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 תקציר     

בשלושת העשורים האחרונים הצטברו בספרות המחקרית ממצאים אמפיריים המעידים על יכולות  

קוגניטיביות גבוהות בקרב ילדים צעירים. נמצא כי לילדים בגיל הגן ואף לצעירים יותר, כישורים קוגניטיביים 

וד. זאת, לצד עדויות לחשיבה מופשטת, חשיבה היסקית, יישום מיומנויות חקר מדעי, הבנת מושגים מדעיים וע

קוגניטיבית ווויסות עצמי. ממצאים אלה מעצימים את  החשיבות של הטמעת החינוך -לתהליכים של חשיבה מטה

המדעי וטיפוח הנטייה הטבעית של ילדים צעירים לחקור וללמוד על העולם הסובב אותם. המטרה המרכזית של 

קוגניטיבית ווויסות -ויות חקר ומופעים של חשיבה  מטהמחקר זה היא זיהוי והערכה של מידת היישום של מיומנ

שנים(, במהלך התנסות מדעית )פתוחה ומובנית( ובדיקת הקשר בין יכולות  5-6עצמי בקרב ילדים בגיל הרך )בני 

אלה. למיטב ידיעתנו, ולאחר עיון נרחב בספרות, קשר זה טרם נבדק בהקשר של התנסויות מדעיות בהן הילד פועל 

מאי. במחקר זה נבדקה והוערכה מידת היישום של יכולות אלה בכמה מצבים: יכולות ספונטניות ללא באופן עצ

חודשים, בדיקת השפעתם של נתוני הרקע של הילדים  )מגדר,  5התערבות, יכולות לאחר תוכנית התערבות בת 

ם( על יכולות אלה. אוצר מילים, אינטליגנציה פלואידית מולדת לא מילולית, תעסוקת הורים והשכלת הורי

גנים ממלכתיים. מבדקי  10 -גננות מ 10 -הורים ו 128שנים,  5-6תלמידי גן בגילאים  215אוכלוסיית המחקר כללה  

( הראו כי כלל הילדים הם בעלי התפתחות תקינה. במחקר פותחו שתי משימות PPVTהמבחנים המקדימים )רייבן, 

)לפני ואחרי התערבות( באמצעות הקלטת וידאו במהלך עיסוקו  ועדפתוחה ומובנית. כל ילד ת –התנסות מדעיות 

אנליזה של הווידאו. לצורך ניתוח מפורט של קטעי הווידאו, -במשימות. יכולות הילדים נותחו באמצעות מיקרו

קוגניטיבית, וויסות עצמי בקרב ילדי -פותח במיוחד, מחוון הבוחן ניצני חשיבה מדעית ויכולות חקר, יכולת מטה

שעות  180-גן. באמצעות מחוון זה נותחו התגובות המילוליות והתנהגותיות של הילדים וקודדו באופן מפורט כה

מחנכות  3השופטים, באמצעות -וידאו. לבדיקת מהימנות המחוון התבצעו תהליכי בדיקת תקפות ומהימנות בין

פו נתונים גם מתצפיות הוליסטיות בגנים חוקרות מתחום החינוך המדעי לגיל הרך. נוסף על כך, נאס 3-בגיל הרך  ו

 ומתוך ראיונות עומק חצי מובנים עם הגננות. 

זיהוי יכולות חקר, ' המחקר מוצג בעבודה זו באמצעות שלושה מאמרים. מטרתו של המאמר הראשון,   שכותרתו

לבחון את ניצני ', הייתה קוגניטיבית וויסות עצמי בקרב ילדי גן במהלך ביצוע התנסויות מדעיות-חשיבה מטה

קוגניטיבית והוויסות עצמי בקרב ילדים -החשיבה המדעית, יכולת יישום מיומנויות חקר, מופעי החשיבה המטה

(N=215 .בגיל הרך, במהלך התנסות מדעית פתוחה. חלק מאוכלוסיית המחקר נבדק גם במהלך משימה מובנית )

יתוח יכולות חקר, מטה קוגניציה וויסות עצמי בקרב המאמר השני, שכותרתו 'התנסויות מדעיות מרובות: הדרך לפ

חודשים, בציוד  5(, הבוחן כיצד העשרת מרכז החקר בגן למשך pre-postילדים בגיל הרך" מציג מחקר התערבות )

מדעי, מגוון תופעות וחומרים המזמנים התנהגויות חקרניות, השפיעה על יישום מיומנויות החקר, על מופעי חשיבה 

יבית וויסות עצמי של הילדים במהלך התנסות מדעית פתוחה. תוכנית ההתערבות התבצעה במחצית קוגניט-מטה

