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 תקציר
 

מאמר זה מתאר ניסוי לשיפור רמת החשיבה האנאלוגית של ילדי הגן באמצעות שימוש בתוכנתמחשב לפיתוח 
מאפייני תיווך המובנים לתוך (נאלוגית המיישמת כמה מן המאפיינים הבסיסיים של תיווך מבוגר לילד החשיבה הא

, בתוכנה זו נעשה ניסיון לשלב בתוכנית מחשב לגיל הרך כמה מן המאפיינים של עבודה עם ילדים). הלומדה עצמה
טרה היתה לבדוק מהו הפוטנציאל המ. המוגדרים תיאורטית ואמפירית כעקרונות בסיסיים של תיווך מבוגר לילד

ההשערה היתה . הטמון בלומדה לגיל הרך המבוססת על עקרונות הלמידה המתווכת לקידומם הקוגניטיבי של הילדים
 ישפרו את הישגיהם בהשוואה , שילדים שישתמשו במחשב באמצעות תוכנה המבוססת על מאפיינים של תיווך אנושי

-6הארץ בני  כולם ילידי,  ילדי גן120המדגם כלל . ם תיווך של מבוגר נוסףלילדים שישתמשו באותה התוכנה אך ע
בניגוד " הפסקה לחשיבה"הממצאים מראים שחוץ מההבדל שנמצא בין שתי קבוצות הניסוי בתדירות גבוהה של . 4.5
נחשפה רק זו ש, שיפרו שתי קבוצות הניסוי, חוץ מההבדל הזה, "טיפול בתשובות שגויות"לגבי " ניסוי וטעייה"ל

, וזו שנחשפה לפעילות באותה התוכנה אך עם תיווך נוסף של מבוגר, לפעילות בתוכנה המיישמת מאפיינים של תיווך
בהשוואה לקבוצת , את יכולת ההפשטה ואת רמת הרפלקטיביות, באופן משמעותי את רמת החשיבה האנאלוגית

 .ולא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות ניסוי אלה, הביקורת
 

 ואמב
 

 המחשבים עומדים לרשות הילדים. המחשב מופעל בגני הילדים כמרכז למידה פעיל הממוקם בחדר הפעילות בגן
, בדרך מכוונת או חופשית, כיחידים או בקבוצות, בכל שעות היום והילדים משתמשים בהם באמצעות תוכנות מחשב

 .כחלק אינטגרלי של תוכנית הלימודים
 

 :ת המחשב בגן הילדים הןמטרותיה העיקריות של תוכני
 
 קידום החשיבה החזותית לצד החשיבה ; )פעולות ותהליכים(קידום מיומנויות חשיבה : טיפוח דרכי חשיבה. א

 .טיפוח מרכיבי החשיבה הטכנולוגית; קידום סגנון חשיבה רפלקטיבי; המילולית      
 
 .יינות מתימטיתאור; אוריינות כתוב וקרוא; אוריינות מחשב: טיפוח אוריינויות. ב
 
 ).1995, 1994, מיכלוביץ ולויטה(עידוד למידה אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים . ג
 

הם תולים תקוות רבות ביכולתו של . אנשי חינוך רבים מציינים את הקשר בין פעילות עם מחשב ובין פיתוח חשיבה
לשפר את יכולתו לפתור , עצמיתלפתח אסטרטגיות למידה , המחשב לקדם את כושרו האינטלקטואלי של הלומד

, 1994, מיכלוביץ ולויטה; 1989, חטיבה; 1986, שני(כולל בגיל הרך , בעיות ולפתח מיומנויות חשיבה בכל הגילים
 ;Clements, 1987, 1991, 1993 ;Hofmeister, 1989; Papert, 1980; Norton, 1985; 1992, הררי; 1995

Bork 1987; Swick, 1989, 1992; Klein & Nir Gal, 1992; Haugland ,1992; Nastasi & Clements, 1993). 
, מן המחקר בנושא זה עולה שהציפיות הגדולות שליוו את הכנסת המחשב למערכת החינוך לא התממשו, עם זאת

 ,Becker, 1987; ;1989, חטיבה(ואין כיום די ידע ומחקר חינוכי בסוגיה זו של המחשב לכל הגילים וגם לא לגיל הרך 
1991; Clements, 1993.( 
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מדגיש כי סוג התוכנה שבה משתמשים ילדים בגיל הרך הוא הגורם המשפיע על פיתוח ) Haugland, 1992(הוגלנד 
מציינים כי תוכנות פתוחות שהילדים הצעירים שולטים בהן ) 1993(' קלמנס וחב. המיומנויות הקוגניטיביות של הילדים

ידי תוכנות -הנוצרות על(בסביבות הפתוחות . ות מתוכנות סגורות של תרגול ואימוןיוצרות סביבות למידה השונ
, להעריך את עבודתם בדרך חיובית, לבנות רעיונות, לפתור בעיות, ילדים צעירים יכולים ליצור) פתוחות כגון לוגו

זאת בניגוד .  ללמידהלפתח מיומנויות חשיבה ברמות גבוהות ולפתח גישות חיוביות יותר, להגביר את המוטיבציה
לפעילות ברמות בסיסיות , הגורמות לתחרות) ידי תוכנות סגורות כמו תרגול ואימון-הנוצרות על(לסביבות הסגורות 

