
 תקציר

קיימת גישה תאורטית ולפיה מורים עשויים לראות בזהות התלמיד מוקד ראוי וחיוני למעורבותם בתור 

חינוך לזהות, על פי גישה תאורטית זו, היא פעילות מכוונת של (. Schachter & Rich, 2011אנשי חינוך )

ה פיתוח תהליכים והקניית תכנים המעצבים את הבנת העצמי ואת ההגדרה העצמית של המורה שמטרת

יחד עם זאת, אין הרבה מחקרים אימפיריים בנושא החניך דרך אינטראקציות חברתיות ותרבותיות. 

המדגימים אם אכן כך הדבר, והמתארים כיצד הדבר בא לידי ביטוי. מחקר זה בחן סוגיה זו דרך חקר 

של מורים לתלמידים לקויי למידה מתוך הנחה שמורים אלו יראו צורך להיות מעורבים בסוגיות תפיסותיהם 

ברכישת  קושיכאל למידה  תלקומחקר זה מתייחס לשל זהות התלמידים בהקשר ללקות הלמידה שלהם. 

 קוגניטיבי בשיבוש נוירולוגי מקורןנמוכה, וש השאינן נובעות מאינטליגנצי לימודיות או תפקודיותת יומיומנו

קוגניטיבי אינו -אלא שאבחון לקות הלמידה במישור הנויורולוגי .( Special Education, 2008;)מאור, תשס"ג

מתמצה רק באיתור עובדה אובייקטיבית; עצם האבחון משמש תג זהותי באינטראקציות חברתיות וחינוכיות. 

למוד כיצד לפעול ולהסתגל בחברה ועשוי תיוג זה עשוי מחד לעזור לתלמידים מסוימים להבין את עצמם ול

גם קשיים חברתיים עבורם וקשיים  להורים ומורים לסייע לתלמידים; אך מאידך הוא עלול ליצורלעזור 

סקירת הספרות המחקרית בנושא לקויי למידה מראה שסוגיות של הגדרה עצמית, של תיוג  .בדימוי העצמי

יעים על הצלחתם החינוכית של תלמידים לקויי למידה; יחד ושל דימוי עצמי הם אכן גורמים חשובים המשפ

עם זאת, הספרות החינוכית על הוראת לקויי למידה כמעט שאינה מתמקדת באופן מפורש בסוגית הזהות, 

 אלא בהבטים פדגוגיים ודידקטיים. 

מורים ( של pedagogical content knowledgeהתכני )-על כן, מחקר זה שואף לבחון אם הידע הפדגוגי

המלמדים תלמידים לקויי למידה כולל עיסוק בשאלות של זהות; דהיינו, האם מורים רואים במעורבות 

( הינו ידע פרקטי של 0202תכני )שולמן, -בסוגיות זהות התלמיד כחלק מתפקידם בתור מורים. ידע פדגוגי

ה בתחום מסויים או מורים המבוסס על נסיון הוראה והמותאם לתכנים ולנסיבות המייחדות את ההורא

מורים המלמדים בהקשר מסויים. בהתבסס על גישה זו של שולמן, המחקר בוחן את תפיסותיהם של 

באשר למטרות ההוראה שלהם ואופני ההוראה שלהם על מנת ללמוד האם למידה  תלמידים בעלי לקויות

ר לתיוג העצמי והחברתי זהותם העצמית של התלמידים, ובהקש וכיצד הם רואים את תפקידם בהקשר לגיבוש

שלהם בתור לקויי למידה. בכך תהיה תרומה גם לספרות על חינוך לזהות וגם לספרות על הוראת לקויי 

 למידה. 



