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 תקציר           .1

נם רצויים ימחקרים רבים בפסיכולוגיה קוגניטיבית מצביעים על כך שלעתים קרובות, קשיים ה

ילוקי דעות יחד עם זאת, לאחרונה קיימים ח (.Bjork, 1994; Bjork & Bjork, 2011לצורך למידה )

קשים לקריאה מהווה אף היא קושי טקסטואליים בגופנים למידה  האם הצגת חומרי בנוגע לשאלה

 קשים לקריאהטקסטואליים בגופנים למידה  כי הצגת חומרי רצוי. מחקרים אחדים הציעו

-Diemand,מבוגרים )למשלבקרב קוגניטיביים ביצועים  תמשפרבמונחים של גודל או סוג, 

Yauman, Oppenheimer & Vaughan, 2011 .),חזר מחקרים אחרים לא הצליחו לש אולם

 קשיםך לפיו גופנים ופהההאפקט  שמצאו אתקושי הגופן או  שלולא מצאו כל השפעה  אלוממצאים 

דפוס  ככלל,(. Rummer, Schweppe, & Schwede, 2016לקריאה פוגעים בביצועי מבוגרים )למשל, 

רצויים  הם כל הקשיים לפיה לאהמורכבת יותר  טענהזה של תוצאות עולה בקנה אחד עם ה

(McDaniel & Butler, 2011 .) התנאים יש צורך במחקרים נוספים על מנת להבין את נראה, כי

 יםטקסט תלמידלקריאה על  קשיםגופנים  ם שלהשפעת את המשתנים הממתניםאת המגבילים ו

(Dunlosky & Mueller, 2016.) 

גופנים קשים לקריאה על הבנת  ם שלמטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את השפעת

 ילדים, והאם גיל הילדים ממתן השפעה זו. על אף ההתעניינות הגוברת בהשפעת הנקרא בקרב

גופנים קשים לקריאה על למידה בקרב מבוגרים, מיעוט מחקרים בנושא זה נערך בקרב ילדים. דבר 

, המחקר הנוכחילחינוך.  מעין זהזה מצער, בהתחשב בהשלכות המעשיות הפוטנציאליות של מחקר 

השוואת גופנים סטנדרטיים עם גופנים תוך גופן במונחים של גודל גופן,  בקושיהתמקד  אם כך,

 & ,Katzir, Hershko) בשנים האחרונותשקשה יותר לקרוא. במחקר שנערך  ,קטנים יותר

Halamish, 2013 של תלמידי שיפרה את הבנת הנקרא הצגת טקסטים בגופן קטן מהרגיל ( נמצא כי

. ככל הידוע, עד כה לא נעשה ניסיון לשחזר ממצאים די כיתות ב'פגעה בהבנה של תלמי כיתות ה', אך

ההשפעה של ולהרחיב אותם על ידי בחינת  נעשה ניסיון לשחזר ממצאים אלובמחקר הנוכחי אלו. 

 לתווך אתזמן הקריאה עשוי  .של הילדים הבנה-שיפוטי מטהעל זמן הקריאה ועל  גםגודל הגופן 

)למשל, ילדים גדולים יותר עשויים להשקיע זמן רב יותר בעת השפעת גודל הגופן על הבנת הנקרא 

, מחקרים קודמים הבנה-מטהלהבנה טובה יותר(. באשר לאשר יוביל בגופן קטן מהרגיל,  קריאה

על כן להשפעת קושי הגופן על ביצועיהם,  יםרגיש אינםמבוגרים הציעו שלעתים קרובות הם בקרב 

 לגבי ילדים.האם זה נכון גם מחקר זה ביקש לבחון 

תלמידי כיתות ה' הלומדים בבית ספר יסודי  48 -תלמידי כיתות ב' ו 48במחקר השתתפו 

מדדי בסיס שכללו מטלת קריאת מילים ומבחן הבנת נקרא בסיסי נאספו עבור רגיל בדרום הארץ. 

בגודל המטלה המרכזית כללה ארבעה טקסטים קצרים תואמי גיל: שניים בגופן כל הנבדקים. 

גודל גופן מאוזן בין המשתתפים(.  כשהסדר שלטי לכיתה ושניים בגופן קטן מהרגיל )סטנדר

התלמידים התבקשו לקרוא את הטקסטים וזמן הקריאה נמדד. עבור כל טקסט, התלמידים שפטו 

 מבחן הבנת הנקרא.  וענו עלאת הבנתם 

חקר השערת המ(, (Katzir et al., 2013על הממצאים של קציר ועמיתותיה  בהתבסס

בהבנת הנקרא, ולעומת זאת  עפגיהראשונה היתה שבקרב תלמידי כיתה ב', גודל גופן קטן מהרגיל 

השערת המחקר השניה היתה . שפר את הבנת הנקראיבקרב תלמידי כיתה ה', גודל גופן קטן מהרגיל 



וך , כך שזמן הקריאה של טקסט בגופן קטן מהסטנדרט יהיה ארעל זמן הקריאה ישפיעגופן הגודל ש

. השערת הן בכיתות ב' והן בכיתות ה' יותר מאשר זמן הקריאה של טקסט בגופן בגודל סטנדרטי,

הבנה יהיו גבוהים -הבנה, כך ששיפוטי מטה-גודל הגופן ישפיע על שיפוטי מטהשהמחקר השלישית 

