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  תקציר

היבטים שונים של הכרת תרחישים של ילדים עם עיוורון ולקות ראייה מחקר זה עוסק ב

  .בהשוואה לילדים עם ראיה תקינה

זהו חוש שנועד למרחקים  .המידע הרב ביותר למוחאת  חוש הראיה הינו החוש שמספק 

 ,Bishop)קרובים ורחוקים כאחד, ומסיק מסקנות מהמידע שנאסף בעזרת החושים האחרים 

1998.(   

בעקבות התנסות  י) הינו ציון של ידע שנצבר ונאגר בזיכרון כמודל קוגניטיבscriptתרחיש (

. התרחיש מאפשר להתוודע אל )Schank & Abelson 1977( חושית חוזרת ונשנית–תפיסתית 

מבנה פנימי של אירוע מוכר ושגרתי, הכולל רצף של אירועים,  למשל תרחיש של מרפאה, יום 

צוג של התרחישים נוצר ונבנה בעזרת החושים השונים יהי . )2012(צור, סגל, רום הולדת וכדומה 

  של האדם. 

דים עם לקות ראיה משמעותית וילדים עם איכות התרחיש בקרב יל נבדקההנוכחי במחקר 

לשתי האוכלוסיות הועברו  אה לילדים עם ראיה תקינה.ווזאת בהשו 3-6בגילאי עיוורון מוחלט 

תרון בעיות, תכנון תרחיש והגדרת פריטים מבדקים המייצגים היבטים שונים של תרחישים כמו פ

  טיפוסיים לתרחיש. 

חקר מכירות מגוון תרחישים, אולם סכמות ששתי הקבוצות שהשתתפו במ עלהממצאים מה

במדדים שונים: בעושר הלשוני, פחות התרחישים של הילדים עם לקות הראיה איכותיות 

יתארו כדי שילדים עם לקות הראיה נדרש תיווך רב למחקר  שעלה  מהברלוונטיות  ובדיוק. בנוסף 

   .באופן מילולי את סכמות התרחיש

יה של ילדים עם ילהורים ולאנשי חינוך העובדים עם אוכלוסמחקר זה הינו משמעותי ביותר 

על דרך הלימוד המתאימה להשלמת החסכים שמופיעים ממנו ניתן להסיק משום ש לקות ראיה

  אצל ילדים עם לקות ראיה בהכרת התרחישים השונים.
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  מבוא
עם מטען גנטי ופיזיולוגי בעזרתו הוא פוגש את העולם. על הילד להתאים עצמו כל ילד נולד 

 םהולקות ראיה ישנם חסכים אותם  עיוורוןעם  יםלסביבה ולתרבות בה הוא חי וגדל. לילד

המשפחה והחברה. לנו,  - םהאחרים ובעזרת הסובבים אות הםלהשלים בעזרת חושי יםאמור

 קצועי שאמור להקטין חסכים אלה.אנשי המקצוע, חובה מיוחדת וידע מ
הסיוע כולל תיווך של מרכיבי העולם, הסביבה והתרבות לילד ובתוך כך, הכרות עם 

ייצוג מנטאלי כללי המארגן את הידע בצורה סכימאטית ומסודר ברצף תרחישים. התרחיש הינו 

 ( מידע של פעולות המאורגנות בזמן ובמרחב כדי להשיג מטרה כלשהי, באמצעותו ניתן לפרש

Schank & Abelson 1977 ( התרחיש כולל אנשים, חפצים, קשרים, פעולות ורצפים של זמן .

וסיבתיות. מכיוון שלימוד התרחיש דורש שימוש בחושים, ניתן להניח שהוא קשה יותר לילד עם 

  עיוורון או לקות ראיה.

מה יש  -בתרחיש. למשל ילד לקוי ראיה מבין ברמה מסוימת שיש קשר בין פעולות מסוימות 

 -בערב לפני השינה (מקלחת, צחצוח שיניים, לבישת פיג'מה), והיחס של האירועים על ציר הזמן 

המקלחת קודמת ללבישת הפיג'מה. אולם, הוא אינו ער לחלק מפרטי התרחיש. הוא לא רואה 

הוא יודע את הגורמים שהביאו לתוצאות אותן הוא חווה (עוגה מוכנה, נרות דולקים ועוד). 

אבל  -שבארוחת בוקר לפעמים אוכלים חלב עם קורנפלקס ואם החלב נגמר אז יש חלב חדש 

מהיכן מגיע חלב נוסף? השערה של ילד עיוור הייתה "מהברז של החלב". הפרשנות ניתנה משום 

  שלא ראה ששקית חלב ריקה מחליפים בשקית מלאה מהמקרר.

נתי בחסכים רבים בידע עולם ובהכרת תרחישים, בעבודתי כגננת בגנים של חינוך מיוחד הבח

אשר משפיעים זה על זה, וכל זאת עקב לקות הראיה. החיסרון בהכרת התרחישים השונים 

יאורטי על משמעותי. במקרים אלה לתיווך מותאם יש ערך רב. תיווך יעיל מצריך לימוד מקיף ות

  . ידי ההורים ואנשי החינוך של החסכים בהכרת התרחישים

ר עבודתי רבת השנים עם ילדים בעלי לקות ראיה, בחרתי לעסוק במחקר זה. הנושאים לאו

  נות ומשמעותיות אפילו לבעלי ניסיון רב. ישעלו במהלכו והמסקנות היו מעני
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  רקע תיאורטי  –פרק ראשון 

  תרחיש .1
  תרחיש דרתהג .1.1

ביותר, הכוללת מרכיבים שונים, כמו חפצים ופעולות,  מגובשתהינו סכמה  (Script) תרחיש

יניים לסיטואציה מסוג מסוים. התרחיש חוזר על עצמו בצורות דומות בכל פעם שנקלעים יהאופ

רועים, חפצים ופעולות בשם תרחיש ייש חוקרים המכנים אוסף זה של אלסיטואציה מסוג זה. 

 בעבודה זו הוא תרחיש.שיהיה בשימוש ויש המכנים זאת בשם תסריט. המינוח 
ים הן ביקור במסעדה או קניות בסופר. התרחיש הוא גוף ידע תרחישדוגמאות מובהקות ל

לגבי אירועים מסוג מסוים, כלומר ייצוג מנטלי של "מה צריך להתרחש" באירועים מסוג זה. 

יצרו את המונח תרחיש  Schank & Abelson 1977)( שנק ואבלסון). 2009גוטשטיין וזכאי  גושן־(

)script בעקבות התנסות ספציפית. לטענתם,  יקוגניטיב) לציון ידע שנצבר ונאגר בזיכרון כמודל

ג וייצ נויש . בנוסףמיוצג בצורות שונות כמו יחסי דמיון ואנלוגיה בין מוצגים ועודהידע  לאדם

ה לכל, המתקבע במוח, התרחיש הינו יצוג מנטלי מופשט בעל דפוס שוו תרחיש. המכונההוליסטי 

בעקבות התנסות תפיסתית חושית חוזרת ונשנית. התרחיש מאפשר להתוודע אל מבנה פנימי של 

מתנסה באירועים שחוזרים  אירוע שלם. התרחיש משמש לפרשנות ולרכישת ידע. לדעתם האדם 

וג יציבמהלך חייו, ועם הזמן האדם מפתח ידע על אותם אירועים ובונה את הייצוג שלהם. ב

או סיבתיות הקיימים בין המרכיבים  מוגדרים המשתתפים באירוע, יחסים של זמן, מקום 

טענו שבדרך של  Schank & Abelson 1977)(שנאק ואבלסון  השונים של האירוע.

יעיל וחסכוני יותר. הם תארו את התרחיש כמחזה המכיל  הינו  תהליך רכישת הידע  תרחיש 

דמויות, פעולות וחפצים הקשורים ברעיון מרכזי. האדם מקודד את התרחיש (כולל הידע על 

י. מצבים ופעולות מוכרות) בזיכרונו על פי מבנה של תפקידים, זמן ומקום הקשורים ברצף אפיזוד

באמצעות התרחיש עולה כל 'ידע העולם' שיש לאדם לגבי אותו אירוע או מצב, גם אם אין לו את 

  .Schank & Abelson 1977)( כל מלוא הפרטים. 

את התרחיש בצורה דומה, והוסיפו  ) הגדירו Mitchell & Sharkey 1985מישל ושרקי (

ף של אירועים קטנים יותר לאופן ההסתכלות על התרחיש, את האפשרות שהוא מורכב מצרו

היוצרים אותו. למשל בתרחיש של הליכה למסיבת יום הולדת סצינות אפשריות הן "נתינת 

 מתנה", "אכילת עוגה". 

) התבססה על הגדרת התרחיש של שנק ואבלסון והעמיקה בהגדרת Nelson, 1986נלסון (

 Basicדת ייצוג בסיסית (התרחיש, תוך הוספת התיחסות ל "אירוע". אירוע מבחינתה הינו יחי

Unit Of Representationקטים, סובייקטים י) דינאמית, המתרחשת לאורך זמן והמערבת אובי

צורה ברורה לייצוג הכללי שלו, באירוע המוביל  ומערכת היחסים ביניהם. אירוע מתוסרט הינו:

והה, המטרות בו המבנה הטמפוראלי הוא כמעט ללא שינוי. האירוע חוזר על עצמו בתדירות גב

מוגדרות ומובנות היטב וכך גם התפקיד של המשתתפים מוגדר ומובן היטב. לדוגמא האירועים 

 Wellשל "הלבשה" ו"ארוחת צהרים" הם דוגמאות טיפוסיות של אירועים מתוסרטים היטב (
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Scripted) "יש דרגות שונות שבהם האירועים "מתוסרטים (Scripted הסדר הכרחי בחלק .(

למשל "לא ניתן לעלות למגלשה לפני שמגיעים לגן השעשועים". בחלק אחר הוא  -ם מהתסריטי

  אין סדר מחייב בין המשחק במגלשה לבין המשחק בנדנדה. -אינו הכרחי 

  התרחיש מבנה  .1.2

מספר מאפיינים  צוינו, )Schank & Abelson 1977(שנאק ואבלסון  שהציעוב'מודל של תרחיש' 

  המייחדים את מבנה התרחיש:

תרחיש מהווה רצף של פעולות המאורגנות בזמן וכן הקשרים סיבתיים. ומאורגן ה .1

חזקים וחלשים.  –ניתן לחלק את התרחישים לשתי קבוצות  במרחב מוגדר מסוים.

רצף קבוע ומחייב לגבי רצף המאורעות שבדרך כלל יש ביניהם קשר סיבתי. -תרשים חזק 

  רצף המאורעות אינו קבוע.   -תרחיש חלש 

תרחיש בנוי מחללים ריקים שיש למלא אותם במשתתפים בתרחיש ובפעולות ה .2

המתרחשות בו. המבנה הטמפוראלי, המרחב והסיבות הם שקובעים כיצד למלא את 

 ואילו אלמנטים אפשריים בתרחיש. םהכרחייהחללים ומגדירים אילו אלמנטים 

וגת יום הולדת") ניתן תרחיש הינו גוף מאורגן של ידע. בכל אחד מחלקיו המיוחדים ("עה .3

) טענה שהתרחיש הינו Nelson 1986להסיק על הסך הכל ("חגיגת יום הולדת"). נלסון (

יותר מסך חלקיו השונים. בנוסף היא טענה שכאשר אדם מכיר תרחיש, יש לכך "כוח 

 ניבוי" המאפשר הבנת ופירוש אירועים חדשים שלא התנסה בהם בצורה ישירה.

י ובו מרכיבים הכרחיים המאפינים את האירוע ,האדם בונה תרחיש הינו מבנה כללה .4

המכילה את מאפייני התרחיש לאחר שהוא פוגש את התרחיש מספר פעמים,  סכמה

) לאמא חולצה אדומהמרכיב חד פעמי (התרחשות חד פעמית של אירוע. בשונה מ

חוזר כחלק מהתרחיש כיוון שאינו  תפסלא נכלשהו, (למשל חגיגת יום הולדת) בתרחיש 

על עצמו בפעמים אחרות. בניגוד לכך, עוגת יום הולדת או כתר על הראש הינם מרכיבים 

 רוע יום הולדת, ולכן יתפסו כחלק מהתרחיש.יחוזרים בא

שונות שגם הם תרחישים בפני עצמם,  מסצנותתרחיש יש מבנה היררכי המורכב ל .5

בות המתאימים. למשל ותרחישים אלו יופיעו בתרחיש הגדול יותר וימוקמו בזמן ובנסי

. גם היא עצמה לסצנהבתרחיש של ההכנות לחגיגת יום ההולדת, הכנת העוגה תחשב 

תרחיש העונה לכל ההגדרות שמוזכרות כאן, ומצד שני בהעמדתה במסגרת ההכנות 

 לחגיגת יום ההולדת היא מהוה מרכיב אחד מתוך התרחיש כולו.