כל ב םאת תפקיד יםרואוהאופן שבו הם  מעורבותם של מורים בתהליכי זהות פנימיים של התלמיד

בזירה ה, נבחנו בעבודה זו בשלוש זירות: והתפיסה העצמית של התלמיד לקוי הלמידזהות הצוב יעהקשור ל

ראשונה, נבחן האם וכיצד מורים רואים כחלק מתפקידם להיות מעורבים בעיצוב האופן שהתלמיד רואה את ה

על פי התייחסותם הישירה של המורים למאפיינים של תפיסה עצמית ושל גיבוש זהות עצמו. בחינה זו נעשתה 

שנייה, נבחן האם וכיצד מורים רואים כחלק מתפקידם להיות מעורבים בזירה השל תלמידים לקויי הלמידה. 

בזירה  תנאים שיאפשרו עיסוק בסוגיות זהות. המורה לתלמיד באופן הנועד לייצר ביןבהבניית הקשר 

השלישית, נבחן האם וכיצד מורים רואים כחלק מתפקידם להיות מעורבים בתיווך בין התלמיד למערכת, על 

 ובין תפיסתהמורה כחלק מהמערכת תפיסת המתח שבין סט שבו פועלים המורים, ופי בחינת הקונטק

 בכל הקשור לתיוג ולהוראה של תלמידים לקויי למידה. המערכת

במסגרת  , המלמדיםמורים של המתי"א, להוראת החינוך המיוחד אוכלוסיית המחקר נדגמה מתוך מורים

של לפחות בעלות ותק  ומעלה 02בגילאי מורות  02ו משתתפי המחקר הי .בחינוך הרגיל של תוכנית שילוב

 .של משרד החינוךבתיכונים ממלכתיים או בחטיבות ביניים  ותעובד, השלוש שנים בהוראה

במחקר זה נעשה שימוש בשיטת מחקר ובכלי מדידה איכותניים: ראיונות ותצפיות. הראיון עצמו התנהל 

. המרואיינים התבקשו לספר את סיפור חייהם (Schachter, 2004)ממוקד תמה  סיפור חייםבגישת איסוף 

המקצועי תוך התמקדות בסיבות לבחירת מקצוע הוראת תלמידים לקויי למידה ועל תפיסתם על תפקיד 

המורה. לחצי מהמרואיינות, ביצעתי גם תצפית שנועדה לבחון כיצד הן מיימשות את גישותיהן ואת 

מאזכר שנועד להבהיר סוגיות שעלו בראיון הראשון ובתצפית.  ראיוןבנוסף עקרונותיהן בהוראה בכיתה, ו

 (.Alexander, 1988) אלכסנדר על בסיס מודל הקריאה המודרכת שלקטעי הראיונות נותחו 

רואים חשיבות בעיסוק בזהות ובתפיסה עצמית של שמורים הוא  בעבודה שאושש המרכזי הממצא

לתפיסה של הסביבה את האדם, ולכן לסביבה ולמורה תלמידיהם. זהות האדם מתגבשת במידה רבה בהתאם 

ישירות בהקשר ו יש השפעה לא מבוטלת על ההבניה העצמית של התלמיד, בהתאם לשיקוף שקיבל מהסביבה,

מורים (, ועל פיה של0200התפיסה שהציגו שכטר וריץ' ). ממצא תואם את לתפיסה עצמית של התלמיד

החידוש במחקר זה הוא בכך של התלמידים. זהות כי בתהליות הכוללת מעורב דתפקימסויימים יש תפיסת 

שהוא בוחן את מיקומו של המורה בעיצוב הזהות והתפיסה  עצמית של התלמיד על בסיס לקות הלמידה שלו. 

כאמור, הספרות בנושא לקויות הלמידה מרחיבה ומעמיקה על דרכי ההוראה וההיבחנות המותאמים ללקויות 

וסקת בדרכים לגיבוש זהותו של תלמיד לקוי הלמידה על רקע החוויה וההתמודדות למידה, אך כמעט ולא ע

 שלו כתלמיד שונה במערכת החינוך הרגילה.



גם בזירה השנייה נמצאה עדות לכך שמורים רואים עצמם כמעורבים בעיצוב תפיסת הזהות של התלמיד.  

