
     2011 פירלס  מחקר)Framework(מסגרת 

1 

       IEA פירלס מטעם ארגון מבחןל עסקירה  1

   ואוריינות קריאה IEAארגון 
- אוריינות קריאה היא אחת היכולות החשובות ביותר שתלמידים רוכשים במהלך שנותיהם הראשונות בבית

שעות הפנאי בכאמצעי לבילוי את הילדים יכולה לשמש היא , היא הבסיס ללימוד כל המקצועות. הספר

  . להשתתף באופן מלא בקהילה ובחברה להםומאפשרת , ולצמיחה אישית

 םהארגון הבינלאומי להערכת הישגי,  של כל ילד וילדובשל החיוניות של אוריינות הקריאה להתפתחות

עורך ) IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement(ים ילימוד

 מדינותב ,ים קבועבמחזורים ,ילדים ועל הגורמים הקשורים לרכישתהבקרב מחקרים על אוריינות קריאה 

 – PIRLS(קריאה ברחבי העולם ה על ההתקדמות באוריינות IEAמחקר פירלס של . שונות ברחבי העולם

Progress in International Reading Literacy Study ( מתמקד

ת לימוד הספר ובחוויו-בהישגים של ילדים בשנתם הרביעית בבית

שנועד למדוד מגמות , פירלס. הספר-הקריאה שלהם בבית ובבית

מחקרי . נערך כל חמש שנים, אוריינות קריאהב תלמידיםהי שגיבה

המחקרים הבאים . 2006- ו2001 שניםפירלס הקודמים נערכו ב

   .2016- ו2011 בשנים ךעראמורים להי

רגון  של א)Reading Literacy Study (מחקר אוריינות הקריאה

IEA 1991 משנת) Elley, 1992, 1994; Wolf, 1995 ( שימש

את היסודות להגדרה של  ול הוא סיפק :פירלספיתוח מחקר כבסיס ל

- אף.  ולפיתוח כלי ההערכהמחקרהמסגרת להכנת , אוריינות קריאה

ר מבחן  וההנחיות פותחו מחדש עבוחקרמסגרת המ,  היווה את הבסיס לפירלס1991ת שהמחקר משנ פי-על

עודכנו הן  ו,)Campbell, Kelly, Mullis, Martin & Sainsbury, 2001 (2001בשנת שנערך פירלס הראשון 

והכלים שפותחו כדי להעריך , 2011 וההנחיות של פירלס לשנת המחקרסגרת מ. המבחנים הבאים במחזורי

ביותר החדשניות  הגישות ולשילובמתקדמת  לחשיבה IEAמשקפים את המחויבות של , קרחמסגרת המאת 

  .למדידת אוריינות קריאה

למדינות אלו תהיה . המחקר הקודמים במחזורי השתתפו גם 2011המדינות המשתתפות בפירלס ן רבות מ

  .2011- ו2006, 2001 – שלוש נקודות בזמן פני-בהישגי הקריאה עלאפשרות למדוד התקדמות 

נזכרים מקורות זה ך מסמב

שסיפקו בסיס מחקרי שונים 

. המחקר ואקדמי למסגרת

ן חלק מאזכורים אלה הם רק 

המחקרים העצומה של כמות ה

 של חקרמ למסגרת השתרמו

וביניהם מחקרים רבים , פירלס

שערכו המדינות המשתתפות 

 .בפירלס
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  'אוריינות קריאה'המונח  של ההגדר
 כדי לבטא וזאת, 1991בשם המחקר משנת  'אוריינות'ו' קריאה'לשלב את המונחים החליט  IEAארגון 

כוללת את היכולת לעשות רפלקסיה על החומר הנקרא ה תפיסה – 'היכולת לקרוא'תפיסה רחבה של 

משום שזהו ' אוריינות קריאה'פירלס שימר את המונח . ולהשתמש בו ככלי להשגת יעדים אישיים וחברתיים

  .מחקרה שנבדק בעבור מ ו'קריאה'מתכוונים כשאומרים שמה עבור ו המונח המתאים ביותר עודנ

שבו , 1991פנה הארגון למחקר משנת ,  פיתח את ההגדרה של אוריינות קריאה כבסיס לפירלסIEAכשארגון 

או ברה החידי -שנדרשות עלצורות הלשוניות הכתובות ה אתבתור היכולת להבין " 'אוריינות קריאה'הוגדרה 

את  הָלְלְכ ִש2001בפירלס ' קבוצת פיתוח הקריאה'". היכולת להשתמש בהןבתור  ושיש להן ערך בעיני הפרט

. ילדים בקרבת הקריאה יההגדרה כך שתחול על כל הגילים ועם זאת תתייחס מפורשות להיבטים של חווי

להלן . יום-םספר ובחיי היוה-נה ההגדרה כך שתדגיש את חשיבות הקריאה בביתעּוְד, 2006החל מפירלס 

  :ההגדרה

צורות את האוריינות קריאה מוגדרת בתור היכולת להבין , פירלס במחקר

בתור ושיש להן ערך בעיני הפרט או ידי החברה -שנדרשות עלהלשוניות הכתובות 

. קוראים צעירים יכולים להפיק משמעות ממגוון טקסטים. הןלהשתמש בהיכולת 

- םהספר ובחיי היו-די להיות חלק מקהילות קוראים בביתכ, הם קוראים כדי ללמוד

  .ולשם הנאה, יום

ל אוריינות קריאה כתהליך קונסטרוקטיבי ואינטראקטיבי שתפיסה זו של קריאה משקפת תאוריות רבות 

)Chall, 1983; Anderson & Pearson, 1984; Walter, 1999; Ruddell & Unrau, 2004 .( הקוראים

יודעים כמי ש כמי שמכירים אסטרטגיות קריאה אפקטיביות ו, משמעות באופן פעילנתפסים כמי שבונים

יש להם עמדות חיוביות ). Thorndike, 1973; Clay, 1991; Langer, 1995 (לעשות רפלקסיה על הקריאה

הקוראים יכולים ללמוד משלל סוגי טקסטים ולרכוש ידע על העולם ועל . כלפי קריאה והם קוראים להנאתם

 & Greaney(מידע מהן  ולהפיקימינו בהם יכולים ליהנות מהצורות הרבות שבהן טקסט מופיע . םעצמ

Neuman, 1990; Wagner, 1991; Organization for Economic Cooperation and Development, 

הן . מסמכים ועיתונים, עת-כתבי, הכתובות המסורתיות כגון ספרים התבניותצורות אלה כוללות את ). 1999

 ים טקסטוכן, דואר אלקטרוני ומסרוני טקסט, כוללות גם את טכנולוגיות המידע והתקשורת כגון אינטרנט

  ). Leu, Kinzer, Coiro & Cammack, 2004( במדיית טלוויזיה ווידאו יםהמשולב
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ת בין הטקסט בתוך הקשר של חוויית קריאה מסוימו יםמשמעות נבנית באמצעות האינטראקציה בין הקורא

)Rosenblatt, 1978 .(באוסף מיומנויות לשוניותים משתמשיםהקורא, במהלכה ואחריה, לפני הקריאה  ,

הטקסט מכיל ). Pressley & Gaskins, 2006(ידע מוקדם בו, קוגניטיביות-אסטרטגיות קוגניטיביות ומטהב

עודד את מקריאה ההקשר של סיטואציית ה. אלמנטים לשוניים ומבניים מסוימים ומתמקד בנושא ספציפי

  . דרישות ספציפיותיםולעתים מטיל על הקורא,  לקרואמוטיבציההאת ובקריאה העניין 

 לבנות משמעות של טקסט הםמאפשר למה שקראו על עם קבוצות שונות של אנשים של תלמידים דיון 

חת או המתקיימות בקהילה א, אינטראקציות חברתיות סביב קריאה). Guice, 1995(הקשרים של במגוון 

 ,Galda & Beach(יכולות להיות לתלמידים לעזר רב בהבנה ובהערכה של טקסטים , יותר של קוראים

2001; Kucer, 2001 .(לתלמידים  לספקיכולות , הספר-בכיתה או בספריית בית, סביבות חברתיות מובנות

ס את הקריאה פורמליות להרחיב את הפרספקטיבה שלהם על טקסטים ולתפו-הזדמנויות פורמליות ולא

 :הספר-קהילות מחוץ לביתלגבי גם אמור  הדבר). Guthrie, 1996(כחוויה משותפת להם ולבני כיתתם 

  .באמצעות הקריאהשרכשו מידע על חבריהם על רעיונות ועם תלמידים משוחחים עם בני משפחותיהם ו

  אוריינות הקריאה של התלמידשל סקירה על היבטים 
  :אוריינות הקריאה של התלמידשל יבטים מחקר פירלס מתמקד בשלושה ה

  תהליכי הבנת הנקרא •

  מטרות הקריאה •

  התנהגויות קריאה ועמדות כלפי קריאה •

  .הבנת הנקראבתהליכי הבנת הנקרא ומטרות הקריאה הם הבסיס למבחנים הכתובים של פירלס 

) באחוזים( במבחן החלק היחסימצוין  ו, מוצגים תהליכי הקריאה ומטרות הקריאה שנבחנים בפירלס1 איורב

 הבנת הנקרא נבדקים במסגרת כל אחת ם שלתהליכיהיש לציין כי ארבעת . שמוקדש לכל אחד מהם

  .2מטרות הקריאה ותהליכי הבנת הנקרא מתוארים בפרק . ממטרות הקריאה

חמישה קטעים ספרותיים  הכוללותמטרות הקריאה ותהליכי הבנת הנקרא ייבדקו באמצעות חוברות מבחן 

הן שאלות מבררה וכחצי -הן שאלות רבמשכחצי ,  שאלות12-כל קטע ילווה בכ. םימידעי קטעים וחמישה

 מוצגים 2006פירלס  ממבחןוקטעי קריאה ושאלות לדוגמה , 4מבנה המבחן נידון בהרחבה בפרק . פתוחות

  .'בנספח ב
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  פי תהליכי הבנת הנקרא-פי מטרות הקריאה ועל-התפלגות מבחן הקריאה על  :1 איור

  קריאההטרות מ

  50%   הנאה

  50%   וושימוש במידע  תהשג

  תהליכי הבנת הנקרא
  20%  התמקדות במידע מפורש ואחזורו

  30%  הסקה ישירה

  30%  מידעפירוש ושילוב של רעיונות ושל 

  20% לשוניים וטקסטואליים , בחינה והערכה של אלמנטים תוכניים

  

  התנהגויות קריאה ועמדות כלפי קריאה
את אלא גם את ההתנהגויות ו, ות קריאה כוללת לא רק את היכולת להפיק משמעות ממגוון טקסטיםאוריינ

התנהגויות ועמדות כאלה תורמות למימוש הפוטנציאל של . אורח חייםחלק מ קריאה כמעודדותהעמדות ש

  .הפרט בחברה אוריינית

 יחולקו שאלונים ,כן-כמו. להםהשאלון לתלמיד יעסוק בעמדות התלמידים כלפי קריאה ובהרגלי הקריאה ש

כדי לאסוף מידע על פיתוח אוריינות הקריאה של התלמידים , הספר-מנהלי בתילמוריהם ול, להורי התלמידים

ימלאו גם המדינות המשתתפות שאלונים על יעדי ,  לספק מידע על ההקשר הארציכדי. הספר-בבית ובבית

 מתוארים 3בפרק .  ומדינהחינוך לקריאה בכל מדינהויורכב פרופיל של ה, תכנית הלימודיםעל הקריאה ו

  . הקשרי הקריאה שבהם עוסקים שאלוני פירלס
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  מטרות הקריאה ותהליכי הבנת הנקרא בפירלס 2

  

