
 15-הכנס המדעי ה
  דתשע" –מחקר, עיון ויצירה באורנים 
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 Lili Israel, Einat Lichtinger                      לילי ישראל, עינת ליכטינגר

   מוטיבציהה לחיזוקו עצמיה וויסותה קידוםל וותצ בודתע

  א' כיתהב סיכוןב למידיםת לש

Teamwork to promote self-regulation and enhance motivation 

 of at-risk 1st grade students 

 עצמיה ויסותוה קידוםל וותצ בודתע לש רומתהת תא בוחןש ישומיי עולהפ חקרמ ואה הז חקרמ

 קבילמב התבצע, ולמהש ימודיםל נתש אורךל משךנ מחקרא'. ה כיתהב סיכוןב למידיםת לש המוטיבציהו

 יסותו הליכית לש הטמעהל צוותה בודתע רמהת יצדכ בדוקל ייתהה מטרה. הכיתהה רמתבו צוותה מתרב

 הישגים, העצמיתה מסוגלות, המוטיבציהה לע עצמיה ויסותוה הליכית לש השלכותה מהןו תה,יכב צמיע

  . תלמידיםה לש התנהגותהו

לימדו ש קצועייםמ וריםמ מונהשתה, והשתתפו בו מחנכת הכי ארץה צפוןב סודיי פרס ביתב ערךנ מחקרה

 ברתיים, חגשיים, רתנהגותייםה קשייםב תאפיינוה התלמידיםמ יכרנ לק. חםתלמידיה 32-, וכיתההאת 

 פרוטוקוליםו וחות, דישייםא איונות, רצפיותת ללוכ מחקרה לי. כסיכוןב תלמידיםכ הוגדרו, ולימודייםו

 מוריםה וותצ תא גבשל ייתהה ראשוןה מעגלה טרתמ: עגליםמ שלושהב תבצעה מחקרה .וותצ שיבותי לש

 תלמידיםה יבושג לע גשד ושםה כיתה. בעצמי ויסות לש שיטותב כיתהה םע עבודהל וטיבציהמ וב ליצורו

 תא צוותה מדל שניה מעגל. בצמיע יסותו הליכית םע עבודהל תאימהמ לימודית ביבהס לש יצירהעל ו

 וטיבציהמ יצירתב תמקדותה וךת שוניםה מקצועותב תערבותה כניותת בנהו עצמיה ויסותוה קרונותע

 דיי- לע בנונ הז שלב. בהערכהו שובמ ליכ לע דגשתוך  צוותב למידהה משכהנ שלישיה מעגל. בלמידהל

 עולתםפ כנוןת לע פקחל מדול תלמידיםה ם. גתקשיםמ תלמידיםל ישיותא תערבותה כניותות צוותה

  . מבחניםו בודותע העריכוו שניל חדא שובמ תנונ ם, היצועיהםב תא להעריךו

 ויסותוה הליכית לש הטמעהצורך הל שיתוףב עבדו תגבשה הצוותש ךכ לע צביעיםמ מחקרה מצאימ

 פנימוה צעיריםה התלמידיםו כיתהב דשהח פהש וצרה. נכיתהה םע עבודהל נוףמ היווהש ה, מעצמיה

 ציבוה תלמידים. הכיתהב וםימיוה חייב ותםא יישמו, והערכהו יקוח, פכנון, תטרהמ מוכ סודי ושגימ

 פעילוה ם. הצמיע משובו יקוחפ הפעילוו השיגןל יצדכ כננו, תאישיתה התקדמותםב קשורותה טרותמ

 מסוגלותה חושתת לע שפיעה התהליךש יכר. נברתייםח רויקטיםפ יזמוו גוונותמ מידהל סטרטגיותא

. כיתהב חברתיה אקליםה אתו לימודייםה םההישגי תא קידם, תלמידיםה לש מוטיבציהה עלו עצמיתה

  .יכוןס מצביב למידיםת בורע יוחדמ רךע עליב יוה בל, אתלמידיםה כללל תאימיםמ מצאונ ויסותוה ליכ

 רמתל כליםה לש התאמהו לימודיתה סביבהה לש ובהט הכנהל ודותה תאפשרהה התערבותה צלחתה

 שמעותיתמ רומה. תתהליךהה את ובילי שהמב מוןא ליצירתו צוותה גיבושל שיבותח ייתה. התלמידיםה

