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 של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת  אוריינות רמת ניצני ה

  לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים

 ועפרה קורת בת ציון ברלוי

 אילן -אוניברסיטת בר

  תקשורת   ותהילד בגיל הרך הם בסיס איתן לרכישת קרוא וכתוב בבית הספר. קלינאי  קריאה שלניצני  

 בין  קשר  קיים  הספרות  פי  על.  אלה  בתחומים  ילדים  וקידום  באבחוןות  עוסק  ,גן  ילדי  עם  ותשעובד

מועט בחן את הקשר בין    עם זאת, מחקרהאקדמיים של ילדה.    ההישגים  לבין  ומקצועה  האם  השכלת

 לביןתקשורת    ותקלינאי  ןשה  מהותיאהקשר בין    נבחן  ולא,  של האם לבין הישגי הילד   המסוים  המקצוע

 האוריינות הבדל בין רמת ניצני  יימצא )א( האם בדקנו במחקרבגיל הגן.   ןילד של האוריינות ניצני רמת

? אחר  מקצועי  מתחוםמשכילות    לאימהותלילדים    בהשוואהשל ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת  

 כמה  עד(   גהילד? )  של  האוריינותגיל והמגדר של הילדים לבין רמת ניצני  ה)ב(  האם יימצא קשר בין  

והמגדר שלומקצוע האם,   הילד   ילדים  60  השתתפו  במחקר?  האוריינות  ניצני   להתפתחות  תורם  גיל 

 אימהות  היו   30  -ותקשורת    קלינאיות  היו  מהאימהות  שלושים.  םיה ואימהות  שנים  5-6  בגילאי

והחינוך.  משכילות עובדות בתחומי הטיפול   בעזרת  נבדקההילדים    של  האוריינות  ניצני  רמת, שאינן 

  רמת   כי  נמצא.  מילים  זיהוי  וניצניצליל, מודעות פונולוגית,    -שמות אותיות, קשר אות  הכרת:  המבחנים

 ממקצועות   לאימהות  הילדיםשל    מזה  גבוהה  תקשורת  קלינאיות  לאימהות  הילדים  של  האוריינות  ניצני

הביקורת(  אחרים  הילד  של  האוריינות  לניצני  ביותר  הגדולה  המשמעותית  התרומה ,  בנוסף.  )קבוצת 

 האוריינות  ניצני  לא תרמו לרמת  ןורמת השכלת  מהותיהא  גיל.  האם  ולאחר מכן למקצוע  ולגיל  הייתה

.  ןילדשל    האוריינות  ניצניהתפתחות    לגבי  האם  מקצוע  משמעותאת    מדגישות  המחקר  תוצאות.  של הילד

,  כולה  באוכלוסיה  הילדשל    האוריינות  ניצני   טיפוחכמנוף ל  ,הורים  חשיבות של הדרכתה   המועל  בדיון

 בקרב הורים משכילים.  גם

 ה , קלינאות תקשורת, מקצוע האם, אוריינות המשפחאוריינות : ניצנימילות מפתח

  מבוא

קריאה, הבנת הנקרא והישגים אקדמיים    ליכולת  טובים   למנבאים  נחשבים  הגן  בגילניצני אוריינות הילד  

 ,.Castro & Barrera, 2019; Critten et al., 2020; Kenner et al;2010)לוין ואחרים,  בגילאי בית הספר  

2017; Whitehurst & Lonigan, 2001)ניצני אוריינות הילד ניצני קריאה,. את התפתחות  נהוג    , הכוללים 

 Korat et al., 2007; Krijnen et al., 2020; Li et)   כלכלי של משפחת הילד -היתר למיצב חברתי  ביןלייחס  

al., 2020; Niklas & Schneider, 2013  .)ההורה    הוא  כלכלי  חברתי  מיצב  של  מהמדדים  אחד מקצוע 

(Bayraktar, 2018; Memon et al., 2010; Usaini & Abubakar, 2015  .)של מקצוע ההורה על ניצני    השפעתו

בין מקצוע    בעיקר הקשר  נבדק  בנושאמחקר המועט  בעד כה.      הילד לא נבחנה, למיטב ידיעתנו  שלהאוריינות  

(. טיבו של קשר זה נראה  Ismail et al., 2018; Memon et al, 2010ההורה להישגי ילדים בגילאי בית ספר )

  גם לנו חשוב ומעניין, היות ולהורה יכולה להיות השפעה על התפתחות הילד לא רק בשל רמת השכלתו, אלא 

מקצוע האם    כמה  ועדהאם    ,בדקנועוסק. לאור זאת במחקר הנוכחי    ההורהלמקצוע הספציפי בו    בהתייחס

באימהות שהן קלינאיות תקשורת העובדות עם ילדים בגיל    התמקדנובגיל הגן?    ותהאוריינ רמת ניצני  ל  תורם

 American)   זה רלבנטי במיוחד כמשאב לקידום שפה ואוריינות בגיל    לנו   נראה  זה  מקצועש  מכיווןהרך,  

Speech-Language-Hearing Association, 2016)להשוות הייתה  זה  מחקר  מטרת  ניצני    .  רמת  בין 
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תקשורת,  ה  ילדי  של  האוריינות קלינאיות  שהן  אקדמאית    לביןאימהות  השכלה  בעלות  שהן  אימהות 

 תקשורת.  טיפוליים, ושאינן קלינאיות  -, אך לא חינוכייםאחרים עוסקות במקצועות ה

  ניצני אוריינות

הילד  . אוריינות (Garton & Pratt ,1998)אוריינות היא השליטה בשפה הדבורה והכתובה כמכלול שלם אחד 

שהוא או  הכוללות פעילות עם טקסטים    שפתיות  כתוצר של כשירות פנימית, ושל אינטראקציות  תמתפתח

  ומשתכלל   הספר-בית  נמשך בגיל הרך, ובשנות,  מתחיל בינקות  . תהליך זהםבסביבת  מבוגרים  עם  היא חוו 

 .;Whitehurst & Lonigan, 2001) 2010 ,וחמו קולקה-בלום(החיים   כל לאורך

הקריאה והכתיבה    בפעילויותמתייחס להתנסויות הראשוניות של ילדים    "ניצני אוריינות"המושג   

 ;Ferreiro & Teberosky, 1982; Goodman & Goodman, 1979)  וכתוב  קרואלפני הוראה פורמאלית של  

, 2018et al. Puranik et al., 2020; Krijnen  .)  בבית ובגן, לפני גיל בית    מתרחשות  ומוקדמות אל התנסויות

מיומנויות כמו הכרת שמות אותיות, קשר אות צליל, מודעות פונולוגית, ניצני    ן והילדים מפגינים בהספר,  

;et al.Paige ; et al., 2020 Krijnen Aram & Levin, 2002;2018 , ועוד ), ניצני קריאת מילים  כתיבת מילים

Whitehurst & Lonigan, 2001.)  מתפתחות  ו עם העלייה בגיל מיומנויות אל  (  Wasserstein & Lipka, 2019 )  

et al.,  Janssen2021;  et al., Cunningham)  בסיס ידע זה מתפתחת מאוחר יותר הקריאה והכתיבהעל  ו

כמושג הכולל בתוכו מספר מרכיבים: הכרת שמות אותיות, קשר   אוריינות(. במחקר זה נתמקד בניצני 2017

 צליל, מודעות פונולוגית וקריאת מילים.  -אות

 צליל  -וקשר אותהכרת שמות אותיות 

ברמות שונות  ילדים רבים שולטים ביכולת זו    .הכרת שמות אותיות היא היכולת לזהות אותיות ולקרוא בשמן

  ,צורת האותיות ולשמן באמצעות חשיפה לכתובהילדים מתוודעים ל  .בבית הספר  פורמליתה למידה  הלפני  

ו: קריאת סיפורים, חשיפה למסרים  בפעילויות כמ   הקרובה   בסביבתם  אנשיםובאינטראקציה יומיומית עם  

כלל לומדים על שמות    בדרךבית, ועוד. ילדים  -שירים העוסקים באלףכתיבה משותפת,  כתובים בגן ובבית,  

לפני שהם לומדים אי עוד  )לוין,    צליל  זההאותיות  קורא    .Vukelich et al., 2014)  ;2010כל אות מייצגת 

כאשר ילדים מנסים  פונמי.  - ביניהן יתקשה בעריכת קישור גרפו  ולהבחיןמתחיל שאינו יכול לזהות אותיות  

  ידע זה מסייע להם לקשר בין צלילים לאותיות, ו על שמות אותיותשלהם  הם משתמשים בידע    , לכתוב מילים

אות(.   2019et al.,  Reutzel; , 2018et al.Paige;2002)לוין,   מסוימת  כלומר  צליל,    -קשר  שאות  ההבנה 

היא   מסוים,  צליל  הקריאהמשמיעה  לרכישת  חשובה  מחקרים  (.   (Wasserstein & Lipka, 2019הבנה 

)הסימן הגרפי    גרפמהבין יכולת טובה של הכרת שמות האותיות לבין עריכת קישור בין  מצביעים על קשר  

ביותר(   ביותר(    פונמהל  -הקטן  הקטן   ;Rayner et al., 2012)  פונולוגית  מודעות  יכולות  ופיתוח)הצליל 

Wesserstein & Lipka, 2019.)  

  גיל ר שמות אותיות ביהכל יכולת  הממחקרים רבים עולה, כי להכרת שמות אותיות ערך ניבויי רב.  