אינם   האלהההיבטיםשני , עם זאת. מחקר פירלס בוחן את תהליכי הבנת הנקרא ואת מטרות הקריאה

שני ההיבטים הראשונים של אוריינות . ם חיים ולומדיםההקשרים שבהם תלמידין  זה מזה ומיםמנותק

.  הבסיס למבחן בהבנת הנקראהם – תהליכי הבנת הנקראמטרות הקריאה ו – קריאה שבהם עוסק פירלסה

  ).3ראו פרק (השאלון לתלמיד  נבדק באמצעות – כלפי קריאה ועמדותקריאה  התנהגויות – היבט האחרוןה

  מטרות הקריאה
סיבות אלה כוללות קריאה לשם , באופן כללי. שורה ישירות לסיבות שבגללן אנשים קוראיםאוריינות קריאה ק

 קוראים צעירים הדגש הוא על בקרב. קריאה כדי להיות חלק מהחברה וקריאה למטרת למידה, עניין והנאה

  .למטרת למידהקריאה לשם עניין והנאה ועל קריאה 

המטרות שעומדות ביסוד רוב הקריאה של תלמידים צעירים תמקד בשתי י אוריינות הקריאה של פירלס מבחן

  :הספר ומחוצה לו-בבית

  נאההקריאה לשם  •

   ו במידע ושימוש השגת לשםקריאה  •

 . שווה ביחס הבוחנים את שתי המטרותמבחן פירלס מכיל חומרים, היות ושני סוגי הקריאה חשובים בגיל זה

אסטרטגיות התהליכים וחינת הבמתכן שיי, קוראים  שבמבחן יש הבחנה בין שתי המטרות שלשמןפי-על-אף

  .הדומה עולה על השונה, מטרותשתי ההשגת שבהם משתמשים קוראים ל

 הנאהקריאה לשם לעתים קרובות , למשל.  מסוימיםיםסטסוגי טקלמטרות הקריאה נקשרות פעמים רבות 

טקסטים למרים מידעיים ומאל ושימוש בו נקשרתמידע לשם השגת קריאה ואילו ,  סיפורתקריאתנקשרת ל

ביוגרפיות , למשל. אותם סוגי טקסטיםל אך ורק נקשרותמטרות הקריאה אינן , עם זאת. לימודיים

גם  אבל יש בהן מאפיינים של שתי המטרות, בעיקרן מידעיות או ספרותיותואוטוביוגרפיות עשויות להיות 

כמעט כל טקסט יכול לענות על , כך-ם כל מגווניהםותחומי העניין שלשל אנשים שונים ם ממאחר שטע. יחד

  .שתי המטרות

 טקסט להבין ים ניגשים על האופן שבו הקוראמשפיעים םמסוי אנר'זסגנון המאפיינים הארגון וה, תוכןה

)Kirsch & Mosenthal, 1989; Weaver & Kintsch, 1996; Graesser, Golding & Long, 2000 .(
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פי - יסווגו הקטעים עלמבחןב. מטרות המשמעויות ומושגותהות נוצר טקסטלבין הקורא שבאינטראקציה 

קטעים שיסווגו כמידעיים ילווו בשאלות , כלומר. פי סוגי השאלות שמלוות אותם-המטרה העיקרית שלהם ועל

בדמויות , באירועי העלילה, ותואלו שיסווגו כספרותיים ילווו בשאלות העוסקות בתמ, על המידע שבקטעים

  .וברקע

נהנים גם רבים קוראים צעירים , כן-כמו. ים ועלילתיים ספרותייםבעיקר טקסטוראים בתחילת דרכם קילדים 

סוג קריאה זה הופך חשוב יותר ככל שהתלמידים .  קריאהימרכישת ידע מספרים ומסוגים אחרים של חומר

 ,Langer (בכל המקצועותחומרי לימוד מפתחים את יכולותיהם הספרותיות ונדרשים לקרוא יותר ויותר 

1990; Palincsar & Duke, 2004.(  

 באופן הארגון אלה מאלהטקסטים נבדלים . יםניתן לזהות במסגרת שתי מטרות הקריאה שלל צורות טקסט

 & Goldman( משמעות כדי לבנות להשתמש בדרכים שונות יםגורמים לקוראהם ו, וההצגה של רעיונות

Rakestraw, 2000 .( החל בחומר כתוב המאורגן באופן , מטקסט לטקסטלהשתנות יכולים והפורמט הארגון

הכלולים הטקסטים  .בתמונות ובטבלאות, שיטתי וכלה בקטעים קצרים של מילים וביטויים המלווים בנתונים

הטקסטים .  עבור כל אחת ממטרות הקריאהיםכך שיכללו מגוון גדול של סוגי טקסטמבחן פירלס נבחרים ב

המטרה היא ליצור . הספר ומחוצה לו-זמינים לתלמידים בביתם למקורות הייניאופיה רק ממקורות יילקחו

דומה ככל האפשר לחוויות קריאה אותנטיות שהם העבור התלמידים המשתתפים במבחן חוויית קריאה 

  . עשויים לחוות בהקשרים אחרים

  . מתוארים בסעיפים הבאיםכל אחת מהןל המתאימים יםהטקסטשתי מטרות הקריאה וסוגי 

  קריאה לשם הנאה 
שכולם  –רגשות ורעיונות , דמויות, השלכות, מעשים, רקע,  ספרות יפה כדי לחוות אירועיםיםקוראאנשים 

 להביא אל הטקסט ים חייביםהקורא, כדי להבין ולהעריך ספרות. מהשפה עצמההנות י וכדי ל–ן דמיופרי ה

הספרות , עבור קוראים צעירים. ת ספרותיותכרות עם צורויהערכה לשפה וה, רגשות, מטען אישי של חוויות

הצורה הספרותית העיקרית המשמשת במבחן .  חוו בעצמםטרםהיא הזדמנות לחקור מצבים ורגשות ש

 מדינותתרבותיים בין הההבדלים בשל הבשל ההבדלים בתכניות הלימודים ו. פירלס היא סיפורת

 רבות לא מדינותוב, קשה לתרגם שירה, למשל.  שקשה לכלול בפירלסים סוגי טקסטנםיש, המשתתפות

  .הספר היסודי-מלמדים מחזות בבית

אף היותם - שעל– מצביםלהרהר ב יםמעשים והשלכות המתוארים בסיפורת מאפשרים לקורא, אירועים

 ים עשוייםטקסט.  ומאפשרים לקוראים לחוות אותם בעקיפיןשופכים אור על מצבים מן החיים –דמיוניים 

 כמה נקודות להציג ים עשויטקסטים מורכבים יותרו, בט של המספר או של דמות ראשיתלהציג את נקודת המ

לעתים האירועים המתוארים .  ואירועיםיםבמפורש או דרך דיאלוג מוצגים יכולים להיות מידע ורעיונות. מבט

 עות שילוב באמצבסיפורים קצרים ובנובלות מסופרים בסדר כרונולוגי ולעתים נעשה שימוש מורכב יותר בזמן

  .פלשבקים ומעבר בין זמניםשל 
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   ושימוש בומידעהשגת  לשםקריאה 
.  בעולמות מדומיינים אלא בהיבטים של העולם האמיתיים עוסקם איניםהקורא,  מידעהשגתבקריאה לשם 

. מתנהלים כפי שהם מתנהליםבאמצעות טקסטים מידעיים ניתן ללמוד על העולם כיום ובעבר ומדוע דברים 

 מידעיים לא טקסטים. עשייהלשם הנמקה ושם להשתמש בו לעשויים לא רק להשיג מידע אלא גם הקוראים 

דרכי ארגון שונות . שברצונם לקרואהקוראים יכולים לבחור את החלקים ו ,ו" עד תף"לנועדו דווקא לקריאה מא

  אינן בין דרכי הארגון האלה אף שההבחנות -על,  מציבות דרישות שונות מן הקוראיםיםשל טקסט

 יש לציין שטקסט מידעי מאורגן עשוי להכיל כותרות או סוגים שונים של מארגנים ,כן-כמו. משמעיות-חד

  .  להכילםועשוי לא, טקסטואליים

טקסטים כאלה . רצף על ציר הזמןבהרעיונות מוצגים , גיופי סדר כרונול-בטקסטים מידעיים המאורגנים על

כסיפורים אישיים או , למשל כעובדות היסטוריות או כרישומים ביומן, עשויים לגולל אירועים בדרכים שונות

ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות המתארות אירועים בחייהם של אנשים אמיתיים מהוות קבוצה מרכזית . כמכתבים

 כגון, ילים הנחיותמכהכרונולוגי הם טקסטים פי סדר -עלטקסטים אחרים המאורגנים . בטקסטים מסוג זה

 לא רק ים נדרשיםוהקורא,  שימוש בצורת הציוויהשנעטקסטים כאלה לעתים קרובות ב. ראותהוומתכונים 

  .ו  שקראדבריםאלא גם להתנהג בהתאם לאת הכתוב  יןלהב

עבודת מחקר עשויה לתאר , למשל. כרונולוגיתמבחינה  מידע ורעיונות מסודרים מבחינה לוגית ולא ,לעתים

ומאמרי דעה מעלים טיעונים ,  חָברות או מזג האוויר דברים כמוביןלהשוות מאמרים עשויים , סיבה ותוצאה

טקסטים שכנועיים מבקשים במפורש להשפיע על . בעד ונגד או שוטחים השקפה כלשהי בלוויית תימוכין

על , בטקסטים המכילים דיון ושכנוע. פתרון מומלץשל הצגה של בעיה וידי -עללמשל , ים הקוראם שלדעת

חשיבה ביקורתית כדי לגבש דעה בהטקסט את  בטקסט ולבחוןר פיתוח הרעיונות  לעקוב אחיםהקורא

  .הםמשל

כאשר . דבריםאירועים או , ומציגים הסברים או מתארים אנשים, טקסטים מידעיים הם לעתים לימודיים

גת ראוי לציין כי הצ, לבסוף. היבטים של נושא מסוים מקובצים ומתוארים יחדיו בטקסט, הארגון הוא נושאי

, תרשימים, רשימות, צורות אחרות אפשריות כוללות עלונים.  חייבת להיות בצורת טקסט רציףאינההמידע 

חשוב להדגיש כי .  לפעוליםקוראה טקסטים כגון פרסומות או כרוזים המעודדות אתגרפים וצורות , טבלאות

אפילו קטעים מידעיים . עלהציג מידכדי  בטקסט מידעי בודד נעשה שימוש ביותר מדרך אחת ,פעמים רבות

  .תמונות ותרשימים,  לעתים קרובות טבלאותכולליםמורכבים בעיקר מטקסט ה

  תהליכי הבנת הנקרא
 , מסקנות מסיקים,הם מתמקדים ברעיונות ספציפיים ומאחזרים אותם. קוראים בונים משמעות בדרכים שונות

- תהליכים אלו מוכוונים על.  אותםומעריכים  בוחנים מאפייני טקסט שונים,מפרשים ומשלבים מידע ורעיונות

מאפשרים לקוראים לחזור ולבחון את ההבנה שלהם אשר , קוגניטיביים-ידי אסטרטגיות ותהליכים מטה

 & VanDijk & Kintsch, 1983; Paris, Wasik(ולשנות בהתאם את הגישה שבאמצעותה הם קוראים 
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Turner, 1996; Jacobs, 1997 .(קוראים מציידים אותם בהבנה מסוימת של שיש ליון הידע והניס, כן-כמו

 ,Clay, 1991; Beach & Hynds(הקריאה  שדרכה הם תופסים את חומר, של טקסטים ושל העולם, שפה

