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 במרכז ההבנה. תוכה מיומנויות שונותהמדוברת והטקסט כוללת באומנות הבנת השפה 

, שונות של הטקסטהרמות המפותחת אצל קורא מבוגר עומדת יכולתנו ליצור קשרים בין ש

ת הטקסט כרשת משמעויות וקשרים בניית קשרים סיבתיים גורמים לתפיסזיהוי וכאשר 

קוראים מבוגרים זוכרים טוב יותר את הטקסטים עם כמות גדולה יותר של קשרים . ביניהם

קיימת נטייה לייחס יותר , כמו כן. עט קשרים כאלההטקסטים עם מאת סיבתיים מאשר 

  .חשיבות לטקסטים בעלי יותר קשרים סיבתיים

  

פיתוח היכולת לכינון קשרים סיבתיים בתוך טקסט או סיפור מתפתחת אצל ילדים באופן 

  : היבטים של הבנההראו את האופי ההתפתחותי של שלושהמחקרים קודמים . הדרגתי

יכולת זאת מופיעה בגיל : יבתית של הנראטיברגישות כללית למסגרת הס  .א

  .אך היא חזקה פחות מאשר בקרב ילדים מבוגרים יותר, מוקדם

כגון (לעומת יעדים חיצוניים ) ון יעדי הגיבורגכ(התמקדות באירועים פנימיים   .ב

  על כךאם כי יש לציין כי מחקרים אחרונים מצביעים): פעולות הגיבור

כבת ומפותחת יותר ממה שהיה דים היא מורהבנת מטרות הגיבורים בקרב ילש

התמקד בפעולות  בכל מקרה ילדים קטנים נוטים ל.נהוג לחשוב קודם

 .ואירועים חיצוניים והתמקדות באירועים פנימיים מצביעה על ההתפתחות

 של הטקסט ולא רק ושגיתהכללת הקשרים בין קטעים שונים בתוך המפה המ  .ג

ים קטנים ילדים נוטים לנתק את בגילא: הקשרים הקיימים בתוך הקטעים

מה שאינו מאפשר לראות את התמונה , הקשרים בין קטעי טקסט שונים

 .הכוללת

  

כאשר נחקרו בנפרד , 4-10 בקרב ילדים בגילאי ההבנההמחקר הנוכחי בדק את מיומנויות 

, נשמעים, כתובים: הבנה התייחסה לסיפורים משלושה סוגים. 10, 8, 6, 4קבוצות גיל של 

בקרב ילדים קטנים יותר , ולים יותר התמקדנו בטקסטיםדבקרב ילדים ג.  ויזיונייםטלו



ליכים של התהך שעל כתוצאות המחקר הצביע . ם וסיפורים טלוויזיונייםבסיפורים נשמעי

הבנת המסר בכלי מדיה שונים הינם דומים ומתפתחים במקביל לפיתוח מיומנויות קריאה 

 ראינו כי התפתחות של יכולת ,כמו כן. ילים לקרוא הרבה לפני שילדים מתח,בסיסיות

מסקנות אלה שונות . לקרואכשהוא מתחיל , ההבנה משפיעה על רמת האוריינות של הילד

טוענות כי תהליכים של פענוח הקודים קודמים להתפתחות מהדעות המקובלות בעבר ה

 תחותפתעל הים בגיל מוקדם משפיעים מאוד כי תהליכים הקור,  ראינו אם כן. ההבנה

 יהיה קשור באופן עקיף  6אוצר המילים של הילד בגיל , למשל. האוריינות בשלבים הבאים

כי ההבנה הכללית ומיומנויות השפה , אם כן, ראינו. 8 בגיל  שלו הנקרא הבנתרמתל

 כאשר מיומנויות ההבנה שמגלים ילדים ,פיעות באופן ניכר על הבנת הנקראהבסיסיות מש

ו מסקנות אל. 8 הנקרא שתתפתח בגיל  לנבא את רמת הבנתאפשרותלפני בית הספר מ

היות .בשנות טרום בית הספר בנה מצביעות על הצורך במעורבות למען פיתוח מיומנויות ה

הקשרים באמצעות מיומנויות את ההקנות להם יש ל, היטב טרם יודעים לקרוא אלהילדים ו

  .אחרים

  

מספרים נויות ההבנה באמצעות הסיפורים ש המתודות האפשרויות היא פיתוח מיומ אחת

מדים להשתמש בארבע אלה ילדים לו לימודיות כבתוכניות. לילדים או מראים בטלוויזיה

ר שלנו הראה כי קמחהכאמור . סיכום, יצירת שאלות, הבהרה, ניבוי: אסטרטגיות בסיסיות

 חשיבות גדולה .בית הספר עשויים להקנות לעצמם את המיוניות הללו-גם ילדים בגיל טרום

 ההערכה ניתן לבצע באמצעות תגם א. יש בפיתוח מתודות הערכה של מיומנויות ההבנה

כי מיומנויות ההבנה הגענו למסקנה במחקרנו . הסיפורים הנשמעים והנצפיםהעבודה עם 

 ות וכי מיומנויות ההבנה של כלי מדיה אחד קשור4 עוד בגיל,  מאד מוקדםמתפתחות

ניתן  מיומנויות ההבנה  הערכתמה שאומר שלמען – כלי מדיה אחר מיומנויות ההבנה שלל

  . אחד מאמצעי התקשורתלבחור בכל

  