Lerner et al., al., 2012; Eklund  Caravolas ;2018מנבא רכישת הקריאה בכתה א'  )ה  כמדד נמצאהגן, ה

& Lonigan, 2016  .)בגיל הגן, ניבא את יכולת הקריאה    אותיות   על   ידע  כי  נמצא   בפינלנד   שנערך  אורך  במחקר

 . ( et al., Manu(2020 מכןשנים לאחר  9

   מודעות פונולוגית

מטא מודעות  היא  פונולוגית  להתייחס  לשונית  - מודעות  כיכולת  מוגדרת  היא  הקריאה.  ליכולת  הקשורה 

et  2021; De Groot et al, Cunninghamהמילים כולל הברות ופונמות ) שלליחידות השפה הקטנות ביותר 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Chris+Pratt&text=Chris+Pratt&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.mendeley.com/authors/57209220571
https://www.mendeley.com/authors/57209220571
https://www.mendeley.com/authors/56843359900
https://www.mendeley.com/authors/57210823345
https://www.mendeley.com/authors/56843359900
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al., 2017  יכולת לבצע אופרציות מנטליות על חלקי המילה, כגון השמטת התחלה,    מפתחים    צעירים(. ילדים

 ;Goswami et al., 2020)  ם לפרק ולהרכיב מילים להברות ולצליליוכן  לבצע חריזה,    ,  שלהאמצע או סוף  

Skibbe et al., 2020; Suggate, 2016  ,הדבורה לשפה  קשורה  הפונולוגית  המודעות  התפתחות  ולמרות  (. 

 היא בעלת השלכות בהמשך לגבי רכישת קרוא וכתוב.  בהקשר של שפה כתובה מאובחנת  אינה שהיא 

כלל משנות הגן ועד    בדרך  מתרחשתהתפתחות תקינה    עם  ילדים  אצלפונולוגית  השליטה במודעות  ה

( )גילאי  למשל(.  Whitehurst & Lonigan, 2001כתה ד'  גן טרום חובה  ( מסוגלים לבצע הבחנה  4-5, ילדי 

( מסוגלים לבצע הבחנה מורכבת יותר של  5-6בסיסית של הברות שונות בתוך מילה, וילדי גן חובה )גילאי  

  ;Noiray et al., 2019; Wasserstein & Lipka, 2019).2003רים, קורת ואח) פונמות בתוך מילה

הישגים    שמנבא  , רכיב בסיסי ברכישת הקריאהמ  היאפונולוגית    מודעותרבים מצאו כי    מחקרים

 ,.De Groot et al., 2017; Goswami et al., 2020; Kenner et al., 2017; Peterson et al)  משךלימודיים בה 

ממ  יותרקריאה    לרכישת  מבטיח  מנבא  נמצאההגן    בגיל  זויכולת    (.2017 או  גיל  אינטליגנציה,  צב  ירמת 

ילדים דוברי אנגלית כשפת  שבחנו    של מחקרים(.  מטא אנליזה  1994כלכלי )קוזמינסקי וקוזמינסקי,  -חברתי

 (,Lerner & Lonigan תו קשרים הדדיים מובהקים בין מודעות פונולוגית להכרת שמות אותי  ראתהה  אם

2016 .) 

 מילים  ת ניצני קריא

פוגשים את  ם בגיל הרך  שעושים הילדים בעולם הקריאה. ילדי  ,הם הצעדים הראשונים  ת מיליםניצני קריא

 .  שהולך ומשתכלל עם העלייה בגילידע לגביה  מפתחים  הםלפני הכניסה לבית הספר, ו עוד המילה הכתובה 

טרום אלפביתי: בשלב זה יש   שלבשלבי הקריאה: )א(  מודל המתאר את    ה( הציעEhri, 2005אהרי )

הילד מזהה   יכולת לקרוא מילים שאינן מוכרות.  לו  אין  על אותיות,  ידע    ם לפי מאפיינימילים  לילד מעט 

מצליח לקשר  הוא  ו  ,אלפביתי חלקי: בשלב זה הילד מכיר מספר אותיות  שלב  )ב(חזותיים והקשר הסביבתי.  

להצליח לקרוא  , והוא מאפשר לילד  צליל הוא חלקי  בינן לבין הצלילים שהן מייצגות. הידע על קשר אות

אלפביתי מלא: לילד יש ידע מלא על אותיות האלפבית, צורתן ושמותיהן ועל הקשר    שלב  )ג( .  מסוימותמילים  

בינן לבין הצליל שהן מייצגות. הוא קורא את המילים באמצעות תהליך של פיענוח. בשלב זה ילדים קוראים  

 מהירה.  ולפביתי מגובש: בשלב זה הילד הוא קורא מיומן וקריאתו שוטפת א  שלבמילים רבות.  )ד( 

צליל  –הכרת שמות אותיות, קשר אותלשל הילד נמצאו קשורים בקשר חיובי   ת המיליםניצני קריא

;Rayner et  Paige et al., 2018; Manu et al., 2020  ;2003,  ואחרים  קורת ;2002,  לוין(ומודעות פונולוגית  

al., 2012  .)הישגים בקריאה ובכתיבה בבית הספר   יםעדויות שניצני קריאה בגיל הגן מנבא   קיימות  ,כן  כמו  

(De Groot et al., 2015; Melby-Lervag et al., 2012; Thompson, et al., 2015) . 

 Aram)   הבנת נקרא בכיתה ב'ואיות    ,אוצר מילים  בקרב דוברי עברית ניבאהקריאת מילים בגיל הגן  

& Levin, 2004.)  ( 2003קורת ואחרים  )למשל)  כתובות   מלים   זוגות   לזהות  חובה  גן   ילדי   של  יכולתם   את  בחנו  ,

חובה הצליחו לזהות נכונה  - ילדי גןחלק מ "ים"(.    כתוב  ואיפה"טיפה"    שמולם  הכרטיס  על  כתוב  איפה  לומר

הילד ובהתאם למיצב החברתי כלכלי    לגיל בהתאם עלתה זו יכולתהמילים גם ללא כל רמז אחר מסייע.  את

   .תושל משפח

 מאפייני הילד 

  של   פנימי  ביולוגי  מנגנון)הילד  כמו  גיל הילד      של  פנימיים   יבטיםמה  כלל   מושפעת בדרך  הילד   התפתחות

, רמת השכלת ההורה,  מצבה הכלכלי של המשפחה  כמו סביבתיים,  -, וכן מהיבטים חברתייםמגדרו(,  בשילה
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היבטים שעשויים להשפיע    -הילד, וכן למקצוע ההורה    ומגדר   לגילזה נתייחס    ועוד. במחקרמקצוע ההורה  

 על התפתחות ניצני האוריינות.

 גיל הילד 

זה   במחקר  נתמקד  בהם  בשילה  5-6בגילאי    יהיוהילדים  בעקבות  מתרחשת  האוריינות  ניצני  התפתחות   .

בגיל, הילדים הולכים ומשתכללים בשפתם הדבורה ובהבנתם את השפה הכתובה    התפתחותית ועם העלייה

(, 1982; Ferreiro & TeberoskyCunningham et al, 2021.)  ז ניצני    ו התפתחות  בתחומי  מתרחשת 

  5-6. בגיל  ןנצפה מהילד להכיר חלק מהאותיות בשמ 4-5, לגבי הכרת שמות אותיות,  בגיל למשלהאוריינות.  

ואף ידע על הקשר בין    , על שמות האותיות, הקשר בין צורת האות לשמה  מתקדםידע  ד לגלות  מהילנצפה  

(.  Farver et al., 2013; Puranik et al., 2011  ;2014,  ואחרים  )ווהלצליל אותו היא מייצגת  לבין הצורת האות  

ואילו ילדי   ה,להבחין בין ההברות במיל ( מסוגלים  4-5ילדי גן טרום חובה )גיל  חלק מלגבי מודעות פונולוגית,  

 ,.2016Farver et alאלימלך וארם,  ( מסוגלים לעיתים להבחין גם בין הפונמות בתוך ההברה )6-5גן חובה )

2013; Noiray et al., 2019; ( לרנר ולוניגן .)נקודות זמן לאורך שנת גן )גיל   3ילדי גן במשך  358(, בדקו 2016

ובמודעות  חודשים(. הם    48ממוצע   צליל(  אות  )הכרת שמות אותיות, קשר  בידע על אותיות  מצאו שיפור 

   (. (Lerner & Lonigan, 2016הפונולוגית, עם העלייה בגיל  

במקביל להכרת שמות האותיות   באופן הדרגתי תמתפתחשל הילד קריאת המילים  בניצניהשליטה 

מייצגות שהן  בגיל  והצלילים  כבר  לתבניות  3-4.  בהשוואה  הכתובה  לתבנית  מודע  להיות  מתחיל  הילד   ,

ילדים בני חמש יזהו את האותיות של    ,מתחילים לזהות את אותיות שמם  3-4ילדים בני    גראפיות אחרות.

