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 קצירת
 

מרחיב את הדיון הער סביב שאלת הגורמים להתפתחות ידע חשבוני, ולחילופין, המחקר הנוכחי 

יכולת (, כגון domain specific)לקוגניציה הנומרית יש הטוענים כי התפתחות דיסקלקוליה. ל

. אחרים טוענים כי לקוגניציה תרומה להתפתחות הידע החשבוני השוואה בין כמויות ומספרים,

הידע  התפתחותתרומה ל ,(, כגון זיכרון עבודה ופונקציות ניהוליותdomain generalכללית )ה

את תרומת  אואת תרומת הקוגניציה הנומרית  אובשעה שרוב המחקרים בנושא בחנו  החשבוני.

כן . כמו זו לצד זויציה הכללית להישגים בידע חשבוני, מחקרים בודדים בלבד בחנו את תרומתן הקוגנ

הידע חנה בין שלושת סוגי נעשתה הבתה לרוב כמקשה אחת, ולא יההתייחסות לידע חשבוני הי

 קונספטואלי. ידע פרוצדורלי וידע ,ידע עובדתי - החשבוני

הקוגניציה הנומרית והקוגניציה הכללית  שלה תרומהאת  לבדוק היא הנוכחי המחקר מטרת

, בקרב ידע עובדתי, ידע פרוצדורלי וידע קונספטואלי() חשבוניהידע כל אחד מסוגי הבלהישגים 

, (2בעלי דיסקלקוליה )ניסוי שני פרופילים של ( ובקרב 1תלמידים בעלי התפתחות תקינה )ניסוי 

  בראשית חטיבת הביניים.

בלבד אשר בחנו לאיזו קוגניציה, נומרית או כללית, יש תרומה עד כה נערכו שני מחקרים 

החשבוני בקרב בעלי התפתחות תקינה. מחקרים אלה  מסוגי הידעכל אחד להתפתחות  נוספתיחסית 

. ממחקרים אלו עולה (Träff, 2013)ו' -ובכתות ד' (Fuchs et al., 2010)כתה א' תלמידים בנערכו בקרב 

קוגניציה תרומת ה)ידע עובדתי(, כך החשבוני בהיררכיית סוגי הידע  בסיסיכי ככל שמדובר בידע 

קוגניציה תרומת ה)ידע קונספטואלי(, כך  מתקדם יותר, וככל שהידע תהיה גדולה יותר נומריתה

יחד עם זאת, עלתה השערה כי ככל שגיל הנבדקים עולה ורמת מורכבות  .תהיה גדולה יותר כלליתה

. (Träff, 2013)ה התרומה היחסית הנוספת של הקוגניציה הכללית הידע החשבוני עולה, כך גדל

תלמידי כיתה ז'.  -המחקר הנוכחי הרחיב את יריעת הרצף ההתפתחותי ובחן קבוצת גיל בוגרת יותר 

הפונקציות את שנבדקו במחקרים הקודמים גם מדדי הקוגניציה הכללית ל הוסיףמחקרנו כמו כן 

 ,.Miyake et al)( inhibition( ועיכוב )shiftingמעבר בין מטלות )(, updatingהניהוליות: עדכון )

לכל  ןנבדקה תרומת טרם . עם זאת,פונקציות ניהוליות אלו תורמות לידע חשבונינמצא כי  , שכן(2000

 .לראשונה זאת בדק , ומחקרנו(Cragg & Gilmore, 2014מסוגי הידע החשבוני בנפרד ) אחד

 בעלי ההתפתחות התקינה, קיימת אוכלוסיית בעלי דיסקלקוליהלצד אוכלוסיית התלמידים 

 אין הסכמה לגבי , ואףלקות למידה ברכישת ידע חשבוני. עד כה לא קיימת הגדרה מקובלת לתופעה -

יש הטוענים כי דיסקלקוליה היא תופעה הומוגנית הנובעת מבעיית ליבה נומרית הגורמים לתופעה. 

(numerical core deficit אשר )( מקורה באזור הגיא התוך קודקודיIPS .במוח ) בעיה זו פוגעת ביכולת

אחרים טוענים כי מדובר בתופעה הטרוגנית, הנובעת ממגוון לקויות בקוגניציה . האומדן של כמויות

כדי לעמוד על הגורמים לדיסקלקוליה, יש להגדיר קריטריונים הנומרית ו/או בקוגניציה הכללית. 