מן המחקר עולה כי , אך למרות האמור לעיל לגבי שימושי תוכנה בגיל הרך. לחוסר מאמץ שכלי ולשעמום, של חשיבה
; Becker, 1987(זאת בדומה למערכת החינוך כולה ,  תרגול ואימון ומשחקהשימוש הנפוץ הוא בתוכנות סגורות של

Clements et al, 1991 .( קלמנס וחבריו מעלים את הצורך לשינוי בשימושי מחשב בגיל הרך ולניצולו לשם קידום
 .תהליכי חשיבה של ילדים צעירים

 
 

 מחשבים בגיל הרך
 

תפתחות קוגניטיבית של ילדים בגיל הרך מתוארים במקורות ההיבטים השונים של פוטנציאל המחשב ותרומתו לה
 Clements 1987, 1991; Miller & Emihovich; 1993, גל-ניר; 1994, 1989, מיכלוביץ ולויטה; 1986, שני(רבים 

1986; Haugland 1992; Swick 1989, 1992; Campbell & Fein 1991; Klein & Nir-Gal 1992; Kelly & 
O'kelly, 1993.(  עיון במקורות אלה מלמד כי תהליכי החשיבה המצופים משימוש במחשב בגיל הרך כוללים תהליכים

מיומנויות חשיבה ; מיומנויות חשיבה רפלקטיבית; תהליכי תכנון; תהליכי פתרון בעיות, תהליכי עיבוד מידע: כגון
-פיתוח קואורדינציה ויזו; ירתיתחשיבה יצ; חשיבה לוגית מתימטית; חשיבה מופשטת; חשיבה אנאלוגית; חזותית
 .קוגניציות ועוד-מטה; שיפור באוצר מלים; זיכרון; מוטורית

 
מול האמונה בסיכוי הרב הגלום במחשב לפיתוח פעילויות חשיבה בגיל הרך מעלים אנשי חינוך את הסיכון לעומת 

 .הסיכוי הכרוך בהכנסת המחשבים לגנים
מעלים את הטענה כי רמת החשיבה של הילד בשלב ) Cuffaro, 1984 (ושפרו) Barens & Hill, 1983(ברנס והיל 

לדעתם למידה משמעותית מתרחשת . מונעת פעילות משמעותית עם המחשב) Piaget, 1969(אופרציונלית -הפרה
השלב . מכאן שהאינטראקציה עם המחשב חסרת משמעות. כתוצאה מפעילות מוחשית של הילד עם חומרים ועצמים

טוענים כי מחקרים ) 1993(קלמנס וחבריו .  לפעילות עם המחשב הוא שלב האופרציות הקונקרטיותהמתאים לדעתם
 .הספר יכולים להשתמש במחשב בתוכנות מתאימות-ואפילו ילדים לפני גיל בית, מורים את ההיפך

עשוי לחבל מעלה את החשש כי השימוש בטכנולוגיות השונות , "אובדן הילדות"בספרו ) Postman, 1982(פוסטמן 
כיום מתרבות ". אובדן הילדות"ועשוי לגרום ל, בהתפתחותו הריגושית של הילד ובאינטראקציה שלו עם סביבתו

הביטחון , הראיות משדה המחקר המצביעות על זה שפעילות הילד הרך במחשב תורמת לתחושת השליטה
 Haugland, 1992; Swick, 1989; Clements, 1987; Hinitz(ומגבירה את המוטיבציה ללמידה , והעצמאות

Hinitz, 1986.( 
מעלה את האפשרות שהכנסת המחשב לגן תשפיע לרעה על אופי הפעילות בגן ועל משחקם הטבעי ) 1989(סיימון 

מדגישים שילדים צעירים צריכים להיות , "לוגו לפני לגו"במאמר ) Barens & Hill,1983(ברנס והיל . של הילדים
ילדים המבלים זמן רב , לדעתם. ות אמיתיות כדי לפתח מיומנויות בפתרון בעיות אמיתיותפעילים ולהתנסות בחווי

מסקנות ממחקרים שעשו . לא יפתחו מיומנויות אלה, לפני הצג ושקועים בעולם המלאכותי של משחקי המחשב
להעשיר את , כוניםבתנאי שימוש נ, לבדיקת הנושא הורו כי כל עוד אין המחשב משבש פעילות נורמלית בגן הוא יכול

 ).1989, אצל סיימון(סביבת הילד 
הכנסת המחשבים לגנים לוותה בחשש שמא תפגום הפעילות האינדיבידואלית מול צג המחשב בהתפתחותה התקינה 

מחקרים שנעשו עד כה מראים שהעלייה באינטראקציה החברתית ליד המחשב מביאה . של שפת הילד בגיל הרך
וכן , דנים ברעיונותיהם עם חבריהם, ם הפועלים ליד צג המחשב משוחחים זה עם זהילדי. לשימוש מוגבר בשפה

 & Clements, 1987, 1993; Nastasi & Clements, 1993; Hintzעם המחשב ועם התמונות שעל הצג " מדברים"
Hints 1986.( 

