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 תקציר

 העמיד את המורים בפני קשיים – רגילותכיתות למידה ב-קויילשילובם של תלמידים 
עדר כלים הבשל ו בשל חוסר ידע – בעיקרו , להםמוכרים שלא היו ,והתמודדויות
 . מתאימים

 לשינוי גורמים – סגנון הנחיה אפקטיבי,  לא פחות,אך,  שפיתוח ידע,התברר במחקר זה

-קוייללקידומם של תלמידים תפיסת תפקידם כאחראים ביחס ל המורים-בעמדות
 מביא גם לשינויים ברמה האישית –  שפיתוח הידע המקצועי,מן המחקר עולה. למידה

 .למידה-קויילמהות לילדים יא שהן ,אצל מורות

 

 מבוא

 גרמה לראיית – מיוחדים כיםצר בעלי תלמידיםביחס ל בישראל החינוך משרד מדיניות שינוי
 לגידול הביא זה צעד .חינוכית אולוגיהדמאי חלקו מוסרי ערך הרגיל החינוך במערכת שילובם

 ). 2002 קלייפלד (הרגילות בכיתות המשולבים ,הלמידה-לקויי התלמידים במספר משמעותי

 אולם, שילוב יכלפ חיוביות עמדותיש  המורים לרוב כי ,עולה ,ובעולם בארץ שנערכו ,ממחקרים
 יימןה, 1990 רייטר (מתקשים תלמידים דוםילק כלים עדרוה ידע חוסר היא המרכזית הבעיה

1999 ,Vaughan 1996 ועמיתיה .( 

צרכים החיוניים של מורים בחינוך ה לע השואף לתת מענה ,במחקר זה נבדקה השפעתו של קורס
 שלהמטרה המרכזית . בכיתתםלמידה - בהתמודדותם עם קשייהם של תלמידים לקויי– הרגיל
ה הן ברמה  הקורס הייתה לחולל שינוי מהותי בהתייחסותם של מורים לתלמידים אלבניית

 עיצוב עמדות חיוביות יותר כלפי התלמידים באמצעותאישית -ןהמקצועית והן ברמה הבי
תות רגילות באופן מושכל יוחיזוק תחושת המסוגלות של המורים לשלב תלמידים אלה בכ

  .מיחומצ

:  כגון, התורמים לאפקטיביות גבוהה,מדים שבבנייתו נלקחו בחשבון כל המ, כי קורס,שיערנו
 אכן יביא לשינוי – מיומנות ורמת יישום ופתרון בעיותעקרונות ו-רמת, ידע-רמת, רמת מודעות

כי שימוש במספר , עוד האמנו. למידה-הגברת המסוגלות של משתתפיו לטפל בלקויותלעמדות ו
 קורס כזה להפוך עשוי – מתן תמיכה ומתן משמעות,  כגון גירוי אמוציונאלי ,הנחיה-נותסגנו

 .לייחודי ומצמיח

 ביחס יותר חיוביות עמדות גילו – בקורס שהשתתפו המורים כי ,הראו המחקר ממצאי
 תלמידים דוםילק יותר כאחראים עצמם ותפסו תתםיבכ המשולבים למידה-לקויי תלמידיםל

 . ופרקטי אורטית ידע תוחפיעל  המורים דיווחו כן-כמו. אלה

 

 שינוי עמדות מורים בחינוך הרגיל
 

 יחיאל פריש ,חוה סימון, אורלי קריספל

 .ערנות ורגישות בכיתה, עומק-ראינות, "אימהית "הוראה : תארנים
 .פיתוח ידע מקצועי, הנחיה-סגנון,  מורים–הורים , למידה- לקויישילוב, עמדות מורים  :מילות  מפתח
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 עבודתם המשך לצורך חיונית – המורים לציבור זה מסוג קורסים שהעברת ,להסיק ניתן מכאן
  .למידה-ולקויי מתקשים תלמידים עם היומיומית והתמודדותם

 . המורים-יקשי בהבנת יותר להתעמק הצורך את העלו השאלונים ממצאי

 .עומק-ראיונות מספר לערוך והחלטנ ,זאת לאור

 העוסקות ,משמעותיות מותית נחשפו – מורות קבוצת עם שנערכו ,עומק-ראיונות מתוך
 בשלושה התמקדו הללו מותיהת. למידה-לקויי לילדים מהותיוכא כמורות בחוויותיהן
 . השאלונים מתוך עלו שלא ,קריטריונים

  :לעניינים הבאיםקשורים  אלה קריטריונים
  ;ותרומתו לפיתוח ידע מקצועיוח ידע אישי פית . א
  ;רמה המקצועיתנוסף על ה – מיקוד תרומת הקורס ברמה הרגשית  .ב
  .תרומת הקורס לפיתוח עמדה של דאגה ואכפתיות בתפיסת תפקידן המקצועי  .ג

 ואף, תלמידיהן עם המורות של הקשר לחיזוק תרמה – זו צפויה-בלתי עמדה שדווקא ,התברר
  .האישיים ילדיהן של הלמידה-לקויות עם להתמודד המסוגלות חושתת להגברת

 להגדיר חשוב – למידה-קוייל ילדים של לתפקודם ואימהות הוראה שבין בקשר נדון בטרם
 .ל"הנ הנרחב המושג של מהותו את בקצרה

 

   הגדרה–למידה -לקות

 . למידה-קיימות הגדרות שונות ללקות

 National Joint Committee on Learningשל ההגדרה את זה במאמר נציג הדיון לצורך
Disabilities,1994 ,הלמידה-לקויי בתחום מקצוע-אנשי של רחבים חוגים על המקובלת: 

 ,הטרוגניות הפרעות לקבוצת שמתייחס ,כללי מונח אהי למידה-לקות
 :תחומים הבאיםב ובשימוש ברכישה משמעותיים בקשיים המתבטאת
 הפרעות. מתמטיות יכולות או/ו, הָגָׂשְמַה, כתיבה ,קריאה, דיבור, הקשבה

-חוסר תפקוד נוירולוגימ נובעותהן ש ,ומניחים, לפרט פנימיות הן אלו
 הלמידה-שלקות י"אעפ. החיים מעגל לאורך להופיע עלולות והן, מקצועי
, חושית פגיעה (נוספים מגבילים תנאים בצירוף זמנית-בו להתרחש יכולה
 הבדלים (חיצוניים תנאיםבצירוף  או, )וחברתית רגשית הפרעה, שכלי פיגור

איננה  הלמידה-לקות – )מתאימה לא או מספיקה לא הוראה, תרבותיים

 ).NJCLD. 1994 (אלו תנאים של ישירה תוצאה

 של הלמידה אופן על המשפיעות ,למידה-לקויות של רבים סוגים ישנם, מההגדרה שמשתמע כפי
 אלה תלמידים של שונות תפקוד-וברמות קושי של שונות עוצמותב ביטוי לידי ובאות התלמידים

 על להשפיע  עשוי– השונות הלקויות לגבי שלהם הידע-חוסר או המורים שידע ,ברור לכן. בכיתה
 ".רגילות "בכיתות אלה תלמידים של שילובםביחס ל עמדותיהם

 

  רכיהם של מורים העוסקים בשילובוצ

 .ב ;עמדות המורים .א: שני גורמים נובעים במידה רבה מ,ידם כפי שנתפסים על ,צורכי המורים
 . ביישום השילוב המוריםקשיי
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 שילובל עמדות ביחס. א

 בהצלחת בחשיבותן מרכזיות מצאונ – מיוחדים צרכים בעלי תלמידים כלפי מורים עמדות
 ימודיםהל כניתבת שינוי או אדמיניסטרטיבי שינוי מכל יותר, הרגיל בחינוך התלמידים שילוב

 ). 1991, שכטמן(

 מודל היותו בעצם – מתקשהה התלמיד של שילובו בהצלחת מרכזי תפקיד יש שלמורה ,ספק אין
 החינוך במסגרת המתקשים בילדים לטפל שיש ,האומרת ,התפיסה. חיובי ויחס עמדה-הצגת של

 לגבי ספציפי באופן והן כללי באופן הן, בתפקידו אחרת הסתכלות מהמחנך דורשת – הרגיל
  .המיוחדים הצרכים בעל הילדים

 הרגיל בחינוך המורים גישות על המשפיעים ,מרכזיים מרכיבים חמישה מציינת) 1990 (רייטר
 : לשילוב ביחס

  ;מיוחדיםהצרכים ה ליעבידע מוקדם על התלמידים  . א
  ;הדימוי העצמי המקצועי של המורים . ב
  ;סוג העזרה והסיוע הניתנים . ג
  ;כישלון של תהליך השילוב במסגרות חינוכיות שונותעל דם על הצלחה וידע מוק .ד
  .הגישה הבסיסית של המורים לעבודתם החינוכית  .ה