המחקר, אשר יבחינו בין הפרופילים השונים של הלקות. לאחר מכן יש לבחון קפדניים לאוכלוסיית 

מחקרים רבים ב .(Price & Ansari, 2013b) את הגורמים הקוגניטיביים העומדים בבסיס כל פרופיל

הביטוי הבולט  , שכן זהוקושי משמעותי בידע עובדתיהוא יסקלקוליה בעלי ד תקריטריון לדגימה

. אולם, גם בקרב בעלי קושי משמעותי בידע עובדתי קיימות שתי קבוצות: אלו לתופעה והשכיח ביותר



המתקשים בידע עובדתי, נוסף לקושי ביתר סוגי הידע החשבוני )בעלי דיסקלקוליה כללית(, ואלו 

החשבוני )בעלי בעלי הישגים תקינים ביתר סוגי הידע הם המתקשים בידע עובדתי בלבד, אך 

 . (Kaufmann et al., 2013)( תדיסקלקוליה ספציפי

למיטב ידיעתנו, עד כה נערך מחקר אחד בלבד אשר השווה בין בעלי דיסקלקוליה כללית לבין 

. במחקר זה נבחרו שתי הקבוצות מתוך (Skagerlund & Träff, 2014) דיסקלקוליה ספציפיתבעלי 

ולכן הידע של שתי הקבוצות היה נמוך יותר משל בעלי התפתחות תקינה.  ,כיתות תגבור בחשבון

את  חידדגם בעלי דיסקלקוליה ספציפית היו בעלי הישגים נמוכים משל תקינים. מחקרנו  ,כלומר

דיסקלקוליה כללית הוגדרו כמתקשים בשלושת סוגי הידע הקבוצות. בעלי שתי בין ההבחנה 

, פית הוגדרו כמתקשים בידע עובדתי )כבעלי דיסקלקוליה כללית(החשבוני, ובעלי דיסקלקוליה ספצי

. בנוסף, במחקר בעלי הישגים כשל בעלי התפתחות תקינהכ היואך ביתר סוגי הידע החשבוני 

( הושוו בעלי דיסקלקוליה כללית ובעלי דיסקלקוליה ספציפית (Skagerlund & Träff, 2014הקודם 

. יתר על קרנו הורחבה ההשוואה גם למדדי הקוגניציה הכלליתבמדדי הקוגניציה הנומרית בלבד. במח

כן, מחקרנו בחן לראשונה את הקשרים בין כל אחד משלושת סוגי הידע החשבוני לבין מדדי 

 הנומרית והכללית, בקרב בעלי דיסקלקוליה כללית ובעלי דיסקלקוליה ספציפית.  -הקוגניציה 

בעלי חשיבה לא וכן  ,י הישגים תקינים בחשבוןתלמידים מכיתות ז' בעל 103נדגמו  1בניסוי 

. שאלת המחקר עסקה בתרומה היחסית הנוספת של הקוגניציה תקיניםמילולית ושטף קריאה 

הנומרית )מעבר לקוגניציה הכללית( ושל הקוגניציה הכללית )מעבר לקוגניציה הנומרית( להישגים 

תרומה ב עסקה השאלהמשלושת סוגי הידע החשבוני, בקרב בעלי התפתחות תקינה. כמו כן  בכל אחד

האינדיווידואלית של מדדי הקוגניציה )הנומרית והכללית( לכל אחד מסוגי הידע החשבוני. שאלות 

 בהיררכיה. יותר פיקוח על ידע חשבוני נמוך  פעם נוספת, תוךאלו נבדקו 

ות ז' בעלי חשיבה לא מילולית ושטף קריאה תקינים. תלמידים מכית 55כלל  2ניסוי 

נבדקים בעלי דיסקלקוליה כללית  19המשתתפים סווגו לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה כללה 

הקבוצה ו ;(30.9%נבדקים בעלי דיסקלקוליה ספציפית ) 17הקבוצה השנייה כללה  ;(34.5%)

(. שאלת המחקר עסקה 34.5%ות תקינה )נבדקים בעלי התפתח 19, כללה תרוקיהשלישית, קבוצת הב

לעומת בעלי דיסקלקוליה כללית  -בין שני הפרופילים  מדדי הקוגניציה )הנומרית והכללית(בהשוואת 

בקשרים בין מדדי הקוגניציה הנומרית ומדדי  . כמו כן עסקה השאלהדיסקלקוליה ספציפיתבעלי 

 ב שני הפרופילים שהוגדרו.הקוגניציה הכללית לבין שלושת סוגי הידע החשבוני, בקר

 :הםממצאי המחקר העיקריים 

 כתה ז':בקרב תלמידים בעלי התפתחות תקינה ב - 1 ניסוי

לקוגניציה כללית תרומה יחסית נוספת, מעבר לתרומת הקוגניציה הנומרית, לכל אחד מסוגי  .1

לא קיימת תרומה יחסית נוספת לזו של  הידע החשבוני. לעומת זאת, לקוגניציה הנומרית

 הקוגניציה הכללית. 

