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קשב וריכוזהפרעת   
 

קשב וריכוז הינה הפרעה הפוגעת בתחומי  הפרעת 

 .  הריכוז והאימפולסיביות, הקשב

תלמידים הלוקים בהפרעה זו מראים פגיעה גם  

: בתחומים אקדמיים ובמיוחד בתחומי האוריינות

 בהבנת הנקרא שפה דבורה וכתובה ובמיוחד 
(Willcutt et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 



וריכוז וטכנולוגיהקשב הפרעת    

באמצעות מחשב נתפסות על ידי תלמידים  מטלות 

הפעלות . כמעוררות מוטיבציה ADHD עם 

באמצעות מחשב מעלות את סף הגירוי וההפעלה  

 (Shaw et al., 2005) ותורמים בכך לביצועים אופטימאליים

 

 

 

 

 

 



 הספר האלקטרוני החינוכי  
 

 הכלים הנפוצים היום בקרב צעירים ומבוגרים הוא  אחד

לספר מודפס לספרים  בדומה . הספר האלקטרוני

 שפה ואוריינות  אלקטרונים פוטנציאל לקידום 

 אוצר מילים  מחקרים מצביעים על יעילותו בקידום ממצאי

Korat & Shamir, 2007, 2008)  )מודעות פונולוגיתShamir, 2009)  )  בקרב

 (   (Shamir 2009; Shamir & Korat, 2007, 2008תלמידים עם התפתחות תקינה 

 בקרב תלמידים בסיכון ללקות למידה וגם(Shamir, Korat & Fellah 

2012; Shamir, Korat & Shlafer, 2011 ; Shamir & Margalit, 2011) 

 
 



 
 
 
 
 
 

ייחודיים של הספר האלקטרוני מאפיינים 
  Shamir & Korat, 2006))החינוכי 

 



תוספי מולטימדיה בספר אלקטרוני  
 ADHDותלמידים עם 

  

הכולל מרכיבי מולטימדיה  , הספר אלקטרוני החינוכי

נתפס ככלי בעל פוטנציאל לקוראים מתקשים ובעלי  

 ,Korat & Shamir, 2004, Shamir & Korat, 2006; Shamir & Korat)צרכים מיוחדים 

2011;Shamir & margalit, 2011) 

יחד עם זאת נשאלת השאלה האם תוספי המולטימדיה  

עלולים להסיח  או ADHD עם מהווים תמיכה ללומדים 

 ?את דעתם

 



 המחקרמטרות 
 

 מיומנויות אלקטרוני חינוכי על עם ספר של פעילות בדיקת ההשפעה

הנקרא בקרב  זיהוי מילה והבנת מילה וכן על הבנת , איות: אורייניות

שאינם לעומת תלמידים  ADHDתלמידים המראים סימפטומים של 

 ADHDמראים סימפטומים של 

 

 הייחודית של אמצעי המולטימדיה המשולבים בספר  בדיקת תרומתם

     ADHDשלוללא סימפטומים אלקטרוני חינוכי על תלמידים עם 
 



 שיטה 
 

 בדקיםנ

 תלמידי כיתה ב, נבדקים 114השתתפו במחקר ,'

המרכז  , מחמישה בתי ספר באזור הדרום

 .  והשפלה

64 (43.9% ) (  56.1%) 50 -תקינה והתפתחות

 .  מראים סימנים להפרעת קשב וריכוז



 ADHD)) קריטריונים להכללה במחקר 
 

 

 ידי רופאאבחון על 

  סימנים לADHD על פי : 

 מבחן הורים 

 מבחן מחנכת 

  מבחןCPT   קשב מתמשךהבוחן 

 



 מבחןITPA – לבחינת יכולת  מילולית 

 

 מבחןTONI – לבחינת יכולת בלתי מילולית 

 

  מבחן קריאת טקסט לבדיקת רמת השטף והדיוק
 בקריאה

 

 מבחני סינון



 כלי המחקר

מבחן איות 

 

מבחן זיהוי מילה 

 

מבחן אוצר מילים 

 

  מבחן הבנת הסיפור 



מאיר שלו  , אריה בלילות: הספר האלקטרוני

(2004) 
 

 

 כל קבוצה נחשפה  –הנבדקים חולקו לשלוש קבוצות

לאחת הגרסאות של הספר אריה בלילות בגרסתו  

 :האלקטרונית

 

 ללא אמצעי מולטימדיה –ספר סטטי 

ספר עם הארת הכתוב וקריין 

קריין ומילון  , ספר עם הארת הכתוב 

 
 
 
 
 



 מערך המחקר

 מבחני איתור וסינון

מבחנים אורייניים לפני  
 החשיפה

 חשיפה לספר

מבחנים אורייניים לאחר  
 החשיפה ומבחן הבנת הנקרא



 תוצאות המחקר

במבחני האוריינות טרם החשיפה לספר נמצא כי  

הציגו הישגים   ADHDתלמידים ללא סימנים ל 

 ADHDטובים יותר מתלמידים המראים סימנים ל 

F(3, 106) = 5.47, p < .01, ηp
2 = .13 



 –תוצאות המחקר לאחר ההתערבות 
 מבחן איות

 לא נמצא הבדל מובהק בין הישגי התלמידים עם
לעומת תלמידים ללא סמנים   ADHDסימנים ל 

 .אלו

הישגיהם של תלמידים  , בקרב כלל הנבדקים
יותר מאשר  שנחשפו לספר אלקטרוני היו גבוהים 

