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 תקציר

 

השימוש במעבדי המידה ואת אופן העיקריות של המחקר הנוכחי היו לבדוק את  מטרותיו

 בקרב ילדים ומתבגרים צעירים בעליהפונולוגי, האורתוגראפי, הסמנטי וההקשר  : הקריאה

 . מוגבלות שכלית, בזיקה לגילם הכרונולוגי ולגילם השכלי

השימוש במנגנון הפיצוי המידה ואת אופן לבדוק את  מטרה נוספת הייתה

 האינטראקטיבי בתהליך הקריאה, בקרב אוכלוסייה זו.

את תהליך הקריאה,  ,בהתבסס על מודלים שונים ,קיימות גישות שונות המסבירות

 :ביניהן

על פי מודל זה,    -Bottom-Up – (Resnik & Weaver, 1979 ) למעלהמודל מלמטה 

תהליך רכישת הקריאה הוא מהחלקים אל השלם, משלבי הפענוח של אבני היסוד אל הפקת 

 המשמעות.

על פי מודל זה,  תהליך   -Top-Down (Goodman, 1967  ) –מודל מלמעלה למטה 

על אוצר המילים, מושגי יסוד  המבוססות השלם לחלקים, מהמשמעויותרכישת הקריאה הוא מ

 וידע עולם של הקורא אל פענוח אבני היסוד. 

תהליך הן  על פי מודל זה, הקריאה כוללת  -(  Rumelhart, 1977מודל האינטראקטיבי )

המודל האינטראקטיבי משלב את שני המודלים ומכאן, ניתן לומר כי תהליך הקשרי,  והןתפיסתי 

 הנ"ל. 

מודל זה נגזר מן המודל  –( Adams, 1991; Weaver, 1994המעבדים )מודל 

האינטראקטיבי. על פי מודל זה, תהליך הקריאה כולל ארבעה מעבדים עיקריים: המעבד 

ים הללו מעבדההפונולוגי, המעבד האורתוגראפי, המעבד הסמנטי ומעבד ההקשר. כל אחד מ

לי, -הקריאה ליעילה, אוטומטית ושוטפת )טוב הליך את מספק רכיב נוסף שיש בו כדי להפוך

2002.) 
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מתייחסים  ,מוגבלות שכלית לאוכלוסייה עם קריאהיכולת מחקרים העוסקים בהקניית 

בעיקר לגישות בהוראת הקריאה וליעילותן, כאשר חלקם מצדדים בגישה הגלובלית הנשענת על 

, (Farrell & Elkins, 1994; Channell, Loveall & Conners, 2013המעבד האורתוגראפי )

 ,Cupples & Iaconoפונטית הנשענת על המעבד הפונולוגי ) -וחלקם מצדדים בגישה האנאליטית

2002; Cohen Wolf, Heller, Alberto & Fredrick, 2008; Barker, Sevick, Morris & 

Romski, 2013.) 

סייה בעלת העוסקים בשימוש במעבדי הקריאה בקרב אוכלוספורים ישנם מחקרים 

אלו מתייחסים לשימוש במעבד זה או אחר בפני עצמו, אך אינם מחקרים מוגבלות שכלית. 

 בוחנים את  השימוש במעבדי הקריאה כמכלול.

אוכלוסייה בעלת מוגבלות בקרב תרומת הגיל הכרונולוגי להתפתחות הקוגניטיבית 

(, המעוגנת 2011והב )-שכלית באה לידי ביטוי בתיאוריית 'הגיל המפצה' שפיתחה ליפשיץ

(. לפי תיאוריה זו, 1974ירשטין )פוי אשר פותחה ע"י מבני -בתיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבי

פיצוי ל זוכהשכלית בשנותיהם הראשונות המוגבלות הבעלי י המאפיין את התפתחותהעיכוב ה

יתפתחו  יכולות שלא התפתחו בשלבים המוקדמיםכלומר, יתכן כי מאוחרות יותר. הבשנים 

 בעד(, השתנות האדם אפשרית מ1974וחרים יותר, וכפי שהגדיר זאת פויירשטין )בשלבים מא

 לשלושה מכשולים העשויים למנוע השתנות זו: האטיולוגיה, חומרת המגבלה והגיל. 