1996; Hall, 1998; Alexander & Jetton, 2000.(  

ור עבהבנת הנקרא בשאלות  כדי לפתחארבעה סוגים של תהליכי הבנת הנקרא משמשים במחקר פירלס 

 שכל אחת מהן ,של שאלות קומבינציהנעשה שימוש ב מבחןהלאורך כל . מוצגים לתלמידיםהקטעי הקריאה 

מיומנויות בהפקת של  לתלמידים להפגין טווח רחב של יכולות ותמאפשרוזו , מתמקדת באחד התהליכים

שיכולות שאלות יידונו גם דוגמאות ל, לצד דיון בכל תהליך ובמרכיבים שלו. משמעות מטקסטים כתובים

  .הסוגים השונים של תהליכי הבנת הנקרא יתוארו להלן.  כדי לבחון את אותו תהליךלשמש

בין ובין האורך והמורכבות של הטקסט שחשובה האינטראקציה הדעת לכמובן  ניתנתבפיתוח שאלות המבחן 

וף מידע מפורש ולשל לזהות נראה פשוט יותר אולי בתחילה. מידת התחכום של תהליכי ההבנה הדרושים

 , לטקסטחיצונייםהרעיונות וחוויות  ובין  שהתקבלההפרשנות ביןלפרש טקסט שלם ולשלב , למשל, מאשר

, מורכבות תחבירית, ד זה מזה במאפיינים רבים כגון אורךו והם שונים מאשווים כולם הטקסטים אינם ,אולםו

  .ההפשטה של רעיונות ומבנה ארגונימידת 

  פורשמיקוד ואחזור מידע מ
במיוחד הם עשויים להתמקד . בטקסט ותמפורשהמופיע למידע משתנה לב -קוראים מעניקים תשומת

להתמקד ברעיונות  ,למשל ,קוראים עשויים. לא –ואילו ברעיונות אחרים , בטקסטמסוימים רעיונות ב

קריאה שקשורים למטרת הברעיונות או ,  שלהם לגבי משמעות הטקסטציפיותשמאשרים או שסותרים את ה

לעתים קרובות קוראים צריכים לאחזר מידע מפורש כדי לענות על שאלה שנלווית למטלת , כן-כמו. שלהם

  . הטקסטבמשמעותהיבט כלשהו ל ביחסמתפתחת אצלם ההבנה ש אתהקריאה או כדי לבדוק 

נטיים רלווהתכנים  יהוילזמשתמשים במגוון דרכים הם ,  אותויםאחזרמו מידע מפורשב יםמקדתכשקוראים מ

 להבין לא רק מה נכתב כים צרייםהקורא, כדי לאחזר מידע מתאים מן הטקסט. םתנבולה הנדונהלשאלה 

  .ים מחפשםקשור למידע שה הכתובאלא גם כיצד , פורשות בטקסטמ

הסקת כמעט תהליך זה אינו דורש . אחזור מוצלח מצריך הבנה מיידית או אוטומטית למדי של הטקסט

 על ,עם זאת.  המשמעות ברורה ומצוינת בטקסט– להשליםן פערים במשמעות שיש אי. מסקנות או פרשנות

  .ים מחפשם לזהות כי המידע או הרעיון רלוונטיים למידע שהיםהקורא

. הפסוקיתברמת כלל ברמת המשפט או -המיקוד בטקסט נשאר בדרך, בסוג זה של מטלת עיבוד טקסט

אולם כל אחת מהן , כמה פיסות מידעממנו לאחזר ובטקסט  להתמקד יםהתהליך עשוי לחייב את הקורא

  . אחתאו בפסוקית  אחדכלל במשפט -מופיעה בדרך
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  :דורשות עיבוד טקסט מסוג זה כוללותהמטלות קריאה 

   הקריאה הספציפיתרלוונטי למטרתהמידע זיהוי  •

  חיפוש רעיונות ספציפיים •

  ביטוייםשל ומילים  לשאיתור הגדרות  •

  )מקוםושל זמן למ(זיהוי הרקע של הסיפור  •

  ) מצוין מפורשותהרעיוןאשר כ(מציאת משפט הנושא או הרעיון המרכזי  •
  

  הסקה ישירה
לנתונים שאינם מצוינים ורעיונות ל ותהנוגעהם מסיקים מסקנות  ,טקסטמכשקוראים מפיקים משמעות 

 פערי  אתלהשלים וו שללמובן הראשונימעבר בטקסט  להעמיק יםהסקת מסקנות מאפשרת לקורא. במפורש

מבוססות בעיקר על מידע הכלול והמסקנות הן ישירות ן חלק מ. וב קיימיםהמשמעות שלעתים קרובות 

אף .  רק לקשר בין שניים או יותר מן הרעיונות או פיסות המידע המופיעים בטקסטכים צרייםהקוראו ,בטקסט

הסקה ישירה היא . סיקוולכן יש להבמפורש  הקישור ביניהם אינו מצוין, הרעיונות מצוינים במפורשש

  . יחסיתאפשר להבינה בקלות, שהמשמעות אינה מצוינת במפורש בטקסט פי-על-אףו ,דומא טקסט-מבוססת

הם יכולים לקשר מיידית בין שתי . באופן אוטומטילעתים קרובות קוראים מיומנים מסיקים מסקנות מסוג זה 

בונה את  הכותב ,במקרים רבים. ו מצוין בטקסטאף שהוא אינביניהן פיסות מידע או יותר ולזהות את הקשר 

כלשהו מעשיה של דמות לאורך סיפור , למשל. הטקסט כך שיוביל את הקוראים למסקנה ברורה או ישירה

 או על הורוב הקוראים יגיעו לאותה מסקנה על אישיות, יכולים להצביע בבירור על תכונת אופי מסוימת

 במשמעות שמעבר לרמת ים לרוב מתמקדיםהקורא, בוד טקסטבסוג כזה של עי. ה של אותה דמותתהשקפ

או במשמעות , קסטטשנמצאת בחלק מן ה, במשמעות מקומית להתמקד יםיעשו םה. הפסוקיתהמשפט או 

 לקשר בין יםהסקה ישירה עשויה לפעמים לדרוש מן הקורא, כן-כמו. עולה מן הטקסט כולוהגלובלית יותר 

  .ליתמשמעות גלובובין משמעות מקומית 

  :דורשות עיבוד טקסט מסוג זה כוללותהמטלות קריאה 

  אירוע אחרלאירוע אחד גרם כי הסקה  •

  מציאת הרעיון העיקרי שעולה מסדרת טיעונים •

  מציאת האובייקט שאליו מתייחס כינוי גוף •

  בטקסט  הקיימותזיהוי הכללות  •

  תיאור הקשר בין שתי דמויות •
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  פירוש ושילוב של רעיונות ומידע
או ,  להתמקד במשמעויות מקומיות או גלובליותיםתהליך זה עשוי יםהמבצע יםקורא, ה ישירהכמו בהסק

 את הטקסט מעבר לרמת ים מעבדיםהקורא, בשני המקרים. ורעיונות כללייםבין תמות ולקשור בין פרטים 

   .הפסוקית או המשפט

כים על תפיסת העולם הם פעמים רבות מסתמ, ומשלבים רעיונות ומידע מן הטקסטכשקוראים מפרשים 

 הפרספקטיבה עלבמידה מסוימת מבוססת ופרשנותם ,  בטקסטהם יוצרים קשרים שאינם מפורשים. שלהם

עשויים להיזקק לידע מוקדם ולחוויות אישיות הקוראים , כדי לפרש ולשלב מידע ורעיונות מן הטקסט. שלהם

באמצעות פירוש ושילוב של רעיונות  המשמעות הנבנית ,משום כך. הסקה ישירהבמאשר במידה רבה יותר 

  . מביא עמו למטלת הקריאה שכל אחד מהםבהתאם לחוויות ולידע , ומידע עשויה להשתנות מקורא לקורא

ידי שילוב של ידע - יותר של הטקסט עלמלאהלהגיע להבנה מנסים הקוראים , באמצעות תהליך פרשנות זה

 להשתמש בניסיון האישי ים עשוייםהקורא, למשל. צמואישי וחוויות אישיות עם המשמעות הגלומה בטקסט ע

 המידע המועבר לבנות דימוי מנטלי של כדי להסיק מהו המניע הסמוי של דמות מסוימת או כדי הםשל

  .בטקסט

  :דורשות עיבוד טקסט מסוג זה כוללותהמטלות קריאה 

  טקסטהגילוי המסר הכללי או התמה הכללית של  •

  י הדמויות למעשייםחלופמעשים חשיבה על  •

   מידע מן הטקסטתהשווא •

  הסיפור מהי נימתאו בסיפור  הלך הרוח וה מההסק •

   בדיקת האופן שבו מידע מן הטקסט בא לידי ביטוי במציאות •

 לשוניים וטקסטואליים, בחינה והערכה של אלמנטים תוכניים
מקדות שלהם עוברת ההת, לשוניים וטקסטואליים בטקסט, קוראים בוחנים ומעריכים אלמנטים תוכנייםכאשר 

הקוראים מעמתים את האופן שבו , מבחינת התוכן. ל הטקסט עצמוש ביקורתית בחינהמהפקת משמעות ל

 –מגיבים לייצוג שמציע הטקסט בדרכים שונות הם  ו, עם תפיסת העולם שלהםופירשו את הטקסטהבינו הם 

 לשלול או לאשר טענות ים עשויםיהקורא, למשל.  כלפיואו נותרים ניטרלייםאותו מקבלים ,  אותודוחים

   .ממקורות אחרים הםשיש למידע ללרעיונות ו ן או להשוות,המופיעות בטקסט

.  בטקסטמשמעות מוצגתההם בודקים כיצד , כאשר קוראים בוחנים אלמנטים טקסטואליים כמו מבנה ושפה

 מוסכמות נה שלבהבוכן ,  טקסטם שלמבנילביחס ו אנרים'זל שלהם ביחסלשם כך הם משתמשים בידע 

משמשים את הכותב להעברת משמעות ולשפוט אם הם הלבחון את האמצעים גם עשויים  הקוראים. לשוניות

  .מידת הכישרון של הכותבאת נקודת המבט ואת , וכן לבקר את המטרה, מתאימים
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 את  לבחוןים יכולם ה. מעמדה מרוחקת אותוכיםאו מערי את הטקסט נים תהליך זה בוחיםבצע המיםקורא

 ,במקרה זה. ד או במבט ביקורתי ואובייקטיביותוכן הטקסט או את משמעותו מפרספקטיבה אישית מא

  . בעברועל העולם או על דברים שקרא הםשיש ל על ידע כים מסתמיםהקורא

שימוש ל ביחסבידע שלהם משתמשים הקוראים ,  מבניים ולשוניים בטקסטאלמנטיםכדי לבחון ולהעריך 

, רעיונות להעברתהטקסט נתפס כאמצעי .  של טקסטיםנרא'ז-יינים כלליים או תלויימאפביחס לובשפה 

 הניסיון היקף. אם הוא כתוב היטב או לזהות ותכתיבאופן הקוראים עשויים למצוא פגמים בו, רגשות ומידע

  .הליך זהלת ביותר יםמשמעותייכרות עם השפה הההיקף  והקודם בקריאה

  :קסט מסוג זה כוללותדורשות עיבוד טהמטלות קריאה 

  במציאות לקרותיכלו המתוארים  הסבירות שהאירועיםתהערכ •

  כיצד הכותב המציא סיום מפתיע לסיפור הסבר •

 בטקסטהמופיע הערכת השלמות או הבהירות של המידע  •

 זיהוי נקודת המבט של הכותב על הנושא העיקרי •
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      לימוד הקריאה שלים ִרֵׁשְקֶה 3
ילדים ', בכיתה ד. ינות קריאה דרך מגוון פעילויות וחוויות במסגרת הקשרים שוניםילדים רוכשים אורי

