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העשורים האחרונים  בתחומי הלמידה ואסטרטגיות תיווך אשר נערכו בשלושתמחקרים 

ית תיאור (Vgotsky, 1978), חברתית של ויגוצקי  -על התיאוריה האינטראקטיבית מתבססים

(. Feuerstein, Rand & Hoffman, 1979ההתנסות בלמידה מתווכת של פוירשטיין ועמיתיו )

ה בעלת יכולת ניבוי וכית הינות האינטראקציה התיולכל ספק כי איכהמחקרים הוכיחו מעל 

כישורים אישיים  קוגניטיביים ורגשיים,תפקודים  פיתוח יכולת וכישורי למידה,גבוהה בתחום 

במחקרים נמצא כי  (. (Klein, 1996; Klein & Aloni, 1993; Tzuriel, 1999וחברתיים 

יכולה לקדם את  ובין גננת לילד דאיכות האינטראקציה בין מבוגר לילד ובעיקר בין אם ליל

 ולהעצים ניתן לטייב ,. כמו כןשל הילד חברתייםהאישיים וה רגשיים,הכשריו הקוגניטיביים, 

 ,.Feuerstein ,et al) מותאם יכולות למידה ולגשר על פערי חסך תרבותי באמצעות תיווך 

1979;  Tzuriel, 1989) 

 

  קר א' ומחקר ב'. מטרת מחקר א' הייתה לבדוקמח :נחלק לשני חלקים מחקר הנוכחיה       

בעקבות התוצאות של  .מהותיאל בהשוואה ותאת איכות האינטראקציה התיווכית של גננ

יותר מזו של האמהות  יםשתיווך הגננות ורמת השיח שלהן גבוה ךהצביע על כאשר מחקר א' 

כושר  לביןשיח שלהן את הקשר בין תיווך הגננות ורמת ה בו הוחלט על מחקר ב' אשר בדקנו

  :הגננות לימדו את הילדים שתי מטלות במחקר א' ההשתנות הקוגניטיבי של הילדים.

 CMB-מבחן אנלוגיות מסוללת ה-תתאבחון דינמי, בעיות מסוג האנלוגיה באמצעות  לפתור (א)

 Tzuriel,1995)). )האמהות לימדו את הילדים שתי . סיפור לסדרת תמונות ברצף לבנות )ב

 ,CATM   (Tzuriel & Klein-ה מבחן באמצעות לפתור בעיות מסוג האנלוגיה )א( ות: מטל

  ברצף. סיפור לסדרת תמונות לבנות )ב( .(1987

 

הראשונים  עקרונותה  חמשת נותחו על פישל הגננות והאמהות האינטראקציות התיווכיות       

 OMI  (Observation of Mediation-ה כלי באמצעות ,ההתנסות בלמידה מתווכת יתתיאורשל 

Interaction) (1987 ,Klein, Weider & Greenspan.) שיח על פי תבנית ה רמת הנבדק, כמו כן

 ,תוכן-נושאשיח ו הכולל שיח פעילות של מתן הוראות אורייני דבורלימודי המתייחס לשיח  שיח

 ,סוגי שאלות כילמאשר  לימודהאסטרטגיות תהליך ב מיקוד .משמעותי לגוף ידע מתייחסאשר 



 ב

 

 :1998פלד, ) ילד-רגבאינטראקציות מבודיאלוגיות  וזיהוימעורבות הילד בתהליך הלמידה, 

1983(Anward, 1992;  Cazden,  1988: Heath,. 

 

 תיווךהאת הזיקה בין אסטרטגיות  נובדק שיקרא מעתה מחקר ב',  של המחקר חלק השניב      

בעת תהליך פתרון בעיות של ילדי גן  ר השתנות קוגניטיבישל גננות לבין כוש לבין מרכיבי השיח

. השערת המחקר הייתה כי יתקיים קשר חיובי מובהק בין אסטרטגיות התיווך מסוג אנלוגיה

רכיבי מבין  וקשר ,לבין איכות התיווך של הגננות לבין כושר ההשתנות הקוגניטיבי של הילד

  של הילד. השיח לכושר השתנות קוגניטיבי

 

