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 תקציר

מחקרים רבים שנעשו בעשורים האחרונים עמדו על חשיבותו ותרומתו של הספר 

חוקרים ואנשי חינוך מדגישים כמו כן, האלקטרוני בקידום ניצני אוריינות בקרב ילדים צעירים. 

צעירים ובקבוצות בקרב ילדים במהלך הפעילות בספר האלקטרוני  חשיבות תיווך המבוגרת א

 .  בסיכון ללקות קריאה

בעת עם התפתחות תקינה בדקו את אופן התיווך של ההורה לילד שנעשו עד כה המחקרים 

ם . עד כה לא נבדק תיווך מבוגר עם ספר אלקטרוני לילדיפעילות בספר מודפס או בספר אלקטרוני

טרות. המטרה הראשונה הייתה לערוך השוואה בין נוכחי מספר מהמחקר ל סיכון ללקות למידה.ב

התיווך של אימהות לילדים בסיכון ללקות למידה לעומת אימהות לילדים בהתפתחות מאפייני 

 מאפייניתקינה במהלך הפעילות בספר האלקטרוני. המטרה השנייה הייתה לבדוק את השפעת 

י אוריינות )אוצר מילים, הבנת הסיפור ושחזור הסיפור( בקרב ילדים בסיכון ללקות ניצנשל התיווך 

 למידה לעומת ילדים בהתפתחות תקינה.

-אימהות וילדיהן הלומדים בכתות א' ממיצב כלכלי חברתי בינוני 62במחקר השתתפו 

ונמצאו בגן חובה האחת כללה את תלמידי כיתות א' שאובחנו  חולקו לשתי קבוצות:גבוה. הנבדקים 

ואימותיהן. קבוצה שנייה כללה את תלמידי )על רקע עיכובים התפתחותיים( בסיכון ללקות למידה 

המחקר כלל שלושה שלבים עיקריים: לפני ההתערבות, כיתות א' בהתפתחות תקינה ואימותיהן. 

 ההתערבות, עד שבוע ימים לאחר ההתערבות. 

לצורך טליגנציה מילולית ובלתי מילולית בשלב הראשון הועברו לילדים מבחני אינ

מפגש . בשלב השני התקיים אוצר המיליםבחן הבודק מחקר. לאחר מכן הועברו לילדים מהכללתם ב

התבקשו השניים לקרוא יחדיו שם הנסיינית עם האם וילדה בחדר שקט ומבודד במתחם בית הספר, 

האינטראקציה הראשונה ות בתוכנה. בספר האלקטרוני. הזוגות קיבלו הסבר קצר לגבי אופן הפעיל

והועברה לאחר מכן  תועדה במצלמת וידאו בין האם לילד במהלך הפעילות עם הספר האלקטרוני 

הבוחן היבטים קוגניטיביים ורגשיים   OML-L -לתעתיקים כתובים, אשר נותחו על פי כלי תיווכי ה

ן העוסק בפרטים דמוגרפיים ענתה האם על שאלוהראשונה . לאחר הפעילות במהלך האינטראקציה

לאחר מכן נתבקשו האימהות להאזין היכרות האם והילד עם המחשב. המתייחס לועל שאלון 

לסיפור בספר האלקטרוני יחד עם ילדן שלוש פעמים נוספות בביתם, בזמנם החופשי ובטווח של 



נבדקה רמת ניצני האוריינות של הילדים לאחר ההתערבות בממדים:  ,בשלב השלישי שבוע ימים.

 אוצר מילים, הבנת הסיפור ושחזור סיפור.

בסגנון וסוג התיווך של אימהות לילדים  יממצאי המחקר מצביעים על נקודות דמיון ושונ

. בסיכון ללקות למידה לבין אימהות לילדים בהתפתחות תקינה במהלך פעילות עם ספר אלקטרוני

בסגנון תיווך מסוג דרישה ונתינה באופן דומה וכן האימהות בשתי קבוצות המחקר השתמשו 

אימהות  ,במאפייני התיווך: ויסות התנהגות, מיקוד, ריגוש, עידוד ומתן תחושת יכולת. לעומת זאת

רמת ההרחבה הרחיבו יותר מאימהות לילדים בהתפתחות תקינה, אך לילדים בסיכון ללקות למידה 

תיאור פעולות של דמויות או אובייקטים בסיפור, ייחוס קטים, י)שיום דמויות או אובי ה נמוכההיית

בעוד שרמת , עשיית פרפראזה(והטקסט לאיורים, שיום פרטים באיורים שלא הוזכרו בטקסט, 

דיון בחוויות אישיות, עשיית ) ההרחבה של אימהות לילדים בהתפתחות תקינה הייתה גבוהה

בשתי קבוצות המחקר האימהות  ,יחד עם זאת. טקסט, שיחה על השפה הכתובה(הקשרים מעבר ל

אימהות לילדים בהתפתחות תקינה עודדו את ילדן לקריאה כמו כן, הרחיבו בעיקר פירושי מילים. 

יוזמי השיחה  עצמית של הסיפור בעוד שאימהות לילדים בסיכון ללקות למידה נמנעו מכך.

. בעוד היו האימהותבין  אימהות לילדיהם  בסיכון ללקות למידה העיקריים במהלך האינטראקציה 

 לדיהן בהתפתחות תקינה היו הילדים יוזמי השיחה העיקריים.שבאינטראקציה בין האימהות לי

ילדים בסיכון ש ממצאי המחקר לגבי ניצני האוריינות לאחר ההתערבות מצביעים על כך

אך , ילדים בהתפתחות תקינה באוצר מיליםללקות למידה הראו אחוזי שיפור גבוהים יותר מ

הנמוכה בשחזור  יכולתם על השפיעו למידה ללקות בסיכון הילדים של השפתית ביכולת הפערים

הילדים בהתפתחות תקינה הפגינו יכולת גבוהה יותר מהילדים בסיכון  והבנת הסיפור, כלומר

 ללקות למידה.

קבוצות המחקר )ילדים בהתפתחות ניתן ללמוד שבשתי שבוצעו  ניתוחי הרגרסיהעל פי 

יכולתו המילולית של הילד ומשתנים הקשורים במאפייני תקינה וילדים בסיכון ללקות למידה( 

האינטראקציה השפיעו על הישגיו בניצני אוריינות )אוצר מילים, הבנת הסיפור ושחזור הסיפור( 

 ההתערבות.לאחר 

גוף מחקרי הולך וגדל המעיד על תרומתו הרבה של ממצאי המחקר הנוכחי מצטרפים ל

הספר האלקטרוני לקידום ניצני אוריינות בקרב ילדים בסיכון ללקות למידה בכלל ובתיווך מבוגר 

בפרט. למחקר זה תרומה ייחודית בבדיקת סגנון וסוג תיווך של אימהות לילדים בסיכון ללקות 



כלכלי בינוני גבוה ותרומתן -ותו רקע חברתילמידה לעומת אימהות לילדים בהתפתחות תקינה מא

סוג התיווך ולקידום ניצני אוריינות. עם זאת יש להמשיך ולחקור את הגורמים המשפיעים על סגנון 

 קריאה וכתיבה.מידת השפעתן על ניצני כן את של האימהות לילדים בסיכון ללקות למידה ו

 


