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 תקציר

אנו חיים בעידן דיגיטלי, בו ספרים אלקטרוניים תופסים מקום חשוב לצד הספר המודפס, 

ומתחילים להפוך לחלק מחוויית הקריאה גם עבור ילדים צעירים כולל ילדי גן. בחלק גדול 

מספרים אלה קיימת מוסיקת רקע, או תוספות של הרחבת תוכן מעבר לטקסט הסיפור. נשאלת 

וספות אלה תורמות להבנת הסיפור בקרב ילדי גן? מחקר מועט בלבד השאלה, האם ועד כמה ת

בחן עד כה את השפעתה של הרחבת התוכן בספר האלקטרוני על הבנת הסיפור ואחזורו, ואילו  

השפעתה של מוסיקת הרקע על יכולות אלה כמעט ולא נחקרה. חידושו של המחקר הנוכחי הוא 

בנפרד )הרחבת התוכן ומוסיקת הרקע( והשפעת  בבדיקת השפעתו של כל אחד מההיבטים הללו

שני ההיבטים הללו באופן משולב על הבנת הסיפור ואחזורו. בחנו את יעילותו של הספר 

האלקטרוני עם מוסיקת רקע שקטה ועם הרחבות של תוכן הסיפור בקידום הבנת הסיפור 

ן אמצעי מולטימדיה ואחזורו בקרב ילדי גן. בהתבסס על תיאוריות למידה, הרואות בשילוב בי

שונים כלי לקידום למידה, הנחנו שהשילוב של מוסיקת רקע שקטה ושל תמיכה בתוכן הסיפור 

יתרום להבנת הסיפור ולאחזורו, ושהופעת כל מרכיב בנפרד תהיה פחות יעילה מהשילוב ביניהם. 

ת קראו קבוצות. הקבוצו 4-חובה ממיצב נמוך, שחולקו אקראית ל-ילדי גן 160במחקר השתתפו 

בספר אלקטרוני בארבעה פורמטים שונים: )א( ליווי של מוסיקת רקע עם הרחבות לתוכן הסיפור 

-)ד( קריאה רציפה-)ב( ללא ליווי מוסיקת רקע עם הרחבות )ג( ליווי מוסיקת רקע וללא הרחבות ו

ללא מוסיקת רקע וללא הרחבות )ביקורת(. בשלב הראשון בוצעו מבחנים כלליים לבדיקת רמת 

בנוסף, נערכו מבחני קדם בהם הבנת סיפור התחילית של הילד. ורמת  (PPVT)אוצר מילים 

הילדים קראו את סיפור המטרה בקריאה רציפה, והם אובחנו בהבנת הסיפור )שאלות פתוחות 

ושאלון סגור( ובאחזור הסיפור )מספר מילים, מבנה הסיפור ותוכן הסיפור(. בשלב שני נערכה 

דים קראו את הספר האלקטרוני עצמאית ארבע פעמים, בפורמט שנבחר להם ההתערבות, בה היל

באופן אקראי. בשלב השלישי נערך אבחון בתר, שהיה דומה לאבחון הקדם, להוציא המבחנים 

הכלליים. לשם הבנת תהליך ההתקדמות בהבנת הסיפור, השאלות הפתוחות הופעלו בשלוש 

יה, ואחרי הקריאה הרביעית. שערנו )א( שקריאה מדידות: לפני ההתערבות, אחרי הקריאה השני

בספר עם מוסיקה ועם הרחבות תוכן תקדם את הבנת הסיפור ואחזורו יותר מקריאה בכל 

)ב( שקריאה בספר עם הרחבות תוכן וללא מוסיקה תקדם את הבנת הסיפור הקבוצות האחרות 

יכה כלל )ג( שהקריאה ואחזורו יותר מקריאה עם מוסיקה ללא הרחבות תוכן ומקריאה ללא תמ

עם מוסיקה ללא הרחבות תוכן, ושקריאה עם הרחבות תוכן ללא מוסיקה תקדמנה את הבנת 

)ד( שהילדים יתקדמו בהבנת הסיפור ממבחן הקדם הסיפור ואחזורו יותר מהקריאה הרציפה. 