 – שילובל ביחס מורים בעמדות השינויים מהות את שחקרו ,)2002( קלייפלדו )2001( רוטנברג
  ביחסמורים של עמדותיהם על המשפיעים ,הגורמים על חוקרים של רבים דיווחים אספו

  .שילובל

 : היו הבאיםגורמים הבולטיםשלושת ה
 .בעלי צרכים מיוחדיםהכרת המורה בעצם הצורך בשינוי ההתייחסות לתלמידים  .1
 .טחונו העצמי של המורה בכישוריו המקצועייםיב .2
 .השילוב-ס בנושא"ביה- הנהלתתתמיכ .3

 הרצוי בין פער נתגלה – )2004 גאלמו (מורים של הוראה בהתנהגויות הבדלים שבדק ,במחקר
 גם שמדווח כפי. רגילות בכיתות משולביםה ,למידה-קוייל תלמידים להוראת הנוגע בכל למצוי

 הכיתה למכלול הפונות, ליותפרונט הוראה בשיטות להשתמש מעדיפים שמורים ,נראה, בספרות
 . ספציפיים לתלמידים הפונות, בשיטות מאשר יותר –

 ועמדותיהם ,כרצויות – המורים י"ע הוראה התאמות  נתפסוהמוצהרת שברמה י"אעפ – זאת
 ). 2004אלמוג ושכטמן  (חיוביות היו ביחס אליהן

 :הם הבאים זו לתופעה האפשריים הסבריםה

 או שינוי משמעותי בתכנון השיעור ,ת השקעת זמן נוספתו דורש שאינן,הוראה-העדפת דרכי  .א
 ; המקורי

הכשרה של המורים בחינוך הרגיל בכל הנוגע לשיטות -סרוחוק יחוסר ידע מספ  .ב
 ;  עם קשיים ספציפיים של תלמידיםהתמודדותדיפרנציאליות ל

מלכתחילה נכתבה ש ,הלימודים-טלית מושפעת מהלחץ לעמוד בתכניתדרך ההוראה הפרונ  .ג
 ).2004אלמוג ושכטמן (תלמידים רגילים ל

 לעבודת הקשורים ,הסביבתיים הגורמים את רןבמחק בדקו –) 2005 (פייגיןו רייטר, טלמור
 . לשחיקתה שלהם הקשר אתו ,מיוחדים צרכים בעלי תלמידים בה שמשולבים ,בכיתה המחנכת

  :ן הגורמים הבאים מפחיתים מעוצמת שחיקתכי ,מציינות תומחנכה
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  ;תלמידים בעלי צרכים מיוחדיםבאבחון וטיפול מהיר יותר  . א
  ;עליהםת החלטות שותפות ועצמאות בקבל . ב
  ;בהירות התפקיד שלה ושל המורה לחינוך מיוחד ביחס לתלמידים אלה . ג
 .גיוון ואתגר בעבודה בכיתה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תחושה של סיפוק . ד

 אלמוג; 2003, וויזל דרור; 2001 רוטנברג; 1991 שכטמן; 1999 רייטר (רבים נוספים מחקרים
 אינן שילובל ביחס המורים של השליליות העמדות כלל-בדרךש, הראו –) 2002 קלייפלד ;2004

על  בהחלטות שיתופם אי :למשל ,כמו, יישומו לאופן סביח אלא, החינוכית חשיבותוב ממוקדות
 עם ההתמודדות אופן על בידע חסך, התלמידים של הרקע על ידעה-חוסר, התלמידים אודות
 .תמיוחד להתייחסות הזקוקים ,תלמידים של רב מספר בעלת בכיתה המתעוררות ,בעיות

 

 קשיים של מורים ביישום השילוב. ב

 העלו – בשילוב שעסקו מיוחד לחינוך ומורים רגילים מורים בקרב ב"בארה שנערכו ,מחקריםב
 : הבאות הסיבותמ הנובעים ,קשיים מורים

  ;וגדולות עמוסות כיתות

  ;בשילוב העוסקים פרסה-יתבב המורים לכלל ומספקת נאותה בהכשרה חוסר

 ; מיוחד לחינוך המורים ובין הרגילים המורים בין פעולה שיתוף חוסר

 שאר ובין מיוחד לחינוך הרגילים המורים בין פעולה בשיתוף ההוראה תכנון לשם זמן חוסר
  ;הנוספים המטפלים הגורמים

  ;מסייע אדם-בכוח מחסור

  המיוחדים הצרכים בעלי הילדים-כירוצשיספקו את ,מיוחדים הוראה-באמצעי מחסור

)Smith and Dlugosh 1999; Liu and Pearson, 1999; Din, 1999) ( קלייפלדעיין) 2001((. 

 לסייע העשויים ,המרכיבים מבין כי ,נראה) Vaughn and Schuman, 1996 (שומןו ווגן פי-על
 ביותר הגבוהה בותהחשי כבעלי יםנושא שני טיםמתבל – השילוב מדיניות ביישום למורים
 .למורים ועזרה ייעוץ .ב  המקצועית הכשרהה .א: המורים בדיווחי

  :המקצועית ההכשרה תחוםב .א
 :לעניינים הבאים זקוקים הם כי ,ציינו המשולבות בכיתות מורים

וכלים הוראה ייחודיות -שיטות, עבודה- רכישת מיומנויותשםהכשרה מתאימה לוידע מקצועי . 1
 ; מתאימים

חברתיים ועם קשיים  הגותהתנ-קשייהוראה ייחודיות להתמודדות עם -שיטותכרות עם יה . 2
  .למידה-ורגשיים של תלמידים לקויי

  :והייעוץ התמיכה תחוםב .ב

 מומחה של מלווה וסיוע לתמיכה רבה חשיבות מייחסים המורים ממחצית למעלה כי ,ניכר
 לתמיכה מקור – ס"ביה בפסיכולוג או החינוכי ביועץ רואים רביםכן -כמו. מיוחד לחינוך

 ).2000, שמש-ואולניק היימן (הדרכהלו
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 למידה במציאות של שילוב-ת מורים בתחומי לקו שלהכשרה והשתלמות

  צורך השעה–למידה -לית בנושא לקויותהתפתחות פרופסיונ

 החינוכית במערכת השארתולו המיוחדים הצרכים בעל התלמיד לשילוב הקוראת, בתקופתנו
 למימוש תמיכההו למידהה תנאי התאמת, האיתור-בפעולות מרכזי תפקיד למורה יש – הרגילה
 צרכים לע) וטיפולית חינוכית (הולמת תשובה מתן. למידה-תולקוי בעלי תלמידים של היכולת
 של ובמיומנויות בידע, תעּוָדּומְּב רבה במידה מותנה – מוקדמים ואבחון איתור לאחר, מיוחדים
- של כישוריהרכישה את שיקדמו, בכיתה חינוכיים תנאים פיתוח. גננותשל ו מוריםשל , מנהלים
 למידה-בעלי לקויות תלמידיםל קריטית חשיבות בעל הוא, לים ושל השימוש בהםעילמידה י

 ).1997, מרגלית(

 ההשתמעויות ועל הלמידה-לקויי על שהידע י"שאעפ, על העובדה הדעת את לתת יש ,זאת עם
 גם עלול הואהרי , המורה של ליתהפרופסיונ להתפתחות לתרום עשויאמנם  שלו הדידקטיות

 ).שם ,תמרגלי. (והשחיקה הלחץ תחושת את רלהגבי

 בנושא העמקהו הָגהמָׂשמחייב  ידע רכישת בשאלות המבוקר העיסוק
, ובתהליכים בגישות והעמקה ללמידה מכשולים של בחינה, הלמידה
 . בהוראה כלליות גישות לפיתוח לתרום שעשויים

 ,מורים הכשרת לתהליכי האחראים בפני העומדת, כן אם המרכזית השאלה
 למשבר ולא, ואתגר להעצמה השינוי תהליכי את להפוך ניתן כיצד היא

 פיתוח אך, זו לשאלה משמעי-חד תרוןפ לגבש ניתן לא כי ,ברור. ופגיעה
 ההכשרה בסוגי, המורים-במאפייני התלות את שיבטאו ,מודלים

 בעל שהתלמיד (הספר ובבית בכיתה הכללית ובאווירה שלהם וההשתלמות
 זה בתחום ההבנה את לקדם יכולים –) ממנה חלק מהווה הלמידה-קוייל
 ).2000 מרגלית(

 

 השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בנושא השילוב

 וממליצים ,מיוחד בחינוך הקשורים ,בנושאים הידע חשיבות את מציינים קודמים מחקרים

 ). 1991 שכטמן ,1990 רייטר (השילוב לקראת להכשירם כדי – מתאימה הכשרה למורים לספק

 להסבר מובהקת תרומה יש בהשתלמויות להשתתפות כי ,נמצא) 2003 (וויזל דרור של במחקרם
 למחקר שקדמו השנים בחמש אשר ,מורים, כלומר ,שילובל ביחס מורים עמדות של תנּוֹוּׁשַה

 זה ממצא. שילובל ביחס יותר חיוביות עמדות גילו ,המיוחד בחינוך כלשהי בהשתלמות השתתפו

 הקשורים ,בתחומים עַדֶי לפיואשר , )Buell et al. 1999( ועמיתיו בוול של ההסבר את תואם
 זה ביטחון. מיוחדים צרכים בעל ילד שילוב עם בהתמודדות ביטחון ליותר גורם ,מיוחד לחינוך
 .שילובל ביחס חיוביות יותר לעמדות קשור להיות עשוי

 

 "לקות למידה בכיתה רגילה "– אור הקורסית

 : כני הקורסות

 מורים-חדרי של רב במספר 2001 משנת החל מועבר" רגילה כיתהב למידה-לקות "הקורס
 המקיפות, לימוד יחידות משש נבנה ,זה מחקר נערך עליו אשר ,הקורס. בחיפה" שאנן "ובמכללת

 . וצותהנפ הלקויות סוגי את
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 :היחידות שש של קצר תיאור להלן
 . שפה וזיכרון,חשיבה, תפיסה: קשיים במיומנויות קוגניטיביות – מבוא .1
  .הן בתהליך הפענוח של הקריאה והן ברמות השונות של הבנת הנקרא פוגמת קריאה-לקות .2
דת  העומדים ביסוד הליקוי בלמי,נובעת במקרים רבים מאותם הגורמים כתיבה-לקות .3

-שבהם קיימת לקות, יש מקרים. קריאה-והיא מהווה חלק מהתסמונת של לקות, הקריאה
ללא , מוטורי-או בכושר הגרפו, ינה שמקורה בבעייתיות במוטוריקה העד,)דיסגרפיה(כתיבה 

 .)1994אנגל ( הקריאה-קשר עם בעיות בלמידת
של בקושי , מויותיכולת לבצע מניפולציות במספרים ובכ- מתבטאת בחוסרחשבון-לקות .4

 זה יכול ליקוי. יחסים הכמותיים בין המספריםהבנת המשמעות הכמותית של המספר ושל ה
 הסובלים מבעיות נוספות ,למידה-להיות ממוקד או להיות מרכיב בתסמונת של ילדים לקויי

 ).1993שלו , מנור, צור-גרוס(
 שתוארו ,הלמידה-קויותינה שייכת בהגדרתה לקבוצת ל א– )ADHD(הפרעת קשב וריכוז  .5

הבחנת .  מילדי בית הספר3%-5%בערך  המקיפה ,פסיכולוגית-זוהי הפרעה נוירו. עד כה
התנהגות מוגדרים לאורך -סימפטומים וקווי-קיומה של רשימת-ההפרעה נעשית על סמך

 .)1994פאולר ( המביאים להפרעה בתפקודו של הילד ,זמן
 יים  וקשיים חברתלא מילוליתלמידה -לקות .6

 חברתי מידע עיבוד בתהליכי מאופיינתהיא ו ,קוגניטיביים בתהליכים שמקורה ,לקותזו 
 .בשפה ובשימוש בהבנה, בחשיבה, בתפיסה לקשיים הגורמים ,יעילים-בלתי

 אירועים של מתאים-בלתי לסגל לעצמם פירוש הלמידה-לקויי תלמידיםגורמים ל הקשיים
 בעיות פתרוןבקשר ל, התנהגויות לבחירת לאחרים ביחס מקומם תפיסתשל ו חברתיים
 פרספקטיבהב, הזולת תפיסתב, תפקיד בתפיסת לקשיים מתאימות-בלתי מסקנות-והסקת
 ).1994 מרגלית (חברתית
 תלמידים המאפיינות ,לקויות שיותר כמה להקיף מהרצון נובע – זה מבנה מאחורי הרציונל
 . הרגיל החינוך במסגרות משולבים

על ו כלים על מידע מקבלים, אורטייםת ומושגים הגדרות המורים דיםלומ הקורס במהלך
 . ועוד לבותמַש במסגרות מבקרים, חווייתיים בתרגילים מתנסים, אסטרטגיות

 .הקורס בהצלחת חשוב חלק היה ההנחיה שלסגנון ,לשעראפוא  ,ניתן

  

 סגנון הנחיה

 אחד הוצג – בישראל םמורי של אפקטיבית הנחייה אודותעל ) 2000( שפירא של במחקרה

 המדבר ,)Lieberman et al. 1973 (ומיילס יאלום, ליברמן של זה והוא ,ביותר הנפוצים המודלים
 : מנחה-התנהגויות ארבע של טיפולוגיה על
 ;ליאמוציונגירוי  .א
  ;תמיכה .ב
 ; מתן משמעות .ג
 . פונקצית ניהול .ד

 .בקורס המדובר נעשה שימוש במודל זה
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 :לימוציונגירוי א. א

 של אמיתית ואכפתיות רגשית מעורבות בלטה בואשר  ,הנחיה סגנון על הצביעו המורים דיווחי
 . מיוחדים צרכים בעלי תלמידיםל ביחס המנחה

 של ידיהם את ולרפות להעליב, לפגוע מורים של םבדרכדגש  פעם לא הושם כיתהב בדיונים
 ידע חוסר, הלקות אודותעל  ידע חוסר מתוך לרוב זאת עושים הם .הלמידה-לקויי תלמידיהם

 גבוהות שחיקה מרמות ,כנראה ,הנגרם ,רגישות חוסרבגלל  – ובעיקר, יעילות הוראה-דרכי לגבי
 . רב תסכולמו

 במהלכן אשר, חווייתיות התנסויות של זימונן י"ע מועברת בתלמידים הפגיעה המחשת
: כגון ,ספריים-הבית תפקודיםה מכלול מתוך שונות מיומנויות לבצעהמשתתפים  מתבקשים

 . מלאכותי באופן משתבש התפקוד כאשר', וכד פ"בע הבעה, כתיבה, קריאה

  .המשתתפיםכל  של התנסויות ידי על או יחידים סטודנטים באמצעות הדגמות י"ע מתבצע הדבר

 החוויה באמצעות בקורס להתנסות ייחסו שהמורות ,המשמעות באמצעות התבררו הדברים
 השקט וחוסר, עבות בכפפות נתונות הידיים כאשר ,שמלה לכפתר יכולת-חוסר לש המתסכלת

 . בשיעור אבנים על קצרה שבישיבה הנוחות-ואי

גילת " (מארגנות מטפורות"ל הפכו – "אבנים על ישיבה"ב וההתנסות" והכפפות שמלה"ה סיפור
 הגברת ואת ותחש שהן הרגשי הקושי את ולהמליל לתמצת למורות ואפשרו) 2002 קופפרברגו

-לקויי תלמידיהם של קשייהםביחס ל –וכן  ,ילדיהם של קשייהםביחס ל האמפתיה תחושת
  .הלמידה

 

 :תמיכה. ב

, אמיתיות מצוקות והביעו, ותסכולים קשות תחושות, וגישות עמדות פעם לא חשפו הלומדים
. הפרטיים ילדיהם עם – לעתיםו, המתקשים תלמידיהם עם היומיומית להתמודדותם הקשורות
 בשל – ובעיקר, ותמיכה קבלה של אווירה כיתהב נוצרה לולא ,מתאפשרתהייתה  לא זו חשיפה
 .ביקורת או שיפוטיות ללא אלה רגשות לביטוי לגיטימציה נתינת

 

 :מתן משמעות. ג

 הכרת. לומדים ואותו עוסקים בור שא ,התוכן לעולם הקשורים ,מושגים רכישת התאפשרה
 צרהוי הספציפי התוכן בעולם שליטהלו הבנהל הביאה – לידע יפההחש בעקבות המושגים
, אורטיהת החומר בין קישורים על הקפדההייתה , לזאת מעבר. מקצועית לתקשורת אפשרות

 שעזרו ,החווייתיות ההתנסויות לבין, שלו מאפייניםבו גורמיםב, הלקויות בסוגי שהיה קשור
 כלים מתןלוכיתות בביומו  יום דימ ידיםהתלמ שחווים ,האובייקטיביים הקשיים להמחשת

 .כיתתי בפורום אלה קשיים עם להתמודדות

 