טים שבעולם ועל היחסים ביניהם, ידע על ידע על אובייק תרחיש מיוצגים שני סוגי ידע:ב .6

סוגי ידע אלו משלימים ומשולבים אחד  . שני םביניהעולם האנשים והאינטראקציות 

  .בשני ובניהם מערכת יחסים המסייעת לייצוג של האירוע בשלמותו

  

ומאפיינים תרחיש כמבנה משותף  ) מוסיפים ,Fivush 1986  &Slackman( סלאקמן ופיבוש

הארגון תרבותי. לטענתם תרחישים אינם מוגדרים רק בזמן, מקום, וסיבה אלא -של ידע חברתי 

בודד אלא  תרבותיים. התרחיש אינו סכמה המייצגת אירוע-והתוכן מושפעים מגורמים חברתיים
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רחב יותר הכולל ערכים בקשרים עם תרחישים אחרים המהווים חלק מבסיס ידע מאורגנת 

וחברתיות. לטענתם כל אירוע אפילו הקטן ביותר מושפע מהפרשנות  ואמונות תרבותיות

החברתית שניתנת לו. בתרחיש היום ההולדת בתרבויות מסוימות (בציבור החרדי) אין נרות על 

 עוגת היום הולדת. הבנה בסיסית זו הינה הכרחית במקרים מסוימים לשימוש נכון בתרחיש.

ראיה תכלול גם כאלה  תלקועם לדבר זה חשיבות רבה במסגרת עבודתי זו, כיוון שבדיקת ילדים 

 בעלי רקע תרבותי שונה. 

  מאפיני התרחיש .1.3

עולה שאנשים  ) 1999אצל ברק  Bower, Black &Turner 1979( טונר, באואר ובלק ממחקרם של

רבים אשר התבקשו להכין רשימת מרכיבים טיפוסיים של תרחיש מסוים הכינו רשימות דומות 

על ידי למעלה  לפעולות רבותחסות יתה התייוכי הי תה קטנה מאוד)יזו לזו (השונות ביניהם הי

קשורות יחד  שהפעולות הקשורות בתרחיש מסוים ממחצית הנבדקים. ממצא זה תומך בסברה 

כרון. נבדקים "השלימו" פעולות תרחיש לפי הכרתו, גם בפרטים שלא הופיעו בתרחיש שתואר יבז

להם. הם גם יצרו סדר "חדש" ו"נכון יותר לפעולות שנדרשו לזכור, כדי להתאים טוב יותר 

סמית, לתרחיש בזיכרון. פעולות אלה מתעוררות יחד לזיכרון כשמדובר על התרחיש המסוים. 

בדקו את הזמן שאורך לזהות  )1999אצל ברק  Smith, Adams & Schorr, 1978 (דם ושונר א

משפטים שכבר הוצגו. הם מצאו שהגדלת מספר פעולות שאינן קשורות לתרחיש מאטות את זמן 

הזיהוי של כל פעולה ואולם כשמגדילים את מספר הפעולות הקשורות לתרחיש מוכר לא חלה 

שפריטים באותו תרחיש קשורים, כך שהם נגישים  ההסבר לכך  פריטים.האטה בזמן הזיהוי של ה

 ,Smith, Adams & Schorr (כולם יחד. הפעולות בתרחיש מתחלקות לקבוצות המכונות סצנות 

  .)1999אצל ברק  1978

חשוב בתהליך הקריאה והבנת התרחיש הוא  אחד מההיבטים החשובים של ידע עולם, ה

הנקרא ובשיח בכלל. ללא שימוש בידע זה, אין אפשרות לבצע שיח תקין וקריאה תקינה 

ומשמעותית. ההקשר של תרחיש, המייצג 'ידע עולם' איננו הקשר שפתי מובהק, אלא קשור 

 כלליים. הבנה של נושא דורשת הבנה מעבר להבנה של כל םקוגניטיבייבכישורים פרגמטיים, 

המילים, ודורשת שימוש בידע קודם. הידע הקודם כולל בין השאר הכרות עם תרחישים. הכרת 

 & ;Armus, Brookshire & Nicholas, 1989)  התרחיש הינה מרכיב חשוב בהבנת מידע חדש.

Graesser, Gordon & Sawyer, 1979; Rummelhart, 1980  אדם עם לקות1996אצל זלצר .( 

יתקשה ליצור או להבין מידע סיפורי, וכן להבדיל בין סיפור לבדיחה  בתפיסת הידע התרחשי

)Roman et el., 1987  1996אצל זלצר.(  

הקשר בין ידע עולם והכרת תרחיש הוא הדדי. כל אחד מהם נחוץ ללימוד ולהבנת האחר. 

הכרת תרחיש וידע עולם בעלי חשיבות להבנת ההקשר ולשימוש בו. מחקרים רבים נעשו על 

ת ההקשר על זיהוי מילים, החוקרים בעיקר שמו דגש על השפעת ההקשר על תהליכים השפע

המעורבים בנגישות לקסיקלית. הקשר מטרים מקל על זיהוי מלים בדרך של תהליך צמצום 

אלטרנטיבות. מילים חלופיות יורדות ע"י שימוש באינפורמציה קודמת, כדי להבין אינפורמציה 

 ,Adams, 1980; Burgess, Tanenhaus & Seidenberg, 1989; Craik & Tulving) .חדשה
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1975; Haber, 1981; Masterson & Kamhi, 1991; Sharkey & Sharkey, 1992; Stanovich, 

1984; West & Stanovich 1978   1996אצל זלצר(.  

  תרחיש בקרב ילדיםהתפתחות ה .1.4

טענה שהמפתח   היא של הילד תהקוגניטיביעל ההתפתחות ) (Nelson, 1986במחקרה של נלסון 

להבנת צורת החשיבה של הילד נמצא בניסיון לחקור 'מה הילד יודע'. לטענתה הנחת יסוד זו 

אומנם נתפשת כמובנת מאליה, אך נמצאת בניגוד להנחות אחרות המתמקדות במה שהילד אינו 

לשם כך  שות.יודע או אינו מסוגל לעשות, או בצפייה בדרכי הפעולה של הילד בסיטואציות חד

בדקה את הידע של הילד במגוון אירועים המוכרים לילד כחלק מחיי היומיום שלו. בחקירת 

ותוכן האירוע ואת השינויים וההתפתחות שלו עם הזמן ולאור  רוע היא בדקה את מבנה יהא

  צבירת הניסיון. 

) לא נמצאו הבדלים בין ,Nelson 1986  &Gruendelשל נלסון וגרונדל ( ןמחקרלדוגמה, ב

הילדים היו במקום התרחשות התרחיש (למשל, במעון אם התרחישים שתיארו הילדים, בין 

היו במקום אחר (למשל, בערב בבית הילד). היות שהתרחישים לא הושפעו אם הילדים עצמו), ובין 

 יטיבי.מההקשר המיידי, הסיקו נלסון וגרונדל שהתרחישים משקפים את יכולת הייצוג הקוגנ

כי התרחישים של הילדים לא היו מושפעים מהרמזים המיידיים של הסביבה תוצאה זו הראתה 

  ולא היו תלויים בהם.

טיבי של האירועים השגרתיים בחיי הילד י) התעניינה ביצוג הקוגנNelson, 1986נלסון (

קבלה  טיביות של הילד. היאיכאמצעי ללמוד על השינויים ההתפתחותיים בפונקציות הקוגנ

טיבית טובה יתמיכה מהעובדה שבמשך שנים הכירו בכך שילדים צעירים מראים כשירות קוגנ

  טיביות ניסוייות מובנות.ייותר בפעילויות היומיומיות שלהם מאשר במטלות קוגנ

ניתחו את התרחישים שתיארו ילדי מעון בטווח  ),Nelson 1986  &Gruendel(נלסון וגרונדל 

, במטרה לעמוד על המאפיינים של אירועים בחיי היום יום שלהם. החוקרות שנים 2.6-6.0גילאים 

ערכו ראיונות אישיים ודובבו את הילדים באמצעות שאלות כמו למשל: "אני יודעת שאתה יודע 

 …".או "האם תוכל לספר לי מה קורה כאשר…" הרבה על
  ים הראו שיש לילדים במסגרת התרחיש, את המאפינים הבאים: אהממצ

 -מבנה טמפוראלי  -התרחישים של הילדים דיברו על רצף של פעולות המאורגנות בזמן . 1

  ).Sequentialהמשכי (

התרחישים של הילדים היו מאורגנים סביב מטרה מוגדרת. הילדים זיהו את הפעולה . 2

אותה בתיאור  והדגישו “)Central Act(“האירוע המרכזית או את המטרה העיקרית של 

  “.ארוחת בוקר”דוגמא הפעולה המרכזית של אכילה בתרחיש של התרחיש. ל

היה מבנה כללי המייצג מה שהתרחש מעבר למה שמאפיין את הציגו לתרחישים שהילדים . 3

המקרים הייחודיים בהתנסות מסוימת. כלומר יכולת הכללה ומציאת המשותף תוך התעלמות 

קשו להתייחס לשלוש סיטואציות מוצדקת לפי הצורך מפרטים שונים. למרות שהילדים התב

ארוחת ”אירוע משותף לכל הילדים,  -“ ארוחת בוקר במעון הילדים(”שונות הקשורות לאכילה 

נמצאה “), ארוחה במסעדה“אירוע שמאפייניו יכולים להשתנות מילד לילד, ו -“ ערב בבית
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מבט בתרחישים השונים דרגה גבוהה של אחידות. למרות שכל תרחיש מאורגן מנקודת ה

הייחודית של החווה את ההתנסות, הייתה דרגת האידיוסינקרטיות (הייחודיות, השונות) נמוכה 

יחסית, והתרחישים נבנו סביב עקרונות ארגון משותפים. הדרגה הגבוהה של ה"הסכמה" בין 

הילדים בתיאור הפעולות המרכזיות שבתרחיש מצביעה על האפשרות שהילדים מתייחסים 

  מת של המשגה בדומה לרמה הבסיסית הקיימת בקטגוריות של חפצים.לרמה בסיסית מסוי

, ולכן הוא עקבי עבור ילד -"סכמה קוגניטיבית"  -התרחיש משקף מבנה קוגניטיבי חבוי . 4

  נתון, ואינו מושפע מההקשר המיידי. 

תורם את תרומתו בהיזון חוזר ליכולת לבנות קשרי  עיבוד מידע באמצעות תרחישים 

בין האירועים, שהם מסוגי הקשרים המחויבים בשיח הנרטיבי. בעיקר קשרי זמן זמן וסיבה 

תוצאה (למשל כאב והליכה לרופא  -הולדת") וקשרי סיבה -(למשל בסדר האירועים ב"מסיבת יום

ב"מרפאה"). על בסיס תסריט מוכר, אפילו בני שלוש שנים יכולים לבטא קשרי סיבה תוצאה 

תוצאה נרכש בגיל מאוחר יותר -ש), וזאת אף על פי שקשר סיבהעונ-מכות או מכות-(למשל בכי

(סביב גיל שבע). להבדיל מהתבנית הנרטיבית הכללית והמופשטת (הסכמה הנרטיבית) שהיא 

נרחבת ומארגנת מספר אפיזודות ביחד, הרי התסריט בנוי על אפיזודה אחת בדרך כלל או על 

הזמן הופך סיפור על בסיס תרחיש של  מספר מצומצם של אפיזודות שגרתיות ומוכרות. עם

טיבית בעת עיבוד המידע בזמן יהתרחשות מוכרת להיות אוטומטי, ובכך מקל את המעמסה הקוגנ

אמת. בעקבות זאת מתפנה המספר לגוון ולהעשיר את הקטגוריות, את הפריטים ואת הפעולות 

הסיפור, שבין תכונותיה המאוזכרים ולדייק בשימוש הלשוני. פרוט זה הוא מהותי בעיצוב סוגת 

  .)2012(צור, סגל, רום  מצויה השאיפה: להיות מעניין, יוצא דופן וחורג מהרגיל

שלד המכיל כהתרחיש ידי ראית -ניתן להבין את למידת הקטגוריות בעזרת התרחיש על

חללים ריקים שמתמלאים בכל פעם בפריט אחר מהתרחיש. המילויים השונים לאותו חלל 

. בתרחיש יום הולדת אחד החללים מיצג "עוגה", והוא מתמלא בכל חגיגת יום יוצרים קטגוריה

כיוון שכך, כל עוגות ביום הולדת נכללות תחת אותה קטגוריה. הקטגוריות  הולדת בעוגה שונה.

