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יכולות שיפור ב בין למידת מוזיקה ובין המקשריםמנגנוני יסוד 

  1קוגניטיביות וחברתיות
  

  ואוה ברנד, לודה יוגורוב, אסנת ליכטנשטיין, עדינה פורטוביץ

  תקציר

מחקר זה בא להעריך את השפעתה של תכנית חדשנית במוזיקה המיועדת לזרז ולקדם התפתחות קוגניטיבית 

חינוך כול  יבאיזה אופןבהתמקד בשאלה . לדים בסיכון בגילאי בית הספר העממיוכישורים חברתיים אצל י

 תוכנן המחקר סביב שלושה קודקודים המקיימים ביניהם יחסי ,מוזיקלי לתרום לפיתוח כישורי למידה כלליים

פיתוח . 3 ,)הוראה מתווכת(תכנון סביבת למידה איכותית . 2 )תכנית מוסיקה(עיצוב תכנית הלימודים . 1: גומלין

  .)פונקציות קוגניטיביות(כישורי למידה ספציפיים 

קבוצת הניסוי . האגודה לקידום החינוך ביפו ממועדוניות היום של 12-6י אהם ילדים בגיל) N=81(המשתתפים 

)N=45 (שיעורי מוזיקה שבועיים 3-2התכנית נמשכה שנתיים וכללה . השתתפה בתכנית העשרה מוזיקלית 

סביבת למידה מתווכת ותכנית לימודים המכוונת לפיתוח על בהם הושם דגש ש ,)קבוצת ביצוע ,נגינה, האזנה(

את  בדקו post- וpreמבחני . לא למדו מוזיקה) N=36(ילדי קבוצת הביקורת . כישורי למידה ספציפיים

מצאים המ). Fitts (ודימוי עצמי חברתי ) Raven, Complex Figure(התפתחותם של כישורים קוגניטיביים 

  .בין הקבוצות בהתפתחות הפונקציות הקוגניטיביות הספציפיות שנבדקומשמעותיים  על הבדלים וריםמ

 השפעה חיובית שמחקר זה מספק הוכחות אמפיריות התומכות בהשערה שלתכנית לימודים ייחודית במוזיקה י

  .לטווח ארוך על כישורים קוגניטיביים

  

ילדים , פונקציות קוגניטיביות, סביבת למידה מתווכת, קוגניטיביתהשתנות , חינוך מוזיקלי: מילות מפתח

  .בסיכון

  

  :מבוא

סקירות אחרונות של המחקר המוזיקלי הראו שלהתנסות מתוכננת היטב במוזיקה יכולה להיות השפעה חיובית 

 ,Catteral, 2002 ;Costa Giomi, 2004 ;Deasy (,ילדים שלעל התפתחות קוגניטיבית ועל הישגים לימודיים 

2002 ;Hetland, 2000 ;Hodges, 2005 ;Hodges and O'Connell, 2005 ;Schellenberg, 2004( , על ייחוס

 ,Brand, 2008 ;Kirk, Kallangher & Anastasios(ועל כישורים חברתיים ) Kennedy, 1998(מסוגלות עצמית 

1986 ;Spycgiger, 1998 ;Hallam, 2001 ;Oneil, 2001 ;Scripp, 2003(, בייחוד בקרב ילדים בסיכון 

)Catterall, 2003 ;Portowitz, 2004 ( וילדים בעלי צרכים מיוחדים)Atterbury, 1985 ;Portowitz, 2001, 

2002 ;Teachout, 2005 ;Welch, 2001 .(בדקו את השפעת לימוד מוזיקה על הישגים אשר  ,המחקרים אל

המחקר .  שבאמצעותם מתרחשת השפעה זוהמנגנונים את צורך להביןמעוררים את ה, בדיסציפלינות אחרות

ומנסה להגיע להבנה עמוקה יותר של המרכיבים הבונים למידה במוזיקה , הזה מתייחס לנושא מורכב זה

 . להביא לשיפור בכישורי חשיבה ולמידה כלליים של ילדיםשביכולתםו

                                                            

 :מאמר זה פורסם לראשונה באנגלית 1
"Underlying mechanisms linking music education and cognitive modifiability," Research Studies in Music 
Education 31(2) (2009): 107-128.  

  . לפרסם את המאמר  בגליון זה של מנעדתודתנו למערכת כתב עת זו שנתנה את הסכמתה לתרגם ו
  . תודה מיוחדת לאסנת ליכטנשטיין שתרגמה את המאמר לעברית
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  ילדיםהשפעת החינוך המוזיקלי על ההתפתחות הקוגניטיבית והחברתית של 

. יש כיום התעניינות רבה בחקר השפעת החינוך המוזיקלי על התפתחות קוגניטיבית וחברתית של ילדים

מחקרים בתחום הקוגניציה מראים שלהתנסות מוזיקלית יש השפעה חיובית על התפתחות הקוגניציה ועל מנת 

מוזיקה נמצאה גם מקדמת . )Altermüller, Gruhn, Parlitz & Kahrs, 1996 ;Schellenberg, 2004(המשכל 

). Rauscher et. al., 1994 ;Scripp, 2003( .התמצאות בזמןוהתמצאות במרחב  ,)Wolff. 1992(יצירתיות 

מאפיינים  מספרבשמבנה המוח של אנשים המעורבים בפעילות מוזיקלית שונה נמצא מחקרים עדכניים ב

 ,Gruhn & Rauscher (ללימוד מוסיקהת  חשיפה מעטה יחסינחשפומשמעותיים ממבנה המוח של אנשים ש

2002, 2007 ;Patel, 2008 ;Schlaug et al., 2004(. בין נמצא קשר חזק בין לימוד מוזיקה בגיל צעיר ו, הלדוגמ

להבנת והנחוצים  ,על חשיבה מופשטתו האחראיים על אינטליגנציה מרחבית במוחהתפתחות קשרים עצביים 

  ).Rauscher et al., 1997 ( מושגים מתמטיים

  

בהשוואה  ,שתלמידים שלמדו מוזיקה הגיעו להישגים גבוהים יותר בלשון ובמתמטיקהנוספים נמצא מחקרים ב

 & Cateral, Chapleau(לא קשר לרמת החינוך ולמצב הכלכלי של משפחתם ול ,חבריהם שלא למדו מוזיקהל

Iwanaga, 1999 ;Forgeard, Winner, Norton & Schlaug, 2008 ;Scripp 2003 ;Upitus & Smithrim, 

2001 ;Vaughn, 2000.(  אוסטריהביץ וי בבתי ספר בשוונעשהשארוך טווח ממצאים מרשימים היו למחקר. 

