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מחקר זה עוסק במיפוי שגיאות קריאה בקרב  •
 Attention Defictילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז 

Hyperactive Disorder   עם ובלי קשיים בעיבוד

פונולוגי כפונקציה של תת סוג ההפרעה בקשב  
 .ובריכוז

•  



 השערות המחקר 

 

עם ותלמידים תקינים תלמידים בין הבדל יימצא ADHD עם שלתמידיים כך ,קריאה שגיאות בכמות 

ADHD קריאה טעויות יותר יעשו. 

וריכוז קשב הפרעת סוג של כפונקציה הקריאה שגיאות ובסוג בכמות שוני יימצא (ADHD-PI/ ADHD-

PHI/ ADHD-C). 

תלמידי בין הקריאה שגיאות בסוגי הבדל יימצאADHD  לבין הפונולוגי בעיבוד בעיות עם 

 יותר יעשו פונולוגים קשיים עם תלמידים כי משוער .הפונולוגי בעיבוד בעיות ללא  ADHDתלמידי

 .טעויות

תלמידי בין הקריאה שגיאות בכמות הבדל יימצא ADHD תלמידים לבין הפונולוגי בעיבוד בעיות בלי 

 .טעויות יותר יעשו ADHD תלמידי כי משוער .הפונולוגי בעיבוד בעיות בלי תקינים

 



 אוכלוסיית המחקר

 

  59ו5 (1±0.5 .11) טיפוסיים תלמידים 66:'ו-'ה בכיתות יסודיים ספר בתי משלושה תלמידים 125 השתתפו 

  מאזורים תקינה משכל מנת בעלי (11.0±0.49) 'ש12 עד 'ש 10 בגילאי ADHD ב כלוקים המאובחנים תלמידים

  לומדים הם .ערבית שלהם האם ששפת ישראל ילידי הם הנבדקים .בינוניות-נמוכות ברמות אקונומיים-סוציו

 קשב הפרעת למעט מאובחנת נפשית או גופנית הפרעה ללא ,ערבית דוברי ספר בבתי הרגילה החינוך במערכת

  פי על) הוגדרו תלמידי ADHD-PI, 18)) וריכוז קשב הפרעת עם הוגדרו תלמידים 23 התלמידים מתוך .וריכוז

 של שילוב עם הוגדרו תלמידים 18 -ו ADHD-PHI) ) ואימפולסיביות אקטיביות היפר עם (  DSM-5-ה

  בכתות שלמדו ,נבדקים 66 -מ הורכבה הביקורת קבוצת .ADHD-C) ) אימפולסיביות עם וריכוז קשב הפרעות

  על להמליץ נתבקשו אשר הכיתות מחנכות ידי-על נבחרו התלמידים .היסודיים הספר בתי שלושת מאותם ו-ה

   .פונולוגיות בעיות וללא וריכוז קשב קשיי ללא תלמידים
 



 כלי המחקר  

 

הן ברמת הסינון והן לצורך בחינת תפקודי , במחקר הנוכחי נעשה שימוש בטווח רחב של כלים•

 העברתםלהלן סדרת המבחנים על פי רצף , הקריאה וניתוח

וריכוז קשב הפרעת של לקיומה התנהגותי וידוי לצורך סינון מבחני.   

 לאבחון הפרעות קשב וריכוז  DSM-5שאלון •

 ,APA)לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות המדריך הפסיכיאטרי השאלון מתבסס על •

 השאלון כולל היגדים שעל ההורים להשיב האם נכונים או לא נכונים,  (2013
 



במבחן  . נעשה שימוש במבחן זה לצורך סינון ווידוי התנהגותי לקיומה של ההפרעה:  D2מבחן קשב •

ומעל כל אות ומתחת לכל תו מופיע קו אחד עד  ( pאו   ( d אותיות  47שורות ובכל שורה  14מוצגים לנבדק 

אם זה  )עם שני קווים ולהתעלם מהשאר  dהנבדקים מתבקשים לסמן רק את האות . ארבעה קווים

המדדים הנבדקים  . שניות לכל שורה 20לנחקר מוקצבים (. למעלה או למטה או אחד למעלה ואחד למטה

גירויים שהנבדק מפספסת השמטות או )את אחוז הטעויות , כוללים את כמות הפריטים שעיבד הנבדק

במבחן נבדקו  . את מדדי הריכוז בביצועים ואת שיעור התנודות בין הניסיונות, (d2לא , גירויים לא נכונים

קושי של הנבדק בהבחנה בין גירויים  . אחוז התשובות הנכונות של מדד הריכוז מתוך סך הפריטים במבחן

על בעיה בקשב או על קושי בהיענות לחוקי המבחן  , ויזואליים יכול להעיד על אטיות בעיבוד מידע ויזואלי

Brickenkamp & Zillmer, 1998)  .) 