 לצרכים המשתנים של מציינת כי אין באפשרות המחשב להגמיש ולהתאים את סוג הבעיה) Cuffaro, 1984(שפרו 
לחוסר עצמאות של הלומד מחד , לדעתה, התלות הזאת גורמת. הילד בגיל הרך ולכן יש תלות רבה של הילד במבוגר

טוען כי המחשבים מזיקים אם משתמשים בהם ) Clark, 1985(קלרק . גיסא ומערערת את ביטחונו מאידך גיסא
של המחשב ומדגיש כי אין תחליף " שמרטפיות חינוכית"ד הוא טוען כנג.  מורה או הורה-כתחליף ליצור אנוש 

מחקרים רבים אכן מדגישים את חשיבות ההנחיה והתיווך של המבוגר לשימוש . לדינמיקה של מפגש בין שני בני אדם
 ).; Clements et al., 19841993 1993, גל-ניר; 1986, שני(יעיל ומוצלח של ילדים צעירים במחשב 

 
 
 
 
 
 



 
וכן במטרה לעודד ולנצל את , נים והחששות באשר לשימושי מחשב בגיל הרך אשר נמנו בפרק הזהלאור הסיכו

מציבים אנשי חינוך עקרונות דידקטיים לפעילות ילדי הגן בסביבת , פוטנציאל המחשב ללמידה משמעותית של ילדים
 ).Swick, 1989, 1992; 1994, מיכלוביץ ולויטה(המחשב 

 כך שהילד ישתמש בו כאמצעי טבעי ללמידה במסגרת הפעילות , הטבעית של הילדשילוב המחשב בסביבתו . 1
 .השוטפת בגן    

 .שימוש במחשב כחלק אינטגרלי של תוכנית הלימודים בגן. 2
 .שימוש בתוכנות המטפחות התנסות פעילה והמבוססות על הבנת דרך למידתו של הילד בגיל הרך. 3
 המבוססת על פעילות עצמאית ועל חקירה באמצעות , ישומים של המחשבהתנסות פעילה במגוון שימושים וי. 4

 .כלים ממוחשבים    
 .פעילות אינדיבידואלית ופעילות קבוצתית המעודדת אינטראקציה חברתית ליד המחשב. 5
 .התערבות הגננת כמתווכת ללמידה באמצעות המחשב. 6
 .פעילויות משותפות של ילדים והורים עם המחשב. 7
 

 :ת ספרות המחקר שהוצגה לעיל ניתן להסיק את המסקנות הבאותמסקיר
נראה שההתנגדות והביקורת הקיצונית אשר התבססה על טענות . הפעילות במחשב מתאימה לילדים בגיל הרך. א

קיימת כיום הסכמה שהמחשב הוא חלק . בדבר הסיכונים הכרוכים במחשב פינתה מקומה לגישה מתונה יותר
מזיקה לילדים וזאת בתנאי שהשימוש בו יעלה בקנה אחד עם המטרות והעקרונות הכלליים של מטכנולוגיה שאינה 

 לצד פינות דידקטיות -זאת . ויהווה אמצעי מסייע להשגת מטרות אלו ולא מטרה בפני עצמה, חינוך ילדים בגיל הרך
 .אחרות בגן

 .הפעילות במחשב היא אמצעי ללמידה ולקידום החשיבה. ב
 .על המחקר ועל תיאוריות למידה, תח לומדות המבוססות על ההבנה כיצד ילדים קטנים לומדיםיש צורך לפ. ג
, כדי לברר את השפעת המחשבים על התנהגויות קוגניטיביות, יש צורך במחקר בתחום המחשבים בגיל הרך. ד

 .יטיבי של ילדיםוכדי להבין טוב יותר את התנאים הדרושים לניצול המחשב לקידום קוגנ, חברתיות וריגושיות
 

בניסיון לבדוק מהו הפוטנציאל הטמון , המחקר הנוכחי משתלב במסגרת המחקר בתחום המחשבים בגיל הרך
, מאפייני תיווך המובנים לתוך הלומדה עצמה(המבוססת על עקרונות הלמידה המתווכת , בלומדה אחת מסוימת

 ).לפיתוח ממדים מסוימים בחשיבה
 
 

 הלמידה מתווכת
 

בים נערכו כדי לענות על השאלה מהם הגורמים המשפיעים על ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך מחקרים ר
)Yarrow, 1975; White et al., 1977; Feuerstein & Rand, 1979, 1980; Klein, 1985, 1992 .( יש כיום

כלולים , השכליתכולל התפתחותו , הסכמה כי בתוך מכלול הגורמים המשפיעים על התפתחותו הכללית של הילד
גורמים סביבתיים המתייחסים לאיכות סביבת הילד , פיסיולוגיים, גורמים גנטיים: גורמים שונים ובין החשובים שבהם

מציעים לחלק את הגורמים ) 1980(פוירשטיין ורנד . אקונומית ורקע תרבותי של המשפחה-רמה סוציו, מבחינה פיסית
גורמים "ו) Distal factors" (גורמים מרוחקים: "לשתי קבוצות עיקריותהמשפיעים על התפתחותו השכלית של הילד 

, תרבותיים וחברתיים, פיסיולוגיים, נמנים גורמים גנטיים" גורמים המרוחקים"עם ה). Proximal factors" (קרובים
גורמים "ה". הגורמים הקרובים"אלא דרך השפעתם של , אשר השפעתם על ההתפתחות השכלית איננה ישירה

