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יגון-ר מיכל אל”ד

:  מתבגרים עם לקויות למידה

מורים ובני הגיל , יחסי הגומלין עם הורים
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אוכלוסייה –הגדרות ואפיונים 

וקשיים  
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 Learningשינויים צפויים בהגדרת לקות למידה 

Disorders 

קטגוריות-תתי4-משינוי(ומתמטיקה,כתיבה,בקריאהלקויות–NOS)כלליתקטגוריה-ל.

.המשותפתהנוכחותגורם

להישגיםאינטליגנציהמדדיבין-הפערבגישתהשימושביטול:

והקשייםהממוצעתהאינטליגנציהרמתביןהמשמעותיהפעראתהדגישההקודמתהגרסה

.למידהלקויותלזיהויהכרחיכתנאי,בלימודים

בעיותבשלמקצועואנשיחוקריםבקרברבותשאלותעוררההפערגישתכילהדגישחשוב

.למידהלקויותעםתלמידיםעבורהאינטליגנציהאבחונישלהתקפות
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 Learningשינויים צפויים בהגדרת לקות למידה 

Disorders 

לפתרונותדוגמאות:

תפקודים,עובדהזיכרון,שיום,פונולוגיה:כגון,קוגניטיבייםותפקודיםבתהליכיםלקויות.א

.ועודניהוליים

הכנסהכקריטריוןבמקוםהוצאהכקריטריוןבאינטליגנציהשימוש.ב.

ג.RTI–לטיפולתגובהבאמצעותלמידהלקשיילמידהלקויותביןהבחנה.
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סיווג הקשיים

מחקרים העוסקים בקשיי ההסתגלות וההתנהגות של ילדים ומתבגרים נוטים לסווג  

:התנהגויות אלו לשתי קבוצות עיקריות

חוסר , שליטה דלה בדחפים, פעילות יתר: כגון( Externalizing)מוחצנותהתנהגויות . ב

.זעםתוקפנות כלפי חברים והתקפי , שיתוף פעולה

,בדידות,חברתיתנסיגה,עצב,חרדה:כגון(Internalizing)מופנמותהתנהגויות.א

.ופחדיםביישנות

דפוסי  )אישיים או בין /ו( עצב)ביטויי רגש והתנהגויות פנימיים לפרט 

(קשר
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תבנית הקשיים בגיל ההתבגרות  

מוחצנותהתנהגויות-U-shape curve-לקראתבשכיחותעלייה

.ירידהכךואחרההתבגרותגילאמצע

עולההללוהקשייםשכיחות–מופנמותהתנהגויות,זאתלעומת

.לבגרותגםונמשכתההתבגרותגילבמהלך
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רגשיים-חקר ההיבטים החברתיים
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היבטים חברתיים  -ילדים ומתבגרים עם ליקויי למידה  

ורגשיים  

רגשי-החברתיבתפקודמחקריעיסוקקיים,הלקותשלהאקדמייםההיבטיםעלהרבהמחקרלצד

.למידהליקוייעםילדיםשלוהתנהגותי

הערכה,נמוכהקוהרנטיותתחושת,חברתיתדחייה,גבוההבדידותתחושת:לממצאיםדוגמאות

.מוחצנותבעיות,חברתיתנסיגה,סומטיותתלונות,חרדה,ירודרוחמצב,נמוכהעצמית

מבודדקושי–עמידהקבוצהשלקיומהמאידך.

האקדמיתפקודםעלהמשפיעים,הלקותשבבסיסהנוירולוגיםהקשיים-מהחוקריםחלקהשערת,

:כגון)בסביבתםמבוגריםועםהגילבניעםיוצריםשהםהקרוביםהיחסיםעלבנוסףמשפיעים

.e.g)(אימפולסיביות,חברתימידעעיבודבתהליכילקות Al-Yagon & Margalit, 2013).