הבדלים  זיהוי  באסטרטגיות תיווך ואינטראקציות בין הגננת לילד, התמקדושני המחקרים       

בין אינטראקציה תיווכית של הגננות לזו של האמהות, ניתוח עקרונות התנסות בלמידה 

 רכיבי התיווך והשיחמלבחון ולזהות את  הייתה כוונהה .מתווכת ותבנית מרכיבי שיח לימודי

 הראשונים של  עקרונותה תשנותחו על פי חמאינטראקציות ה למידה.מקדמים המשפיעים ו

נותחו בשבעה ממדים שיח ומרכיביו הבחינת מעגל  למידה מתווכת.בהתנסות ה תתיאורי

בשני מצבי למידה מובנים , מהות וגננותיבקרב א מדים לא מילולייםוארבעה מ ,מילוליים

 . ושונים

 

אמהות וילדיהן הלומדים במסגרת גן ילדים במרכז  100-וגננות  30כלל:  א'המדגם במחקר       

 במרכז הארץ.  הלומדים במסגרת גן ילדי גן 100-גננות ו 12כלל:  ב'מחקר בהמדגם  הארץ.

הגננות וילדי הגנים ממחקר א' לא השתתפו . היו מגנים שוניםהגננות והילדים בשני המחקרים 

 ילדים. 200-גננות ו 42 ות,מהיא 100 בשני המחקרים השתתפו סה"כ במחקר ב'.

 במהלך התיווך. אשר ישמשו אותןלהכרת כלי התיווך  אמהות בנפרד נערכה סדנילגננות ולא

רך הגננות והילדים הוסרטו במצלמת וידאו לצו ביןו מהות והילדיםיהאינטראקציות בין הא

בבתי  הצילומים במחקר א' נערכו .וכיות ומרכיבי השיחניתוח איכות האינטראקציות התיו

 הגננות בתיצילומים נערכו בההמחקר כולל  הליךבמחקר ב'  בשעות אחר הצהריים. הילדים

כאשר כל , שעות צילום בשני המחקרים 120נערכו  סך הכול. בשעות אחה"צ הילדיםו

  אינטראקציה תיווכית נותחה במשך שעתיים.
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ים. הגננות תיווכו תהליך סגנון התיווך ואיכותו נבדק תוך כדי פעילות למידה של הילד      

מהות תיווכו בעיות מסוג האנלוגיה יוהא  CMB-פתרון בעיות מסוג האנלוגיה מתוך סוללת ה

 . בניית סיפור נבדק לפי ממדים של זמן, סיבה  ורצף.CATM-באמצעות מבחן ה

 

, הוראות  - שיח פעילות  תוכן, -שיח נושא  לפי הקריטריונים הבאים: ההשיח נותח רמת    

דק לפי הקריטריונים הבאים: חזרות, הרחבה. המודל הלשוני נבוהבהרה  משוב, תגובה, נייה,פ

לשוניים נבדקו לפי:  אינטונציה, קשר עין, שפת גוף, -התיקון ומשלב לשוני. מרכיבים פאר

  הבעות פנים.

 

 מצביעים על הבדלים מובהקים בין האמהות לגננות ברמת האינטראקציה א' ממצאי מחקר      

יותר מרמת התיווך של האמהות  הגבוה ,כמצופה ההתיווכית. רמת התיווך של הגננות נמצא

שיח הגננות עם  כמו כן, .לסדרת תמונותסיפור  בבנייתבתהליך פתרון בעיה מסוג האנלוגיה ו

הילדים באינטראקציה התיווכית היה גבוה ואיכותי יותר משיח האמהות בתהליך פתרון בעיות 

  לסדרת תמונות. סיפור בנייתבמהלך מסוג אנלוגיה ו

 

 סיבה בחינת ,חשיבה פיתוח אחד ממרכיבי השיח המקדמים למידה הן שאלות המעוררות      

ויכולת הנמקה כחלק מתהליך פתרון בעיה. הגננות התמקדו בשאלות פתוחות,  לתוצאה

שאלו  ומת זאתלע האמהות .ביסוס פרטי תוכן וידע אצל הילדיםבחינת  וכן מערערותו ענייניות

 כמו כן .לסדרת תמונות סיפור בנייתבשאלות מבחן ושאלות פיגום יותר שאלות רטוריות, 

 . לשוניים-הרארכיבים הלשוניים ובמרכיבים הפמנמצאו הבדלים ב

 

