
 
 

 אילן-אוניברסיטת בר

 

 

 

 

 קוגניטיבית-מטה הכוונה השפעת

 יחינוכ אלקטרוני בספר  המשולבת

 אוריינות ניצני התפתחות על

 למידה ללקות סיכון עם ילדים בקרב

 

 

 

 

 

 זריצקי-עירית ליפשיץ

 

 

 

 עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

 אילן-בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר

 

 

 

 

 ותשע"                                                       גן                    -רמת
 
 



 
 

 תקציר

. אוריינות ניצני ברכישת ועיכוב שפה ברכישת קשיים עם מאופיינים למידה ללקות בסיכון ילדים

. הנקרא והבנת קריאהה מיומנויות את לרכוש םיכולת על בהמשך השפיעל עשויים אלה קשיים

 ילדי של קדם אורייניות מיומנויות לקדם במטרה, הגן בגיל כבר להתערבות  רבה חשיבות יש, לפיכך

 מציגים למידה לקות עם ילדים, על כך נוסף. עתידיים פערים לצמצם ובכך למידה ללקות בסיכון גן

 דרכי במציאת צורךלכן יש . האורייניים ביצועיהם על המשפיע, קוגניטיבית-מטה ביכולת חסך

 ללקות בסיכון צעירים ילדים בקרב קוגניטיביות-מטה מיומנויות בקידום שיסייעו יעילות התערבות

 . למידה

 שיתנו מחקר מבוססי טכנולוגיים כלים לפיתוח האחרון בעשור מופנית מיוחדת לב תשומת

 האורייניות המיומנויות בטיפוח ויסייעו למידה ללקות בסיכון ילדים של רכיהםולצ הולם מענה

 להיחשב היכולה החדשניות המחשב מתוכנות אחת. והכתיבה הקריאה לרכישת תשתית המהוות

 . החינוכי האלקטרוני הספר תוכנת היא גן ילדי בקרב אוריינות ניצני לקידום פוטנציאל כבעלת

 ספר עם פעילות של ההשפעה את לבדוק הייתה הנוכחי המחקר של העיקרית מטרתו, זו ברוח

 הישגיהם רמת על, למידה ללקות בסיכון ילדים אוכלוסיית עבור שפותח, מקורי חינוכי אלקטרוני

 בחינת הייתה נוספת מטרה(. סיפור והבנת פונולוגית מודעות, מילים אוצר) אוריינות בניצני

 אוריינות בניצני הישגים על האלקטרוני בספר המשולבת קוגניטיבית-מטה הכוונה של ההשפעה

 במחקר לראשונה נבדק זה חדשני מחקר כיוון, ידיעתנו למיטב. למידה ללקות בסיכון גן ילדי בקרב

  . הנוכחי

 על משפיעה אלקטרוני ספר עם פעילות מידה באיזו. 1: המחקר בבסיס עמדו שאלות ארבע

 לפעילות ייחודית תרומה קיימת האם. 2? למידה ללקות בסיכון גן ילדי בקרב אוריינות ניצני קידום

 אלקטרוני ספר עם לפעילות בהשוואה ,קוגניטיבית-מטה הכוונה הכולל חינוכי אלקטרוני ספר עם

האם שכיחות השימוש ב"נקודות החמות", כפי . 3 ?קוגניטיבית-מטה הכוונה כולל שאינו זהה

שנמדדה בעת הפעילות עם הספר האלקטרוני החינוכי, תמצא גבוהה יותר בקרב הקבוצה שתעבור 

קוגניטיבית, לעומת הקבוצה שתעבור התערבות -התערבות עם ספר אלקטרוני המכיל הכוונה מטה

. האם ימצא קשר בין רמת הפעילות של 4קוגניטיבית? -עם ספר אלקטרוני שאינו מכיל הכוונה מטה

סיכון ללקות למידה בספר האלקטרוני החינוכי, כפי שנמדדו בשכיחות השימוש ב"נקודות ילדי גן ב

 החמות", לבין רמת הישגיהם, בתחומי ניצני האוריינות שנבדקו?



 
 

 הילדים כל. (M = 5.88, SD = .67) שנים 7.0-4.5 גילאים בטווח, ילדים 77 השתתפו במחקר

 אותם יםהמציב, ספציפיים התפתחותיים עיכובים עם החינוכי הפסיכולוגי השירות ידי על הוגדרו

 ילדים של הגדרה פי על נדגמו, במחקר  חלק שנטלו הילדים, על כך נוסף. למידה ללקות בסיכון

 American Psychiatric Association-[APA], 2000; National Joint  ) למידה ללקות בסיכון

Committee on Learning Disabilities-[NJCLD], 2006 .)באופן הילדים חולקו, המחקר לצורך 

, ההתערבות קבוצות מבין. אחת ביקורת וקבוצת התערבות קבוצות שתי, קבוצות לשלוש אקראי

 n) השניהו, קוגניטיבית-מטה הכוונה הכולל אלקטרוני ספר עם לפעילות נחשפה(, n = 26) האחת

 n) הביקורת קבוצת. קוגניטיבית-מטה הכוונה ללא זהה אלקטרוני ספר עם לפעילות נחשפה(, 25 =

