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 תקציר

חושית )ראייה ושמיעה( -יה ביןמטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הקשר בין סינכרוניזצ

דוברי ערבית.  (typical children) לבין התפתחות כישורי חשבון וקריאה בקרב תלמידים רגילים

מטרה זו מבוססת על ממצאי מחקרים אשר הצביעו על חשיבותם של כישורי חשבון ויכולות שפה 

לחיי הפרט. עם זאת, עד כה נבדק בעיקר הקשר בין יכולות חשבון ובין כל אחד מן החושים בנפרד 

אייה או העיבוד ובין העיבוד של חוש הר ןחושית(, כלומר הקשר בין יכולות חשבו-)סינכרוניזציה תוך

-של חוש השמיעה, ומחקרים מעטים בלבד בדקו את הקשר בין כישורי שפה ובין סינכרוניזציה בין

 שמיעה(.-חושית )ראייה

סינכרוניזציה" -המחקר הנוכחי מבוסס על שלושה גופי ידע תיאורטיים: תיאוריית "הא

(, המבוססת על הטענה כי כדי לקיים תהליך עיבוד מדויק ותקין ,Breznitz 2003שהציגה ברזניץ )

חושית, כלומר מידע המגיע ממספר חושים -של מידע יש חשיבות מכרעת לסינכרוניזציה הבין

 ;Breznitz et al., 2010)ומשתלב במערכת עיבוד המידע הן מבחינת התוכן והן מבחינת הזמן 

Breznitz & Misra, 2003; Sela, 2014); ( מודל שלושת הקודיםThe Triple Code Model )

המקשר בין פסיכולוגי ואנטומי -מודל נוירו -( Dehaene & Cohen, 1995שפיתחו דהאן וכהן )

מתאר את ייצוג המספר ותפיסתו באמצעות שלושה ייצוגים מנטאליים: , הישורי שפה וחשבוןכ

 ;)סמלים( לי )מילים(, והייצוג הוויזואליאורב-הייצוג האנלוגי )כמותי(, הייצוג האודיטורי

מורבידיות של -( להסבר קוRam-Tsur et al., submittedהתיאוריה שפיתחו רם צור ואחרים )

-בהתפתחות כישורי קריאה וחשבון, אשר מתוכה פיתחו מודל המצביע על קשר בין אלקויות 

 קשר זה מתווך באמצעות כישורי שפה. טענו כי חושית להתפתחות כישורי חשבון ו-סינכרוניזציה בין

במדדים זמן התגובה  ,חושית-לפיכך, נבדקה במחקר הנוכחי התפתחות הסינכרוניזציה הבין

 הראיי -ייה בגיל, ונבדק הקשר בין הסינכרוניזציה בין שתי האופנויות עם העל ,ומידת הדיוק

-כישורי החשבון והקריאה. קשר זה נבדק באמצעות תרומתה של הסינכרוניזציה הביןל הושמיע

חושית להסבר כישורי החשבון והקריאה לעומת תרומתם של היכולות הקוגניטיביות: קשב וריכוז, 

חושית )במדדים זמן התגובה ומידת דיוק(. בנוסף, -ינכרוניזציה התוךזיכרון ואינטליגנציה, וכן הס

עם פוחתת חושית לכישורי קריאה וחשבון -נבדקה השאלה האם תרומתה של הסינכרוניזציה הבין

 העלייה בגיל. 

 :הבאים לבדיקת השערות המחקר, הוגדרו המשתנים

-, מידת דיוק בסינכרוניזציה ביןחושית-זמן תגובה בסינכרוניזציה בין -המשתנים הבלתי תלויים 

חושית, זיכרון, קשב -מידת דיוק בסינכרוניזציה תוך ,חושית-חושית, זמן תגובה בסינכרוניזציה תוך

 וריכוז, אינטליגנציה. 