 .  בקבוצת התלמידים שנחשפו לספר סטטי



 –תוצאות המחקר לאחר ההתערבות 
 מבחן זיהוי מילה

 שתי קבוצות התלמידים שנחשפו לספרים
במבחן זיהוי  האלקטרוניים שיפרו את ההישגים 

  ללפניבהשוואה לאחר ההתערבות מילה 
. הביקורתלא בקרב קבוצת אך  ההתערבות

רק קבוצת התלמידים אשר נחשפה  , כלומר
קריין או שנחשפה לקריין בלבד שיפרו + למילון 

 .  במובהק את הישגיהם במבחן זיהוי מילה



  בקרב תלמידים המראים סימנים לADHD   קיים
+ גודל אפקט גדול יותר להתערבות מסוג מילון 

ηp)קריין 
ηp)בהשוואה לקריין בלבד ( 74. = 2

2 = 
.26) 
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 אחרי לפני
    ADHDשל תלמידם המראים סימנים  התפתחות תקינה

 הבדלים בין הנבדקים לפני ואחרי ההתערבות במבחן זיהוי מילה



 –תוצאות המחקר לאחר ההתערבות 
 מבחן אוצר מילים

 סימנים ל הישגי התלמידים המראיםADHD 
במבחן אוצר מילים לאחר ההתערבות היו נמוכים  

באופן מובהק מההישגים בקרב תלמידים בעלי 
 תקינההתפתחות 

 התלמידים במבחן אוצר מילים לאחר  הישגי
קריין גבוהים  + ההתערבות בקרב קבוצת מילון 

מהישגיהם של תלמידים מקבוצת הקריין בלבד  
 .  ומקבוצת הביקורת
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 תוצאות המחקר במבחן הבנת הסיפור

 סימנים ל הישגי התלמידים המראיםADHD 
נמוכים באופן מובהק  הבנת הסיפור היו במבחן 

מההישגים בקרב תלמידים בעלי התפתחות 
 תקינה

 עם סימנים ל התלמידים הישגיADHD   שנחשפו
לספר עם קריין היו גבוהים יותר משל תלמידים  

 שנחשפו לספר עם קריין ומילון



 תוצאות מבחן הבנת הנקרא
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החסרונות במאפייני המולטימדיה עבור 
 ADHDנבדקים עם 

 

לשגיאות הסיבה העריכו כי  ADHDעם נבדקים 

המולטימדיה  הרבות שלהם נעוצה בכך שאמצעי 

רמת הקשב שלהם ירדה והם לא , הסיחו את דעתם

 .( Shaw & Lewis, 2005)להם שמעו את כל המידע שניתן 



 
 

חזותי ושמיעתי המוצגים בספר  של מידע ההתווספות 

להגביר את העומס הקוגניטיבי  אלקטרוני עלולים 

ובכך    ADHD (Brown & Lewis, 2012)עם בקרב לומדים 

ניתן להעריך כי  , לכן. משפיעים על הישגי הלומדים

נתרמו בצורה מועטה    ADHDנבדקים עם סימנים של 

בשל רמת  לאמצעי המולטימדיה יותר מהחשיפה 

 .שהייתה גבוהההעומס הקוגניטיבי 



 סיכום ומסקנות המחקר

  כל התלמידים שנחשפו לספר אלקטרוני שיפרו את
 הישגיהם לאחר החשיפה

  במבחני האוריינות שיפרו התלמידים ללא סימנים ל
ADHD   את הישגיהם יותר מתלמידים עם סימנים ל
ADHD 

  במבחן זיהוי מילה אפקט השיפור של התלמידים עם
היה גבוה יותר בקרב אלה שנחשפו   ADHDסימנים ל 

 לספר עם מילון וקריין
 במבחן הבנת הנקרא תלמידים עם סימנים לADHD  

שנחשפו לספר עם קריין בלבד הציגו את ההישגים  
 הגבוהים יותר

 



 חידוש ותרומת המחקר

 

ממצאי . תיאורטית וחינוכיתשל המחקר הנוכחי הינה תרומתו 

המחקר עשויים לתרום לידע המחקרי הנצבר לגבי מאפייני  

מבחינה  .  ADHDהלמידה באמצעות מחשב בקרב תלמידים  עם 

לראשונה  מאפייני התערבות באמצעות  נבדקו חינוכית במחקר 

ממצאי המחקר עשויים  לסייע . ספר אלקטרוני לקידום אוריינות

בפיתוח ושימוש בהתערבויות  בעתיד לאנשי חינוך ומטפלים 

 .ADHDעם לקידום תלמידים 

 

 

 



 תודה על ההקשבה

 
ורדי  ועדינה שמיר גרומברג רוית  

adina.shamir@biu.ac.il     ravit@vardi.co.il   

  

mailto:adina.shamir@biu.ac.il
mailto:ravit@vardi.co.il