והם הגורמים , רוב הוריו-פי-על, הם חוויות הלמידה המתווכת אשר לה זוכה הילד מהמבוגרים המטפלים בו" הקרובים
 .הישירים המשפיעים על התפתחותו השכלית

 
כפי שהיא מוצגת בכתביהם של פוירשטיין וחברים , )MEDIATED LEARNING" (הלמידה המתווכת"התיאוריה של 

)Feuerstein, Rand, Hoffman, 1979; Feuerstein, Rand, Hoffman & MilLer, 1980 ( מתייחסת לאחת משתי
בניגוד ללמידה ישירה באמצעות . דרכי הלמידה אשר מביאה את הפרט לגמישות מחשבתית וליכולת להשתנות

יל ידי אדם נוסף המציב את עצמו באופן פע-לילד על" מתורגמת"למידה מתווכת מתקיימת כאשר הסביבה , החושים
סביבתו של הילד יכולה להיות עמוסה . אותה ומתאים אותה לילד" לועס", בין הילד ובין הסביבה ומעבד את הסביבה

אך בשבילו תהיה זו סביבה מקדמת רק אם קיבל תיווך מבוגר אשר מאפשר לו , משחקים וגירויים, בשלל עצמים
אלא גם , התיווך משפיע לא רק על הלמידה בהווה. תלהתייחס לאותו עולם גירויים כך שיוכל לנצלו ללמידה ולהתפתחו

 .משפר את הזדמנויות הלמידה בעתיד
 
 
 
 
 
 



 עקרונות הלמידה המתווכת
 

נבחרו והוגדרו אמפירית חמישה עקרונות בסיסיים , )1980(מתוך תיאוריית הלמידה המתווכת של פוירשטיין 
ומהווים התנהגויות תיווך יעילות שעשויות , המערביתהמאפיינים את פעילות האינטראקציה בין מבוגר לילד בתרבות 

 :להלן פירוט העקרונות האלה). 1992, 1985, קליין(להשפיע על נטייתם של ילדים ללמוד מהתנסויות חדשות 
 

בתהליך זה . כוונתו של המתווך להשפיע על הילד בהווה ולהכינו להסתגלות וללמידה בעתיד: התכוונות והדדיות
תיווך יעיל חייב להתחשב בפרט אשר למענו נעשה . ד והן הגירוי שאותו מתכוון המתווך להעביר אליומושפעים הן היל

אחרת סיכויי ההשפעה של התיווך מצומצמים ביותר ונעלמת הייחודיות של התיווך כתהליך העברה מיוחד , התיווך
; גם יחד" הדדיות"ו" כוונה"ם עקרון הכוונה וההדדיות כולל את שני המושגי. המותאם לפרט שלמענו הוא נעשה

 .הייחודיות בעיקרון זה נובעת מצירופם של שני המושגים
 

הוא גורם לזה שלעצם מסוים . גירוי מסוים במשמעות" אופף"מעביר או , מאציל, המתווך משרה: תיווך משמעות
אך אלה , ובפעולותבאנשים , העולם המקיף אותנו מלא בחפצים. ולפעולה מסוימת או לקשר ביניהם תהיה משמעות

אלא אם כן עבר הילד חוויות שבהן העביר מבוגר ותיווך לו , ברובם ריקים ממשמעות כאשר הם נתפסים דרך החושים
 .את המשמעות שיש לעצם מסוים או לפעולה מסוימת בשביל הילד

 
ך המכוונים להשגת נוגע לאותם חלקים בהתנהגות המתוו): תיווך מעבר לסיפוק צורך מיידי(עקרון הטרנסצנדנטיות 

הקשורים בפעילות (מטרות רחוקות יותר בזמן ובמקום מעבר להשגת מטרה הקשורה במילוי צרכים מיידיים של הילד 
עוברת אל מעבר לסיפוק הצורך , אם כך, מטרת האינטראקציה בין המתווך לילד). שלמענה החלה האינטראקציה

 .המיידי ויוצרת בסיס לצרכים חדשים
 

מזהה אותה למען הילד תוך כדי , הכוונה לתהליך אשר בו המבוגר עד להצלחה: של תחושת יכולתתיווך רגשות 
התייחסות הן למרכיבי ההתנהגות אשר הביאו להצלחה והן למקומה של אותה ההצלחה בהתייחס להתנהגויות 

צם העשייה של עיקרון זה תקף לא רק לגבי חוויית ההצלחה של הילד הנובעת כביכול מע. אחרות בעבר ובעתיד
 .אלא גם לגבי חיבורה של אותה הפעולה עם פירוש או קבלה מצד המבוגר, פעולה המובילה להשגת מטרה

 
הוא מלמד את הילד להיות . המבוגר מעלה למודעות הילד את חשיבות התכנון לפני פעילות: תיווך ביקורת התנהגות

 והפיסית לרמת הדיוק או הקושי הנדרשת ממנו ער לצורך להתאים את קצב פעילותו ואת רמת הפעילות השכלית
לווסת את מאפייני הביצוע , למידת ביקורת התנהגות היא למידה לאזן. בשעת ביצוע תפקיד מסוים או פעולה כלשהי

