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 תקציר

 מדדים להתפתחות רמת אוריינות הביתשל ו האם מקצוע של התרומה את בחנו זה במחקר

 צליל(-מודעות פונולוגית, הכרת שמות אותיות וקשר אות) הילד אוריינות ניצני של בסיסיים

הילד בגיל הגן  אוריינות. ניצני שלו )כתיבת אותיות וכתיבת זוגות מילים( ושל ניצני הכתיבה

 יותר מאוחר תוהנרכשת ופורמליה והכתיבה הקריאהמבשרי ל נחשבים הכתיבהכולל ניצני 

 על משמעותית חיובית השפעה להיות יכולה ולמקצועה האם להשכלת. הספר בית בגיל

מרכזי בעבודת  חלק .האוריינות ניצני בתחום אלה כולל ,צעיר מגיל החל ילדיה של ההישגים

 בניצני וטיפול לאבחון ישירות קשור וחלקו, גן בילדי טיפול כוללהרך  בגילבעיסוק  מרפאים

 האוריינותחשוב בהתפתחות ניצני  מרכיב, סביבת אוריינות הבית מהווה בנוסף. כתיבה

מתאימות מנבאת יכולות  ובפעילויות. סביבה עשירה בכלים אורייניים הילד של והכתיבה

 אוריינות ברמת הבדלים קיימים האם ,לבחון הייתה זהמחקר  מטרתאורייניות גבוהות. 

 שאימהותיהן אלה לעומת סוקיבע מרפאות לאימהות ילדים של האוריינות ניצני ורמת הבית

 האם מקצוע תרומת את, בדקנו בנוסף .חינוכי-טיפולי שאינו במקצוע עוסקות, אך משכילות

 בגילאי גן ילדי 60 השתתפו במחקר .הילדים שלניצני האוריינות  לרמת הבית אוריינות רמתו

מחציתן היו מרפאות  ;היו בעלות השכלה אקדמית האימהותכל . ואימהותיהם חודשים 60-72

. חינוכי-שעבדו עם ילדים בגיל הגן ומחציתן בעלות מקצוע אקדמי אחר שאינו טיפולי ,בעיסוק

 הבסיסיים וניצני הכתיבהאוריינות הניצני  רמתרמת אוריינות הבית, ש הראו המחקר תוצאות

ילדים לאימהות השל  אלומובהק מ באופן ותגבוה הינןמרפאות בעיסוק ילדים לאימהות השל 

האוריינות ניצני ל מובהקת תרומהמקצוע האם שלרגרסיה הראה  ניתוחממקצועות אחרים. 

מצביע על  המחקר להם כלל. תרמה לארמת אוריינות הבית ש בעוד והכתיבה של הילד

 מעבר הילד אוריינות עלבעיסוק  ההמרפא האםהחשובה של הידע המקצועי של  ההשפעה

 חשיבות לגבי זה במקצוע שאינם הורים להדריך הצורך על ובנוסףהאקדמית,  להשכלתה

 .הגן בגיל האורייני הטיפוח

 

 מקצוע האם, ניצני אוריינות, ניצני כתיבה, אוריינות הבית, ריפוי בעיסוק מילות מפתח:

 

 