על חשבון שיעורי מתמטיקה תלמידים שלמדו מוזיקה חמש שעות בשבוע ש מצא, שנמשך שלוש שנים, המחקר

להישגים אף בלשון הגיעו ו, יהם שלא למדו מוזיקהחברזו של  הגיעו במתמטיקה לרמת הישגים השווה לולשון

 ,Armstron and Casement, 1997 ;Spychiger, 2001 ;Weber( משל חבריהם שלא למדו מוזיקה גבוהים יותר

Spychiger and Party, 2993 .( בעלי ,כרון טוב יותרי הם בעלי זנגינהלומדים העוד מראה המחקר שילדים 

בהשוואה  ,בפרקי זמן ממושכים יותרולריכוז לים להגיע לרמת ריכוז גבוהה יותר  מסוג,כושר הבעה טוב יותר

  ).Scripp, 2003(ילדים שלא לומדים לנגן ל

ת יכולת נמוך באופן ניכר בהשוואה לשכבות ו מעוטיותאוכלוסבקרב אחוז לומדי המוזיקה למרות העובדה ש

קא אצל ויש לחינוך מוזיקלי היא רבת עצמה דוהמחקר שההשפעה שבכל זאת מצא  ,)50%( הבינוניות והגבוהות

; Catterall et al., 1999 ;Portowitz, 2001, 2002( נמוכותאקונומיות -שכבות סוציומילדים הבאים 

Portowitz & Brand, 2004 ;Rauscher, 1994 ;Upitis, 2002.(  מחקר שבדק ילדי בית ספר מאזורים כפריים

לפתרון בעיות נכונה נות עזרו לילדים לפתח חשיבה ביקורתית וגישה שתכניות לימוד באמ מצאועירוניים 

)Stevenson & Deasy, 2005 .( מפתח ,בכיתהעל לכידות משפיע באופן חיובי חינוך מוזיקלי  ש,נמצאעוד 

הישגיים ובעלי תחושת קיפוח -בעיקר בקרב ילדים תת, התאקלמות חברתיתומשפר הסתגלות וטחון עצמי יב

)Hallam, 2001.(  

 בכמה ,הישגים אקדמיים וחברתייםבין ההוכחות הרבות והחזקות לקשר הקיים בין חינוך מוזיקלי וצד ל

 & Ho, Cheung & Chan, 2003 ;Legette, 1993 ;Winner: (קשרים חיוביים כאלהלא נמצאו מחקרים 

Hetland, 2000 .(ל תהליכי הלמידה מוזיקליים המשפיעים ע- לגורמים חוץה ממצאים סותרים אלייחס לאפשר

)Btzloff, 2000 .(מספר מחקרים מצאו שאיכות המורים ואיכות ההוראה היו גורמים מכריעים , הלדוגמ

; Hallam, 2001(מוזיקליים -על הישגים חוץת לימוד מוסיקה השפעהמתייחסים לבשקלול הממצאים 

Rauscher, 2008 ;Spychiger, 2001.( אוכלוסיות ו זהות הופעלו בקרב דומות אכי תכניות מוסיקה נמצא  עוד

את מבנה אם כן התאים ליש . שונות בדפוסי למידהרקע תרבותי ובלא שנלקחו בחשבון הבדלי השונות זו מזו 

למידה האפנויות לרקע התרבותי של התלמידים ול, לאוכלוסיה הנחקרת מנגנוני למידה הבודקמחקר ה

  ).Hallam, 2001 ;Upitus & Smithrim, 2001( ,וידואליותואינדיה
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  טיבית מבנית וסביבת למידה מתווכת יהשתנות קוגנ

  

  רקע 

למידה תהליך אינטראקטיבי מורכב בין גורמים ב הרואות ,אורטיותיהמחקר הנוכחי מתבסס על גישות ת

 & Bandura, 1986 ;Garcia & Pintrich, 1994 ;Linnenbrink(סוציאליים ואמוציונאליים , קוגניטיביים

Pintrich, 2001 ;Pintrinch & Schunk, 2002 ;Vigotsky, 1978 .( אורית י על תספציפיתנשען המחקר

 ,Feuerstein (4של פויירשטיין) MLE (3ית הלמידה המתווכתיאוריות) SCM (2ההשתנות הקוגניטיבית המבנית

Feuerstein, Falik & Rand, 2006 ;Feuerstein, Rand & Rynders, 1999(,  ועל תכניתMISC פנינה  של

  .5קליין

טוען ,  הרואה באדם מערכת פתוחה הנתונה לשינויים תמידיים,בהתבססו על השקפת עולם אופטימיסטית

כישורי אלא מהעדר  , נובעים מאינטליגנציה נמוכהאינםהישגים אקדמיים נמוכים , פויירשטיין שבמקרים רבים

תנאים כ הפועלות – קציות קוגניטיביותפונ –פויירשטיין מזהה ומגדיר אסטרטגיות חשיבה . למידה מספקים

 כאשר .למידהלפונקציות קוגניטיביות תקינות הן הכלים הבסיסיים הנחוצים .  תהליכי הלמידהלכלבסיסיים 

יתקשה להפעיל על הגירויים ,  אפיזודיתתפיסההילד את העולם יתפוס , פונקציות אלה פגומות או נעדרות

רבים מן הילדים , למעשה. ת מידע על בסיס ידע ותפיסה קודמיםתהליכי השוואה ואנליזה ולא יוכל לבנו

, ות המשותפות לכל תחומי התוכןכלליוסובלים מהעדר מיומנויות חשיבה בסיסיות " הישגיים-תת"המוגדרים 

הפונקציות ושיפור  תיקון ).Feuerstein et al., 2006(מפונקציות קוגניטיביות פגומות , או בלשונו של פויירשטיין

  .הישגיים- אפוא הצעד הראשון בדרך הארוכה והקשה לקידום ילדים תתואה גניטיביותהקו

 Mediated ("סביבת למידה מתווכת. "איכותיתפויירשטיין מגדיר קריטריונים המאפיינים סביבה לימודית 

Learning Environment( )MLE( לימודים המעוצבת במכוון לפיתוח הפונקציות הקוגניטיביותסביבת  היא .

מותאמת ומתוזמנת  ,מדויקת הגישה דידקטית שנועדה לבסס אינטראקצי ינהה אוריית הלמידה המתווכתית

מתווך בתהליך כ חלקו של המורה , קונסטרוקטיביסטיתםבדומה לסביבת לימודי .תלמיד למורה בין ההיטב

חדשה  להבנות למידה ת התלמיד אוביאשי  גומליןייחס תרישהוא חותר ליצבכך משמעותו  .קריטיהוא הלמידה 

  .  שלוקודםהידע העל בסיס הבנתו האינטואיטיבית ו

  

  מוזיקליהת ההשתנות הקוגניטיבית והלמידה  המתווכת בהקשר ויאורייישום ת

ת הלמידה המתווכת יאוריית ההשתנות הקוגניטיבית ותיאוריימחקרים רבים ומקיפים בדקו את השפעת ת

 על ,לי מוזיקבהקשר MLE- וSCM םישוי תמנסה להעריך את השפע מחקר זה הוא הראשון ה.במגוון הקשרים

 מספרבתהליך בניית המחקר מצאנו , ואכן. התפתחותם של כישורי למידה ספציפיים אצל ילדים בסיכון

לתהליכים תפיסתיים וקוגניטיביים בולטים נושאות קווי דמיון ש )SCM-המוגדרות ב(פונקציות קוגניטיביות 

  : כל מרכיביהעליקלית מוזההדרושים להבנה 

  

                                                            

2 Structural Cognitive Modifiability - SCM  
3  Mediated Learning Experience או  :Mediated Learning Environments  MLE - 
  ..ICEL, n.d: ראה למידע נוסף על התאוריה והפרקטיקה של פויירשטיין 4
פיתחה תכנית , אילן- לחקר הפרעות התפתחותיות בגיל הרך באוניברסיטת ברמרכז בייקרהעומדת בראש , פנינה קליין'  פרופ5