 :פונקצית ניהול. ד

 : העבודה הבאות-סגנון ההנחיה בקורס זה התאפיין בדרכי

 .פעולה-הגדרה ברורה של מטרות וכיווני .א

 .בדיקה חוזרת ונשנית של השגת מטרות אלה לאורך כל תקופת הלימוד .ב
 .ות וקביעתםהצעת חוקים ונורמ .ג
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הניתנות בתחילת כל , ה קבועות מראשעבוד-כלומר הצגת סדר יום ותכנית, ניהול זמן .ד
, קביעת הרצף והקצב עם מתן אפשרות לגמישות מושכלת בהתאם לתכנים, שיעור
 .ם לדיון על ידי משתתפי הקבוצהיהעול

 . הניתוחן ומתן אפשרויות לבחירת פתרונות בשיתוף הקבוצ, עיסוק בקבלת החלטות .ה
 

 ארבע רמות השינוי

 רמת: כגון ,לאפקטיביות התורמים ההנחיה-מדיממ כמה גם שילבו בקורס ההוראה כידר

 ,Bolam, 1983, Joyce( בעיות ופתרון יישום רמת; ומיומנות עקרונות-רמת ;ידע-רמת; תעּוָדמּו
Brown & Peck, 1981(, שפירא אצל )2000.(  

 היה אכן ,הנוכחי בקורס ההנחיה לאפקטיביות תרמוש ,העיקריות הסיבות שאחת, לשער ניתן
 ברמת. 3 ;הידע ברמת. 2; תעּוָדהמּו ברמת. 1: הרמות בארבע, המורים דיווחי י"עפ, שחל ,נוייש

 .נןופתרו בעיותה יישום ברמת. 4 ;מיומנויותהו עקרונותה

 :תעּוָדמּוהברמת . 1

 מענה לתת מסוגלותם חוסר שתתחו מתוך הנובע ,תסכול של גבוהות רמות על ווחויד מורים
 בכמה. ידע פיתוח ידי-על המצב את לשנות רצונם ועל, לקידומם אחראים שהם ,לתלמידים
 הידע את להעשיר באו אשר, למידה-לקויי לילדים מהותיא ןשה, מורות על דווח אף מקרים
 .המקצועי לידע בנוסף האישי

 

 :ידעהברמת . 2

 הנלמד החומר. הלימוד יחידות משש אחת לכל ייםנטהרלוו אורטייםהת המושגים כל נלמדו
 להתנהגויות והתאמתם הספרות מתוך מאפיינים הגדרת. 2; מושג לכל עדכניות הגדרות. 1: כולל

 דגש שימת. 4; התופעות מן אחת לכל אבחון דרכי הצגת. 3; בכיתות תלמידים של נפוצות
 .ועוד, אחרים בגורמים – ןשמקור ,תופעות לבין הספציפיות הלקויות בין מבדלת אבחנהב

 

 :עקרונותהברמת . 3

 מעלה הקשיים הצגת. בשטח עבודתםבין ל הנלמד החומר בין לקשר ומצליחים נחשפים המורים
 הידע לבין הנרכש החדש הידע בין להצליב מצליחים והם ,כיתהב התלמידים קשיי את ידיתמ

 .בכיתות היומיומית בעבודה מניסיונם רכשוש ,הקודם

 

 :יישוםהת ברמ. 4

 את לתאר עליו. לימודיים קשיים בעל אושה ,מכיתתו אחד תלמיד לבחור מתבקש משתתף כל
 ועל ,)מאותרים וקשייו ,מאובחן כבר תלמיד אותו לעתים (שלו הלקות-סוג את ולשער קשייו
 :שלבים בשני תכניתלו  להתאיםהוא צריך  זו קביעה-בסיס

לראיין איש מקצוע  – וכן ,ם התלמיד על קשייו עאשר בו עליו לשוחח ,טיפול-שלב טרום .א
 ; המכיר את התלמיד,ס"מתוך צוות ביה

עבודה מובנית על סמך הכלים שנלמדו -בו הוא בונה לתלמיד תכניתאשר  ,שלב הטיפול עצמו .ב
 .בקורס
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 :מידת השינוי

 שהתרחשו ,שינויים על מעידים ,האיכותית הפרדיגמה במסגרת הועלו אשר ,המורים דיווחי
 : רמות בכמה אצלם

 ביחסשינוי עמדות ; תייחסות לקשייובהשינוי בתפיסת הילד הפרטי ו – ברמה האישית .א
  . בכיתות הרגילותמשולביםה ,למידה-תלמידים לקוייל

שינוי  ; בדרכי ההוראה של המוריםניכר שהביא לשינוי ,פיתוח ידע – ברמה המקצועית .ב
 .ים אלהבתחושת המסוגלות של המורים לקדם תלמיד

 

 השיטה

 :שאלות המחקר
 ,למידה- המתרחשים בקורס בנושא לקויות,מהי מידת השפעתם של המאפיינים והתהליכים .1

 : הנושאים הבאים וכיצד הם משתקפים במהלך הקורס לגבי,המועבר למורים בחינוך הרגיל

 .)כגון מושגים ואסטרטגיות(הלמידה -פיתוח ידע חדש בתחום לקויות .א

 .הלמידה ואת שילובם בכיתה הרגילה -מורים את תלמידיהם לקוייתפיסת ה .ב

 .למידה-ראים להתקדמותם של תלמידים לקוייתפיסת תפקידם כאח .ג

 

 :השערות המחקר

, תפקידם תפיסת, למידה-לקויות בתחום הרגיל בחינוך מורים של הידע בין הבדלים קיימים
 . הקורס של בסיומו אלה תניםמש לבין הקורס בתחילת המתקשים התלמידים את תפיסתם

 ולגבי .הלמידה השונות- הקשורים ללקויות,אורטייםרים יהיה יותר ידע לגבי מושגים תלמו .א
 .אסטרטגיות לטיפול בתלמידים הלקויים

 . הלקוייםכיתהה-תפקיד המחנך ייתפס כאחראי יותר לקידומם של תלמידי .ב
 . יותרבאופן חיוביבתודעה תפסו יהתלמידים המתקשים י .ג

 

 אוכלוסיית המחקר

-לקות "בקורס המשתלמות ,)מקצועיות ומורות מחנכות (הרגיל בחינוך מורות ושלוש חמישים
 הקורס. הצפון באזור לחינוך במכללה ראשון לתואר מלימודיהן כחלק –" רגילה בכיתה למידה

 .במכללה המשךה-לימודי במסגרת לשבוע אחת ומועבר ,שעות 56 של בהיקף, שנתיוא ה

 ,ותק מקצועי:  שנבדקו במחקרפייםת פריסה של כל המשתנים הדמוגרבטבלאות שלפנינו נראי
 .כיתהומספר התלמידים ב הלימוד-כיתות ,גילאים, ותק בבית הספר
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 מקצועי ותק

 15 עד, שנים 10 עד ,המלמדות המורות בין שווה כמעט באופן נחלק ורותהמ ותק כי לראות ניתן
 בעלות של היה ביותר הנמוך והאחוז ,שנה 35 של תקו על דיווחו יותר מעט .שנה 20 ועד שנים
 לבין המקצועי הוותק משתנה בין מובהקים קשרים נמצאו לא .שנים 25-ל 20 בין של ותק

 .למידה-קוייְל תלמידיםל ביחס המורות-עמדות

 

 22.60% שנים10עד 

23.60%  שנים15עד 

25.80% שנים 20עד 

9.40%  שנים25עד 

19.40%  שנים35עד 

ותק מקצועי

22%

23%
27%

9%

שנים19% עד 10 

שנים עד 15 

שנים עד 20 

שנים עד 25 

שנים עד 35 

 

 גילאי המשתתפות

 מורות מציינים) 46% (ביותר הגבוהים האחוזים כאשר ,56-ל 25 בין נעו המשיבים גילאי
 תלמידים כלפי עמדותיהן לבין המורות גיל בין מובהקים קשרים נמצאו לא. 40-50 בגילאים

 .למידה-קוייל

 

  גיל

25-30 15.60% 

31-35 12.50% 

36-40 15.70% 

41-45 21.80% 

46-50 25.00% 

51-56 9.40% 

גילאי המשיבים

16%

13%

16%
22%

24%

9%25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-56
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 הלימודכיתות 

 המלמדות ,מורות ןה בקורס שהשתתפו המורות של המכריע רובן ,מהממצאים להבין שניתן כפי
 קשרים נמצאו לא : תיכונייםספר-בבתיו בגנים מלמדות ומיעוטן ,יסודייםבבתי הספר 

 .למידה-קוייל תלמידים כלפי עמדותיהן לבין ,שהמורות מלמדות בהן ,הכיתות בין מובהקים

 

 12.50% בגנים

 71.90% ספר יסודיים-תיבב

 9.40%  ספר תיכוניים-בתיב

 6.30% לא ציינו

מורים

12%

73%

9% 6%
בגנים
בביה"ס יסודי
בתיכון
לא ציינו

 
 