  העמדות הקשורות לאוריינות קריאה בעיקר בבית את ההתנהגויות ואת , את המיומנויותמפתחים 

החוויות הן מּוְבנות ן חלק מ. מגוון משאבים ופעילויות מקדמים אוריינות קריאה בסביבות אלה. הספר-ובבית

  קורות כחלק טבעי , מובנות פחות, אחרות. בפרט אלו שקורות בכיתה כחלק מהוראת הקריאה, דואמ

. ילדים בקרבשני הסוגים הכרחיים לפיתוח אוריינות קריאה . יםיום של הילד-םפורמלי מפעילויות היו-ולא

  .ימודהספר הוא גורם חשוב בל-בין ביתווהקשר בין הבית , כל סביבה תומכת באחרת, יתרה מזאת

יותר שבהן ילדים הסביבות הרחבות  גם, הספר על הקריאה-השפעות הישירות של הבית ושל ביתל מעבר

יעדים , הספר והבתים הם חלק מקהילות בעלות משאבים-בתי. הקריאהלימוד  על  משפיעות ולומדיםחיים

 הילדים שבהםספר ה- על הבתים ועל בתימשפיעים ותהיבטים אלו של הקהיל. ומאפיינים ארגוניים שונים

הוא ההקשר , אולם חשוב לא פחות, הקשר רחב עוד יותר. ובכך גם על אוריינות הקריאה שלהם, נמצאים

החלטות ממשלתיות בנוגע , המשאבים הזמינים במדינה. הספר-לבתי הליכתםשל וילדים של חיי ההארצי 

  לו משפיעים על ההקשרים  כל א–התכניות והמדיניות הקשורים לחינוך לקריאה , והיעדים, לחינוך

  .ספריים והביתיים ללימוד הקריאה-הבית

את , ילדים בקרבהספר והכיתה על התפתחות הקריאה -בית, בין השפעות הביתש הקשר  אתגי מצ2 איור

התרשים מראה כיצד . העליות שפיעכיצד אלו מ ו, בקהילה ובמדינהמקומה של האינטראקציה הזאת

 הן פועל יוצא של הוראה ושל חוויות –יהם  והן בעמדות התלמידים הן בהישגי–שהתקבלו תוצאות ה

 ניתן לראות כי ההישגים והעמדות יכולים לחזור ולחזק מגמות ,כן-כמו. הקשריםשל מגוון בת והמתקיימ

הם ולכן , קוראים טובים עשויים ליהנות מקריאה ולייחס לה חשיבות רבה יותר מאשר קוראים חלשים. קיימות

ניתן לראות את המודל כולו , אכן. הםילשפר את מיומנויותלהוסיף יותר ורבים  טקסטיםא לקרויכולים 

, מה בחזרה לתוך הסביבות הביתיות- שבה תוצאות התלמידים מוזנות במידת,כמערכת של השפעות הדדיות

  .ספריות-הביתהכיתתיות ו

 במסגרת מחקר פירלס התפרסמה,  רכישת אוריינות קריאה שלמידע על ההקשרים הארצייםכדי לספק 

אסופת מאמרים שהיא , )Mullis, Martin, Kennedy & Flaherty, 2002 (2001 אנציקלופדיית פירלס 2001

 יתבסס על המבנה של אנציקלופדיית פירלס 2011פירלס .  המשתתפות במחקרמדינותעל החינוך לקריאה ב

 מתוך תשובות יופיעו 2011של לופדיה האנציקכרך ב. 2011אנציקלופדיית פירלס תח ופבמסגרתו ת ו,2001
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יישום של תכנית לתמיכה ול הנוגע – בכל מדינה – הארצי שיתמקד בהקשרל תכנית הלימודים עשאלון חדש 

הספר ובכיתה -בבית, כדי לאסוף מידע על הגורמים בבית. המדיניות הנוגעת לקריאהשל הלימודים ו

,  בשאלונים שימלאו התלמידים הנבחנים2011רלס ישתמש פי,  אוריינות קריאה שלההתפתחותלהקשורים 

  .הספר שלהם-מנהלי בתיו  מוריהם,הוריהם

 

  פיתוח אוריינות קריאהשל הקשרים  :2 איור

  

  הקשרים ארציים וקהילתיים
ילדים במסגרת  בקרבפוליטיים וכלכליים תורמים כולם לפיתוח אוריינות , חברתיים, גורמים תרבותיים

לחה שיש למדינה בחינוך ילדיה ובהצמחת אוכלוסייה אוריינית תלויה במידה רבה ההצ. המדינה והקהילה

במשאבים העומדים לרשותה ובמנגנונים שהיא יכולה להקים , בדגש של המדינה על היעד של אוריינות לכול

  .כדי לספק תכניות ותמריצים אפקטיביים המעודדים קריאה ומשפרים הישגים

   אוריינות על דגש
להשקעת הזמן שלה דינה מייחסת לאוריינות ולפעילויות אורייניות משפיעה על המחויבות החשיבות שמ

ההחלטה של מדינה לתת עדיפות גבוהה .  ספרותית מבחינהוהמשאבים הנחוצים ליצירת סביבה עשירה

האמונות שיש לאנשים על מידת החשיבות שיש לאוריינות בהצלחה ן מהרקע ון לאוריינות מושפעת בחלקה מ

, אפילו ללא משאבים כלכליים נרחבים). Bourdieu, 1986; Street, 2001(הספר והן מחוצה לו - בביתהן

, הספר-מחוץ לבית. מדינות יכולות לקדם אוריינות באמצעות מדיניות ארצית ומקומית הנוגעת לחינוך לקריאה

 הקשרים ארציים וקהילתיים

 הספר-בית

הכיתה

הבית

ראה הו
 וחוויות

הישגי הקריאה של 
 עמדותיהם, התלמידים

 יהםוהתנהגויות
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משותפות התנסויות יזמו בכך שימייחסת ערך לקריאה ה ודמויות אחרות בקהילה יכולים לטפח סביבה ∗הורים

  .טקסטיםב

  דמוגרפיה ומשאבים 
למאפייני האוכלוסייה במדינה ולכלכלה שלה יכולים להיות השפעה עצומה על מידת הקושי ביצירת שיעורי 

משאבים כלכליים מאפשרים . אוריינות גבוהים בקרב האוכלוסייה ועל זמינות המשאבים הנחוצים והיקפם

טיפוח הם גם מאפשרים להשקיע ב. מורים ומנהלים בעלי הכשרה טובהוותר מוסדות לימוד טובים ילטפח 

ידי הגדלת הנגישות לחומרים מודפסים -תכניות קהילתיות ברחבי המדינה ועלהנהגת אוריינות באמצעות 

  ).Neuman, 1999(בכיתות ובבתים , ספריות-ת הדפסה בספריות קהילתיות וביתוולטכנולוגי

גדולה ומגוונת ומשאבים חומריים ואנושיים מעטים עומדות לרוב בפני אתגרים מדינות בעלות אוכלוסייה 

רמות , מגוון השפות המדוברות). Greaney, 1996(גדולים יותר מאשר מדינות שבהן התנאים נוחים יותר 

 חברתיים ובריאותיים אחרים יכולים להשפיע על הקושי ,ונתונים דמוגרפיים, מבוגריםה בקרבהאוריינות 

 ותהתחלפות של אוכלוסייה עקב הגירה בתוך גבולות המדינ. וך הן ברמה הארצית והן ברמה המקומיתבחינ

ובין מדינות יכולה גם היא להשפיע על סדרי העדיפויות של סוגיות הקשורות לאוריינות במדיניות החינוכית 

  .ולהצריך משאבים נוספים

  המינהל והארגון של מערכת החינוך 
ן בחלק מ. ספרה-על צורת העבודה של בתירבות להשפיע  חינוכית נקבעת ומיושמת יכולניות  מדיו שבאופןה

מדיניות מתקבלות ברמה הארצית או לשבהן רוב ההחלטות הקשורות  ריכוזיותהמדינות יש מערכות חינוך 

נהלים הספרי הלימוד ו, ויש דרגה גבוהה של אחידות בחינוך מבחינת תכנית הלימודים, האזוריתברמה 

ברמה בהן מתקבלות רבות החלטות חשובות ,  מערכות מבוזרות בהרבהנןבמדינות אחרות יש. םילליכה

 ספרה-בתיני הניהול וההוראה בכך יש שונות גבוהה בהרבה באופלפיו, ספרית-הביתברמה המקומית או 

  . שבהן

גיל . דינהמדינה למממשתנה ) 'זרימת התלמידים'הנקרא גם (  עובריםהתלמידיםשספרי -המסלול הבית

הכניסה ללימודים פורמליים והגיל שבו מתחילה הוראה פורמלית של קריאה רלוונטיים במיוחד למחקר על 

, במדינות שבהן הלימודים הפורמליים מתחילים בגיל צעיר יותר. ' דותכיתקרב תלמידי הישגי קריאה ב

עקב , הראשונה שלהם בהכרח להוראה פורמלית של קריאה בשנת הלימודים אינם נחשפיםהתלמידים 

 סוג ו מעניין גם מה'ות דבכיתהלומדים ילדים העוסק בבמחקר . מצריכההקריאה ת הקוגניטיביות שיכולוה

כך -ואם הילדים עוברים אחר, כלל הולכים אליו בשנות לימודיהם הראשונות-תלמידים בדרךההספר ש-בית

  . אחרספר בעל מסלול לימודים-לתיכון מקיף או לבית

                                                            
  .הכוונה היא להורים או למטפלים העיקריים בילד, "הורים"כאשר נכתב  ∗
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  מדיניות הכנית הלימודים ועקרונות מאפייני ת
היא נקבעת , ברמה הגבוהה ביותר. שונותמדיניות הנוגעת לתכנית הלימודים יכולה להתגבש בדרכים ה

  מתחילהםשבה הכיתהמהי הגיל או  מהולמשל  מכתיבהמדיניות כזאת . דרישות הממשלה והחוקל בהתאם

אפילו . ישמשו בהוראת הקריאהלימוד יטות ל שוד וש לימיחומרואילו סוגים של  ,הוראה פורמלית של קריאה

ן האופן שבו היא מיושמת יכול להיות מושפע מ, כשתכנית הלימודים מוכתבת במידה רבה מלמעלה

היבטים ומדיניות ממשלתית שנוגעים לתכנית הלימודים . הספר-הנהגים המקומיים בביתן מהמאפיינים ו

אבני הדרך המקובלים את אה כוללים את הסטנדרטים וושרלוונטיים במיוחד לרכישת אוריינות קרי

המדיניות בנוגע לשיבוץ בכיתה או את ,  כיתהםולהעלותתלמידים הדרכים לבחון את , בהתפתחות הקריאה

 הוראה ודרכים לזיהוי תלמידיםהחומרי ההוראה ואת שיטות את , הזמן המוקדש להוראהאת , בהקבצה

  .הזקוקים להוראה מתקנת

  םהקשרים ביתיי
לפני שילדים  זמן רב. של הסביבה הביתית לאוריינות הקריאה של הילדמחקרים רבים מעידים על החשיבות 

 –שפה בהם שלמוקדמות ההתנסויות ה, מפתחים את המיומנויות הקוגניטיביות והלשוניות הדרושות לקריאה

 ;Holdaway, 1979; Adams, 1990; Ehri, 1995(יוצרות את הבסיס ללמידה  –פה -בדפוס ובעל

Verhoeven, 2002 .( מאפיינים מסוימים בבית יכולים ליצור אקלים שמעודד ילדים לחקור ולהתנסות בשפה