 



 RAN – Rapid Automatized Namingמבחן •

המבחן מיועד לנבא את : לשיום מהיר של אותיות •

שטף הקריאה בשפות שןנות כולל בערבית ומיועד  

המטללה כוללת  .לבדיקת יכולת השיום של הנבדק 

חמשת גירויים של שיום אותיות החוזרים על עצמם 

הנבדקים צריכים לשיים את . בסדר רנדומלי 

 .האותיות ברצף באופן המהיר ביותר שהם יכולים



Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS (1991  )המבחן נלקח מתוך מבחן : מבחן זיכרון ספרות •

של ספרות  Forward Digit Span))מטלה של זכירת ספרות קדימה , האחד. והוא כולל שני תתי מבחן

.  (Backward Digit Span)זכירת ספרות לאחור , השני. ברצף סדיר המיועד לבדיקת זיכרון לטווח קצר

 ;Banai & Ahissar, 2004; Cohen-Mimran & Sapir, 2007)המבחן מיועד לבדיקת זיכרון העבודה 

McInnes, Humphries, Johnson & Tannock, 2002 .) בשני תתי המבחן מוצג לנבדק רצף ספרות

. אם הנחקר אינו מצליח בשני ניסיונות ברצף הניסוי מופסק. רנדומאלי באופן שמיעתי על ידי הבודקת

בזיכרון ספרות קדימה ישנם  , במבחן נבדקו אחוז התשובות הנכונות מתוך מספר הפריטים המקסימאלי

שמטרתן לבחון את העיבוד והזכירון , פריטים 14כ "פריטים ובזיכרון ספרות אחורה ישנם סה 16כ "סה

 הספרתי של התלמידים



 מטלות הקריאה והפענוח

 התבקשו המשתתפים .תפל מלות מייצגים אשר גירויים משלושים מורכב המבחן :תפל מילות פענוח•

 מתאימות שנבחרו המילים זה במחקר .שלהם הקצב ולפי מדיוק שיותר כמה התפל מילות 30 לקרוא

 . (Taha & Saiegh-Haddad, 2016) המשתתפים ולגיל הערבית לאורתוגרפיה

 לקרוא מתבקשים שהנבדקים מלות 30 מכילה המטלה :מנוקדות הקשר נטולות אמתיות מלים קריאת•

 ,Taha & Saiegh-Haddad) בנקודה מזכה של נכונה קריאה .שלהם הקצב ולפי מדיוק שיותר כמה

2016) . 

 



  .מטלות שתי ביצעו הנבדקים כל  :(8 נספח ראה) תלמידים של הפונולוגית המודעות לבדיקת מטלות•

 פריט כל עבור .הערבית בשפה אמתיות מלים של פריטים 20 שכוללת מלים של פונמי פירוק מטלת•

 מזכה מלא באופן נכונה תשובה .סדרתית בצורה לצליליה המושמעת המילה את לפרק מתבקש הנבדק

 כוללת המטלה :תפל מילות של פונמי פירוק ומטלת ;Taha & Saiegh-Haddad, 2016) ) שלמה בנקודה

 המושמעת המילה את לפרק מתבקש הנבדק פריט לכל ביחס .בערבית תפל מילות שהם פריטים 20

 ,Taha & Saiegh-Haddad) שלמה בנקודה מזכה מלא באופן נכונה תשובה .סדרתית בצורה לצליליה

2016) .  
 



