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 תקציר

מתודולוגיה של מעקב אחר תנועות עיניים מאפשרים להעריך אמצעי מולטימדיה המשלבים 

ספר אלקטרוני  ולבחון לעומק היבטים שונים של למידה וקריאה )באמצעות נתונים קוגניטיביים(.

הוא אמצעי שיכול להעשיר את ההבנה של הטקסט הכתוב, למשל באמצעות מאפיין המולטימדיה 

של  למידהה הערכת. חיפוש בטקסטלקריאה ול ללמידה, םתור. מאפיין זה נמצא כהטקסט הארת

דיווח פי מדידת הישגים ו-מבוססת לרוב עלחינוכיים -אלקטרוניים ספריםבאמצעות  התלמיד

זה אופיינו תהליכי קריאה של טקסט מידעי באמצעות דפוסים במחקר  עצמי )מבחנים ושאלונים(.

  בנוסף להישגים האורייניים.של תנועות עיניים במטרה לעקוב אחר תהליך הקריאה כולו 

לאפיין דפוסים של תנועות העיניים בקרב ילדים עם מטרת המחקר המרכזית הייתה 

שונים  בעת קריאת טקסט מידעי במצבי הארה קשיי קריאה לעומת ילדים ללא קשיי קריאה

מטרה שנייה של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את חינוכי )מואר או סטטי(. -בספר אלקטרוני

בנת ההקשר בין מדדי תנועות העיניים לבין המשתנים האורייניים )רמת אוצר המילים ורמת 

 . הנקרא(

ילדים עם  30הם , מתקינה קוגניטיבית רמה בעליה -ילדים בכיתות ג 61במחקר השתתפו 

קבוצות בהתאם למצב  לשתי אקראיתו דגמילדים ללא קשיי קריאה. הילדים נ 31-קריאה וקשיי 

בקרב  נבחנו באופן פרטני בביתם במשך שני מפגשים.ו מואר או סטטי() חינוכי-הספר האלקטרוני

עם קשיי הקריאה נמצאה רמת קריאה נמוכה באופן מובהק בהשוואה לקבוצת קבוצת הילדים 

מילים הפענוח הילדים ללא קשיי הקריאה. ההבדלים בין הקבוצות באו לידי ביטוי בעיקר ביכולת 

לשתי הקבוצות ניתנה  יוק בקריאה(.קריאה )משתני מהירות ודהמהירות קריאה( ובשטף  נה)משת

  ישגים בהבנת הנקרא ובאוצר מילים. ערכת ההו משימת קריאה שכללה תיעוד תנועות עיניים

צגי קריאה שכללו טקסט מידעי ותמונה. במהלך  7-חינוכי הורכב מ-טרוניהספר האלק

 פיקסציותהמחקר נמדדו הדפוסים של תנועות העיניים באמצעות המשתנים הבאים: אחוז ה

(fixation ו( בכל אזור עניין )טקסט ,)ה מספרתמונה( מעבריםtransition בין אזורי העניין וזמן )

הקשר בין משתני תנועות העיניים לבין המשתנים האורייניים כמו כן, נבחן (. dwell timeשהייה )

נמדדו ש(. המשתנים האורייניים מואר או סטטיחינוכי )-במצבי ההארה השונים בספר אלקטרוני

 (.pre/postורמת אוצר המילים ) (post) הם: רמת הבנת הנקרא

 העיניים נועותער כי תראשית, שוהשערות המחקר התייחסו למספר תחומים מרכזיים. 

 יותר גבוה פיקסציות באחוז, יותר ארוכים שהייה במשכי יתבטאו קריאה קשיי עם ילדים בקרב

עוד שוער כי . קריאה קשיי ללא לילדים בהשוואה, העניין אזורי בין רב יותר מעברים ובמספר

 למצב בהשוואה הטקסט באזור פיקסציות יותר יציגו קריאה קשיי ללא במצב המואר ילדים

( post) הפעילות לאחר המילים אוצר ברמת יותר גבוהים הישגים יימצאושנית, שוער כי  .הסטטי

 בקרבשוער כי  הילדים. שלישית,כלל  בקרב( pre) הפעילות לפני המילים אוצר לרמת בהשוואה

 לאחר ביותר בהבנת הנקרא במדידה הגבוהים ההישגים יימצאו המואר במצב שפעלו ילדים

 .חינוכי-האלקטרוני הספר עם הפעילות



נערכו מבדקים אורייניים וקוגניטיביים, חינוכי -האלקטרוניהפעילות עם הספר  טרם

יכולת קוגניטיבית כללית, יכולת קריאת מילים בודדות, מהירות ודיוק בקריאה, זיכרון שכללו: 