  .המשתנים התלויים: כישורי קריאה, כישורי חשבון

ידים מחקר התפתחותי( שבו השתתפו תלמ)מערך המחקר התבצע בשני חלקים: מחקר אורך 

ומחקר רוחב )מחקר השוואתי( שבו  ;ושנה לאחר מכן כאשר למדו בכיתה ב ,הלומדים בכיתה א

ו, ובו נכללו גם תוצאות המבחנים שביצעו תלמידי כיתה -השתתפו תלמידים הלומדים בכיתות ד ו

 ו.-ב במחקר האורך, וכך התקבל רצף השוואתי של שלוש כיתות ב, ד ו



 

 

רגילים דוברי ערבית הלומדים בבתי ספר יסודיים במרכז לדים י 237אוכלוסיית המחקר כללה 

אשר  ילדים 185הבא: במחקר השתתפו  הארץ. חלוקת הילדים משתתפי המחקר התבצעה באופן

ובמחקר  מדו בכיתה ב,כיתה א ושנה לאחר מכן כאשר ל תלמידי 52מתוכם במחקר האורך השתתפו 

 40 -תלמידים הלומדים בכיתה ד ו 93, האורך מחקרשהשתתפו ב תלמידי כיתה ב 52נכללו הרוחב 

 תלמידים הלומדים בכיתה ו. 

לאומית. כך, לבדיקת כישורי -השערות המחקר נבחנו באמצעות מבחנים המאושרים ברמה בין

משתתפי המחקר מבחנים בכתב, לבדיקת כישורי החשבון נערכו מבחנים הילדים הקריאה ביצעו 

-חושית והסינכרוניזציה התוך-ולבדיקת הסינכרוניזציה הבין בכתב וניסויי עיבוד מספרי ממוחשב

 חושית נערכו ניסויים התנהגותיים ממוחשבים. 

קשר בין הסינכרוניזציה כי ההשערות אוששו באופן חלקי. נמצא באופן כללי מהממצאים עולה 

בוד חושית )ראייה ושמיעה( וכישורי חשבון )הן במבחנים שנערכו בכתב והן בניסויי העי-הבין

חושית לכישורי חשבון היא -המספרי הממוחשב(, ונמצא כי תרומתה של הסינכרוניזציה הבין

חושית )במדדים זמן התגובה -משמעותית בהשוואה לתרומתם של המשתנים סינכרוניזציה תוך

ומידת הדיוק( והיכולות הקוגניטיביות: קשב וריכוז, זיכרון ואינטליגנציה. עם זאת, מהממצאים 

חושית וכישורי קריאה, ונמצא כי הסינכרוניזציה -א נמצא קשר בין הסינכרוניזציה הביןעולה כי ל

 חושית אינה תורמת לכישורים אלו. -הבין

חושית בכיתה ב טובה יותר -במחקר ההתפתחותי )מחקר האורך( נמצא כי הסינכרוניזציה הבין

-ל בסינכרוניזציה הביןמאשר בכיתה א, אולם במחקר ההשוואתי )מחקר הרוחב( נמצאו הבדלי גי

חושית במדד זמן התגובה לתשובות נכונות, אך לא נמצאו הבדלי גיל במדד מידת הדיוק. באשר 

חושית לכישורי קריאה וחשבון עם העלייה בגיל, -לירידה בתרומתה של הסינכרוניזציה הבין

. לקיבמחקר ההתפתחותי ההשערה לא אוששה, אולם במחקר ההשוואתי ההשערה אוששה באופן ח

חושית לכישורי החשבון פחתה בהשוואה בין כיתה -נמצא כי תרומתה של הסינכרוניזציה הבין כך

ב לכיתה ד, אך לא נמצאו הבדלים בהשוואה בין כיתה ד וכיתה ו ולא נמצאו הבדלים בעוצמת 

 חושית לבין כישורי קריאה.  -הקשרים בין הסינכרוניזציה הבין

 חשבוןהחושית, לכישורי -תורמת לסינכרוניזציה הבין עוד נמצא כי יכולת הקשב והריכוז

חושית ולכישורי -ביןהולכישורי קריאה ללא תלות בגיל, וכי האינטליגנציה תורמת לסינכרוניזציה 

  חשבון ללא תלות בגיל.

במחקר הנוכחי נבחנה תרומתה של הסינכרוניזציה הנוכחי יש מספר מגבלות. ראשית  מחקרל

דוברי ערבית, ומתוך כך לא ניתן להכליל את הממצאים על כלל  חושית בקרב ילדים-הבין

 אשר אינן נחשבות מורכבות ואינן מתאפיינות בדיגלוסיה.  ,אוכלוסיית הילדים דוברי שפות אחרות

לבדיקת כישורי החשבון השתמשנו במבחנים בכתב ובכלים ש מגבלה נוספת קשורה בכך

חושית השתמשנו -חושית והסינכרוניזציה התוך-ואף לבדיקת הסינכרוניזציה הביןממוחשבים, 

, וייתכן בכתב בלבדאולם לבדיקת כישורי הקריאה השתמשנו במבחנים בכלים ממוחשבים, 

  .שעובדה זו השפיעה על הממצאים

תרומתו של המחקר הנוכחי מתבטאת הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי. בהיבט 

