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מדדים ניהוליים ותפקודיים ,זיהוי מצבי
דרך ותמרורים ודיווח על נהיגה בטוחה
באוכלוסייה בריאה לעומת אוכלוסייה
לאחר אירוע מוח
2,1

תקציר:

הקדמה :נהיגה היא חלק חיוני מתחומי העיסוק של האדם הבוגר .בשאלת
פוטנציאל לכשירות נהיגה לאחר אירוע מוח חסרים אבחוני סינון שיסייעו
בהחלטה האם להפנות להמשך הערכה במכוני ריפוי בעיסוק ובמרב"ד.
מטרות :בדיקת הקשר בין מדדים ניהוליים ותפקודי יום־יום לבין דיווח על
נהיגה בטוחה בקרב אנשים עם וללא נזק נירולוגי.
המחקר :נערך מחקר גישוש שכלל  19נבדקים  -עשרה ללא נזק נירולוגי
ותשעה לאחר אירוע מוח ,שמילאו שאלוני דיווח עצמי המתייחסים לנהיגה
בטוחה ,לתפקודים ניהוליים ומצב תפקודי ביום־יום .קבוצת הנבדקים לאחר
אירוע מוח עברה בנוסף מבחן לזיהוי מצבי דרך ותמרורים.
תוצאות :בקבוצת הנבדקים ללא נזק נירולוגי נמצא מתאם בינוני לא מובהק
בין דיווח על נהיגה בטוחה לבין שאלון תפקודי  .ADLבקבוצת הנבדקים לאחר
אירוע מוח נמצאו מתאמים בינוניים שאינם מובהקים בין דיווח על נהיגה
בטוחה בקטגוריית אדם־רכב לבין תפקודים ניהוליים של ויסות ובקרה .כמו כן,
נמצא מתאם בינוני אך לא מובהק עם כל המדדים של התפקודים הניהוליים
ועם המדד תפקודי פסיכולוגי במבחן מצבי־דרך ותמרורים.
דיון :לאחר אירוע מוח ,מיומנויות ויסות ובקרה נמצאו קשורות לדיווח נהיגה
בטוחה ותואמות למדווח במחקרים קודמים.
מסקנות :לנוכח הנטייה המסתמנת ניתן לשקול שימוש בשאלוני דיווח עצמי
המעריכים נהיגה בטוחה ושאלונים להערכת תפקודים ביצועיים ותפקודי יום־
יום הן לאוכלוסייה בריאה והן לאנשים לאחר אירוע מוח .בנוסף ,יש לשקול
שימוש במבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים ככלי סינון לאנשים לאחר אירוע מוח.
סיכום :למרות שתוצאות המחקר אינן מובהקות סטטיסטית ,נצפו מגמות
המצביעות על קשרים בין מדד תפקודי  ADLותפקודים ביצועיים לבין דיווח
נהיגה בטוחה .מבחן זיהוי מצבי־דרך ותמרורים ושאלון תפקודי יום־יום נמצאו
כאבחוני סינון אפשריים להערכת פוטנציאל נהיגה ,אולם מומלץ לאשש
מסקנות אלה במחקרי המשך עם מדגם אוכלוסייה גדול יותר.

מילות מפתח:

שאלון לסינון כשירות נהיגה; תפקודים ניהוליים; שאלון תפקודי יום־יום; מבחן זיהוי תמרורים; ריפוי בעיסוק.
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דוד דביר
2
נאוה ז' רצון
1

נהיגה היא מרכיב בלתי נפרד מהחיים המודרניים; היא חלק
מתחומי העיסוק של האדם הבוגר וחשובה לביצוע פעילויות
יום–יומיות אינסטרומנטליות [ .]9נהיגה בטוחה מחייבת
שלושה תפקודים עיקריים :תפקודים פיסיים ,תחושתיים
ומנטאליים .התפקודים הפיסיים כוללים כוח של גפיים,
סיבולת ,מהירות וקואורדינציה [ ;]6התחושתיים כוללים
ראייה ,שמיעה ומגע [ ;]3המנטאליים כוללים קשב ,תפיסה,