הנלמדות מתארגנות בפני עצמן (ללא קשר לארוע ממנו יצאו) על בסיס דימיון, הכלה ואבחנה 

ידע קטגוריות לכן בי הקטגוריות להתפתח בעזרת הכרת התרחישים. לוגית. כך ממשיך הידע לג

  ) 1999פרימרמן, -ארליך, רינגוולד-הינו מרכיב חשוב ביותר. (דרומי, זאונאיסקי

 
  

  חשיבות והשפעת התרחישים .1.5

לתרחיש חשיבות רבה בשל השפעתו על תפקודים רבים. ניתן לשפר את הכרתו בעזרת תיווך 

באופן מלא, כולל במגוון סיטואציות, יש חשיבות גדולה לעתיד הילד מתאים. להכרת תרחישים 

כפי שהם באמת   -מכאן החשיבות הרבה שהילד יכיר תרחישים שונים במדויק  בתחומים רבים.

  יצוג חסר או מוטעה של תרחישים.יולא יגרמו לו אתגרים מיותרים העלולים לנבוע מ -

עזרה להתארגנות לצורך השגת מטרה  אחד מהתפקידים החשובים שהתרחיש ממלא הוא

הכרת התרחיש מאפשרת למשתתפים בפעילות יום יומית  .התארגנות ליציאה מהבית)למשל (

להתנהג נכון, והידע המשותף לגבי תרחישים שגרתיים מאפשר למשתתפים להשיג את מטרות 
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הכרת ). 1999אצל ברק  Armus, 1989ללא בלבול, עיכוב או טעויות ( , -הסיטואציה ביעילות 

למשל הילד יודע  גם ליכולת לארגן פעולות שמרכיבות אירועים לפי סדר הזמנים. תנוגע תרחישה

  שכדי לצאת מהבית עליו לנעול נעליים, ולכן יביא את הנעליים לאימו כדי שתנעל לו אותם.

במהלך שיחה או  להשלמת הפערים הקיימים במידע המתקבלהתרחיש משמש בנוסף, 

החסר בסיפור עצמו. למשל ידע מהינה הוספת העל ידי התרחיש השלמת סיפור  .בשמיעת סיפור

מקרה של סיפור על הליכה לים ותמונה של הילדים בים, הילד מבין שקודם לכן הילדים החליפו ב

הפעולות בתרחיש מתחלקות לקבוצות המכונות סצנות. אזכור  .)Nelson 1986בגדים לבגד ים (

 ר בזכרון של הכותרות של הסצנות, ואלה לערור של הסצנות עצמן.כותרת התרחיש גורמת לעירו

)Abbott et al, 1985    1996אצל זלצר(. 
התרחישים חשובים לקריאה ולתהליך שיח (כדובר וכמאזין). בקריאת סיפור ידע העולם 

 .להרחבת ההבנה של התוכן והמשמעותו  משמש להבנת האירועים (האמיתיים או המסופרים)

וי מידע במאפשר הסקת מסקנות שעוזרת למלא פערים הקיימים בסיפורים ולניהתרחיש 

 ,אם התיאור הכתוב היה מקור המידע היחיד של הקורא, הוא לא היה מובן שיופיע בהמשך. 

אצל ברק  Abbott et al, 1985כיוון שתיאור כתוב של ארוע אינו שלם בדרך כלל (

רוא משפט הדן בתרחיש המוכר להם מהר יותר הנבדקים יכולים לקמחקרים מראים ש ). 1999

). הכרה זו גם עוזרת לנו בארגון החומר, Sharkey  &Mitchell, 1985ממשפטים אחרים (

עוזרת לפירוש קלט מורכב, בהסקת מסקנות ובשימוש יעיל  בהבנתו ובזכירתו. הכרת התרחיש 

רות זו מוסיפה מידע זכיהנטי. וזכרות בתרחיש הרלוירוע מוכר יגרום להיבקשב שלנו. אזכור א

 מאתנורך כלל לא מוזכר בפרוש בשיח. כקוראים/שומעים מצופה דשב מידע הנאמר,על 

בין החלק ההכרחי בסיפור לחלק שאינו כזה.  חנהלהשתמש בידע זה לצורך ההבנה, ולצורך ההב

כמספרים עלינו להתחשב בכך ולהבדיל בין החלקים שיש לומר במפורש לבין האחרים 

)Galambos  &Rips, 1982  לחוסר באמצעים   ). בעיה בהכרת התרחיש תגרום 1999אצל ברק

של פעולות בהקשר מסוים ולהבחין בין פרטים קריטיים של סיפור או  המהימנותאת  להעריך

נוגע גם לבחירת סיום מתאים לסיפורים, והבנת  התרחיש יאלי.וויבדיחה לבין מידע טר

סידור משפטים  -רצפים  התרחיש תורם גם להבנתהם. סיפורים, זכירתם, והסקת מסקנות מ

אצל  Galambos)  &Rips, 1982 ריפס וגלמבוסלמשל  רצפי זמן וסיבתיות. -לפי הסדר לפסקה 

הראו שקריאה על פעולות, היתה מהירה יותר כאשר הם היו קשורים לתרחישים  )1999ברק 

 שפריטים באותו תרחיש קשורים, כך שהם נגישים כולם יחד.  ההסבר לכך מוכרים. 
ילדים  –בעבודה הנוכחית תיבדק היכרות עם היבטים שונים של תרחיש בשתי אוכלוסיות 

  עם לקויות ראיה וילדים עם ראייה תקינה. 

 

  ולקוי הראיה עיוורהילד ההתפתחות  .2

הראייה . ביניהם הוא חוש  הראייה ריותשהמרכזי ב למידת תרחישים מתבצעת דרך החושים

זהו חוש . למוחרב יותר מיתר החושים הראייה מספקת מידע . הינה הכלי העיקרי לאיסוף מידע
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בניגוד לשאר וזאת  מסקנות מהמידע שנאסף קתולהסשנועד למרחקים קרובים ורחוקים 

אוסף רק פיסת מידע חוש השמיעה הינו חוש היכול לעבוד רק בעזרת רצף (כיוון שהוא . החושים

, חוש המישוש מספק מידע מראותאחת בכל פעם) ועוזר לחוש הראייה להבין את משמעות ה

עובד . חוש הראיה ד ולא מעבר (ולכן הוא חוש רק לדברים הקרובים)לבהישג ידו של הי הנמצא

ח . לטעם ולרילמכלול שלםומקל על המוח לעבד את המידע אלא גם במקביל,  רק באופן רציףלא 

יש תחום מצומצם בהרבה ורק הראייה מראה צורה, צבע, גודל, מרחק ומיקום ספציפי במבט 

החושים יחד לא יכולים לתת מידע  יתרכל  ארועים לצורך הבנת התמונה. אחד ללא צורך ברצף

  .(Bioshop, 1998) זהכ

 , ומספקת משוב לפעולותמגיבה לכל שאר המערכות המתפתחות אצל ילדיםייה ראמערכת ה

התפתחות התינוק תלויה בראייה  השונות (למשל הראיה עוקבת אחרי הזזת הידיים והאצבעות). 

ישנה לקות כאשר  תמונה על מנת לחקות.כיוון שההתפתחות בנויה מחיקוי ואימון ולכן צריך מ

קריטיות לילדים לקויי הראשונות הן השנים מערכות הגוף עלולות להתעכב בהתפתחות. בראייה 

של התיווך ע"י החשיבות  נובעת מכאןבסיכון גבוה יותר לקשיי התפתחות. מצאים הנ ראייה 

כדי לבנות כישורים ולספק ניסיון , מורים לחינוך מיוחד, הורים ודמויות שעובדות עם הילדים

 Bioshop, 1998)( טוב ביותר.סייע להם לממש את יכולותיהם על הצד השי
כתוצאה מכך התפתחותיות / רפואיות נוספות, ו במקרים רבים לקות הראייה מלווה בלקויות

קושי בעריכת מספר הילדים בעלי לקות ראיה או עיוורון ללא לקויות נוספות קטן. הדבר גורם ל

. משום כך ללא לקויות נוספותת הראיה או העיוורון בעל לקו מחקרים לגבי התפתחות הילד

  ).Pérez-Pereira M, Conti-Ramsden G. 2013( מועטה של המחקרים בנושא  כמותם

לעיתים  ,אצל תינוק שנולד עם עיוורון מלא החושים האחרים הינם מופחתים ומצומצמים

. שמיעה היא החוש היחיד שדרכו התינוק יכול להעריך התינוק קולט מידע חלקי ושאינו מאומת

מרחק, נדרש שימוש רב בחוש המישוש וכדומה כדי שהתינוק ירכוש משמעות לצליל, ויוכל 

כיוון שקולות אינם מניע מספיק חזק להמרצת  בו להכרת מיקום, סיבה, או מקור. להשתמש

התינוק העיוור להגיע לאובייקט שמשמיע את הקול, חקירת הסביבה מתעכבת אצל התינוק 

בדרך כלל התמריץ לחקר ע"י מישוש מסופק באופן חזותי תוך שימוש . העיוור במקרים רבים

יא אופן זה אינו זמין לתינוק העיוור. לכן, פעילות מישוש תכליתית ה בצבע, דגם, צורה, מיקום.

אצל תינוק עיוור החיוך מתאחר ומתקבל רק בתגובה לדגדוג או לשמיעת אימו.  .מינימאלית

בהמשך הילד לעיתים נראה אדיש, לא תקשורתי, וחסר ידע על עקרונות המשחק עם חבריו. 

מיתיו ולהיות דחוי או מוגן יותר מדי על ידי זרים כתוצאה מכך הוא עשוי להימנע מקשר עם ע

בסך הכל האינטראקציות החברתיות שלו הן יותר מסובכות, כי אינו רואה את  וקרובי משפחה.

  ).Strickling C.2010הרמזים החזותיים (שפת גוף למשל), ואת הבעות הפנים (

) רבות שבדרך כלל ADLמיומנויות עזרה עצמית ( לילד העיוור איחור בהתפתחות המוטורית.

מעוכבות בקרב ילדים עיוורים (למשל מיומנויות האכלה עצמית עלולות  ,נלמדות על ידי צפייה

והתיאום בין השמיעה ליד דורש  תיאום עין יד חסרון הראיה מונע  להתעכב לפחות בשנתיים).

יג שליטה על תינוק עיוור בדרך כלל מש .זמן לימוד ארוך יותר, ומספר ההתנסויות גדול יותר

עצמי אך השלבים הדורשים ניידות באופן  היציבה שלו בערך באותו גיל כמו תינוקות רואים 
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מעודד לעיתים התנהגות פסיבית כגון גירוי עצמי (למשל נידנוד הגוף חוסר המשוב מתעכבים. 

 מרגיש שהוא מרכז העולם, וההבנה שיש עולם שלא ילדה באופן רציף) ונסיגה לעולמו הפנימי.

  .)Strickling C. 2010( נשמע מיד לרצונו מבלבלת ומתסכלת אותו 

  התפתחות קוגניטיבית .2.1

היכולות הקוגניטיביות שנבנות בגיל הצעיר מעצבות את הבסיס ללמידה מאוחרת יותר. לכן גם 

  Bioshop, 1998)( לילדים בעלי לקות ראיה חשוב לבנות יכולות אלה מוקדם ככל האפשר.  

לדים לקויי ראייה, יב .קביעות אובייקט ה הינהקוגניטיבית מדיד יכולתהרמה הראשונה של 

מתרחשת לפני  (בידיעה אדם מסוים ומשמעותי יחזור לאחר שנעלם) קביעות אובייקט של אנשים

מספקים משוב תחושתי כאשר הם  אינם חפציםמאחר ורוב ה קביעות אובייקט של חפץ

הסדר הינו הפוך, כיוון שהראיה מספקת את אצל ילדים בעלי ראיה תקינה מתרחקים מהיד. 

כדי לעזור לילד לקוי המשוב הנדרש על מקומו של החפץ, בניגוד לאדם שמופיע ונעלם מדי פעם. 