 המטרות האופרטיביות של המחקר הנוכחי  הן:  - לאור האמור לעיל

 במעבדים השונים.שלהם הנבדקים לבין מידת השימוש בדיקת הקשר בין הגיל הכרונולוגי של   -

 במעבדים השונים.  שלהם  בדיקת הקשר בין הגיל השכלי של הנבדקים לבין מידת השימוש -

לבדוק האם וכיצד נעשה שימוש במנגנון הפיצוי האינטראקטיבי בזיקה לגיל הכרונולוגי ולגיל  -

 .של הנבדקים השכלי

מוגבלות שכלית המשתייכים לשתי קבוצות גיל: נבדקים בעלי  40במחקר השתתפו 

שנים. רמת  16-21( בגיל N = 20שנים ומתבגרים בוגרים ) 10-14( בגיל N = 20מתבגרים צעירים )

(, IQ = 40-54( ובינוני ת )IQ = 55-70המוגבלות של הנבדקים נעה בטווח מוגבלות שכלית קלה )

הנבדקים נבחרו משני המינים (. Grossman, 1983על פי הגדרת המוגבלות השכלית המסורתית )

  )זכר ונקבה( באופן אקראי.
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לבדיקת הגיל השכלי של הנבדקים,  PPVTבחמישה כלים: מבחן  המחקר כלל שימוש

רהט וזינגר  לחמן, שלם,לבדיקת השימוש במעבד הפונולוגי מתוך ערכת מעק"ב )שני, מבחן 

 . (2010)בראון,  המעבדים ביתר, וכן שלושה מבחנים לבדיקת השימוש (2003)

 

 

 : להלן נציג את מטרות המחקר, ההשערות והתוצאות

הייתה בדיקת הקשר בין הגיל הכרונולוגי של הנבדקים לבין  מטרת המחקר הראשונה

 במעבדים השונים.הנעשית מידת השימוש 

במעבד שימוש ה כך יגבר ככל שהגיל הכרונולוגי של הנבדקים נמוך יותרעל פי השערתנו, 

 כך יגברשהגיל הכרונולוגי של הנבדקים עולה  אילו ככלהפונולוגי שהוא מעבד בסיסי יותר, ו

  גבוהים יותר: האורתוגראפי, הסמנטי וההקשר.השימוש במעבדים ה

( מידת השימוש הגבוהה ביותר 10-14כי בקרב נבדקים צעירים ) מתוצאות המחקר עולה

( מידת השימוש הגבוהה 16-21רב נבדקים מתבגרים )במעבד הפונולוגי, ואילו בקאכן נעשתה 

במעבד הסמנטי. עוד נמצא, כי ככל שהגיל הכרונולוגי גבוה יותר כך מידת השימוש  נעשתהביותר 

העלייה בגיל הכרונולוגי מתפתחת  לצדבמעבד הפונולוגי נמוכה יותר. על פי ממצאים אלו נראה כי 

ולהפחית את השימוש והתלות במעבד הפונולוגי היכולת להשתמש במעבדי קריאה גבוהים יותר 

 הבסיסי. 

מתבסס על הספרות המחקרית העוסקת ברכישת הקריאה בכלל  לממצא זהההסבר 

;  2003ובשימוש במעבדי הקריאה ובהיררכיה שביניהם בפרט. על פי חוקרים שונים )הנאור, 

ים השפתיים ( ,  מבחינה התפתחותית, בראשית תהליך הקריאה התהליכ 2007טלמור, 

והקוגניטיביים אינם בשלים דיים ברמה המאפשרת הישענות על אוצר מילים חזותי, לקסיקון 

להישען על חוקי  מחוייב כתוצאה מכך, הקורא הצעיר  סמנטי ויכולת בקרה ושימוש בהקשר.

ח, פונמיים וקידוד פונולוגי בלבד. ככל שעולה הגיל, עם ביסוס האוטומציה של הפיענו-פיענוח גרפו

הרחבת אוצר מילים  גלובלי, והבשלות השפתית והקוגניטיבית יכול הקורא להפחית את 

ההישענות הבלעדית  על הפיענוח ולהפנות את מירב המשאבים לבניית משמעות תוך יכולת בקרה 

 ושימוש בהקשר.   