עיבוד מידע ,רצף ,גמישות מחשבתית ,שיפוט מהיר ,יכולת
למידה ,תפקודים ניהוליים ואוטומטיזציה .אלו נדרשים בכדי
לעבד מידע רב ובו זמנית לקבל החלטות מהירות ויעילות [.]11
אירוע מוח עשוי לגרום לקשת של ליקויים מוטוריים,
סנסוריים ,קוגניטיביים ותפיסתיים [  .]19הליקויים
הקוגניטיביים כוללים קשיים בקשב ,התמצאות ,תפיסה,
פרקסיס ,ארגון ויזו מוטורי ,זיכרון ,שיפוט ,מודעות
ותפקודיים ניהוליים [ .]1תפקודים ניהוליים משלבים בין
כישורים קוגניטיביים והתנהגותיים ,וליקויים בתפקודים אלו
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לרוב נפוצים באוכלוסייה לאחר אירוע מוח .קשיים בתפקוד
זה משפיעים על שיקול הדעת ,מהירות קבלת החלטות,
ארגון ,אימפולסיביות ולקיחת סיכונים [ .]15כל אלה חיוניים
בנהיגה ,ואכן נמצא קשר בין התפקודים הללו לבין יכולות
נהיגה בפועל [ .]19ההחלטה על מידת המסוכנות בנהיגה
מונחת לפתחו של הרופא המטפל המוגדר "ככל רופא המטפל
באדם ,לרבות טיפול חד פעמי או אבחון בלבד״ ,כפי שפורסם
במינהל הרפואה בשנת  .1998החוק קובע כי רופא המטפל
באדם שמלאו לו  16שנים והוא מאבחן אצלו מחלה ,וסבור
כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו
מחמת אותה מחלה ,ידווח על המחלה לרשות שקבע שר
הבריאות״ .במחקרים שנערכו בארץ ובעולם הודגמה יכולת
מוגבלת של הרופא בהערכת מצב המטופל ובקביעת כשירות
הנהיגה לאחר אירוע מוח [ .]5החוק והוראות מנהל הרפואה
מחייבים את הרופאים ,להכריע בין החובה למטופל הבודד
לבין טובת הכלל ללא כלים תקפים.
בבחינת שיעורי החזרה לנהיגה לאחר אירוע מוח ,נמצא
כי רק כשליש מאילו שעברו אירוע מוח חוזרים לנהוג לאחר
כשנה מהאירוע ,מהם  87%-57%לא עברו הערכה פורמאלית
או לא קיבלו ייעוץ והדרכה לקראת החזרה לנהיגה [.]10
ממצאים דומים נמצאו במחקרים שנערכו בישראל [ .]9יחד
עם זאת ,לאחר אימון והדרכה עולה משמעותית שיעור
החזרה לנהיגה ונע בין .]14,12[ 65%-57%
מקצוע הריפוי בעיסוק כולל בתוכו מודלים שונים להערכה
וטיפול ,המאפשרים להגדיר את כישוריו ואת מגבלותיו של
הפרט [ .]20התערבות ריפוי בעיסוק בתחום שיקום נהיגה,
כוללת בין השאר אבחון והערכה של תפקודים ומיומנויות
הקשורים לנהיגה באוכלוסיות שונות ,וביניהם כישורים
מוטוריים ,תחושתיים ,תפיסתיים ,התנהגותיים וקוגניטיביים
[ .]16מכוני ריפוי בעיסוק מעריכים את מסוגלותו של האדם
לנהיגה באמצעות בטרייה מקיפה הכוללת אבחוני ,Off Road
סימולאטור נהיגה ומבחן נהיגה בפועל [ .]8למרות קיומה
של בטרייה מקיפה זו ,היא איננה כלולה בסל השירותים של
קופות החולים ובנוסף לכך ,רופאים וקלינאים מדווחים על
חסר בכלי זמין ואמין שיוכל לשמש ככלי סינון ראשוני לזיהוי
אנשים שנראה כי אינם כשירים לנהיגה .במחקר זה נתמקד
בבחינת כלי אבחון תפקודיים וניהוליים פשוטים ונגישים,
הקשורים ליכולת נהיגה .כלים אלה יוכלו לשמש כאבחוני
סינון בקליניקה ובכך לסייע בתהליך קבלת ההחלטות הנוגע
לזיהוי פוטנציאל כשירות נהיגה באופן שהינו מבוסס ראיות.
מטרות
במחקר הנוכחי הוצבו שתי מטרות )1( :בדיקת הקשר בין
מדדים ניהוליים ומדדים תפקודיים הקשורים לדיווח נהיגה
בטוחה בקרב אנשים עם וללא נזק נירולוגי; ( )2בדיקת הקשר
בין מדדים ניהוליים ומדדים תפקודיים לבין יכולת זיהוי מצבי
דרך ותמרורים בקרב אוכלוסיית אנשים לאחר אירוע מוח.
השערות המחקר
ההשערות היו כדלקמן )1( :שיימצא קשר שלילי מובהק בין
התפקודים הניהוליים כפי שנבדקים באבחון ה–Behavior

