקורת שיחקה באותו פרק זמן באותן האובייקטים בצורה דו

 .  מימדית

האם ילדים לקויי  , ילדים שומעים היוו קבוצת ביקורת נוספת במטרה לבדוק
שמיעה אכן משיגים תוצאות נמוכות מהילדים השומעים ביכולת  

 .  האינדוקטיבית והדדוקטיבית

שיפור  תוצאות המבחנים לפני ואחרי ההתערבות הראו 
משמעותי ביכולת הדדוקטיבית והאינדוקטיבית של קבוצת  

 .  הניסוי

 .  קבוצת הביקורת של לקויי השמיעה לא הראתה שיפור כלשהו

הילדים לקויי השמיעה השיגו תוצאות  , לפני ההתערבות, כמו כן
 .  נמוכות מהילדים השומעים ביכולות אלו

הפער בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת  , לאחר ההתערבות
 .הצטמצם משמעותיתשל הילדים השומעים 

Passig, D. & Eden, S. (2000). Enhancing the Induction Skill of Deaf and Hard-of-Hearing 

Children with Virtual Reality. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 5(3) 277-

285.  
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המרחבית וחשיבה  שיפור ציוני החשיבה 

 דדוקטיבית בקרב לקויי שמיעה

באותה הדרך בחנו אם ניתן לשפר חשיבה מרחבית  
 .  לקויי שמיעהוחשיבה אינדוקטיבית בקרב ילדים 

Passig, D. & Eden, S. (2001). Virtual Reality as a Tool for Improving Spatial Rotation 

among Deaf and Hard-of-Hearing Children. CyberPsychology & Behaviour. 4(6), 

681-686.  

Passig, D. & Eden, S. (2003). Cognitive Intervention, through Virtual Environments, 

among Deaf and Hard-of-Hearing Children. European Journal of Special Needs in 

Education. 18(2), 173-182.  

 



 זמן בקרב לקויי שמיעה-תפיסת רצףשיפור 

אחד מתחומי החשיבה בו ילדים עם לקות שמיעה  
כאשר אחד  , תפיסת מושג הזמןמתקשים הינו 

ממרכיביו הוא תפיסה של התרחשות בסדר לוגי  
 (.  רצף טמפורלי)

יתפסו רצף של זמן  בדקנו האם ילדים עם לקות שמיעה 
בעבודה זו לראשונה  . באופן שונה במגוון דרכי ייצוג

,  נעשה שימוש במציאות מדומה כדרך ייצוג חדשה
בהשוואה  מימד -השפעת התלתבכדי לבחון את 

על תפיסת רצף  , דבור ומסומן, כתוב, לייצוג תמונתי
-4ילדים עם לקות שמיעה בגילאי  69הזמן בקרב 

10  . 

מימדי והייצוג המסומן  -שהייצוג הוירטואלי התלת, נמצא
התוצאות  . הביאו לתפיסת רצף זמן הגבוהה ביותר

 .  הנמוכות ביותר היו בייצוג הכתוב והתמונתי

Eden, S. and Passig, D. (2007). Three-Dimensionality as an effective mode of 

Representation for Expressing Sequential Time Perception. Journal of Educational 

Computing Research. 36(1), 51-63. 



 זמן בקרב ילדים שומעים ולא שומעים-ָקַשֵרישיפור 

אחד מתחומי החשיבה בו ילדים עם לקות שמיעה  
כאשר כמה  , זמן-וילדים שומעים מתקשים הוא קשרי

 .  סיבה ותוצאה, יחסי זמניםממרכיביו הם תפיסה של 

בדקנו האם ילדים עם לקות שמיעה וילדים שומעים  
.  זמן באופן שונה במגוון דרכי ייצוג-יתפסו קשרי

בעבודה זו לראשונה נעשה שימוש במציאות מדומה  
-השפעת התלתבכדי לבחון את , כדרך ייצוג חדשה