 מספר התלמידים בכיתה
  

לא נמצאו .  תלמידים30- ל20לומדים בין , שהנחקרות עובדות בהן ,תותישברוב הכ ,ניתן לראות
לבין עמדותיהן כלפי , שהמורות מלמדות בהן ,תותיקשרים מובהקים בין מספר התלמידים בכ

 .למידה-תלמידים לקויי
  

 6.70%  תלמידים20עד 

56.90% תלמידים30- ל20בין 

36.70%  תלמידים38- ל30 בין

מס' התלמידים

7%

56%

37%
עד 20 תלמידים

עד 30 תלמידים

עד 38 תלמידים

 

 כלים

 : כלים כמותיים

בתחילת הקורס : השאלונים מועברים פעמיים. כוללים שאלוני עמדות סגורים ופתוחים
 .ובסיומו
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 :שלושה חלקיםכולל  והוא ,)1999(י דבי קורתי " נבנה ע– שאלון עמדות .א

 שאלון פרטים אישיים

 .הוראה-סגנון ,הערכה-סוגי, בכיתה אדם-כוח, הכיתה ארגון: בנושאים פתוח שאלון –

 ועד מאוד נכון מרצף דרגות 4 בן ליקרט סולם י"עפ נבנהאשר  ,פריטים 39 בן סגור שאלון –
 .  לחלוטיןנכון לא רצף

 :הבאים בנושאים העוסקים ,פריטים קבוצות שש כולל השאלון

 .תפיסת האחריות כמורה בכיתה •

 .תפיסת התלמידים המתקשים •

 .המתקשים בילדים לטיפול יתאיש תמסוגלּו •

 .מתקשים בילדים פולילט כיתתי-החוץ הסיוע חשיבות •

 .בכיתה המתקשים התלמידים מספר חשיבות •

 .חשיבות דרכי ההוראה •
 

 . בלבד הראשונות הקבוצות  חזק בשלושדגש הושם זה מחקר במסגרת

, יאהקר-לקות: בקורס הנלמדות הלימוד יחידות בנושאי ספציפי ידע לבדיקת שאלונים

 . חברתית ולקות ADHD, חשבון-לקות, כתיבה-לקות

 חצי – ואחת ,סגורות – שתיים :אחת לימוד יחידת לכל שאלות שלוש כוללים השאלונים
 .פתוחה

 .לפני לימוד הנושאים ואחריהם – השאלונים מועברים פעמיים
 
 :לעניינים הבאים הנוגעים , פריטים11 הכוללים ,שאלוני משוב להערכת הקורס .ב

 .הסטודנט על ההוראה-דרכי השפעת,המרצה-אפיוני, הקורס-אפיוני
חוסר רצף  ועד מאוד רבה במידה גדול מרצף דרגות 5 בן ליקרט סולם י"עפ נבנההקורס 
 . לחלוטין

 .השנה ובסיום' א סמסטר בסוף: פעמיים מועברים השאלונים

 

 עומק-ראיונות

 לתהליכים מעניקות שהן ,במשמעות התעמקות לשם מורות ארבע עם עומק-ראיונות נערכו
 . בקורס השתתפותן במהלך – עליהם העוברים

 תלמידים עם היומיומית בעבודה התמודדותן אופן על מהן ישירות לשמוע צורך שיש ,חשנו
 . למידה-לקויי

 עובדת את מהמורות שתיים חשפו – הראיונות כדי תוך שרק ,העובדההייתה  אותנו שהפתיע מה
 הסמויה סיבהה זו עובדה של היותה את – כן וכמו, למידה-לקויי ילדיםל מהותיא היותן

 . כשעתיים וארכו שקט משרדי בחדר במכללה התקיימו הראיונות .בקורס להשתתפותן

 תפקיד תפיסת; ההוראה תפקיד תפיסת: כגון, מרכזיות קטגוריות כעשר אותרו הראיונות י"עפ
; הֶנֹוּׁשַל פתיחות; הרגשית ברמה הקורס תתרומ; המקצועית ברמה הקורס תרומת ;מהותיהא
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 בזיקה – ההוראה; תלמידים עם קשר; המקצועי בתפקוד ומשברים מהפכים; הורים עם קשר
 . מתקשים לתלמידים וערנות רגישות ;מהותילא

 במחקרבהן  להתמקדאשר בחרנו  ,מרכזיות החלטנו על שלוש קטגוריות אלה קטגוריות מתוך
 .הנוכחי

 

 ממצאים

  מדדי המחקר ומהימנותםהגדרת

 התשובות מיצוע באמצעות – נבדק לכל מדדים חושבו – המחקר השערות לפני בחינת
 נמדדו השאלון פריטי כל. הפנימית לעקיבותן ובהתאם, אינדקס כל המרכיבות ,הרלוונטיות

 ). מאד נכון – 4 ועד, נכון לא מאד – 1-מ (דרגות 4 בן ליקרט סולםב

 ואת ,מדד כל המרכיבים ,הפריטים את, המחקר מדדי שלושת את מציגה 1 מספר טבלה
 .מדד כל של הפנימית העקיבות מהימנות

 

 תיאור מדדי המחקר לפי הפריטים המרכיבים אותם ולפי מהימנותם: 1טבלה 

 קרונבאךα מהימנות  המדד אתפריטי השאלון המרכיבים מדדים

 0.71 3,4,10,13,16,17,18,20,36 הלמידה תפיסת התלמידים לקויי

-המורה לקידום-תפיסת אחריות
 התלמיד

2,12,24,26,33,34,35,38 0.55 

 11,14,15,23,25,28,29,30,31,32,390.59 תפיסת חשיבות דרכי ההוראה

 

 .אחריוו לפני הקורסלמידה -המורים בנושא לקויותהבדלים בידע : 1השערה 

 : הקורס תחומי עתבארב – אחריוו הקורס לפני בידע ההבדלים את מציגה 2 טבלה

 . ADHD -ו חשבון-לקות, כתיבה-לקות, קריאה לקות

על  והאסטרטגיות הכלים ידיעת (הפרקטי הידעי "עפ, אורטיהת הידע פי-על קחוַל תחום כל
 .פרקטיהו אורטיתה – יחד התחומים משני המורכב, הכללי ידעי ה"ועפ )הלקות אודות
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 הקורס לפני בידע הבדליםה לבחינת d -ו t וערכי תקן-סטיות, ממוצעים: 2 טבלה
 הנלמדים התחומים לארבעת ביחס ואחריו

 הבדל אחרי הקורס לפני הקורס 

 M (SD)  M SD t d1 המשתנה

       לקות קריאה
 2.2 6.4  *** 0.44 3.98 0.55 2.89 ידע כללי
 2.13 6.48*** 0.44 3.93 0.76 2.65 אורטיידע ת

 1.67 4.84*** 0.55 4 0.55 3.08 פרקטיידע 
 

 כתיבה-לקות
      

 3.26 8.75*** 0.49 3.91 0.46 2.36 ידע כללי
 3.25 10.2 *** 0.52 4.11 0.65 2.21 אורטיידע ת

 2.78 7.2  *** 0.57 3.86 0.48 2.4 פרקטיידע 
 

 חשבון-לקות
      

 2.71 7.53*** 0.53 3.69 0.63 2.12 ידע כללי
 3.16 8.8*** 0.64 3.69 0.64 1.67 אורטיידע ת

 1.85 5.26*** 0.6 3.66 0.75 2.41 פרקטיע די

 
ADHD 

      

 2.71 8.57*** 0.42 4.47 0.65 3.02 ידע כללי
 2.18 6.79*** 0.51 4.44 0.94 2.86 אורטיידע ת

 2.78 8.72*** 0.41 4.49 0.57 3.13 פרקטיידע 

 .50-53נע בין  גודל המדגם

 ארבעת בכל הלקויות על בידע הקורס של בסופו מובהקת עלייה ישנה כי ,לראות ניתן 2 מטבלה
 אחת בכל הקונספטואליים המושגים את הכולל, אורטיהת בידע הן – ניכרת זו עלייה. התחומים
 לכל הרלוונטיים והאסטרטגיות הכלים-ידיעת את הכולל, הפרקטי הידע את והן, מהלקויות

 . הלקויות מן אחת

 ומשמעותי גדול שינוי על ומעידים 3.26 ובין 1.67 בין נעיםהם  :דומא גדולים םה האפקט גודלי
 .הקורס במהלך הנרכש ,בידע

 

 .ו ואחרילפני הקורסלמידה -תלמידים לקוייל ביחסהמורים הבדלים בעמדות : 2השערה 

 . הואחרי הקורס העברתלפני  בעמדות ההבדלים תבהקּומו נבדקה

 העברת לפני מדיםמהמ אחד כל של התקן-תסטיואת ו הממוצעים את מציגה 2 מספר טבלה

 .אלו מדיםבמ ההבדלים עבור שחושבו ,d וערכי t מבחן תוצאות ואת הואחרי הקורס

 