תסכולכגון,הקשייםתוצאת,משניקושי–שונההנחה((e.g.Vaughn, Elbaum, & Boardman, 2001.
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דוגמאות לתחומי הקשיים החברתיים  



10

לבניהשתייכות/הצטרפות/כניסהשלבהתנהגויותקשיים–1דוגמא

הגיל

שלהפעלהנדרשת-אחרתבפעילותאובלמידה,במשחקלהשתתףמנת-על

נורמותהבנת,עצמנוהצגת,יזימה)(מסיבה,עבודה,ס"ביה)"כניסה"התנהגויות

.(הקשבה,תורעלשמירה,התנהגות

יעילקונפליקטיםפתרון-2דוגמא

ביכולתניכריםהבדלים–מהמציאותנפרדבלתיחלקהנםהסכמות-ואיקונפליקטים

,ומתןמשא–יעיליםפתרונות,נמנעיםפתרונות,אגרסיות)ביעילותאותםלפתור

.(עזרה

החברתייםהקשריםיציבות/שמירה-3דוגמא

שייכותוביןהאישייםהצרכיםביןאיזוןעלשמירהתוך,הגילבניעםהקשריםהמשכיות
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?מהם הגורמים העשויים להסביר תבנית הקשיים
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מאפייני קוגניציה חברתית–רמת הפרט 
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Social information-processing (SIP)-חברתי מודל עיבוד מידע 

(Crick & Dodge, 1994 :שלביםשישהכוללזהמודל-(

.ביצוע, קבלת החלטה, תגובותסקירת , בחירת  מטרות/הבהרת, פירוש,  חברתייםרמזים קידוד 

איך  ?, הילדלאיזה רמזים חברתיים ישים לב –עם חבר קונפליקט -סיטואציה חברתית : לדוגמא

להמשיך לשחק  , להראות שהוא השולט)מהן מטרותיו ,  (רצונות שונים, עוינות)? הרמזיםיפרש 

.  ביצוע, (הפעם לוותר)קבלת החלטה , סקירת התגובות האפשריות, (יחד
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LDמיומנויות קוגניציה חברתית בקרב ילדים עם 

לדוגמא,בנפרדאלומיומנויותבחנואשררביםממצאים:

המצביםפירוש-פירוש,בסביבהלרמזיםרגישות-קידוד)חברתיתבתפיסהלקויות

.(חברתיים

נכונהבחירה,לפתרוןאלטרנטיביותהצעות,הבעיהזיהוי–בעיותפתרוןמיומנות.

הזולתשלהמבטנקודתלקיחתיכולת.
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LDמיומנויות קוגניציה חברתית בקרב ילדים עם 

המודלכלבחינת-SIP-דוגמאות,מובהקיםהבדלים:

החברתיהמידעבקידודהבדלים.

פחותהבמידהיעילפתרוןבחירת.

שנבחרלפתרוןשלהםהמטרותביןקשרפחות–ביצוע.

הסיטואציהשלכלליפירוש,הבעיהזיהוי)דומהחברתיידע,זאתעם

.(שלילית/כחיובית
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LDמיומנויות קוגניציה חברתית בקרב ילדים עם 

Al-Yagonראהנרחבתלסקירה)לביצועהידעביןלפעראפשרייםהסברים & Margalit, 2013):

שקולההחלטהולאהחלטהבקבלתאימפולסיביות–רגשוויסותביכולותלקות.

קשבלקות:כגוןמשותפתנוכחות–הלמידהלקותשלייחודייםאפיונים.

לביןהבטוחיםההתקשרותדפוסישכיחותביןאפשריקשרSIP?
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:  משתני סיכון והגנה ברמת הפרט והקהילה

האם והמחנכת, יחסי התקשרות עם האב
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אישיים נחקרים רבות מנקודת מבט של תיאוריית ההתקשרות-יחסים בין

(Bowlby, 1973; 1980, 1988)

באמצעות,העיקרילמטפלהתינוקביןהמתהווההמתמשךהרגשיכקשרמוגדרתהתקשרות

.(התקשרותדפוסי)הזמןלאורךהמתקיימותונשנותחוזרותגומליןפעילות

החייםמעגללאורךההתקשרותדפוסיתרומת.
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על הקשר שבין דפוסי ההתקשרות המוקדמים לבין  

הקשרים הספציפיים עם הדמויות במערכות  

החינוכיות
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התקשרות מוקדמים ודפוסי התקשרות ספציפייםדפוסי 

 יצירת הקשרים המוקדמים                  חקר הסביבה ויצירת יחסים לאחרAttachment-like 

relationships--משפחה מורחבת ודמויות מחוץ למשפחה, אחים.

מיומנויותמגווןשלולמידההעולםלחקרבטוחבסיסהןאףמהוותהללוהדמויות.