גירויים  שיהוורמזים קוליים ראייה ללמוד קביעות אובייקט של חפצים עלינו להשתמש ב

 דבר שיובילשם  לחפץה לתת ז והילד ידע צליללאובייקט בין הקישור  וכך יתקיים וחיזוקים,

  Bioshop, 1998)( קביעות האובייקט.ל

סיבה ותוצאה הינה יכולת : הותוצא הסיבטיבית חשובה נוספת הינה הבנת ייכולת קוגנ

הילד רואה דלת נפתחת, ברז  . כאשרהראייה חוש עלטיבית משמעותית המבוססת בעיקרה יקוגנ

. למילה ריק יש משמעות הוא יודע מה הסיבה שהביאה לתוצאה זו מהכיורנפתח, מים נעלמים 

. ילד לקוי ראייה לא חווה (סיבה) לאחר ששתה מכוס או בקבוק (תוצאה) הילד רואה שהחלב נגמר

כדי לספק הבנה דומה (כמו: להרגיש  להתנסות בתהליךאת עקומת הלמידה הזו וחייב להזדקק 

מילולי אינו ההסבר פעמים רבות ה .)מים מהכיורכשהברז פתוח, להרגיש מים נעלאת המים 

. על מנת לסדר באופן משמעותי הילד לקוי הראייה כדי ללמוד, יש חשיבות להשתתפות מספיק

בה הזדמנויות לחקור רילד לקוי הראייה חייב לקבל ההעל פי מאפיינים (צורה, השוואה וכו') 

והשמיעה נותן רק חלק אחד בכל הנלמד דרך חוש המישוש מידע מכיוון שולשחק עם חפצים. 

צבור ידע רב הוא יוכל אם הילד לקוי הראייה י מספר פעמים. צריך לחזור על אותם הדבריםפעם, 

. המשימה העיקרית של קשר בין הסיבה לתוצאהלהגיע ל ידרש לו כדייהוא חזר אותו כאשר לא

עתיד. נצרכים באותו למקרים  זכוראת הידע ולרכוש הוא ל 1-3ילדים לקויי ראייה בגילאים 

בתקופת זמן זו. נראה  תקוגניטיביהתפתחות השפה והמשחק קשורים מאוד להתפתחות 

של ילדים קטנים תהיה על מנת לספק ניסיון,  תהקוגניטיבישהתערבות בהתפתחות היכולת 

  .)Bioshop, 1998( מחקרלהזדמנויות 

לילד העיוור יכולת מוגבלת  ילד רואה. העיוור מרכיב לעצמו מציאות שהיא שונה מזו של הילד

במוח. צוג מושגים מופשטים יות יותר של ילרמות גבוהקטים הפיזיים יאם ולארגן את האובילת

הילד העיוור מעורב ללא הרף בפתרון בעיות באופן עצמאי, אך תהליך זה הוא יותר קשה ופחות 

לקויה  אוריינטציותים במגוון מפני שתשומת הלב לאובייקט אה לילד רואה.ומתגמל עבורו בהשו

בקרב ילדים עיוורים יש להם קושי לדעת שהאובייקט זהה ללא קשר למיקומו במרחב (משפיע 

Ramsden G. -Pereira M, Conti-Pérez( וקושי זה יקשה בהכללה. למשל על משחק בקוביות)

2013(  
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, ובקישור הבחנהוהכישורי ההכללה בלילד עיור יש קושי בלימוד מושגים של דומה ושונה, 

 .נפחואסוציאטיבי. ילד עיוור מציג עיכובים בהבנת הנושאים של שימור חומר, משקל, 

)Strickling C.2010(.  

שנים  4) מאחרת ביותר מ Theory of Mind( המיינד תאורייתמחקרים קודמים הראו ש

והוא נובע  כך,-. מחקר חדש יותר מראה שההבדל לא גדול כלעם ראייה תקינהבהשוואה לילדים 

   .)Brambrijg & Asbrock, 2010( מעצם העיוורון ולא מאיחור התפתחותי

  שפה התפתחות .2.2

משום שהשפה הינה אמצעי  תפקיד חשוב יותר עבור הילד העיוור מאשר עבור ילד רואה לשפה יש

  תיווך חיוני עבור הילד העיוור להיכרות עם העולם. 

כאשר המילים מוקדם יותר מילד רואה, עיוור יכול לקשקש ולחקות צלילים התינוק ה

 כיוון שאינו רואה את החפץ הקשור למילה.עיכוב יהיה  ורוןועם עימתחילות לקבל משמעות לילד 

אור פעילויות יהשימוש העיקרי של הילד העיוור בשפה הוא לצורך סיפוק צרכיו המידיים או לת

יכול להבחין ולחזור על מילים  הוא הוא ממעיט בשאלת שאלות, ובשימוש בשמות תואר. בהווה.

 -בעלות משמעות, לעיתים אינו מבין את משמעותן. מבחינתו אלה מילים חסרות משמעות 

  ). Strickling C.2010( "מילים חלולות"

שנה עד שלוש בגילאים אלו הילד רוכש את  הגילאים החשובים ברכישת אוצר מילים הינם

גילאים אלו הינה חשובה, והמובנות ברת השפה בעזאוצר המילים הנמצא בסביבתו. התערבות 

ראייה עם לקות הילד ליות למידה טובות יותר לילדים אלה. ווהשימושיות שלה יאפשרו הזדמנ

הוא צריך לגעת, ללטף, לטעום, לזרוק, להשליך  .לא מספיק לתאר את החפץ באופן מילולי

עצמים ותיאורים. תי הכולל משמעולבנות אוצר מילים  , וכךולהשוות את החפץ לחפצים אחרים

ראייה צריך פעולות פיזיות עם החפץ: לקפוץ, לדלג וכו'. ופעולות יותר עדינות כמו:  תלקועם ילד 

חייב ללטף, לגעת בעדינות ולחפש שימוש לחפץ. השימוש במחוות (אצל ילדים רואים זהו החיקוי) 

ות לצורך תקשורת או ראייה להשתמש במחו תלילדים עם לקוכדי לאפשר  להילמד ספציפית

כן משתמשים במחוות בדרכים מיוחדות כדי לתקשר (כמו ארגשות. ילדים לקויי ראייה להבעת 

הם למדו שהמילה או המחווה יכולה להשיג משום ש פתיחה וסגירה של היד במשמעות תביא לי)

לבי אוצר המילים אצל ילדים לקויי ראייה חשוב באופן מיוחד מכיוון שבשאת הדבר המבוקש. 

  .)Bioshop, 1998מאוחרים יותר רעיונות יוצגו לו רק באופן מילולי (

את החוויות שהוא חווה. הוא יכול לזכור ביטויים ומשפטים המליל לרון קשה ועם עיולילד 

לילד העיוור לעתים קרובות יש  .(אקולליה מאוחרת) ולחזור עליהם מחוץ להקשרם בזיכרון שלו, 

השפה המוקדמת של הילד העיוור לא משקפת את ידע העולם  חסרת משמעות בעבורו. שהיאשפה 

כדי להשתמש בכינוי הגוף "אני" בצורה  שלו, אלא את ידיעתו לחקות שפה של אחרים.

משמעותית, נדרשת תחילה תחושה של הילד כאובייקט נפרד מהסביבה. כיוון שקיים עיכוב 

. הוא מרחיב את השימוש ףה לבלבל את השימוש בכינויי גונוטבמושג העצמי אצל ילד עיוור, הוא 

לעתים קרובות, הילד העיוור מהסס  בכינויי הגוף השני והשלישי או בשמו כדי להתייחס לעצמו.

לחקור את הסביבה בגלל פחד מהלא נודע. מבוגרים מגוננים מדי גורמים לו לעתים קרובות 
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קונקרטי הילד יתקשה בפיתוח הבנה משמעותית אוש מחיפושים ומחקירת העולם. ללא ניסיון ילי

  .).Strickling C ,2010( השפה שנדרשת לתאור או חשיבה על העולםובפיתוח של העולם, 

ילד הותאם ילד עיוור  כשלכל  ילדים, בזוגות 12נבדקו   Kayler, C.T. (1983)במחקר של 

. נמצאו הבדלים / חובה חובה-בגן טרוםבאותו אשכול גנים, מאותו רקע, היו רואה. הילדים 

).  לראות מתי להגיב למשל -בשימוש בשפה ובצורת התקשורת (שראיה הינה כמובן חלק ממנה 

ונראה אצלם  לדים עיוורים היו פחות תגובתייםההבדלים נגעו לדפוס הכללי של שימוש בשפה (י

 מאידך לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשימוש שהם עושים בקטגוריות יותר חיקוי).

נלמד על ידי ה ממה שילד בעל ראיה תקינה לומד הרב ).Kayler, C.T. 1983(הפונקציונליות 

חיקוי מאחרים. תקשורת בין בני אדם, מכילה בתוכה שימוש בג'סטות וסימונים בעזרת הידיים. 

השימוש באמצעים אלה תלוי ביכולת החיקוי ומהותי לרכישת יכולת ההסמלה, כלומר, נתינת 

ושיטתית להשלמת ידע שנובע או פעולה. הילד העיור זקוק להדרכה מתוכננת  סמל לאובייקט

  היכולת לחקות אחרים.מחוסר 

יש עיכוב בתחומי התפתחות רבים  משמעותית לקות הראייהורון או ועילילד עם  ,לסיכום

לקות הראיה. ניתן לשער שהעיכובים ההתפתחותיים הללו ישפיעו גם על היכולת של ילדים  עקב

להכיר את  לכן כדאיקויות ראייה להתמודד עם תרחישים דבר המשפיע על שילובו בחברה. עם ל

הכרות זו יכולה ואה לילד ללא לקות זו. והכרת התרחיש אצל הילד עם לקות הראיה בהשבהשוני 

לתרום גם להבנת אופי העבודה עם הילד כך שתאפשר לו למידה משמעותית יותר בגיל זה, ומתוך 

  המאוחרים יותר. כך גם בגילאים

בספרות המחקרית, ככל שחיפשתי, לא מצאתי חומרים על תרחישים בקרב לקויי ראיה. יתכן 

שהדבר נובע מהקושי לערוך מחקרים כאלה, בשל כמות קטנה של ילדים בעלי לקות ראיה, ללא 

  לקויות נוספות.

  מטרת המחקר .3

עיוורון ולקות ראייה בהשוואה ללמוד על היבטים שונים של הכרת תרחישים של ילדים עם 

  לילדים עם ראיה תקינה כדי להגיע לתובנות הנוגעות לעבודה חינוכית עם ילדים בעלי לקות ראיה.

  מחקרשאלת ה .3.1

כיצד תופסים ילדים עם לקויות ראיה את התרחישים כיסוד מארגן של ידע עולם בהשוואה 

  לילדים רואים

  השערות מחקר .3.2

ילדים עם לקות ראיה לבין ילדים עם ימצאו הבדלים בהכרת היבטים שונים של התרחיש בין 

  ראיה תקינה.
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  מתודולוגיה -שני פרק 

  סוג המחקר  .1

קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת.  –שתי קבוצות של ילדים במערך שבו , כמותיינו מחקר המחקר ה

מקבוצת הביקורת ותימדדנה  לכל ילד מקבוצת הניסוי יותאם ילד בעלי מאפיינים דומים

מחקר זה הוא בעיקרו כמותי, יחד התוצאות של הילדים משתי הקבוצות בסדרה של המבדקים. 

עם זאת נאספו פריטי מידע איכותניים רבים במסגרת מבדקי החלוץ ובמחקר עצמו, לכן בפרק 

  אלה. הממצאים יובאו גם ממצאים איכותניים

  ושדה המחקר  אוכלוסיהה .2

עם עיוורון  3.6-7 ילדים בני 7כללה . הקבוצה ראיהלקות  עםילדים הניסוי הינה קבוצת קבוצת 

אשר לומדים במסגרות שונות. שתי ילדות לומדות  ולקויות ראיה משמעותיות (בעלי תעודת עיוור)

ים לומדים לילדים  עם לקות ראיה ועיוורון, שלושה ילד (מרכז אלי"ע) במרכז לגיל הרך בירושלים

המשתלבים דים עם לקות ראיה ועיוורון. ושני ילדים יל(מרכז אלי"ע) לגיל הרך בפ"ת  במרכז

כל הילדים למעט אחד (שנבדק בביתו), נבדקו במסגרות במערכת החינוך הרגילה ליד ביתם. 

 בני ילדים 7כללה שתקינה החינוכיות שלהם. קבוצת הביקורת היתה קבוצת ילדים בעלי ראיה 

נעשתה הצהריים. -בגני ילדים רגילים.  המבדק נערך בבתיהם בשעות אחראשר לומדים  3.6-6.6

  התאמה בגילאי הילדים בקבוצת הביקורת לגילאי הילדים בקבוצת הבדיקה.

  

  כלי המחקר  .3

, בניתי שלושה מבדקים, כך שאוכל על הבנת תרחישים על ידי משתתפי המחקרלצורך המחקר 

לראות לאילו רכיבים ים מטרת המבדקקר. לבדוק את ידע התרחיש בהקשר למדדים של המח

מתייחס אליהם. המאפיינים הוא ממאפייני התרחיש של שנק ואבלסון מתייחס הילד ובאיזו רמה 

כל  זמן, מקום, דמויות, חפצים וקשרי סיבתיות בין החלקים בתרחיש. -הינם  התייחסנואליהם 

מהיבט שונה אל הבנת התרחישים ואיכותם בקרב הילדים. תוכנן להתיחס (מבדק) מחקר חלק ב

מתיחס מטבע הדברים להפקה, לידע האקטיבי של הילד ולא להבנה. הדבר נעשה דרך  זהמחקר 

  שאלת שאלות ובקשה לספר את הידוע לו לגבי התרחישים. 