,  דבור ומסומן, כתוב, לייצוג תמונתיבהשוואה מימד 
ילדים עם לקות   69על תפיסת רצף הזמן בקרב 

 .  ילדים רגילים 65-ו 4-10שמיעה בגילאי 

מימדי הביא לתפיסת  -שהייצוג הוירטואלי התלת, נמצא
התוצאות הנמוכות ביותר  . זמן הגבוהה ביותר-קשרי

 .  היו בייצוג הכתוב והתמונתי

Passig, D. and Eden, S. (2010) Enhancing time-connectives with 3D Immersive Virtual 

Reality (IVR). Journal of Educational Computing Research. 42(3), 307-325. 



 ציוני החשיבה האנלוגית בקרב ילדי גןשיפור 

בחנו אם ניתן לשפר חשיבה אנלוגית בקרב ילדים  
 .  בגילאי הגןממוצא אתיופי 

אשר  , 7-4בגילאי , ילדים ממוצא אתיופי 56המדגם כלל 
 .  הוריהם עלו ארצה בעשר השנים האחרונות

 CCPAMלהערכת החשיבה האנלוגית היה כלי המחקר 
 (Tzuriel & Galinka, 2000),  שאלות   10אשר כלל

שאלות באנלוגיות   10-ו באנלוגיות מושגיות
 .  תפיסתיות

העולמות הוירטואליים שהיוו את תוכנית ההתערבות  
 .  CCPAM-התבססו על מבחן ה

מיד , לפני תחילת ההתערבות: המבחן הועבר בשלושה מועדים
ולאחר שלושה שבועות מתום  , לאחר ההתערבות

לבחון את יכולת השימור של  במטרה , ההתערבות
 .  אסטרטגיית הפיתרון

בהם תרגלו  , דקות 15-ההתערבות כללה שני מפגשים של כ
כאשר קבוצת המחקר תרגלה  , הילדים פתרון אנלוגיות

וקבוצת הביקורת תרגלה  , VRפתרון אנלוגיות באמצעות 
 .משחק בתמונותפתרון אנלוגיות באמצעות 

Passig, D. & Miler, T. (2012). Solving conceptual and perceptual analogies with Virtual 

Reality among kindergarten children of emigrant families. Teachers College 

Record, in press. 



 מסקנה שנייה

מיומנויות חשיבה בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים ניתן לשפר  
 .  ומקובליםבמבחני אינטליגנציה סטנדרטיים שנמדדות 

הוכחנו שאם ניתן לשפר בעזרת מציאות מדומה מיומנויות חשיבה  
שנמדדות במבחני אינטליגנציה סטנדרטיים ומקובלים אפשר להתחיל  

לטעון כנגד הסבריו של פלין כי לטכנולוגיות המתקדמות שברשותנו יש 
חלק ניכר בשיפור אשר הוא מצא באינטליגנציה וכי הסביבה גרידא אינה 

זאת בעיקר משום שטכנולוגיות . יכולה להיות זאת אשר מאיצה שיפור זה
אחרות או תהליך למידה אחר שקבוצות ביקורת עשו לא משיגים שיפור 

 .דומה אם בכלל



שיפור ציוני אינטליגנציה אף אם אין פוטנציאל  

 גנטי מתאים

 זמן בקרב לקויים מנטלית-שיפור תפיסת רצף 

 שיפור היכולת לפתור בעיות העברה 



 זמן בקרב לקויים מנטלית-תפיסת רצףשיפור 

מתקשים בשימוש באסטרטגיות  פיגור שכלי ילדים עם 
ביניהם  , קוגניטיביות ותפיסת מושגים מופשטים

 .מושג הזמן

של  אם ניתן לשפר את תפיסת רצף הזמן בחנו 
 מתבגרים עם פיגור שכלי באמצעות מציאות מדומה  

בינוני  -פיגור קלות עם /נערים 87במחקר השתתפו 
 :  שחולקו לשלוש קבוצות, 9-21בגילאי 

 ,  שהתנסתה בתרחישי רצף זמן תלת ממדייםקבוצת ניסוי 1.

