מחקר מצא כיצד ספרים ומסכים משפיעים על מוחם של ילדים  -משפחה  -הארץ

1/27/2020

מחקר מצא כיצד ספרים ומסכים משפיעים
על מוחם של ילדים
הממצאים חד משמעיים :חשיפה לספרים משפיעה באופן חיובי על התפתחות אזורים
במוח שקשורים לרכישת שפה ,כתיבה ,דמיון וקשב .חשיפה למסכים ,לעומת זאת,
גורמת בדיוק את ההיפך

ככל שהסיפור מסופר באופן יותר אינטראקטיבי ומזמן תגובה ,כך החומר הלבן במוח משתפר צילום :אילוסטרציה :דודו בכר
נועה לימונה
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פורסם ב16:09-

בדיחה הורית שחוקה גורסת שאנחנו הכי אוהבים את הילדים שלנו כשהם ישנים .ומה לגבי כמה רגעים
לפני השינה ,כשאנחנו יושבים לצד מיטתם ומקריאים להם סיפור? בעיני זה אחד הרגעים המתוקים
ביותר ביום – רגע של שקט והתכרבלות נעימה לכל הצדדים ,הזדמנות לקירבה נטולת ניהול זמן וזירוז
וגם אפשרות להפגנת כישורים דרמטיים חבויים ,כשנכנסים לדמויות בסיפור ומעניקים להן קולות
וטמפרמנטים שונים.
ובכל זאת ,לעתים קשה להתמיד בשגרת הסיפור לפני השינה .במיוחד כשהילדים רוצים עוד סיפור ועוד
אחד ,והזמן החופשי המועט שלנו הולך ואוזל לנגד עינינו ,ויש מטלה דחופה לעבודה שמהדהדת בראש.
הפיתוי גדול :אפשר לאפשר לילדים אייפד ולגמור את המטלה לעבודה ,להספיק לקפל כביסה ,או אפילו
לגנוב קצת זמן מסך בעצמנו.
אנחנו נכנעים לפעמים לפיתוי ,למרות שברור לנו שעדיף להקריא לילדים ספרים ,מאשר לתקוע אותם
מול מסך .שני מחקרים מדעיים ,שהתפרסמו לאחרונה ,מספקים גיבוי מדעי לאינטואציה הזאת .זה אולי
מצער ,כי היה נחמד לגלות שמסך זה אחלה להתפתחות ילדים ,אבל זה בהחלט לטובתנו ולטובת
הילדים שלנו .המחקרים מביאים לראשונה ראיות נויורלוגיות להשפעות המיטיבות שיש להקראת
סיפורים על התפתחות המוח של ילדים ועל יכולות הלמידה ,שישמשו אותם בבית הספר; ולעומת זאת
הם מראים גם מה ההשפעות הבלתי מיטיבות שיש בחשיפה למסכים על אותם חלקים במוח ,חלקים
שרלוונטיים ביותר ללמידה.

מיטב הכתבות ,העדכונים והפרשנויות ,מדי יום ישירות
למייל
הרשמה בקליק

החוקרים ,מהמרכז לאוריינות ושפה בבית החולים לילדים בסינסנטי ,אוהיו ,ארצות הברית ,השתמשו
בטכנולוגיית  MRIכדי לבדוק איך הקראת סיפורים וזמן מסך משפיעים על החומר הלבן במוח של 47
ילדים בגילים  ,3-5ילדים שטרם למדו לקרוא בעצמם.
החומר הלבן במוח מחבר בין אזורים שונים האחראיים על תפקודים שונים .פרופ' ציפי הורוביץ-קראוס,
מנהלת המרכז בסינסנטי וחוקרת במרכז לדימות מוחי בילדים בטכניון ,שלקחה חלק במחקרים פורצי
הדרך הללו ,מסבירה ל"הארץ"" :אפשר לדמות את האזורים השונים במוח  -כמו האזור שאחראי על
קשב ,או האזור שאחראי על שפה  -לערים ,ואילו את החומר הלבן לכבישים המחברים בין הערים
השונות .ככל שהכבישים רבים ואיכותיים יותר – אין בהם בורות והם חלקים – כך קל יותר להגיע
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במהירות מעיר אחת לאחרת" .כלומר ,ככל שהחומר הלבן איכותי יותר ,כך התקשורת בין חלקים שונים
במוח טובה יותר ,תפקוד המוח ויכולת הלמידה גבוהים יותר והעיבוד מהיר יותר.
דימוי אחר ,הפעם של תזמורת ,משמש את הורוביץ-קראוס להסביר את חשיבות איכות הקישוריות
לקריאה" .בדיוק כמו שבתזמורת כל כלי חייב להיות מתוזמן בנגינתו עם שאר הכלים ,אחרת התזמורת
מזייפת ,כך בתהליך הקריאה .אם אחת הרשתות ,לדוגמה זו האחראית על הקשב ,פועלת בזמן שאינו
מותאם לשאר הרשתות ,לדוגמה ,אלה האחראיות על זיהוי מילים ,אז הקריאה המתקבלת אינה
'שוטפת'".