מסוגלים    5-6(. ילדים בני  Akoglu & Kiziloz, 2018; Puranik et al., 2011)שמות חבריהם ושל בני משפחתם  

 (.   1996, ואחרים )לויןלזהות מילים כתובות חדשות שלא נחשפו אליהן קודם 

 מגדר

 Leeאורייניות טובות יותר אצל בנות לעומת בנים )ו   שפתיות  באופן כללי קיימת נטייה להצביע על יכולות 

2020McTigue et al., & Al Otabia, 2015;   .) כללי   אינטליגנציה  במבחן  יתרון  כבעלות   נמצאו  בנות  

((WPPSI-IV    2-7בגיל  Palejwala & Fine, 2015)  .)  ,ביכולות  יותר  טובים  הישגים  כבעלותנמצאו    בנותכמו כן  

  יכולת   כבעלות   נמצאו,  3-6  בגיל  בנות,  בגרמניה  שנערך  במחקר     :הספר  לבית   הכניסה  לפני ,  שלהן  השפתיות

,  15עד    2.  במחקר אורך שבדק כישורי אוריינות מגיל  (Lange et al., 2016)  הבנים  של  מזו  יותר  טובה  שפתית

,  בדומה  (.Eklund et al., 2018נמצא יתרון לבנות על פני בנים במודעות פונולוגית בגילאי טרום בית ספר )

זיהוי שמות    כולל    אוריינותנמצא כי  בנות הצליחו טוב יותר במבחנים הבודקים מרכיבים שונים בניצני  

 ,.Lundberg et al., 2012; Niklas & Schneider, 2013; Sigmundsson et al)   מודעות פונולוגיתו  אותיות

תחומי השפה והאוריינות  מראים כי בנים מצליחים לצמצם את הפער בשמחקרים  (. יש לציין שקיימים  2017

על   ,2015 בשנת שהתקיימו PISA מבחנייחד עם זאת, ב (. ,2008Burman, Bitan & Booth) 11סביבות גיל ב

  במדינות  ,16–15בני נוער שגילם    ונבחנ   (OECD),הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי של חינוךמנהל הידי  

  של  הביצועיםעלה כי    המבחן  מתוצאות.  שלהם  הקריאה  אוריינות  ברמת,  השאר  בין,  ונבדקו  בעולם  שונות

 . OECD  (OECD, 2016)ה מדינות  בכלבנים  הבנים של מאלו  יותר טובים היו  הבנות

 ההורהמקצוע 

 Akkermans‐ Rutgers et)  כידוע, למשפחה יש השפעה נרחבת על הלמידה הראשונית והבסיסית של הילד

2020  Maadadi,-Al&   Ihmeideh2020;  al, 2021; Crist et al.,  .)כלכלי שונה    -למשפחות  ממיצב חברתי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99
https://www.mendeley.com/authors/56433403900
https://www.mendeley.com/authors/23567951300
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להיות השפעה   הילדשונה  יכולה  אוריינות  במיצב החברתיעל  העלייה  עם  ורמת  -;  הילד  רמת שפת  כלכלי 

כלכלי הוא מקצוע  -רכיבים של מיצב חברתיאחד המ  (.Carroll et al., 2019אוריינותו תהיה גבוהה יותר )

בינוני ממיצב  הורים  להשכלתם.  גם  הקשור  ב  גבוה-ההורים  שעוסקים  משכילים  הורים  לרוב  מגוון  הינם 

 ;Bayraktar, 2018יכולה להיות  השפעה שונה על למידת הילד )  על פי המחקר למקצוע ההורה מקצועות.  

Memon et al, 2010; Usaini & Abubakar, 2015)  .( במחקר שנערך בפקיסטן(Qaiser, et al, 2012    נבדקה

של תלמידי כתה    הלימודייםעל ההישגים  , ביניהם מקצוע ההורה,  ההשפעה של גורמים שונים אצל ההורים

  -IIרופאים, מהנדסים וכדומה, רמה    -I)רמה    רמות יוקרה. מקצועות ההורים חולקו לארבע קבוצות לפי  'י

.  פועלים, בעלי עבודה שאינה קבועה(  -IIIIשוטרים, נהגים וכדומה, רמה    -IIIמורים, פקדים וכדומה, רמה  

מתאם   נמצא  הצלחה.  רמות  לשלוש  חולקו  והתוצאות  השונים  הלמידה  בתחומי  נבדקו  חיובי  התלמידים 

למקצוע ההורה  החוקרים הסיקו שהתלמיד.    תרמת הצלחבין רמת יוקרה גבוהה של מקצוע ההורה למובהק  

הורים בעלי מקצוע ברמת יוקרה גבוהה  שוכן    ,םישנה השפעה משמעותית חיובית על הצלחת ילדו בלימודי

הם יכלו לזהות במהירות רבה  למשל,    יהם;של ילד   הלמידה הנחוצים לקידום    המרכיבים יותר סיפקו את  

שחק תפקיד חשוב  עשוי למקצוע ההורה  מכאן,  יותר.    מותאםהם מענה  יותר את הקשיים של ילדיהם, ולתת ל

  לא (. יש לציין שמחקרים אלה נערכו בקרב ילדי בית ספר.  Arshad, et al.,2012האקדמי של הילד )  יובביצוע

גן, כולל    שבחנו  מחקרים   מצאנו   ניצני  רמתבין  ל  ההורה   מקצוע  בין  הקשר מחקר על  נושא זה בקרב ילדי 

 .  או ניצני הקריאה הילד  אוריינות

  מקצוע ההורה( בישראל, בו נבדק האם  4-7)גילאי  ילדי גן    104נעשה בקרב  קרוב מאוד לענייננו  מחקר  

 ,Aram, et al)  הספר שההורה קורא לילדומשפיע על בחירת   הוא והאם לילד,  תדירות קריאת סיפורקשור ל

  כללה הורים  השנייהטיפולי ו  - חינוכיבעלי מקצוע הורים  כללה    האחתהורים חולקו לשתי קבוצות:  ה (.  2017

הקשר   ללא  מקצוע  שלושה  הה.  טיפולי-חינוכיבעלי  לפי  ספרים  לגבי  עמדתם  על  שאלון  מילאו  ורים 

הרגשי העומק  הלשונית,  המורכבות  רמת  הסיפור.-קריטריונים:  של  והמבנה  הסיפור,  תוכן  של    חברתי 

הראו מקצוע    התוצאות  בעלי  הורים  שלושת  בחרו    טיפולי -חינוכיכי  את  הכוללים  ספרים  לילדם  לקרוא 

יותר מההורים בקבוצה השנייה.   גבוהה  ברמה  לעיל,  שמקצוע ההורים    ,חשוב לצייןהקריטריונים שצוינו 

בחינוך    יותר מאשר ההשכלה של ההורים. נראה כי הורים בעלי מקצוע המתמקדעל בחירת הספר  השפיע  

כדי לפתח את הידע של הילד על יחסים,    ,וטיפול, מזהים את הפוטנציאל שיש לסיפור בעל מורכבות גבוהה

 Aram, etהסיקו שלמקצועות מסוימים יכול להיות אפקט חיובי על ההורות )  החוקריםמחשבות ורגשות.  

al., 2017  במחקר נוסף שנערך בקנדה .)Vukusic, 2018))  הורים  544גלות ההורית בקרב  נבדקה תפיסת המסו  ,

פדגוגיים  247 במקצועות  עוסקים  פסיכולוגים    וטיפוליים  מתוכם  יסודי,  ספר  בית  לכיתות  מורות  )גננות, 

סוציאליים פדגוגי  297ו  (  ועובדים  במקצוע  עוסקים  טיפולי  אינם  התוצאות הראו  או  העוסקים  ש.  הורים 

פדגוגיים על  טיפוליים העריכו את המסוגלות  /במקצועות  יותר. החוקרת הצביעה  כגבוהה  ההורית שלהם 

למקצועות   כי  וציינה  ההורה,  לתפקוד  הנחוצות  יכולות  התפתחות  לבין  פדגוגי/טיפולי  מקצוע  בין  קשר 

ההוריים.   המשאבים  להרחבת  לתרום  יכולים  והם  ההורות,  על  חיובית  השפעה  להיות  עשויה  מסוימים 

יותר על הורות, על התפתחות הילד ועל הסביבה הנדרשת  מסקנת המחקר היא כי להורים אלו יש ידע רב  

 עבורו. 

טיפוליים ספציפיים והשפעתם על ילדיהם,    -כאשר בוחנים הורים העוסקים במקצועות חינוכיים 

בנושא.   מועטה  ספרות  יקיימת  ילדיהם  הוראה,  במקצוע  שעוסקים  הורים  כי  קשיי  פגיננמצא  פחות  ו 

  בנוסף, הורים שהם מורים, . (McFarlin Jr, 2007)ה שאינם עוסקים בהוראהתנהגות, לעומת ילדים להורים 

מורים,   שאינם  להורים  בסיוע  בהשוואה  מאמץ  יותר  וישקיעו  קריאה  הכוללות  בפעילויות  יותר  יעסקו 

בית שיעורי  בהכנת  כי   (Hansen and Quintero, 2016)לילדיהם  לציין  חשוב  הילדים  .  הישגי  נבדקו  לא 
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כך.  בפסיכולוגיה,  בהת   בעקבות  העוסקים  להורים  של  ייחס  את  בחן    ילדים  20מדגם  חווים  ילדים  כיצד 

חווים השפעות חיוביות ושליליות גם יחד.    התוצאות מראות כי הילדים  .העיסוק של הוריהם כפסיכולוגים

  דיהםרוב הילדים חשו כי מיומנויות שונות של הוריהם, כגון אמפתיה, סבלנות וכדומה, הם רווח עבורם כיל 

(Golden, & Farber, 1998)  . 

