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 תקציר

ף שיכולת אל עמבינים חלשים הם קוראים החווים קשיים משמעותיים בהבנת הנקרא  

האינטיליגנציה שלהם בטווח הנורמה. מחקרים רבים הראו שבבסיס הכשל של הקריאה ורמת 

ובין הטקסט והידע  ,מבינים חלשים נמצאות יכולות נמוכות של אינטגרציה בין חלקים בטקסט

הכללי )היקש( של הקורא. עם זאת, עדיין לא ברור מדוע מבינים חלשים מתקשים באינטגרציה 

בחן את  וגי היקש מסויימים. המחקר הנוכחיאו ספציפיים לסוהיקש, והאם קשיים אלו כלליים 

התקינות של מספר תהליכים ויכולות קוגנטיביות שעשויים להסביר את הקושי של מבינים חלשים 

לעורר היקשים תוך כדי קריאה. ספציפית, בדקנו את היכולת להחזיק, לדכא, ולאחזר מידע 

 מהטקסט אשר קריטי להיקש. 

נה יכולת נבח .עם וללא קשיים ספציפיים בהבנת הנקרא 10-12ילדים בני במחקר זה נבדקו  

הבנת הנקרא אצל מבינים חלשים באמצעות סיפורים קצרים, במטרה לאתר את הכשלים העומדים 

מבינים באופן ספציפי, נבדקה במחקר יכולתם של בבסיס הקושי שלהם להתמודד עם טקסטים. 

יין" )תוך כדי קריאה( באמצעות פרדיגמה הנקראת נלוטקסט "א תהלךלולעורר היקשים  חלשים

probing .הבוחנת את העוררות המיידית והספונטנית של מידע אצל הקורא תוך כדי הקריאה ,

המשתתפים במחקר התבקשו לקרוא במהירות המרבית מילות בדיקה בודדות )פרובים( מסוג היקש 

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

הבדיקה מסוג היקש נבחנה העוררות של ההיקשים, ובעזרת מילות הבדיקה מסוג טקסט נבחנו 

מהירות התגובה למילת הבדיקה יכולות של החזקה, דיכוי ואחזור של מילים קריטיות מהטקסט. 

ן שעובר מרגע הצגת , אשר מודד את הזמVoice Keyנמדדה באמצעות מיקרופון מיוחד מסוג 

 אותה. לקרוא מתחילהמילה ועד שהמשתתף 

חלשים עוררו את ההיקש המנבא רק לאחר המשפט המבינים הש הראו תוצאות המחקר 

, מכיוון שהם היו איטיים בייצוג ושמירת המידע הפך לפחות רלוונטי היקשהמתערב, כאשר ה

. כמו כן, מבינים חלשים עוררו פחות היקשים מגשרים מאשר מבינים טובים, מכיוון המנבא בטקסט

שהם התקשו לאחזר את המידע הקריטי להיקש שהופיע קודם לכן בטקסט. ממצאים אלו מצביעים 

על הכשלים הקוגניטיביים של מבינים חלשים הפוגעים ביכולת שלהם לבצע אינטגרציה והיקש תוך 

התערבויות הוראה ממוקדות עבור מבינים פיתוח על השלכה חשובה אלו  לממצאיםכדי קריאה. 

  חלשים המתקשים באינטגרציה של החלקים השונים בטקסט וביצירת היקשים.

 


