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גן -רמת ״פתש         



    תקציר

הוא ו נכנס כמעט לכל סביבה ורכיב בחיינוהוא בעשורים האחרונים השימוש במחשבים הולך וגובר, 

עם זאת, כתיבה עודנה מיומנות חשובה שעל  .רבים אנושייםתפקודים  ,ולעיתים מחליף ,תומך

מנבאת  כתיבה .ים, אקדמיים ורגשייםיקשורה באופן הדוק לתפקודים קוגניטיבהיא ו למודלילדים 

מהווה עיסוק עיקרי ומרכיב משמעותי בתפקודו של ו הצלחה בטווח רחב של מיומנויות אקדמיות

 שקעומולימוד הכתיבה הוא תהליך קשה ומורכב  הילד וביכולתו לעבוד ולהשתתף במגוון סביבות.

מוטוריים -בו מאמץ ניכר, מאחר והוא דורש אינטראקציה מתמשכת בין תהליכים תפיסתיים

, כמו תכנון מוטורי והוצאה לפועל, לתהליכים קוגניטיבים מדרגה גבוהה כמו תפקודים בסיסיים

של  שנה אפשרות להרחבתםיהופכים לאוטומטיים,  כאשר התהליכים המוטורייםניהוליים. 

תופס מקום בזכרון המוטורי כשהכתיבה אינה שוטפת, התהליך  תהליכים מדרגה גבוהה יותר.

, כמו כן לעיתיםב. ונוגעים לתוכנו ולמורכבותו של הכתהעבודה ומפריע לתהליכים הגבוהים יותר, ה

על כן יש חשיבות רבה . בשל תפקודים ניהוליים לא בשלים להיפגע עשויותת הכתיבה יומיומנו

)בהם יכולת אחת או מפצים )בהם ביטויה של יכולת אחת תלוי באחרת( לאיתור מנגנונים מחזקים 

שיאפשרו התערבות לשיפור מיומנות הכתיבה  ,גבוהה יכולה לפצות על יכולת אחרת, נמוכה(

בה  מעט מאוד ידוע, אודות הדרךמיומנויות בערוצים אחרים.  המקדמתבאמצעות התערבות 

של  הכתיבה אינטגרציה ויזומוטורית קשורה למרכיבי התפקודים הניהוליים בהסברת ביצועי

מתוך ההבנה ששניהם ניזונים מאותם משאבים קוגניטיבים עם זאת,  .יסודיהספר הבבית תלמידים 

מוגבלים, ניתן לשער שכאשר לילד יש יכולות ויזומוטוריות טובות, כלומר הן יותר אוטומטיות 

וצורכות פחות משאבים קוגניטיבים, משאבים אלו יכולים להיות מפונים לצורך אקטיבציה של 

 תפקודים ניהוליים. 

תפקודים ניהוליים ואינטגרציה  זו ולבדוק האם השערהמחקר אורך זה בא לחזק  

, בו כל אחד מהם זי)מודל של אפקט מרכ תורמים באופן ישיר לכתיבה ולהתפתחותה ויזומוטורית

ומוטורית זויהאינטגרציה הניהוליים והתפקודים ביטוי של הההאם , (לחוד תורם ליכולת הכתיבה

שהוא גבוהה יותר ככל לכתיבה תרומתו של האחר , ככל שהאחד חזק יותר כלומר, תלויים זה בזה,

משאבים בתחום אחד נמוכים יחסית, כאשר  שמאאו  ,עצמו חזק יותר )מודל של חיזוק הדדי(

התפקודים הניהוליים למשל, לפיו אחר יכולים לפצות עליהם )מודל של פיצוי הדדי, מסוג משאבים 

 המחקר. (ה עליהםפצמאינטגרציה ויזומוטורית,  שלבמיומנות  החוזק, והם בעלי חולשה יחסית

הכתיבה שנמדדו  נמוך. מיומנויות ג׳ מבתי ספר ממיצב חברתי כלכלי-ו תלמידים, בכתות ב׳ 170 כלל