, עובדתי בידע להישגיםהם בעלי תרומה אינדיווידואלית  שיום וקצב פונולוגי עבודה זיכרון .2

בעלות תרומה ( updating( ועדכון )shiftingפונקציות הניהוליות מעבר בין מטלות )הו



, לאחר פיקוח על ידע קונספטואלי, בהתאמההישגים בידע פרוצדורלי וידע ל אינדיווידואלית

 . חשבוני נמוך בהיררכיה

 , כפי שבא לידי ביטוי הןסוגי הידע החשבוני שלושתאת חשיבות ההבחנה בין  והוכיחממצאי המחקר 

יתר על כן, מחקרנו  העומדים בבסיסם.השונים והן בגורמים הקוגניטיביים  יחסי ההיררכיה ביניהםב

מראה כי בראשית חטיבת הביניים תרומת הקוגניציה הנומרית לידע החשבוני, מעבר לתרומת 

 הקוגניציה הכללית, זניחה.

 בכתה ז': ספציפית ודיסקלקוליה כללית דיסקלקוליה בעלי בקרב - 2ניסוי 

סוביטייזינג מטלות )קושי במדדי הקוגניציה הנומרית  לתלמידים בקרב שתי הקבוצות קיים .1

. (פונולוגי וקצב שיוםעבודה כרון יז) כלליתהקוגניציה ה ( ובמדדיומנייה והשוואה סימבולית

מעבר בין ) בשעה שלבעלי דיסקלקוליה כללית קיים קושי גם בפונקציות הניהוליותכמו כן, 

 לבעלי דיסקלקוליה ספציפית פונקציות ניהוליות תקינות.  (,ועדכוןמטלות 

רמת הידע העובדתי בקרב בעלי דיסקלקוליה כללית ובעלי דיסקלקוליה ספציפית שעל אף  .2

בין ידע עובדתי למדדים הקוגניטיביים שונים בין הקבוצות.  הקשרים ,מידה באותה נמוכה

פונקציות לבקרב בעלי דיסקלקוליה כללית ידע עובדתי קשור לזיכרון עבודה חזותי ו

(, ידע זהפי שמאפיין ילדים צעירים בראשית רכישת )כ מעבר בין מטלות ועדכון ניהוליותה

 . בלבד ובקרב בעלי דיסקלקוליה ספציפית ידע עובדתי קשור לקצב שיום

הממצאים עולים בקנה אחד עם הגישה ההטרוגנית התולה את המקור לדיסקלקוליה בקוגניציה 

יתרה (. ANSפר )הנומרית ובקוגניציה הכללית, ולא בגורם אחד בלבד הקשור במערכת אומדן המס

מחקרנו מדגיש את חשיבות הפונקציות הניהוליות אשר מבחינות בין שני הפרופילים,  ,מכך

 ., על אף הקושי בידע עובדתיומאפשרות את המשך לימודיהם בחשבון של בעלי דיסקלקוליה ספציפית

קריטריון הידע העובדתי בלבד איננו מספיק להגדרת דיסקלקוליה, ויש להתייחס גם  עוד עולה כי

, שני הפרופיליםשל מחקרנו מחדד את ההגדרות  בכךלהישגי התלמיד ביתר סוגי הידע החשבוני. 

 ומאפשר ליישם אותן במחקרים נוספים ובתוכניות התערבות.

 בעלי בקרב .החשבוני הידע ותלהתפתח אפשרי מסלול מציעים שני הניסויים יחד ממצאי

ידע < -ידע עובדתיקיימת היררכיה בין שלושת סוגי הידע החשבוני,  (1)ניסוי  תקינה התפתחות

פונולוגי וקצב שיום תורמים להישגים בידע העבודה הכרון יכמו כן ז קונספטואלי.ידע < - פרוצדורלי

הישגים ל תורמות( updatingועדכון )( shiftingפונקציות הניהוליות מעבר בין מטלות )העובדתי, ו

קשיים משמעותיים ביכולות קוגניטיביות אלו מובילים  בידע פרוצדורלי וידע קונספטואלי, בהתאמה.

 דיסקלקוליה ובעלי כללית דיסקלקוליה בעלי של הפרופילים לקשיים ברכישת הידע החשבוני וליצירת

בעלי התפתחות  בידע עובדתי לעומתמגלים הישגים נמוכים מאד שני הפרופילים  (.2)ניסוי  ספציפית

בעוד שבעלי דיסקלקוליה כללית מגלים קושי גם בהמשך מסלול הידע החשבוני יחד עם זאת, תקינה. 

)בידע פרוצדורלי וקונספטואלי(, בעלי דיסקלקוליה ספציפית מגלים הישגים תקינים בהמשך המסלול. 

בין הקבוצות בתקינות הפונקציות הניהוליות. בעוד שלבעלי  הדבר נעוץ, ככל הנראה, בהבדל

דיסקלקוליה כללית קושי משמעותי בפונקציות הניהוליות, לבעלי דיסקלקוליה ספציפית פונקציות 

 .ניהוליות תקינות המאפשרות את המשך הלמידה