 : קריאה שגיאות לניתוח קריטריונים

 מוכרות אמתיות מילים 48 לקרוא מתבקשים הנבדקים :(9 נספח) ( (Taha, 2013a אמתיות מלים קריאת• 

 השגיאיות ניתוח :להן שלהם החשיפה ולמידת המשתתפים לגיל מתאימות המילים .משמעות ובעלות

  של נכונה לא הגייה :סמיפונטיות טעויות :(2013a) טאהא ידי על שתוארו סוגים לארבעה התייחס

 טעויות .מילה שאינו צליל להגיית ומובילות ,מילים של נכון לא מהיגוי כתוצאה שנוצרות טעויות .המילה

 טעויות דאהאב -דאהאבא  למשל  .אורתוגרפיות באסטרטגיות הקורא של יתר הסתמכות על מעידות אלו

  של הפונמיים הרכיבים את הקורא מחליף בהן טעויות .המילה של לחלוטין שגויה קריאה :דיספונטיות

 היחידות של נכונה לא להגייה מובילות אלה טעויות .אורתוגרפי ניחוש על הסתמכות תוך המילה

 קשורות טעויות :מורפולוגיות טעויות  סאחראת אל – סיאראת אל .המילים של האורתוגרפיות

  מורפולוגי דמיון בעלת במילה הכתובה המילה את מחליף הקורא . המילה של ולסמנטיקה למורפולוגיה

 יאנדורו -יאנטאזר ..המילים בין מורפולוגי דמיון על בעיקר נסמכות אלו טעויות .זו למילה וסמנטי
 



הקורא מחליף את המילה  . הגייה של מילה אחרת בעלת אותה משמעות סמנטית: טעויות סמנטיות•

טעויות אלו דארוהא   –באיתוהא . הכתובה במילה בעלת משמעות סמנטית דומה אך ללא דמיון מורפולוגי

שגיאות   Errors Others. ,(Abu -Rabia & Taha, 2005 ;2006) נסמכות בעיקר על הדמיון הסמנטי

 כ מספר הטעויות"סה  Total Errors-אחרות ו 



 דיון ומסקנות

נמצא  . לתלמידים תקינים ADHDנמצא כי קיים הבדל בסוגים השונים של טעויות קריאה בקרב תלמידי •

בשתי הקבוצות לא נמצאו טעויות . והמורפולוגיות הדיספונטיות, הסמיפונטיותהבדל מובהק בטעויות 

מאשר   ADHDביחס לכל אחת משלוש טעויות אלה הן היו שכיחות יותר בקרב תלמידי . קריאה סמנטיות

כלומר נמצא הבדל בין תלמידים  , מכאן השערת המחקר הראשונה אוששה, בקרב תלמידים תקינים

יעשו יותר טעויות  ADHDכך שלתמידיים עם , בכמות שגיאות קריאה ADHDתקינים ותלמידים עם 

 קריאה



 הפרעת סוג של כפונקציה הקריאה טעויות בסוג מובהק הבדל שקיים שגרסה השנייה להשערת ביחס•

  של קבוצות-תת בין ומורפולוגיות דיספונטיות ,סמיפונטיות קריאה בטעויות הבדלים נמצאו לא אך הקשב

ADHD.  ועמיתיו טאהא של מחקרו בממצאי תומך זה ממצא (Taha et al., 2014), בדקו שכאמור  

 מצביעים אלו ממצאים .אלו מלקויות סובלים שלא ותלמידים ADD תלמידי בקרב אלה הבדלים

 מודעותם ,הפונולוגי העיבוד בתהליכי מתקשים אלו וממוגבלויות מלקויות הסובלים אלו שתלמידים

 הכוחות את ומחזק משמר אינו שלהם העבודה זיכרון גם ,אחרים לתלמידים ביחס נמוכה היא זה בתחום

   .שלהם

 



עם בעיות  ADHDשגרסה שיימצא הבדל בשגיאות הקריאה בין תלמידיהשערת המחקר השלישית •

.  סמיפונטיותנמצא הבדל בטעויות , ללא בעיות בעיבוד הפונולוגי  ADHDבעיבוד הפונולוגי לבין תלמידי

עם בעיות בעיבוד הפונולוגי היו גדולות יותר מהטעויות בקרב תלמידי   ADHDטעויות אלו בקרב תלמידי 

ADHD בטעויות   דיספונטיותנמצא הבדל מובהק בטעויות , כמו כן. בלי בעיות בעיבוד הפונולוגי

עם בעיות בעיבוד    ADHDוטעויות מורפולוגיות בקרב תלמידי  דיספונטיותטעויות . מורפולוגיות

 מכאן השערת המחקר השלישית אוששה, הפונולוגי היו שכיחות יותר



 בעיות בלי  ADHD  תלמידי בין קריאה בשגיאות הבדל שיימצא שגרסה הרביעית המחקר להשערת•