                                                           
(: dחישוב מדד  .1

ba SDSD + / ½ (
ba XX + d = . אפקט גדול , 0.5 סביב – אפקט בינוני, 0.2אפקט קטן נע סביב– 

 .0.8 סביב
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 ואחריו רסהקו לפני בעמדות ההבדלים בחינתל מזווגים למדגמים t מבחני: 3 טבלה

)53=n( 

זמן  הקורסאחרי  הקורסלפני

 SD) M ( SD) M ( t(51) d מדיםמ

 0.89 5.65*** )0.8 (2.97 )0.43 (2.42 הלמידה-לקויי התלמידיםתפיסת 

 המורה לקידום תפיסת אחריות
 התלמיד

3.41 )0.36( 3.46) 0.25( 1.03 0.16 

  ***p<.001 
למצב  ביחס הקורס לאחר הלמידה-לקויי התלמידים בתפיסת עלייה תחול כי ,ההשערה לבדיקת

 . זווגיםמ מדגמים לשני t מבחן נערך – הקורס לפני
הקורס  לפני הלמידה-לקויי התלמידים בתפיסת מובהקת היעלי חלה כי ,לראות ניתן טבלהמה

)(M=2.42, SD=0.43 וואחרי) M=2.97, SD=0.8(, p<.001,5.65=t(51) .גדול אוה האפקט גודל 

 .d=0.89 :למדי
 לקידום המורה אחריות  בקשר לתפיסת– ואחריו הקורס לפניבמצב  הבדל נמצא לא

 ..t(51)=1.03, n.s,למידהת

 

  כום הממצאים הכמותייםיס

 ביחס יותר חיוביות עמדות המוריםגילו  הקורס בעקבות כי ,עלה השאלונים ממצאי מתוך
 הבדלים נמצאו .לקידומם האחריות-תפיסת אצלם התחזקה ואף ,למידה-לקויי תלמידיםל

 . ומולסי הקורס תחילת בין למידה-לקויות על ידע בפיתוח גם מובהקים

 

 הצורך בעריכת מספר ראיונות העומק ותרומתם למחקר

 . הכמותי במחקר שעלו ,הממצאים במשמעות להעמיק שעלינו ,נוכחנו המחקר במהלך

 המרואיינות בדברי. משתלמות מורות מספר עם עומק-ראיונות לערוך החלטנו זאת לאור
 לא ואולי הן ,הראיון מהלךב הפיקו שהן ,התובנות את הכוללים, משמעותיים אפיונים בולטים

 . לכן קודם חשיבותןלו לקיומן תעֹוָדמּו היו

 ,סמוי ידע ומיקדו איתרו אשר, קודם שהוזכרו קטגוריות כעשר גזרנו, העלו שהן הנושאים מתוך
 : הבאים בנושאים להתמקד בחרנו ןמתוכ. הכמותי במחקר עלה תמיד שלא

 ; םמתקשי לתלמידים בזיקה ההוראה תפקיד תפיסת) 1(

  .מהותיהא לחוויית בזיקה ההוראה תפקיד תפיסת) 2(

 

 . תפיסת תפקיד ההוראה בזיקה לתלמידים מתקשים. 1

, ערנות ;התלמידים-להורי היחס ;האחריות-תחושת: נושאים-תת לשלושה מתחברת זו עמדה

  .למידה-לקויי תלמידיםביחס ל ורגישות תעּוָדמּו
  :הממדים פירוט להלן
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 הלמידה- שהמורות חשות כלפי תלמידיהן לקויי,תחושת האחריות .א

  :הבא ההיגדשמעיד  כפי, מרכזי כאפיון עלה האחריות ממד

 אני היום ...מסתדר כך כל לא שזה מסבירה הייתי להקל מבקשים היו כיתהב אם שעברה בשנה"
  ."אחד לכל להגיע הזמן את מוצאת

 הציגו אלה שתלמידים ,האתגרים םע להתמודד יכולת-חוסר של תחושה על סיפרו המורות עברב
 עזר הקורס, לטענתן. הספר בבית אחר מקצועי לגורם האחריות את להעביר נטו ולפיכך, בפניהן
 עיבוד של והתהליך בקורס ההתנסויות עקב שנרכשה ,האחריות-תחושת את ולהעצים לחדד להן
 . התלמידים של בקשיים שליטה-יכולת של גוברת תחושהלו מופנמת, תַעַדמּו ליכולת הידע

 אצל שחל ,תהליך הבשלה ועל שינוי מהותי על מרמזת האישית האחריות תחושת הגברת
 לסוג – "חומר העברת"וב השיעור בתוכן להתמקד המוקדמת הנטייה בשינוי המתבטא, המורות

, הרגשית המחויבות. למידה-לקויי תלמידים של לקשייהם ורגיש ליכולות המכוון ,הוראה של
 בעוצמה עלתה – מתקשים תלמידים של רכיהםולצ להיענות שלהן המקצועיתו המוסרית
 של חשיבותב המתמקד ,חינוכי לעיקרון כמתייחסת – זו מחויבות לראות ניתן. העומק בראיונות

 השתתפותן לפני מהן כמצופה שנחשב למה עברֵמ הרבה – וזאת ,לתלמידים אישי סיוע מתן
  .בקורס

 

 היחס להורי התלמידים .ב

  :ילדיהם-קשיי עם בהתמודדותם ההורים-מצוקתל ביחס גבוהה רגישות-תוחפי-על ווחויד ורותמ

  ."הזדהות הרגשתי פתאום ...למחנכת כמו כיתהל כיתהמ מעבר אין להורים"

 עמדתן את המאזן, מהותי שינוי מהווה למידה-לקויי ילדים לש ההורים עם ההזדהות תחושת
 . ברבע מעט והמנוכרת המקצועית

 התסכולים עם המתמודדים ,הורים של קשייהםביחס ל עמוקה אמפתיה פיתוחל גורם זה פנהמ
 להישגים להגיע שלהם היכולת-חוסרובשל  הלימודיים הלחצים בשל ילדיהם של המצוקותעם ו

 . המקובלות ההוראה-בשיטות נדרשים אקדמיים

 של מצבםל ביחס) ג"תשס, בריווח וייס" (אכפתיות "של ערכית לעמדה מתחברת זו רגישות
  .ההוראה של המקצועית בתפיסה בה לעסוק מרבים שאין, משמעותית מהית מהווהו ההורים

 

 למידה - ורגישות כלפי תלמידים לקוייתעּוָדמּו, ערנות .ג

 לקיומם תעּוָדמּו של החשיבות את מעלה – המתקשים התלמידים של תנּוֹוּׁשַלְו לקשיים הערנות
 אליהם המורה של התייחסותה ולחשיבות בכיתה תלמידים של וחדיםמילגיטימיים  צרכים של

 : בקידומם מפתח כגורם

 ". תנּוֹוּׁשַל ער להיות זה משמעותית מאוד אחת תובנה"

 – גבוהים מדיםלמ המורה של הרגישות רף את מעלה זו "תובנה"ש ,ניכר הראיונות מתוך
 לצורך תעּוָדּוּמַה. בקורס שהשהתרח ללמידה נחשפהלפני ש ,שלה הרגישות לרמת בהשוואה
, המורות לטענת ,מתפתחת – תלמידים של מילולית-ובלתי מילולית ותהתנהג פילכ בערנות

 . בקורס שנערכו חווייתיות התנסויות באמצעות

  ."האבנים" וסיפור "והכפפות השמלה" סיפור סביב תפקידים משחקיב עוסקות אלו התנסויות
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 זה ,זמן להתאושש ממנו ולקח לי הרבהאחד הדברים שזעזע אותי מאוד 
קשה מסטודנטית לשים ישאורלי הגיעה עם שמלה וכפפות גדולות ועבות וב

ובאותו רגע ראיתי בדמיוני קבוצת  ...על הידיים ולפתוח את הכפתורים
 וכך היא נתנה לי ,תלמידים שאני מכירה ושמעתי את המילים הגוערות

זו הייתה .  היה פשוט מול העינייםזה. לחוות את הכישלון של המערכת שלנו
 . תמונה השווה אלף מילים

זה נותן . לכמה שניות זה את לחוש, לשבת על אבנים כדי להבין מה זה
אני היום מסתכלת על הילדים האלה ומבינה שהם . ראייה אחרת לגמרי