ילדים(, הועשרה הסביבה בציוד שאינו רלוונטי  92ילדים משתתפים. בגני קבוצת ההשוואה ) 108 מגני המחקר, עם 

ות מטה קוגניטיביות ווויסות 'הגורמים המשפיעים על יכולות החקר המדעי, יכול למדע. המאמר השלישי,  שכותרתו

העצמי, בקרב ילדים בגיל הרך'  בחן באיזה אופן השפיעו נתוני הרקע של ילדי הגן )כגון מגדר, אוצר מילים, 

קוגניטיבית והוויסות -אינטליגנציה כללית מולדת, עיסוק והשכלת ההורים( על יכולות החקר, החשיבה המטה

 נסות מדעית פתוחה. העצמי של ילדי גן במהלך ביצוע משימת הת

הממצאים המוצגים בשלושת המאמרים  של מחקר זה , מצביעים על כך  שילדים צעירים מציגים יכולות ליישום 

-מיומנויות חקר )שאילת שאלות, השערת השערות, תכנון, שימוש בכלים, הסקת מסקנות( ומופעים של חשיבה מטה

ת עצמי )תכנון, ניטור, בקרה והערכה( במהלך משימות מדעיות. קוגניטיבית )מודעות לאסטרטגיות( ויכולות של ויסו

יכולות מסוימות באו לידי ביטוי גבוה ומובהק יותר במהלך המשימה הפתוחה, ואחרות התבטאו במהלך המשימה 

המדעית המובנית. נמצאה שונות ביכולות בין הנבדקים. נמצאו קשרים מובהקים בין יכולות ליישום מיומנויות 



קוגניטיבית וויסות עצמי. ממצא משמעותי נוסף הוא מידת השיפור ביכולות אלה -יכולות חשיבה מטה חקר ובין

לאחר תוכנית התערבות בת חמשת  החודשים, שכללה חשיפה לכלים, אביזרים וציוד מדעי המזמנים התנהגויות 

ערת השערות, שימוש חקרניות. משתתפי קבוצת ההתערבות שיפרו את יכולות יישום החקר שלהם, דהיינו, הש

קוגניטיבית )מודעות -מושכל בכלים, שאילת שאלות ויכולת הסקת מסקנות, ואת יכולות החשיבה המטה

לאסטרטגיות( והוויסות העצמי שלהם. כמו כן הובחנה אצלם ירידה במדד של חוסר וויסות עצמי. ממצאי המחקר 

עות דווקא מסוג המשימה. כמו כן, באשר מראים כי למגדר אין השפעה על היכולות שנמדדו, אלא הן מושפ

להשפעתם של עיסוק ההורים והשכלתם, נמצא כי עיסוק האב בתחומים הקשורים למדע. משפיע על  השימוש 

המושכל בכלים ועל יכולת ההתמדה והאוטונומיה. השתתפות בקבוצת ההתערבות ניבאה בעיקר את המדדים של  

( וויסות עצמי. ממצא מעניין נוסף הוא שהשיוך לקבוצה )התערבות קוגניטיבית )מודעות אסטרטגית-חשיבה מטה

או השוואה( נמצא כקשור בקשר הפוך מובהק לחוסר בוויסות עצמי. ככל שהמשתתף התנסה בחקר במרכז החקר 

בגן, כך הוא הצליח לווסת את התנהגותו והתנהלותו והראה פחות עדויות לחוסר וויסות. לממצאים שנמצאו 

ה חשיבות במישור התיאורטי. ראשית, הממצאים תורמים להבנת יכולותיהם הקוגניטיביות במחקר זה ישנ

שנים(. ככל הידוע לנו, טרם דווח בספרות מחקר כזה המנתח  5-6הגבוהות יחסית של ילדים צעירים בגיל הגן )

ימות מדעיות, קוגניציה וויסות עצמי בהקשר של מש-יכולות ילדים גם במיומנויות חקר וגם בהיבטים של מטה

משימות חקר  –חקרניות, אוטנטיות. במישור המתודולוגי, תוכנית ההתערבות וכלי המחקר שפותחו במחקר זה 

מדעיות מותאמות גיל ומחוון לצורך ניתוח תגובות מילוליות והתנהגויות של הילדים, עשויים לסייע למחנכים 

. במישור המעשי, מחקר זה מאפשר גיבוש המלצות וחוקרים המבקשים לבחון יכולות אלה בקרב ילדים בגיל הרך

קוגניציה וויסות עצמי בקרב -לארגון סביבה לימודית וזימון פעילויות המקדמות התפתחות יכולות חקר, מטה

 ילדים בגיל הרך.  

 