ואלו , הורים ובני משפחה אחרים מעבירים את התפיסות שלהם בנוגע לקריאה.  שונותיםובצורות טקסט

 ,Cramer & Castle, 1994; Baker (ם וחווים אותיםילדים נחשפים לטקסטבו מעצבות את האופן ש

Afflerbach & Reinking, 1996 .(ההיבטים העיקריים של הבית שתורמים ן הדיון שלהלן עוסק בכמה מ

  . אוריינות קריאהה שללהתפתחות

   חברתיים וחינוכיים, משאבים כלכליים
המעידים על אקונומי או גורמים -בין מעמד סוציווקשר חיובי חזק בין הישגים על  שוב ושוב מצביעיםמחקרים 

 ;Bradley & Corwyn, 2002 (יסוק של ההורים ורמת ההשכלה שלהםאקונומי כגון תחום הע-מעמד סוציו

Haveman & Wolfe, 1995; Willms, 2006 .( היבט מרכזי אחד של הסביבה הביתית הוא הזמינות של

 חומר מודפס קשורה  שנגישות לסוגים שונים שלים מראיםמחקר .חינוכייםהמשאבים הקריאה ושל החומרי 

 ילדיםה, לילדיםנגיש  מודפסבתים שבהם חומר ב). Purves & Elley, 1994(הישגים באוריינות לקשר הדוק 

  .  הקריאה הוא יעד רצוי וכדאי שלימודמקבלים מסר

הרי שהשפה או השפות המדוברות , יםד בחוויות השפה המוקדמות של הילדוכיוון שלימוד הקריאה תלוי מא

לילדים . אוריינות קריאהשל  ההם גורמים חשובים בהתפתחות, אופן שבו משתמשים בשפהוה, בבית

ילדים ששהשליטה שלהם בשפה המשמשת בהוראה פורמלית של קריאה נמוכה משמעותית מהשליטה 

שימוש , כן- כמו).Scarborough,2001 (יש סיכוי גדול להיות בעמדת פתיחה נחותה,  מצופים להבגילם
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  תלמידים צעירים הלומדים לקרואבקרבהספר עשוי לגרום לבעיות -אלקטים שונים בבית ובביתדיבבשפות או 

(Bialystok, 2006; Hoff & Ellidge, 2005). 

  דגש הורים על התפתחות אוריינות
הן בעלות ,  תומכים בהן אומעודדים אותן, הפעילויות הקשורות לאוריינות שההורים מקיימים עם הילד

 ;Snow & Tabors, 1996; Weinberger, 1996; Gadsden, 2000(יבה הביתית חשיבות רבה בסב

Leseman & de Jong, 2000 .(הם לומדים את כללי , כשילדים מפתחים את יכולות השפה הדבורה

  .שפה הכתובההן לציפיות גם מכך -ידע זה יתורגם אחר. השימוש בשפה

מבוגרים או ידי -טקסטים על ת הקרא,ככל הנראה, יאפעילות האוריינות המוקדמת החשובה והנפוצה ביותר ה

 Federal Interagency Forum on Child and Family (ילדים צעיריםבאוזני ילדים מבוגרים ידי -על

Statistics, 2008; Hart & Risley, 2003; Raikes, Pan, Luze, Tamis-LeMonda, Brooks-Gunn, 

Constantine, Tarullo, Raikes, & Rodriguez, 2006 .( ומעודדים אותם טקסטיםכשמקריאים לילדים 

היא ם לומדים שלטקסט מודפס יש משמעות ושהיכולת לקרוא ילדיה, בספריםש ובתמונות יםלעסוק בטקסט

  . כדאית ובעלת ערך רב

המעורבות של ההורים בלימודים של ילדיהם , גורמים הביתיים הקשורים לרכישת אוריינות קריאההכל מבין 

שתלמידים מחקרים מראים ). Christenson, 1992(להתפתחות האוריינית שלהם ביותר חיונית א ההי

 שאינם הישגים גבוהים יותר מאשר אלו משיגים ,על מה שהם קוראיםם והלימודיעם הוריהם על  המשוחחים

את הערך הורים מעורבים יכולים להדגיש ). Mullis, Martin, González & Kennedy, 2003(עושים זאת 

, הספר-ביתב שקיבלו את מטלות הקריאה ממלאים שהםולוודא אחר ילדיהם לעקוב , שבלימוד הקריאה

  .ולעודד אותם באמצעות שבחים ותמיכה

  כלפי קריאה  של ההורים התנהגויות ועמדות
הורים  .תנהגויות אורייניות אפקטיביותיחס לההכוונה ישירה בלעבור רוב הילדים הבית מספק מודל לחיקוי ו

הם מלמדים את ילדיהם לקרוא בה העמדות שלהם בדרך שאת ובני משפחה אחרים משדרים את האמונות ו

עיסוק של הורים בפעילויות אורייניות רבות מעודד עמדות . (Baker & Scher, 2002)ים ולהעריך טקסט

ואים מבוגרים ילדים שר. )Sonnenschein & Munsterman, 2002(  ילדיהםבקרבחיוביות כלפי קריאה 

לומדים להעריך חומר מודפס , וילדים בוגרים יותר קוראים טקסטים ומשתמשים בהם בדרכים שונות

ידי הבעת -הורים יכולים לתמוך ישירות בהתפתחות הקריאה על, מעבר להיותם דמויות לחיקוי. ולהשתמש בו

  .אוריינותלקריאה ול ביחסדעות חיוביות 
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  ספריים-הקשרים בית
הספר הוא -עבור רוב הילדים בית, פיתוח אוריינות קריאההמעודדת עשירה מיכול להיות סביבה שהבית אף 

, הלימודים הפורמלייםהרביעית של  הבשנ. ללימוד פורמלי ולפעילויות חינוכיותהמשמש עדיין המקום העיקרי 

. ביתר עצמאותתר רוב התלמידים כבר רכשו מיומנויות קריאה בסיסיות והם מתחילים לקרוא חומר מורכב יו

 הנקודה היזו. הדרישות הלימודיות השונות שניצבות בפני התלמידים בשלב זהן מה מ-הדבר נובע במידת

החוויות החינוכיות של ). Chall, 1983" (לקרוא כדי ללמוד"ל" ללמוד לקרוא"תלמידים עוברים מה שבה

  .ינות הקריאה שלהםתלמידים יכולות להיות משמעותיות במיוחד בשלב זה בהתפתחות אוריה

  הגורמים ן חלק מ. על רכישת אוריינות קריאהבמישרין או בעקיפין הספר משפיעים -גורמים רבים בבית

  .תורמים לרכישה של אוריינות קריאה נידונים להלןההספר -בבית

  הספר-המדיניות ותכנית הלימודים של בית
הוראה פורמלית של ל פר יוצרות את ההקשרהס-המדיניות ותכנית הלימודים העוסקות באוריינות ברמת בית

המדיניות יכולה לכלול החלטות בנוגע לדגש שתקבל . קריאה לילדים מראשית הלימודים הפורמליים שלהם

היא יכולה גם . )Kennedy, Mullis, Martin, & Trong, 2007( הוראת הקריאה ביחס לתחומי תוכן אחרים

החלטות כאלה עוזרות לעצב .  השונים של התפתחות השפהשלביםבלכלול העדפות ביחס לשיטות ההוראה 

  .הספר ואת המשאבים הדרושים-את סביבת בית

  הספר -סביבת בית
 ,Sherblom, Marshall, & Sherblom (גורמים רבים המשפיעים על הלמידה ישנםהספר -סביבת ביתב

עמדות חיוביות כלפי  מפגינים הספר-צוות בית אנשיהספר הופכת טובה יותר כש- סביבת בית.)2006

 .התלמידים ומשתפים פעולה ביניהם בפעילויות המעודדות לימוד הן במסגרת תכנית הלימודים והן מעבר לה

  . עדר פשיעה מאפשרת סביבת למידה יציבהיתחושת ביטחון שמקורה במיעוט בעיות משמעת ובה

  משאבי בית הספר
 & Greenwald, Hedges, & Laine, 1996; Lee (הספר ואיכותם חשובים גם הם-משאבי ביתשל היקף ה

Barro, 2001(.עשויים לכלול משאבים בסיסיים כמו מורים בעלי הכשרה מתאימה או מרחב ו משאבים אל 

ספרייה או מרכז . כמו ריהוט נוח וסביבה נעימה,  מועיליםאך פחות וכן משאבים הכרחיים, כיתתי מתאים

למומחה בהוראת , כן-כמו. טיים במיוחד לפיתוח אוריינות קריאההספר יכולים להיות רלוונ-מולטימדיה בבית

 יםספרות יכול להיות תפקיד חשוב בשיפור תכניות הלימודב בלשון ויםהקריאה או למרכז תכניות לימוד

  .קריאהב
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  הקשרים כיתתיים
מיות של יו-םפעילויות היוה, ובכל זאת,  משפיעים רבות על הישגים לימודייםושאבימהספר ו-מדיניות בית

דרכי . הספר-סביבת בית מאשר על התפתחות הקריאה באופן ישיר יותר משפיעותהתלמידים בכיתה 

, וביניהם תכנית הלימודים, לימוד בכיתההוראה והההוראה וחומרי הלימוד חשובים בקביעת דפוסי ה

, המורהגם . טכנולוגיה ומשאבים אחרים, והזמינות של ספרים, האסטרטגיות שמשמשות כדי ללמד אותה

 & ,Lundberg & Linnakyla, 1993; Rivkin, Hanushek(הוא גורם מכריע בסביבה הכיתתית , כמובן

Kain, 2005(, סיונו בהוראת ינלשימוש שלו בגישות הוראה מסוימות ול, הכשרה שלולהכנה ול ויש חשיבות

ו שויות להשפיע על בחירתהעמדות ורמת האוריינות של התלמידים בכיתה ע, ההתנהגויות, לבסוף. הקריאה

 & Kurtz-Costes(ובכך להשפיע על התפתחות הקריאה של התלמיד ,  וכיצדמה ללמדשל המורה 

Schneider, 1994; Nichols, Zellner, Rupley, Wilson, Kim, Murgen,& Young, 2005 .(  

  הכשרה והכנה של מורים
נכתב על מה הופך מורה  רבות. כרעתחשיבות מבעלות  להיות ותיכולת של המורים יכולההכשרה וה

הכשרה , למשל. היקפה ותכניה, ל המורהקיבההכשרה שסוג ההשכלה וסוגיה אחת היא סוג . אפקטיביל

  .תלמידיו ידי-עלמקיפה של המורה בהוראת הקריאה יכולה להיות רלוונטית במיוחד לרכישת אוריינות קריאה 

.  להתפתחויות חדשות בתחום הוראת הקריאהתםחשיפ חשובים היקף לימודי ההמשך של מורים ו,כן-כמו

עת מקצועיים יכולה לסייע למורים להגביר -כנסים וכתבי, סדנאות, התפתחות מקצועית באמצעות סמינרים

, מסוימותבמדינות . רכישת אוריינות קריאהביחס לאת האפקטיביות שלהם ולהרחיב את הידע שלהם 

טוענים כי מקצוע ההוראה דורש לימוד לאורך היש , יתרה מזאת. המורים מחויבים להשתתף בפעילויות כאלה

 במשך כל הקריירה יםהמורים האפקטיביים ביותר ממשיכים לרכוש ידע ומיומנויות חדשכי ו, כל החיים

  .שלהם

  סביבת הכיתה ומבנה הכיתה
יתה השפעה יש לסביבת הכיתה ולמבנה הכ. תלמידים צעירים מבלים שעות רבות ביום בכיתה אחת או יותר

שמתכונת בכיתה החל , ישנה שונות רבה בסוגי הכיתות.  אוריינות קריאהה שלמשמעותית על התפתחות