לקראת בדיקה במכשיר ה MRI-במכון שטראוס לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב צילום :המרכז לדימות מוחי בילדים ,טכניון

איש לא חקר איך תינוקות לומדים לדבר .ואז הגיעה פרופ' קוהל
חמישה חודשים יכריעו אם ילדכם יהיה בריא ומאושר .איך משפיעים על עתידו?

האזורים האלה במוח
לדברי הורוביץ-קראוס ,המאמר שהתפרסם כעת הוא המשך של מאמר שאותה קבוצת חוקרים פרסמה
ב .2015-המאמר ההוא בחן רק את אזורי המוח הפעילים בקרב ילדים במהלך האזנה לסיפור ,שם
התגלה שחשיפה לספרים והקראת סיפורים לילדים משפיעה באופן חיובי על התפתחות אזורים במוח
שקשורים לרכישת שפה ,לקריאה עצמאית וכתיבה ,לדמיון ולקשב .החידוש במחקרים שהתפרסמו כעת
הוא בכך שהם מתמקדים בקישוריות בין האזורים הרלוונטיים ללמידה ולא באזורים עצמם.
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"המחקרים שלנו מביאים עדויות לכך שילדים לפני גיל קריאה ,שנחשפו לזמן ארוך יותר של הקראת
ספרים ,שהוריהם קראו להם ספרים באופן אינטראקטיבי ושהיו להם יותר ספרים בביתם ,הראו פעילות
מוחית גבוהה יותר וקישוריות מוחית מיטבית באזורים מוחיים הקשורים ליכולות שפתיות ,יכולות ראייה
ודמיון ויכולות קוגנטיביות גבוהות ,כמו קשב ,זיכרון וכדומה" ,מסבירה הורוביץ-קראוס.
"הקישוריות המוחית ,קרי מסילות החומר הלבן המחברות בין אזורים מוחיים הקשורים לעיבוד שפה,
דמיון וקשב ,ישמשו מאוחר יותר את הילדים בתהליך הקריאה" ,היא מבארת" ,ולכן חשוב 'לגרות' את
האזורים האלה על ידי הקראה".
לדברי הורוביץ-קראוס ,הממצאים הללו תומכים בהמלצות ארגון רופאי הילדים האמריקאי ,שמעודד
הורים לחשוף ילדים לספרים ולהקריא אותם באופן אינטראקטיבי מרגע הלידה .ילדים נולדים עם הכמות
הגדולה ביותר של נוירונים שתהיה להם במהלך כל חייהם ,אבל החוויות שהם חווים מכריעות אילו
קשרים בין נוירונים יתחזקו ואילו קשרים לא יתחזקו ,ולכן ימותו .אומנם המוח יכול להשתנות וללמוד בכל
גיל ,אבל הוא יעיל יותר לאין ערוך בחמש השנים הראשונות לחיים  -אז המוח מתפתח במהירות הגבוהה
ביותר ,ולכן לילדים שזוכים ליותר חוויות שמגרות את המוח בשנים האלה ,יש יתרון עצום כשהם מגיעים
לבית הספר .בשנים שלאחר מכן זה נעשה קשה יותר ויותר להדביק את הפער.
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פרופ' ציפי הורוביץ-קראוס מקריאה סיפור ליאיר קראוס ,בן תשע ,במכשיר ה MRI-שבמכון שטראוס לחקר המוח באוניברסיטת תל
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איך המוח עושה את זה?
ההתפתחות הטכנולוגית של השנים האחרונות מאפשרת לחוקרים לדעת לא רק מה המוח שלנו עושה,
אלא גם איך הוא עושה את זה .החוקרים בדקו כמה מדדים של הקראת סיפורים :זמן הקראה ,איכות
הטקסטים ,סוג הטקסטים ,איכות האינטראקציה בין ההורים לילדים ועוד .מסתבר שהענקת קולות
שונים לדמויות בסיפור לא רק משעשעת את הילדים ונותנת להורים ערוץ להפגנת כישורי משחק ,אלא
ממש תורמת להתפתחות המוח של ילדים .ככל שהקראת הסיפור היתה אינטראקטיבית יותר ,משחקית
יותר ,וכללה יותר שיח בין הילדים להורים וככל שהקשב של הילדים היה מגויס יותר לסיפור – כך איכות
החומר הלבן במוחם היתה מיטבית יותר ,לפי המחקר .בנוסף ,ככל שזמן ההקראה היה ארוך יותר וככל
שבבית יש יותר ספרים ועיתונים ,כך איכות החומר הלבן מיטבית יותר.
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איור של החומר הלבן במוח של ילדים שמגיעים מבתים שבהם מקריאים הרבה סיפורים צילוםWiley Online Library :