 צוותה עבודתש לעובדה, ורוכהא קופהת אורךל נמשך, שרצוףו קבי, עערכתימ הליךת לעהקפדה ל ייתהה

 עצמיה ויסותוה ליכ לש ההטמעהו צוותה םע משותפתה עבודה. המוריםל םג גשיתר ומכתת סגרתמ צרהי

  .מקצועיתה הזהות בנייתל תרמוו המחנכת עבודתב שיפורל ביאוה כיתהב

 וב יש, ותלמידים צעירים םע עבודהב עצמי ויסות הליכית לש מדיתמ-רבה תרומהה לע למדמ מחקרה

  .תהיכה ייח לש חביםר בתחומיםו וניםש מקצועותב כליםה לש הפעלהל ישומיותי צעותה

 'תלמידים בסיכון, תלמידים בכיתה א: ויסות עצמי, עבודת צוות, מחקר פעולה, מילות מפתח



 

72 
 

  Ofer Katchergin                          עופר קצ'רגין

  ליניות לתופעה חברתית: ק "ישויות"מ

  של לקויות למידה בישראל הזמנה לניתוח שיח

From "clinical" entities to a social phenomenon:  

An invitation to a discourse analysis of learning disabilities in Israel 

מבקשת לזמן חשיבה מחודשת ורחבה יותר מזו המקובלת בספרות המקומית בהתייחס ה זו קצרהרצאה 

זאת באמצעות תיאור וניתוח ההקשר ההיסטורי והחברתי בו נטועה תופעת לקויות , ללקויות למידה

  הלמידה. 

 ת התשתית התאורטית, המושגית והמוטיבציונית של הדיון הסוציולוגיסנפרשל ההרצאה הראשון  הבחלק

והשיחני בלקויות למידה. מבחינות אלו ממוקמת ההרצאה במרחב תאורטי, שמהווה תצלובת של מסורות 

שיח ביקורתי של - רטוריקה של מדע , וניתוח, מחקר מגוונות: סוציולוגיה והיסטוריה של ידע מדעי ורפואי

מצעות הצגת רקע מדע. חלק זה מבליט את העמימות והבעייתיות הכרוכות במושג לקויות למידה, זאת בא

  היסטורי קצר של צמיחת שיח הלקויות, כמו גם של מגוון ביקורות שצמחו מתוך שיח זה. 

בחלק השני מודגשת הבעייתיות הכרוכה במושג זה באמצעות הצגת ההגדרות המקובלות בשיח לקויות 

וקות אוניברסליות אלו מתבררות כלוהלמידה הישראלי המקומי. הגדרות מקומיות אובייקטיביות 

בפשטנות יתר משעה ששיח הלקויות נבחן בהקשר גלובלי. בחינה זו מסייעת בחשיפת ההטרוגניות 

   המאפיינת שיח זה חרף דימויו המקומי המונוליטי והאוניברסלי.

בחלק השלישי מודגמת הרלבנטיות של הבחינה ההיסטורית והסוציולוגית של שיח הלקויות המקומי 

ההנחה הסטטיסטית (המתייחסת לשיעור : י הנחות מרכזיות השגורות בובאמצעות ניתוח ובחינה של שת

באוכלוסייה) והטענה האטיולוגית (המתייחסת למקורות הנוירולוגיים של  למידהלקויי הגבוה של 

  הלקויות). 

שני המקרים מדגימים כיצד הנחות וטענות מרכזיות בשיח הלקויות צמחו והתעצבו עד הפיכתן כיום 

תחום. בת. ההיסטוריה של הנחות אלו מוארת ונבחנת באמצעות ניתוח טקסטים מרכזיים לעובדות מדעיו

  עם אנשי מקצוע בתחום הלקויות. רכוהניתוח הטקסטואלי נתמך בממצאים מתוך ראיונות שנע

ידי חשיפת מקורותיהם הרעיוניים, -הרצאה זו מבקשת לתרום לפיתוחו של שיח לקויות מורכב יותר על

  היסטוריים והחברתיים של בסיסיו המדעיים.  הטקסטואליים, ה

 הבניה חברתית (לקויות למידה), סטטיסטיקה, מדע, שיח, ידע ניתוח: מילות מפתח
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 Einat Lichtinger                                           עינת ליכטינגר