 MISC) More Intelligent and Sensitive –המבוססת על הגישה הפדגוגית של הלמידה המתווכת , לאומית-שזכתה להכרה בין
Child .(ההתערבות בנויה על פי . ילדים ממשפחות מצוקה וילדים מחוננים,  לילדים בעלי מוגבלויות התפתחותיותתכנית זו מיועדת

 & Baker (n.d.), and Klein (1996) ;Klein: למידע על פעילות המרכז ראה. מידתו של כל ילד ומותאמת לצרכיו האישיים
Alony (1993) ;Klein, Weider & Greenspan(1987)..  
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דפוס או אירוע על סמך מאפייניו ,  מאפשרת לתלמיד לזהות תבניתזו פונקציה :הושימורתבנית זיהוי . 1

 מאפשרת , פונקציה זו מפתחת יציבות תפיסתית.חלים שינויים במאפיינים אחרים שלו גם כאשר ,הקבועים

 'משפטים מתמטיים על בסיס נוסחה קבועה וכדלהבין ,  לזהות ולהבין מילים על בסיס שורש קבועתלמידל

 למרות , כמו נושא או מוטיב,יחידה מלודיתלמשל לזיהוי מוזיקלי פונקציה זו נחוצה הבהקשר ). 1969, ה'פיאז(

 מקצב על בסיס יחסים זיהוי תבניתאו ל, 'הרמוניה וכדב, תזמורב, רגיסטרב, במקצבשיחידה זו עוברת שינויים 

  .ילים כאשר התבנית עוברת שינויים בטמפו או במתאר המלודיבין משכי הצלקבועים 

  

 בשלמותו גם כאשר הוא מורכב הגירויאת היכולת לתפוס את  מתארתפונקציה זו : תפיסה הוליסטית. 2

לארגן ולמיין קטעי מידע , מניעה את התלמיד להשוותהתפיסה ההוליסטית . מיחידות משנה רבות ומגוונות

תוך כוונה להבין את היחסים בין היחידות המבניות היוצרות את קטים או אירועים מולחפש קשרים בין אוביי

. קראנבהבנת הלמשל  לעזור יש בה כדי ו, כאשר מתמודדים עם מבנים רחביםעיקריכולת זו חשובה ב .השלם

הות לז, ים מורכביםמוזיקליאירועים פיתוח תפיסה הוליסטית מאפשר לילדים לתפוס ולהבין ,  למוזיקהאשרב

ליים ולהבין כיצד מתייחסות זו לזו יחידות מוזיקליות ברמות אאת המאפיינים היוצרים גבולות פונקציונ

ולתפוס צורות חזרה מאפשרים לזהות ווריאציה ו, הבנת מאפיינים מארגנים כלליים כמו ניגוד. היררכיה שונות

  ).Brand, 2000(' וכד ABA מבנה של ,מבנה סטרופי,  כמו רונדוותמוזיקלי

  

פונקציה זו מאפשרת לתלמיד להבחין בין מרכיבים ולהתמקד :  מקורות מידעמספרזמנית ל-התייחסות בו. 3

יכולת הבחנה בין מרכיבים והתייחסות אל כמה מהם בבת אחת . באספקטים ספציפיים של תופעה מורכבת

 יותר את השלם על כל מאפשרות לתלמיד להעריך את המשמעות היחסית של כל אחד מהמרכיבים ולהבין נכון

  . היבטיו

פונקציה זו משמעותית ביותר במוסיקה שכן הבנה מוסיקלית דורשת התייחסות בו זמנית למימדים ומרכיבים 

 גובה - שני מרכיביםה בעצמהשמכיל(מלודיה ביד יתמקד התלמבעת האזנה למוזיקה ייתכן לדוגמה ש. רבים

-לעזור לתלמיד להיות מודע לרבכדי  ש בו י, לימוד מוזיקה.דינמיקהה או מרקםה ,הרמוניהה מםתעלי ו,)ומשך

, האינטראקציה ביניהםלהבין את השונים ו המרכיבים המוסיקלייםלהבחין בין ,מוזיקליתהיצירה ה לת שוממדי

 ).Bamberger, 1991, 2003 ;Cohen, 1086 ;Serafine, 1988 (אוזניו ל"נפרשת"בעת שהמוזיקה המתרחשת 

 שכן היא מאפשרת לאדם להתייחס לנקודות מבט ,קציה זו השלכות חברתיות מרחיקות לכתה סבור שלפונ'פיאז

 as cited in (מתפיסת עולם אגוצנטרית ומקובעת" להיחלץ" מפתחת יכולת כך ובמגוונות ושונות משלו

Feuerstein et al., 2006.(  

  

ימפולסיבית ומעודדת חשיבה  שפועלים מפחיתה התנהגות אקודם היכולת לעצור ולחשוב :ויסות עצמי. 4

מנע יאפשרים לתלמיד להמעצמי ריסון יכולת טיפוח משמעת עצמית ו. מנעות מתגובה מקריתיכננת והומת

התלמיד שהתנהגותו מווסתת וממוקדת חווה יותר . מתגובה בלתי מתוכננת ובכך מביאים ללמידה מוצלחת יותר

. מעלה את רמת המוטיבציה שלו ללמידה נוספתמשפר את הדימוי העצמי שלו ו, הצלחות בתהליך הלמידה

)Pinrich & Zusho, 2002 .(בשיעור יחידנילימוד נגינה , האזנה מכוונת למוסיקה :ביישום לתחום המוזיקה ,

 אסטרטגיות לפיתוח הרגלי התנהגות יםמשמעת עצמית ומקנמחייבים כל אלה , השתתפות בהרכבי נגינה

 & Kirk et al., 1983 ;McPherson & Renwick, 2000 ;Oreck, Baum(מרוסנת ובלתי אימפולסיבית 

McCartnney, 1999.(  
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   בקונטקסט מוזיקליMLE - עקרונות ה יישום:  איכותיתסביבת הוראה

 יאמצו גישה דידקטית מובנית )MLE(מורים אשר שואפים ליצור סביבת הוראה מתווכת ,  שהוזכר למעלהפיכ

להלן פירוט הקריטריונים של ההוראה  .תלמיד למורהוהדדית בין ה  מתואמתהאינטראקציעל שמבוססת 

  :לימוד מוסיקה בהקשר של ישומיהםיוהמתווכת 

  

מתווך מתמקד במצב הקשב של התלמיד ה ,שתביא ללמידה בשאיפה ליצור מעורבות: כוונה והדדיות: מיקוד

ריכוז ומיקוד כאשר יעיל לפיתוח האזנה למוזיקה היא כלי . מילולית או אחרת, מעודד אותו לתגובה פעילהו

מתן ביטוי , בלימוד קבוצתי. לפענח את משמעותוושמיעתי הרוי יך להתרכז בגהתיווך מעורר בתלמיד את הצור

ועל בטיח שמירה על רמת מוטיבציה גבוהה מ ,תגובות השונות והמגוונות של התלמידים לקטע מוזיקליל

  . ומעורבות בתוכן השיעורהתעניינות 

  