שהתנסתה באותם תרחישים בתמונות דו   1קבוצת ביקורת 2.
 ,  ממדיות

 .  שלא התנסתה בתוכנית התערבות 2וקבוצת ביקורת 3.

בייצוג התלת מימדי הממצאים מראים כי נבדקים אשר השתמשו 
שלהם בהשוואה  טוב יותר לשפר את תפיסת הזמן הצליחו 

 .  לקבוצות הביקורת

בעזרת מציאות מדומה  ההצלחההתוצאות מעידות כי , בנוסף
 .  בהשוואה לקבוצות הביקורתהצריכה פחות תיווך מימדי 

תפיסת רצף  השיגו פיגור שכלי קל כמו כן נמצא כי נבדקים עם 
 .מאשר ילדים  עם פיגור שכלי בינוני זמן גבוהה יותר

Passig, D. (2009). Improving the sequential time perception of teenagers with mild to 

moderate mental retardation with 3D Immersive Virtual Reality (IVR). Journal of 

Educational Computing Research. 40(3), 263-280. 
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השתנות  )היכולת לפתור בעיות העברה שיפור 

 (קוגניטיבית

הבדל בבצועים הקוגניטיביים של פתרון  בחנו אם ימצא 
בקרב ילדים  בעיות העברה בחשיבה אנאלוגית 

 .  שהתנסו באבחון דינמי בסביבות אבחון שונות

-בסביבה תלתבאבחון דינמי הנחנו שילדים שיתנסו 
יותר מאשר  יראו ביצועים טובים מימדית מטמיעה 

-ילדים שהתנסו באבחון דינמי בסביבת מחשב דו
 .מימדית או בסביבה ללא מחשב

מימד  -הנחנו גם שלמאפיינים הייחודיים לסביבת תלת
לניבוי  מטמיעה במסגרת אבחון דינמי תהיה תרומה 

 .הביצועים הקוגניטיביים של הילדים

שההנחות אוששו במלואם בצורה  הממצאים מראים 
אנלוגיות  נראה כי ניתן לשפר . משמעותית ומובהקת

 .חשיבה קונקרטיתהמאפיינות  תפיסתיות

Passig, D. and Eshel-Kedmi, G. (2012). The effect of mediated learning in three-

dimensional immersive environments on children's cognitive modifiability within 

dynamic assessment. In subbmission. 

 (1990, צוריאל) CMBמבחן 



 מסקנה שלישית

.  מתאיםאין פוטנציאל גנטי אף אם לשפר ציוני אינטליגנציה אפשר  
 .ולא רק אבסטרקטיתחשיבה קונקרטית ואפשר לשפר גם 

  

אפשר להתחיל לטעון כי האפקט שנמדד בחמישים השנים האחרונות אינו  
אלא יריית הפתיחה להשתנות קוגניטיבית שהמין האנושי עשוי לעבור  

אפקט פלין פותח בפנינו צוהר לתהליך  , מבחינה זו. 21-במהלך המאה ה
אבולוציוני הרבה יותר משמעותי שעומד לעבור על הקוגניציה של האדם 

 .במאה הקרובה



 מסקנת ביניים ותהיות חדשות

הטכנולוגיות שבידינו מחוללות אפקט  

מואץ של שיפור בטווח גדול של  

מיומנויות שלא ייתכן כי הסביבה בלבד  

 היא האחראית להן

האם אנחנו ממעיטים בערך  1.

 ?התגלית של פלין

 ?מדוע אנחנו ממעיטים בערכה2.

 ?מה מסתתר מאחוריה3.

 ?מהו עתידה4.

 ?מה עתיד האינטליגנציה5.



 דף קשר

 אוניברסיטת בר אילן, עתידןדוד פסיג  ' פרופ

 ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת בחינוך

 ראש המעבדה למציאות מדומה
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