למבחן לאחר הקריאה השנייה, וכן מהמבחן לאחר הקריאה השנייה למבחן לאחר הקריאה 

הרמה התחילית של הילדים באוצר המילים ובהבנת הסיפור תתרום לידע של . )ה( הרביעית

 . הילדים בכל אחד ממדדי המחקר השונים בשלב הבתר ולמידת ההתקדמות של הילדים

שהילדים, שקראו את הסיפור עם מוסיקת רקע ועם הרחבות הממצא המרכזי במחקר זה הוא 

במבחן )בשאלון הסגור והממוקדות בתוכן הסיפור, קיבלו את הציון הגבוה ביותר בהבנת הסיפור 

בשלב הבתר, בהשוואה  )מספר מילים, מבנה הסיפור, ותוכן הסיפור(ובאחזורו  (השאלות הפתוחות

אים מצביעים גם על יעילות הרחבות התוכן לזה של הילדים בכל הקבוצות האחרות. הממצ

בהשוואה לתמיכה של  מוסיקת הרקע בלבד, כמקור טוב לתמיכה בידע הנרטיבי של הילדים, 



ובהבנת מבנה הסיפור ותוכנו. בנוסף, נמצאה התפתחות בהבנת הסיפור, העולה בהדרגה במבחן 

ועם הרחבות תוכן  השאלות הפתוחות. כלומר, הילדים שקראו את הסיפור עם מוסיקת רקע

התקדמו יותר מאשר בקבוצות האחרות במבחן זה, משלב הקדם למבחן האמצע וממבחן האמצע 

למבחן הבתר. עוד נמצא, שככל שרמת אוצר המילים התחילית של הילדים הייתה גבוהה יותר, כך 

 הציון שלהם במדדים: מספר מילים, תוכן הסיפור, בשאלון הסגור, ובמבחן השאלות הפתוחות

היה גבוה יותר בשלב הבתר. עם זאת, גם הילדים עם הרמה הנמוכה ביותר באוצר מילים נתרמו 

מהקריאה בספר האלקטרוני. אלה מהם שקראו את הספר האלקטרוני בתמיכה משולבת של 

מוסיקת רקע והרחבות תוכן, השתפרו בהצגת מבנה הסיפור, בתוכן הסיפור ובשאלון הסגור, יותר 

מילים תחילית גבוהה. בנוסף הממצאים הראו שככל שהרמה התחילית של  מאלה עם רמת אוצר

הילדים בהבנת הסיפור הייתה גבוהה יותר, כך הציון במדדים מבנה הסיפור, תוכן הסיפור, 

השאלון הסגור ומבחן השאלות הפתוחות היה גבוה יותר בשלב הבתר.  כמו כן,  אלה שגילו רמה 

וקראו את הספר עם תמיכה משולבת של הרחבות תוכן תחילית גבוהה יותר בהבנת הסיפור 

ומוסיקת רקע, התקדמו יותר במספר המילים שסיפרו בהפקת הסיפור ובמענה על השאלון הסגור 

להבנת הסיפור. אולם, גם הילדים שגילו רמה נמוכה של הבנת סיפור לפני ההתערבות נתרמו 

יקת רקע התקדמו יותר במספר מהקריאה. אלה מהם שקיבלו הרחבות תוכן בלבד, וללא מוס

 המילים, שהפיקו כשסיפרו את הסיפור ובשאלון ההבנה הסגור. 

ממצאי המחקר מלמדים, כי לשילוב בין מוסיקת הרקע להרחבות התוכן בספר האלקטרוני ישנה מ

תרומה ייחודית לקידום הבנת הסיפור וליכולת לאחזר אותו בקרב ילדי גן, יותר מאשר התמיכה 

כמו כן, הממצאים מראים שגם הילדים עם רמה תחילית  המרכיבים הללו בנפרד.של כל אחד מ

גבוהה וגם אלה מהרמה התחילית הנמוכה נתרמו מהקריאה בספר האלקטרוני. ממצאים אלו הם 

ייחודיים  היות ועד כה לא נחקרה לעומק התרומה של תמיכה חזותית בליווי מוסיקה להבנה 

 ולאחזור הסיפור. 

חיבה את הידוע לנו לגבי תפקידה האפשרי של המולטימדיה, ובמיוחד את מקומה עבודה זאת מר

של מוסיקת הרקע בקידום הבנת הסיפור ואחזורו בקרב ילדי גן צעירים. תרומת המולטימדיה 

בקידום שפה ואוריינות  אצל ילדים צעירים, ובמיוחד בקרב אלה מהמיצב הנמוך, וההשלכות 

  ת בפרק הדיון.הפדגוגית לכך בגיל הרך מוצגו

 