ולהשפעה    ,מתוך מערכת של משתניםכמשתנה אחד  ההורה  למקצוע    התייחסו  הקיימיםהמחקרים  

 Arshad, et al., 2012; Bayraktar, 2018; Usaini)  אצל תלמידי בית ספר שונים  על הישגים אקדמאיים    שלו

& Abubakar, 2015; Qaiser, et al., 2012  לא שלמחקרים    מצאנו(.  התרומה  את  מקצועות  ה  שבחנו 

 .בגיל הגן הילדשל   האוריינותניצני רמת ל בעלי השכלה אקדמיתשל הורים  הספציפיים

 קלינאות תקשורת 

קלינאי  קלינאות תפקיד  הבריאות.  למקצועות  השייך  טיפולי  שיקומי  מקצוע  הוא  תקשורת  ה  ותתקשורת 

באיתור, אבחון תפקודי, טיפול ושיקום, מניעה, ייעוץ, הדרכה ומחקר, בהיבטים השונים של תקשורת,    עוסק

נוחה לו  שפה ודיבור. המטרה בטיפול היא להקל על המטופל,  ולאפשר לו לתקשר בצורה היעילה, הקלה וה 

)אל  הטבעית  בסביבתו  מיטבי  באופן  להשתתף  שיוכל  מנת  על  ושות',  -ביותר,  הטיפול   (.2018תר  תחומי 

כוללים שפה דבורה וכתובה: הקשבה, עיבוד, דיבור, קריאה, כתיבה, פונולוגיה, מורפולוגיה,    וההתערבות

-American Speechינות ) שפת גוף ומחוות ואורי  תחביר, סמנטיקה, פרגמאטיקה, תקשורת טרום לשונית,

Language-Hearing Association, 2016.)   

בקידום ושכלול    ותעם ילדים בתחומי השפה הדבורה והכתובה ועוסק  ותתקשורת עובד  ותקלינאי

תקשורת יש ידע רב והבנה רחבה לגבי    ותלקלינאי   . (2018תר ושות',  -)אל יכולותיהם בהבנה והבעה של השפה  

וה וכלליה,  בשפה  האוריינות  ותבעל  ןמושגים  כישורי  בקידום  לסייע  מגוונים  וכלים  רכישת    , ידע  בשיפור 

המוקדמת ילדים    הקריאה  אצל    קלינאיות  (.;Serry & Levickis, 2020  Fallon & Katz, 2011)והאיות 

הקשורים    נרחב שימוש    עושותגן,  -ילדי  עם  עם העובדות    תקשורת ומשימות  מטלות  במשחקים,  ויומיומי 

)אל אוריינות  ניצני  של  שונים  ושות',  -לנושאים   American Speech-Language-Hearing ;  2018תר 

Association, 2016 .)זיהוי צלילים, הברות ופונמות ומקדמות את המודעות  בעוסקות באופן ישיר ועקיף  הן

זיהוי ושיום    לפתחמגוונים    וכליםידע   להן  יש.  Fallon & Katz, 2011; Tambyraja et al., 2014)פונולוגית )ה

  התערבות   הראו שיפור ביכולות אלו לאחר  מחקרים    (.Serry & Levickis, 2020צליל )  -אות  קשר  וכן  אותיות

   .(DeForte et al., 2020; Pedro et al., 2018; Serry & Levickis, 2020תקשורת )  ותקלינאי

 רציונל המחקר 

לעיל,   הסקירה  בסיס  המרכזית    של  האוריינות ניצני    כי  הנחנועל  הדמות  האם,  ממקצוע  מושפעים  הילד 

הצעיר.   וחינוך הילד  הילד  מאפייניםל  גם,  בנוסףשבדרך כלל עוסקת בטיפול  ומגדר    ,אישיים של  גיל  כמו 

האם יימצא קשר בין גיל  לבחון: )א(    היו . מכאן, מטרות מחקר זה  ויכולה להיות השפעה על התפתחות ז

של ילדים לאימהות    האוריינותהאם יימצא הבדל בין ניצני  )ב(     הילד?  של  האוריינותומגדר לבין רמת ניצני  

ניצני   לבין  תקשורת  הטיפול    האוריינותקלינאיות  בתחום  עובדות  שאינן  משכילות,  לאימהות  ילדים  של 

)גיל ומגדר( על  והחינוך?   )ג( מהי התרומה של מקצוע האם לעומת תרומת המאפיינים האישיים של הילד 

 הילד?   של  האוריינות  התפתחות ניצני
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    השערות המחקר

   גבוהה יותר.  תהיה האוריינותרמת ניצני   הילד בגיל  העלייה  עם .1

 של בנות תהיה גבוהה יותר מזו של בנים.  האוריינותרמת ניצני  .2

תהיה גבוהה יותר מזו של ילדים  קלינאיות תקשורת של ילדים לאימהות  האוריינותרמת ניצני  .3

   .)קבוצת הביקורת( ממקצועות אחרים לאימהות 

של מאפייני   מהתרומההילד תהיה גדולה יותר  של האוריינות  לניצניהתרומה של מקצוע האם  .4

 (. הילד ומגדרהילד האישיים )גיל 

 שיטה 

 נבדקים

עובדות  ה  , קלינאיות תקשורת  םילדים שאימותיה  30  ;מתגוררים במרכז הארץש  ,גן  ילדי   60שתתפו  הבמחקר  

חינוכיים  בעלות תואר אקדמי ראשון לפחות, שאינן עוסקות במקצועות  ם ילדים שאימותיה 30-ו  ,ילדיםעם 

M   (3.90=SD  .)=65.25גילם הממוצע היה  .  חודשים(  60-72)  שנים  5-6  היה  בגיל הרך. גיל הילדיםאו טיפוליים  

חובה למדו  - במסגרת גן טרום  (.58.3%היו בנות )  35-( ו 41.7%היו בנים )   25מבין הילדים שהשתתפו במחקר,  

מהילדים היו בכורים,    21(. בחלוקה לפי מיקום במשפחה,  55%למדו במסגרת גן חובה )  33-( ו45%ילדים )  27

  בקיבוץ.  2-במושב  ו  9ביישוב קהילתי,    31מהילדים גרו בעיר,    18  צעירים. לגבי סוג הישוב,    10-אמצעיים ו  29

ילדים בעלי קשיי למידה, לקות שפתית או קושי התפתחותי מאובחן, וכן ילדים אשר    שתתפו במחקרהלא  

   .רפואי, עולים חדשים או ילדים שעברית אינה שפת אמם-קיבלו טיפול פארא

שבין   בטווח  נע  זה  במחקר  במדגם  הילדים  של  האימהות  היה    46-ל  26גיל  הממוצע  גילן  שנים. 

35.88=M  (4.16=SD  רובן היו נשואות .)(מבחינת הגדרה דתית,   4( ומיעוטן גרושות )56 .)אימהות הגדירו    40

אימהות כחילוניות. שישים אחוזים מהאימהות היו בעלות תואר    18-אימהות כמסורתיות ו  2עצמן כדתיות,  

ילדים. מספר    6- ל  1מהן היו בעלות תואר שני ויותר. מספר הילדים בכל משפחה נע בטווח שבין    40%  ,ראשון

מהמשפחות הן בעלות    95%(. מדיווח המשפחות עולה כי  0.91=SD)  M=3.25מוצע למשפחה היה  ילדים מ

 הכנסה ממוצעת ומעלה. 

 כלי המחקר 

 שאלון פרטים דמוגרפיים  

ועל משפחתו.  השתמשנו ב שאלון שחובר עבור המחקר הנוכחי על מנת לאסוף נתונים דמוגרפים על הילד 

וגילאי   מספר  האם,  של  משפחתי  מצב  מגורים,  כתובת  והילד,  האב  האם,  גיל  כגון:  פרטים  כלל  השאלון 

תחום   והאב,  האם  של  משרה  אחוזי  לגבי  מידע  אספנו  בנוסף  האם.  של  דתית  והגדרה  הילד  של  האחים 

 ודים והתחום המקצועי שלהם.הלימ 

 מבחן הכרת שמות אותיות 

כל אות הודפסה בשחור  .  (.2004דרורי,    - סגל)  בשמן בית-האלףהאם הילד מזהה את אותיות  ,מבחן זה בודק

סופיות. הילד  האותיות  ה , לא כולל  עבריות  אותיות  22  נכללו    במבחן  .4Aבגודל שמינית דף  על כרטיס לבן  

  10על פעולה זו    חזר, ולציין את שם האות. הילד  מהקופסא  אחדכרטיס    אקראית  לשלוף  פעם  בכל  התבקש

  אחדכרטיס    תוציא   פעם  בכליש כרטיסים עליהם רשומות אותיות.    הזאתקופסא  ב ":  אמרהפעמים. החוקרת  

לילד    הראתה החוקרת  ותגיד לי מה שם האות". בפתיחת המבחן, כהתנסות ועל מנת לתת תחושת הצלחה,  
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בניקוד המבחן. הילד קבל נקודה אחת    חושבהרטיס עליו מופיעה האות הפותחת את שמו. אות זו לא  את הכ

.  חושב ציון ממוצע לכל נבדקכלל.    שיום  העדראו     ,נקודות על שיום לא נכון  ואפסעל כל אות ששיים נכון  

   .Alpha = .92  עבור מבחן זה היא  קרונבךפנימית על פי אלפא של ה  המהימנות

 צליל -מבחן קשר אות

שלפניו  בודק  זהמבחן   האות  מייצגת  אותו  הצליל  מהו  יודע  הילד  האם  שימוש    נעשה  (.2004)אבירם,  , 

