
 וכתוב  למידת קרוא איך  
 עיבוד שפה דבורהמשנה  

 
 נעמי הברון וענבל ארנון



הכתב הוא ייצוג של שפה שמתרחש אחרי שילד כבר  , לא

 .רכש שפה

אוריינות היא כלי שמאמן היבטים מסוימים של  , כן

 .עיבוד שפה

בעל  , ויזואלי, העובדה שאדם מפתח ממד שפתי נוסף, כן

יכולה לשנות עיבוד שפה , ממשות ומשך ארוך יותר

 .דבורה

 

 



  המחקר הנוכחי בחן תהליכי עיבוד שפה דבורה אצל
מבוגרים לא אוריינים שלומדים קרוא וכתוב  

הנבדקים נבדקו פעם אחת בתחילת קורס  , בבגרותם
 .אוריינות ופעם נוספת בסופו

 
נמצא קשר בין אוריינות לבין עיבוד שפה דבורה. 



  למידת קרוא וכתוב מפתחת מודעות פונולוגית
 (.Ravid & Malenky, 2001;  Stahl & Murray, 1994)ומורפולוגית 

 

וילדים מתחילים  , לשונית-מפתחת מודעות מטא
שבולטים יותר  , להיות מודעים לגבולות של מילים

 ,Bialystok, 1986; Correa & Dockrell, 2007;  Holden & MacGinitie)בכתב 

1972  .) 

 

מבוגרים לא אוריינים מתקשים לחלק  , לעומת זאת
 (.Kurvers & Uri, 2006;  Kurvers, Hout, & Vallen, 2007)משפט למילים 



  למידת קרוא וכתוב מגבירה את הרגישות לגבולות של
 מילים  

 קרוא וכתוב מגבירה את הרגישות לגבולות של  למידת
 מילים  

 
 קרוא וכתוב מגבירה את הרגישות לגבולות של  למידת

 מילים  

 בשפה דבורהגם < 

משנה  גם בעיבוד בזמן אמת ולא רק < 
 מטא לשוניתמודעות 

 מעבר להשפעת הגילאוריינות < 



 :בקרב ילדים לא אוריינים. 1

 Holden and)של המשפט " חלקים"דפיקה על אסימונים כמספר ה•

MacGinitie, 1972.) 

ומבקשת מהילד   מסויימתעוצרת בנקודה , הנסיינית מספרת סיפור•
 (.Karmiloff-Smith et al., 1996)לחזור על המילה האחרונה שנאמרה 

 

 :השוואה בין ילדים אוריינים ולא אוריינים. 2

 .(Bialystok, 1986)ספירת המילים במשפט •

 ?האם זאת מילה –לילד ושאלה ( 'זה'את')הצגת של צמד נפוץ •
(Roberts, 1992). 



  חזרה על המשפט עם רווחים בין מילה למילה
(Gombert 1994.) 

 
  בקשה לחלק את המשפט לחלקים הולכים וקטנים

(Morias et al., 1989; Kurvers et al, 2007.) 



ילדים אוריינים מבצעים טוב יותר מילדים פרה-
 אוריינים

 
 ממבוגרים לאמבוגרים אוריינים מבצעים טוב יותר-

 אוריינים
 
אבל... 



 ישירות מאוד מתודולוגיות 
 
לשונית מורכבת-דורשות הבנה מטא 

 
מכבידות על הזיכרון 

 
 לבין הנטייה או , "מילה"מבלבלות בין הבנת המושג חלקן

 (.online)היכולת להבחין בין מילים בעיבוד שפה 
 
  אולי התוצאות התקבלו בגלל שהנבדקים לא הבינו את המטלה 

 
 שונות לילדים ולמבוגריםרוב המטלות 
 



 מטלת היפוך מילים(Huttenlocher, 1964.) 

 
ולא דורשת או  , המטלה לא מכבידה על הזיכרון

 .זו מילהבוחנת הבנה מפורשת מה 
 
לא  , במחקר המקורי לא נבדקה השפעה של אוריינות

ולא  , נבדקה שכיחות של המילה לעומת של הצמד
 .נבדקו מדדים בלשניים  נוספים

 



מחקרים על ילדים השוו בין ילדים אוריינים לפרה-
 ?הבשלה או ניסיון: אוריינים

אוריינים השוו אותם  -מחקרים שנעשו על מבוגרים לא
 הקבוצות שונות מאוד: למבוגרים אוריינים

הפתרון: 
 אחרי  -לפני נבדקיתתוך השוואה 

 אוריינותקורס 
 



16 דוברי  , חיילים המשתתפים בקורס אוריינות בצבא
 .  18-28בני , ערבית שפת אם

 
 הקורס ובסופונבחנו בתחילת. 

 
6  אימםמתוך הנבדקים לא יודעים לקרוא בשפת. 

 
 אך הרמה  , לא באמת קוראים בעבריתכל הנבדקים

 .ההתחלתית מגוונת



במשך  , כל נבדק נבחן באופן אינדיבידואלי מול מחשב
 :  דקות במספר מדדי שפה 30-כ
 היפוך מילים•

 אוצר מילים בעברית ובערבית•

 אוריינות בעברית ובערבית•

 (דיווח עצמי)שפה שאלון •

 



 קורפוסTapuz 
 בקורפוסהופעות  21מעל  –צמדים נפוצים 
 הופעות    3עד  1 –צמדים לא נפוצים 

הקשרים בין המילים  , יהיה קשה יותר להפריד צמדים שכיחים•
 & Bannard)חזקים יותר בגלל נטייתן להופיע יחד 

Matthews, 2008 .) 