ה מכוון את הסיטואציה  המוֶר,ליתאבשאיפה ליצור גמישות מנט: יציאה אל מעבר לכאן ולעכשיו: הרחבה

 דוגמאות שמתקשרות למצבים דומים םמרחיב את מצבי הלמידה ומכליל בה, דייהלימודית אל מעבר למי

 תקשורת מושגי ומשם לאחרותיתרחב הדיון לדרכי תעבורה ,  רכבותבשיעור שתוכנו, הלדוגמ. בהקשרים אחרים

ירחיב המורה את , כאשר דנים בארגון המבני של יצירה מוזיקלית או מגדירים תבנית מוזיקלית.  יותריםמופשט

. כיצד תבניות דומות או מבנים דומים מופיעים בהקשרים אחרים דגיםויידי יהמהקשר להדיון אל מעבר 

הלחנת  משימת :ה לדוגמ.ן מגווניםתחומי תוכלת לילדים ליישם למידה ספציפית ות מאפשרויצירתימשימות 

 עיקרון ההרחבה מאפשר .' וכדבניית קנון בתנועה, מבנה סטרופיכתיבת שיר ב ,A B Aמבנה הנלמד בקטע קצר 

משמעות התיווי הקניית ,  לדוגמאכמו, להבנות קשרים בין מושגים ועקרונות המשותפים לדיסציפלינות שונות

סופי ותלוי במידה רבה -ןגמיש ואי" הרחבה"עקרון ה .תמטיקהשבירת השלם במהריתמי על ידי הקבלתו ל

קשרים בין תחומי  בעצמווליצור  שהוא מעודד את התלמיד לחפש כךכוחו ב. בגמישותו המחשבתית של המתווך

  . החייםבכל תחומיובין תופעות שונות " רחוקים"ידע 

  

רוי על ידי המתווך בדרך יהצגת הגתווך למשמעות מתייחס ל :ליתאתיווך למשמעות קוגניטיבית ואמוציונ

 ואלא רלוונטי  כנתפס בעיניוהלימוד נושא גם כאשר , ללמודרצון שלו  של התלמיד ואת הוסקרנותשתעורר את 

 הגדרה ומתן משמעות .אור מדויק של מאפייניוירוי ותיהגדרה ברורה של הגגם ווך למשמעות כולל ית. לא מעניין

ם מירוהתחושה של הבנת העולם הסובב את התלמיד ותאת הידע ואת  , את השפהיםלמושגים חדשים מעשיר

אצל התלמיד עורר ל התלהבות ווריצתפקידו של התווך למשמעות ל, בנוסף. לפיתוח יכולות תקשורתיות

נכון ייצור אצל  הלומד נגינה מחויבות תווך  ,הלדוגמ. גם כאשר הסיפוק ממנה איננו מיידי ,מוטיבציה לפעילות

   .כליב היומיומיטווח שיש לתרגול ארוך ההרווח תמדה מתוך הבנה של ונכונות לה

  

בין החשיבות המכרעת שיש לאיכות האינטראקציה ואת בהכרתנו את הצורך בהבנת דרכי הלמידה השונות 

אנו מאמינים שסביבת למידה מתווכת מציעה את הגישה , באוכלוסיות של ילדים בסיכוןבפרט  ,תלמיד למורהה

 ,Portowitz, 2001 ;Portowitz & Klein (.כונה והמתאימה ביותר להשגת היעדים של מחקר זההדידקטית הנ

2007.(  

  

  הליך

  משתתפיםה

 ספרהת רשויות הרווחה ילדים בגיל ביאליהן מפנות  , מועדוניות יוםארבעהאגודה לקידום החינוך ביפו מפעילה 

שר מבית י הי הילדים מגיעים למועדונית מדי יום. םלימודיבאקונומי נמוך וקשיים - על בסיס מצב סוציו,היסודי
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 חודשים בשנה ומשלבות ילדים 12 , ימים בשבועחמישהת ות פועלוהמועדוני. 18:00ושוהים שם עד השעה , הספר

בקבוצת הניסוי נבדקו .  ממועדוניות היום של האגודה9-7המשתתפים במחקר זה הם ילדים בגילי . 11-6בגילי 

ילדי קבוצת ). N=36(מועדונית רביעית הורכבה מילדי  קבוצת הביקורת .)N=45(ניות ילדים משלוש מועדו

  .  ילדי קבוצת הביקורת לא קיבלו שיעורי מוזיקהואילו ,הניסוי השתתפו בתכנית מוזיקה

  

  כלי האבחון

  : הקוגניטיביות שנבחרו הוערכה על ידי מבחנים מתאימיםההתפתחות של כל אחת מהפונקציות

  

מבחן מטריצות זה משמש להערכת הבניית תפיסה וחשיבה : Ravenיצה הסטנדרטי והצבעוני של מבחן המטר

 בעיות 60המבחן מכיל . מעלההמבחן מיועד לילדים מגיל שש ו. שפה ותוכן לימודישאינם תלויי אנלוגית 

נה ובה חלק בכל משימה מוצגת תמו.  בעיות12כל חטיבה מכילה ). E- וA ,B ,C ,D(המאורגנות בחמש חטיבות 

מתוכן יש לבחור את , שמונה הצעות להשלמת החלק החסר בתמונהעד מתחת לתמונה מופיעות שש . חסר

הציון . הבעיות מאורגנות ברמות קושי עולה וכל תשובה נכונה מזכה בנקודה אחת. האפשרות האחת הנכונה

 Center for Psychological ( .הסופי מחושב על פי אחוז התשובות הנכונות וביחס לנורמות המתאימות

Studies, n.d.a.( פונקציה , לפתרון הבעיה אחרחשיבתי עיקרון הפעלת  כל אחת מסדרות הבעיות דורשת

, A11שאלה כדי להגיע לפתרון הנכון של , כך למשל .זה מכוון אליהןמאלה שמחקר , קוגניטיבית אחת או יותר

לקווים העבים המופיעים במאונך ולקווים הדקים : נדרש התלמיד להתייחס לשני מקורות מידע בו זמנית

התבנית החיצונית של הריבוע והעיגול והתוכן : על התלמיד לזהות שתי תבניות B8בשאלה . )1תמונה  (האופקיים

הצורה משנה על התלמיד לזהות את הרצף שבו ) 3תמונה  (C2שאלה וב. )2תמונה  (הפנימי של הקווים השחורים

שליטה עצמית והתנהגות מרוסנת . )שימור וזיהוי תבנית ( הבסיסית נשארת קבועהצורתהאת גודלה בעוד ש

  . תנאים מוקדמים הכרחיים להצלחה בזיהוי הבעיה ובבחירת התשובה הנכונהםבמהלך המבחן ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  B8: מטריצות של רייבןמבחן ה: 2תמונה                         A11: מבחן המטריצות של רייבן: 1תמונה              
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  C2: מבחן המטריצות של רייבן: 3תמונה                                                                      

  

ערך בחינת הממוצע . 90ממוצע של בו, 98 עד 60במחקרים לבדיקת עקביות פנימית התקבלו תוצאות בטווח של 

 ומבחן Stanford-Binetמבחן , מקדם התאמת התקפות בין בחינת המטריצות של רייבן. 82- כהחוזרת הוא