. תכנון תרחיש 2. , תוך התיחסות לסדר הארועים בתרחיש. פתרון בעיות1 -המבדקים הם 

. הגדרה של פריטים טיפוסיים לתרחיש כשמניחים מראש שהגדרה טובה תיתן 3היבט גלובאלי. ב

  .גם מאפייני תרחיש

  

  :הבאה המבדקים רשימת גובשה חלוץ מבדק לאחר
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  מבדק א' .3.1

  (כאשר התשובה מסתמכת על הכרות עם תרחישים) פתרון בעיות

תבקשו הנבדקים לענות על שאלות המזמנות יצירת תרחיש ה: במבדק זה תיאור המבדק

בלו עידוד לגלות גמישות למצוא יותר מדרך אחת לפתרון יקהנבדקים מוכר דרך פתרון בעיות. 

  הבעיה.

  מבדק ראשון:

המטרה בשאלה זו היא להתייחס לתרחיש של כביסה.  – החולצה התלכלכה מה לעשות? .1

ה מלוכלכת, דרך הכנסה למכונת הכביסה, התרחיש כולל את סדר הדברים החל מחולצ

הוספת סבון כביסה, מרכך, לחיצה על כפתור ההפעלה, תליה ליבוש או שימוש במיבש, 

  קיפול , הכנסה לארון ולבישת החולצה לאחר מכן.  –ועד לחולצה נקיה 

יחסות לביקור רופא, החל מהניסיון יהמטרה היא הת – כואבת לי האוזן מה לעשות? .2

, שאם הוא לא עולה יפה יש צורך בביקור אצל רופא. הביקור כולל בדיקה, לפתרון ביתי

  מרשם לתרופה, איסוף התרופה מבית המרקחת ושימוש בתרופה. 

יחסות לתרחיש של שטיפת רצפה, יהמטרה הינה הת – הרצפה מלוכלכת, מה עושים ? .3

  . טאטוא, שימוש ביעה, ואז שטיפה במים ושימוש במגב וסמרטוט –כולל הכנות 

המטרה היא תרחיש הכולל נטילת כוס נקיה, מילוי במים מהברז,  - אני צמא מה עושים?  .4

 מבקבוק או ממתקן מתאים, ועד לשטיפת הכוס לאחר השימוש בה.

המטרה היא תרחיש הכולל איסוף  – ?אני רוצה לשתות קפה/שוקו/תה. איך מכינים .5

ארון מטבח, שיש, מקרר וכד')  –המרכיבים (כולל התיחסות למקום בו הם נמצאים 

 להכנת המשקה, הפעלת הקומקום החשמלי, הכנת המשקה. 
  

כמה ואיך מאורגן  ללמודלהרחיב את התשובה כדי לפי הצורך,  דובב במהלך המבדק הילד

  אצלו המידע על התרחיש.

  מבדק ב': .3.2

רגנת במבדק זה נבדקת יכולתו של הילד לתאר תרחישים שונים לאחר שניתנת לו כותרת מא

ומילוי דלק  קניית ירקות ,יום הולדתחגיגת : שלושה תרחישיםנעשה שימוש בשל התרחיש. 

ני תרחישים, כאשר אחד מהם הוא תרחיש יום שכל אחד מהילדים נבדק עם . בתחנת הדלק

ההולדת. לגבי הבדיקה השניה היתה העדפה לתרחיש הקניות, למעט כאשר התברר שהדבר נלמד 

  ננת. מובנית ע"י הגבצורה 

  יום הולדת :  . 1תרחיש 

לספר על הוא התבקש פר לנבדק שלבובה יש יום הולדת וותיאור המבדק: במבדק זה ס

לו מספר אביזרים הקשורים  הוצגותקשה האת יום ההולדת. במידה והילד  התהליך ולעזור לתכנן

   .במידת הצורךדובב הילד  , נרות, תוף, זר, חישוק) ובנוסףלאירוע (עוגה, בלונים
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  קנית ירקות : -2תרחיש 

לספר על הוא התבקש  פר לילד שהבובה הולכת לקנות ירקות. וסתיאור המבדק: במבדק זה 

לו מספר אביזרים הוצגו תקשה הה לערוך את הקניות. במידה והילד התהליך ולעזור לבוב

במידת  דובב הקשורים לאירוע (קופה רושמת, כסף, ארנק, שקית סופר, ירקות) ובנוסף הילד

  .הצורך

  

  מילוי דלק בתחנת דלק-3תרחיש 

שעוד מעט לא הנהג ראה באוטו במהלך נסיעה לילדים ש סופרבמבדק זה  תיאור המבדק:

  התבקש לספר איך ממלאים דלק במכונית.הילד . למלא  דלק ךוצרי יהיה דלק ברכב

  מבדק ג' .3.3

  השייכים במובהק לתרחישים ודמות  הגדרות של חפצים

השייכים במובהק ודמות תבקשו הנבדקים להגדיר חפצים התיאור המבדק: במבדק זה 

   .לתרחישים שונים

בלו עידוד להרחיב את תשובתם תוך התיחסות לתרחיש אליו הם יקהנבדקים 

בלו עידוד יקהנבדקים כשמניחים מראש שהגדרה טובה תיתן גם מאפייני תרחיש.  שייכים 

  ת טובה יותר למאפיני התרחיש. במידת הצורך כדי לקבל התיחסו

שאלה לדוגמא: "מה זו נדנדה?" במידה והילד יציין רק את העובדה שהיא משמשת כדי 

להרחיב את התשובה, תוך התיחסות למסגרת ("היכן יש נדנדה")  הוא התבקשלהתנדנד, 

"מי  - ולתרחיש ("מתי הולכים לנדנדה?"). לפי הצורך אפשר להרחיב לפעולות ואנשים נוספים 

  מתנדנד?", "מי מנדנד?"

  המטרה היא התייחסות לתרחיש של בישול. –? סירמה זה  .1

  המטרה היא התייחסות לתרחיש של קניות. –?  ארנקמה זה  .2

המטרה היא התייחסות לתרחיש של שהיה  בשמש (ים, בריכה או  –? מה זה קרם הגנה .3

  טיול).

המטרה היא התייחסות לתרחיש של שהיה  בשמש (ים, בריכה או  –? מה זה מטריה  .4

  טיול).

המטרה היא התייחסות לתרחיש של שהיה  בשמש (ים, בריכה  –?  מה זו חגורת בטיחות .5

 או טיול).

  :המחקר משתני .4
  בלתי תלוי: המשתנ .4.1

המשתנה  על שאלת המחקר. משתנה זה מאפשר לחלק את האוכלוסיה לתת קבוצות כדי לענות

  תלוי במחקר הוא סוג הראיה. סוג הראיה מחלק את הנבדקים לשתי קבוצות. הבלתי

  ילדים עם ראיה תקינה –קבוצה ראשונה 

ילדים עם לקות ראיה משמעותית או עיוורון. הסיבה לאיחוד לקות ראיה  –קבוצה שניה 

שני ילדים עם בקבוצה זו. בפועל השתתפו מספר מועט של נחקרים משמעותית עם עיוורון היא 
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לשתי קבוצות למרות שיש אלה  ילדיםהופרדו לא לכן  .עיורון מוחלט וחמישה עם לקות ראיה

  . ניהםשוני בתפקוד ובהבנה בי

  :יםתלויים משתנ .4.2

, האופיניות לתרחיש, ותהנכונ יםבמילשימוש  העש נבדקהעד כמה  –עושר לשוני  .1

  .ירהבשפה עשועד כמה נעשה שימוש 

 .תשובהשנדרשה כדי שהנבדק יגיע למה מידת ההתערבות -תיווך .2

   השתמש במילים המתאימות לתאור התרחיש.עד כמה הנבדק  –דיוק  .3

מספר החפצים והמקומות הקשורים לתרחיש שהנבדק הזכיר  - חפצים ומקומות .4

 בתשובתו.

 מספר הדמויות שמשתתפות בתרחיש שהנבדק הזכיר בתשובתו. - דמויות .5

עד כמה תשובת הנבדק קשורה לתרחיש, מתוך התיחסות כוללת  – רלוונטיות .6

 לדברים השייכים לתרחיש (חפצים, פעלים, דמויות וכו').

 בתשובתו. הזכירשהנבדק מספר הפעלים הקשורים לתרחיש  - פעלים .7

 .פרט תרחישים  הקשורים לתרחיש שנשאל עליוהנבדק האם  -תרחישי משנה .8

 .תרחיש יום הולדת לתאר איך אופים עוגה כשנשאל ע קאם הנבדה –מא לדבר דוג

למשל: מה  – מתיחס לרצף הזמן של הפעולות נבדקהאם בתשובה ה - רצף בזמן .9

 בהתחלה מה באמצע ומה בסוף.

  התשובות קידוד .4.3

  .1טבלה המוצגת בלכל הסעיפים הקודמים נקבע שיטת קידוד 

  שיטת קידוד המדדים לערכים כמותיים 1טבלה 

  הערה  3ציון   2ציון   1ציון   הנושא

לצורך הניתוח   ראיה תקינה  לקוי ראיה  עיוור  ראיה

ההתיחסות 

  זהה. 2-ו 1לציונים 

עושר לשוני 

  במבדק א'

נתן שני פתרונות   נתן פתרון יחיד  לא ענה

  או יותר

  

עושר לשוני 

  במבדק ב'

    תרחיש עשיר  תרחיש מינימלי  אין תשובה

עושר לשוני 

  במבדק ג'

לא ניתנה 

  הגדרה

הגדרה רחבה   הגדרה מינימלית

  ומלאה

  

    מעותישתיווך מ  עזרה קלה  ללא תיווך  תיווך

ללא מילה   דיוק

  מתאימה

לה מיה  מילה דומה

  המבוקשת

  

  מספר החפצים        חפצים ומקומות
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  מספר הדמוית        דמויות

    כן  חלקי  לא  רלוונטיות

  מספר הפעלים        פעלים

    יש יותר מאחד  יש אחד  אין  תרחישי משנה

    יש יותר מאחד  יש אחד  אין  רצף בזמן

  

  הליך המחקר .5

. לאור תוצאותיו תרחישיםעל מנת לראות אם הניסוי אכן יכול לשקף הכרות של  מבדק חלוץ ךנער

נערך ילדים ול יםהמבדקים השונועברו השינויים אלה נערכו נדרשו שינויים במבדקים. לאחר ש

  ואיכותי. נתונים כמותיעיבוד וניתוח 

  

  ניתוח נתונים .6

  כותניים.יוא ניתוחים כמותיים וערכנ, ילדיםל ועברוההמבדקים שלאחר 

  

  בטחת זכויות הנחקריםהאתיות ו סוגיות .7

ספק תמונה שלמה ומפורטת, תוך שמירה על כללי האתיקה המחקרית, (צבר בן ממחקר זה 

פרטיות ואלמוניות משתתפי המחקר. לשם כך  השמרנלכל אורך המחקר  .)2006יהושע, 

נקטו צעדים המבטיחים אי עשיית שימוש לא הוגן במידע ים בשמות בדויים. נופיעמהמשתתפים 

במבדקים  פות ילדיהםל משתתפי המחקר להשתתשההורים התקבלה הסכמת שנאסף. בנוסף 

  השונים. 
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  ממצאים - שלישי פרק

  ממצאי המחקר, לאחר שהתגבש בעקבות מחקר חלוץ.  יםוצגמבפרק זה 

חדש, פשוט  מבדקהוכן ו שינויים מתאימים לשיפור המחקר. כערנבעקבות המחקר החלוץ 

. התוצאות תוצגנה בהיבט כמותי חות יותרתבסס יותר על שאלות פתו, המיותר, ללא ריבוי פרטים

  ובהיבט איכותי.

  ממצאים כמותיים .1

ממצאי  יםוצגממשתני המחקר המרכזיים ולאחריהם  תחילה התפלגויות יםוצגמפרק זה ב

  המחקר בזיקה להשערותיו. 

כות לקבוצת בעלי לקות הראיה או לקבוצת בעלי הראיה יהמשתנה הבלתי תלוי הינו השתי

 התקינה. 