פתוחה יותר שמתכונת הלימודים בה וכלה בכיתה , במרכזבה המורה נמצא שומובנית הלימודים בה 

מספר  הוא מלמדיםמאפיין מהותי שעשוי להכתיב את האופן שבו מורים . במרכזבה  נמצא התלמידשו

להתפתחות מסייעות מחקרים מצביעים על כך שכיתות קטנות . תלמידים-או יחס מורה, כיתהב התלמידים

  ). Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005 ( בשנות לימודיהם הראשונותהקריאה של התלמידים

 הןית ואינטראקציה חופשהן  – עוד גורם הקשור להתפתחות הקריאה הוא האינטראקציה בין התלמידים

 ;Baker, 1991; Gambrell & Almasi, 1997 (פעילויות הקשורות לאוריינותעל דיונים בכיתה על קריאה או 
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Guthrie & Alvermann, 1999; Baker, Dreher & Guthrie, 2000 .( כיתות שבהן מעודדים התפתחות

  . מיוחדדיבור על קריאה יכולות להיות אפקטיביות בב התומכתומקיימים סביבה לשונית 

  חומרי לימוד וטכנולוגיות לימודיות 
.  לתלמידיםים הקריאה הנגישיחומר  שלהיקףה הוא ,רלוונטי לאוריינות קריאהה ,היבט נוסף של הכיתה

לבה של חוויית הקריאה של -חומרי הקריאה והטכנולוגיה שמשמשים מורים בהוראת הקריאה הם לב

אחת מקראה בספר לימוד אחד או ב החל ,סוגים שוניםהחומרים יכולים להיות מ. הספר-תלמידים בבית

  .  אוסףכמה ספרים וחומרים מודפסים אחרים שהמורהוכלה ב, יםסוגי טקסטשל הכוללים מגוון 

ספרייה כיתתית או מקום ייעודי לקריאה עצמאית יכולים לעודד הרגלי קריאה חיוביים ועמדות חיוביות כלפי 

השימוש . יםסוגי טקסטשל ידים גישה נוחה למגוון רחב של טקסטים ומעבר לכך שהם מעניקים לתלמ, קריאה

תלמידים  בקרב ובטכנולוגיות אחרות הופך להיות חלק חשוב בלימוד האוריינות ים אלקטרונייםבטקסט

)Labbo & Kuhn, 1998; McKenna, 1998; Kamil, Intrator & Kim, 2000 .( קריאה מקוונת הופכת

אמצעי באינטרנט וב ומידע זמינים לתלמידים טיםכל שיותר ויותר סוגי טקסלמיומנות קריאה הכרחית כ

מחקרים מצביעים על קשר בין החשיפה של תלמידים , יהיה אשר יהיה פורמט הטקסט. תקשורת אחרים

  ).Moats, 1999( קריאהב םבין הישגיו יםסוגי טקסט לשטקסטים ושל למגוון 

  אסטרטגיות הוראה ופעילויות לימודיות 
 & Stieror (הוראת הקריאהלצורך בהן מורים יכולים להשתמש שנן אסטרטגיות ופעילויות רבות מספור יש

Maybin, 1994; Langer, 1995; Creighton, 1997 .(האסטרטגיות  הוקדש לשאלה מהן מחקר רב

  מוטב לשלב אלמנטיםכנראהשרוב אנשי החינוך והחוקרים מסכימים . האפקטיביות ביותרוהפעילויות 

 ,Dole, Duffy( התלמידים ם הספציפיים שלבפרט אם המורים מתאימים אותם לצרכי, מגישות שונות

Roehler & Pearson, 1991 .(  

באסטרטגיות , בהבנה, אוריינות קריאה עוסקות בזיהוי מיליםשל הפעילויות הרלוונטיות ביותר להתפתחות 

ובשילוב של כל התהליכים , ה כמו חיבור סיפוריםבפעילויות כתיב, קוגניטיביות-קריאה קוגניטיביות ומטה

  ). Shanahan & Neuman, 1997(דיבור והאזנה , כתיבה,  קריאה–הלשוניים 

התקדמות להעריך את אמצעי  והספר-ביתלהמשיך את ההוראה מחוץ לכותלי שיעורי בית הם דרך 

שאלות הבנת הנקרא על , צמאית בית בשיעורי קריאה כוללות קריאה עניתנות כשיעוריההמטלות . התלמידים

הן בתוך מדינות כמות שיעורי הבית שניתנת משתנה . או שילוב כלשהו של השניים, מה שהתלמידים קראו

 ה אל–ביותר  רבה תרגוללזקוקים השיעורי בית ניתנים בעיקר לתלמידים  המדינות מן בחלק. והן בין מדינות

תלמידים מקבלים שיעורי בית כתרגילי , אחרות תמדינוב.  בקריאה או בהבנה של מה שקראוהמתקשים

 ,Mullis, Martin (הםנמצא לרוב ביחס הפוך להישגי יםידי התלמיד-עלהכנת שיעורי הבית  משך. העשרה
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Kennedy, & Foy, 2007( .כדי להכין את שיעורי הבית רב יותר זמן ל ים בקריאה זקוקיםמתקשה יםתלמיד

  .ושקיבל

  הערכה
  הערכה . לעקוב אחר התקדמות התלמידים והישגיהםנוספות יש למורים דרכים , ביתהשיעורי לצד 

 להעריך מהואו ,  הצרכים של תלמידים מסוימים לזהות אתיםפורמלית במהלך ההוראה מסייעת למור-לא

הן כאלה , מבחנים פורמליים). Lipson & Wixon, 1997(הצגת המושגים והחומרים המתאים לקצב ה

כלל כדי לקבל החלטות חשובות ביחס -משמשים בדרך,  והן מבחני הערכה סטנדרטייםםי המורושחיבר

 & ,Kennedy, Mullis, Martin (מסלול לימודיםב ושיבוץמעבר מכיתה לכיתה , כמו ציונים, לתלמידים

Trong, 2007 .( בטקסטחשובמה לתלמידים  לרמוזיכולים סוגי השאלות המופיעות במבחנים ובבחנים  .

מניעים של דמויות , רעיונות, כגון עובדות, מורים יכולים לשאול על מגוון פריטי מידע טקסטואלי, למשל

 בחינהשל מורים יכולים גם להשתמש בפורמטים שונים . והשוואה לחומרי קריאה אחרים או לחוויות אישיות

  .בררה ועד חיבורים- משאלות רב–

  תכונות התלמיד

  התנהגות הקריאה של התלמיד
 נהיההזמן שהם מקדישים לקריאה ולפעילויות פנאי אחרות , לדים מפתחים אוריינות קריאה יכאשר

. רוכשאלא שהוא גם מתרגל מיומנויות שהוא , לא זו בלבד שהילד נהנה מן הקריאה כפעילות פנאי. משמעותי

הילדים לבלות כך עשויים . אורח חייםחלק מקריאה לשם הנאה או כדי לחקור תחומי עניין היא סימן לקריאה כ

או בביקור , בחיפוש אחר מידע באינטרנט, מגזיניםבקריאת את שעות הפנאי שלהם בקריאת ספרים או 

   ).Shapiro & Whitney, 1997( ספרים לשאולכדי יה המקומית כדי לקרוא או יבספר

ים יכולים לעודד הור. יום בבית-םקריאה עצמאית ודיון על הקריאה יכולים להיות חלק אינטגרלי מפעילויות היו

 פחות כגוןמעשירות לצד פעילויות פנאי אוריינות לפעילויות הקשורות הפנוי ל להקדיש את זמנםאת ילדיהם 

ישנם מחקרים המצביעים ). National Reading Panel, 2000(משחקי מחשב או צפייה עודפת בטלוויזיה 

ולעומת זאת על קורלציה , הישגים בקריאהבין וצפייה בטלוויזיה המוקדש לזמן העל קורלציה שלילית בין 

   ).VanderVoort, 2001 (בקריאההישגים ובין זמן המוקדש לקריאה לשם הנאה חיובית בין ה

מאפשרת לילדים להשתתף או עם חברים אחרים בקהילה חברים עם , שיחה על מה שקראו עם בני משפחה

 היכולת של קוראים צעירים להפיק אינטראקציות חברתיות כאלה מחזקות את. קוראיםשל ת ובקהיל

ניתן גם לעודד קוראים צעירים  .משמעות מטקסט ולהבין כיצד קוראים שונים יכולים לפתח פרשנויות שונות

 –שאינן חלק מתכנית הלימודים פעילויות  –בפעילויות המפתחות מיומנויות קריאה עם חבריהם להשתתף 

 של ילדים השתתפותם. גופים אחריםידי -על מקומיות וספריותידי -על, הספר- ביתידי- עלמוצעותאשר 
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תלמידים יכולים למשל לחלוק חוויות .  בעיני הילדים למושכתאותןיכולה להפוך בפעילויות אלו אחרים 

  . העלאת מערכוניםוהצטרפות למועדוני קריאה , ידי צפייה בהצגות- עליםופרשנויות לטקסט

  עמדה חיובית כלפי קריאה
ילדים .  התכונות החשובות של מי שקורא כחלק מאורח חייםאחתפי קריאה היא אולי עמדה חיובית כל

מאשר ילדים שלא חוו הצלחה רבה בקריאה יותר כלפי קריאה שקוראים היטב מפגינים לרוב עמדה חיובית 

)Mullis, Martin, Kennedy & Foy, 2007(; ס ודימויים עצמיים חיוביים ביחחיוביות  ילדים שפיתחו עמדות

.  יותר מאשר ילדים שלא פיתחו עמדות ודימויים כאלהלבחור בקריאה כפעילות פנאיעשויים לקריאה 

בכל הקשור הביטחון העצמי של התלמידים את פעילויות קריאה כאלה יכולות לפתח אף יותר את העניין ו

ם עמדה חיובית כשילדים קוראים בזמנם הפנוי הם לא רק מפגיני). Wigfield & Guthrie, 1997(קריאה ל

מקדמים את ר שאאלא גם רוכשים ניסיון משמעותי בקריאת סוגים שונים של טקסטים , כלפי קריאה

  ). Leppänen, Aunola & Nurmi, 2005(התפתחותם כקוראים מיומנים 

  



     2011 פירלס  מחקר)Framework(מסגרת 

22 

       מבנה המבחן והנחיותיו 4

 שנועד למדוד ,ת הנקראהבנ בנושאמבחן כתוב  כולל 2011מחקר פירלס , כמו במחזורים קודמים של פירלס

וסדרת שאלונים העוסקים בהקשרים ',  דותכיתבהלומדים  םאוריינות הקריאה של תלמידים בהישגיהאת 

  . הללואסוף מידע על ההקשריםמטרתם לו ,ת אוריינות קריאהתפתחשבהם מ

  אוכלוסיית התלמידים הנבחנת
אוכלוסיית . הספר- הרביעית בביתהשנהלומדים זו האוריינות הקריאה של ילדים מחקר פירלס בודק את 

  :היעד מוגדרת כך

שנה שראשיתן ב,  ארבע שנות לימודהמשלימהכיתת היעד צריכה להיות זו 

  . )ISCED) ISCED Level 1פי - על1הראשונה של רמה 

ISCED) International Standard Classification of Education(  סיווג ה'הם ראשי התיבות של

או ,  מקבילה לחינוך היסודי1רמה . ו"שפותח במכון לסטטיסטיקה של אונסק' חינוך לאומיהסטנדרטי הבינל

למידה " צריכה להיות נקודת ההתחלה של 1השנה הראשונה ברמה . לשלב הראשון של חינוך בסיסי

, לימוד ות ארבע שנהיא זו המשלימהכיתת היעד ). 1999, ו"אונסק" (כתיבה ומתמטיקה, שיטתית של קריאה