הייתה בדיקת הקשר בין הגיל השכלי של הנבדקים לבין מידת  מטרת המחקר השנייה

 במעבדים השונים. שלהם השימוש 
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שימוש במעבד ה , כך יגברככל שהגיל השכלי של הנבדקים נמוך יותרעל פי השערתנו, 

שימוש ה , כך יגברככל שהגיל השכלי של הנבדקים עולהאילו הפונולוגי שהוא מעבד בסיסי יותר, ו

  גבוהים יותר: האורתוגראפי, הסמנטי וההקשר.הבמעבדים 

הבדל בין בעלי גיל שכלי נמוך  קייםכי  מראות תוצאות המחקרביחס למעבד ההקשר, 

לבעלי גיל שכלי שכן האחרונים עשו שימוש רב יותר במעבד ההקשר ביחס לבעלי גיל שכלי גבוה. 

נמצא כי קיים קשר חיובי מובהק בין הגיל השכלי לבין מידת השימוש במעבד ההקשר.  -נמוך. עוד

 כך מידת השימוש במעבד ההקשר גבוהה יותר. ככל שהגיל השכלי גבוה יותרהיינו, 

הייתה הגבוהה  בוכי מידת השימוש תוצאות המחקר מראות למעבד הסמנטי  ביחס

 ביותר הן בקבוצת הגיל השכלי הנמוך והן בקבוצת בעלי הגיל השכלי הגבוה. 

נמוכה  אם היא ביןשהיא, קורא בכל רמה קוגניטיבית כי לו היא הממצאים הלמשמעות 

, ככל שהגיל השכלי גבוה יותרעם זאת, . הקריאהגבוהה חותר להפיק מידע משמעותי מאם  ובין 

 .באמצעים משוכללים יותר לצורך הפקת משמעותעשות שימוש לקורא היכולת ל כך עומדת 

כלי שבעזרתו ניתן לפענח במהירות  . מעבד זה מספק לקוראשימוש במעבד ההקשרלמשל, 

וביעילות מילים חדשות או ארוכות על פי הקשרן לתוכן הכללי של הטקסט ובכך לשמר את רצף 

 הקריאה ולהפיק משמעות מן הנקרא . 

הייתה לבדוק האם וכיצד נעשה שימוש במנגנון הפיצוי  מטרת המחקר השלישית

 .של הנבדקים כליהאינטראקטיבי בזיקה לגיל הכרונולוגי ולגיל הש

יגלו הנבדקים  , כךככל שהגיל הכרונולוגי ו/או הגיל השכלי גבוה יותרעל פי השערתנו, 

באיזה מעבד  יכולת בחירהבמנגנון הפיצוי האינטראקטיבי ו שימושיכולת , גמישות חשיבתית

 בקריאה.  יםקושיעל כדי להתגבר בלהשתמש 

יצוי האינטראקטיבי בשתי קבוצות שימוש במנגנון הפנעשה מתוצאות המחקר עולה כי 

 : כדלקמן הגיל הכרונולוגי ובשתי קבוצות הגיל השכלי. ההבדלים בין הקבוצות מתבטאים

. ואילו מעבד הפונולוגיבעלי הגיל הכרונולוגי והשכלי הנמוך בחרו בכלל, כ –בחירת המעבדים א. 

   .מעבדים הגבוהים יותרבחרו ב בעלי הגיל הכרונולוגי והשכלי הגבוה

 אשר יהווהעם העלייה בגיל הכרונולוגי ובגיל השכלי בחירת המעבד  –התאמת המעבד הנכון ב. 

שם הפקת פיצוי לקושי בקריאה הינה מושכלת יותר ומשרתת את הקורא באופן יעיל יותר ל

 הבנת הנקרא.משמעות ו

 קשר חיובי מובהק נמצא בין הגיל השכלי לבין השימוש במעבד ההקשר. 
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ברמה הקוגניטיבית. בתהליך זה נעזרים הקוראים  ות משתכלל עם העלייה בגיל חיפוש המשמעו

שהם נתקלים בקושי בקריאה, בוחרים  הם להשתמש במעבד בכל מעבדי הקריאה ובכל פעם 

שיסייע להם בהתגברות על הקושי. ממצא זה תואם את ההנחה כי הקריאה בעצם הגדרתה  

 .כוללת באופן אינטגרלי חיפוש אחר משמעות