Rating Inventory of Executive Function

- Adult Version
( )BRIEF-Aלבין הדיווח של אדם על בטיחות נהיגתו בשאלון
Israel Safe Driving Behavior Measureנ( )ISDBMבקרב
אוכלוסיית המחקר; ( )2שיימצא קשר שלילי מובהק בין
מדד תפקודי יום–יום כפי שנמדד בשאלון Functional Status
Questionnaireנ( )FSQלבין דיווח האדם את בטיחות נהיגתו
בשאלון  ISDBMבקרב אוכלוסיית המחקר; ( )3שיימצא קשר
חיובי מובהק בין זיהוי מצבי דרך ותמרורים כפי שנמדד באבחון
Road Sign Recognitionנ( )RSRלבין שאלון הבודק תפקודים
ניהוליים  BRIEF-Aבאוכלוסיית המחקר לאחר אירוע מוח;
( )4שיימצא קשר חיובי מובהק בין זיהוי מצבי דרך ותמרורים
כפי שנמדד באבחון  RSRלבין מדד תפקודי יום–יום כפי שנמדד
בשאלון  FSQבאוכלוסיית המחקר לאחר אירוע מוח.
שיטות מחקר
נערך מחקר ניסיוני ( )Pilotמסוג חתך רוחבי .המחקר הרחב
יכלול  60נבדקים ( 30בקבוצת הנבדקים לאחר אירוע מוח
ו– 30בקבוצת הביקורת ללא נזק נירולוגי) אשר יוערכו
באמצעות בטרייה רחבה יותר שתכלול גם הערכת ביצועי
נהיגה באמצעות סימולטור .במאמר הנוכחי יוצגו תוצאות
מקדמיות של המחקר.
נבדקים :במחקר הניסיוני נכללו  19נבדקים גברים ,מתוכם
עשרה ללא נזק נירולוגי (ממוצע גיל  ,70.8ס.ת  )8.85אשר
הרכיבו את קבוצת הבקרה ונדגמו בשיטת כדור שלג ,ותשעה
גברים לאחר אירוע מוח (ממוצע גיל  ,66.33ס.ת .)11.77
בשתי הקבוצות נכללו נבדקים :בעלי רישיון נהיגה לרכב פרטי
שבו נהגו בחצי שנה האחרונה ,יודעי קרוא וכתוב (עברית),
עם ראייה ושמיעה תקינים או מתוקנים ,ללא דיכאון
(שנמדד באמצעות שאלון Short Geriatric Depression Scale
( )SGDSוללא ירידה קוגניטיבית שנמדדה באמצעות אבחון
ה–.)Montreal Cognitive Assessment( MoCA
בקבוצת הנבדקים לאחר אירוע מוח נכללו נבדקים שעברו
אירוע מוח ,אושפזו לצורך שיקום במרכז הרפואי שיקומי
רעות ונהגו כחצי שנה לפני אירוע המוח ,ללא אפזיה ,ללא
הזנחת צד (על פי אבחון( Bell testוללא אפרקסיה) על פי
ציון תתי מבחן הפרקסיס באבחון ה–Loewenstein( LOTCA
 .)Occupational Therapy Cognitive Shortכמו כן נלקחו
מטופלים בעלי יכולת מוטורית ( ,)MMT≥3/5המאפשרת
אחיזת עיפרון ,שימוש בהגה ותפעול דוושות הרכב .לא נמצא
הבדל מובהק בין שתי הקבוצות במשתני הגיל (z=-1.18,
 )p=0.23ושאלון  .)z=-.59, p=.55( SGDSכמו כן ,לא נמצאו
הבדלים מובהקים באבחון ה– MoCAבקבוצת הנבדקים ללא
נזק נירולוגי (ממוצע  ,27.40ס.ת  )1.17ובקבוצת הנבדקים
לאחר אירוע מוח (ממוצע  ,26.44ס.ת  )88.בהשוואת הציונים
בין שתי הקבוצות.
כלים ( BRIEF- A - Behavior Rating Inventory of
 - )Executive Function- Adult Versionשאלון דיווח
עצמי על תפקוד אקזקוטיבי ,המותאם לגילאי .90-18
לשאלון  75היגדים המסווגים לקטגוריות :ויסות בקרה
וקשב ,מטה–קוגניטיבי וציון כללי (כשהציון נמוך יותר כך
המדד האקזקוטיבי מראה על קושי רב יותר) [Israel .]17
 - )ISDBM( Safe Driving Behavior Measureשאלון דיווח
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תרשים :1