 בטעויות מובהק הבדל נמצא .הפונולוגי בעיבוד בעיות בלי תקינים תלמידים לבין הפונולוגי בעיבוד

 שכיחות היו  הפונולוגי בעיבוד בעיות ללא  ADHD תלמידי בקרב פונטיות-סמי טעויות .סמיפונטיות

 בטעויות מובהק הבדל התגלה לא .הפונולוגי בעיבוד בעיות בלי תקינים תלמידים בקרב מהטעויות יותר

   .מורפולוגיות ובטעויות דיספונטיות

 מכאן שהשערת המחקר הרביעית אוששה באופן חלקי•



-40%נמצא שאצל .  ADHDממצא זה תומך בממצאי מחקר שבו נבדקה יכולת הקריאה של ילדים עם •

  15%-26%אולם רק .  (Willcutt & Pennington, 2000)עם דיסלקציה  קומורבידיותמהם קיימת  25%

עשויים ללמד , לדעת החוקרים, ממצאים אלה. ADHD-מהילדים עם דיסלקציה אובחנו כלוקים ב

אבל לקות קריאה יכולה לנבוע מגורמים נוספים  , שהפרעת קשב וריכוז יכולה לגרום לבעיות בקריאה

בעצם רוב המחקרים עסקו בגורמים ללקות בקריאה ומעט . קושי בעיבוד פונולוגי, מלבד קשב וריכוז כגון

ברור כי תהליך הקריאה דורש  , מחקרים התמקדו בבעיות הקשב והריכוז והשכלתם על בעיות הקריאה

-גירעונות תשומת לבמכאן ניתן להסיק כי  (.Volet, et al, 2010)רמה של ריכוז גם פיזי בתנועות העיניים 

 .ותשומת לב היא מאפיין חשוב לביצועי הקריאה, של בעיות בקריאה( חלקית)קשב יכולים להיות סיבה 



  בקרב שנראים הקריאה לקשיי קשורים הם אשר מסוימים אספקטים בחן הנוכחי המחקר ,לסיכום•

 תלמידים סובלים מהם הקריאה קשיי כי לראות ניתן זה לאור וריכוז קשב מהפרעת הסובלים תלמידים

 -מקו בהכרח נובעות ואינן ,להפרעה אינהרנטיות הינן וריכוז קשב הפרעת כבעלי המאובחנים רבים

 .דיסלקציה עם מורבידיות

 . קריאה לקויי של קבוצות על נעשו קריאה לביצועי מסוימות קשב פונקציות בין קשר בדקו אשר מחקרים•

 קשב בפונקצית לקוי תפקוד יש קריאה לקות עם ילדים של לקבוצה האם בודקים כלל בדרך אלו מחקרים

 גישת .החזותי בקשב בעיה גם יש הקריאה לבעיית בנוסף האם למצוא מנסים הם כלומר . ספציפית

 הקשב בפונקציות לקויות מדגימה, ADHD עם נבדקים ,הניסוי קבוצת .הפוכה היא הנוכחי המחקר

 לבין המסוימות הקשב פונקציות של הלקויים התפקודים בין קשר ימצא האם השאלה ונבדקת השונות

 נבדקים אותם של הקריאה תפקודי

•  

 



 קשב מבעיות הסובלים כתלמידים המאובחנים התלמידים בין פער קיים הינה המרכזית המחקר מסקנת•

 הלקות קבוצות בין ,אבל ,זה במחקר פורט אשר הקריאה מרכיבי בכל תקינים תלמידים לבין וריכוז

   .אותר אשר הקטן המדגם בשל כביכול וזאת ,מובהקים הבדלים נמצאו לא לעיל חודדו אשר השונים

 



 מגבלות המחקר

 

בשאלון . שהינו שאלון סגור, מתייחסת לכלי המחקרמגבלת המחקר הראשונה . למחקר זה מספר מגבלות•

ולהתייחס רק להיגדים  , הסגור קיימות אפשרות מוגבלות שבהם הנדגמים יכולים לענות על השאלון

מאחר , ובכך עלולה החוקרת לאבד חלק מהמידע שעשוי להיות רלוונטי למחקר, המצויים בשאלון עצמו

מגבלת . שקיימות אמירות חיוניות של הנדגמים במחקר שיכולים להיות שימושיים למחקר ולתובנות שלו

