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 תקציר

הנה לקות למידה  ,דיסלקציה התפתחותית, המכונה גם בקריאההפרעת למידה ספציפית 

 ,קושי בפענוחכגון  המאופיינת בקשיים בקריאה ובכתיבה, ביולוגי,-ספציפית בעלת מקור נוירו

 American)קריאה איטית ומאומצת, נטייה לניחוש של מילים כתובות, וקשיים באיות 

& Katarzyna,  ,Katarzyna, GrażynaPsychiatric Association, 2013; Goswami, 2015; 

& Shaywitz, 2003 ,Lyon, Shaywitz 2016;) . ,קשר חזק בין גם נמצא בנוסף לקשיים אלו

 American) מיומנות קריאההמערבים  ים בתחום האקדמי בכללדיסלקציה לליקויים נרחב

Psychiatric Association, 2013)ובהבנת הנקרא בפרט , (Laing & Kamhi, 2002 ;Tomasello, 

. מחקרים שבחנו את אופי הקושי בהבנת הנקרא מצאו כי קוראים עם דיסלקציה מתקשים (2000

 . (Miller & keenan, 2009, 2011)בזיהוי ועיבוד של רעיונות מרכזיים בטקסט 

רעיון מרכזי נתפס ככזה כאשר הינו מקושר לרעיונות רבים בטקסט. ככל שרעיון מרכזי 

אפקט יותר )מקושר יותר לרעיונות אחרים(, כך הסיכוי שישוחזר גדול יותר. תופעה זו נקראת 

מראים את אפקט  דיסלקציה(. על אף שקוראים עם Brown & Smiley, 1977)המרכזיות 

(, הם משחזרים פחות שוליהמרכזיות בשחזור הטקסט )כלומר, משחזרים יותר מידע מרכזי מאשר 

קטן מזה  השולייםהפער בזכירת הרעיונות בעוד ש, תקיניםרעיונות מרכזיים לעומת קוראים 

 ,Miller & keenan, 2009) המרכזיות כשלתופעה זו מכונה בספרות שנמצא אצל קוראים תקינים. 

2011). 

המחקר הנוכחי בחן מהם הכשלים הקוגניטיביים העומדים בבסיס קשיי הבנת הנקרא 

. באופן ספציפי, על ידי שימוש דיסלקציהבכלל וכשל המרכזיות בפרט בקרב מתבגרים עם 

 ,Kendeou & van den Broek, 2007; Linderholm & van den Broekבפרדיגמת חשיבה בקול )

ונות מרכזיים תוך כדי הקריאה, בחנו האם קידוד שטחי של רעיונות מרכזיים ( ודירוג רעי2002

בזיכרון לטווח ארוך ו/או קושי בזיהוי רעיונות אלו מובילים לקושי בהבנה ובשחזור שלהם בסיומה 

. לשם כך, המשתתפים במחקר קראו שני טקסטים דיסלקציהשל הקריאה על ידי קוראים עם 

וכן לדרג את  ,ו לומר בקול כל מה שעולה בראשם במהלך הקריאהמידעיים אשר במהלכם התבקש

רמות. בסיום הקריאה, המשתתפים נדרשו  5רמת המרכזיות של הרעיונות בטקסט בסקלה בת 

 . הבריר ותלשחזר את הטקסטים ולענות על חמש שאלות הבנה רב



תוצאות המחקר הראו כי במהלך הקריאה המשתתפים עם הדיסלקציה הפעילו יותר 

תהליכי קידוד שטחיים, יצרו פחות קשרים בין רעיונות בטקסט, וכן הבחינו פחות בין יחידות תוכן 

לעומת זאת, בסיום הקריאה לא נצפו . קוראים תקיניםלעומת  שוליותמרכזיות ליחידות תוכן 

לא  כשל המרכזיותות המרכזיים בקרב קוראים עם דיסלקציה, כלומר, קשיים בשליפת הרעיונ

הקוראים . במענה על שאלות הבנה, המשתתפים עם הדיסלקציה היו פחות מדויקים לעומת שוחזר

 . התקינים, אם כי לא נמצא הבדל במשך זמן המענה

הפעלת תהליכי קידוד שטחיים, ובפרט קושי ביצירת קשרים בין רעיונות ממצאים אלו מציעים כי 

ברמת הקישוריות  בטקסט, הם הגורמים הישירים לכשל המרכזיות אצל קוראים עם דיסלקציה

במהלך הקריאה. אך יחד עם זאת, יכולת השחזור שלהם לאחר והזיהוי של רעיונות מרכזיים 

יכולת לזהות את מבנה הטקסט טרטגית פיצוי שכוללת אסהקריאה לא נפגמת, וניתן לייחס זאת ל

. אפשרות נוספת שסייעה ליכולת השחזור התקינה שלהם את מיקומם של הרעיונות המרכזיים בוו

נעוצה בעובדה כי בטרם ביצוע הקריאה מטרת הקריאה הוגדרה מראש, שכן הנבדקים התבקשו 

לממצאים אלו השלכה חשובה על  .ברעיונות המרכזיים ובכך להתמקד ,לסכם את עיקרי הדברים

פיתוח התערבויות הוראה ממוקדות לטקסטים מידעיים עבור קוראים עם הדיסלקציה, 

באמצעות  עידוד עיבוד עמוק יותר של הנקראו המבוססות על יצירת קשרים בין רעיונות בטקסט

 .הגדרה מפורשת של מטרת הקריאה