יותר )כלומר, הנבדקים ישפטו שהבינו את הטקסט טוב יותר( בעקבות קריאה בגופן בגודל 

 , מאשר בעקבת קריאה בגופן בגודל קטן מהסטנדרט, הן בכיתות ב' והן בכיתות ה'.סטנדרטי

הראו כי ההשפעה של גודל הגופן על הבנת הנקרא  התוצאותלהשערה הראשונה,  בהתאם

תלויה בכיתה. תלמידי כיתות ב' הבינו את הטקסטים בצורה טובה יותר כאשר קראו אותם בגופן 

ן קטן מהרגיל. לעומת זאת, תלמידי כיתות ה' הבינו את סטנדרטי מאשר בעת קריאה בגופ

בגופן קטן מהרגיל בהשוואה לקריאה בגופן כאשר קראו אותם הטקסטים בצורה טובה יותר 

גודל הגופן על זמן הקריאה השפעת המחקר השניה, שכן  התוצאות לא תמכו בהשערתסטנדרטי. 

הם הוצגו הטקסטים זמן רב יותר כאשר  את' קראו תלמידי כיתות ב; בכיתה אף היאתלויה נמצאה 

' . עם זאת, זמן הקריאה של תלמידי כיתה המהרגילמאשר בעת קריאה בגופן קטן  סטנדרטיבגופן 

יותר בעת  יםגבוה היוהבנה ה ישיפוטבהתאם להשערת המחקר השלישית, לא הושפע מגודל הגופן. 

 נבחן דיוק. בנוסף, קבוצות הגילמהרגיל, בשתי קריאת גופן רגיל מאשר בעת קריאה בגופן קטן 

הציגו ביטחון יתר בשיפוטי  המשתתפים ככלל,. יתר או חסר ביטחוןהבנה במונחים של  ישיפוט

. סטנדרטיבגופן בגודל  טקסט שהוצג בעת קריאת הציגו ביטחון יתר רב יותרעם זאת, הם  ההבנה.

גופן במאשר  מהרגילן יותר גופן קטבקריאה בהבנה היו מדויקים יותר ה יבמילים אחרות, שיפוט

 סטנדרטי.בגודל 

עוד בהתייחס לזמן הקריאה, בניתוח נוסף הקוראים חולקו לקוראים מהירים וקוראים 

. נמצא כי קוראים )יחסית לכיתה( איטיים על פי קצב הקריאה שלהם במטלת קריאת המילים

נמצא שהשפעת גודל  עודבעלי הבנת הנקרא טובה יותר בהשוואה לקוראים איטיים. היו מהירים 

בכיתות נמצא כי בקרב הקוראים האיטיים  הגופן על הבנת הנקרא היתה תלויה במהירות הקריאה.

בכיתות ה' ציוני ואילו , קטןגופן מאשר ב סטנדרטיגופן ב' ציוני הבנת הנקרא היו גבוהים יותר ב

בקרב הקוראים את, לעומת זהבנת הנקרא היו גבוהים יותר בגופן קטן בהשוואה לגופן סטנדרטי. 

הממצא כן,  . אםהשפעה של גודל הגופן על הבנת הנקרא, בשתי קבוצות הגיל הנמצאלא המהירים 

בכיתה ב' ציוני הבנת הנקרא היו טובים יותר בגופן  שנמצא מעבר לכלל המשתתפים, על פיו

יים, אך , נמצא למעשה רק בקרב קוראים איטלהיפך –סטנדרטי מאשר בגופן קטן ואילו בכיתה ה' 

 לא בקרב קוראים מהירים. 

התוצאות הנוכחיות מצביעות על כך שגופן קטן מהרגיל הוא קושי רצוי להבנת הנקרא של 

, התוצאותעוד מראות ב'.  כיתותתלמידי  ם שלקושי לא רצוי להבנתהוא  ולםתלמידי כיתות ה', א

ן הקריאה לא יכול להסביר בגיל, אבל גם כי זמ הכי ההשפעה של גודל הגופן על זמן הקריאה תלוי

ילדים. בנוסף, התוצאות מראות כי השל  הבנת הנקראבאופן מלא את ההשפעה של גודל הגופן על 

אינם מעריכים את היתרונות של גופנים קטנים. לבסוף, התוצאות מצביעות על ' תלמידי כיתות ה

 בנה. ה-מטהשל שיפוטי דיוק ה שיפוריתרון פוטנציאלי נוסף של גופנים קטנים, 

גודל גופן, לצד את תיאורטית, ממצאים אלו מדגישים את הצורך לקחת בחשבון הברמה 

, במודלים של הבנת הנקרא. ברמה ואופן הצגת הטקסט בכלל גופןהמאפיינים אחרים של קושי 



ים טקסט ם בהם מוצגיםמאפייניה תכנוןיישומית, יש להתייחס לממצאים הנוכחיים בעת ה

תחושות כללי יותר, התוצאות הנוכחיות מראות כי בדומה למבוגרים,  לילדים. באופן לקריאה

של ילדים אינם משקפים בהכרח את הביצועים שלהם. עדויות אלו  ההבנה הסובייקטיביות

מדגישות את הצורך בביצוע הערכה אובייקטיבית שתשמש כבסיס לפרקטיקות חינוכיות 

 מחקריות.  עדויותהמבוססות על 

 

 

 

 

 

 

 