תיווך יעיל של ביקורת התנהגות מאפשר לילד ללמוד לבקר את התנהגותו על בסיס ניסיונות . עם מאפייני התפקיד
 . ליישם את אשר למד בהקשר לביקורת התנהגותקודמים שבהם ניסה

 
 

 שילוב קריטריונים של תיווך בפיתוח תוכנה
 

לשלב בתוכנית מחשב לגיל הרך כמה , נעשה ניסיון שהוא ראשון מסוגו) 1989, גל-קליין וניר(בתוכנה קשרי מחשבה 
 את התנהגויות התיווך של המבוגר בלומדה זו נעשה ניסיון לחקות. מן המאפיינים של עבודה עם ילדים בתיווך מבוגר

פי -ועל, )1980(פי עקרונות הלמידה המתווכת לפי פוירשטיין ורנד -ולשלב סימולציה של תיווך על, באמצעות המחשב
 ).1985, קליין(הפיתוח של עקרונות אלה לגיל הרך 

 
, )תיווך כוונה והדדיות(ד מיקו: העקרונות הבסיסיים של תיווך אנושי הבאים לביטוי בתוכנה קשרי מחשבה כוללים

). תיווך וויסות התנהגות(וויסות ) תיווך רגשות יכולת(חיזוק /עידוד, )טרנסצנדנטיות(הרחבה , )תיווך משמעות(ריגוש 
בגילוי המונחה , בסוגי המשוב, עקרונות אלה באים לביטוי במסלולי הלמידה האלטרנטיביים הכוללים גם מסלולי תיקון

 .ובמנהל הלמידה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : 1איור                   
 , המציג לילד את המשתנים שאליהם התייחס בפתרון הבעיה-" הליצן החושב"                  
 .הביאה להצלחה בפתרון הבעיה התייחסות אשר                  

 
ובהתאם ,  הילדיםבהתאם למוכנות השונה של, קשרי מחשבה מציעה מסלולי למידה אלטרנטיביים של התקדמות

באמצעות תגובת התלמיד מתגלים ההבדלים בין הילדים והפעילות מותאמת לרמה . לרמתם ולצרכיהם השונים
מגיב המחשב במשוב חיובי ומסביר לו מה היה הגורם , אם הילד עונה תשובה נכונה. הנדרשת באופן אוטומטי

מגיב המחשב ומסייע לו , לד משיב תשובה שגויהאך אם הי. להצלחתו ולאחר מכן מציג לפניו בעיה חדשה לפתרון
אם הילד חזר וטעה הוא מקבל מהמחשב הסבר מה צריך לעשות כדי . להבין את הבעיה כדי שיוכל להצליח בפתרונה

אך אם גם לאחר ההסבר . הוא מקבל משוב חיובי ובו הסבר על הגורם להצלחתו, אם עכשיו הילד מצליח. לפתור נכון
וכך , חשב מציג את הפתרון הנכון ומציג הסבר על הקשר האנאלוגי בתבנית המוצגת על המסךהמ, השני שגה הילד

 .הילד יכול לפעול בלומדה, אלא בתיווך המחשב, הלאה בלי התערבות המבוגר
 

על אודות הגורמים להצלחה , וויזואלי ומספק לילד אינפורמציה על אודות עבודתו) במוסיקה(המשוב המיידי הוא קולי 
 .בסיום כל יחידת פעילות מופיע משוב המסכם את פעילותו של הילד. כוונה מה לעשות כדי להצליחאו ה

 
הבעיות מדורגות . הלומדה בנויה מרצף של בעיות אנאלוגיות בעלות תכנים גראפיים שונים הלקוחים מעולמו של הילד

 מספר המשתנים המופיעים בכל פי-רמת הקושי של כל שלב נקבעת על. מן הקל אל הקשה ומן הפשוט אל המורכב
 -) C(ושתי תבניות העשרה ) A-B( הניתנות לכל הילדים -) A-B(בכל יחידת פעילות יש ארבע תבניות בסיסיות . בעיה

 .הניתנות לילדים השולטים ברמה הבסיסית
 

 
 :2איור                  

 לי רכב ופרחים דוגמא של תבניות אנאלוגיות בתכנים גראפיים של כ                
 

מנהל הלמידה הבנוי בלומדה זו מאפשר התקדמות אישית של כל ילד לפי רמתו וכן מספק למורה מידע על אודות 
גילוי : את מאפייני התיווך במחשב מספקת הלומדה אופציות נוספות כמו" לחקות"כדי . רמתו והתקדמותו של הילד

ואופציה , מד בשיטתיות את העקרונות לפתרון האנאלוגיהמונחה בכל רמה או בכל שלב של קושי חדש שמטרתו לל
 .של בקשת עזרה מהמחשב בפתרון הבעיה



 

 
  

 
 ?מדוע חשיבה אנאלוגית

 
יש לה חלק חשוב בתפקודים אינטלקטואליים שונים , החשיבה האנאלוגית מתרחשת ונפוצה בהתנסויות בחיי היום יום

)Sterenberg, 1977, 1982( ,במחשבה האנושית והיא רבת חשיבות )האנאלוגיה היא העתק ). 1956, אופנהיימר
היא חותרת לקביעות מהותית . מפרט אחד לאחר או מפרטים אחדים לפרטים אחרים, חשיבתי מעובדה אחת לאחרת

