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 תקציר

סביר להניח שצוות   היות ובתי ספר של החינוך המיוחד פועלים בסביבה דינמית וחסרת ודאות,

בית הספר יפיקו תועלת מלמידה ארגונית.  מפתיעה העובדה בעת בחינת אירועים שהתרחשו בעבר 

"למידה מבעיות", בזמן    לונותכהזדמנויות ללמידה מעידה על כך שלרוב המיקוד הוא בקשיים ובכיש

שאירועי הצלחה נדחקים הצידה ללא בדיקה מעמיקה, ואינם נתפסים כהזדמנויות ללמידה. התמקדות זו 

  בכישלונות ובעיות יוצרת שיח שלילי, אשר מונע מהצוות הזדמנויות ללמידה משמעותית.

זו מתמקדת בחקירת מחקר זה עוסק בגישה שונה ללמידה ארגונית, למידה מהצלחות. מתודה 

פעולות מוצלחות, במטרה לחשוף את הידע הסמוי שנצבר ופרקטיקות של אנשי הצוות שהוביל להצלחה 

בארגון. תהליך זה של למידה צוותית מאירועי הצלחה יכול ליצור אקלים חיובי, לעודד דיאלוג ולחולל 

, הכולל את צוות ההנהלה, הצוות שינוי; כל אלו מובילים לתוצאות משופרות של בית הספר לחינוך מיוחד

 המקצועי ובסופו של דבר גם לתלמידים.

מחקר זה מבקש לדון ברעיון הלמידה השיתופית מהצלחות מורים בבית ספר לתלמידים עם 

צרכים מיוחדים כמשאב לפיתוח מקצועי: נדון באפיונים הייחודים לתלמידים ובתי הספר לחינוך מיוחד, 

הארגונית כמשאב; נסקור את הנטייה ללמידה מבעיות ומכישלונות ונצביע  נעמיק בחשיבותה של הלמידה

על הזדמנויות ועל מכשולים בלמידה מסוג זה; נמשיך ונציג את רעיון הלמידה מהצלחות ואת האפשרויות 

הגלומות בו, וכן נעסוק בתפקידו של מנהל בית הספר בהטמעה של שיטה זו. הטענה המרכזית ברעיון זה, 

ידה שיתופית מהצלחות של אנשי הצוות בבתי הספר לחינוך מיוחד, עשויה לסייע בפיתוח היא כי למ

 היכולות, כלים מקצועיים ואיכות העבודה של אנשי הצוות.

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון תפיסות של מורים ביחס לתהליך הלמידה הקולקטיבית 

ים השונים אשר מסייעים ומעכבים את מהצלחות של אנשי הצוות, ולבחון דרך חוויותיהם את הגורמ

ההטמעה של תהליך זה. המערך התרחש בבית ספר חינוך מיוחד המתמחה בעבודה עם תלמידים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית. בית ספר זה הינו אחד מבתי הספר היחידיים באזור הגיאוגרפי 

עבודה עם תלמידים עם לקויות שבו נמצא, הנמצאים תחת הפיקוח של משרד החינוך, ומתמחה ב

סנסוריות מרובות, אשר רבים מהם סובלים בנוסף, ממצבים רפואיים מורכבים. ספרות מקצועית ומחקר 

מצומצם העוסקים באופן מיוחד באוכלוסיית תלמידים זו, מחזק את החשיבות בבחינת מתודת למידה 

  מהצלחות דווקא בקרב אוכלוסייה זו.

, עם 3-21אנשי צוות העובדים בבית הספר לתלמידים בגילאי  27אוכלוסיית המחקר מנתה 

ראיונות חצי מובנים ושתי קבוצות  15מוגבלות שכלית התפתחותית משמעותית. המחקר בוצע באמצעות 

מיקוד. המחקר עורר ארבע קטגוריות הבוחנות את נושא המחקר. התמה הראשונה בוחנת את התפיסות 
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בודקת את האופן שבו ללמידה מהצלחות יכולה   ת. התמה השנייה,הראשוניות בנוגע ללמידה מהצלחו

להשפיע על איכות ההוראה והמקצועיות, של אנשי הצוות. התמה השלישית, חוקרת כיצד אנשי הצוות 

תופסים את תרבות הלמידה הארגונית של בית הספר, והתמה האחרונה בוחנת את תפיסותיהם של אנשי 

 ם ומעכבים את התהליך של למידה מהצלחות בקרב אנשי הצוות.הצוות בנוגע לגורמים המעודדי

ממצאים מרכזיים שעלו במחקר הצביעו על מספר תפיסות ראשוניות של אנשי צוות ביחס ללמידה 

מהצלחות, על שינוי תודעתי מלמידה מבעיות ללמידה מהצלחות וכן על העובדה שהלמידה מהצלחות 

ללמידה שיתרום לפיתוחם המקצועי של אני הצוות. הממצאים נתפסת כחוויה מעשירה וכמודל מוצלח 

בהמשך הצביעו על ארבעה גורמים עיקריים המשפיעים על הלמידה מהצלחות: משאבים מתאימים 

ללמידה, עמדותיהם של אנשי הצוות, התרבות הארגונית כמו גם ערוצי למידה מגוונים, ותפקיד ההנהלה 

 הצלחות.המהווה גורם מפתח בהטמעה של למידה מ

המחקר מסיים עם מגוון של השלכות בנוגע למנהלי בית הספר המהווים גורם אינסטרומנטלי 

בהטמעה של למידה מהצלחות בבתי ספר לחינוך מיוחד במיוחד בבתי ספר המותאמים לתלמידים עם 

ו מוגבלות שכלית התפתחותי משמעותית. לסיכום, לאור המגבלות שצוינו במחקר זה, מספר הצעות ניתנ

 לביצוע מחקר נוסף.

 

 

 

 

 

 

 

 


