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 תקציר

היכולת להבין סיפור היא יכולת חשובה שמתפתחת עם הגיל, ותמיכה של מבוגר בתחום עשויה 

לסייע לילד. הורים ממיצב נמוך קוראים בשכיחות נמוכה לילד, ואיכות התיווך שלהם לרב נופלת 

מזאת של הורים ממיצב הבינוני. במקביל לקריאת ספר משותפת של הורה ילד, ילדי גן יכולים היום 

ין לקריאה מספר תוך שימוש בספר אלקטרוני המיועד לילדים, וספרים כאלה יכולים לעיתים להאז

לספק תמיכה להבנת תוכן הסיפור. במחקר הנוכחי התמקדנו בילדי גן ממיצב נמוך, שקראו בספר 

אלקטרוני במטרה לשפר את יכולתם להבין סיפור, ולהיות מסוגלים לאחזר סיפורים אלה. הספרות 

תחום זה עד כה בחנה תמיכה מעורבת בתוכן הסיפור המתייחס למידע הגלוי בטקסט שהתמקדה ב

)רמת פרטים( ולמידע החבוי בטקסט שמשתמע מתוך הטקסט )רמת היקש(. במחקר הנוכחי, 

הספרים שהילדים קראו כוללים שלוש רמות תמיכה: תמיכה ברמת פרטים, תמיכה ברמת היקש, 

ש. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעמיק את ההבנה לגבי ותמיכה משולבת של רמת פרטים והיק

רמת התמיכה הניתנת תוך התמקדות בהשפעתה על הבנת סיפור ואחזורו. שאלות המחקר היו )א( 

האם תמיכה משולבת הן ברמת פרטים והן ברמת היקש תקדם יותר הבנה ואחזור של סיפור אצל 

בלבד, או ברמת היקש בלבד? )ב( האם רמות הילד הצעיר בגיל הגן יותר מאשר תמיכה ברמת פרטים 

התמיכה השונות יקדמו באופן שונה את הבנת הסיפור ברמת פרטים בהשוואה לרמת היקש? )ג( 

והאם יש קשר בין התקדמות בהבנת הסיפור לבין התקדמות באחזור הסיפור, והאם הקשר שונה 

חברתי כלכלי נמוך. -בה ממיצבילדי גן חו 145במחקר השתתפו בין קבוצות רמות התמיכה השונות? 

לשם בדיקת רמתו התחילית של הילד בהבנת סיפור, הילדים קראו בספר האלקטרוני פעם אחת 

בערוץ ללא תמיכה. המבחנים כללו מבחן סגור להבנת הסיפור ובקשה מהילד לספר את הסיפור תוך 

 ם בכל גן חולקושימוש בספר איורים מודפס המקביל לספר האלקטרוני. בשלב ההתערבות הילדי

( קריאה בספר אלקטרוני בערוץ תמיכה 1: ))כשבכל גן היו את כל הקבוצות( קבוצות 4 -ל אקראית

( קריאה משולבת בספר 3( קריאה בספר אלקטרוני בערוץ תמיכה ברמת היקש )2ברמת פרטים )

ללא  רציפה ( קריאה4אלקטרוני בשני הערוצים; תמיכה ברמת פרטים ותמיכה ברמת היקש )

התערבות בספר האלקטרוני ללא תמיכה כלל )ביקורת(. מבחן הבתר היה זהה למבחני הקדם. אנו 

( התקדמות הילדים בהבנת הסיפור תהיה על פי הסדר הבא מן הגבוה אל הנמוך: 1שיערנו כי )

קריאה משולבת בשני הערוצים של תמיכה ברמת פרטים ותמיכה ברמת היקש, קריאה בערוץ של 

ש בלבד, קריאה בערוץ של תמיכה ברמת פרטים בלבד, קריאה ללא תמיכה תמיכה ברמת היק

( התקדמות הילדים באחזור הסיפור תהיה על פי הסדר הבא מן הגבוה אל הנמוך: 2)ביקורת(. )