הקשר בין מצבי דרך ותמרורים לתפקודים ניהוליים :ויסות ובקרה
11.00

9.00

8.00

זיהוי מצבי דרך ותמרורים

10.00

7.00

6.00
42.00

44.00

40.00

38.00

36.00

34.00

32.00

30.00

תוצאות

ניהולי  -ויסות ובקרה

תרשים :2

קשר בין מצבי דרך ותמרורים לתפקודים ניהוליים :ציון כללי
11.00

9.00
8.00
7.00

זיהוי מצבי דרך ותמרורים

10.00

6.00
120.00

110.00

100.00

90.00

80.00

70.00

ניהולי  -ציון כללי
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פיזי ( ,)ADL, IADLפסיכולוגי וחברתי (ככל שהציון נמוך יותר
כך הקושי רב יותר) [;]11
 זיהוי מצבי דרך ותמרורים .האבחון כולל  12כרטיסיםהמדגימים אירועים אופייניים המתרחשים בכבישים ,ועל
הנבדק לזהות בין התמרור למצב הדרך (כשהציון הסופי נמוך
יותר הקושי רב יותר) [.]12
איסוף הנתונים :המחקר נערך באישור ועדת הלסינקי
המוסדית .הנבדקים אשר עמדו בקריטריוני ההכללה ,חתמו
על טופס הסכמה מדעת והתבקשו למלא שלושה שאלונים
( ISDBM ,BRIEF-Aו– .)FSQקבוצת הנכללים לאחר אירוע
מוח התבקשה לבצע בנוסף את אבחון ה–  .RSRהנתונים
נאספו על ידי כותבי המאמר .ניתוח הנתונים התבצע
באמצעות תוכנת  SPSSגרסה , 22תוך שימוש במבחני
סטטיסטיקה א־פרמטרית בשל גודל המדגם הקטן .לבדיקת
הבדלים בין הקבוצות נעשה שימוש במבחן ,Mann Whitney
לבדיקת הקשרים בין המשתנים השונים נעשה שימוש
בתבחין .Spearman
Road Sign Recognitionנ( )RSR