מגדיר את האנאלוגיה כהיררכיה של יחסים המנוסחת ) 1977(סטרנברג ).  1974, גלנץ(של זיקות בין נושאי קשרה  
היא מתקיימת כאשר יש יחס של שקילות או כמעט ). D) A :B::C: D - מתייחס לC -כמו ש, B - מתייחס לA: בצורה

 ).D - מתייחס לC - וB - מתייחס לA(שקילות בין שתי סדרות היחסים 
 
 

אחד . היא אינטואיטיבית ואגוצנטרית) 7-2גיל (לוגי -טוען כי חשיבתו של הילד בשלב הקדם) 1969(ה 'פיאז
שהיא היסק העובר מפרט לפרט , "כיוונית-אנאלוגיה דו"זו , ממאפייניה הבולטים של חשיבה זו הוא הטראנסדוקציה

סדוקציה והמעבר לחשיבה אנאלוגית לפי השחרור מהטראנ). 1974, גלנץ(בלי הכללות ובלי תהליך חשיבה לוגית 
מחקרים אשר בדקו את יכולת , אולם.  בערך15-12בגיל , נעשה בהדרגה ולאט בשלב הגמילה המתאים, ה'פיאז

 ;Sterenberg, 1982(מצאו יכולת חשיבה אנאלוגית אצל ילדים בגיל הרך , החשיבה האנאלוגית בגיל מוקדם יותר
Missiuna, 1989 .(חשיבות פיתוח החשיבה האנאלוגית בגיל הזה כהכנה ללמידה וכהכנה לחיים הם מדגישים את 
מצאו כי פעילות בתבניות ) Tzuriel & Klein, 1985(צוריאל וקליין ).  ואחריםGlaser, 1982(בכל תחום שהוא 

קציות הם מדווחים כי פעילות זו מפתחת פונ. אנאלוגיות בעזרת מבוגר מתווך תורמת להבנת עקרונות האנאלוגיה
שימוש בכמה מקורות מידע בעת ובעונה , התנהגות ספונטנית משווה: העיבוד והפלט כמו, קוגנטיביות בשלבי הקלט

 .התנהגות מסכמת ועוד, התנהגות מתכננת, אחת
 
 
 
 



 
 מטרת המחקר

 
מטרת המחקר היתה לבדוק את השפעת הפעילות עם מחשב באמצעות הלומדה קשרי מחשבה על רמת החשיבה 

 .גית של ילדי הגןהאנאלו
 

 שיטה
 

 הלומדים בארבעה גנים במרכז הארץ שמשרד החינוך 6-4.5ילידי הארץ בני ,  ילדי גן120אוכלוסיית המחקר כללה 
גני המדגם חולקו . ארבעת הגנים ממוקמים בשני אזורים שהרקע הדמוגרפי שלהם דומה. טיפוח-מגדיר אותם טעוני

שתי קבוצות הניסוי כללו קבוצה אשר פעלה עם מחשב . וי וקבוצת ביקורתשתי קבוצות ניס, באקראי לשלוש קבוצות
שתי . ואילו קבוצת הביקורת לא פעלה כלל במחשב, בהדרכת מבוגר וקבוצה שפעלה במחשב בלי הדרכת מבוגר

לכל ילד ניתנה , הילדים פעלו ליד המחשב כיחידים. קבוצות הניסוי פעלו במחשב באמצעות הלומדה קשרי מחשבה
 .שלוש פעמים בשבוע,  דקות15-10שרות לפעול במחשב במשך האפ

 
באמצעות הלומדה קשרי מחשבה תשפר את רמת , השערות המחקר היו כי התערבות בעזרת פעילות עם מחשב

לא יהיו הבדלים בהישגים בין . את יכולת ההפשטה ואת רמת הרפלקטיביות של ילדי הגן, החשיבה האנאלוגית
 .יסוינבדקים משתי קבוצות הנ

 
ובאמצעות מבחן ) Raven, 1965(רמת החשיבה האנאלוגית נבדקה באמצעות מבחן המטריצות הצבעוניות של רייבן 

Tzuriel & Klein 1985) CATM( , רמת ההפשטה נבדקה באמצעות מבחן אסוציאציות חזותיות)McCarthy Kirk, 
 השגיאות לפריטים במבחן המטריצות רמת הרפלקטיביות נבדקה באמצעות מדידת זמני תגובה ומספר, )1971

 .אופי הפעילות עם המחשב וצורת התגובה לשגיאות נבדקה באמצעות תצפית. הצבעוניות של רייבן
 
 

 תוצאות
 

ולא , שתי קבוצות הניסוי שיפרו באופן משמעותי את הישגיהן בכל המבחנים הקוגניטיביים בהשוואה לקבוצת הביקורת
 מעלה כי בשתי קבוצות הניסוי חל שיפור בציוני הילדים 1עיון בטבלה מספר . הניסוינמצאו הבדלים בין שתי קבוצות 

 . לעומת קבוצת הביקורתCATMבמבחן אסוציאציות חזותיות ובמבחן , במבחן המטריצות הצבעוניות של רייבן
 

              
 .ים בין הממוצעיםבמבחן דנקן אותיות זהות מעידות על חוסר הבדלים מובהק: הערה               

 



         
 