  פירוט משתני המחקר התלויים בשתי האוכלוסיות ביחד –תוצאות  המחקר   2טבלה 

גודל   המשתנה

  המדגם הכללי

  סטיית תקן  ממוצע  טווח הערכים

 0.18 2.24  3עד  1  14  עושר לשוני 
 0.44 1.96  3עד  1  14 תיווך
 0.19 2.7  3עד  1  14 דיוק

חפצים 

 ומקומות
  ללא הגבלה  14

2.69 0.72 
 0.13 0.31  ללא הגבלה  14 דמויות

 0.21 2.78  3עד  1  14 רלוונטיות
 0.7 1.87  ללא הגבלה  14 פעלים

תרחישי 

 משנה
  3עד  1  14

1.09 0.11 
 0.22 1.56  3עד  1  14 רצף בזמן

 
ניתן המדדים שנמצאו שונים באופן מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות. מוצגים בתוצאות 

  מהם המדדים הרגישים יותר ומה רגישים פחות. לראות 

  ממצאי המחקר בזיקה להשערות המחקר. להלן

שאלת המחקר הינה : כיצד תופסים ילדים עם לקויות ראיה את התרחישים כיסוד מארגן 

  של ידע עולם בהשוואה לילדים רואים.

ילדים עם  ממנה נגזרה ההשערה לפיה ימצאו הבדלים בהכרת היבטים שונים של תרחיש בין

  לקות ראיה לבין ילדים עם ראיה תקינה.
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ממצאי הניתוח הסטטיסטי תלויים. -למדגמים בלתי,  tלשם בדיקת השערה זו נערכו מבחני 

  .1תרשים , והם יוצגו גם ב3טבלה מוצגים ב

שתי קבוצות  -תרחיש  להפרש ממוצעים בלתי תלויים של הבנת  tממצאי ניתוח  3טבלה 
  .לקויי ראיהבעלי ראיה תקינה ו –הנבדקים 

 לקות ראיה  ראיה תקינה  המשתנה
 t  

)12(ד"ח   

   תקן טיתס  ממוצע תקן טיתס ממוצע  

 0.22 1.18 4.9 1.02 4.77 גיל

 5.09- 0.17 1.99 0.2 2.49  **עושר לשוני

 3.51 0.58 2.4 0.3 1.52 **תיווך

 1.86- 0.17 2.6 0.2 2.79 *דיוק

 1.63- 0.76 2.38 0.68 3.01 חפצים ומקומות

 1.54- 0.12 0.25 0.13 0.36 דמויות

 2.47- 0.32 2.62 0.09 2.93 **רלוונטיות

 1.63- 0.59 1.56 0.81 2.18 פעלים

 1.62- 0.55 1.04 0.16 1.14 תרחישי משנה

 1.61- 0.26 1.47 0.18 1.65 רצף בזמן

*  p<0.05 

** p<0.1      
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השואה בין ילדים בעלי ראיה תקינה לילדים עם לקות ראיה או עיוורון, במרכיב   1תרשים 
  התרחיש. 

 
, ) המראה על הפרדה בין הקבוצות p<0.1המדדים לגביהם התקבלה תוצאה מובהקת ( 

   מעידים על מציאת קשר בין איכות התרחיש לבין הקבוצה.

  :ניתן לראות כי 1ומתרשים מס'  3טבלה מ

וצע מממ) היה גבוה M=2.49; SD=0.2בעלי הראיה התקינה (של העושר הלשוני ממוצע  

נמצא מובהק ). הבדל זה  ;0.17SDM=1.99=ילדים עם לקות ראיה (של העושר הלשוני 

  ).  P<0.001-=(12)t ;5.09סטטיסטית (

של  תיווךהוצע מממ) היה נמוך M=1.52; SD=0.3בעלי הראיה התקינה (של  תיווךהממוצע 

t(12)=3.51 ;). הבדל זה נמצא מובהק סטטיסטית (=SD; 2.4M.0=58ילדים עם לקות ראיה (

P<0.005  .(  

וצע מממ) היה גבוהה M=2.93; Sd.=0.09בעלי הראיה התקינה (של  רלוונטיותהממוצע 

). הבדל זה נמצא מובהק סטטיסטית =SD; 2.62M.0=32ילדים עם לקות ראיה (של  רלוונטיותה

); P<0.032.47-=(12)t  .(  

של  יוקהדוצע מממ) היה גבוהה M=2.79; Sd.=0.2בעלי הראיה התקינה (של  יוקהדממוצע 

t(12)=-1.86 ;זה נמצא מובהק סטטיסטית (). הבדל =0.17SD; 2.6M=ילדים עם לקות ראיה (

P<0.1  .(  

בהסתכלות על הממוצעים, רואים שהעושר לשוני קיבל ציון גבוה יותר בקבוצה בעלי ראיה 

תקינה. הדבר נכון גם לדיוק ולרלוונטיות. ואילו הציון בתיווך היה נמוך יותר בקבוצת בעלי 

 הראיה התקינה, כיוון שנדרש להם פחות תיווך. 
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ילדים בעלי ראיה תקינה ילדים עם לקות ראיה או עם עיוורון
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פירוט ההבדלים המובהקים בין ילדים עם לקויות ראייה לבין ילדים בעלי ראייה   2שים תר
  .תקינה

  

  ממצאים איכותיים .2

. ממצאים אלו ממצאים איכותיים שנלמדו דרך התבוננות בתשובות הילדים יםצגמובחלק זה 

תה לילדים שהשתתפו יהמקרים היב גדול של וברמחזקים ומדגישים את הממצאים הכמותיים. 

התייחסו  ילדים בשתי הקבוצותה כרות מסוימת עם התרחישים אותם התבקשו לתאר.יבמבדק ה

כמו הדמויות, החפצים, התפקידים והזמנים. הדבר תואם את  -בצורה נכונה למרכיבי התרחיש 

באיכות יו הנחת המחקר לפיה לכל הילדים תהיה הכרות עם התרחישים, וההבדלים ביניהם יה

ממצאים מעניינים, במדדים  התגלוופרטיה. במחקר הכמותי   ברמת ההכרותשל המרכיבים ו

 :היבטים חשובים שיפורטו להלןמספר התבררו על התמלולים  העבודה. אולם במהלך שנמדדו

  התרחישבחלק ממרכיבי חוסר ידע  .2.1

ילדים עם ראיה רחיש לעומת הנראו חסכים של ידע מהת הראיהבתשובות הילדים עם לקות 

  במרכיבי התרחיש המשמעותיים להבנת התרחיש.חסכים  ,תקינה
הילד העיוור מרכיב לעצמו מציאות שהיא שונה מזו של ילד רואה, בשל יכולתו לעיתים 

צוג מושגים ייקטים הפיזיים לרמות גבוהות יותר של ייהמוגבלת לתאם ולארגן את האוב

אוריינטציות ילמדו בצורה שונה בקרב ילדים עיוורים מופשטים במוח. למשל אובייקטים במגוון 

  . (Pérez-Pereira M, Conti-Ramsden G. 2013) וקושי זה יקשה בהכללה
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שהתיחס לפתרון בעיות, במסגרת ההתיחסות לתרחיש "מה לעשות כשהחולצה א' במבדק 

רחיש, אולם מלוכלכת", עלו הדוגמאות הבאות. דוגמאות אלה ממחישות שלילד יש הכרות עם הת

 הוא חסר מרכיבים ממנו.
 הלומד בגן חובה במערכת החינוך הרגילה :עם עיוורון, ילד  שהמ

  פתרון בעיות

  מחליפים  כשהחולצה מלוכלכת? עושים מה

  לשים במכונה ומה עושים עם החולצה המלוכלכת?

  להכניס למכונה ולהוציא ..עושים אחר כך? ומה 

  לא יודע ואחר כך?

  לא יודע או יבשה הכביסה רטובה

  

ידע משמעותי, והוא אף נותן שני פתרונות לבעיה, אולם הוא לא מכיר את המשך  למשה

ה, נמוציאים מהמכו –התהליך לאחר ההוצאה מהמכונה. ילדים רואים ידעו לתאר תהליך מעגלי 

  תולים ליבוש, מכניסים לארון ושוב לובשים. 

  דוגמא שונה לחוסר ידע. השיחה עם יעל:במבדק ב' שהתיחס להכנת ארוחה ניתן לראות 

  על השולחן  איפה אוכלים?

  במטבח אוכלים איפה? באיזה חדר?

  צלחת מה צריך לשים על השולחן

  לא יודעת איפה צלחות?

  לא יודעת כי עברנו דירה וסכום? סכין ומזלג

  

מעבר נובע מאפשרי שהדבר הסבר יודעת היכן נמצאים הדברים בביתה. ל לא עניתן לראות שי

כיוון שמדובר על ילדה עם  , נשמע לא הגיוני לאדם רואה. הדירה (שהיה לפני ארבעה חודשים)

שיכיר לה את מקום החפצים לאחר מודע ומכוון מצביע על הצורך שלה בתיווך לקות ראיה, הדבר 

 הופיע גם במבדקמעבר הדירה. ילד רואה במצב כזה היה מזמן משלים את ההכרות הזו. הדבר 

 .א' עם יעל
  עונה על השאלות: משה במבדק ב' בו נדרש תאור של תהליך, בתרחיש של הכנת שוקו, 

  שוקולית וסוכריות קופצות  איך?

  מים ומה עוד?

  חלב ומה עוד?

  מהפרה מאיפה?

  מהשקית  ובבית?

  בארון איפה השקית?

  

רק התיחסות  יש אך ורק הזכרה של המרכיבים, ואין פרוט של התהליך. ישבדוגמא זו 

  הוא משער השערה. יודע שצריך חלב אך טועה במיקום ו שהלמרכיבים ולא לתהליך, ובנוסף מ
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  בקרב ילדים עם ראייה תקינה מילים מצביעותשימוש ב .2.2

כאשר ילד רואה רצה לתאר מרכיב מהתרחיש שלא ידע כיצד קוראים ומשיימים אותו הוא 

  ם כאלה"ומז כמו "את זה", "דבריהשתמש בעזרת כינוי ר
דרך הקשור לכביסה (פתרון בעיה של "חולצה מלוכלכת"), שלמדו את התרחיש  ילדים רואים

אך אינם יודעים דוקא את  פים (אבקת כביסה, מרכך), מכירים את הצורך לשים דברים נוסצפיה

לשים דברים "כאלה". מי שלמד את הדברים דרך תיווך בצורה  ךשמם. לכן הם יסבירו שצרי

מבוגר שהמליל את הדברים, ישתמש במונחים הנכונים. למשל כשהגננת לימדה את  מובנית עם

 היה שימוש במונחים נכונים. התרחיש של הכביסה, 
  :, ילד בעל ראיה תקינהןמת

  לשים בכביסה ואז להתלבש  מה לעשות

  ?איפה

 
בתוך הסל מוציאים את הבגדים מאיפה שהיו ואז מכניסים 

  לכביסה

  כן למכונה?

  ואז

 
שמים דברים כאלה לוחצים על כפתורים ואז הולכים ואז 

  זהו

  לא אחרי זה אתה שם את זה שם ואז לובשים את החולצה?

 
 :הדרדוגמא נוספת בשיחה עם 

  מה עושים?  להחליף

  איפה שמים?  שמים בכביסה

  ואחר כך?  תולים

  ו..  אמא שמה במרפסת במשהו שתולים שמה

 
ענתה  שלמדה עם הגננת את התרחיש של כביסה ילדה עם עיוורון  רבמי –דוגמא למצב השני 

  במבדק:

זאת חולצה נקיה זו חולצה אחרת אבל מה לעשות עם החולצה  

  לשים בתוך המכונה  המלוכלכת?

  כביסה איזו מכונה

  לכבס מה לעשותו

  היא תהיה נקיה ואחר כך

למכונה, אולי צריך לעשות עוד כל מיני דברים אחרי שמכניסים 

  נשפוך מרכך וגם אבקה (שקט)מה נעשה אחרי שהמכונה תסיים?

נהדר ואז המכונה תעבוד בררררר וכשהיא תסיים מה צריך 

  להוציא אותה לעשות לחולצה שלי?

  לשים אותה במיבש ו...
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רכך, אבקת כביסה, מכונת מהתרחיש שמיכל מציגה עושה שימוש בכל המילים הנכונות (

 ואין לה צורך במילים מצביעות. היא למדה את המילים הנכונות תוך כדי הכרותכביסה, מייבש), 

ולמד אותה את המילים הקשורות  תרחיש הכביסהאת  ך ותיו של התרחיש עם מבוגר אשר 

  .לתרחיש

 

  מילים חלולות שימוש ב .2.3

לילד העיוור לעתים קרובות יש שפה שהיא מורכבת ממילים בשפה, אך חסרת משמעות בעבורו. 