עםהנוצריםלקשריםההוריםדמויותעםההתקשרותדפוסיתרומתאתהמדגימיםממצאים

Murray)החינוכיוהצוותהמורים & Pianta, 2007).

המורהשלהמבטנקודתבחינת–ספרביתילדיבקרבהמחקריםמרבית.

(אבחוןגיל)ספציפייםודפוסיםמוקדמיםדפוסים–למידהלקויותעםילדיםבקרבמועטמחקר.
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תלמיד בבתי הספר התיכוניים-גומלין מורהיחסי 
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התיכונייםתלמיד בבתי הספר -גומלין מורהיחסי 

לחטיבותהיסודייםהספרמבתיבמעבר,הקשרבאיכותירידהעלמחקריםממצא

National)ולתיכוניים Research Council, 2004).

רגשי-חברתיבתפקודלירידההקשריםבאיכותהירידהתרומתבדברממצאים.

המעורבותורמתהדיכאוןברמתעלייהלביןהקשרבאיכותהירידהביןמתאם,לדוגמא

,Reddy)הספר-בבית et al., 2003).

שונהמה?

ילדיםשליותררבמספרעםגומליןביחסינמצאיםמורים,יותרגדוליםספרבתי,

למשךמתרחשיםהללוהגומליןקשרי.מוריםשליותררבמספרעםבקשרנמצאיםילדים

.יסודייםספרלבתיבהשוואהיותרקצרזמן

למידהליקוייעםמתבגריםעלמועטמחקר.
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Al-Yagon, JYA, 2012

Iמחקר 

בחינת  המשכיות הקשיים בקרב אוכלוסיית מתבגרים עם ליקויי למידה  .

האב והמורה, אפיון יחסי ההתקשרות עם האם.

רגשית-תרומת מדדי התקשרות להסתגלות חברתית .

מתבגרים ללא  188, מתבגרים עם ליקויי למידה181, יא-תלמידי י369: מדגם

.  לקויות למידה מאותן הכתות
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הבדלים בין קבוצות המתבגרים  : מדדי הסתגלות
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Adolescents with LD

Adolescents without LD
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:  מורים ובני הגיל, איכות הקשרים הקרובים עם הורים

הבדלים בין קבוצות המתבגרים  

0

20
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T-C Avaliable T-C Teject M-attach F-attach Friend 

Adolescents with LD

Adolescents without LD
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Modified model for adolescents with LD

Adolescent-mother 

attachment

Adolescent-father 

attachment

Teacher’s availability 

and acceptance

Teacher’s rejection

Negative affect

Positive affect

Peer-network 

loneliness

Internalizing 

problems

Externalizing 

problems

Peer-dyadic 

loneliness

-.49

.40

.12

-.42

-.27

-.32

-.25

.15

.37
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Modified model for adolescents without LD

Adolescent-mother 

attachment

Adolescent-father 

attachment

Teacher’s 

availability and 

acceptance

Teacher’s rejection 

Negative affect

Positive affect

Peer-network 

loneliness

Internalizing 

problems

Externalizing 

problems

Peer-dyadic 

loneliness

-.35

-.31

.21

.28

.18

-.25

-.29

-.19

-.48

-.25

-.12

.21

.40
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Iמחקר  –סיכום ממצאים 

ההסתגלותמדדיבמרביתמובהקיםהבדלים.

דחייהמדד–בטוחכבסיסהמורהבתפיסתמובהקהבדלים.

בדפוסבטוחיםלא/בטוחיםמתבגריםביןההסתגלותבמדדימובהקיםהבדלים

.ההתקשרות

דחייהבמדדגבוהים/נמוכיםילדיםביןההסתגלותבמדדימובהקיםהבדלים.

הקבוצותביןהבדלים(וללאעםLD)מורה–הקרוביםהקשריםדפוסיבתרומת

.ואב

נוכחות,האבמעורבותרמתעלמשפיעיםהילדאפיוני–קודמיםממצאים–אבות
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הבדלים בקשרים עם בני הגיל
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הבדלים בין קבוצות  -מדדי הקשרים עם בני הגיל 

המתבגרים  

0
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Lone-net lone-dyad Friend Caring Resolution Help Intimate

Adolescents with LD

Adolescents without LD

,  עזרה והדרכה, פתרון עימותים, אינטימיות: בלבדהבדלים מובהקים בגרף מוצגים מדדים בהם נמצאו : הערה