השנייה שונה  , המילה הראשונה זהה 
  3מופיע " אז כמה", פעמים 107מופיע " אז מה: "לדוגמא•

 . פעמים

 

 



השפעה של שכיחות הצמד על ביצוע 
 
 מעבר לשונות  )אוריינים יבצעו טוב יותר את המטלה

 (ברמת השליטה בעברית
 
  אוריינות בשפת אם או אוריינות בשפה שבה אנחנו

 ?  בוחנות
 מדד דיווח עצמי•



מובהק בין צמדי המילים הנפוצים לצמדים הלא  הבדל 
 (.t=-2.595, p<0.01)נפוצים ברמת הדיוק 
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 דיוק במשימה על פי שכיחות הצמד

 צמדים שכיחים

 צמדים לא שכיחים



  הבדל מובהק בין נבדקים שיודעים ושאינם יודעים
 ,t=-3.954)לקרוא בשפת אימם ברמת הדיוק 

p<0.001.) 
 
 

0.75 

0.88 

0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

0.85 

0.9 

 דיוק במשימה על פי אוריינות שפת אם

 לא אוריינים

 אוריינים



  הבדל מובהק בין חיילים שלא קראו כלל לאלו עם רמת
 (.t=-3.271, p<0.005)קריאה בסיסית בעברית  

 
 

 
 
 
 
 
 
לא נמצא קשר בין דיוק במטלה לבין אוצר מילים בעברית. 
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0.92 

 ביצוע במשימה על פי אוריינות עברית התחלתית

 לא קוראים כלל

 רמת קריאה בסיסית



 מילים שכיחים  יותר טעיות בצמדי 
אוריינים בערבית  -יותר טעויות ללא 
אוריינים בעברית לטעות יותר-מובהקות גבולית לנטייה של לא 
  אין השפעה לאוצר מילים בעברית 

 
 
 
 
 
 
 

*=p<0.05       ·=p<0.1ֹ 

 

 

p SE B 

0.035* 0.336 0.71 Frequency 

0.0614· 0.776 1.45 Hebrew literacy 

0.0012* 0.663 1.66 Arabic Literacy 

0.441 0.167 0.13 Hebrew MiNT 

(vocabulary) 



משמש  , צמדים נפוצים יותר היו קשים יותר להיפוך
 .  כחיזוק לתוקף של המטלה

 
  רמת אוריינות התחלתית נמצאה כמנבאת הצלחה

 .במשימה
 
 הצלחה במטלהבשפת אם נמצאה כמנבאת אוריינות  ,

 .אפילו כשהבחינה בשפה אחרת
 
 



   מדוע אוריינות בשפת אם משפיעה על ביצוע המטלה
 ?בעברית

שלמדו עברית כאשר הם כבר אוריינים בשפת אימם נבדקים •
נבדקים שלמדו  ;ערים יותר למילים כיחידות רלוונטיות בשפה

אוריינים באף שפה למדו את השפה ביחידות  עברית כשאינם 
 "(אז מה"ולא " מה'אז)"גדולות יותר 



  ידוע כי ילדים אשר לומדים שפה שנייה מגיעים לשליטה
 .  טובה יותר מאשר מבוגרים שלומדים שפה

 
 לא נעשה  , "אוריינים-לא"לבין " ילדים"בין  קונפאונדיש

אלא על בסיס  , השוואה על בסיס יכולת קריאה וכתיבה
 (.6למרות שנבחנו גם ילדים מעל גיל )גיל בלבד 

 
  ייתכן שאחד הגורמים שהופך למידת שפה שנייה לקשה

יותר בבגרות הוא הנטייה להתרכז מילים כיחידות  
 ;Arnon, 2009)במקום ביחידות גדולות יותר , רלוונטיות

Arnon & Ramscar, 2012 .) 



מדגם קטן 
 
 הולמת  אין קבוצת ביקורת 

 
  אוריינות בדיווח עצמי 

 
 הבחינה של הסגמנטציה הינה בשפה השנייה של

מכניס משתנה של רמת השליטה בשפה , הנבדקים
 ושאלות שנוגעות לשפה ראשונה לעומת שנייה

 
 יותר שתפתור  המחקר הוא חלק מפרוגרמת מחקר רחבה

 :חלק מהבעיות



מדגם קטן  : 
האם היה שיפור בביצוע של המטלה בעקבות   – נבדקיתהשוואה תוך •

 ?השיפור ברמת האוריינות
 .קורסים נוספים•
השלכות על למידה? 

סגמנטציה של קלט מלאכותי למילים על ידי מבוגרים שאינם  •
 אוריינים  

 .על ידי מבוגרים שאינם אוריינים( ?זרה? מלאכותית)למידת שפה •
שפה ראשונה או שנייה? 

 אוריינים-שיחזור ממצאים על ילדים פרה•
גיל או אוריינות? 

 אוריינים ואוריינים באותו גיל-ילדים פרה•
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