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 תקציר

המחקר הנוכחי נערך בתקופה של שינוי חברתי ההולך וגובר, כאשר אבות הופכים לשותפים פעילים יותר 

לפיה תיווך ההורים מהווה בסיס להתפתחות  תרבותית,-ויותר בגידול ילדיהם. בהתאם להשקפה החברתית

הקוגניטיבית והרגשית של ילדיהם, סגנון האבהות החדש יוצר עניין רב, ומעורר צורך לזהות את התרומה 

תיאורטי הייחודית של האבות להתפתחות זו. המחקר הנוכחי מציג את תרומת האבות בהקשר של מודל 

הקשרים בין סגנון התיווך הקוגניטיבי והתמיכה הרגשית של אינטגרטיבי כולל. מודל זה מתייחס למערכת 

ההורים בילדם בעת פעילות אוריינית, האמונות הפדגוגיות של ההורים ביחס לחינוך לאוריינות, הערכתם 

את היכולת האוריינית של ילדיהם, מגדר ההורה ומגדר הילד עצמו, והקשר של אלה לרמה האוריינית של 

ים מודעות פונולוגית, הכרת אותיות, המשגת הכתוב בספר, קריאת מילים )שיפוט מבדקב הישגיהםהילדים )

 והנמקה(, וכתיבת אותיות ומילים(

גבוה. -משפחות של ילדי גן חובה )מחציתם בנים ומחציתם בנות( והוריהם, ממיצב בינוני 74במחקר השתתפו 

ת של ילדים, קריאת ספר לילד בעקבות עדויות קודמות בדבר תרומת קריאת ספרים להתפתחות אורייני

היוותה במחקר הנוכחי את ההקשר לבחינת התרומה הדיפרנציאלית של המשתנים. ההורים התבקשו, כל 

אחד בנפרד, לקרוא לילדם ספר לא מוכר. פעילויות אלה נערכו בבתי המשפחות ותועדו במצלמות וידאו. 

ת של ההורים לילדם. לאחר הקריאה הצילומים שימשו להערכת התיווך הקוגניטיבי והתמיכה הרגשי

להעריך את ו ,ביחס לטיפוח אוריינותההורים התבקשו לענות לשאלונים באשר לאמונותיהם הפדגוגיות 

נבדקה בגן הילד, רמת האוריינות שלו, תוך התייחסות לשבעה מדדים: היכולת האוריינית של ילדם. בנוסף, 

בספר, קריאת מילים )שיפוט והנמקה( וכתיבת אותיות מודעות פונולוגית, הכרת אותיות, המשגת הכתוב 

 ומילים.

משונות הציון הכללי של רמת אוריינות הילד. נתון זה  60%נמצא כי מערכת המשתנים שנבחנה הסבירה 

, המהווה את המסגרת התיאורטית של המחקר תרבותית-חברתיתה השקפהמחזק את תוקף הטענות של ה

ומקורותיו, כדוגמת אמונות ההורים והערכתם את יכולת תיווך הורי למכלול הגורמים הקשורים ללפיה 

ניתוח הממצאים העיד כי כל אחד מהמשתנים  של ילדים. קוגניטיביתהלהתפתחות הילד, תרומה משמעותית 

שנבחן בעל משקל שונה בתרומתו להסבר השונות, אך כולם מסייעים להתפתחות זו. נמצא כי תרומת משתני 

(. 14.8%( גבוהה מזו של האבות )38%ונות של הציון הכללי של רמת אוריינות הילד )האמהות להסבר הש

למרות זאת, המובהקות של תרומת האבות, מחזקת את ההנחה כי כיום, כאשר אנו נמצאים במציאות 

מגדרית במשפחה, ראוי להתייחס באופן מובחן הן -משתנה בכל הקשור לחלוקת התפקידים המסורתית

 והן לתרומת אבות, ביחס להתפתחות האוריינית של ילדם. לתרומת אמהות 

נמצא כי לדפוסי הפעילות של האבות והאמהות מאפיינים דומים רבים, אך זוהו גם הבדלים משמעותיים 

ביניהם. הבדלים אלה באו לידי ביטוי בכל אחד מן המשתנים שנבחרו למודל: במהלך הקריאה האבות 



דומה. הם גם שיתפו אותו בפעילות בתכיפות דומה. אולם, האמהות  והאמהות תמכו רגשית בילדם באופן

הרחיבו את השיח עם ילדיהן יותר מהאבות וכן תיווכו להם יותר תחושת יכולת. למרות זאת, איכות התיווך 

הרחבת הדיון אודות  הקוגניטיבי של האבות לילדם לא נפלה מזו של האמהות, ולעיתים אף עלתה עליו: אחוז

 .מאחוז הדיון בנושא זה בשיח שניהלו האמהות וילדן בה בשיח של האבות וילדם, היה גבוההשפה הכתו

בדרך זו האבות העצימו את הידע של הילדים אודות יסודות השפה הכתובה, וקידמו אותם לקראת שלב 

  לימוד הקריאה בכיתה א'. -ההתפתחות הבא 

לאוריינות היו מגובשות יותר מאמונות האבות. נמצא שהאמונות הפדגוגיות שאמהות הציגו אודות החינוך 

בנוסף, אמונותיהן שקפו יותר מאשר אמונות האבות, מודעות לכך שהילד צריך להיות פעיל בקליטת מידע 

ובבנייתו מחדש. נמצאה אינטראקציה מובהקת בין מגדר הילד ואמונת האם ביחס לצורך ללמד את יסודות 

נות של הילד: בנים של אמהות אשר הביעו יותר תמיכה בהוראה השפה הכתובה בבית, ובין רמת האוריי

 ישירה של יסודות השפה הכתובה, הציגו רמת אוריינות גבוהה יותר.  