ורמת אוצר מילים מהטקסט זכירת ספרות שמיעתי, זיכרון עבודה מילולי, -ליחזותי, זיכרון מילו

(pre .)חינוכי נמדדו תנועות העיניים של הנבדקים. לאחר -האלקטרוניהפעילות עם הספר  במהלך

 ( ורמת הבנת הנקרא.  postמילים )ההפעילות נבדקה רמת אוצר 

כלל הקוראים התמקדו יותר באזור הטקסט בהשוואה ממצאי המחקר מצביעים על כך ש

מהפיקסציות היו באזור הטקסט, ללא הבדל בין הקבוצות )עם קשיי קריאה  95% :לאזור התמונה

חינוכי היו בממוצע יותר -במצב המואר בספר האלקטרוניעוד נמצא כי וללא קשיי קריאה(. 

בקרב קוראים עם ,  כאשר קוראיםב כלל ההתמקדויות באזור הטקסט לעומת המצב הסטטי בקר

 היה גבוה באופן משמעותי במצב המואר בטקסט יות(קשיי קריאה המיקוד החזותי )פיקסצ

. בנוסף, במצב המואר היו בממוצע יותר מעברים בין אזורי עניין )טקסט לעומת המצב הסטטי

פער בין כמות המעברים בין אזורי העניין )טקסט  נמצא וכןותמונה( בהשוואה למצב הסטטי, 

בדקים ללא קשיי קריאה. לסיום, רק בקרב נ ותמונה( בהשוואת מצבי ההארה )מואר וסטטי(

בקרב נבדקים עם קשיי קריאה בשני מצבי הספר האלקטרוני )מואר יותר  רביםמעברים  נמצאו

 וסטטי( בהשוואה לנבדקים ללא קשיי קריאה. 

רמת אוצר המילים של כלל הקוראים הייתה טרם הפעילות ממצאי המחקר מראים כי 

ות בקרב כלל הנבדקים. כמו כן, הרמה של הבנת בעקבות הפעיל 19%-דומה ונמצא כי עלתה ב

 הנקרא בקרב נבדקים עם קשיי הקריאה הייתה נמוכה בהשוואה לנבדקים ללא קשיי הקריאה. 

ממצאי המחקר אודות הקשר בין המשתנים מצביעים על כך שככל שרמת הקריאה של 

ת הבנת הנקרא הקוראים גבוהה יותר כך יש פחות מעברים בין אזור טקסט ואזור תמונה ורמ

שהיו יותר התמקדויות גבוהה יותר. כמו כן, בקרב הקוראים שפעלו במצב המואר נמצא כי ככל 

ככל שלקוראים רמת אוצר נמצא כי נמוכה יותר. בנוסף,  נמצאה רמת הבנת הנקרא בטקסט, כך

יותר. ( גבוהה יותר כך יש פחות פיקסציות באזור הטקסט ורמת הבנת הנקרא גבוהה preמילים )

ידי רמת הקריאה -י המחקר מצביעים על כך שהשונות בהבנת הנקרא מוסברת עלאלסיום, ממצ

 (. 6%( והאינטראקציה בין מצב הספר האלקטרוני )מואר וסטטי( עם הפיקסציות )19%)

 אורייניות מיומנויות אילו: כגון נוספות שאלות לחקור להמשיך מומלץ נוספים במחקרים

 וספרים הנוכחיחינוכי -האלקטרוני בספר ההארה מאפיין באמצעות םלקידו ניתנות נוספות

חינוכי -האלקטרוני בספר ההארה למאפיין יותר רב חשיפות מספר האם, אחרים אלקטרוניים

 בהתאם, כן כמו. קריאה קשיי עם ילדים של האורייניים ההישגים את משמעותי באופן יקדם

 בחומרי ותמונה טקסט שילוב כדי תוך למידה אסטרטגיות שילוב לחקור נציע המחקר לממצאי

 מוצא כנקודת להיחשב יכולים הנוכחי המחקר ממצאי. מתקשים קוראים בקרב הלימוד

 .קריאה קשיי עם ילדים בקרב והבנה קריאה בתהליכי יותר ממושכת להתערבות

 & Molלסיום, מאחר וחשוב לקדם קריאה בקרב ילדים מתקשים כדי לצמצם פערים עתידיים )

Bus, 2011 ,) יש חשיבות יתירה למציאת כלים חינוכיים אשר יסייעו לקידום הישגים לימודיים

מחד ויגייסו את המוטיבציה של הילדים המתקשים מאידך, כפי שקורה בפעילות עם ספר 



 ספרים של ולהתאמה להערכה, ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לתרום לפיתוחחינוכי.  -אלקטרוני

 בדרך חינוכית המעוררת מוטיבציה אישית.קריאה  קשיי עם לילדים ייםחינוכ-אלקטרוניים

 