השפה המוקדמת של הילד העיוור לא משקפת את ידע העולם שלו, אלא את ידיעתו לחקות שפה 

  ..(Strickling C., 2010)של אחרים

מכירה את התרחיש של הכנת השוקו מהבית. הגננת לימדה אותה  רבבדוגמא הבאה, מי

הן  המילים החלולותלאחרונה על הכנת תה, ובמבדק היא מערבבת את שני הנושאים ביחד. 

מוש לא מתאים לתרחיש ולהקשר. שימוש י"תיון", "שמפו" ו "מרכך", "קומקום". בכולן מופיע ש

הכוס החד פעמית עשויה מקרטון שכוסות "כוס חד פעמית וכוס קרטון", במקום ההבנה בשתי 

כוס הקרטון מופיע בהקשר  .(להכנת שתיה חמה). הכוס החד פעמית מוכרת בתרחיש שתיה (קרה)

  לא באופן שברור לה מה תפקידו.שלנו, אך 

  

  סוכר  מה צריך כדי להכין שוקו

  מים מה עוד?

  שוקו מה עוד?

 אותו מערבביםאיך  
  קומקום, תיון מה עוד?

  תיון קומקום מה נשים בכוס

  שוקו שוקו או משהו אחר? אם שמים תיון מה יצא לנו?

  מים סוכר מה מוסיפים

  לקומקום ולאן מוזגים

 ואז שותים
ואז מערבבים ואז שותים את  כן

  זה

  סוכר מים וקפה ותיון וקומקום ?איך מכינים אבא ואמא אוהבים קפה?

איפה שמים את  ואחרי שהם גומרים לשתות את הקפה

  בפח הכוס קפה של אבא?

  בכיור ואם זה מזכוכית אז איפה שמים?

 ואז מה עושים? 
שמים בכוס חד פעמית וכוס 

  קרטון

  שמים אותה פה בצד שבכיור? מה עושים עם הכוס

  מנקים אותה ואם רוצים שהיא תהיה נקיה מה נעשה?
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  עם מים וסבון שמפו מרכך עם מה שוטפים אותה?

  אני הולכת לקנות שמפו ואחר כך מה נעשה

  

התרחיש של הכנת שוקו מאוד מבולבל אצלה. ההתחלה טובה, אבל הבלבול עם דברים שונים 

גולשת מהשוקו לתה (מכנה משותף של הכנת משקאות), ומהסבון  לא מאפשר תרחיש נכון. היא

למרכך (מכנה משותף מקלחת). התרחיש מבולבל, עם בעיות בהכרות עם המרכיבים ועם הסדר 

  מכירה את המילים אבל בתור מילים חלולות ללא הבנת משמעותן.  רבנראה שמי

  

  לשוניה עושרהבדלים ב .2.4

 רקלדים הרואים, והדבר מוכח גם בפרק הכמותי. בפברב המבדקים ניכר העושר השפתי של הי

הילד חווה דרך יותר,  א עשירושנלמד מראיה התרחיש חס להבדלים בעושר הלשוני. יאתי הז

. ובשכיחות גבוההעם יותר פרטים , ראיה הרבה יותר תרחישים  וחווה אותם באופן איכותי יותר

  לכן העושר הלשוני שלו גדול יותר. 

ואילו המפורטים  םאורייתיש בתשובותיהם של הילדים הרואים שכר יהשפתי נביחס לעושר 

, דלות והיה אוריםיחסרות ת ,ניותיעני ,תשובות הילדים עם עיוורון ולקות ראיה היו מתומצתות

 למשל בתרחיש יום ההולדת. ,דיבובצורך ב
את התרחיש תיארו (למעט אחד) הילדים בעלי ראיה תקינה בתיאור תרחיש יום ההולדת רוב 

הילדים בעלי לקות ראיה ועיוורון ב ורלעומת זאת, . לדת שחגגו להםואור של חווית יום הידרך ת

  כללי. לדתוענו תשובות כוללניות שמתאימות ליום ה(למעט אחד) 

  רעות ילדה עם ראיה תקינה תארה יום הולדת:

ואז כל החברים  נביא שולחן, נשים ממתקים ועוגה  איך נארגן?

  יביא לי בית בובות ענקי ינמתנות ורו יביאווהחברות 

כשיהיה לו יום הולדת אני אתן לו מכונית מרוץ  ואוו

  ענקית

וכשהם יגידו  חןנארגן כיסאות לילדים לשבת בשול מה עוד נארגן ליום ההולדת?

הבו את הפיצפוץ והם אאיפה איפה העוגה אז הם י

  יאמרו אני אקח את הפיצפוץ מהעוגה

"איפה העוגה"?  ע הם יבואו אלי והם יגידובארב ומה עוד?

ואני אגיד להם עדין לא הכנו אתם רוצים לראות איך 

אנחנו מכינים את העוגה? אז אני ידליק את המקצף 

  ויעשה ככה 

גם אני אכתוב בשלט  אני אכתוב גם יום הולדת. ואחרי  זה?

 רעותיש יום הולדת וירימו אותי ויגידו לי יה יו  רעותל

מש היא גדולה ממנו אנחנו גם רוצים להיות כבר בת ח

 גדולים ככה הם יגידו לי 
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אבל זה רק לילדים כל האישים יבואו האבות   גם אני רוצה להשתתף

והאמהות יבואו לראות את היום הולדת שלי  והם 

  רעותיגידו מזל טוב ל

  

הכירה את ר ילדה עם לקות ראיה  אשר המבדק שלה היה מעולה היה לה ידע עולם נרחב ומ

אנו רמה הגבוהה מילדים אחרים אולם ם בכל התרחישים השתמשה במילים הנכונות  לעיתי

  רואים שהעושר הלשוני דל.

  

  כסא יום הולדת, כתר מה צריך?

  עוגה  מה נאכל?

  עוגת שוקולד איזו עוגה?

  סוכריות מה נשים על העוגה?

  וניל מה עוד?

אבל איך נדע שזאת עוגת יום הולדת ולא  

 עוגה של מסיבה אחרת? מה נשים על העוגה?
  שמים נרות ומדליקים

  גפרורים איך נדליק אותם? עם מה מדליקים נרות?

  מהתנור מאיפה נביא את העוגה

  הרבה ילדים, ואת תבואי ליום הולדת שלי מי יבוא?

  מתנה מה נותנים לך ביום הולדת?

  

תרחיש יום הלדת הינו תרחיש שבו כמעט בכל המרכיבים הילד אקטיבי וכל  החושים 

שותפים לתרחיש (מריחים את הגפרור, טועמים מהעוגה, מרימים על כסא ועוד) ואכן במבדקים 

כל הילדים ציינו מספר רב של מרכיבי התרחיש גם בעלי ראיה לקויה וכמובן בעלי ראיה תקינה 

הילדים בעלי ראיה תקינה פרטו חוויות אישיות השתמשו במושגי זמן אולם בולט בדוגמאות ש

את הפעולה או בקצרה (בד"כ במילה בודדת) לעומת לקויי הראיה שברוב הפעמים רק ציינו 

  הפריט שקשור לאירוע.

מה עושים "פתרון בעיות :  –דוגמא נוספת להבדלים בעושר הלשוני הינה במבדק א' 

 ילד עם לקות ראיה. ועםנלבין  ראיה תקינהילד עם   ן,מתין  ה בונשו "כשהרצפה מלוכלכת?
 ראיה תקינה: – ןמת

 

  צריך לקחת סמרטוט

קודם לשים מים סבון ואוקונומיקה בתוך דלי ואז שופכים על 

  הרצפה ואז מתחילים לקחת את הסמרטוט ומתחילים לגרוף

 איך שוטפים?
   

 ואחר כך  גורפים לבחוץ
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   עםונ

  מנקים  מה עושים?

  עם מטאטא איך מנקים רצפה?

  מדגים עם היד מה המטאטא עושה?

  לוקחים לפח מה עושים עם הליכלוך?

  לא יודע איך מעבירים את הליכלוך לפח?

  הולכים לחצר ואחרי שמטאטאים מה עושים?

ובבית מה אמא עושה אחרי שהיא 

 מטאטא את הרצפה?
  עם יעה

  לא יש עוד דרך לנקות?

  

  

מכיר את התהליך, ואפילו את השמות של  ,יהישלומד את התרחיש דרך צפ ,ןבדוגמא זו, מת

שנתן תשובות קצרות עם חוסר במידע (למרות מאמצים מרובים לדובב  ועםחומרי הניקוי לעומת נ

  אותו).

לשתי הקבוצות יש סכמות של  הממצאים האיכותיים מאששים את הממצאים הכמותיים:

 ים ביניהם. תרחיש, אולם נמצאו הבדלים משמעותי
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  דיון - רביעי פרק

  בהםהממצאים ודיון  סיכום .1

דים רואים בהיבט של לאה ליוהמחקר בחן את תפיסת העולם של ילדים עם לקויות ראיה בהשו

נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הילדים בעלי  הכרת התרחישים כיסוד מארגן של ידע עולם. 

הראיה התקינה לבין קבוצת הילדים עם לקות ראיה או עם עיוורון. ההבדלים נמצאו במדדים 

כמותיים ואיכותניים גם יחד. ארבעת המדדים הכמותיים בהם נמצאו הבדלים מובהקים הינם: 

ות להשערת המחקר לפיה איכות הכרת עושר לשוני, דיוק, תיווך ורלוונטיות. תוצאות אלו מתאימ

התרחישים נמוכה יותר בקרב ילדים עם עיוורון או לקות ראיה. ההבדלים האיכותניים הבולטים 

היו חוסר ידע הקשור לתרחיש, שימוש במילים מצביעות ע"י הילדים בקבוצה עם הראיה 

עם לקות הראיה,  מוש במילים ללא הבנת משמעותן ("חלולות") ע"י הילדים בקבוצהיהתקינה, ש

  והבדל בעושר הלשוני בין הקבוצות. 

של השוני בין ההיבטים השונים התוצאות התאימו להשערת המחקר, ומעבר לכך לימדו על 

הראיה אין בעיה י ללקויש ניכר הקבוצות ונתנו כיווני מחקר שמבוססים על השווה והשונה ביניהן.

 לים , חפצים, תארים ורצף בזמן אבשמות, פעל -של מחסור באוצר מילים ובהבנה שלהם 

עושר  -יומית של הדברים בתוך התרחישים -המחסור הוא בשימוש ובהבנה של המשמעות היום

אוצר המילים בשתי אמנם לשוני, תיווך, דיוק ורלוונטיות. לקויי הראיה דרשו יותר תיווך. 

ות ובפונקציונאליות הבדל גדול בהבנת התרחיש, במשמעאולם ניכר קפו, ידומה בההיה הקבוצות 

שמשתמשים הרבה מהמילים בין שתי הקבוצות, מה שמוביל אל המסקנה ש יצגות המיליםישמ

הילדים מכירים את  -(כמו הדוגמאות המענינות בפרק הממצאים) הן 'חלולות'בהן לקויי הראיה 

  .הבנה עמוקה של משמעותן האך חסרן המילים ומשתמשים בה

טיבית של תרחיש, גם אם היא באיכות נמוכה כפי יקוגננמצא שלכל הילדים ישנה סכמה 

) ,Nelson 1986  &Gruendel(נלסון ו גרונדל שעלה בקרב ילדים עם לקות ראיה. במחקרן של 

הילדים היו במקום התרחשות אם לא נמצאו הבדלים בין התרחישים שתיארו הילדים, בין 

היו במקום אחר (למשל, בערב בבית הילד). היות אם התרחיש (למשל, במעון הילדים עצמו), ובין 

שהתרחישים לא הושפעו מההקשר המיידי הסיקו נלסון וגרונדל שהתרחישים משקפים את 

יש סכמה שהן לילדים בעלי לקויות ראייה ממצאים אלה מלמדים  יכולת הייצוג הקוגניטיבי.

גם את תוצאות המחקר  נמצא במחקר הנוכחי. תובנה זו מסבירהכפי ש טיבית של תרחישיקוגנ

אור התרחישים ע"י הילד כאשר ניתנו להם חפצים הקשורים יהחלוץ שלימדו על צמצום בת

, במבדק השני של המחקר החלוץ, בו היה על הילדים לתאר רצף לתרחישים השונים. לדוגמא

-חפצים הקשורים לתרחישים אלו, כגון זר יום הוצגושלם של תרחיש יום הולדת וקנית ירקות, 

הילדים הולדת, נרות, עוגה קטנה, בלונים, חישוק, כלי נגינה, ארנק, ירקות, שקית סופר  ועוד. 

התרחיש ם, והשתמשו בחפצים רק לצורך המיקוד. היות שלוהרואים סיפרו את התרחיש לפי החו

הראיה היתה התמקדות  תוקעם ל של הילדים לעומת זאת בקבוצהשלהם בכללו היה מורחב. 