עצמי המעריך נהיגה בטוחה .לשאלון  68היגדים המסווגים
לקטגוריות :אדם–רכב ( ;)Person-Vehicle, P-Vאדם–סביבה
( ;)Person-Environment, P-Eאדם–רכב-סביבה (Person-
 )Vehicle-Environment, P-V-Eוציון כללי (ציון סופי גבוה
מראה על הקושי רב יותר) ,וכל היגד מתאר את הממשק בין
אדם–רכב והסביבה .לדוגמה :בקטגוריית אדם רכב; "לפתוח
ידנית את דלת המכונית" ,ובקטגוריית אדם–סביבה "להשתלב
עם זרם התנועה" .קבוצת המחקר מילאה שאלון זה בהסתמך
על הנהיגה לפני אירוע המוח הנוכחי [Functional Status .]6
Questionnaireנ( - )FSQהוא שאלון דיווח עצמי להערכת מדד
תפקודי יום–יום כולל  35היגדים המסווגים לקטגוריות :תפקוד

נמצאו הבדלים מובהקים בתתי האבחון האקזקוטיבי :ויסות
בקרה וקשב ובציון הכללי ,ובתתי האבחון התפקודי יום–
יום ,ADL :פסיכולוגי וחברתי ,בשאר המשתנים לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין הקבוצות (טבלה .)1
בבחינת הקשר בין גיל לדיווח על נהיגה בטוחה
באוכלוסיית המחקר לא נמצא קשר מובהק ,אך נמצאה
נטייה לקשר עם מקדם מיתאם חיובי בינוני בקרב אוכלוסיית
הנבדקים ללא נזק נירולוגי ( .)r=.59 p=.06 ,לא נמצאו
מיתאמים בין גיל לדיווח על נהיגה בטוחה בקרב אוכלוסיית
הנבדקים לאחר אירוע מוח .בבחינת הקשר בין התפקודים
הניהוליים לבין דיווח על נהיגה בטוחה באוכלוסיית המחקר,
לא נמצא קשר מובהק ,אולם נמצא מקדם מיתאם שלילי
בינוני (סולמות בדיקה הפוכים) בין תת מבחן ניהולי ,ויסות,
בקרה וקשב ,לבין יכולת נהיגה בשנה האחרונה בתת אבחון
ממשק אדם–רכב  ) r=-.55,p= .11( P-Vבאוכלוסייה לאחר
אירוע מוח .לא נמצאו מיתאמים בין התפקודים הניהוליים
לבין דיווח על נהיגה בטוחה באוכלוסיית הנבדקים ללא נזק
נירולוגי .בבחינת הקשר בין מדד תפקודי היום–יומי לבין
דיווח על נהיגה בטוחה בקרב אוכלוסיית הנבדקים ללא נזק
נירולוגי לא נמצא קשר מובהק ,אולם נמצא מקדם מיתאם
שלילי בינוני (סולמות בדיקה הפוכים) בין תפקוד היום–
יומי ( )ADLלבין דיווח על נהיגה בטוחה בשנה האחרונה
בקטגוריית הציון הכללי ( .)r =-.52 ,p =.11לא נמצאו
מיתאמים בין מדד התפקוד היום–יומי לבין דיווח על נהיגה
בטוחה בקרב אוכלוסיית הנבדקים לאחר אירוע מוח .בבחינת
הקשר בין תפקודים ניהוליים לבין מבחן זיהוי מצבי דרך
ותמרורים בקבוצת הנבדקים לאחר אירוע מוח לא נמצא
קשר מובהק ,אולם מקדמי המיתאם היו חיוביים בינוניים
בשני תתי האבחונים הניהוליים ובציון השאלון הכללי ונעים
בין  r=.51ל־( r= .56תרשימים  .)2,1בבחינת הקשר בין שאלון
התפקוד היום–יומי לבין מבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים ,רק
המדד הפסיכולוגי נמצא בעל מיתאם חיובי בינוני אך לא
מובהק ( )r=.61עם מבחן זה (תרשים .)3
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טבלה :1