אין , בהינתן הדרישות הלשוניות והקוגניטיביות שמציבה הקריאה, עם זאת. ' כיתה דזוהי מדינותרוב הוב

 המחקר מנסה גם להבטיח שהתלמידים המשתתפים בו אינם ,לפיכך.  מאודלפירלס עניין לבחון ילדים צעירים

  . שנים9.5, כלומר, 2001שנת ב בבחינת פירלס המינימלי הממוצע של התלמידים שנבחנו םצעירים מגיל

  דיווח על הישגי קריאה
ידווח על וכן ,  ומדינהבכל מדינה'  דותאוריינות הקריאה של תלמידי כיתב םהישגיה ידווח על 2011פירלס 

לא להטיל על כדי . תהליכי הבנת הנקראפי -עלפי מטרת הקריאה ו-עלההישגים של כלל התלמידים 

, לאחר איסוף הנתונים. כמתואר להלן, המחקרן חלק אחד מ רק קבליכל תלמיד , התלמידים עומס רב מדי

; על סולם משותף בעזרת שיטות המעוגנות בתאוריית התגובה לפריטויוצגו תשובות התלמידים יאורגנו 

אוריינות קריאה עבור בנוסף לסולם .  תמונה כוללת של תוצאות המחקר עבור כל מדינהייתנו שיטות אלה

  :שתי מטרות הקריאהעבור ים סולמות נפרד יסופקו, כוללת
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   הנאהקריאה לשם  •

   שימוש בוו השגת מידע לשםקריאה  •

 גם סולמות נפרדים עבור שניים מתהליכי 2011פירלס יספק , כדי לספק מידע על תהליכי הבנת הנקרא

  ):Mullis, Martin & González, 2004(הבנת הנקרא 

  אחזור והסקה ישירה •

 ∗שילוב והערכה, פירוש •

   המבחןמבנה חוברת
  ,  שימוש בטקסטים אותנטייםהדגש עללאור  ו מבקש להשיגמחקר פירלסשהכיסוי והדיווח היקף ור לא

של פירלס מצאה שכדי ' קבוצת התפתחות הקריאה'. ממושךיהיה בחינה הזמן ש מכך אפשר להימנע-אי

  וכדי–וש בו לשם השגת מידע ושימ קריאה לשם הנאה וקריאה –  שתי מטרות הקריאהתשיהיה תוקף לבחינ

במשך אף ש.  לפחות שש שעותהימשךצריכה ל הבחינה,  יהיו אמיניםמדדים של תהליכי הבנת הנקראשה

אפשר -שאי הרי, יום-םבחיי היובו  נתקלים הקריאה שילדים את חומרכראוי  להקיףניתן  היהי ושש שעות אל

 מועד לבחינות הערכה בגלל הקושי בקביעת. לתת את כל קטעי הקריאה ופריטי המבחן לאותו ילד

,  דקות לתלמיד80-זמן הבחינה להוגבל , פרקי זמן ארוכיםבמשך אפשר לבחון ילדים -ובגלל שאי, לתלמידים

  .  דקות למילוי שאלון תלמיד30 עד 15בתוספת 

 ,בלבדדקות שמונים  במשך אמור להיבחןכל תלמיד ו, מאחר שזמן הבחינה הכולל הוא למעלה משש שעות

פי -על פירלס נעשה שימוש בטכניקת דגימה מבחןשל במבנה . ומר הבחינה בין התלמידיםיש לחלק את ח

מורכבת מבחן וכל חוברת , יחידות מבחןלובה הקטעים והפריטים הנלווים נחלקים לקבוצות או , מטריצה

 יחידותבין  מחולק –  למעלה משש שעות– הזמן הכולל, 2011בפירלס . מיחידות אלו לפי תכנית מסוימת

הקטעים הספרותיים  . קטעים ופריטים נלוויםכוללת כל אחת מהןו,  דקות40 שמשך כל אחת מהן הוא

שתיים מעשר היחידות נלקחו מפירלס ). 3 איורראו  (I1-I5-כ  מתויגיםהמידעייםקטעים וה L1-L5-כמתויגים 

ארבע היחידות ; קריאההמגמות בהישגי  בסיס למדידת ספקכדי ל 2006ס מפירלמהן נלקחו  וארבע 2001

  .2011הנותרות יפותחו במיוחד עבור פירלס 

                                                            
, פירוש ';'הסקה ישירה'ו' מיקוד ואחזור מידע מפורש'תהליכי הבנת הנקרא הקשורים לייכללו פריטים ' אחזור והסקה ישירה' ב∗

, בחינה והערכה של אלמנטים תוכניים'ו' פירוש ושילוב רעיונות ומידע'תהליכים פריטים הקשורים ליתבסס על ' שילוב והערכה
 . 'לשוניים וטקסטואליים
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  2011יחידות הדגימה במטריצה של פירלס : 3 איור
       
   היחידות   קריאההמטרות  

  L1  L2  L3  L4  L5  הנאה  
  I1  I2  I3  I4  I5 ש בווהשגת מידע ושימ 
        
  

כל חוברת תכיל שתי ). 4 איורראו (ברות  חו13- עשר היחידות ב יפוזרו,2011פירלס של מבנה פי ה-על

כל תלמיד ישיב על חוברת מבחן . דקות 40  במשךיחידהיש להשיב על כל ו ,יחידות של טקסטים ופריטים

 שתי יחידות ,יותרתנטי והקטעים בהקשר טבעי ואן כדי להציג לפחות חלק מ. שאלון לתלמידימלא את הו

חוברת זו . השאלות בלווייתמגזין בחוברת נפרדת -בפורמט דמוייופיעו בצבע ו) אחת ספרותית ואחת מידעית(

  .  של פירלס'המקראה'תיקרא 

כיוון שמספר החוברות יהיה גדול .  עם יחידות אחרותיופיעולפחות חלק מהיחידות , בין החוברותלקשור כדי 

מבין . ל יחידות שילובים אפשריים שלהחליט עלהיה צריך , ד אם כל יחידה תופיע עם כל שאר היחידותומא

, L1 ,L2(ארבע יחידות ספרותיות  של חוברות הורכבו משילובים שונים 12, 2006 החוברות שבפירלס 13

L3ו -L4 (ארבע יחידות מידעיות של ו)I1 ,I2 ,I3ו -I4 .(הופיעו היחידה –  המקראה שהיא– 13-בחוברת ה 

  ). I5( החמישיתוהיחידה המידעית ) L5( החמישיתהספרותית 

עם בכל פעם ,  החוברות12בין  מופיעה בשלוש מI4 עד I1- וL4 עד L1היחידות ן כל אחת מ, י מבנה זהפ-על

ועם היחידות , 1 בחוברת L2 מופיעה עם היחידה הספרותית L1היחידה הספרותית , למשל. יחידה אחרת

 אלא גם 1וברת  בחL1 מופיעה לא רק עם L2כך גם היחידה הספרותית . 9- ו8 בחוברות I1- וI4המידעיות 

  .10 בחוברת I2 ועם היחידה המידעית 2 בחוברת L3עם היחידה הספרותית 

 מבטיח קישורים מוצלחים הן בין הקטעים הספרותיים והן בין 12 עד 1השילוב בין זוגות של יחידות בחוברות 

 ישירות לאף  מקושרותןאינ, I5- וL5, היחידות שבמקראה. וגם בין שתי מטרות הקריאה, הקטעים המידעיים

קבוצת התלמידים שמשיבה על , באופן אקראימאחר שהחוברות מחולקות לתלמידים , עם זאת. יחידה אחרת

בגבולות טווח הטעות של , המשיבות על החוברות האחרותהתלמידים קבוצות כל אחת מל שקולה המקראה

היה ת I5- וL5ות על יחידשיב ת התלמידים שקבוצתהמקראה תחולק לתלמידים כך ש. תהליך הדגימה

   .כל אחת מן הקבוצות שישיבו על היחידות האחרותלבגודלה  תפרופורציונלי
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  2011בפירלס המבחן חוברות מבנה : 4 איור
        
   2חלק   1חלק   חוברתה 

 1  L1  L2  
 2  L2  L3  
 3  L3  L4  
 4  L4  I1  
 5  I1  I2  
 6  I2  I3  
 7  I3  I4  
 8  I4  L1  
 9  L1  I1  
 10  I2  L2  
 11  L3  I3  
 12  I4  L4  
  L5  I5  מקראה 
     

  

  בחירת קטעי קריאה למבחן
קטעי הקריאה המוצגים בפני התלמידים צריכים , אותנטיתתהיה דומה לחוויית קריאה במבחן הקריאה שכדי 

 לו הספר ומחוצה- לתלמידים בביתהמיועדיםטקסטים . יום-םלהיות דומים לאלו שהתלמידים קוראים בחיי היו

 רבלקטעי קריאה כאלה יש סיכוי . רוב בידי סופרים מצליחים שמבינים כיצד לכתוב לקהל צעיר-פי-נכתבים על

 רביש להם סיכוי , אתיתרה מז. בנה מאשר לקטעים שנכתבו במיוחד למבחןהיותר להפעיל את כל תהליכי ה

בות הדומות לתגובות שמתעוררות יותר לעניין את התלמידים ולהניב שאלות מבחן שיעוררו טווח רחב של תגו

יה ו היכולת להגיע לאותנטיות בחוויית הקריאה במבחן עש,במחקר בינלאומי. חוויות קריאה אותנטיותמהלך ב

לב רבה לבחירת -על כן מוקדשת תשומת. להיות מוגבלת מעט בשל הצורך לתרגם טקסט לשפות רבות

  . תלמידיםה ם עשויים לעורר בקרב שהענייןוב םמשמעותב לפגוע שניתן לתרגם בלי ,טקסטים
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בחשבון את הפוטנציאל להטיה  להביאבבחירת טקסטים שישמשו במחקר בינלאומי על אוריינות קריאה יש 

. מבחר הטקסטים שבהם משתמשים צריך להישאב מטווח רחב ככל האפשר של עמים ותרבויות. תרבותית

פיכך אוספים טקסטים פוטנציאליים ממדינות לו, יתר בטקסטים-אסור שאף מדינה או תרבות תזכה לייצוג

. הבחירה הסופית היא בין היתר על בסיס ייצוג העמים והתרבויות במקבץ הטקסטים כולו. רבות ככל האפשר

  .נפסלים –  רבתרבות-ידע תלוימצריכים הטקסטים 

ידי בחינה -נקבעות על וטקסטים אלורמת הקריאּות של '  דות כיתלבחינה של תלמידיההתאמה של טקסטים 

הקריטריונים לבחירת .  המשתתפות במחקרמדינותהן מעמיקה של אנשי חינוך ומומחים לתכניות לימודים מ

, הגינות ורגישות לשיקולים מגדריים; טקסטים כוללים בין השאר התאמה נושאית ותמטית לשכבת הגיל

אילוצי הזמן מחייבים , כן-כמו. ודחיסות המידע; סוג המאפיינים הלשוניים ורמתם; אתניים ודתיים, גזעיים

כדי שלתלמידים ,  מילים800-כלל הטקסטים שנבחרים לא יהיו ארוכים מ- בדרך.הטקסטיםלהגביל את אורך 

האורך יכול להשתנות , עם זאת.  המתייחסות אליויהיה די זמן לקרוא את כל הקטע ולענות על שאלות ההבנה

  . ם גם הם על קצב הקריאהמה כיוון שמאפייני טקסט אחרים משפיעי-במידת

גם שנכללו שש יחידות  2011מחקר שיתקיים בשנת  בייכללו, 2006שנת  ומ2001שנת  מגמות מכדי למדוד