  דנטיותננמצא שהגננות תווכו לטרנסצ OMI-על פי כלי ה  עקרונות התיווךבהתאם ל      

אלו נמצאו  ולת ברמה גבוהה יותר מהאמהות, שתי אסטרטגיותיכ ותחושת מעבר ל...( ,הרחבה)

האחת מרחיבה את היכולת  .משפיעות על כושר הלמידה והחשיבהכ במחקרים קודמים

מחפש את הילד. בהיבט הקוגניטיבי הילד הקוגניטיבית והשנייה מעצימה ומעודדת רגשית 

ר הכללות וזיקות בין מושגים יוצו אלוקשרים  להדוקובנות מפנים ת ,בין סיבה לתוצאה קשרים

עידוד , התמודדות עם אתגרים, לתופעות. במישור הרגשי אישי נוצרת תחושת מסוגלות

והתמודדות עם מצבים לא מוכרים. אצל האמהות בלטה האסטרטגיה התיווכית של תיווך 

בלט  מרכיבי השיחבהיבט  .תורמת לחוויית הלמידה ומעצימה את ערכה וחשיבותההלמשמעות 



 ד

 

מחזק את תרומת בשילוב משלב לשוני מותאם  משמעותתיווך ל ,יהמשלב הלשונהאמהות  אצל

 ת והשפה בו בזמן.הפנמתו את המשמעוולפיתוח החשיבה של הילד  התיווך

מצביעים על אינטראקציות יעילות המקדמות את החשיבה וכושר ההשתנות  ב'ממצאי מחקר 

יותר ככל שהגננת נוטה לתווך מצא כי נבהתאם להשערת המחקר,  הקוגניטיבי של הילדים.

של הילד מתפתח ומתקדם כושר ההשתנות הקוגניטיבי  הרחבה, מעבר ל...() נדנטיותצלטרנס

 .מיאכפי שנבדק באבחון דינ

גננות הן בעלות אינטראקציה תיווכית ה )א( הם:משני המחקרים מרכזיות המסקנות ה      

)ב( הגננות והאימהות משתמשות במרכיבי שיח ומשלב  מהות.ייותר מהא ואיכותית גבוהה

 אסטרטגיות תיווךהגננות משתמשות ב (ג) לשוני כמודל לשפה תקנית ועשירה לילדים.

על ותהליכי הלמידה באופן חיובי ומשמעותי על ותורמות  משפיעותאשר  איכותיות ויעילות

  .ילדיםהקוגניטיבי של ההשתנות הכושר 

 

נבדקו אסטרטגיות  ( כפי הידוע) בכך שלראשונה  נהשל שני המחקרים הי התרומה העיקרית      

ורמת השיח של גננות בהשוואה לאמהות. נמצא כי גננות אכן הינן מתווכות יעילות יותר  תיווך

כמו כן , נמצא כי התיווך לטרנסצנדנטיות  ) מחקר א'(.ובעלות רמת שיח גבוהה יותר כמצופה 

יעילה ביותר לפיתוח כושר ההשתנות הוך וסטרטגיית התיא הל...( הינמעבר הרחבה, )

יחד עם זאת נמצא שתיווך למשמעות המעצימה את חוויית ד ) מחקר ב'(.הקוגניטיבית של היל

,כמו הלמידה ומעצימה את ערכה וחשיבותה הלימודית נמצאה במידה מופחתת בקרב הגננות 

על כן חשוב . מותאםת תיווך גם שאלות פיגום שהן שאלות המקדמות הבניית ידע באמצעו

תכנית המכילה  ,שהגננות תלמדנה במסגרת לימודי ההוראה התנסות בלמידה מתווכת

תרומה משנית של  .המעצימות את חוויית הלמידה אסטרטגיות תיווך יעילות ומשמעותיות

כתוכנית מובנית  אבחון דינאמייםכלי  המחקר מבחינה יישומית הינה בכך שניתן לשלב

. לגיל הרך המדגישים פיתוח חשיבהבתוכניות לימודים פורמאליות  והוראה למידהבתהליכי 

 פיתוח החשיבהוללקידום משמעותי  גן הינודי הילאיכותי בקרב אסטרטגיות תיווך  יישום

 השפה קידום מיומנויות לשוניות והעשרתל ובה בעת תורם ,חשיבה מסדר גבוה ובעיקר

ןרה בו בזממצעי ומטכא תהליכי הוראה ולמידה משמעותייםב



 

 

 


