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 תקציר

וי הבנת הנקרא טומנת בחובה את היכולת לעבד מסר לשוני מורכב, כמו טקסט, הבנ

 של המשמעות עיבוד בעיקר כוללת טקסט הבנתמרעיונות שונים הקשורים זה לזה באופן קוהרנטי. 

 יכולות(, פענוח) בסיסיות קריאה יכולות: גם כוללת היא אך, ביניהם והקשרים השונים הרעיונות

 בטקסט מידע לחפש היכולת, מהטקסט ידע ולהפיק לשחזר היכולת, מילים אוצר, מורפולוגיות

מיומנות זו היא מרכזית וחיונית לצורך . אחרים טקסטים על ולהשליך מהטקסט ללמוד כולתהיו

הספר, היות ועיקר החומר במקצועות השונים נלמד באמצעות -תפקוד הולם של התלמיד בבית

 השפה הכתובה, דרכה הלומד מרחיב את ידיעותיו ויכול לשלוט בחומר הנלמד בהתאם לרמת גילו. 

נקרא. ביצוע -זוהה כיום כיכולת אקדמית הכרחית במטלות של הבנתשימוש בהיקשים מ

ההיקשים מסייע לנו לא רק בהבנה של הטקסט בצורה מעמיקה יותר, אלא גם בזכירה שלו בשלב 

מאוחר יותר, והוא בעל תפקיד חשוב ביצירת קוהרנטיות ובזיהוי הקשרים בין התכנים והאירועים 

ת הנקרא משתפרות עם העלייה בגיל, ומחקרים קודמים שבחנו ידוע כי יכולות הבנהשונים בטקסט. 

יכולות יצירת היקשים בגילאים השונים מצאו כי ישנם היקשים המתפתחים בשלבים צעירים 

בשיטת  השתמשווישנם היקשים מורכבים יותר המתפתחים בגילאים מאוחרים. מחקרים אלו 

שיטת  . הקריאה כדי תוך בקול חשיבה לש ופרוצדורה לאחר הקריאה( offline" )אופליין"מדידה 

מדידה זו מערבת כישורים ורבליים, יכולות הבעה וזכירה בעת בדיקת יכולת ההיקש ולעיתים 

מוטית על ידי קידוד הביצוע של שופטים שונים. לכן, למרות היותה שיטה אינפורמטיבית למדידת 

 ך כדי הקריאה.היקשים, ניתן ללמוד ממנה מעט על תהליכי ההבנה המתרחשים תו

קוראים מכיתות ד' עד יא' בעלי  107במחקר הנוכחי, נבחנה יכולת הבנת הנקרא אצל 

קריאה תקינה וללא הפרעת קשב וריכוז, במטרה לבחון את יכולת ההיקש ותהלוך הטקסט בשלבים 

בעלי באופן ספציפי, המחקר בחן את ההתפתחות ביכולת של ילדים ונערים שונים בהתפתחות. 

ת תקינה לעורר היקשים ולתהלך טקסט "אונליין" )תוך כדי קריאה( באמצעות פרדיגמה התפתחו

, הבוחנת את העוררות המיידית והספונטנית של מידע אצל הקורא תוך כדי probingהנקראת 

הקריאה. המשתתפים במחקר התבקשו לקרוא במהירות המרבית מילות בדיקה בודדות )פרובים( 

שהופיעו בשלושה מיקומים שונים בתוך טקסטים סיפוריים קצרים.  מסוג היקש או מסוג טקסט,

בעזרת מילות הבדיקה מסוג היקש נבחנה העוררות של ההיקשים, ובעזרת מילות הבדיקה מסוג 

טקסט נבחנו יכולות של החזקה, דיכוי ואחזור של מילים קריטיות מהטקסט. מהירות התגובה 

, אשר מודד את הזמן שעובר Voice Keyוחד מסוג למילת הבדיקה נמדדה באמצעות מיקרופון מי

 אותה. לקרוא לחממרגע הצגת המילה ועד שהמשתתף 



הקוראים בכל הגילאים עוררו את ההיקש המנבא רק לאחר כי  תוצאות המחקר הראו

 משום שהם היו איטיים גם בייצוג ושמירתהמשפט המתערב, כאשר ההיקש הפך לפחות רלוונטי, 

הקוראים בכל הגילאים עוררו היקשים מגשרים והצליחו לאחזר את המידע  המידע המנבא בטקסט.

הקריטי להיקש שהופיע קודם לכן בטקסט. בנוסף נמצא כי הקוראים מבצעים החזקה טובה של 

לעומת זאת, נמצא הבדל בין הקבוצות בהחזקת הטקסט לאחר לאחר המשפט המנבא. הטקסט 

הוצג במשפט )אשר לסנן מידע שאינו רלוונטי  בוגרים הצליחו שקוראיםהמשפט המתערב, כך 

צעירים החזיקו מידע זה על אף  קוראיםהמשפט המתערב. לעומתם,  הכרחי להבנתשאינו ו (המנבא

ניתן להסיק כי היכולת לסנן מידע שלא . מממצאים אלו המשפט המתערבשלא היה הכרחי להבנה 

 רלוונטי מהטקסט משתפר עם הגיל.

שאלות, נמצא כי  רוב סוגי הבדל בין הקבוצות באחוז הדיוק במענה על כמו כן, בעוד שלא נמצא

כלל הקוראים ענו נכונה על . בנוסף מצאנו שקוראים צעירים מתקשים לענות על שאלות גישור

זמן התגובה לשאלות היקש היה נמוך יותר אך  ,יותר שאלות טקסט לעומת שאלות היקש

יאה וזיכרון עבודה לבין התפתחות יכולות היקש, משאלות טקסט. בבחינת הקשר בין יכולות קר

ניתן היקשים לקיבולת זיכרון עבודה, ומכאן לא נמצא קשר בין  ,תהלוך טקסט והבנת הנקרא

להסיק כי קוראים תקינים מבצעים היקשים ומתהלכים טקסט באופן אוטומטי ובפשטות ואינם 

 עם היקשים בזמן קריאת טקסט.עבודה על מנת להתמודד  זקוקים להפעלת משאבים כמו זיכרון

מגיל לממצאים אלו השלכה חשובה על פיתוח התערבויות הוראה ממוקדות לקוראים תקינים 

 ינטגרציה של החלקים השונים בטקסט.המבוססות על יצירת היקשים ואצעיר 

 

 