קריאה משולבת בשני הערוצים של תמיכה ברמת פרטים ותמיכה ברמת היקש, קריאה בערוץ של 

של תמיכה ברמת פרטים בלבד, קריאה ללא תמיכה  תמיכה ברמת היקש בלבד, קריאה בערוץ

 (4) ( ההתקדמות בהבנת הסיפור תהיה גדולה יותר ברמת פרטים מאשר ברמת היקש.3)ביקורת(. )

( הקשר בין 5ימצא קשר חיובי בין התקדמות בהבנת הסיפור לבין התקדמות באחזור הסיפור. )

היה יותר חזק בקבוצת הקריאה התקדמות בהבנת הסיפור לבין התקדמות באחזור הסיפור י

המשולבת )של תמיכה ברמת פרטים והיקש( מאשר בקבוצות הקריאה האחרות. ממצאי המחקר 

הראו שעל פי המשוער בהשערה הראשונה נמצא כי מידת השיפור הייתה גבוהה יותר בקרב ילדים, 

אולם לא  שקיבלו תמיכה משולבת לעומת ילדים שקיבלו תמיכה בפרטים או לא קיבלו תמיכה.

נמצאו הבדלים במידת השיפור בין תמיכה משולבת לבין תמיכה בהיקש בלבד ובין היקש בלבד, 

ההשערה השנייה לא אוששה. לא נמצאו הבדלים במידת השיפור באף  לפרטים בלבד ולביקורת.

אחד מהמרכיבים לפי קבוצה. משמע, מידת ההתקדמות של הילדים באחזור סיפור )ציון זמן, 

ויות, בעיה ופתרון( לא הושפעה מתכנית ההתערבות, אם קיבלו מידע ברמת פרטים, היקש מקום, דמ

או מידע משולב עדיין לא הצליחו לספר את הסיפור מחדש טוב יותר בקבוצה אחת על פני האחרת. 

השערתנו השלישית אוששה. נמצא שיפור גדול יותר בהבנה ברמת פרטים מאשר בהבנה ברמת 

אינטראקציה של מידת השיפור בהבנת הסיפור לפי רמת ההבנה וקבוצת היקש, אך לא נמצאה 

המחקר. כלומר, ההבדלים במידת השיפור ברמת פרטים וברמת היקש אינם שונים בקבוצות 

בין הציון הכללי  המחקר השונות. ההשערה הרביעית אוששה באופן חלקי. נמצאו מתאמים חיוביים

כן, -לזמן בסיפור, ולבין אחזור הדמויות המשניות. כמושל הבנת הסיפור לבין אחזור ההתייחסות 

נמצא קשר חיובי בין הבנת הסיפור ברמת היקש לבין אחזור הדמויות המשניות. שאר הקשרים 

נמצאו לא מובהקים. השערתנו החמישית לא אוששה. לא נמצאו מתאמים מובהקים עבור הקבוצה 

שיפור במדדי אחזור הסיפור.  ממצאי המשולבת בין מידת השיפור במדדי הבנה לבין מידת ה

המחקר מצביעים על היתרון של התמיכה המשולבת ברמת פרטים והיקש במיוחד להבנת הסיפור. 

לממצאים אלה עשויות להיות  השלכות לגבי קריאה לילד הן בפעילות רגילה של תיווך האנושי בעת 

לקידום הבנת הסיפור. מומלץ קריאת ספר מודפס, והן לגבי פיתוח ספרים אלקטרוניים מתאימים 

הכולל תמיכה  ,שמחקרי המשך יעמיקו  את נושא אחזור הסיפור בעקבות קריאה בספר אלקטרוני

  ברמות שונות כולל בדיקת התקדמות הילדים בהבנת הסיפור ואחזורו גם בבדיקות בתר שני.

 

 