תרשים :3

ציוני שאלון ניהולי ,תפקודי יום–יומי ,דיווח על נהיגה בטוחה וזיהוי מצבי דרך
ותמרורים  -השוואה בין קבוצת הנבדקים לאחר אירוע מוח לקבוצת הנבדקים
ללא נזק נירולוגי

הקשר בין מצבי דרך ותמרורים למדד תפקוד פסיכולוגי
11.00

9.00
8.00
7.00

זיהוי מצבי דרך ותמרורים

10.00

משתנה
שאלון

ה–BRIEF-A

שאלון
ה–FSQ

6.00
4.60

4.50

4.40

4.30

4.20

4.10

4.00

מצב פסיכולוגי FSQ

דיון
במחקר הנוכחי נבדקו הקשרים בין תפקודים ניהוליים
ועצמאות בחיי היום–יום לבין דיווח על נהיגה בטוחה
בקרב נבדקים לאחר אירוע מוח ובקרב נבדקים ללא נזק
נירולוגי .כפי שנמצא במחקרים אחרים ,גם במחקר הנוכחי
נמצא קשר בין גיל לירידה בתפקוד הנהיגה ,כחלק מתהליך
ההזדקנות ,גם בקרב קשישים בריאים ללא נזק נירולוגי
[ .]2עוד נמצא ,כי בקרב האוכלוסייה הקשישה הבריאה
קיים קשר חיובי בינוני ,אך לא מובהק ,בין תפקודי יומיום
בסיסיים ( )ADLלבין דיווח על קשיים בנהיגה בטוחה בשנה
האחרונה .ממצאים אלו דומים לאלו שדווחו במחקרם של
 Parkוחב' [ ;]16תוצאות האבחונים של תפקוד בסיסי יום–
יומי ואינסטרומנטלי נמצאו כמנבאים טובים ליכולת חזרה
לנהיגה לאחר אירוע מוח .ממצא זה מדגיש את חשיבות
הערכת התפקוד במהלך בדיקת כשירות לנהיגה ,ואף יכול
לסייע לרופא המשפחה בניסוח שאלות סינון תפקודיות
כמסייעות להחלטה בהפניה להמשך הערכה ואבחון.
בנוסף ,ייתכן שבקרב אוכלוסייה בריאה תקינה קוגניטיבית
יש יתרון במילוי שאלון דיווח על תפקודי היום–יום ככלי
לזיהוי קשיים וירידה ביכולת נהיגה .באוכלוסיית הנבדקים
לאחר אירוע מוח נמצא קשר חיובי בינוני ,אך לא מובהק,
בין תפקודים ניהוליים בתחומי הוויסות והבקרה לבין
הערכת הנהיגה בשנה האחרונה .נתונים אלו עולים בקנה
אחד במחקר של  Mottaוחב' [ ,]13אשר הוכיחו קשר הדוק
בין גמישות מחשבתית ,קשב מתמשך ,בקרה ועיכוב תגובה
לבין יכולת נהיגה בפועל בקרב אוכלוסייה לאחר אירוע מוח.
ממצאים אלה מרמזים על תפקידן הייחודי של מיומנויות
ויסות ובקרה המתבטאות ביכולת למקד לפצל ולהעביר קשב,
וכן לתעדף ולשקלל גירויים במטרה לייצר תגובה מותאמת,
יעילה ובטוחה .בבחינת הקשר בין מדד תפקודי היום–יום
ומיומנות ניהולית לבין מבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים
(כמייצג יכולת נהיגה נוכחית) .שני המשתנים נמצאו
כמקיימים מיתאמים בינוניים ,אך לא מובהקים ,עם מבחן זה.