ויסות העצמי והמוטיבציה של תלמידים לקויי למידה בבית הספר היסודי: וקידום ה

  כנית התערבותוכה של תהער

Promotion of self-regulation processes and motivation in LD  primary 

students’: Evaluation of an intervention program  

תגלות  תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה נמצאו כגורמים משמעותיים המשפיעים על הישגים לימודיים והס

כנית התערבות לקידום תהליכים אלה, שהופעלה ושל תלמידים. מחקר הערכה בחן את ההשלכות של ת

צועים יב 30דקו  ביסודי. במחקר נת ספר תות רגילות בבייבקרב תלמידים לקויי למידה המשולבים בכ

  . 2012-2008 מורים בהנחייתי בשניםידי -לכנית, שהופעלו עופרטניים של הת

כנית העבודה, הוא היה אחראי והתלמיד היה שותף להצבת המטרות ולקביעת ת, נית היה קבועכותמבנה ה

המורה. במקביל, הותאמו ההתערבויות סיועו של תהליכי הערכה עצמית ב ביצעלפיקוח על התקדמותו ו

ני מיפוי מצבו של התלמיד לפצורך . המורים הפעילו תצפיות וראיונות לתלמידלצרכים הייחודיים של כל 

שתי  ידי-לעהמפגשים. החומרים נותחו את ארו יכנית, וערכו במהלכה יומן רפלקטיבי בו תוואחרי הת

  חוקרות בלתי תלויות בשיטה של אינדוקציה אנליטית מותאמת וניתוחי תוכן. 

כנית ובמה היו שונים וצועים של התיהמאפיינים המשותפים לכל הב םמה) 1(המחקר בחן שלוש שאלות: 

   לעיכובה. תה אולו גורמים תרמו להצלחיא) 3(-; וכנית על התלמידיםומה היו השלכות הת) 2; (זה מזה

תוף של התלמיד יכנית: שומשותפים לכל הביצועים של התהמאפיינים את הניתוח הממצאים העלה 

קידום ; ווך לעצמאותימעבר הדרגתי מת; פיקוח עצמי על ההתקדמות ותהליכי הערכה; בתכנון התהליך

מודית.  במקביל, נמצאו חמישה סוגים שונים של ינויים בסביבה הליבציה בעזרת גיוון ובחירה ושהמוטי

שיפור ; צוע עצמאי של משימות לימודיותיב; מטרות שהוצבו בהתערבויות: שיפור במיומנויות היסוד

   יד. של התלמ קידום המצב הרגשי והחברתי; טוי העצמי בכתיבהיקידום הב; התפקוד והמעורבות בכיתה

מוטיבציה בויסות העצמי ווצועים ניכר שיפור ביכולות הימהב 27- כנית מעלה  שבושל הת יהבחינת השלכות

קשיים בנוי התאפיינו בחוסר עקביות של המורים ויההתערבויות שלא הביאו לששלוש של התלמידים. 

וי בהתאם למטרות שינגרום למידה הצליחו ההתערבויות ל ורגשיים של התלמידים. המחקר בחן גם באיז

של יה . כמו כן, נבדק עד כמה השלכותמה הייתה עוצמתותחומים חל השינוי ו לוהשונות שהוגדרו בהן, באי

האם הוא יישם את הכלים בהקשרים אחרים וכן לתחומים רחבים של חיי התלמיד,  השיקוכנית והת

  ולאורך זמן. 

היקף הפעולה ; : רמת השיתוף של התלמידןלעיכובנמצאו מספר גורמים שתרמו להצלחת ההתערבויות או 

  התלמיד.  כנית ומאפייניושל מעביר הת וגמישות ;של המפגשים םועקביות םתדירותכם, מש; המערכתית

ויסות העצמי והמוטיבציה. ניכר הערך וכנית לקידום הוממדיות של ת- המחקר ממחיש את ההשלכות הרב

 התהליך השיתופי שנעשה עםשל יאנית, קויגוצוה ווך לעצמאות, ברוח התפיסהיתי מתגשל המעבר ההדר

התלמיד וההאזנה לקולו הייחודי. הממצאים ממחישים את הקשר ההדוק בין תהליכי ויסות עצמי 

למוטיבציה, ואת הדינמיקה שלהם עם המאפיינים האישיים של התלמיד והסביבה שבה הוא פועל. מחקרי 

הן על אוכלוסיות יויסות העצמי ואת השלכותולקידום הסוגים נוספים של התערבויות כדאי שיבחנו המשך 

  מגוונות של תלמידים.