תופסים את האדם, ולכן מורים  נמצא שהמורים פועלים מתוך אמונה שהזהות קשורה לדרך שבה אחרים

לתלמידים לקויי למידה מבינים שעליהם להיות משמעותיים לתלמידיהם כדי שדעתם תהיה חשובה להם, וכך 

כמעט יוכלו להשפיע על עיצוב זהותם. ממצאים אלה מוסיפים על הספרות בהקשר ללקויות למידה, שכן זו 

 & Svetaz, Irelandבור תלמידים לקויי למידה )אישיים ע-שאינה מתייחסת למשמעותם של היחסים הבין

Blum, 2000) . 

ממצאי  כמתווך בין התלמיד למערכת.הזירה השלישית שנבחנה הייתה תפיסת התפקיד של המורה 

המחקר הצביעו על כך כי המורים פועלים על רקע המסגרת החינוכית שאליה הם משתייכים, אך יחד עם זאת 

ר לתלמידים לקויים מתווך על ידי התפיסה שלהם על תלמידים אלו ועל הם מודעים שהיחס של בית הספ

יומית עם התיוג של התלמידים -בעבודתם היוםלקותם. מכיוון שכך, המורים צריכים מצד אחד להתמודד 

במערכת, ומצד שני לפעול להפצת גישתם החינוכית ותפיסת עולמם על תלמידים לקויי למידה ועל ההשפעה 

מחקרים אחרים העוסקים במתח זה. למשל, לגישתם  תואמים אלו ממצאים ספרית עליהם.של הראיה הבית 

הבית ספרית של  ההגדרהשלדעתם מצד אחד Vaughn, Hogan, Haager and Kouzekanani ( (1992של 

שלו ומצד שני ההגדרה שלו כמסוגל,  מסייעת ללמידה ולחיזוק התפיסה העצמיתהתלמיד בתור לקוי למידה 

לפי ממצאי . (Mintz, 2010)ו זהותומקעקעת את הלקות ב תגיתיכלומד במסגרת אחרת של שילוב מכשונה ו

על השילוב היא זאת שמכריעה במתח זה, ולכן המורים סבורים ראיה הבית ספרית המחקר הנוכחי, ה

שמתפקידם להשפיע על גישתו של בית הספר, כך שהלקות של התלמידים לא תיתפס  כגורמת לתיוג, אלא 

 כגורם שאף עשוי לסייע לתלמיד להשתלב.

נבדק כיוון מחקרי שונה אשר טרם נחקר בספרות המקצועית. המחקר הנוכחי בדק לסיכום, במחקר זה 

אם למורים המלמדים תלמידים לקויי למידה יש תפיסת עולם על תפקידם בקידום תלמידים אלה באמצעות 

מידה ומצא שאכן כך. התרומה התאורטית של המחקר עיסוק בתפיסה העצמית שלהם ובתיוגם בתור לקויי ל

בחיזוק הגישה הרואה בעיסוק בזהות חלק מרכזי בעבודתם של מורים בכלל. כמו כן, העבודה תורמת בכך 

שהיא מבקשת להרחיב את תחום העיסוק של המחקר על הוראת לקויות למידה מעבר לתחום הפדגוגי 

צורך להגביר את  יש כי למחקרי המשך. נראה וספות והצעותפדגוגיות נ השלכות בדיון הועלווהדידקטי. 

בעיצוב זהותם של תלמידים לקויי למידה. מעבר לכך, יש מקום לבחון את המקום  החינוך העיסוק של מערכת



הוא אפוא בשילוב  זה מחקר של . חשיבותובתכניות הלימודים האקדמיותהפדגוגי שתופסת ההוראה לזהות 

 ם לגבי הוראתם ובין עיסוק של מורים בגיבוש הזהות של תלמידים לקויי למידה.בין תפיסותיהם של מורי

 