(.   אך כן באופן הפתרון)וכמות העימותים , בילוי משותף: לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי. תמיכה והערכה
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בקשרים עם בני הגילבין המינים הבדלים 

ללא אינטראקציה עם לקות
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הבדלים בין המינים  -מדדי הקשרים עם בני הגיל 

0

20
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lone-dyad Friend Caring Resolution Help Intimate Conflict
Male Female

בילוי  : מדדים קרובים למובהק2–בלבד ו הבדלים מובהקים בגרף מוצגים מדדים בהם נמצאו : הערה

הבדלים מובהקים כשהבנות מדווחות על ציון גבוה יותר בכל . לא נמצא הבדל בבדיות חברתית. וקונפליקטים

. בין מין ללקותאנטראקציהאין . תמיכה והערכה, עזרה והדרכה, פתרון עימותים, אינטימיות: מדדי הידידות
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עד כה נסקרו אפיוני יחסי הגומלין

-סוגיה נוספת לחשיבה 

תרומת המשאבים הרגשיים ומשאבי ההתמודדות של 

ההורים
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Parental personal resources–משאבי הורים  

ותפקודלהסתגלותההוריםמשאביתרומתאתהבוחניםמודלים

ומתבגריםילדיםשלמסתגלתפקודלהסברסיכון/ממתןכגורםהילדים

(Belsky & Barends, 2002; Parke, 2004).

ועודפסיכופתולוגיה,אישיותמאפייני,רוחמצב:כגוןגורמים.
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...דוגמאות מחקריות
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תרומת משאבי האם והאב להסבר הבדלים במדדי  

ההסתגלות

ילדים והוריהם  107.  ו-כיתות ג, אם-אב-ילד, משפחות205: מדגם

ילדים והוריהם ללא לקויות  98-עם אבחון פורמלי של לקויות למידה ו

.  למידה

Al-Yagon, 2010, 2011a, 2011b
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Fathers’ emotional resources for children with LD

Father’s 

attachment avoidance

Father’s 

attachment anxiety

Father’s

positive affect

Father’s

negative affect

Child’s sense of 

coherence

Child-father 

attachment

Child’s behavior 

problems

Child’s hope

-.26

.52

.71

-.81
Child’s loneliness

.21

.14

.71



Maternal attachment

avoidance

Maternal attachment

anxiety

Maternal

positive affect

Child’s SOC

Child

-

mother

attachment

Child’s behavior

problems

Child’s hope

.23

.17

-.20

.29

.75

.17

.71

.73
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Mothers’ emotional resources for children with LD

Mternal

negative affect



39

:כיווני התערבות

החברתית-הקוגניציהבמרכיביהעוסקותהתערבויות.

התערבויותAttachment-Based:

פחותלהיותהופךלדוגמא)מתבגר/ילד–הורההגומליןיחסיממוקדותהתערבויות

בתפיסתבשינוייםלהבחיןניתן–(יציבות,איכפתיות,חוםמפגין,מקבלויותרביקורתי

.לקרבהובכמיההרגשותלחשוףבנטייה,ההוריםאתמתבגר/הילד

בחייאישיתמעורבות,אכפתיות,חוםשלשילובעלממצאים–תלמידמורהקשרי

ברוריםוחוקיםמשמעת,במטלותלעמידהדרישהעםיחדקבועותפגישות,המתבגרים

.(ילדיםשלמשמעותייםקשייםעםרגשיתהתמודדות)

החינוכימהצוותמשמעותיתדמותעםקשר.
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:המשך-כיווני התערבות 

:מתבגר/ילד–רוחמצב

אסטרטגיות,זמןניהול,בעיותפתרוןאסטרטגיותהכוללותהתערבותתוכניות

הרחבת,תמיכהאחרלחיפושאסטרטגיות,תגמולים,יעדיםהגדרת,לימודיסיוע,למידה

IPT–Interpersonalדוגמא,חברתיותמיומנויותהרחבת,תמיכהמעגלי treatment

:הוריםמשאבי

ותבניותרוחהמצבלמשאביהתייחסות,התמיכההערכת,התמודדותאסטרטגיות

.הקרוביםהיחסים

הבנת,הקשייםלצדמשאביםהמדגישההילדעלרחבהתמונה:נוספיםהדגשים

לקויותשלבנוכחותההתפתחותיותהמטלותשלהבנה,המתבגרשלהמבטנקודת

.והקשבהלמידה
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