לעיל.    שתיארנו  האותיות  שמות  הכרת  מבחן  של  לילד  בכרטיסים  ב  10הוצגו  הוא    .אקראיאופן  אותיות 

: "אני אראה לך את האותיות, ואתה  לילד  אמרההחוקרת  .  מהאות  מפיקיםהתבקש לומר את הצליל אותו  

מה ההבדל בין ההברה בה    לו   ה סבירה  היאתגיד לי איזה צליל משמיעה כל אחת מהן". כדי למנוע בלבול,  

שהיא מבקשת שהילד יפיק את הצליל    הדגישה  היאאותו היא משמיעה.    הממוקדהאות מתחילה לבין הצליל  

אמר  ינקודות, במידה ו  2קבל  הוא  אמר את הצליל הנכון,    הילד המבחן: במידה ו   ציינון . אופן  ולא את ההברה

.  נקודות  0, במידה ואמר צליל או הברה שגויים או לא אמר כל צליל, קבל  נקודה אחתהברה נכונה, קבל  

 . Alpha = .93עבור מבחן זה היא    קרונבךפנימית על פי אלפא של ה  המהימנות. חושב ציון ממוצע לכל נבדק

  פונולוגית מבחן מודעות 

פותח על ידי    והוא בודק את יכולת הילד להבחין במרכיבים הצליליים הקטנים ביותר של הדיבור    זהמבחן  

זהה או שונה. המבחן   הואפותח צמד מילים שצליל  אם להבחיןבדק האם הילד מצליח  המבחן(. 1998ארם )

: "אנחנו נשחק במשחק מילים. אני אגיד שתי  אמרה לילדצמדי מילים. בתחילת המבחן החוקרת    20  כולל

סוד  –דוגמא: סל  מילים, את/ה צריך/ה להקשיב טוב, ולהגיד לי אם המילים מתחילות באותו הצליל. הנה

וג  האריכה)החוקרת   ס'  בצליל  מתחילה  סל  הצליל.  באותו  מתחילות  שתיהן  הפותח(.  העיצור  סוד  את  ם 

ב מתחילות  שתיהן  ס',  בצליל  הן  -מתחילה  אם  לי  תגיד/י  ואת/ה  מילים  שתי  אומר  אני  תורך,  עכשיו  ס'. 

  והצליח במשימה בל נקודה אחת במידה  קלא מתחילות באותו הצליל". הילד  שהן  מתחילות באותו הצליל או  

  קרונבךעל פי אלפא של    יתהפנימ   המהימנות .  חושב ציון ממוצע לכל נבדקטעה.  הוא  במידה ונקודות    0  –ו  

 .  Alpha = .67עבור מבחן זה היא  

 זוגות מילים  זיהוימבחן 

. הוא  (1989)קורת,    מילים כתובות מבלי להיעזר בסמלים או בציורים  זהותמבחן זה בודק את יכולת הילד ל 

. על  4Aדף    רבעבגודל  כרטיסים בלבד, כל אחד    3נעשה שימוש ב  לשני תת מבחנים: שיפוט והנמקה.    חולקמ

פילה. בכל פעם החוקרת    -פיל  (3)  טיפה–  ים  (2)  עצים  –  עץ(  1כל כרטיס הופיעו בדפוס שחור זוג מילים: )

?,  עץלילד: "כאן כתוב עץ ועצים. תגיד/י לי איפה כתוב  לדוגמה, היא אמרה  .  אחד  מילים   הציגה לילד זוג

, אם שגה, לא קבל נקודות  1זוהי מטלת השיפוט. אם הילד ענה נכון, הוא קבל נקודה  ?".  עציםאיפה כתוב  ו

אפיינה  לפי מה החלטת?". תשובות הילד לשאלה זו    ?: "תסביר/י לי איך ידעתאמרהלאחר מכן החוקרת  כלל.  

= הילד לא נתן  0(: 1989ציינון לתת המבחן הנמקה נקבע על פי המפתח הבא )קורת,  .שלו הנמקהאת רמת ה

הילד נתן  =  3הנמקה קונטקסטואלית,  הילד נתן  =  2הנמקה מעגלית/אגוצנטרית,  הילד נתן  =  1כל הנמקה,  

הילד נתן  = 6הנמקה פונטית,  הילד נתן  =  5פונטית מעורבת, -הנמקה סמנטיתהילד נתן  =  4הנמקה סמנטית,  

  המהימנות .  חושב ציון ממוצע לכל נבדקהנמקה אורתוגרפית.  הילד נתן  =  7אורתוגרפית,  -הנמקה פונטית

  Alpha = .90הנמקה היא   -מילים זיהויעבור תת מבחן  קרונבךעל פי אלפא של   הפנימית
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 מהלך המחקר 

מדגם נוחות. לצורך איתור הילדים המתאימים נערכה פנייה ברשתות החברתיות בקבוצות של    היההמדגם  

ם לאימהות  ילדיהפנייה בגנים בהם לומדים    נערכה  קלינאיות תקשורת שעובדות בתחום הילדים. בהמשך

החוקרת יצרה  שאיננו טיפולי או חינוכי.  ,, לאימהות אשר עוסקות במקצוע אקדמי אחרקלינאיות תקשורת

שהביעו עניין בהשתתפות במחקר. הוסבר לאם מה כוללת השתתפותם, ולאחר    ,קשר עם כל אחת מהאימהות 

בחדר  אבחנה את הילד  הסכמתה נקבעה פגישה בבית הילד. בשלב הבא החוקרת הגיעה לבית הילד, שם היא 

 מקביל האם מילאה את השאלון הדמוגרפי.  מבחנים השונים , ובללא נוכחות ההורים ב  שקט

 תוצאות

מהות  יבקבוצת הקלינאיות לעומת קבוצת הביקורת של א המדדים הדמוגרפיים  ראשית ערכנו השוואה בין  

הראו  המבחנים שערכנו    לגבי גיל הילד, גיל האם ומספר הילדים במשפחה.  tנערכו מבחני  בעלות מקצוע אחר.  

   (.p>0.05) שתי הקבוצותבין במדדים אלו   שאין הבדלים 

 . (N=60הביקורת )ובקבוצת התקשורת מדדים דמוגרפיים בקבוצת האימהות קלינאיות  .1לוח 

 אימהות קלינאיות תקשורת  

(n=30) 

 אימהות בעלות מקצוע אחר 

(n=30) 

 

 M SD M SD   t 

 0.69 ( 4.12) 64.90 ( 3.17) 65.60 גיל הילדים בחודשים 

 - 1.34 ( 3.77) 36.62 ( 4.46) 35.17 האימהות בשנים גיל 

מספר הילדים  

 במשפחה 
3.13 (1.00 ) 3.37 (0.80 ) 0.98 - 

 

לבין מקצוע האם )קלינאיות  )טרום חובה לעומת חובה(  סוג הגן   והנבדק  מגדר  תלות בין  בדיקת הל  x²מבחן  

 (. p>0.05) בין מדדים אלה תלות ( הראה שאין או אחרות

 .( N=60) המדדים בקבוצות המחקר: מגדר וסוג הגן .2לוח 

 אימהות בעלות מקצוע אחר  אימהות קלינאיות תקשורת  

 אחוזים  שכיחות  אחוזים  שכיחות  

 

 מגדר
 37.7 11 46.7 14 בנים

 63.3 19 53.3 16 בנות

 

 גן
 43.3 13 46.7 14 טרום חובה

 56.7 17 53.3 16 חובה

 

של כל נבדק תוקנן  הכללי ממוצע  ההמבחנים.  חמשתהכולל את   ,אוריינותניצני של צרנו מדד כללי יבהמשך 

. לאחר מכן חישבנו ממוצע כללי של   בין המדדים השונים  סטנדרטיזציה ומשקל שווה  לשם יצירת  לציוני תקן

  דדים השונים מהמבחנו את מידת הקשר בין כל אחד    הכולל את חמשת המבחנים.  ,ציוני התקן לכל נבדק

בעזרת מתאמי פירסון. נמצאו קשרים מובהקים    (אוריינות  ניצני)   שבנינוובינם לבין המדד הכללי    עצמםלבין  
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. לא נמצאו קשרים מובהקים בין  אוריינותניצני    - מדד הכללי  בין מירב המדדים השונים וכן בינם לבין ה

 . שיפוט-מילים זיהוי שיפוט, וכן בין מודעות פונולוגית ו-מילים זיהוילבין המדד צליל -המדד קשר אות 

 . (N=60)אוריינות מתאמים בין מבחני ניצני ה .3לוח 

כללי:  ציון 

ניצני  

 אוריינות

הכרת 

שמות 

 אותיות

קשר 

אות 

 צליל 

מודעות 

 פונולוגית

זיהוי  

  -מילים

 שיפוט

 זיהוי

  -מילים

 הנמקה 

      1 אוריינות ניצני  - ציון כללי

     1 0.66** הכרת שמות אותיות 

    1 0.40** 0.81** קשר אות צליל 

   1 0.52** 0.47** 0.74** מודעות פונולוגית 

     1 0.22    0.21    0.49** 0.35** שיפוט  -מילים זיהוי

 1 0.29*   0.50** 0.52** 0.36** 0.84** הנמקה  -מילים זיהוי

p<.01. *** p<.05.   

