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 מיומנויות?לקריאה: מה עוד חשוב מעבר לאסטרטגיות ו

 תקציר

 לבסס את תכניות הלימודים נוכחית היא. המגמה הגורמיםממכלול פע שוח יכולת הקריאה של תלמידים מופית

. מאחורי "המונופול הקוגניטיבי" על פיתוח בלבד ההוראה על טיפוח הגורמים הקוגניטיבייםאת הפרקטיקה של ו

 העשרת אוצר המילים, רהיטותששמה דגש על קידום מודעות פונטית,  ,עומדת מדיניות החינוך הלאומיתהקריאה 

תומכת במגמה הזאת. עם זאת, יש  , המתבססת על מבחנים אחידים,גם מדיניות של הערכה והבנת הנקרא.

, הן אינן מסבירות הקריאהקוגניטיביות עבור פיתוח המיומנויות האסטרטגיות והכי למרות החיוניות של  ,להודות

משפיעים , הגורמים נוספים באופן מלא את הצלחתם או כישלונם של הקוראים. כותבי המאמר מצביעים על

 .ילדיםבמידה ניכרת על טיפוח הקריאה בקרב 

 

  קוגניציה-מטה

ידע של ה יציה היאקוגנ-תורמת להבנת הנקרא וללמידה אקדמית. מטה גניציה חיונית להצלחת הקריאה,קו-מטה

-רטגיות המטהאודות הקוגניציה, מודעות לתהליכי חשיבה וויסות של אסטרטגיות קוגניטיביות. האסטעל הלומד 

פקח על קוראים מאפשר להם להעל ידי  אימוץ אסטרטגיות אלה ויסות עצמי וניטור הבנה.קוגניטיביות כוללות 

על המורה להפנות את ילדים בקרב של קריאה קוגניטיביות -מטהתהליך הקריאה. על מנת לפתח את המיומנויות ה

ולדרך של  הקריאההטקסט, למשמעות שנבנית על ידי  מענה הוא קורא אתתלמיד למטרה שלהתשומת הלב של 

 מתעוררות בעת הקריאה.זיהוי וטיפול בבעיות ה

 

 טיבציהומעורבות ומ

מוטיבציה תומכת במאמץ , כאשר מתאר את האיכות של השתתפות התלמיד בפעולות הלמידה "מעורבות"מונח ה

קריאה. ותורמת לקידום הלקריאה תשומת הלב של התלמיד. סביבה מערבת מסייעת להניע את התלמידים בו

הנאה אישית. , כמו קבלת מידע, בניית ידע ומטרות שונותלבקריאה  קוראים בעלי הנעה משקיעים זמן ומאמץ

לסכן את הצלחת ום מעורבותבווע בהנעה של הקוראים ולה לפגלקריאת טקסטים מורכבים או פשטניים מדי ע

ומציאת הטקסטים המתאימים  התייחסות פרטנית לכל ילד יםדורשהנעה  תויצירמעורבות פיתוח  התלמידים.

 מכוון להעלאת הערכה העצמית., הומשוב חיובי מעצב קדמותו, זיהוי הבעיות הטכניות שמעכבות את התעבורו

 

 תפיסות אפיסטמיות

מה נחשב לידע וכיצד הוא מתפתח. תפיסות אפיסטמיות משפיעות על  –ידע ותהליך הכרה לגבי תיאוריה אישית 

, על הבחירה באסטרטגיות קוגניטיביות ועל העמדה לנוכח בכלל ולקריאה בפרט תלמידים ללמידההגישת 

בנה מילולית. לעומת זאת, ק בהשהן ידב הטקסט. כך, קורא שסבור כי טקסט אמור להעביר עובדות מוסכמות כפי

שיפתחו מסוימת תקדם אימוץ של אסטרטגיות פרשניות  את עמדת המחבר והשקפהתפיסת הטקסט כמשקף 

מיומנויות של קריאה ביקורתית. תפיסות אפיסטמיות קשורות לדעות אודות הנכונות, המהימנות ומטרות 

 הטקסט והן משפיעות על הקריאה הביקורתית של התלמידים.
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יה שונות לאותו הנושא, עשויה לפתח את התפיסות האפיסטמיות ישמשקפים זוויות רא ,הצגת טקסטים מגוונים

תלמידים. יש להפנות את תשומת הלב של תלמידים להקשר שבו נוצר הטקסט, לקולות שנשמעים בו ולקשר השל 

 בין הטקסט לבין התלמיד.שהמשמעותי 

 

 (self-efficacy) ות עצמיתחולל

תפקיד  ממלאה תלמידים והיאהביצוע על ידי הו הלמידהעצמית של היכולת החוללות עצמית מתייחסת להערכת 

הבנת הנקרא ובשימוש באסטרטגיות יעילות. בעלי חוללות עצמית גבוהה יראו , בחשוב בפיתוח יכולת קריאה

מפתחים את זאת, בעלי חוללות עצמית נמוכה  תלעומ בעת הקריאה כאתגרים ולא כמכשולים.בעיות המתעוררות 

את  ,בדרך כלל מסבירים, הנטייה להימנע מאתגרים ולהתמקד בלקויות אישיות. בעלי חוללות עצמית גבוהה

זאת בניגוד לבעלי חוללות עצמית נמוכה שמייחסים את כישלונותיהם  על ידי מאמץ לא מספיק, נותיהםכישלו

חוללות  קידוםלהיעדר כישרון או אינטליגנציה ואת הצלחותיהם לגורמים חיצוניים, כמו מזל או סיוע מבחוץ. 

ת מהמאמץ הרואה את התוצאה כנובע ,אפיסטמיתהתפיסה הקשור לפיתוח כרוך בהעלאת הערכה עצמית ו עצמית

 . ישורים המולדיםולא מהכ

יות קוגניטיביות אינה והתמקדות מסורתית בפיתוח אסטרטגיות ומיומנ, שעדכניים מצביעים על כךמחקרים 

 ,םישילוב בין הגורמים הקוגניטיביים לגורמים הרגשי יםדרוש ,מספיקה על מנת להפוך ילדים לקוראים. לשם כך

מתוך הבנה קוגניציה, מוטיבציה ומעורבות, תפיסות אפיסטמיות וחוללות עצמית, -לב לגורמים כמו מטה-תשומת

 .אלה על אלה ים במכלול ומשפיעיםורמים הללו פועלשהג

  

 