,  מעלה כי כל הגורמים והאינטראקציות שנבדקו לגבי ציוני מבחן המטריצות הצבעוניות של רייבן1עיון בטבלה מספר 
לקראת סוף הניסוי חל שיפור בציוני , כלומר.  נמצאו מובהקיםCATMציוני מבחן אסוציאציות חזותיות וציוני מבחן 

. כמו כן נמצאו הבדלים מובהקים בין הממוצעים של הקבוצות השונות.  שלוש הקבוצותהילדים במבחנים אלה בכל
פי ניתוח מבחן דנקן נתקבלו הבדלים מובהקים בין -ניתן להסיק כי על, 5-3 ובאיורים מספר 1מעיון בטבלה מספר 

פי -על. חילת הניסויהבדלים שלא נמצאו בת, הממוצעים של שתי קבוצות הניסוי ובין קבוצת הביקורת בסוף הניסוי
 בקבוצות x=21.60 - וX=21.23: לפי מבחן רייבן(שתי קבוצות הניסוי נמצאו נבדלות מקבוצת הביקורת , ניתוח זה
 בקבוצות הניסוי X=23,07 - וX=24.18: לפי אסוציאציות חזותיות;  בקבוצת הביקורתX=13.40לעומת , הניסוי

 X=7.76 בקבוצות הניסוי לעומת x=12.16 - וCATM :x=11.03לפי מבחן ;  בקבוצת הביקורתX=20.77לעומת 
פי מבחן דנקן לא נמצאו הבדלים - ניתן להסיק כי על5-3 ואיורים מספר 1מעיון בטבלה מספר ). בקבוצת הביקורת

 בקבוצת x=21.60לעומת ,  בקבוצת הניסוי בלי תיווךx=21.23: במבחן רייבן(בסוף הניסוי בין שתי קבוצות הניסוי 
 בקבוצות הניסוי עם X=23,07לעומת ,  בקבוצת הניסוי בלי תיווךX=24.18: באסוציאציות חזותיות; וי עם תיווךהניס
תוצאות ).  בקבוצת הניסוי עם תיווךX=12.16 בקבוצת הניסוי בלי תיווך לעומת CATM: X=11.03 -במבחן ה; תיווך

סוי שיפרו באופן משמעותי את הישגיהן שתי קבוצות הני, כלומר. אלה עולות בקנה אחד עם השערות המחקר
 .בהשוואה לקבוצת הביקורת ולא נמצאו הבדלים משמעותיים בהישגים בין שתי קבוצות הניסוי

 
לעומת זאת התוצאות לגבי ממצאי התצפיות אינם תומכים במלואם בהשערת המחקר שלא יהיו הבדלים משמעותיים 

השימוש במספר (ים מקבוצת הניסוי עם תיווך לגבי חמישה ממדים בין נבדקים בקבוצת הניסוי בלי תיווך ובין נבדק
שנצפו בעת פעילות ) התייחסות לשגיאות/מספר תשובות שגויות/מספר תשובות נכונות/זמן תגובה בממוצע/משתנים

בכל חמשת ממדי התצפיות חל שיפור משמעותי אצל שתי . הילדים עם מחשב באמצעות הלומדה קשרי מחשבה
מספר "ו" מספר תשובות נכונות", "זמן תגובה בממוצע"אך בעוד שתוצאות התצפיות לגבי .  זמןהקבוצות לאורך
תוצאות התצפיות לגבי , איששו את השערת המחקר השנייה שלא יהיו הבדלים בין קבוצות הניסוי" תשובות שגויות

ר השנייה ונמצאו אינן מאששות את השערת המחק" התייחסות לשגיאות"ו" זמנית-שימוש במספר משתנים בו"



לגבי שני ממדים אלה קבוצת הניסוי עם תיווך שיפרה את הישגיה באופן . הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות הניסוי
 .משמעותי בהשוואה לקבוצת הניסוי בלי תיווך

 
בקבוצת הניסוי עם תיווך מבוגר נצפתה תדירות . לעומת זאת בטיפול בשגיאות נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות

לעומת קבוצת הניסוי בלי " תשובות שגויות"לגבי טיפול ב" ניסוי וטעייה"בניגוד ל" הפסקה לחשיבה"גבוהה יותר של 
 .תיווך מבוגר

 
 דיון

 
ממצאי המחקר תומכים בהנחה המרכזית של המחקר בדבר הפוטנציאל הגלום במחשב לקדם את כושרו 

 לשפר את יכולתו לפתור בעיות ולפתח מיומנויות ,לפתח אסטרטגיות למידה עצמית, האינטלקטואלי של הלומד
ממצאים אלה תומכים בדעה ). Papert, 1980; Norton, 1985; Bork, 1987; Hofmeister, 1989(חשיבה 

משפרת חשיבה אנאלוגית ותהליכי חשיבה שונים אצל , הדרכה והכוונה של מבוגר, שפעילות עם מחשב בליווי סיוע
 ).Swick, 1989, 1992  ;Klein & Nir Gal, 1992; 1995, 1994, ולויטהמיכלוביץ (ילדים בגיל הרך 

 
יושמו כמה מן המאפיינים הבסיסיים של תיווך המבוגר , שבה נעשה שימוש במחקר הנוכחי, בלומדה קשרי מחשבה