 תכנית התערבות, מחקר הערכה תלמידים לקויי למידה,, מוטיבציה, ויסות עצמי: מילות מפתח
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                Lilach Lev Ari, Michal Razer         לילך לב ארי, מיכל ראזר    

  לוסיות ייחודיות בצה"ל מהדרה להכלה: חקר מקרה בוגרי מסלולי אוכ

  בהשתלבותם בחיים האזרחיים

From exclusion to inclusion: A case study regarding IDF  special 

populations alumni and their integration in civilian life 

 תפסנ והוא, בכלל הישראלית ובהוויה ישראלים נוער בנישל  בהתבגרות חשוב מרכיב הוא הצבאי השירות

עבור קבוצות . ולחברה למדינה חלקם את לתרום זכות מימוש שבצדה, כחובה הנוער בני מרבית אצל

שהוצאו מהמסגרת כאלה רישום פלילי, בעלי בני נוער שנשרו ממערכת החינוך,  מואוכלוסייה מסוימות, כ

הזדמנות משמש ין היה ועדיהשירות בצה"ל עוד, ו אקונומי נמוך-הביתית ובני נוער ממשפחות במצב סוציו

להם להשתלב בהמשך חייהם  . השירות בצה"ל עשוי לאפשרלהשתלב במסגרת חברתית נורמטיבית

  במערכת הלימודים ובשוק העבודה. 

נתנו הסכמתם ו( לבחון באילו ממדים תרמה התוכנית לאלו שהצליחו לסיים אותההיא המחקר מטרת 

" לחלק גדול מהמשתתפים תיקוןת "יים מעין חווימסלולי מקא"ם וחג"ם מספקנראה כי . לקיום ריאיון)

גם , חוויה של שייכות למסגרת נורמטיבית ,ראשונההם, לתן לנ שהשירות הצבאי של העובדהבעיקר בם, בה

  אם היא בעלת אפיונים מעט שונים. 

 לגיוס מתבגרים עם נתונים , באחריות חיל החינוך והנוער, מסלולים עיקרייםשני  כיום פועלים בצה"ל

 ;מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות (גברים) –מקא"ם  )1( :אישיים נמוכים ובני נוער מאוכלוסיות ייחודיות

  כיום מכונים חיילים אלו חיילי איתן.   .1993, שהחל בשנת חיילות גיוס מיוחד (נשים) –חג"ם  )2(- ו

את מידת השתלבותם ) 18מובנים (-) וראיונות עומק חצי99בחן, באמצעות שאלוני סקר (המחקר הנוכחי 

  בחיים האזרחיים בהיבטים כמו תעסוקה, לימודים ומשפחה.  םשל בוגרי מקא"ם ובוגרות חג"

הקניה של היא ב, אשר בעבר חיו בתחושה של שוליות חברתיתלבוגריהם, תרומתם של שני המסלולים 

יים באופן לתפקד בחיים האזרחת לצעירים מסייעהשתתפות במסלולים . התחושת שייכות לחברה

אינה רק  החוויה הצבאית ברובהעל כך שמעידה ככל הנראה , ההתמדה בעבודה תיכולנורמטיבי למדי. 

לסיים את השירות והצליחו לגייס כוחות ים הנחקר , אלא תהליך תיקון אמתי.אפיזודי השייך לעבראירוע 

  לעתים בניגוד לציפיותיהם.  ,הצבאי

ן תת עליהם את הדעת בעתיד. האחד קשור להבדלים המהותיים בייחד עם זאת, נמצאו שני היבטים שיש ל

ראה כי מסגרת המקא"ם נבנתה במקור כמסגרת גברית, היא מותאמת חוויית הגברים לחוויית הנשים. נ

היבט נוסף קשור להשכלה. במסגרת  למאפיינים גבריים ומותאמת לצרכים הצבאיים של תעסוקת גברים.

בשיעורי  להשלמת השכלה. יחד עם זאת, לא נראה כי חל שינוי משמעותיהשירות נערכים קורסים שונים 

   לתחום ההשכלה בקרב בוגרי המסלולים הייחודיים. הרכישת ההשכלה ובגיש

 : הדרה, הכלה, אוכלוסיות ייחודיות בצה"ל, שילוב אזרחי, מסלול מקא"םמילות מפתח

 