קבוצת הנבדקים
קבוצת הנבדקים לאחר אירוע
ללא נזק נירולוגי מוח  .n=9ממוצע ערך
סטטיסטי
 .n=10ממוצע (ס.ת) (ס.ת)

שאלון
ה–ISDBM

ויסות ,בקרה וקשב

(55.30 )10.73

(45.11 )4.67

**z= -2.3

מטה–קוגניטיבי

(51.80 )8.67

(47.44 )6.49

z= -1.22

ציון כללי

(54.50 )8.39

(45.22 )6.49

*z= -2.29

מדד ADL

(3.80 )44.

(25. )54.

**z= -3.88

מדד IADL

(2.68 )83.

(1.57 )1.38

z= -1.64

מדד פסיכולוגי

(5.14 )80.

(4.26 )20.

*z= -2.21

מדד חברתי

(4.11 )42.

(2.31 )36.

**z= -3.68

אדם–רכב

(1.01 )11.

(1.02 )66.

z= -.37

אדם–סביבה

(1.15 )10.

(1.08 )08.

z= -1.14

אדם–רכב–סביבה

(1.06 )17.

(1.12 )15.

z= -.98

ציון כללי

(1.08 )09.

(1.07 )09.

z= -.16

(8.7 )1.48

-

מבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים -
*z > .01** ,z >.05

מבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים הוא כלי פשוט להעברה,
זמין ובעל עלות נמוכה Devos .וחב' [ ]7מצאו כי לאבחון
זה יכולת זיהוי של  84%בכישלון תוצאות מבחן נהיגה
מעשי ( ,)On roadוהמליצו לכלול כלי זה כחלק מהערכה
נהיגה באוכלוסייה לאחר אירוע מוח .במחקר זה נמצא ,כי
מבחן זיהוי מצבי דרך ותמרורים מקיים קשר עם עולם תוכן
תפקודי וקוגניטיבי .ממצא זה ייתכן ומסביר את רגישותו
של הכלי בזיהוי תוצאות מבחני נהיגה בפועל.
מסקנות :מומלץ להרחיב את המדגם במחקרי המשך
ובמידה והנטייה המסתמנת תשמר ,אפשר יהיה להשתמש
בשאלוני דיווח על נהיגה בטוחה ,תפקודים ניהוליים ,מדד
תפקודי היום–יום ובמבחן לזיהוי מצבי דרך ותמרורים ככלי
סינון לזיהוי מסוכנות בנהיגה הן לאוכלוסיית קשישים
בריאים והן לאנשים לאחר אירוע מוח.
מגבלות המחקר :מספר הנבדקים שהוכללו במחקר היה
קטן .יש לשער כי גורם זה הביא לתוצאות שהדגימו קשרים
בין משתנים ללא מובהקות סטטיסטית .בנוסף ,כלל המחקר
שאלוני דיווח עצמי סובייקטיבי שייתכן ואינם משקפים את
המצב האובייקטיבי הקליני הנוכחי במלואו.
לסיכום
במאמר זה הוצגו תוצאות ראשוניות של מחקר העוסק
בקשר שבין משתנים קוגניטיביים ותפקודיים לבין יכולת
נהיגה בקרב אוכלוסיית הנבדקים עם וללא נזק נירולוגי.
מתוצאות המחקר עולה ,כי גם למדד תפקודי היום–יום וגם
לתפקודים קוגניטיביים ניהוליים קשר למיומנות הנהיגה,
כתלות באוכלוסייה הנבדקת .ממצאים אלה מצביעים על
כך שיכולת נהיגה הינה אינטגרטיבית ,כרוכה במגוון יכולות
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