 .בגן הקבועה הלימודים תוכניתל נחשפה(, 26 =

 לכלל סינון מבחני הועברו, ההתערבות לפני הראשון בשלב. שלבים שלושה כלל המחקר הליך

 משתתפים. שלהם מילולית והבלתי המילולית החשיבה רמת את להעריך מנת על, המשתתפים

 מילים אוצר: בממדים האוריינות ניצני רמת להערכת במבדקים נבחנו, למחקר מתאימים שנמצאו

 שלב, השני בשלב. האלקטרוני הספר עם לפעילות הרלוונטיים בתחומים, פונולוגית ומודעות

 לפעילות( קוגניטיבית-מטה הכוונה וללא עם) ההתערבות קבוצות משתי הילדים נחשפו, ההתערבות

 המפגש למעט. דקות 20 -כ מפגש כל משך, מפגשים חמישה כלל זה שלב. האלקטרוני הספר עם

 בשלב. יחידני באופן התבצעו המפגשים שאר, בקבוצה האלקטרוני לספר הילדים נחשפו בו הראשון

 אוצר רמת לבדיקת מבחנים המחקר קבוצות שלוש לכל הועברו, ההתערבות השלישי, לאחר

 שנחשפו, בלבד ההתערבות קבוצות שתי רבבק נבדקה הסיפור הבנת. הפונולוגית והמודעות המילים

 . האלקטרוני לספר

 מובהק לשיפור תרמה, החינוכי האלקטרוני הספר עם הפעילות, המחקר ממצאי פי על

 לעומת, ההתערבות קבוצות שתי בקרב, פונולוגית ומודעות מילים אוצר: אוריינות בניצני בהישגים

 שפעלה הקבוצה בקרב מובהק באופן יותר גבוהים הישגים נמצאו, חריזה במדד. הביקורת קבוצת

. הביקורת בקבוצת הילדים להישגי בהשוואה קוגניטיבית-מטה הכוונה כוללה אלקטרוני ספר עם

 ללא חינוכי אלקטרוני ספר עם שפעלה הקבוצה הישגי בין מובהק הבדל נמצא לא, זאת לעומת

 . הביקורת קבוצת לבין קוגניטיבית-מטה הכוונה

 גם חיובית השפעה, האלקטרוני הספר עם לפעילות כי מעידים המחקר ממצאי, כךעל  נוסף

, האלקטרוני הספר עם שפעלו ההתערבות קבוצות שתי .מכוונת התערבות נעשתה לא בהם במדדים



 
 

 קבוצת לעומת, במלה סוגר צליל בידוד ביכולת הישגיהן את מובהק ובאופן יותר רבה במידה שיפרו

 . ההתערבות לקבוצות יתרון נמצא לא, במלה פותח צליל בידוד למדד יחסב. הביקורת

 בסיכון ילדים הישגי על קוגניטיבית-המטה ההכוונה של הייחודית תרומתה לשאלת בהתייחס

 ספר עם שפעלה בקבוצה, חריזה במדד ילדיםה הישגי כי נמצא, אוריינות בניצני למידה ללקות

 בקבוצה הילדים מהישגי, מובהק באופן גבוהים נמצאו קוגניטיבית-מטה הכוונה כוללה אלקטרוני

 להכוונה ייחודית תרומה הנמצא לא, המדדים לשאר בהתייחס. הכוונה ללא זהה ספר עם שפעלה

, הסיפור הבנת בתחום קוגניטיבית-המטה להכוונה יתרון נמצא לא, כן כמו. קוגניטיבית-המטה

 ה"נקודות על הלחיצות ששכיחות נמצא כי לציין ראוי. ההתערבות קבוצות שתי בין בהשוואה

 הכולל אלקטרוני ספר עם שפעלה בקבוצה, מילים ואוצר חריזה במדדי, המטרה במילות החמות"

 ללא זהה ספר עם שפעלה לקבוצה בהשוואה מובהק באופן גבוהים היו, קוגניטיבית-מטה הכוונה

 . קוגניטיבית-מטה הכוונה

נקודות "כפי שנמדדה בשכיחות הפעלת הנוסף על כך, נמצא קשר חיובי בין רמת הפעילות, 

על איורים, לבין רמת ההישגים במדדים השונים של ניצני אוריינות: אוצר מילים, חלוקה  "החמות

שחזור הרעיון המרכזי(. כן נמצאו קשרים מובהקים, מדד הברות והבנת הסיפור )על פי -תת, להברות

דפוס מעורב,  בין רמת הפעילות כפי שנמדדה בשכיחות הפעלת ה"נקודות החמות" על מילים, בעלי 

נמצא קשר חיובי בין שכיחות הלחיצות על  לבין רמת ההישגים במדדים השונים של ניצני אוריינות.

הברות. נמצא קשר שלילי בין -מילים במסלול "קרא עם מילון" לבין רמת ההישגים במדד תת

 חריזה" לבין רמת ההישגים במדד אוצר מילים.-מילים במסלול "שחק עם מיליםלחיצות על 

 ספרים של האפשרית התרומה אודות וגדל הולך מחקרי ידע לגוף מצטרפים המחקר ממצאי

 יחד. למידה ללקות בסיכון גן ילדי של אורייניים הקדם ביצועיהם לקידום, חינוכיים אלקטרוניים

 בספר המשולבת קוגניטיבית-מטה הכוונה של הפוטנציאל לבחינת מחקר בהמשך צורך יש, זאת עם

 . למידה ללקות בסיכון ילדים בקרב שפתיות מיומנויות קידום לצורך אלקטרוני

 