 בבית  עד כה שימושיותשהיוהתערבות ה אסטרטגיות  מרבותמחקר שלנו הצביע על כך כי ה

אך יש ליישם , רבודה עם ילדים בגיל טרום בית הספ גם בעלשמש הספר היסודי יכולות

צפייה  ש כמובן ; פור הנצפהסהתוך כדי עבודה עם הטקסט הכתוב אלא  לא על סמך אותן

ש יש להשתמ; ושמיעה פסיבית של הסיפורים אינן תורמות להתפתחות מיומנויות ההבנה

לחשוף יוכלו  םילדי כדי שמסגרת העלילהבתרגילים ולהציג לילדים שאלות המבוססות על 

באסטרטגיות המטרה . עלילהב סיבתית ולהתמקד באירועים מרכזייםאת השרשרת ה

, המתורגלות לילדים להפנים את האסטרטגיות םו היא לגרוגילאים אלההתערבות עם בני 

יש להדגיש כי מעורבות . יזום במצבים חדשים עצמאי ו באופן  להפעיל אותןכדי שיוכלו

  .עשויה לתרום בגילאים שוניםזה מסוג  

  



  מאד מפתה,  ההבנהמקת למען הערבותהתעבפרקטיקה של פיתוח מתודיקה של אסטרטגיות 

להניח כי ניתן לשפר את יכולות ההבנה של הקוראים המתחילים על ידי הקנייה של אותן 

 ,בצורה גלויה או סמויה,  זו הנחהומנםא. המיומנויות שבהן משתמשים קוראים מנוסים

ות אך יש להדגיש כי היא פשטנית אם לא מוטעית ולעתים מביאה לתוצא, נפוצה מאוד

וראים מתחילים כך שקת לאובייקטיביוהיא מתעלמת מהעובדה כי קיימות סיבות . הפוכות

 מבוססת על הנחה זו. כפי שהיינו רוצים,  יותר מהר ולא מתקדמיםנמצאים ברמה שלהם

אך בפועל . ות וניתנות לפיקוחת מודעהרעיון כי אסטרטגיות קריאה והבנה הינן פעילויו

סטרטגיות א ים עבורביים של הקוראים המתחילים אינם מספיק כי המשאבים הקוגניטינמצא

ניבוי של המשך הטקסט או פיתוח טכניקה של שאילות , למשל, כמו, מתוחכמות יותר

משאביהם של הקוראים המתחילים מופנים לתהליכים הבסיסיים .  תוך כדי קריאהעצמיות

 . ובהבנת הנקראלקרואוניסיון לעקוף באופן מלאכותי את השלב הזה רק יפגע ביכולתם 

חשוב . התערבות חייבת להתבסס על ההבנה המדויקת של מקור הקושי ולהיות ממוקדת

 ובסוגי נות שוותברמ, יםלדעת לאפיין את הפרמטרים המייחדים של קריאה בגילאים שונ

  .טקסטים שונים

  

בנה ראינו כי בהרבה מובנים תהליכי ההבנה אצל הילדים מאוד דומים לתהליכי הה, ובכן

ספר ילדים יודעם לבנות קשרים בין אירועים בית הכבר בגילאי טרום . אצל קוראים מנוסים

  מאד דומהפן  באו–' להסתמך על הידע שלהם בתור רקע וכו,  מסקנותקלהסי, שונים

יכולתם זו .  הם עושים זאת בסוגי מדיה שוניםאך, לדים גדולים יותר וקוראים מנוסיםלי

 ון זה עלול להיות מטעה ואסור אך דמי. וח מיומנויות הקריאהתתורגם לאחר מכן לפית

 יכולת הילדים ליצור באופן מדויק את .יטשטש את ההבדלים החשובים התלויים בגילש

 , בתוך הטקסטלזהות צורות שונות של הקשרים,  הנראטיבהמייצגת אתלית א המנטמפהה

 לשרשרת סיבתית של מתפתחת אצלם רגישות, ככל שילדים גדלים. גילהמתפתחת עם 

  .לקשר בין טקסטים שוניםו ובדמויותיכולת להתמקד באירועים פנימיים , השיח

  

היום פיתוח יכולת הקריאה בילדים בגילאי טרום בית הספר מתמקדת בדרך כלל בפיתוח 

 ניתן להצביע אל האסטרטגיה ,לאור המסקנות של המחקר הנוכחי. מיומנויות השפה

פיתוח מיומנויות  –וריינות א בגיל הרך למען פיתוח מיומנויות האלטרנטיבית של מעורבות

. ים נבחריםטסיפורים נשמעים וסרההבנה באמצעות עבודה לא עם חומרים כתובים אלא עם 

 תשפר בבוא העת את מיומנויות הקריאה של  חומרים אלובאמצעותהעמקת מיומנות ההבנה 

  .הילד

  

  

  



  

  