 .עושים את זה כי הם לא יכולים אחרת

 לובשת היא כאשר ,שמלה לכפתר שלה היכולת לחוסר בהקשר מבטאת השהמור ,התסכול
 אבנים על ישיבהב בהתנסות המתמדת והתזוזה הפיזית וכן גם חוסר הנוחות, עבות כפפות
 . מרכזית המטפורל דרמטית מחוויה ךפוה – בשיעור

 תפקיד המטפורית לשפה יש, האקספרסיבי תפקידה על בנוסף"ש ,טוענים קופפרברג וגילת
 ). 79 'מע 2002, קופפרברגוגילת " (מארגנת מטפורית פהש"אותו  מכנים הםש, "מידע בתמצות

 על בישיבה בהתנסותו" והכפפות שמלה"ה סביב התפקידים למשחק להתייחס ניתן זה בהקשר
 . תחוו שהמורות התהליך את המתמצתות, מארגנות כמטפורות – "אבנים"

 הבנה בגיבוש המורות אצל שחל ,המהפך על מעידות – אלו מארגנות מטפורות, לזאת עברֵמ
 . למידה-לקויי תלמידים של קשייהם אודותעל  אמצעית-בלתי

 ,טוענות החוקרות, )2005 (ופטקין מלאת, עזר(, מורים בהכשרת במטפורות העוסק ,במאמר
 השפה, זה בהקשר... רעיונות לתיאור נחוצה גם אלא, שימושית רק לא היא שמטפורה ,שהרעיון
שחווה ...פקת פרספקטיבה מעניינת על החיים המנטלייםסמ... וייצוגי איקוני הוא שתפקידה

, להמלילם שקשה ההתנסות תחומי של הָגָׂשְמַהַה את מתווכת הפיגורטיבית השפה. האדם
  ).256 'מע, 2005 ופטקין מלאת, עזר" (הרגשי הצד את מדגישה, ובעצם
 אינן שהן ,גשיותר חוויות להעלאת כאמצעי – המטפורי לתיווך נזקקות המורות ,אחרות במילים
  .עבורןב טעון כך כל בנושא לעסוק הרגשי הקושי עקב עליהן לדבר נוטות

 הבנה לפיתוח כבסיס – חווייתית בלמידה הצורך את אפוא ממחישות זה מסוג ההתנסויות
  .הוריהםלו תלמידיםל ביחס אמפתיה של אווירה ויצירת מעמיקה

 ההערות סינון .בחירה מתוך ונעשית תַעַדמּו להיות הופכת ,עליה מדווחות שהמורות ,הרגישות
 . לכך דרמטי ביטוי הוא הרעה לפגיעתן תעּוָדוהמּו השליליות

 : מתקשים תלמידיםל ביחס דבריהן פי-על האופרטיבית ברמה מתבטאת זו רגישות

הרגשותיו ותסכולו העצום של , חידדת במוחנו וברחשי הלב את תחושותיו
זה חיזק ודרבן אותנו להמשיך ולהתמיד גם חידוד . הילד המתקשה בכיתתנו

 . אנו נמצאות בבית הספרּהָמְׁשִל) אשר(ברגעי התסכול את השליחות 

במהלך הקורס הייתה לנו הזדמנות להתנסות בחלק מאותם קשיים 
גורם אשר הגביר , ותסכולים בהם נתקלים הילדים הלקויים בזמן השיעורים

 "את האמפתיה והרגישות שלנו לגביהם
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 ,אומרים שאנחנו השליליות ההערות, תלמיד כלפי מורה של רותההע
 .אומרת אני מה על לחשוב, ולסנן לעצור מחייבות אותנו

 

 בספרה זו לתכונה שניתנת ,החשיבות את מזכירות ,תלמידיהן כלפי מפתחות שהמורות ,הערנות

  .(Ruddick, 1995, Maternal Thinking)" אימהית חשיבה "קרדי שרה של

 ילדיהם בין תנּוֹוּׁשַל אמהות של ההבחנה-דקות חשיבות על, היתר בין, נשענת תנּוֹוּׁשַל ותהיענ"
). 2005, סימון" (לצרכיהם בהתאם אותם ולהדריך לטפח, להשגיח שלהן והמחויבות
 ממוקדת הסתכלות לקיים כמורות אחריותן תחושת את מדגישות שרואיינו הסטודנטיות
 נוקטות הן. שבשגרה כדבר – מגוונות חינוכיות מסגרותב םצעירי של בהתנהגותם ומאבחנת

 האפשרי למיטב להגיע להם ולאפשר מתקשים תלמידים לעודד מחויבות מתוך זו עמדה
  .הקיימות המגבלות במסגרת הלימודי בתפקודם

 :המשפחה במסגרת דומה יחס להעניק ההורים לחובת רבה במידה המקביל זו עמדה

 

ה אינ "אימהיתחשיבה "אודות  (Ruddick, 1995)דיק רשל תפיסתה "
 . ולהורים ביולוגיים לנשים תמוגבל

 עצמם על ליטול יכולים כאחד ונשים שגברים בתפקיד מדובר ,לטענתה
 . קטינים כלפי ואחריות טיפוח של מוסריים עקרונות על בהתבסס

 ,תֶדֶלמּוּו אינסטינקטיבית התנהגות באמהות הרואה לתפיסה מתנגדת היא
 . אינטלקטואלית והיערכות מחשבתי מאמץ דורשת השאינ

 גם אך, התפקיד למורכבות ומתייחסת האמהות תפקיד את מעצימה דיקר
 לילדים נגרמים אשר ומנזקים האמהות בעבודת יםִלָׁשְּכִמ מתעלמת אינה
  .הרסנית או ראויה בלתי אמהות בשל

 קשר פחלט אמהות של ביכולתן המתבטאת ,צניעות עמדת נדרשת, לטענתה
 לפרטיות זקוקים ילדים שבהן ,בתקופות בקשר הדדיות על ותרלוו ,מחד –

 . מאידך – ועצמאות

, אימהית עמדהל דוגמה רואה היא ילדיה בחיי שליטה על האם של בוויתורה
 את מדכאת שאינה, הולמת הגנה ובמתן גבולות בהעמדת מתמקדתה

 . בעצמאותם מחבלת ואיננה ילדיה של אישיותם

 בוו ,יםהדדי יםקשר על תהמושתת ,יחסים מערכת לכונן מאפשרת וז עמדה
 .")2005, סימון (אישית אוטונומיה לעודד בזמן

 

וכיבוד ,  גיסא מחד–  ועידוד של תלמידים מתקשיםהשילוב של תמיכה כי ,אפשר לטעון
  .מקצועית של המורות שרואיינו-אכן מאפיין את התנהלותן האימהית,  גיסא מאידך– עצמאותם

 

 מהותיהא-ההוראה בזיקה לחוויית-תפיסת תפקיד. 2

 ידע -למידה לבין פיתוח-מהות לילד לקוייהקשר שבין א .א

  .העומק בלבד-עלה בראיונות נושא זה
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 שנוצר ,החם הקשר בעקבות – שם רק נחשף למידה-לקוי לילד הורות על שהמידע ,לשער ניתן

 ,Bloom, 1998; Clandinin and Connelly, 2000; Elbaz, 1992) למראיינות המרואיינות בין
(Elbaz-Luwisch, 2006 .וחשף סמויות חוויות של ומעמיק אותנטי ר ביטויֵׁשְפִא זה קשר 

 . וכאוב רגיש בנושא מדובר ןֵּכֶׁש, (Britzman, 1991) מושתקות אשר לרוב הן ,תחושות

 נוצר, זאת עם יחד. איונותבר מפתיע באופן עלה  – המורות של בתפקודן הרגשי הפן של החשיפה
 לילדים מהותיכא – שלהן המצוקות את להעלות להזדמנות ייחלו עצמן המרואיינות כי ,הרושם
 . הראיון את שאפיינה ,והמכבדת המקבלת האווירה במסגרת למידה-לקויי

 

 אבחון הסיבה היא שהבת שלי עברה. מסיבה אישית,האמת, הגעתי לקורס
 .תוב שםולא הבנתי מילה ממה שהיה כ

רציתי לדעת  .אל הקורס נרשמתי לאחר שאובחנה אצל בני לקות קריאה
רק אחר כך חשבתי שזה גם יכול לתרום לי  ...קודם כל מה פשר הלקות

 .בעבודתי כגננת

, כי רק אז הבנתי את בעיית בני... עלי לציין שבתחילת הקורס הייתי בהלם
 . כמו במחלהושבעצם אין מדובר באיזה דבר פעוט החולף עם הזמן

 

  כנקודת מוצא בתפקידן כמורות– מהיתיכינון זהות א :הוראה אימהית .ב

 המשתתפות כל שהעניקו ,בעוצמה עוסקת ,נותהראיו מתוך שעלתה ,ביותר המשמעותית ההארה
 . שלהן ההוראה-בתפיסת אימהיתה העמדה פיתוח לחשיבות במחקר