Weschler scales 80- ל70והרוב נע בן , 88- ל54 נע בן) Center for Psychological Studies, n.d.a ;

Schweizer, Goldhammer & Rauch, 2007 .(נים הנורמות להשוואת תוצאות מחקר זה מתבססות על נתו

  ).Glantz, 1989(סטטיסטיים של מבדקי ילדים שבוצעו בישראל 

  

  :מבחן הצורה המורכבת

). 2006(ועיבדו אותו פויירשטיין וחבריו , )Rey Osterrieth) Osterrieth, 1944מבחן הזה פיתח לראשונה את ה

ים ויחסים לתפיסה אפיזודית ומבוססת על יצירת קשרבניגוד המבחן בודק תפיסה הוליסטית העומדת 

והוא מתבקש תחילה , אומטרית מורכבתילתלמיד מוצגת צורה ג. וירטואליים בין האובייקטים הנתפסים

 נקוטמטרת המבחן לבדוק את יכולת  התלמיד ל).  4 תמונה(להעתיק אותה ואחר כך לצייר אותה מהזיכרון 

הציון מתייחס . ק ושיטתיותביצוע המטלה דורש דיו. אסטרטגיה שתעזור לו להתמודד עם מטלות מורכבותב

 המרכיבים שבציור מקבל נקודה אחת כאשר 18-כל אחד מ. לאלמנטים המופיעים בציור ולדיוק באופן ציורם

לי בכל שלב אהציון המקסימ.  ביחס לשאר המרכיביםממוקם נכון כאשר הוא נוספת ונקודה ,מצויר נכוןהוא 

ואת הגרסה הפשוטה לילדים , )1995 (ומאיירמדדו  מאייר את תקפות המבחן .  נקודות36הוא ) העתקה וזיכרון(

כמו במבחן המטריצות של רייבן נחוצה גם כאן יכולת ויסות וריסון עצמי להצלחה ). 2001( צוריאל −צעירים 

  .במשימה

  

  "צורה המורכבת" המאפיינים של ה18רשימת 

  ריבוע גדול .1
 שני אלכסונים .2
 ציר אופקי .3
 ציר אנכי .4
 סנפיר עליון משולש .5
 שולש קודקודמ .6
 יהלום .7
 ריבוע שמאלי תחתון .8
 צלב תחתון .9

 צלב שמאלי .10
 חמישה קווים חותכי אלכסון ימין למטה .11

112



 Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 
Adena Portowitz, Osnat Lichtenstein, Ludmila Egorov and Eva Brand- 

Underlying Mechanisms Linking Music Education and Cognitive Modifiability 

 

12.  
 ארבעה קווים אופקיים שמאל למעלה .13
 עיגול עם שלוש נקודות .14
 קו אנכי מעל העיגול .15
 16קו אופקי בודד מעל  .16
 ריבוע אמצעי שמאלי ושני האלכסונים שלו .17
 קו אנכי במשולש הקודקוד .18
 יבוע התחתוןאלכסון של הר .19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 
  מבחן הצורה המורכבת של ריי: 4תמונה 

                                             

  : להערכה עצמית חברתיתFittsשאלון 

: דוגמאות לשאלות מתוך השאלון.  של שאלון זה בוחנות כיצד מעריך הילד את מעמדו החברתי90-72שאלות 

אני מאוד שקט ", "לא אכפת לי מילדים אחרים, "ים אני מרגיש כעס על כל העולםלפעמ", "אני ילד חברותי"

, "אני מעדיף להיות עם עצמי מאשר עם חברים", "אני חושב שבכל אדם יש משהו טוב", "באירועים חברתיים

  ". קשה לי לדבר עם ילדים שאני לא מכיר", "קשה לי לסלוח"

בתקופה של '  תלמידי קולג60דקו שוב בהתבסס על מדגם של  נבTSCS-הערכת מהימנות המבחן לכל מדדי ה

 לבין אלו TSCS-ת המבחן מבוססת על הקורלציה בין מדדי הופקת. 90- ל60וטווח התוצאות הוא בין , שבועיים

ושל עוד כמה  ,MMPI )Minnesota Multiphasic Personality Inventory( ,Edwards Personal Preferenceשל 

  ).Center for Psychological Studies, n.d.a ;Marsh & Richards, 1988(ת מדידות ידועו

, המדגישה את תרומת החינוך המוזיקלי להתפתחות קוגניטיבית וחברתית, בהתבסס על הסקירה הספרותית

כישורי : של תכנית ההתערבות על אספקטים מסוימים של התפתחות זוהשפעתה נבחרו כלים אלו להערכת 

תקוותנו ואמונתנו היא שתוצאות חיוביות יקדמו את הבנת . ים נבחרים והערכה עצמית חברתיתלמידה כללי

  .המנגנונים הבסיסיים המקשרים בין חינוך מוזיקלי ובין קידום יכולות קוגניטיביות וחברתיות

  

  :השערות המחקר

מבחן ( קוגניטיביות ילדי קבוצת הניסוי יצליחו יותר מילדי קבוצת הביקורת במבחנים הבודקים פונקציות 

 .) 2-1מבחנים , ומבחן הצורה המורכבתRaven   המטריצות של

שאלון ( העצמית החברתית לאחר ההתערבות תםהערכאת משמעותי באופן  ושפריילדי קבוצת הניסוי  

Fitts TSCS , 3מבחן מספר(. 
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  :Pre-Test  -  מבחני קדם

מבחן הצורה , Ravenבאמצעות מבחן המטריצות של  הוערכו כל המשתתפים 2006-2005במהלך שנת הלימודים 

משמעותיים לא נמצאו הבדלים בשלושת המבחנים . Fitts ושאלון הערכה עצמית חברתית של Ray של המורכבת

  ). ,3, 2, 1ראה טבלאות ( ילדי קבוצת הניסוי ובין ילדי קבוצת הביקורת בין, התערבותי-הקדםבמצב 

  

  

  :תכנית ההתערבות

 : תכנית המוזיקה
  :הבאותבשתיים מתוך הפעילויות השתתף כל תלמיד .  שעות בשבוע3-2ילדי קבוצת הניסוי למדו מוזיקה 

בשיעורים אלו האזינו הילדים למגוון של יצירות מוזיקליות מתוך רפרטואר : שיעורי הבנה מוזיקלית 

) לפחות(חת לשנה כמו כן יצאו התלמידים א. רית מכל העולםאעממית ופופול, נרחב של מוזיקה אמנותית

 .האזינו למיטב האמנים והתזמורות בביצוע חי של היצירות שלמדו בשיעורי המוזיקהו, לקונצרט

לכל תלמיד בקבוצת הניסוי ניתנה הזדמנות ללמוד לנגן באחד מכלי הנגינה : שיעורי נגינה יחידניים 

 .יל חל,קלרנית, סקסופון, חצוצרה, קסילופון, כינור, ניתאורג, פסנתר: הבאים

קבוצת : הבאותכל ילדי קבוצת הניסוי השתתפו בקבוצת ביצוע אחת מתוך האפשרויות : קבוצות ביצוע 