בלטה במיוחד תרומת הערכת ההורים את הרמה האוריינית של ילדם: הערכת האמהות נמצאה כבעלת 

 8.9%(. הערכת האבות תרמה 38%הילד )התרומה הייחודית הגבוהה ביותר להסבר השונות ברמת אוריינות 

להסבר שונות זו. בכל המדדים שנבדקו נמצאו קשרים בין הערכת האמהות לבין הישגי הילדים בפועל. לעומת 

זאת, הערכת האבות את הישגי ילדם הייתה מדויקת פחות. רק בשניים מבין חמשת התחומים שנבדקו 

 ין הערכתם, לבין מידת ההצלחה של הילדים בפועל. )מודעות פונולוגית והכרת אותיות( נמצא מתאם ב

ממצאי המחקר מצביעים על כך שלמרבית ההבדלים בין האבות לבין האמהות מקור משותף: למרות שגם 

האבות וגם האמהות העידו כי הם נוהגים לקרוא לילדיהם ספרים כחלק משגרת החיים, נמצא הבדל מובהק 

אמהות דווחו שהן עושות זאת יותר. ממצא זה מתווסף לממצאים בתדירות בה הם קראו לילדיהם, כאשר ה

ממחקרים אחרים המעידים כי למרות צמיחתו של מודל "ההורות המשותפת", האמהות בארץ עדיין זמינות 

יותר מהאבות לטיפול בילדים בכלל, ולפעילות אוריינית עמם בפרט. יתכן שבשל כך הן מגבשות ידע רב אודות 

צרכים שלהם והדרכים לתווך להם במסגרת הביתית את יסודות השפה הכתובה. הסבר יכולות הילדים, ה

נוסף להבדלים שנמצאו בין האבות לבין האמהות עשוי להיות קשור לידע המקצועי של ההורים. האמהות 

שהשתתפו במחקר עסקו, יותר מהאבות, במקצועות המעצימים את הידע אודות התפתחות ילדים. ניתן 

 ל כך הן פתחו יותר כלים המאפשרים תיווך לילד בעת פעילות אוריינית. להניח כי בש

בנוסף למשתני ההורים ותרומתם לאוריינות הילד, נבחנה גם תרומת מגדר הילד עצמו. נמצא שלמגדר הילד 

להסבר השונות של רמת האוריינות של הילדים שהשתתפו במחקר. תרומה זו  2.7%תרומה ייחודית של 

לות האורייניות הגבוהות יותר של הבנות. ממצאי המחקר מעידים כי התפתחות השפה משקפת את היכו

, הלומדות בגן, מקדימה את התפתחות כישורי השפה הכתובה של 5-6הכתובה של בנות דוברות עברית, בגיל 

ובמתן בנים דוברי עברית בני גילן. הבנות הציגו רמת ידע גבוהה יותר בכתיבת אותיות, בכתיבת מלים חדשות 



הנמקות לשיפוט שלהן בזיהוי מלים כתובות. מעניין לציין כי למרות שממצאי האבחון שנערך לילדים 

מעידים כי ההתפתחות האוריינית של הבנות מקדימה את זו של הבנים, ההורים העריכו את רמת האוריינות 

 לד. של הבנים והבנות ברמה דומה ולא נמצאה אינטראקציה בין מגדר ההורה ומגדר הי

למחקר הנוכחי משמעויות מתודולוגיות הן מההיבט של מגדר ההורה והן מזה של הילד. ראשית, קיימת 

כיום מגמה במחקרים רבים הבודקים פעילות אוריינית של הורה וילד, לעשות שימוש במונח "הורים" לשם 

. ממצאי המחקר הנוכחי ייצוג מדגם הכולל יחס מספרי לא שווה בין אבות לבין אמהות, ללא הבחנה ביניהם

מלמדים שראוי להתייחס אל מגדר ההורה כאל משתנה מבוקר ולהמשיך לבחון את התנהגות האבות 

והאמהות כמתווכי אוריינות לילדם, תוך השוואה ביניהם. ממצאי המחקר גם מעידים על הצורך להתייחס 

 ההורה והילד.  אל מגדר הילד כאל משתנה מבוקר במחקרים הבודקים פעילות אוריינית של

ההשלכות הפדגוגיות של המחקר הנוכחי מתייחסות גם הן למגדר ההורה ולמגדר הילד. ממצאי המחקר 

מעידים כי למרות שבמקרים רבים האבות זמינים פחות מהאמהות לפעילות אוריינית עם ילדם, טמון 

הפדגוגיות של האבות, פוטנציאל בהרחבת מעורבותם. מומלץ לפתח תוכניות התערבות שיתמקדו באמונות 

לתגבורם במהלך פעילות אוריינית. ביכולתם להעריך את כישורי הילד, ובמודעותם לתהליכי תיווך והדרכים 

ממצאי המחקר הנוכחי, שנערך בגן הילדים, מעידים גם על הבדלים בקצב ההתפתחות האוריינית של הבנים 

דומים בקרב תלמידי בית ספר בארץ ובעולם.  והבנות. מידע זה מתווסף לעדויות קודמות באשר להבדלים

הממצאים מחזקים את הצורך לתכנון תוכניות המיועדות לטיפוח יכולות אורייניות בקרב ילדים, תוך 

  התייחסות מובחנת הן לצורכי הבנים והן לצורכי הבנות.