לבדיקת    גבוהה יותר.תהיה    האוריינותגדול יותר, כך רמת ניצני  הילד  ככל שגיל  ש   ההיית  ראשונהההשערתנו  

השונים, ערכנו מתאם פירסון. נמצא כי קיים    האוריינותהקשר בין גיל הילד להישגי הילדים במבחני ניצני  

שככל שהילד גדול יותר כך הציון  כך , האוריינות קשר חיובי מובהק בין גיל הילד לבין הציון הכולל של ניצני

שלו גבוה יותר. כמו כן, נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין גיל הילד לבין מירב המבחנים, ככל שהילד גדול  

הנמקה גבוהים יותר. לא  - מילים  זיהוייותר כך הציונים שלו במבחנים הכרת שמות אותיות, קשר אות צליל ו

 .  (p>0.05)שיפוט - מילים זיהויבחן נמצא קשר מובהק בין גיל הילד לבין מ

 .(N=60) אוריינותהניצני  למדדי הקשר בין גיל הילד   .4לוח 

ציון כללי   

ניצני  

 אוריינות

הכרת שמות  

 אותיות

קשר אות  

 צליל 

מודעות 

 פונולוגית

זיהוי  

  -מילים

 שיפוט

 זיהוי

  -מילים

 הנמקה 

 0.56** 0.21 0.74** 0.42** 0.29* 0.54** גיל בחודשים 

p<.01. *** p<.05.   

ערכנו השוואה    .תהיה גבוהה יותר מזו של בנים  של בנות    האוריינות רמת ניצני  ש  ההיית  ההשניי השערתנו  

בלתי תלויים. אחד לציון     tהשונים. ביצענו שישה מבחני    האוריינות  ניצניבין בנים לבנות בביצוע מבחני  

לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות  הן    ועוד חמישה לכל אחד מהמבחנים בנפרד. האוריינותהכולל של ניצני 

 (.  p>0.05והן  לגבי כל אחד מהמדדים בנפרד ) p>0.05))  האוריינותלגבי הציון הכולל של ניצני 
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 . (N=60)על פי מגדר הילד ניצני האוריינות מדדי   .5לוח 

  ( n=35) בנות ( n=25)  בנים 

 M SD M SD t 

 - 1.25 0.26 1.13 0.34 1.03   אוריינותניצני   -ציון כולל

 - 0.55 0.25 0.83 0.33 0.79 הכרת שמות אותיות 

 - 1.07 0.49 1.38 0.53 1.24 קשר אות צליל 

 - 0.97 0.13 0.77 0.15 0.74 מודעות פונולוגית 

 0.17 0.24 0.80 0.33 0.81 שיפוט-מילים זיהוי

 - 1.30 1.96 4.00 2.35 3.28 הנמקה -מילים זיהוי

 

תהיה גבוהה  קלינאיות תקשורת  ילדים לאימהות  השל    האוריינותרמת ניצני  ש  הייתה  שלישיתה  השערתנו

ערכנו השוואה בין קבוצות המחקר    .)קבוצת הביקורת(  ילדים לאימהות ממקצועות אחריםה יותר מזו של  

  האוריינות בלתי תלויים, אחד לציון הכולל של ניצני    tהשונים בעזרת שישה מבחני    האוריינותבמדדי ניצני  

בנפרד.   מהמבחנים  אחד  לכל  חמישה  שערכנו  ועוד  הסטטיסטי  ניצני    ,הראההניתוח  של  הכללי  שהציון 

קלינאיות    האוריינות האימהות  ילדי  לזה   התקשורת אצל  בהשוואה  מובהק  באופן  גבוה  קבוצת  ל  שהיה 

  - קלינאיות תקשורת ביצעו באופן מובהק טוב יותר את מבחן קשר אות  נמצא שהילדים לאימהות.  הביקורת

ומבחן   פונולוגית  מודעות  מבחן  הילדים    - מילים  זיהויצליל,  ביצועי  בין  מובהק  הבדל  נמצא  לא  הנמקה. 

ובמבחן   אימהות אחרות במבחן הכרת שמות אותיות  -מילים  זיהוילאימהות קלינאיות תקשורת לעומת 

 (.  p>0.05שיפוט )
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 (. N=60) תאימהוהקבוצת   לפי הילד של אוריינותהניצני   מדדי ממוצעים )וסטיות תקן( של  .6לוח 

** p<.01 *p<.05   

של  מהתרומה  תהיה גדולה יותר    האוריינות לניצני  התרומה של מקצוע האם  ש,  ההיית   השערתנו הרביעית

, ערכנו  האוריינות  לבדיקת המשתנים התורמים להסבר השונות של ניצני   .)גיל ומגדר(  האישיים  מאפייני הילד

בניתוח   היררכית  הראשון  צעדים.    שנירגרסיה  את  בצעד  ומגדר.    המשתנים:הכנסנו  השונות  גיל  אחוז 

לא נמצאה תרומה    .לגיל הילדנמצאה תרומה מובהקת    (.p  ,12.76  =(2,57)  F.<0.01)    30.9%המוסברת היה   

  54.5%אחוז השונות המוסברת היה    ,מקצוע האם  : ההמשתנבנוסף, את    הכנסנו  ,בצעד השנימובהקת למגדר.  

(0.01>p  ,22.31  =(3,56)  F.)  לא נמצאה תרומה מובהקת    .לגיל הילד וכן למקצוע האם  מובהקת  נמצאה תרומה

של הילד תהיה גדולה יותר מתרומתם של    האוריינותהשערתינו, כי תרומתו של מקצוע האם לניצני  .  למגדר

כפי ששיערנו,    .מאפייני הילד האישיים, אוששה באופן חלקי, מאחר והתרומה הגדולה ביותר היתה לגיל הילד

 תרומתו של מקצוע האם הייתה גדולה יותר משאר מאפייני הילד )מגדר(.  

 . (N=60)של מאפייני הילד וההורה לניבוי ניצני אוריינות הילד  מקדמי הרגרסיה ההיררכית .7 לוח

 Beta T R square R square מודל 
change 

 0.30 0.30   מאפייני הילד  1

 4.81** 0.53 גיל          

 1.13 0.12 מגדר          

 0.23        0.54   מאפייני הילד  2

 5.31** 0.48 גיל          

 1.97 0.17 מגדר          

   קבוצות המחקר  

   - 5.37** - 0.49 מקצוע האם        

p<.01. *** p<.05.   

ילדים לאימהות קלינאיות   

 ( n=30תקשורת )

ילדים לאימהות  

 ( n=30ממקצועות אחרים )
 

 M SD M SD t 

 4.581** ( 0.28) 0.93 ( 0.23) 1.24 אוריינות   ניצני -כוללציון 

 1.90 ( 0.34) 0.74 ( 0.21) 0.89 הכרת שמות אותיות 

 4.53** ( 0.52) 1.06 ( 0.33) 1.58 צליל  -קשר אות

 4.90** ( 0.13) 0.63 ( 0.10) 0.84 מודעות פונולוגית 

 1.32 ( 0.28) 0.80 ( 0.28) 0.81 שיפוט  -מילים זיהוי

 2.81** ( 1.95) 2.96 ( 2.10) 4.44 הנמקה -מילים זיהוי
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 דיון

)גיל    האישיים  מאפייני הילד מהי התרומה של  ו,  האם  מקצוע   של   התרומה  מהי   בדקנו במחקר זה   

  וזיהויצליל, מודעות פונולוגית    -הכרת שמות אותיות, קשר אות, הכוללים  הילד  של   האוריינותלניצני    ,ומגדר(

 מילים. 

 ומאפייני הילד האוריינות רמת ניצני 

,  של הילד  האוריינותלרמת ניצני    ,גיל ומגדר  -מידת התרומה של מאפייני הילדכאשר בוחנים את  

הנבדקים במחקר היו    . לכךואילו  מגדר הילד לא תרם  זאת  גיל הילד תרם להתפתחות  ש  הממצאים מראים

חודשים. בפרק זמן זה חלים שינויים רבים, הן בבשילה ובהתפתחות המוחית, והן    72חודשים עד    60בני  

. בנוסף,  של הילד  האוריינות תהליך זה משפיע על רכישת ניצני    . ברמת וסוג החשיפה הסביבתית בגן ובבית

נחשפים   יותר,  הגדולים  שהילדים  גם  אוריינות  ליותר  יתכן  ניצני  תומכות  שיריפעילויות  לקידום    ם )כמו 

ופעילויות אלה  במסגרות החינוכיות ובבית,    וכו'(    צליל   -משחקים המטמיעים קשר אותמודעות פונולוגית,  

לבוגרים יותר.    יותר   סייעו  גדולה  הצלחה    שעם   נמצאמצביעה  הספרות  ל  תואמים  המחקר  ממצאי לגלות 

בה  העלייה והשליטה  משתכללים  האוריינות  ניצני  גוברתבגיל,  לגבי    .ן    עברית   דוברי  ילדיםראה 

(2019 Lipka, & Wasserstein) .  והן לגבי ילדים דוברי אנגלית  Cunningham et al., 2021)) .   

