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 הקדמה

 -בעקבות כך מתקבלות
תלונות ומאבקים. 

אבחנות לא מבוססות ולא מקצועיות. 

ציפיות מוטעות מהתלמיד. 

 דרכי התמודדות לא מתאימות או

 .היעדר התמודדות

  הצטברויות של פערים הישגיים

 .ותפקודיים

 -עדיין קיים מחסור ב, למרות זאת
מחקרים בחברה הערבית בישראל  . 

הכשרה מתאימה למורים. 

רמות ידע ומודעות.* 

כלי אבחון סטנדרטיים .* 

אנשי מקצוע מומחים.* 

משאבים חינוכיים ותקציביים.* 

.קיימת עלייה בשכיחות תלמידים המאובחנים כבעלי קשיי למידה או כבעלי הפרעת קשב וריכוז  

 ).2008(ועדת מעקב ) 2001(ח מבקר המדינה "דו, )1997(בהתאם לממצאי ועדת מרגלית * 



 לקויות למידה במגזר הערבי בישראל  : רקע
 -ב עסקו ורובם הערבי במגזר הלקויות בשתי התמקדו בלבד ספורים מחקרים

הרגילות בכיתות למידה לקות או מיוחדים צרכים בעלי תלמידים שילוב.  

 )2010 ,ורייטר וייזר-קרני ;2004 ,סמארה ;2009 ,וקיים שרון ,טלמור ;2004 ,היימן(      

עם תלמידים כלפי מיוחד לחינוך המורים עמדות לבין רגיל לחינוך המורים עמדות בין הבדלים  

 .)2005 ,קעדאן ;2007 ,חסין-ואבו סמארה( השילוב עיקרון כלפי או מיוחדים צרכים

 -בין קשר קיים

הלקויות לשתי ביחס המורים עמדות לבין הידע רמות .(Khademi et al., 2016)

מיוחדים צרכים בעלי כלפי בישראל ערביים מורים עמדות לבין המיוחד החינוך בתחום הכשרה  

 .)2010 ,ורייטר וייזר -קרני( למידה לקויי תלמידים שילוב כלפי או )2005 ,קעדאן(



 עמדות כלפי שילוב תלמידים בכיתות רגילות: רקע

 2007, חוסיןואבו  סמירה 2005, קעדאן מדד

.שילוב לקויי למידה .שילוב בעלי צרכים מיוחדים נושא המחקר

ס משלב לעומת  "מורים המלמדים בבי -השוואה בין
 .ס לא משלב"המלמדים בבי

מורים בחינוך הרגיל לעומת מורים  
בחינוך המיוחד

ס משלב הראו עמדות  "מורים בבי עמדות מורים
 .  יותר חיוביות

מורים בחינוך הרגיל גילו עמדות  
.יותר שליליות

בחינוך (בין עמדה לוותק קשר מובהק  .  בין עמדות לבין ותק בהוראהאין קשר  ותק בהוראה
 ). הרגיל והמיוחד

ניסיון בהוראת  
תלמידים  
 מתקשים

בין עמדות לבין ניסיון בהוראת  אין קשר 
 .  בעלי צרכים מיוחדים

 

בין עמדות לבין ניסיון קיים קשר 
בחינוך הרגיל  (בהוראת לקויי למידה 

 ).  והמיוחד



 ידע ועמדות מורים כלפי הפרעת קשב וריכוז: רקע

  אופן ועל ההפרעה עם תלמידים תפיסת על עקבי באופן משפיעה הנושא על מורים של הידע רמת

,Bekle( איתם התנהגותם 2004; Ohan et al., 2008(. 

   :עקביים לא נתונים קיימים
בכיתה ואפקטיבית מוצלחת בצורה ללמוד יכולים ההפרעה עם שתלמידים מאמינים מורים  

Mahar( רגילה & Chalmers, 2007(. 

מאוד נמוכה מורים בקרב ההפרעה על הידע רמת Ghanizadeh, Bahredar & Moeini, 2006)(.  