 . כלי נשיפהיהרכב, מקהלה, כלי הקשהקבוצת , דרבוקות

פני בהילדים התקיימו כמה פעמים בשנה אירועים בהם ניגנו , בנוסף לשעורים הקבועים: הופעות 

 באירועים של המרכז ביפו ובקונצרטים ,להופעות במרכזים קהילתיים התלמידיםהוריהם וחבריהם וכן יצאו 

 .אילן-באוניברסיטת בר
  

 :הכשרת המורים
במסגרת הפרוייקט השתתפו המורים בסדנאות הוראה שנועדו להכשירם להוראה מתווכת ולהבטיח 

 אינטראקציה איכותית ביניהם לבין התלמידים

 מפגשי סדנה שנתיים בהדרכתם של מורים 14-השתתף בלבפרוייקט נדרש כל מורה : הוראההסדנאות  

.  וביישומן בקונטקסט מוזיקליMLE- וSCM-המפגשים התמקדו בהסברת תאוריות ה. ומתווכים מקצועיים

יישם בו את עקרונות ההוראה המתווכת  המורה נדרש להציג שיעור מוזיקה קונבנציונלי ולאחר מכן ל:לדוגמה

 .תוך הדמיה של מערכת כיתתית

 

  :   בשיעורי המוזיקהMLEיישום 

השלימה והעשירה את שנרכשה בסדנאות ההוראה ) סביבת למידה מתווכת( MLEהגישה הדידקטית של 

  . לימוד מוזיקהתוך כדי ועזרה לתלמידים לפתח שיטות חשיבה ואסטרטגיות למידה , הפעילות הלימודית

  

  :דוגמאות

ן ומפנה את תשומת לבם של התלמידים לדרכים עורר דיומבמהלך האזנה ליצירה מוזיקלית המורה  

מרכיבים השונים ממלאים תפקיד בחלוקת היצירה לחלקיה בו ההמלחין מארגן את היצירה ולאופן בהן 

 ).תפיסה הוליסטית(ובהבנייתה ליחידה שלמה 

לזהות , הבין תהליכי וריאציה או טרנספורמציה במוסיקהאת התלמידים ליוביל תיווך לזיהוי תבניות  

נעימה  ,כך. את המרכיבים המשתנים ואת המאפיינים והרעיונות המוסיקליים שנשארים קבועים ואינם משתנים

שימור , שימור תבנית(מּוכרת המנוגנת בכלי אחר או ברגיסטר אחר ונשמעת שונה היא עדיין אותה נעימה 

 ).קביעויות
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 ,)תווך למשמעות(מוסיקליים  בכל מצבי הלמידה השתדלו המורים להבהיר ולהגדיר  את המושגים ה 

ולעודד יצירת שרשרות קומוניקציה ) תיווך להרחבה(לקשר את נושא הלימוד לתכנים שהם מעבר לכאן ולעכשיו 

   ).תיווך לכוונה והדדיות(ושיתוף פעולה בינם לבין התלמידים ובין התלמידים לבין עצמם 

, כהן(בתנועות גוף : בדרכים מגוונותבמהלך ההאזנה ליצירות המוזיקליות ביטאו הילדים את הבנתם  

 multiple(הגישה של ריבוי דרכי ייצוג . בתנועות ידיים ובאמצעות תיאורים גרפיים שונים, )1997

representation ( משקפת את ההכרה ואת ההבנה שאין דרך הסמלה אחת שניתן לייצג בה את היצירה על כל

בציור או , באלתור, במשחק, טא הבנה מוזיקלית בשירהגישה זו מאפשרת לתלמיד לב. מרכיביה ומורכבותה

; Bamberger, 2005 ;Brand, 2000, 2008(ידי מוסכמות התיווי הקונבנציונלי על בתנועה בלי שיחוש מוגבל 

Cohen, 1986. 1997.(  

 התלמיד לבין העבודות של חבריו שופכת אור על הגורמים השונים הפועלים ביצירה תהשוואה בין עבוד 

כאשר לומדים את יצירתו , כך לדוגמה. רוי השמיעתי באופן ויזואלייייצג את הגלניתן הדרכים השונות בהן ועל 

הייצוג הגרפי עוזר לילדים לזהות סוגים שונים של ארטיקולציה ולהשוות ביניהם , "משחק "- לפסנתר של ברטוק

). 5תמונה (ם וקווי מתאר מלודיים שונים משכים שוני, )קווים ארוכים ורצופיםבניגוד לקווים קצרים ומופרדים (

על חזרות של חלקים גדולים על , ניתוח של קווי זמן ושל רישומים גרפיים שופך אור על המבנה של היצירה

לאחר שהתלמיד מפנים את הדפוס המבני ביצירה . A B A כמו ים כללייםמבנמחיש  ומ,ניגודים ושינויים

 .ות לו גם ביצירות אחרותיזהה אותו ואת התבניות הדומ, הנלמדת

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מאת ברטוק" לילדים"מתוך "  משחק" ייצוג גראפי של :5תמונה                         

  

  

בעזרת , כך למשל. מצוא דרכים יעילות לפתרון בעיותחפש ולשיטת הלמידה המתווכת מכוונת את התלמיד ל

תמקד לההנטייה הטבעית לראות בתווים פרטים בודדים ו על לגבורהתלמיד בשיעור הנגינה עשוי  ,תיווך נכון

את יחסיהן עם ויכולת לזהות את היחידות המוזיקליות . ביחידות מוזיקליות היוצרות רעיון מוזיקלי משמעותי

גם ללמוד מהר  וכתוצאה מכך  עוזרת לתלמיד להבין טוב יותר את המוזיקה,הרעיונות המוזיקליים שבסביבתן

   .רוי משמעות שהיא מעבר לאוסף פרטיויבמקביל התלמיד לומד לחפש בג. אויכראותה יותר לבצע 

  

  :Post-tests - מבחנים מסכמים

: המקדימיםהמבחנים  עברו שוב כל המשתתפים מקבוצת הניסוי ומקבוצת הביקורת את 2007במהלך חודש יוני 

  .Fittsת של  ושאלון תפיסה עצמית חברתי"צורה מורכבת"מבחן , Ravenמבחן המטריצות של 

  :ממצאים

  : Ravenהערכת כישורים קוגניטיביים במבחן המטריצות של 
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. שנערכו לפני ההתערבות ולאחריה, Ravenהרמה הקוגניטיבית של הילדים נמדדה במבחני המטריצות של 

 יהיה גדול יותר בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת Post-ני החהשערת המחקר הייתה ששיפור ההישגים במב

לא נמצא הבדל ניכר בין הקבוצות . univariantכדי להעריך את ההבדל בין הקבוצות הופעל ניתוח . ורתהביק

עם )  זמןXקבוצת ( הופעל להערכת השערת המחקר 2x2 Anova ניתוח .F)p ,1.74) = 86 ,1< . 05: במבחני הקדם

. = Post :70- והPre-דידות הניתוח התוצאות מראה הבדל ניכר בין מ. מד הזמןימדידות חוזרות בהתייחס למ

Eta2 ,001 . <p ,264.41) =  74 ,1(F ואפקט ניכר של האינטראקציה קבוצה X12.,  זמן = .Eta2 ,01 . >p ,9.78 = 

)74 ,1(F . מציגים את הממצאים ואת סטיות התקן של מדידות ה 1 ותרשים 1טבלה-Preוה -Post בשתי 

  .הקבוצות

  

  : 1טבלה 

- והPre- לבדיקת פונקציות קוגניטיביות במבחני הRaven תקן במבחן המטריצות של מדידות ממוצע וסטיית

Post.  