וניצני   להצביע על    בספרות המחקרית  שקיימת נטייה מסוימתעל אף      , אוריינותלגבי מגדר הילד 

 Burman et al., 2008; Eklund et al., 2018; Lange) יכולות אורייניות טובות יותר אצל בנות לעומת בנים

Sigmundsson et al., 2017 McTigue et al., 2020; et al., 2016;  מצאנו במחקר זה הבדלים מובהקים  (, לא

לא אוששה. חשוב לציין כי במחקר זה כלל הנבדקים, הבנים  . מכאן, השערתנו  בתחום זה  בין בנים לבנות

שבהן פועלת תוכנית של משרד    כלכלי בינוני הלומדים במסגרות -והבנות כאחד, הם ממשפחות ממיצב חברתי

בדיקת המגדר במיצב הנמוך הייתה מעלה ממצאים אחרים.  החינוך לטיפוח ניצני האוריינות השונים. יתכן ש

לגבי השפעת המגדר על הרמה ההתפתחותית של השפה  בספרות המחקר  אין אחידות  חשוב לציין שכמו כן,  

 ,Adams & Simmonsוהאוריינות. ישנם מחקרים בהם נמצאה רמה דומה של אוריינות בין בנים לבנות )

2020  Maadadi,-Al & Ihmeideh,2019;   במחקר שבצע מטא אנליזה ובחן הבדלים מגדריים בתחומים .)

הוורבליות ביכולות  לבנות  בנים  בין  הבדל  נמצא  לא  שונים,  ממצאי  (Hyde, 2016  קוגניטיביים  המחקר  (. 

 . האוריינות הבדל בין בנים לבנות ברמת ניצניכי אין  ,מחזקים את הממצאיםהנוכחי 

 ומקצוע האם האוריינותרמת ניצני 

אצל ילדי האימהות קלינאיות התקשורת, היה גבוה    האוריינותהממצאים מראים שהציון הכללי של ניצני   

ניצני    רמתנמצא כי  במרבית המבחנים שנעשו,  בקבוצת הביקורת.    םילדיהבאופן מובהק בהשוואה לזה אצל  

.  בקבוצת הביקורתילדים ה ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת היתה גבוהה יותר מאלה של  של האוריינות

צליל, מבחן מודעות    -קלינאיות תקשורת ביצעו באופן מובהק טוב יותר את מבחן קשר אות  הילדים לאימהות

ומבחן     הילדים  בקשיי  ות מטפל  ילדים  עם העובדות    תקשורת  קלינאיות.  הנמקה  -מילים  זיהויפונולוגית 

, ובהמשך בפיתוח ניצני  , הברות ופונמות בתוך מילהצליל  - וקשר אות  זיהוי צלילים בבמודעות פונולוגית,  

ניתן להבין את יכולתן לקדם את רמת ניצני האוריינות של ילדיהן    לכן,  Tambyraja et al., 2014))  האוריינות

הנמקה, דורש יכולת שפתית ואוריינית, אותה רכשו ילדי האימהות    -מילים  זיהויבתחומים אלו. גם תת מבחן  

לעומת  רמת הנמקה גבוהה אפשרית כאשר לילד ישנן יכולות פונטיות או אורתוגרפיות טובות.  הקלינאיות.  

ובמבחן    קבוצת המחקר לקבוצת הביקורתלא נמצא הבדל מובהק בין    זאת, במבחן הכרת שמות אותיות 

בגן טרום חובה דרך  אותה רוכשים    . . הכרת שמות אותיות היא יכולת בסיסית וראשוניתיפוטש -מילים  זיהוי

https://www.mendeley.com/authors/56433403900
https://www.mendeley.com/authors/23567951300
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, כך שגם כאשר אין מעורבות  ןלהכיר חלק מהאותיות בשמ  יםהילדכלל  נצפה מ  4-5בגיל  עיסוק הגננות בנושא.  

מבחן בעל מעט פריטים,  מילים שיפוט, הינו    זיהויהורית, ניתן לראות ידע נרחב על שמות אותיות. תת מבחן 

 ואינו מאפשר מרחב תמרון לבחינת התוצאות.   1או   0הניקוד בו הוא  

  מהייהאהתפקיד    -אלו  תפקידים  שניכי    ,היא  שלנו היסוד    הנחת .  אימהות  גם  הן  רבות  מקצוע  נשות

  - ברזילי(.  Robinson, 2012; Vukusic, 2018)  השני   את  האחד  ולהשלים  להפרות יכולים    - והתפקיד המקצועי

רבות    ,טוענת(  2006)  טוך נשים  של  המקצועית  הזהות  אימהותן  תורמת כי    תקשורת  קלינאיות.  לבניית 

כיצדידע    ותבעל   הן   ילדים  עם העובדות     Serry & Levickis, 2020)  י האוריינותניצנ לסייע בקידום    נרחב 

Fallon & Katz, 2011;.)  ילדיהן    עם  התנהלותן  על  משפיעים  עבודתןהמאפיינים הייחודיים של    כילשער    ניתן

אופני התקשורת, השיח וההתנהגות של האימהות עם ילדיהן, והפעילויות    אתזו כוללת     התנהלות האישיים.   

הנראה  כפי  תקשורת  האימהות קלינאיות  ה   ניסיונן המקצועי של(.  Robinson, 2012שהן עושות ביחד איתם )

  עוסקות   שאינן  אימהותמאשר אצל    יותר  האוריינותהן להבחין ביכולות של ילדיהן בתחום ניצני  מסייע ל 

 מתאים.ותיווך לילדיהן מענה הן מציעות , ובהתאם לכך טיפולהו  חינוךמקצוע בתחום הב

רגישות   עצמית,  מודעות  הקשבה,  תקשורת,  כמו  שונות,  מיומנויות  מגבירה  המטפל  של  עבודתו 

(. ההורות נתרמת רבות  Robinson, 2012סרטיביות. המטפל הן כאדם והן כהורה, מושפע מאוד מעבודתו )וא

וילדיו מושפעים מעבודתו, המושתתת על יצירת קשרים   מהעבודה הטיפולית. קשרי המטפל עם משפחתו 

 ,Robinsonרגשיים משמעותיים. המיומנויות והתובנות שמתפתחות בעבודה, מעשירות את הורות המטפל )

2012; Vukusic, 2018  אמהות העובדות כמטפלות הן בעלות ידע מקצועי רב הנוגע להתפתחות וצרכים של .)

תינוקות, פעוטות וילדים. הן בעלות מודעות מפותחת לקשיים איתם מתמודדים הורים, ולדרכים להתנהל  

בשימ מתבטא  הדבר  האימהי.  בתפקיד  משתקף  המקצועי  התפקיד  כי  נראה  וידע  מולם.  במיומנויות  וש 

שנרכשו בעבודה בתוך האימהות, וכן על ידי עיצוב התפקיד האימהי כתפקיד טיפולי, לעיתים עד כדי יצירת  

)ברזילי התפקידים  בין  רבה  בין  2006טוך,  -זהות  שנמצאו  להבדלים  הסבר  להוות  יכול  זה  עבודה  אופי   .)

בהלימה   הינם  הנוכחי  המחקר  ממצאי  המחקר.  השפעה    לספרותקבוצות  ישנה  ההורים  למקצוע  פיה  על 

 Arshad et al., 2012; Usaini & Abubakar, 2015; Ismailמשמעותית על יכולותיו האקדמיות של ילדם )

et al., 2018)  מחקר זה מרחיב את הידוע לנו בנושא  לגבי ילדים בגיל בוגר יותר הלומדים פורמאלית בבית .

 הילדים, ובאופן ממוקד לתחום ניצני קריאת הילד.הספר לילדים צעירים הלומדים בגן  

 אוריינות תרומת מקצוע האם ומאפייני הילד לניצני ה 

ומקצוע האם   ומגדר(    גיל )  הילד  מאפייניבאופן משולב:    השונים  הגורמים  כלל בחנו את תרומתם של    כאשר

של הילד, מצאנו כי    האוריינות)קלינאית תקשורת או מקצוע אחר שאינו בתחום החינוך או הטיפול(,  לניצני  

  לא.  הילד  גיל  -ממאפייני הילד   אחדל  גםנמצאה תרומה מובהקת  .  לשונות  מובהק  באופן  תרם  האם  מקצוע

לגבי השפעת  הידועים לנו  הקודמים    הממצאים  את  מחזקות  אלו   תוצאות מגדר.  ל  מובהקת   תרומה  נמצאה

בעל  כ  כמשתנהמקצוע האם  תרומתו של  לגבי    של הילד, ומחדשים    האוריינותעל התפתחות ניצני    גיל הילד

 חשוב בהתפתחות הילד בתחום זה. השפעה  

תואם את    של הילד  האוריינות ישנה משמעות מרכזית בהתפתחות ניצני  מקצוע האם  לכי  הממצא  

והמחקרית   התיאורטית  מרכזי החשיבה  מקום  המשפחה  למאפייני  הילד.    שמייחסת     המונח בהתפתחות 

  קריאה חשיבות טיפוח ה  גביהמעשית בפועל ל  ולפרקטיקהההורים    לאמונות  מתייחס'  'אוריינות משפחתית'

טווח רחב של פעילויות ויחסים    ים כוללה  , בביתו  הילד  של  היומיום  בחייבאופן טבעי    המתרחשים  כתיבההו

והוריו   הילד  תומכת  אווירה  .  (Gadsden, 2017; Morrow, 2011)בין  הב  ותאוריינ משפחתית    בית מסגרת 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#bib390
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0140
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  האיכות,  אלו  יותובפעיל   האינטראקציה.  ),et al, 2020) Krijnen  הילד   של  יינותרו א ה  ניצני   להתפתחות   יעילה

)  לפיתוח  משמעותיים  גורמים  הם ,  ןשלה  והמשך וראשית האוריינות  השפה   ,.Curenton et alמיומנויות 

מקדמות  2008 הן  כי  להניח  וניתן  אוריינית,  סביבה  הפרטיים  לילדיהן  מספקות  תקשורת  קלינאיות   .)