בה הטיפול דרכי לגבי ידע חוסר לצד ,ותסמיניה ההפרעה על טובה ברמה ידע יש למורים )Ohan et
al., 2008 Anderson, Watt & Noble, 2012;(.   

ושל ההפרעה עם בתלמידים הטיפול דרכי של רבות מוטעות ותפיסות ידע פערי נמצאו בירדן  
,Al-Omari גורמיה Al-Motlaq & Al-Modallal, 2015)(. 



 מטרות המחקר

 הרגיל בחינוך יסודיים ספר בבתי מחנכים מורים של והמודעות הידע רמות את לבדוק      

 .וריכוז קשב והפרעת למידה לקויות בנושא הערבי במגזר

  אלה לקויות בעלי תלמידים כלפי מורים של והעמדות התפיסות את לבחון. 

  הלקויות אחת עם המאובחנים תלמידים עם המורים  התמודדות דרכי את לבחון.  



 מערך המחקר
   :המחקר כלי

   :חלקים ארבעה הכולל ועמדות ידע שאלון פותח

הספר בבית ההוראה בעבודת העוסקות ושאלות דמוגרפי רקע שאלות :אישיים פרטים.

למידה לקויות עם תלמידים עם המורה והתמודדות עמדות ,ידע בנושא היגדים 53 :'ב -ו 'א חלק  

 .דרגות 5 בן סולם על דורגו ההיגדים .)'ב חלק( וריכוז קשב הפרעת או )'א חלק(

שונות גיל בשכבות תלמידים של שונות התנהגויות של תיאורים שבעה :מקרים תיאורי - 'ג חלק 

 .יסודי ספר בבית



 )המשך(מערך המחקר 
משתתפים

  חינוך אזורי בארבעה הרגיל בחינוך היסודיים הספר בתי מכלל 15% אקראי באופן נדגמו.   

  ו עד 'א גיל שכבת מכל אחד )כיתה מחנכי( מורים שישה אקראית נדגמו ס"בי מכל'.   

 

 
מחוז

מספר בתי 
הספר 

היסודיים 
במחוז

בתי ' מס
הספר 
שנדגמו

מספר 
המורים  
המתוכנן  

מספר מורים 
שהשתתפו  

בפועל
אחוז מכלל  
המשתתפים
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31247282282100סך הכול



 :)'ב -ו 'א חלק( השאלון תוצאות ניתוח

 אחוזי וחושבו )תקן וסטיית ממוצע( תיאוריים סטטיסטיים נתונים הופקו היגד כל עבור  

 .הסכמה אי ואחוזי הסכמה

  פריטים ניתוח בוצע. 

  מגשש גורמים ניתוח בוצע. 

  53 מתוך 47 סווגו תיאורטיים ושיקולים ,הפריטים ניתוח ,הגורמים ניתוח תוצאות סמך על

   .גורמים 7 -ל ההיגדים

 .הגורמים כלל בין פירסון מתאמי וחושבו גורם כל של הפנימית העקיבות מהימנות נבדקה

 )המשך(מערך המחקר 



  עבור כל שאלה הוגדרו קטגוריות למיפוי התשובות. 

  תגובות המורים סווגו לקטגוריות המתאימות. 

 אבחנת הבעיה. 1

מהי הבעיה העיקרית

?  של התלמיד

 הפניה לגורם מקצועי. 2

למי כדאי להפנות את

התלמיד לצורך ברור

? נוסף

 דרכי התמודדות. 3

כיצד לדעתך יש

להתמודד עם התלמיד

?בכיתה

):'חלק ג(ניתוח תיאורי המקרה   

 )המשך(מערך המחקר 



 תוצאות כלליות

 על  מידע שגוי בנוגע ללקויות או שיש בידיהם החסרים ידע שיעור לא מבוטל של מורים
.  תחומי המחקר

 כלפי תלמידים המאובחנים כבעלי לקויות בהיבט החברתיתפיסות שליליות מורים מגבשים  ,
לצד תפיסות שליליות לגבי השפעת לימוד התלמידים האלה על  , ההתנהגותי והלימודי