שדה המחקר והנדגמים נבחרו בעקבות קרבתם . במחקר השנייה מתייחסת לנדגמים ולשדה המחקר

הפיזית למקום המגורים של החוקרת ולכן אם היה המחקר מתקיים באזור גיאוגרפי אחר שכולל שונות  

. בקרב אוכלוסיית הנדגמים שונות מבחינה מגדרית ואתנית עשוי שחלק מהממצאים היה שונה

מדגם הנבדקים הוא קטן . ההתייחסות למדגם בחברה הערבית ובצפון הארץ היא חלק ממגבלות המחקר

מדגם זה  , לרבות זאת. ועל כן יש להכליל את מסקנותיו לאוכלוסייה גדולה יותר של נבדקים בזהירות רבה

,  לא בדק ההשפעה של משתנים שונים אשר עשויים להסביר את ההשפעה של שתי תופעות אלה כגון

  . .בנים ובנות 



 

הוא לא בדק את ההשפעה של משתנים שונים אשר מספרות המחקר אנו למדים שהם מסבירים את , השלישית•

 ADHD-של לקות קריאה ו הקומורבידיות

החל , תהליך הלמידה בבית הספר עבר הרבה שינויים פדגוגים בשנים האחרונות, יש מקום לציין, סיוםבנימת •

משיטות ההוראה הניתנת על ידי המורה ועד צורת ואופן ניהול בית הספר כמודל ששואף לניהול יעיל ומוצלח  

קל וחומר כאשר  , למערך הלמידה ולמסגרת החינוכית אשר שוהה בה התלמיד יותר מכל מקום אחר בחייו

בכך עבודה מחקרית זו . מדברים על תלמידים בעלי הפרעת קשב וריכוז ולקויות שמצריכות התמודדות ייחודית

,  במובן זה. באה כדי להאיר על נושא מאוד חשוב וחיוני בחיי שיעורים לא זניחים מהתלמידים במרחב הלימודי

הפרעות הלימודיות לצד חשיבות   והממצאי המחקר הנוכחי הדגישו וחידדו את חשיבות של הלקויות הקיימות 

 המודעות הפונולוגית

 



  .הפונולוגית המודעות חשיבות לצד הלימודיות הפרעות וה הקיימות הלקויות•

  בידע ולהתעמק להבין בכדי יקרה כה הזדמנות לי העניק זו מחקרית עבודה ביצוע ,יועצת בתור ,לסיכום•

 לנכון חושבת אני זו בנימה ,זו ייחודית תלמידים אוכלוסיית בקרב למידה מיומנות והקניית לקידום הנחוץ

 בית חוץ תכניות או השתלמויות באמצעות המקצועיים כישוריהם לטיפוח האחריות מוטלת המורים על כי

 על אחריות מוטלת ,לכך בנוסף .אלו והפרעות לקויות בצל שלהם ההוראה איכות את שמטפחות ספריות

 באמצעות ,שאפשר ככל מוקדם המתקשים לתלמידים טיפוליים משאבים לספק ספרית הבית המערכת

  .והמיומנויות הידע בהקניית מוכשרים מורים ידי על ויישומה מובנית התערבות תכנית בניית

 



 השלכות יישומיות לשדה החינוך

 

  של שונים טיפוסים בין קשר שקיים המסקנה .החינוכית הפרקטיקה לתחום תרומה המחקר לממצאי•

ADHD ממצאים לאור ,בעיקר ,זאת .חינוך גורמי של הערכה מחייבת קריאה לקויות של שונים וסוגים 

 משמעות .במיוחד חמורים זו אוכלוסייה של הקוגניטיביים שהליקויים המחקר מספרות עולים אשר

 את להעריך יש אלה ובקרב ADHD להם יש קריאה לקויות עם ילדים האם להעריך שיש הדבר

 מותאמות אשר התערבות תכניות להם להציע יש ,לכך בדומה .לגילם המתאימות הקריאה מיומנויות

 גם יכלול הוא יותר גדול מדגם בקרב להתבצע עשוי זה בתחום עתידי מחקר בכל .זו לקומורבידיות

 המשתנים בין הקשר על השפה של ההשפעה את לבדוק במטרה עברית דוברי תלמידים אוכלוסיית

 .זו בעבודה שנבדקו

 



 

 

 

 תודה רבה על ההקשבה•