מהוות    ועוד. פעילויות אלו  , משחקי חריזהכתיבה משותפתקריאת ספרים לילדים,    :'אוריינות משפחתית'

מכאן, גם בתוך  .  (2019,  ומזרחי  שבתאי  -)אלפי  אבני דרך בהתפתחות כישורי האוריינות ובהצלחה אקדמית

כפי    -המיצב הבינוני בין המקצועות השונים, כאשר מקצועות שונים יקדמו תחומים  גבוה, ישנם הבדלים 

 תפקידן בקידומה בביתן. ידיעותיהם. קלינאיות תקשורת מכירות בחשיבות של  אוריינות משפחתית ושל 

הורים    ,מחקרים מראים   המשמעות שלהם ומפנימים את    אוריינות בנושא  ידע  רוכשים  כי כאשר 

תוכניות משפחתיות  .  (et al, 2020 Crist)הם יאמצו את תפקידם כמקדמי אוריינות של ילדם    , בתחום זה

כישורי האוריינות של הילד על קידום  אוריינות הן בעלות השפעה ואפקטיביות רבה   & Swain)  לקידום 

Cara, 2019 )    גן ובבית הספרבעם יכולותיו האורייניות של הילד  ויעילותן קיימת במתאם מובהק  (Crosby 

et el., 2014; Saracho, 2016  .)  נמצאו ילדיהם  של  קריאה  בפעילויות  הורים  מעורבות  כי  הראו  מחקרים 

(. et al, 2020 CristRutgers et al, 2021; ‐Akkermansם בקריאה )מובהק על הישגי ילדיה  ןכמשפיעות באופ 

בקידום מיומנויות אלפביתיות של ילדי גן בחיק המשפחה לקראת המעבר    במחקר שהתקיים בארץ, התמקדו

מובהק  אופן  פעילות האימהות עם הילדים בבית, שעסקה בידע אותיות, קידמה אותם ב   '. נמצא כילכיתה א

   (.2016)אלימלך וארם,  שהמשיכה לפעול בגנים ,יותר מהתקדמות קבוצת ההשוואה

של    האוריינותבידע ניצני  גבוה, ישנם הבדלים  -בתוך המיצב הבינוניש  מחדש ומראה  הנוכחי  מחקרה

  , להבדיל מאמהות ממקצוע אקדמי אחר  ,קלינאיות תקשורתאמהות  .  קשר למקצוע ההורהוישנו  הילדים  

בפועל  מכירות   הבחשיבות  כנראה  במסגרת  הילד  אוריינות  כאימהות  משפחתית  טיפוח  בהתאם  ופועלות 

 וצאות לכך ניכרות בהישגי הילדים.   לילדים, והת 

 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך 

למחקר הנוכחי מספר מגבלות. ראשית מספר משתתפי המחקר הנוכחי קטן ונדרש מחקר דומה  עם מספר  

נבדקים גדול יותר על מנת לתקף את ממצאינו. מעבר לכך, המחקר התמקד באימהות בלבד. אומנם מרבית  

  קלינאי  את מה שנבדק במחקר זה, גם בקרב  לבחון  היה  הראויקלינאי התקשורת בארץ הן נשים, אך  מן  

וילדיהם,  תקשורת ילדים    אבות  ולבחון  זה  מחקר  להרחיב  כדאי  בנוסף,  יחסית.  המועט  מספרם  למרות 

)גננות, פסיכולוגיות חינוכיות וכדומה(, שהן בעלות ניסיון רב   לאימהות העובדות בתחומי החינוך השונים 

  דומה   ברמה   ילדיהן  של  וריינותהא  ניצני  את   הן   גם  יקדמו  אלו  שאימהות  ייתכן.  בהתפתחות ילדים בגיל הרך

לבסוף, במחקר נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הילדים, אך לא נבדק ולא ידוע    התקשורת.  לקלינאיות

את האמונות ואת ההתנהגות בפועל  מה בהתנהגות האימהות מוביל להבדל. אי לכך, מומלץ לבחון בהמשך  

של מצולמת(  )אינטראקציה  הילד  עם  אוריינית  טיפוליים  ה  בפעילות  ממקצועות  אימהות  ושל  אימהות 

דומה,   השכלה  בעלות  אחרים,  מנת  ממקצועות  ללהבין  על  שהביאו  הפנימיים  התהליכים  הבדלים  את 

 שנמצאו.  

 השלכות חינוכיות  

קלינאיות תקשורת עובדות עם הילד באופן ישיר בסביבה מותאמת במרכז טיפולי, בקליניקה או במסגרת  

תוצאות   כך  רפואית.  ובתוך  בילדיהן  בטיפול  הביתה  עבודתן  את  כנראה  מביאות  שהן  מראות  זה  מחקר 

מדגישה   אוריינות  כמטפחות  למשפחות  שמתייחסת  המחקר,  ספרות  שלהן.  הילד  אוריינות  את  מטפחות 

יחד עם זאת,    .בעיקר את ההבדלים בהשכלת הורים ומשווה בין השכלה נמוכה ובינונית. מדד זה חשוב מאוד

https://www.mendeley.com/authors/57209220571
https://www.mendeley.com/authors/57209361238
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920308082#b0190
https://www.mendeley.com/authors/57209361238
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יש מקום  גם בתוך   הבינוני, כאשר ההורה הוא בעל השכלה אקדמית, אך במקצוע שאינו טיפולי,  המיצב 

להדרכה לגבי טיפוח אוריינות הילד בגיל הגן. כדאי להעלות למודעות ההורים, בכל רמת השכלה ומקצוע,  

שר  כאעד כמה פעילות משותפת עם ילדם ומעורבותם האישית בלמידה שלו נחוצות על מנת לקדם אותו.  

בפיתוח תחום זה, הם    המעורבות שלהם ועל חשיבות    התפתחות אוריינות הילד  מספקים להורים ידע על  

יש צורך לפעול מתוך    .(Akkermans‐Rutgers et al, 2021)  מסוגלים לבצע זאת ברמה טובה ולקדם את ילדם 

 תפיסה אקולוגית רחבה ולהתייחס להוריו של הילד, על כלל מאפייניו, כגורם  משמעותי בטיפול וחינוך הילד.  

 מקורות

 ידי אימהות לבין התפתחות   - הסיפור שאינו נגמר: הקשר בין קריאת ספרים ובחירתם על(. 2004אבירם, ס׳ )

 .אביב-אוניברסיטת תל )עבודת מוסמך שלא פורסמה(, ה.חברתית של ילדי גן חוב - אוריינית ורגשית

 : תכנית לקידום ניצני אוריינות והסתגלות לכתה  ילדיהם עם  כותבים הורים(.  2016' )ד, ארם', ע,  אלימלך

 .  43-73, 4,  חוקרים, הגיל הרך'. א 

 ילדי גן חובה ממיצב סוציואקונומי שונה: מחקר   אצל(. אוריינות ושיח 2019שבתאי, א' מזרחי, מ' ) -אלפי

 . 1-21, הרך  הגיל, חוקרים. השוואתי 

 קווים  (. 2018מנדלסון, ע' )שחם, ע',  -תר, פ', יבזורי, י', גליס, מ', גרינשטיין, י', פולק, ע', שורץ, מרנין-אל
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 . ירושלים. 6-9החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף א', חינוך מיוחד, עמ' 

 )חיבור לשם קבלת תואר   כיצד אמהות מסייעות לילדיהן להתמודד עם משימות כתיבה(. 1998ארם, ד' )

 אביב. -"דוקטור לפילוסופיה"(, אוניברסיטת תל  

 - בלום '(. מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים. בתוך ש2010קולקה, ש' וחמו, מ' )-בלום

 אביב:   -(. תל 5-41)  ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתיםקולקה ומ' חמו )עורכות(,   

 .מט"ח 

 וטיפול:  המפגש בין עבודתן לאמהותן של עובדות סוציאליות    בין אמהות(. 2006טוך, א' )  - ברזילי

 )עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך(. בית הספר לעבודה   המטפלות בילדים בסיכון ובמשפחותיהן             

 סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.              

 . )ראש  א, ווהל: בתוך. מוקדמת אוריינות - 6 יחידה(. 2014' )ר, ורון'  רדגן, -לביא',  נ, זילברשטיין', א,  ווהל

 . הפתוחה האוניברסיטה: רעננה'. ג כרך. תיאוריה ומעשה – קריאה(. הצוות 

 מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות   אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול.. -(. אלף  2002לוין, א' )

.  103-71עמ' .  ךשפה, למידה ואוריינות בגיל הר)עורכות(.  'דגבעון, ו 'ש'  פ ,האותיות?. בתוך: קליין

 אביב -הוצאת רמות. אוניברסיטת תל

 , דו"ח  ותרומתה לזיהוי מילים כתובות -שמן והצליל שהן מייצגות  –למידת אותיות (. 2010לוין, א' )
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 (. ניצני כתיבה בגיל הגן; היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה   1996, פ' וקורת, ע' )לוין, א', אמסטרדמר

 , ירושלים:    301–321, עמ' מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראלי' )עורך(,  , הלשון. בתוך שימרון             

  מאגנס.             

 וך אמהות בעת קריאת ספר לילד ותרומתם    מאפיינים קוגניטיביים ורגשיים בתיו(. 2004דרורי, א' ) -סגל

 )עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך(. בית    לניצני הקריאה שלו: השוואה בין שתי קבוצות מיצב             

 .  גן רמתהספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן,              
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