-באשר לתופעת הא ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לתרום להרחבת גוף הידעהתיאורטי 

חושית בקרב בוגרים דיסלקטיים, ובמחקר -סינכרוניזציה. עד כה, נבדקה הסינכרוניזציה הבין

בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי. לפיכך,  ללא לקויות הנוכחי נבדקה התופעה בקרב ילדים רגילים

הראשון הבודק קשר בין סינכרוניזציה  המחקר טמונה בכך שהוא ייחודיותו של המחקר הנוכחי



 

 

לבין כישורי קריאה וחשבון בקרב  ,חושית, כלומר סינכרוניזציה בין חוש הראייה וחוש השמיעה-בין

ילדים רגילים, ומתוך כך, הממצאים עשויים לתרום להבנת תהליכי העיבוד התפיסתי והקשר שלהם 

ילדים. בשונה ממחקרים קודמים שהתמקדו בהיבט אחד בקרב  להתפתחות כישורי קריאה וחשבון

של מקור הקשיים ובחנו איטיות בקריאה, קריאה לא מדויקת ושליפה איטית או לא מדויקת של 

עובדות חשבון בסיסיות מהזיכרון, במחקר הנוכחי בדקנו בדיקה הוליסטית משולבת של שני 

ר: מחקר אורך )מחקר התפתחותי( ומחקר ההיבטים )קריאה וחשבון( באמצעות שני מערכי מחק

, ומתוך כך חושית לבין כישורים אלו-רוחב )מחקר השוואתי(, ואת הקשר בין הסינכרוניזציה הבין

 . עשויים להוות נדבך נוסף בגוף הידע בסוגיה זו המחקר הנוכחיממצאי 

א תרומה נוספת של המחקר הנוכחי מתבטאת בבדיקת הכיוון חדש שהוצע לאחרונה אך ל

וקריאה לבין הסינכרוניזציה בין  בוסס דיו, אשר על פיו קיים קשר בין התפתחות כישורי חשבון

  (.Ram-Tsur et al., submitted) השמיעה וראייהמתקבל בחושים עיבוד מידע תפיסתי 

ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנה של תהליכי העיבוד התפיסתי והקשר  ,בהיבט המעשי

ילדים, ומתוך כך ניתן יהיה לפתח התערבות  בקרבשלהם להתפתחות כישורי קריאה וחשבון 

מוקדמת וממוקדת לשיפור יכולות קוגניטיביות המהוות בסיס חשוב להתפתחות כישורים אלו. על 

ון חדש של התערבות מוקדמת במטרה לשפר יכולות שונות בסיס הממצאים, ניתן להצביע על כיו

חושית בגיל צעיר העשויה לסייע בשיפור -בלמידה, כלומר התערבות לשיפור הסינכרוניזציה הבין

תורמות במידה רבה להישגים  על פי הממצאיםהיכולות הקוגניטיביות קשב וריכוז וזיכרון, אשר 

 ולביצועים טובים יותר. 

הנוכחי מתעצמת לאור העובדה שהבנת תהליכי העיבוד התפיסתי והקשר  חשיבותו של המחקר

 ,OEDCמטרה מרכזית בחינוך המדעי בארץ ובעולם )כשלהם להתפתחות כישורי חשבון נחשבת 

לאומיים במתמטיקה, -(, בעיקר עקב התוצאות הנמוכות של תלמידי ישראל במבחנים הבין2010

 קר הנוכחי. עולה חשיבותו היישומית של המחומתוך כך 

בנוסף, ייחודיותו של המחקר הנוכחי מתבטאת בהבנת התרומה הקוגניטיבית של כל אחד 

חושית לעיבוד התפיסתי בתהליך הלמידה: זמן תגובה המעיד על -ממרכיבי הסינכרוניזציה הבין

 בכתב ביצוע משימות קריאהבעת שליפה מהירה מזיכרון ל עקשב וריכוז וגבוהה של יכולת 

ומשימות חשבון בכתב או משימות ממוחשבות, ומידת דיוק המעידה על רמה גבוהה של היכולות 

 .בקריאה ובחשבוןקשב וריכוז, זיכרון ואינטליגנציה בעת ביצוע משימות הקוגניטיביות 