בכתה ב׳ ושוב בכתה ג׳ היו: מהירות ואיות בהכתבה ומשך כתיבה בהעתקה. בכתה ב׳ בלבד נבחנו 



)שליטה אינהיביטורית(, זכרון עבודה ומעברים התפקודים הניהוליים הבאים: אינהיביציה 

(shifting וכן )ם.יכולת האינטגרציה הויזומוטורית של הילדי נבחנה 

 קציות(אוהדדיים )אינטר )אפקט מרכזי( כי ימצאו קשרים ישירים היו שערות המחקרה 

לפחות בחלק  כיובילדים בכתה ב׳, כתיבה בניבוי תפקודים ניהוליים ו תוריובין אינטגרציה ויזומוט

אופיים של הקשרים כי  ,כמו כן שוער .ממיומנויות הכתיבה, ימצאו קשרים של פיצוי הדדי ביניהם

 מאילו שימצאו בכתה ג׳. בין המשתנים בכתה ב׳ יהיה שונה

ותלות הדדית  רבים )אפקט מרכזי( ישירים יםקשרהיו זיהוי  המרכזייםממצאי המחקר  

, )אפקט מרכזי( לגבי קשרים ישיריםהכתיבה. מטלות הילדים בבניבוי הישגי בין משתני המחקר 

נובא באמצעות משתנה  האיות בהכתבה :הנם ב' כתהבשנמצאו ממצאי המחקר המרכזיים 

גרציה טנובא באמצעות משתנה האינ משך ההעתקה גרציה הויזומוטורית וזיכרון העבודה.טהאינ

נבדק הניבוי מעבר בכתה ג׳,  .נובאה על ידי זיכרון העבודה המהירות בהכתבההויזומוטורית, ו

ניבוי של משך העתקה,  נמצא .בעלי אופי שונהנמצאו קשרים ו ב' כתהליכולת המתאימה ב

באמצעות משתנה האינטגרציה הויזומוטורית )על גבול המובהקות( ובאמצעות זכרון העבודה, וכן, 

ניבוי של האיות בהכתבה, באמצעות יכולת המעברים )על גבול המובהקות( ויכולת האינהיביציה. 

על גבול  ,דדיקשרים של חיזוק הדדי. בכתה ב׳ נמצא קשר של חיזוק הזוהו במחקר בנוסף, 

ג',  כתהב ,העתקה ךויזומוטורית במש האינטגרציכרון עבודה ומשתנה יבין משתנה ז ,המובהקות

בין משתנה המעברים  זה הופך למובהק. כמו כן, בכתה ג׳ נמצא קשר של חיזוק הדדי שקשר ,נמצא

  .ומשתנה האינטגרציה הויזומוטורית באיות בהכתבה

מכתה ב׳ לכתה ג׳ ניתן לראות את הירידה בתרומתה הישירה של  מעברעם ה ,לפיכך

העלייה בתרומתם של התפקודים הניהוליים. ואת האינטגרציה הויזומוטורית למיומנויות הכתיבה, 

היו ש, התפקודים הניהוליים והאינטגרציה הויזומוטוריתבין  קשרי החיזוק ההדדי לעומת זאת, 

ג' בנוסף לתרומתם  כתהבמראים ש מאשר בכתה ב׳ בכתה ג׳לניבוי יכולת הכתיבה  יותר םאופייניי

ושל האינטגרציה הויזומוטורית  תפקודים הניהולייםהשל חיובית נוספת  התרומהחיובית הישירה, 

למרות שלא נמצאו קשרים של פיצוי הדדי כפי  תלויה במתאם החיובי בין שני תפקודים אלו.

ותרגול של מיומנויות ויזומוטוריות בכתות  קשחיזו מעידים על כך שנמצאו, םקשריהששוער, 

הנמוכות, יתמוך בשיפור מיומנויות הכתיבה, לא רק באופן ישיר אלא גם דרך אקטיבציה של 

 התפקודים הניהוליים. 

 

 