 .  על הכיתה ועל מהלך השיעור, המורה

 ההתמודדותולאופן , לימודיים ואחריםהמקור לקשיים בנוגע לזיהוי חסר ידע למורים רבים 
 .  עם תלמידים המאובחנים עם אחת הלקויות

בין יכולת המורים לזהות את הקושי לבין יכולתם  פער עצום ניכר , ביחס לשתי הלקויות
 .להפנות לגורם מקצועי מומחה בו

 הכשרה מקצועית  הרוב המכריע של המורים מאמין שלימוד תלמידים עם לקות למידה דורש
.מתאימה



 תוצאות ניתוח השאלון ברמת הגורמים

)0.810מהימנות , פריטים 14(.                                                            תפיסת מורים את התנהגויות וקשיים לימודיים של תלמידים

  .בכיתה הלמידה בתהליך ופוגמים הישגית מתדרדרים ,מוטיבציה ובהפגנת משימות בביצוע מתקשים :50% - 80%

   )0.695מהימנות , פריטים 5(.                                                         תפיסת המורים את התפקוד ההתנהגותי והחברתי של תלמידים

.היומיום בחיי להשתלב ומתקשים משמעת בעיות יותר מראים ,כמצופה להתנהג יודעים לא:45% - 65%

 )0.852, פריטים 3(                                            .התמודדות רגשית והתנהגותית הנדרשת ממורה עם תלמידים בעלי לקויות למידה

.השקעה ומאמץ גדולים יותר, דורשים התייחסות סבלנית ומתחשבת :90%- 92.2%

 )  0.614מהימנות , פריטים 6(                             תפיסות חיוביות של תפקיד המורה כלפי תהליך הוראת תלמידים עם לקות למידה

  .עבורו אתגר ומהווה ,המורה של האישית המקצועית ההערכה את מעלה לימודם :54.8% -75.5%

   .קשייהם לאבחון מקצוע לאנשי תלמידים הורי מפנים מורים :81.9%

.ללבם קרוב דבר הוא לקות עם תלמיד ושלימוד למידה לקות אודות מספיק ידע להם שיש מרגישים מורים:29.3% -33.5%

)0.672מהימנות , פריטים 6( .                          תפיסות שליליות של תפקיד המורה כלפי תהליך הוראת תלמידים עם לקות למידה

 .המורה של מתאימה הכשרה דורש רגילה בכיתה שילובם :85.1% 

.המורה של מהירה לשחיקה גורמים שהם וחושבים למידה ליקויי ללא בכיתה ללמד מעדיפים מורים:50.5% - 57.8%

.רגילים ילדים לבין למידה לקויי בין פעולה שיתוף מעיקרון מרוצים אינם מורים:35.5%

 תלמידים עם לקות למידה



 )  0.809מהימנות , פריטים 11(                                    מודעות לסימפטומים החברתיים וההתנהגותיים של הפרעת קשב וריכוז

 .החברתי בתחום ומתקשים שלילי חיקוי מודל מהווים :36.9% - 37.9%

  .לאחרים בהשוואה משמעת ובעיות אלימות דפוסי יותר מראים:45% - 80%

  .המורים דברי את לקטוע ונוטים בשיעור מוטורי שקט חוסר שמגלים היחידים :50%מעל 

 קשב על לשמור מתקשים ,הוראות או דברים שוכחים או מאבדים ,טעויות ועושים לפרטים לב שמים לא:70% - 85%
.הוראות לפי פועלים ולא אליהם שמדברים בזמן מקשיבים לא ,בקלות ומוסחים

 )  0.689מהימנות , פריטים 2(                                                  תפיסות שליליות של המורה את עצמו בתחום הפרעת קשב וריכוז