  

      Research groups     

  Control   Experimental     

After Before  After  Before    Measurements 
34.97  

14.23  

19.91  

8.67  

44.12  

9.66  

21.88  

7.73  

M 

SD 

Raven 

Matrices 
  

השיפור , אולם, שתי הקבוצות שיפרו את הישגיהם במבחן המטריצות של רייבן, 1שים כפי שניתן לראות בתר

נמצא אפקט משמעותי , בניתוח האפקט הפשוט למיקום מקור האינטראקציה. היה גדול יותר בקבוצת הניסוי

(F(1,42) = 195.35, p < .001, �2 = .82) לשותפות בקבוצה בקרב חברי קבוצת הביקורת F(1, 32) = 88.88, 

p < .001, �2 = .74  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוצאות במבחן המטריצות של רייבן לפני ואחרי ההתערבות : 1תרשים 

  

  הערכת תפיסה הוליסטית במבחן הצורה המורכבת

נבדקה במבחן הצורה המורכבת ) תפיסה אפיזודיתהעומדת בניגוד ל(רמת התפיסה ההוליסטית של הילדים 

 יהיה Post-במבחני השל חברי קבוצת הניסוי חקר הייתה ששיפור ההישגים השערת המ. Post- והPre-במבחני ה

כדי להעריך את ההבדל בין הקבוצות נותחו .  קבוצת הביקורתמאשר של חבריגדול יותר באופן משמעותי 
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 לא Pre-מבדקי ה. שלב ההעתקה ושלב הזיכרון:  בשני וריאנטים של המבחןPost- והPre-הממצאים של מבחני ה

 נערך לצורך השערת Anova 2x2ניתוח . F(2, 85) = 1.37, p > .05בדלים ניכרים בין שתי הקבוצות הראו ה

הניתוח מראה הבדלים ניכרים בין המדידות . מד הזמןיעם מדידות חוזרות באשר למ)  זמןxקבוצה (המחקר 

מו כן נמצאה כ. Post :F(2, 72) = 10.33, p < .001, Eta2 = 22- למדידות במבדקי הPre-במבדקי ה

  .F(2, 72) = 5/37, p < .01, Eta2 = 13:  זמןXאינטראקציה משמעותית של קבוצה 

  

-  והPre-מראים את הממוצעים ואת סטיות התקן של מדדי ההעתקה והזיכרון במבחני ה  2-3ים טבלה  ותרשימ

Postר תכנית ההתערבותתרשימים אלו מראים שיפור ניכר של תוצאות קבוצת הניסוי לאח.  בשתי הקבוצות .

וניכרת אפילו ירידה קלה ברמת ההישגים במבחני , קבוצת הביקורת לא שיפרה את הישגיה בתקופת הזמן הנתון

  .Pre- בהשוואה למבחני הPost-ה

  

  2טבלה 

  . שלב העתקה ושלב הזיכרון− של מבחן הצורה המורכבת Post- והPre-וסטיית תקן במבדקי הממוצע מדידות 

  
      Research groups     

  Control   Experimental     

After  Before  After Before    Measurements 
23.40  

9.82  

20.44  

10.65  

27.33  

7.61  

19.49  

9.65  

M 

SD  

Copying 

14.12  

8.94  

15.50  

8.24  

18.81  

7.44  

13.23  

8.14  

M 

SD 

Memory 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לפני ואחרי ההתערבות, העתקה- צורה מורכבת   תוצאות מבחן:2רשים                           ת
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  לפני ואחרי ההתערבות, כרוןי ז–תוצאות צורה מורכבת : 3תרשים                                

  

השוואה בין הציורים מגלה שלאחר תכנית ההתערבות שיפרה התלמידה מקבוצת הניסוי את יכולתה לדייק  

ציורים אלו משקפים את . יבים של הצורה המורכבת גם בהעתקה וגם בציור מהזיכרון המרכ18ולצייר נכון את 

נראה בבירור כי . יכולתה לזהות את כל אחד מהמאפיינים של הצורה ולמקם אותו נכון ביחס למבנה השלם

וכמו כן לסגל לעצמה , רוי בשלמותו ולהבין את היחסים בין חלקיויהצלחתה נובעת מיכולתה לתפוס את הג

ציורי התלמיד , שלא כמוה". חושבים, רגע"לווסת את תגובותיה ולנקוט גישה של , אסטרטגיות לביצוע המשימה

ציורי התלמיד מקבוצת . מקבוצת הניסוי מראים ירידה ביכולתו לדייק בהעתקת הצורה ובשחזורה מהזיכרון

   )7- ו6תמונות (כיביה  ואפיזודית של הצורה ושל מר משקפים תפיסה מטושטשתPost-הביקורת במבדקי ה

  

  

  

    

  

  

        a) (                               b)                 (                 c)  (           )                     d ( 
ציור הצורה המורכבת מהזכרון ) b (; Pre-העתקת הצורה המורכבת במבדקי ה) a: (קבוצת ניסוי :6תמונה 

  במבחני 

  ; Post-ציור הצורה המורכבת מהזכרון במבחני ה) d(Post; -העתקת הצורה המורכבת במבדקי ה) Pre ;) c-ה

  

  

  

  

  

  

  

  

 a) (                                         b)                 (                      c)  (     )                            d( 
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כרון יציור הצורה המורכבת מהז) b (; Pre-העתקת הצורה המורכבת במבדקי ה) a: (תקבוצת ביקור: 7תמונה 

-כרון במבחני היציור הצורה המורכבת מהז) d(Post; -העתקת הצורה המורכבת במבדקי ה) Pre ;) c-במבחני ה

Post   

   לבדיקת הערכה עצמית חברתיתFittsשאלון 

 לפני תכנית ההתערבות Fittsה עצמית חברתית של הערכה עצמית חברתית נבדקה באמצעות שאלון הערכ

השערת המחקר הייתה שילדי קבוצת הניסוי ישפרו את הערכתם העצמית החברתית לאחר תכנית . אחריהלו

. univariant כדי להעריך את ההבדלים בין הקבוצות בוצע ניתוח. מילדי קבוצת הביקורתיותר ההתערבות 

  F(1,68) = .13, p > .05בין שתי הקבוצות משמעותיים מצאו הבדלים במדידות שנעשו לפני ההתערבות לא נ

נמצא הבדל . עם מדידות חוזרות במרכיב הזמן)  זמןxקבוצת  (Anova 2x2לבדיקת השערת המחקר בוצע ניתוח 

עם .  F(1,61) = 5.33, p < /05, Eta2 = 08, בין המבחנים שלפני ההתערבות לבין אלה שנעשו לאחר ההתערבות

. F(1,61) = .24, p > .05: קבוצהXבין הקבוצות באינטראקציה זמןמשמעותיים  לא נמצאו הבדלים ,זאת

  במילים אחרות אף על 

בין הקבוצות ההבדל , גדול יותר בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורתהיה פי שהשיפור בתוצאות המבחן 

