
 

 אילן-אוניברסיטת בר

 

 

 כרון ליכולות הקריאה והכתיבהיהקשר בין מערכות עיבוד הז

 לקות למידהסיכון לעם וללא ' אצל ילדים בכיתות ב

 

 

 

 עומר לוי 

 

 

 

 

בית הספר לחינוך ב, מוסמך תואר קבלת לשם מהדרישות כחלק מוגשת זו עבודה
 אילן-בר אוניברסיטת לש

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 רמת גן         ז                                                                                                                            "תשע



 תקציר

מתוך סקירת הספרות העדכנית בתחום עולה כי זכרון לטווח קצר, זכרון עבודה, קצב  הקדמה:

מילולי, שמירת מידע מילולי, וכן למידה פרוצדורלית עומדים ביסודם של  -שמיעתי -ה הדקלרטיביהלמיד

חלק אוריינות. מחקרים שונים הצביעו על הבדלים בקרב ילדים עם וללא לקויות למידה בב ילדים הישגי

יכולת ואת המידע המילולי  שמירתתחומים הללו. יש לציין כי לא נמצאו מחקרים הבודקים את מן ה

. כמו כן לא נבדק הקשר של משתנים אלו בילדים תקינים לעומת לקויי למידההלמידה הפרוצדורלית 

 לקריאה וכתיבה בילדים בעלי לקות למידה.

-לבחון את הקשר בין רכיבי הזיכרון הדקלרטיבי ינומחקר הנוכחי ניסב  מטרת המחקר הנוכחי:

עם וללא בכיתה ב' ות הקריאה והכתיבה של תלמידים מילולי והלמידה הפרוצדורלית, לבין יכול-שמיעתי

  מאחר שההבדלים  .לקויות למידהסיכון 

 מבדקי ההשוואה שלבעוד שנצפו הבדלים רבים במשתנים התלויים בין הקבוצות,   תוצאות:

 – ILTתלויים העלו הבדל במדד אחד בלבד של הזכרון הפרוצדורלי )מהירות במבחן ה-המשתנים הבלתי

  יים(. לאחר שבוע

כתיבה יישארו מעבר הקריאה וההבדלים קבוצתיים ביכולות כי הייתה  הת המחקר הראשונהשער

מדדי קצב למידה ושמירה של מידע זכרון לטווח קצר וזכרון עבודה,  מדדימדדים שנבדקו )להבדלים ב

נתמכה  השערה זו .מילולי, וכן מדדים של מהירות ודיוק מתוך מטלת הערכת הלמידה הפרוצדוראלית(

באופן  הצליחו להסבירלשונות, הם לא זכרון העבודה ומדדי הזכרון הפרוצדורלי תרמו במלואה. למרות ש

 בדלי הביצועים במבחן המיצ"ב בין קבוצת הילדים התקינים לקבוצת לקויי הלמידה.האת מלא 

 גורמים שונים יסבירו את ההישגים בקריאה ובכתיבה אצל כיהייתה ה יית המחקר השנרהשע

בכיתה  ילדים מעידות כיהנכחי לקויי למידה לעומת תלמידים תקינים. תוצאות המחקר בסיכון לתלמידים 

מסתמכים באופן חלקי על  שאינם בסיכון כזהוילדים בדיוק הקריאה והכתיבה לקויות סיכון לעם ב' 

הילדים ללא וצת בקבשבעוד מנגנונים שונים ובאופן חלקי על מנגנונים דומים בעת פתרון מבחן המיצ"ב. 

הזכרון לטווח ו הדקלרטיבי, קצב הלמידה הפרוצדורלי ןשל מטלת הזיכרוהדיוק והמהירות מדדי , סיכון



לקויי למידה, המנבאים היו זכרון ילדים  בקרבכתיבה, הקריאה וההיו מנבאים חזקים של הישגי הקצר 

  מתוך מטלת הלמידה של הזכרון הפרוצדורלי. העבודה וכן מדד של דיוק

באופן לקויות למידה וילדים תקינים מסתמכים סיכון הממצאים מעידים על כך שילדים עם  דיון:

בשתי הקבוצות, בעת פתרון מבחן המיצ"ב. שונים ובאופן חלקי על מנגנונים דומים על מנגנונים חלקי 

דים לקויי בקרב ילעם זאת, לנבא את ההישגים בקריאה ובכתיבה.  הצליחזכרון פרוצדורלי לטווח ארוך 

 היה מנבא של ציוני האוריינות. זכרון העבודה כמנבא, וכי  פחות עקביי מדד זה היהלמידה, עלה כי 

זכרון העבודה לבין יכולות של אינטיליגנציה סקירת הספרות בנושא מצביעה על קשר הדוק בין 

נטיליגנציה הכלליות יכולות האיעל במידת מה מכאן ניתן לשער כי ילדים לקויי למידה הסתמכו  כללית. 

בזיכרון  סתמכו על ידע האגורעל מנת לפתור את מבחן המיצ"ב, בעוד שהלומדים התקינים השלהם 

הדקלרטיבי והפרוצדורלי לטווח ארוך. ייתכן שהבדלים אלה בין הקבוצות אינם נובעים מהבדלים 

התלמידים ללא הלקות,  בקבוצתקוגניטיביים, אלא מתרגול חוזר ונשנה של מיומנויות הקריאה והכתיבה 

ומיומנויות  התלמידים לקויי הלמידה. קבוצת לקויי הלמידה משתמשת באינטליגנציה כללית אך לא אצל

על מנת לפתור את המבחן במקום להסתמך על מיומנויות ספציפיות של זכרון לטווח ארוך  זכרון כלליות

 .מבחן המיצ"בפתרון שניתן לשלוף לצורך 
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