ייבחרו , מבחןהלהשלמת מבנה . מידעיותיחידות  שלוש יחידות ספרותיות ושלוש – 2006-בגם  ו2001-ב

  . וילווו בפריטים מתאימים– יים שני קטעים ספרותיים ושני קטעים מידע–ארבעה קטעים חדשים 

  סוגי שאלות ותהליכי ציינון
 בעזרת ארבעת תהליכי ההבנה נבחנת באמצעות שאלות ההבנה יםהיכולת של תלמידים להבין טקסט

כל . בררה ושאלות פתוחות- שאלות רב–במחקר פירלס נעשה שימוש בשני סוגי שאלות . שמלוות כל טקסט

, )3 או 2, 1( לשלוש נקודות נקודה אחתבין  שאלות פתוחות שוות ואילו, בררה שווה נקודה אחת-שאלת רב

. בררה-שאלות רבל יוענק על תשובותעד חצי מסך כל הנקודות במבחן . בהתאם לעומק ההבנה הנדרש

תהליך שאותו ב תלויה ,בררה או בשאלה פתוחה-ההחלטה אם להשתמש בשאלת רב, בפיתוח שאלות הבנה

  . הבנת הנקרא שלהם בצורה הטובה ביותר יכולתפשר לנבחנים להפגין אתאיששאלה הסוג בובוחנים 

  בררה -שאלות רב
ניתן . נכונהמביניהן רק אחת ש, יות בפני התלמידים ארבע תשובות אפשרבררה מוצגות-בשאלות רב

לא  שהשאלותמאחר , עם זאת. כל אחד מתהליכי ההבנהאת בררה כדי לבחון -להשתמש בשאלות רב

הן עשויות להתאים פחות לבחינת היכולת של ,  את תשובותיהםידים להסביר או לנמקמאפשרות לתלמ

  .פירושים מורכבים יותרהערכות או תלמידים ליצור 

מבחינה לתלמידים  יתאימוחשוב שהמאפיינים הלשוניים של השאלות ',  דות של תלמידי כיתבחינהב

ם התשובות האפשריות מנוסחות בקצרה כדי ג. באופן בהיר ומתומצתעל כן השאלות כתובות . התפתחותית

יטעו את  על הדעת אך לא שיתקבלונכונות כתובות כך -הלא התשובות. ןקריאת אתהאפשר להקל ככל 



     2011 פירלס  מחקר)Framework(מסגרת 

27 

ההוראות במסגרת יופיע , בררה-רב תושאלשאינם יודעים כיצד עונים על לטובת תלמידים . התלמידים

  . הנכונהתשובהאת הצד לבחור ולסמן מראה כיהבררה לדוגמה -הניתנות בפתח המבחן פריט רב

  שאלות פתוחות 
תשובות תשובה מבין כמה בבפריטים מסוג זה התלמידים נדרשים לנסח בעצמם תשובה ולא לבחור 

סגרת מהדגש במחקר פירלס על שאלות פתוחות תואם את ההגדרה של אוריינות הניצבת בבסיס . אפשריות

 שבה משמעות – של קריאה כחוויה אינטראקטיבית וקונסטרוקטיבית משקף את התפיסה דגש זה. המחקר

סוג זה של שאלות משמש כדי . הטקסט וההקשר של מטלת הקריאה, נבנית דרך האינטראקציה בין הקורא

מחייבים את ה הוא מתאים במיוחד לבחינת היבטים בהבנה ,עם זאת. לבחון את כל ארבעת תהליכי ההבנה

  .יוצרים פירושים התלויים בידע מוקדם ובחוויות אישיותהאו תיהם את תשובוהתלמידים לנמק 

להיקף ובהתאם לעומק ההבנה ,  שלוש עדשאלות פתוחות מזכות את המשיב בנקודה אחת, במחקר פירלס

 נוביכדי שי מספיק מידע לתלמידים לספקבשאלות אלה חשוב . שאלההנדרשים בהתימוכין מן הטקסט 

   . התשובה הנדרשתיבבירור מה

 המחוונים. ומלאותהמחוונים לשאלות הפתוחות מתארים את המאפיינים ההכרחיים של תשובות נכונות 

הבנה חלקית  עידה עלתשובה הממהי  ,שאלה בהנבדקסוג ההבנה הסימנים המעידים על  םים מהפרטמ

לדוגמה תשובות תלמידים  במחווניםנוסף לכך מופיעות ב. הבנה מלאה או נרחבתהמעידה על תשובה  מהיו

  . אשר מספקות הכוונה חשובה לבודקים, עבור כל רמת הבנה

יכולת על ולא , הבנה של הטקסטעל  אך ורק הדגש הואפתוחות הבציינון תשובות התלמידים לשאלות 

אם יש להם , בחשבון את האפשרות שיהיו כמה פירושים קביליםמביאים כן -כמו. הכתיבה של התלמידים

 שיזכוול להופיע במענה לכל שאלה מבחר רחב של תשובות ושל יכולות כתיבה על כן יכ. בטקסט תימוכין

  . ציון מלאב

  נקודות
שבעה כמושמורכבות , לפחות  נקודות15 בממוצע שכל אחת מהן מקנה יחידות  ליצוריש בפיתוח המבחן

אחת או נקודה (תשובה קצרה  המצריכיםשניים או שלושה פריטים מ, )נקודה אחת לפריט(בררה -פריטי רב

וסוגי  המדויק ותנקודמספר ה).  לפריטשלוש נקודות(תשובה ארוכה  המצריךפריט אחד מו) שתיים לפריט

  .שכן טקסטים שונים מניבים סוגים שונים של שאלות,  מעט בין היחידותיםמשתנבכל יחידה שאלות ה

   מבחןהפרסום חומרי 
מספקים נתונים על מגמות ואשר נים  ש5 כל מחקרים הנערכים של הוא המחזור השלישי 2011פירלס 

המבחן בנוי כך . וכך הלאה בעתיד, 2016-ייערך שוב ב, 2001-פירלס נערך לראשונה ב. באוריינות קריאה

 להבטיח את אמינות ועם זאת,  הדוחות הבינלאומייםעם פרסומם שלהפריטים ן מם רבי לחשוףניתן ש
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ו מתפרסם ומשמש במבחנים ותי מן הפריטים אינידי כך שחלק משמע-עלבאוריינות הנתונים על מגמות 

  .תופסים חומרי בחינה חדשים שמפותחים לשם כךשמפורסמים את מקומם של הקטעים והפריטים . הבאים

 המבחןן  שתיים מ–  פורסמו ארבע יחידות2006-לאחר איסוף הנתונים ב, מחקר פירלסשל בהתאם למבנה 

 2011-לאחר איסוף הנתונים ב). I5- וL5( 2006משנת בחן מהן מושתיים ) I2- וL2 (2001משנת הראשון 

מבחן מפותחות לההיחידות ן  ועוד שתיים מ2006שנת מהמבחן ן  שתיים מ– יפורסמו עוד ארבע יחידות

  .2011שייערך בשנת 

  שאלוני רקע
אוריינות להספר הקשורים -אחת המטרות החשובות במחקר פירלס היא לבחון את הגורמים בבית ובבית

, להוריהם, במסגרת המחקר שאלונים לתלמידיםיחולקו , לשם כך. ' דותבכיתהלומדים ריאה של ילדים הק

 למדוד היבטים עקרוניים בסביבת הבית מטרת השאלונים היא.  שלהםהספר-יולמנהלי בת, למוריהם

  . ר של התלמידיםהספ-ובסביבת בית

  שאלון לתלמיד 
השאלון עוסק בהיבטים שונים בחיי . יאה של פירלסמבחן הקרב שנבחןאת השאלון ימלא כל תלמיד 

,  חוויות הקריאה בכיתה ומטלות קריאה הניתנות כשיעורי בית–וביניהם , הספר-התלמידים בבית ובבית

משאבי הקריאה , השימוש במחשב, הספר-הרגלי קריאה מחוץ לבית, תפיסה עצמית ועמדות ביחס לקריאה

  .  דקות30 עד 15שאלון אורך מילוי ה. ומידע דמוגרפי בסיסי, בבית

  סקר לימוד קריאה 
השאלון בודק את אינטראקציות האוריינות . שאלון קצר זה פונה להורי התלמידים המשתתפים במחקר פירלס

 ההוריםעמדות את  ,את הרגלי הקריאה של ההורים, את המשאבים האורייניים בבית, יהםבין ההורים לילד

אקונומי -מידע דמוגרפי וסוציואוסף  השאלון ,כן-כמו. הספר-בית ובין םבין ההוריכלפי קריאה ואת הקשר 

יציירו תמונה שלמה יותר של הקשר , התלמידיםן מידע שנאסף מל המתווספות, תגובות ההורים. בסיסי

  . דקות15 עד 10 אורךמילוי השאלון . חשוב ללימוד הקריאה

  מורה לשאלון 
נועד לאסוף מידע על שאלון זה  .יתבקש למלא את השאלון'  דהמורה הממונה על הוראת הקריאה בכל כיתה

, מאפיינים של הכיתה הנבחנתהבשאלון נשאלים המורים על . פיתוח אוריינות קריאהשל ההקשר הכיתתי 

חומרי הלימוד המוקצים להוראת הפעילויות ו, הזמן; לשונית של התלמידיםהרמת קריאה והיכולת , כמו גודל

חלוקת התלמידים לקבוצות בהוראת ; התלמידים בקרבתחות של אוריינות קריאה תפהקריאה ולקידום הה

המורים גם נשאלים על . הספר-בין ביתווהקשר בין הבית ; ערכההדרכי ה; המשאבים בכיתה; הקריאה
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, להתפתחות מקצועיתבנוגע לשיתוף פעולה עם מורים אחרים ו להזדמנויותבנוגע ההשקפות שלהם 

  . דקות30- כאורךשאלון זה מילוי . תםהכשרעל ושלהם  על ההשכלה , על עצמםמידעומתבקשים למסור 

  ספר -שאלון בית
השאלון עוסק בגודל .  במחקר פירלס יתבקש לענות על שאלון זהפיםמשתתהספר ה-י בתימנהלכל אחד מ

  רקע וההמשאבים הזמינים בסביבתו , כמו המיקום, מאפייניובהספר ו-בית

 םהחומרים וההדגשים בהוראת הקריאה לתלמידי; הזמן המוקצה להוראה; ידיםאקונומי של התלמ-הסוציו

הספר -ביתובין הקשר בין הבית ; מוריםההוראה וצוות ההספר כגון חומרי -משאבי בית; כיתות היסודב

  . דקות30- כאורךמילוי השאלון . הספר-ואקלים בית

  מודים יל שאלון תכנית
מתאם המחקר בכל מדינה שאלון על תכנית הלימודים ימלא , כדי לספק מידע על יעדי הוראת הקריאה

זמן המוקצב על ה, יעדים וסטנדרטים בהוראת הקריאהעל , המדיניות הארצית בנוגע לקריאהעל  –במדינה 

  . אספקת ספרים ומשאבים ספרותיים נוספיםעל ולקריאה 

  2011אנציקלופדיית פירלס 
דגש מיוחד על החינוך  ותשים, ערכת החינוך בכל מדינה תציג פרופיל של מ2011אנציקלופדיית פירלס 

ים על מדדים כלכליים וחינוכיים יהאנציקלופדיה תספק נתונים כלל. הספר היסודי-ילדים בביתבקרב לקריאה 

יידונו בה . ותתאר כיצד בנויה מערכת החינוך באותה מדינה וכיצד מתקבלות בה החלטות בנוגע לחינוך

  .וכן מידע על הערכת הישגי הקריאה, החומרים וההוראה, כולל היעדים, בקריאהתכנית הלימודים העוסקת 
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