ומה באשר למסכים הידועים לשמצה?
לעומת ספרים ,החשיפה למסכים היא חדשה יותר ,ומכאן שהמחקרים המתפרסמים בנוגע אליה חדשים
יחסית ואינם רבים .ובכל זאת ,מחקרים מראים שכאשר מקריאים לילדים סיפור מספר שיש בו תמונות
ואיורים ,מופעלים במוח אזורים האחראיים על דמיון וקשב .לעומת זאת ,צפייה פאסיבית בסרטונים ,לא
הפעילה את האזורים הללו.
במחקריהם ,הורוביץ-קראוס ושותפיה מצאו שבעוד זמן רב יותר של קריאה והקראה באים יחד עם סידור
מיטבי יותר של מסילות החומר הלבן ,זמן מסך )שעתיים ביום בממוצע( פירושו סידור פחות מיטבי של
החומר הלבן בילדים טרם גיל קריאה" .הנקודה מטרידה במיוחד מאחר שמדובר בסידור שאינו מיטבי
באזורים שתורמים להתפתחות הקריאה בעתיד .הממצאים ממשיכים מחקר קודם ,שהראה כי זמן מסך
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ארוך יותר בקרב ילדים בני  8-12מוביל לקישוריות מופחתת בין אזורי קריאת מילים לאזורים המשויכים
ליכולות שפה וקוגניציה" ,מסבירה הורוביץ-קראוס ומוסיפה כי "טכנולוגיה היא דבר חיובי ,אבל עלינו
קודם כל להגן על המוח המתפתח ולא להפריע לו ליצור את הבסיס ליכולות העתידיות .המסכים מציגים
עומס ,הצפה של מידע ,וזו החולשה שלהם".
ומה לגבי ספרי שמע? אם אתן לילדיי להאזין לספרים מוקלטים במקום להקריא להם ,האם תהיה לכך
אותה השפעה על המוח? לדברי הורוביץ קראוס ,האזנה לספרי שמע אינה כוללת אינטראקציה עם
ההורה ולכן היא פחות טובה ממצב שבו הורה מקריא סיפור" .אין תחליף לאינטראקציה בין מבוגר לילד,
שמקריא ,שמגייס את הקשב של הילד ,ששואל אותו שאלות" ,מציינת הורוביץ-קראוס .יחד עם זאת ,היא
אומרת" ,ברור שיש אילוצים ,ואם הורים עסוקים ,עדיף שהילדים יהיו חשופים לקלטות שמע מאשר
למסכים".
בנוסף לסריקות המוח ,נערכו לילדים שהשתתפו במחקר גם מבחנים קוגניטיביים שונים .החוקרים
מצאו שילדים שהשתמשו במסכים במשך יותר משעה ביום בממוצע ,קיבלו תוצאות פחות טובות
באוריינות ,בהבעה בכתב ובעל פה וביכולת לקרוא לחפצים בשם במהירות .בניגוד לכך ,ילדים שהקריאו
להם ספרים בתדירות גבוהה קיבלו ציונים גבוהים יותר במבחנים האלה.
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האם תוצאות ומסקנות הניסוי תאמו את הציפיות שלכם?
"לצערנו ,כן .בהתבוננות בילדים בסביבה בה הם אמורים להתרכז לאורך זמן ,כמו בגן או בכיתה ,רואים
שינוי ביכולתם של ילדים להתרכז ,להבין את הנקרא ואפילו לתקשר זה עם זה".
אילו מסקנות מעשיות ניתן לגזור מהניסויים? כיצד הורים יכולים ללמוד מהם?
"בראש ובראשונה ,אין תחליף לשיח של הורה וילד .הספר מהווה בסיס להעשרה שפתית ולחשיפה
לכתב ושותל את 'ניצני האוריינות' בקרב ילדים ,קרי ההבנה שלמילים כתובות ישנה משמעות בשפתנו
המדוברת .כמו כן ,הזמן המשותף מעניק להורים ולילדים פלטפורמה לשיח ,מקום בטוח שילדים בכל גיל
זקוקים לו .אם הדבר נעשה באופן קבוע ,ילדים  -בכל גיל  -וגם ההורים מחכים לו ונהנים ממנו".
"במחקר שערכנו לאחרונה גילינו שקריאה משותפת ואינטראקטיבית תוך שאילת שאלות על הסיפור
באה יחד עם שיפור בפעילות מוחית בזמן משימות קריאה וקשב ,יותר מאשר צפייה בסיפור על המסך.
איננו יודעים מהי ההשפעה של מסכים על המוח המתפתח לאורך זמן ,ולכן ,בהתאם להמלצת ארגון
רופאי הילדים האמריקאי ,מומלץ להימנע מחשיפה ,במיוחד בגיל צעיר" ,מוסיפה החוקרת.
ואם כבר חושפים למסכים ,מדגישה הורוביץ-קראוס" ,עד גיל חמש חשוב שהצפייה במסכים תהיה
מלווה במבוגר ,שיתווך ויהפוך את תהליך הצפייה לאינטראקטיבי בינו לבין הילד .במעבדתנו בטכניון
אנחנו בודקים את ההשפעות הקצרות וארוכות הטווח על מנת להבין כיצד והאם החשיפה למסכים
משנה את יכולתנו לעבד מידע ,והאם היא יוצרת דור חדש של מעבדי מידע .טובים יותר או פחות? עדיין
לא ידוע".
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תגובות
שם

לבחירת השם
ככינוי קבוע

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו

כתבות מומלצות

9/9

https://www.haaretz.co.il/family/.premium-MAGAZINE-1.8448550