.איתם להתמודד מתקשים מורים :  35.7%

.לטיול אותם לקחת מוכנים אינם מורים :22.1%

 תוצאות ניתוח השאלון ברמת הגורמים
 תלמידים עם הפרעת קשב וריכוז



 'מס

מקרה

הבעיה המופיעה בתיאור 

המקרה

שיעור האבחנות 

הנכונות 

והמקורבות

שיעור האבחנות 

השגויות

אבחנה  -מתוכם

שגויה של לקות

62.038.025.2קשיים במוטוריקה עדינה1

---8416.0קשיי קריאה או לקות קריאה2

37.862.233.6קשיי דיבור3

38.861.247.3בעיה רגשית או משפחתית4

69.830.220.2קשיים בראיה5

82.217.87הפרעת קשב וריכוז6

7
או \הפרעת קשב וריכוז ו

היפראקטיביות
89.710.3---

אחוז האבחנות לקשיים השונים בהתייחס לתיאורי המקרה

 תוצאות תיאורי המקרה



 'מס

מקרה

הבעיה המופיעה בתיאור 

הפניות נכונותהמקרה

הפניות לגורם  

מקצועי לא 

מתאים

50.227.2קשיים במוטוריקה עדינה1

2765.0קשיי קריאה או לקות קריאה2

39.334.8קשיי דיבור3

62.852.4בעיה רגשית או משפחתית4

60.663.5קשיים בראיה5

27.823.8הפרעת קשב וריכוז6

7
או \הפרעת קשב וריכוז ו

היפראקטיביות
30.121.9

לגורם מקצועי בהתייחס לתיאורי המקרה) הנכונות והשגויות(אחוז ההפניות 

 )המשך(תוצאות תיאורי המקרה 

).כמו יועץ חינוכי(מהמורים הפנו לגורם שמסייע בקידום התהליך הטיפולי  43.2% - 65.6%בין   



קטגוריה כללית

 

2מקרה 

קושי או לקות קריאה

6מקרה 

הפרעת קשב וריכוז

7מקרה 

הפרעת קשב וריכוז 

או היפראקטיביות\ו

34.938.438.8העצמה אישית לתלמיד

התאמת דרכי עבודה  

)הוראה והיבחנות(
71.170.851.7

טיפול והתמודדות עם  

הפרעת קשב וריכוז
3.537.251.8

32.414.813.3ס"ידע מקצועי בבי

6.55.26.9שיתוף פעולה

5.62.15.2ס"ידע מקצועי מחוץ לבי

4.73.510.8אחר

שצוינו ביחס לשלושה תיאורי המקרה) באחוזים(התפלגות דרכי ההתמודדות 
 )המשך(תוצאות תיאורי המקרה 



 :  בבדיקת הקשר בין משתני הרקע לבין מדדי המחקר

או למידה לקויות בנושא מורים של התמודדות ודרכי ומודעות ידע הממדים בין קשר נמצא לא  

   :הרקע משתני לבין וריכוז קשב הפרעת

 בהוראה ותק1.

 הנחקרים בתחומים הכשרה2.

   .לקויות עם תלמידים הכוללות בכיתות בהוראה ניסיון3.

 

למידה לקויות בנושא והמודעות הידע בממד החינוך מחוזות בין מובהקים הבדלים נמצאו  

 :וריכוז קשב הפרעת עם ותלמידים למידה לקויות עם תלמידים עם ההתמודדות ובדרכי

למידה לקות עם תלמידים עם התמודדות דרכי :חיפה > דרום. 

וריכוז קשב הפרעת עם תלמידים עם התמודדות דרכי :צפון > דרום. 

למידה לקויות לנושא והמודעות הידע רמות :צפון > דרום. 

 )המשך(תוצאות 



  לא חל שיפור ניכר ברמת הידע והמודעות של מורים בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי

 . לנושא לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

קיים צורך של מערכת החינוך הערבית בישראל ב- 

ושיפור הידע השגוי והתפיסות השליליות ביחס לשתי  , הגברת רמות הידע והמודעות1.

 .  הלקויות

הקניית שיטות ודרכים הולמות להתמודדות עם וטיפול בתלמידים המאובחנים עם  2.

 .הלקויות

ממצאי המחקר מהווים בסיס לבניית תכנית הכשרה מקצועית במגזר בנושא זה.

 סיכום ומסקנות



 תודה על ההקשבה

Maya.taya@mail.huji.ac.il 