 לתפקוד הן משמעות כנותנת – אימהיתה יההחוו מרכזיות את תעּוָדמּוַל העלה שהקורס ,מסתבר
 . אימהיה לתפקוד והן האישי

 ,מורות עם ערכו הםש ,בראיונות אשר ,)2005 (ופרידמן קס של רםמבסס את מחק הממצא
 בכל תהמסוגלּו תחושת את ומחזקים זה את זה מזינים המורה ותפקיד האם תפקיד כי ,מצאו
 . ד מהתפקידיםאח

 החשיבה"ש ,להדגיש חשוב – )Ruddick, 1995 (דיקר של סתהתפי על קודם לנאמר בהמשך
 תמוךל פוסקים-בלתי ומאמצים אחריות תחושת עלו דעת-שיקול על מושתתת "אימהיתה

 . (Coll et al.1998) כך בשל הסביבה מצד להכרה לזכות בלי – וזאת, בילדים ולהגן עליהם

  (Grumet, 1988; Elbaz, 1992) אימהיתה הרגישות כי ,ניכר, המרואיינות של דבריהן לפי

 .תתןיבכ תלמידים כלפי יותר ומושכלת תַעַדמּו התייחסות כללל תפתחתמ –

 

הם לא , מה זאת אומרת.  אני לא מאבדת את הרגישות של אמאכיתהגם ב
 .הם כן שלי? ילדים שלי

שהמורים ישתחררו מהקיבעון ויתחברו לתחושה אימהית כשהם מלמדים ...
 . ויתייחסו לדברים יותר ברגש– מה שהם היו פעם –לם ילד ויבינו שעומד מו
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 והסמויות הגלויות המפגש-בנקודות מתמקד ,)2005, סימון" (והוראה תרּוהֹו"ב העוסק ,מחקר

 הכשרהלו ההוראה לתפיסת בזיקה – בהתאמה מהותיוא אבהות – תרּוההֹו-חוויות של
  .הפדגוגית

 רלוונטי-כבלתי לרוב נחשב – מקצועי בקונטקסט הורית לעמדה שההתייחסות , העובדהלמרות
 במחקר שהשתתפו ,הפדגוגיים המדריכים כל של החיים-סיפוריהרי , ראוי-כבלתי לעתים ואף
 זו עמדה כי ,פנימי שכנועמתוך ו נחישות מתוך כן עשו הם. ברורות הוריות עמדות הביעו ,זה

, ריהבינו ההגמוני החינוכי יחהש על ערערו הם. החינוכיים כישוריהם את ומעצימה מעמיקה
, המקצועית העשייה לבין – הפרטי-המשפחתי בתחום המצויה ,האישית העשייה בין מפריד אשר
  .הציבורי תחוםב עוסקתה

 אובייקטיבית עמדה המאדיר, מקצועי הוראה-סגנון נחרצות ביקרו הפדגוגיים המדריכים
 הנשים שכן, מגדר של גבולות חצתה תחינוכי-ההורית תפיסתם. גיל בכל לומדים כלפי ומנוכרת

 ,Gilligan)המוסרית המשמעות את האירו דבריהם. זו חינוכית עמדה נקטו כאחת והגברים
 האכפתיות עמדת את ומדגישה, בפרט – אימהיתו ,בכלל – הורית-חינוכית עמדה המעגנת, (1982

  .בהוראה

 שינויים ברמה האישית

 ,ילדיהן כלפי תפיסותיהן השתנו – בקורס פותההשתת שבעקבות ,ווחויד מורות/מהותיהא

 .בבית החיים-סגנון השתנה אף – זאת ובעקבות

 

שעזר לי בקבלת  ,ADHDבאותו זמן התחלנו בדיוק ללמוד בקורס על לקות 
 .דבר שהיה לי ולבעלי קשה להחלטה, ההחלטה של מתן ריטלין לבני

להבין , ישריןהיום בסיום הקורס אני יודעת שהקורס תרם לי ולמשפחתי במ
 .קודם כל מהי לקות ואחר כך לקבל כלים כיצד להתמודד איתה

והחשוב מכל שהילד יצא נשכר מכל העניין כי אם בעבר הוא התחיל ...
להרגיש כלא יוצלח והיה מאד מתוסכל מכך הרי שעתה אנו והמחנכים 

 .יודעים איך להתייחס אליו

 

 שינויים ברמת האחריות לזולת

 מדברי ועולה אימהית הוראה של נוסף פן עם מתקשר – ולתלז אחריות של המוסרי ההיבט
 של מצבם-בהטבת מוסרית חובה רואות הן הפרטיים לילדיהן לרגישות מעבר. המרואיינות
-עדרהו תעּוָדמּו-חוסר עקב בשדה שנעשות ,עוולות לתקן תמחויבּוו בכלל למידה-לקויי תלמידים

 .(Horsman, 2000) םתלמידיה כלפי מורים של רגישות

 

 קורס לעבור בישראל חינוך איש כל לחייב הראוי ןִּמֶׁש אני חושבת ,לסיכום
 שבני ,הוא היום אותי שמלווה החשש ,לקותעם  לילד אמא בתור שהרי כזה

 .בעייתו את יבינו שלא ,מחנכים יפגוש
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 יכוםס

 רייטר, 2001 רגרוטנב, 2003 וויזל דרור ( בנושא אחרים מחקרים ממצאי וכן זה מחקר ממצאי
 בנושא ידיעותיהם את המעשירים ,הרגיל בחינוך מורים כי ,מעידים – )1991 ושכטמן 1990

 ,תתםיבכ המשולבים למידה-לקויי תלמידיםביחס ל יותר חיוביות עמדות מגלים ,למידה-לקויות
 חשיבות על להסיק ניתן מכאן. אלה תלמידים דוםילק יותר כאחראים עצמםאת  ותופסים
 מורים של היומיומית והתמודדותם עבודתם המשך לצורך – וחיוניותו זה נושא של ולמידת
 .תתםיבכ אלה תלמידים עם הרגיל בחינוך

-ראיונות מספר להוסיף יותר מאוחר בשלב הוחלט כאשר, כמותית בפרדיגמה נערך המחקר
 מפתיע באופן עלה בראיונות. הנחקרת בסוגיה יותר ממוקדת והתייחסות העמקה לשם – עומק
 .ל"הנ בקורס שהשתתפו ,משתלמות מורות של למידה-לקויי לילדים מהותהא חוויית של הנושא

  :אלו מורות אצל שחלו ,השינויים על בדיווחים התבטא זה מחקר של החידוש

 נבנה אשר ,בקורס לימודיהן במסגרת שחוו ,וההתנסויות רכשו שהן שהידע ,ניכר דיווחיהן לפי

 ארבע של פולוגיהטי על והמדבר ).Lieberman et al ,1973 (ועמיתיו ןליברמ של המודל י"עפ
 לשינוי גרמו – ניהול-פונקצית; משמעות-מתן ;תמיכה; ליאמוציונ גירוי: מנחה התנהגויות
-לקויי לתלמידיהן ההתייחסות דרכי בשינוי – וכן ,הפרטיים ילדיהן את בתפיסתן משמעותי
 . הלמידה

 תלמידיהןל ביחס האמפתיה את חידדה – למידה-לקויי לילדים מהותיא להיותן תעּוָדהמּו
 . המתקשים התלמידים הורי עם גם הזדהותן תחושת את והעצימה, המתקשים

 לקדם מחויבות ותחושת ברורה אכפתיות של ערכית עמדה פיתחו שהמשתלמות ,ניכר, יתר על כן
 . ילדיהן כלפי למחויבותן בדומה – תלמידיהן את

 את יותר גבוהה תעּוָדמּוְל והעלו תלמידים כלפי יותר גבוהה ערנות גילו תהמורו כי ,נמצא
 רגישות-סף תוחפי-על הצביעה ,הפתוחים מהראיונות שהתפתחה ,עיקרית תובנה. קשייהם

 הוראה בסגנון ושימוש שליליות הערות בסינון התבטא אשר, המורות בקרב מבעבר יותר גבוה

 שהתפתח ,אלה תלמידיםביחס ל) CARING (פתיותואכ דאגה של שילוב כלומר ,"אימהי"
  .אינטואיטיבי ופחות מושכל יותר באופן

 מעוררת זו עמדה. שלהן המקצועית בתפיסה מהותי שינוי מהווה" בהוראה הורית "עמדה כינון
 מחד – המורים מצד רגשית מעורבות השוללת ,מקצועית עמדה לעידוד באשר נוקבות שאלות
 מאותרים אינם שקשייהם ,למידה-לקויי תלמידים שמשלמים ,הכבד המחיר ואת, גיסא
  . גיסאמאידך – נענים אינם רכיהםוושצ
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