אור ינראה היה שהחפצים חוסמים את ת. על השאלות שנגעו לחפציםבצמצום נו בחפצים, והם ע
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כלומר, לימוד מובנה (לא דרך חוויה) יביא לידע של התרחיש של הילדים עם לקות הראיה. 

    תרחיש, אולם לא יביא להרחבת והעשרת סכמת התרחיש במוח.

 –ופשט (אבסטרקטי) הנטייה הזאת לצמצום קשורה גם בהבדל בין מוחשי (קונקרטי) למ

ראייה לקויות בחפצים כדי להפליג עם הדמיון, ילדים עם נעזרו בעוד ילדים עם ראייה תקינה 

הדמיון שלהם. זה ממצא מעניין מאוד שכן שלב חשוב מאוד  תנצמדו לחפצים וזה צמצם את גבולו

ו ילדים במעבר להפשטה הוא מוחשיות. היות שילדים עם לקויות הראייה לא עברו שלב זה כמ

רואים, הם לא יכלו להמשיך הלאה. זה דומה גם למשחק סימבולי. ילדים עם התפתחות תקינה 

  יכולים לקחת מקל ולדמות שהוא תורן של ספינה, מטאטא, עץ, מגדל וכו'.

ילד העיוור מרכיב לעצמו ההמחקר.  ממצאיבספרות ניתן למצוא התיחסות המחזקת את 

לילד העיוור יכולת מוגבלת לתאם ולארגן את האוביקטים  רואה.מציאות שהיא שונה מזו של ילד 

צוג מושגים מופשטים במוח. מפני שתשומת הלב לאובייקטים יהפיזיים לרמות גבוהות יותר של י

לקויה בקרב ילדים עיוורים יש להם קושי לדעת שהאובייקט זהה ללא קשר  אוריינטציותבמגוון 

 Pereira -Pérez( יקשה בהכללהוקושי זה  בקוביות)למיקומו במרחב (משפיע למשל על משחק 

&Conti-Ramsden  ,2013 .( 
נמצאו הבדלים כמותיים ואיכותניים בהכרת התרחיש בין ילדים עם ראיה תקינה לסיכום,  

טיבית י. לכל הילדים יש סכמה קוגנלילדים עם לקות ראיה, באופן שהתאים להשערת המחקר

ה בין שתי הקבוצות. בנוסף, דרך המבדקים השונים במחקר של תרחיש, אך איכות התרחיש שונ

  ניכר הצורך הרב בתיווך אצל ילדים עם לקות ראיה.

  

   והמלצות פדגוגיות אישיות תובנות .2

מספר תובנות משמעותיות שיש להן משמעויות ממחקר זה, המשלב פן כמותי ופן איכותי, עלו 

  ראייה:פדגוגיות למחנכים העובדים עם ילדים עם לקויות 

דרך צפייה והתנסות.  –לימוד התרחיש בקרב ילדים עם ראיה תקינה  נעשה באופן הטבעי 

נועד לחזק את הבנת  ברצף וכדומה,תמונות  ,לוטולימוד התרחישים באופן דידקטי  באמצעות 

לקות ראיה לא מספק עם התרחיש, אולם לימוד תרחישים רק באמצעים דידקטיים בקרב ילדים 

כמות תרחישיות שונות. זאת משום שלמידת התרחיש באופן טבעי פחות טובה בשביל בנית ס

תית ולא רק באמצעים ייה זו. לכן על המבוגר ללמד את התרחיש בדרך חווייבקרב אוכלוס

 דידקטיים כמו שמחנך נוהג לעבוד עם ילד בעל ראיה תקינה.
לקות ראיה הלמידה הטבעית פחות איכותית, וחסרה את תמונת  עםוסף, אצל ילדים בנ

התרחיש המלאה, לכן לימוד תרחישים בקרב ילדים אלה דורש התנסות מעשית וחזרתיות רבה. 

קשה לו הצורך בחזרתיות נובע לעיתים מחוסר ענין של הילד במתרחש סביבו, כיוון שממילא 

הילד העיוור מהסס היא שלעתים קרובות , תסיבה נוספלראות ולחוות את התרחיש באופן מלא. 

לחקור את הסביבה בגלל פחד מהלא נודע. מבוגרים מגוננים מדי גורמים לו לעתים קרובות 

ולכן יש לגונן פחות ולתת לילד יותר לחקור את הסביבה. אוש מחיפושים ומחקירת העולם. ילי
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לם, ובפיתוח השפה שנדרשת ללא ניסיון קונקרטי הילד יתקשה בפיתוח הבנה משמעותית של העו

  .(Strickling C., 2010)ם אור או חשיבה על העולילת

בחפצים להשתמש לא המלצה נוספת היא שבעריכת מבדקים כמו במחקר הנוכחי חשוב 

ה לשלוף נהדרישה מהנבדק היששימוש כזה יפגע בדיוק של תוצאות המחקר.  משום  ובתמונות

במבדק  לו שבה מיוצגים התרחישים השונים.את התשובות מתוך הסכמה הקוגניטיבית ש

הם שימשו לילדים הרואים כתומכי זכרון, ואילו הילדים בעלי לקות חפצים  הוצגוהמקדים בו 

הראיה התמקדו בחפץ עצמו. ולכן יש להתאים את כלי המחקר לאוכלוסיה  ובבדיקת מושגים 

 מנע משימוש בחפצים.ימופשטים לה
של ילדים עיוורים ולקויי ראיה ידע על האופן הנכון והיעיל כמו כן, חשוב להקנות לגננות 

ית התרחיש. בניגוד לילד בעל ראיה תקינה שרוכש את התרחיש בעצמו באופן טבעי ע"י ילהקנ

הסתכלות, הילד שאינו בעל ראיה תקינה לומד את התרחיש באופן שונה לחלוטין. כדי ללמד אותו 

תיווך וחשיפה דרך חושים אחרים והתאמות של  את התרחיש נדרשת הקניה מלאכותית הכוללת

עם לקות ראיה משמעותית והתפתחות  3.6החפצים. ראיה לכך היא עם הילדה מור ילדה בת 

תקינה. לדברי הגננת למור יש הורים שכל הזמן מתווכים וחושפים אותה לתרחישים שונים ואכן 

לגבי תחנת דלק היא תארה במבדק ב'  נשאלהבמבדק היא קיבלה ציון גבוה, לדוגמה, כאשר 

במדויק וניכר שהיא היתה שותפה לתהליך התידלוק והיא גם ספרה שאביה הוציא אותה מהרכב 

במבדק הראשון ציינה שאת הכוסות זורקים ש ,מירבוהם תדלקו יחדיו. דוגמה נוספת היא של 

וסות חד לפח לאחר השימוש, גם אם הן כוסות זכוכית. זאת כיוון שהיתה רגילה לשתות רק מכ

פעמיות. ואילו במפגש השני איתה, בשאלה על הכנת משקה, היא ידעה שכוס זכוכית שמים בכיור 

וחד פעמית בפח. הידע התוסף כיוון שהגננת שהיתה עדה למבדק הראשון לימדה אותה את 

  התרחיש בין המפגשים. 

  מגבלות המחקר: .3

ולא בהבנה. הדבר מחקר  זה עסק , מטבע הדברים, בהפקה ובהפגנת ידע האקטיבי  .1

נעשה דרך שאלת שאלות ובקשה לספר את הידוע לו לגבי התרחישים. יתכן שאצל 

חלק מהילדים יש הרבה יותר ידע בנוגע לתרחישים שונים שאינו בא לידי ביטוי 

 מסיבות שונות כגון חוסר שיתוף פעולה עקב בושה, לחץ, מגבלות שפה וחוסר קשב. 

לדים עלולה לפגוע בתוצאות משום שלשיתוף העבודה עם מספר קטן יחסית של י .2

מחקר מקיף יותר שיכלול יותר ילדים  ולכן מומלץ לבצע .הפעולה שלהם יש השפעה

ויהיה פחות מושפע משיתוף הפעולה שלהם. יתכן שלשם כך כדאי לערוך את 

המחקר על ילדים מבוגרים יותר ובכך לנטרל את הקושי בשיתוף הפעולה כגורם 

 ת. משפיע על התוצאו

 חסותיאוכלוסיית לקויי הראייה היא הטרוגנית מבחינת תפקוד הראיה וההתי .3

בקבוצת הילדים בעלי לקות הראיה היו שני אליהם כאל קבוצה אחת הינה מגבלה. 

מוחלט ושאר הילדים היו עם ראיה ברמות תפקוד שונות דבר  ןילדים עם עיוורו

 המשפיע על החשיפה לתרחישים שונים. 
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  ים עתידייםלמחקר המלצות .4

הממצאים הראשוניים של מחקר זה הם שנמצא ידע על התרחיש שנמצא בשתי הקבוצות, כלומר 

יש אפשרות לפתח סכמה של תרחיש גם בנוכחות לקות ראיה משמעותית. יחד עם זה, נמצאו 

  הבדלים הן איכותיים והן כמותיים, שיכולים להיות פתח למחקר נוסף.

סוגים שונים של תרחיש בקרב אוכלוסיות שונות, למשל תפיסת יכול לעסוק ב המשךמחקר 

חיש תרחישים השונים במידת החוזק או החולשה ובמידת האקטיביות / פאסיביות. למשל, תר

) Schank & Abelson, 1977(הינו תרחיש חלש כפי ששנק ואבלסון  במחקר זה  יום ההולדת
תרחיש הקניות לעומת זאת, מאורעות. הגדירו כיוון שאינו קבוע והכרחי לגבי הרצף המדויק של ה

פאסיבי או חזק וכן  ואהוא חזק אבל יותר פאסיבי. מעניין היה לחקור בנוסף תרחיש חלש 

  אקטיבי.

  

  סיכום .5

חינוך ילדים עם לקות ראיה. מסקנותיו העשירו עבודה רבת שנים בנושא המחקר נבחר על סמך 

הורים, גננות  –מהעוסקים בתחום את הידע שלי בנושא, ונראה שיש בכוחם להעשיר רבים 

ומורים. העבודה עוזרת להבין את עולמו של הילד עם לקות הראיה, ואת אופן הסתכלותו על 

ותרחישים בעולם שסביבו. מכאן גם נובעת הבנת החשיבות של הכרתו את התרחיש בגיל  תופעות

ירוש אירועים הבנת ופצעיר, דבר משמעותי ללימודיו בהמשך הדרך. הכרת התרחיש מסיעת ל

תארגנות לצורך השגת מטרה, הבנת סיפורים, , עזרה בהבהם ישירה ותהתנסגם ללא חדשים 

לימוד התרחיש דורש יכולת הכללה, וזיהוי המרכיבים המשותפים לתרחיש בדיחות וחידות. 

ועל  ידע על אובייקטיםכולל תרחיש אלה שמופיעים במקרים בודדים של תרחיש זה.  הלעומת 

 . םביניההאינטראקציות ל עאנשים ו
  

, וכוללת בתוכה האחריות שלנו הינה גדולה ביותר בבואינו לחנך ילדים עם לקות ראיהולכן, 

הכרת תוצאות המחקר ע"י  את הצורך להרחיב את ידיעותינו לגבי דרכי החינוך המתאימות.

  תם. גננות, מורים והורים יתרמו לילדים העיוורים בהכרת התרחיש ומתוך כך בהתפתחו
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Abstract 
This study deals with various aspects of script knowledge in blind and visually-

impaired children in comparison with their peers with normal vision.  

Of all the senses, the sense of vision transmits the greatest amount of 

information to the brain. This sense, which is active at both short and long 

distances, also collects data from other senses and delivers them to the brain 

(Bishop, 1998). 

Script is a cognitive model based on stored memory that is accumulated in brain 

by repetitive perceptual- sensory experiences (Schank & Abelson 1977). The inner 

structure of scripts includes sequences of actions and events performed in routine 

daily life such as going to the clinic, birthday celebration etc. (Zur, Segal, Rom 

2012).  

The present study investigated the quality of scripts produced by blind and 

visually-impaired children as against children with normal vision in the age range 

of 3 to 6 years. A battery of tests, aimed at examining various aspects of script 

representation such as problem solving, script planning and definition of typical 

objects, was administered to both populations.  

Quantitative and qualitative differences were found between the two groups; 

Children with normal vision outperformed their visually-impaired and blind peers 

in linguistic richness, in adhering to relevant features of the script and in the level 

of linguistic specificity. Moreover, visually-impaired and blind children required 

more mediation and scaffolding than children with normal vision.  

This study has important implications to parents and educators of blind and 

visually-impaired children, who may benefit from the findings and adjust their 

methods of teaching and so to achieve this important goal of mastery of script 

knowledge.      
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