, אלא שבניגוד למצב שבו המבוגר המתווך נוכח בתהליך האינטראקציה). 1985, קליין; 1980, פוירשטיין(לילד 
מתן משוב מסכם בלומדה זו : לדוגמה. דאג לסימולציה של תיווך, קרי מפתח הלומדה, המתווך, בתוכנית הזאת

התייחסות , המציג לילד את המשתנים שאליהם התייחס בפתרון הבעיה האנאלוגית" הליצן החושב"באמצעות דמות 
ריטים בבעיה באמצעות הבהוב אורות לבו של הילד אל הפ-או מיקוד תשומת, אשר הביאה להצלחה בפתרון הבעיה

ממצאי . כך נעשה התיווך הספציפי לתכני הלומדה באמצעות המחשב בלי צורך בנוכחותו של המבוגר. המחשב
, המחקר מורים כי ניתן לפתח ממדים שונים של חשיבה אנאלוגית ותהליכים קוגנטיביים שונים אצל ילדים בגיל הרך

באמצעות פעילות בלומדה קשרי ) אוכלוסייה המוגדרת כטעונת טיפוח, דהיינו(קר באוכלוסייה הדומה לאוכלוסיית המח
לעומת זאת בטיפול בשגיאות נמצאו הבדלים . המיישמת חלק מתהליכי התיווך לילדים הפועלים עם המחשב, מחשבה

ניסוי "בניגוד ל" הפסקה לחשיבה"בקבוצת הניסוי עם תיווך מבוגר נצפתה תדירות גבוהה יותר של . בין שתי הקבוצות
 .לעומת קבוצת הניסוי בלי תיווך מבוגר" תשובות שגויות"לגבי טיפול ב" וטעייה

 
הממצאים שהוצגו תומכים ברובם המכריע בהשערת המחקר השנייה שלא יהיו הבדלים בהישגים בין נבדקים בקבוצת 

, )ושם במחשב באמצעות התכניתאלא עם התיווך המי(הניסוי אשר ייחשפו לתוכנית קשרי מחשבה בלא תיווך מבוגר 
לתיווך המיושם , כלומר). בנוסף לתיווך המיושם במחשב(ובין הישגי נבדקים אשר ייחשפו לתוכנית זו עם תיווך מבוגר 

באמצעות המחשב בלבד ולתיווך המיושם באמצעות המחשב עם תיווך מבוגר נוסף היתה השפעה דומה על תהליכי 
לה ניתן להסיק כי המבוגר המתווך בעצם לא הוסיף לילדים על התיווך שניתן על סמך תוצאות א. החשיבה שנבדקו

העקביות בממצאים לגבי שלושת המבחנים . להם באמצעות תוכנית המחשב מבחינת תהליכי החשיבה שנבדקו
תיווך המותאם לצורכי הלומדים , מחזקת את המסקנה בדבר יעילותו של התיווך המובנה לתוך תוכנית המחשב

ממצאים אלה מבהירים את ייחודו של המחקר . ולעקרונות התיווך והלמידה מאידך גיסא,  בגיל הרך מחד גיסאהשונים
להדרכה וכן לתיווך המעוגן בתיאוריות למידה הניתן בידי האדם , שכן בניגוד למחקרים אחרים שהתייחסו לסיוע, הזה

, קרי מפתח התוכנית, בידי האדם המתווך) בלומדהשתוכנתו (במחקר זה תוכננו אמנם מאפייני התיווך לילד , המבוגר
 .אך יושמו באמצעות המחשב, תוך התייחסות לעקרונות תיאורטיים

 
הממצאים שהוצגו תומכים ברובם המכריע בשתי השערות המחקר בדבר השפעת הפעילות עם מחשב באמצעות 

על יכולת ההפשטה , ה האנאלוגיתעל רמת החשיב, התוכנית קשרי מחשבה המבוססת על עקרונות הלמידה המתווכת
זו , משמעי כי שתי קבוצות הניסוי-ממצאים אלה מורים באופן חד. ועל רמת הרפלקטיביות של ילדים בגיל הרך

שנחשפה רק לפעילות עם מחשב באמצעות הלומדה קשרי מחשבה וזו שנחשפה לפעילות עם מחשב באמצעות 
לעומת קבוצת הביקורת אשר לא נחשפה לפעילות עם , ישגיהןשיפרו את ה, תוכנית זו עם תיווך נוסף של מבוגר
 .ולא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות ניסוי אלה, מחשב באמצעות אותה התוכנית

 
ממצאיו של המחקר הזה מצביעים על הפוטנציאל הגלום במחשב לשיפור החשיבה האנאלוגית ולשיפור תהליכים 

ביעים גם על כך שתיווכו של המבוגר המלווה את הפעילות עם הממצאים מצ. קוגנטיביים של ילדים בגיל הרך
הממצאים האלה גם מעלים את האפשרות כי המחשב עשוי . מאפשר את ניצולו כאמצעי לפיתוח החשיבה, המחשב

אך ייחודם של הממצאים האלה הוא בזה שהם מעלים את האפשרות . לבצע חלק מפעילויות תיווך המבוגר לילד
 .וליישם חלק מפעילויות התיווך לילדיםשהמחשב עשוי לבצע 
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