  .מבחינה סטטיסטיתלא היה משמעותי 

  

  

  . בשתי הקבוצותPost- והPre-ים את הממוצע וסטיית התקן של מדידות הציג מ4 רשיםת ו 3טבלה 

  

      Research groups     

  Control    Experimental     

After Before  After Before   Measurements 
66.20  

9.69  

64.50  

8.79  

68.85  

8.13  

64.84  

8.29  

M 

SD 

Fitts 

Questionnaire  

  

  .ההתערבותואחרי  של שתי הקבוצות לפני Fittsדות שאלון  ממוצעים וסטיות התקן במדי:3טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לפני ואחרי ההתערבות,  להערכה עצמית חברתית Fittsתוצאות שאלון : 4תרשים                        
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  דיון

 ותוריבהתבססו על תא. לילדים לפתח כישורי למידה כללייםעוזר  חינוך מוזיקלי כיצד השאלהתמקד במחקר זה 

תאוריית ההשתנות ובייחוד על , )Bandura, 1986 ;Pintrich & Schunk, 2002(של קוגניציה חברתית 

תכנית המחקר מקשרת הדדית , )2006(, של פויירשטייןעל תאוריית הלמידה המתווכת והקוגניטיבית המבנית 

) MLE( ;3 (וראה מתווכתבניית מסגרת ה) 2; עיצוב תכנית ההתערבות במוסיקה) 1: בין שלושה קודקודים

את אמונתנו בצורך לגשת לשאלות משקף מבנה התכנית . התמקדות מכוונת בשיפור כישורי למידה ספציפיים

הממצאים תומכים במרבית השערות המחקר . ממדית-המורכבות שהמחקר מציג בדרך אינטגרטיבית ורב

ומאפשרת , ים מוזיקליים קוהרנטייםומראים שכאשר מוזיקה נלמדת בגישה פעילה המעודדת התייחסות למבנ

לקונטקסט  הופכת היא , המּודעות בדרכים מגוונות ונגישותולתלמיד לבטא את הבנותיו האינטואיטיביות 

  . לימודי המשפר ומחדד יכולות חשיבה ומטפח שימוש בפונקציות קוגניטיביות כלליות

  

  

 הראו שפיתוח כישורים Ravenמטריצות של  של הצורה המורכבת ומבחן הPost-תוצאות מבחני ה, יתר על כן

קוגניטיביים המסייעים לילדים לפתח תפיסה מוזיקלית קוהרנטית חשפו והאירו גם מבנים מארגנים כלליים 

  ).Bamberger, 1991, 203, 2005 ;Serafine, 1988(הרלוונטיים לדיסציפלינות אחרות 

בפתרון בעיות מחבריהם בקבוצת הביקורת ו יותר ואכן בתהליך ההערכה נמצא שילדים מקבוצת הניסוי הצליח

 תורמים לשדה המחקר בהציעם שכישורי למידה בסיסיים יכולים לשמש ה ממצאים אל.שדרשו כישורי חשיבה

מנגנונים המקשרים בין חינוך מוזיקלי ובין השתנות קוגניטיבית ושסביבות מתווכות מוזיקליות יכולות לשמש 

המערך הכיתתי האינטראקטיבי מציע לתלמידים . תוצאות רצויות אלוקונטקסט יעיל במיוחד להפקת 

בשיחות עם . את רגשותיהם ואת הבנותיהם באשר למוזיקה שלמדו, הזדמנויות רבות להביע את חששותיהם

הערכתם הרבה ביותר . הביעו את התלהבותם ואת הנאתם משיעורי המוזיקה ומשיעורי הנגינההם  ,התלמידים

כמו .  לפתח קשר אישי עם המורים שלהםולאפשרות בשיעורי הנגינה היחידניים" אחד-על-אחד"הייתה ליחסי 

נקודת שיא של היו עבורם חבריהם ואורחים אחרים , לפני הוריהםהילדים קונצרטים שהופיעו בהם ה ,כן

, עים אלופעיל באירובאופן השתתפו , הורים שגילו עד אז אדישות לפעילות ילדיהםגם . חוויותיהם המוזיקליות

אחד הילדים סיפר שלאחר אחד הקונצרטים שהופיע בו בנגינה . ילדיהם ושיבחו אותםהישגי גילו הערכה ל

מאמינים ו,  שהצלחתו במוזיקה תעזור לו בחייםסבורים שהם ואמרו ל, "winner"בחצוצרה כינו אותו הוריו 

  .פילו להגיע לאוניברסיטהיצליח א  לימודי המוסיקה בזכותש

מהתרשמות בלתי אמצעית נראה כי .  להערכה עצמית חברתית היו מפתיעותFittsשל שאלון התוצאות 

שיפרו את , ובייחוד החוויות של ההופעה בקונצרטים, ההתנסויות החיוביות של הילדים בתכנית המוזיקה

אות  בתוצבא לידי ביטויהדבר לא , עם זאת. החברתיים ואת תחושת הדימוי העצמי החברתי שלהםכישוריהם 

התנסות המוזיקלית שיפרה את תחושתם של הילדים בהקשר של השכך  על יםצביעמממצאים אלו . השאלון

נסיון להבין ב .ולא הביא לשינוי בתפיסה העצמית הכללית של הילדים, אך שיפור זה לא הוכלל, שיעורי המוזיקה

חוויות מצטברות של תסכול .  ורגשיגדלים בסביבה של מחסור כלכלי פיזיאלה עלינו לזכור שילדים תוצאות אלה 

 יתכן שאין די בתכנית מוסיקה מוגבלת .בבית הספר ובחברה תורמות לתחושת ערך עצמי ירודה ועקבית, בבית

 ממצאים אלו מצטרפים אפוא למחקרים המדגישים את מערכת קשרי . זמן כדי לגבור על תחושות עמוקות אלה

; Bandura, 1986(ם ורגשיים כקובעת את הדימוי העצמי של הילד חברתיי, הגומלין בין גורמים קוגניטיביים

Pintrich & Schunk, 2002.(  

  

   כךבעקבות הממצאים החיוביים המורים על: מחקר זה מזמין מחקרים עתידיים בכמה כיוונים, לסיכום

ם הבאים  אפשר להפנות את המחקרי,שהוראה מתווכת במוזיקה מעודדת התפתחותם של כישורי למידה כלליים
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היא גורם השפעה מכריע על תוצאות ) MLE( באיזו מידה סביבת ההוראה המתווכת : כמו נוספותלשאלות

 כיצד אפשר לעזור לילדים להעביר וליישם את כישורי הלמידה שרכשו במסגרת תכנית המוזיקה 6.המחקר

מה הן , ולבסוף?  הזובאיזו מידה מחזקת הלמידה המתווכת את הגמישות ויכולת ההעברהוהקשרים אחרים ל

ההשפעות קצרות הטווח שיש להתנסויות מתווכות במוזיקה על האינטראקציה בין כישורים קוגניטיביים 

במילים אחרות האם ההצלחה בלמידה בעקבות שיפור כישורי למידה וחשיבה בהקשר ? והערכה עצמית חברתית

  ? ארוךמוזיקלי תוכל להיות בסיס לשיפור של דימוי עצמי חברתי בטווח
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